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 Közgyűjteményi digitalizálási stratégia (KDS) 
(2017-2025)

 Könyvtári Digitalizálási Stratégia
 Intézményi digitalizálási stratégia
 Intézményi digitalizálási éves terv



Helyismereti szolgáltatás
 Állományvédelem
 Tudományos kutatás támogatása
Oktatás támogatása

Az állományvédelmi szempontú digitalizálás 
helyett a szolgáltatás központú digitalizálás



 Saját eszköz: 
 A/3 és A/4 lapszkennerek használata 
 Egyéni olvasói kérések 
 Születésnapi kiadvány

 Külső partner bevonása (Arcanum)
 Sajtótermékek digitalizálása



 Nyilvánosan a saját honlapon
http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar

 A Hungaricana felületén
 https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi

_lapok_zala_megye/

 A jövő: Országos Könyvtári Rendszer - OSZK 
Digitalizáló Központ 

http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_zala_megye/


http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar/adatbazisok

Előadó
Bemutató megjegyzései
A honlapunkon összegyűjtöttük a helyismereti adatbázisokat, köztük a zalai sajtó adatbázisait. Ezek nem mind a megyei könyvtár adatbázisai, hanem más intézményeké is megtalálhatóak itt, így a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár és a Fejér György Városi Könyvtár, a Göcseji Múzeum a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára adatbázisai. 

http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar/adatbazisok


A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiemelt feladatként kezeli 
a tartalomszolgáltatást. Helyismereti gyűjteményünk pótolhatatlan 
értékei többek között a helyi lapok bekötött lapszámai.

A Zala-Somogyi Közlöny, A Zalai Közlöny és a Zala (1876-1922) című 
lapok digitalizálását a Halis István Városi Könyvtár valósította meg. 

A többi lap digitalizálását az Arcanum Adatbázis Kft-vel közösen 
végeztük el. Az elektronikus feltárás a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósult meg és a Hungaricana portálon 
szabadon hozzáférhető.

A Balatonvidék, a Magyar Pajzs (1900-1912), a Zalai Közlöny 1925-ös 
évfolyama, a Zalamegye lapszámainak digitalizálása a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár és a Göcseji Múzeum közös pályázatában 
készült el. 

A  Magyar Paizs (1913-1917), a Zalamegyei Újság, a Zalai Magyar 
Élet, a Zalai Összetartás és a Zala (1948-1953) digitalizálása 2017-
ben a megyei könyvtár pályázatából valósult meg.



 Zala-Somogyi Közlöny (1862-1973)
 Zalai Közlöny (1874-1945)
 Zala (1874-1922) 
 Zalamegye (1882-1910)
 Balatonvidék (1900-1917)
Magyar Paizs (1900-1917)
 Zalamegyei Újság (1920-1944)
 Zalai Közlöny (1925)
 Zalai Magyar Élet (1940-1944)
 Zalai Összetartás (1944-1945)
 Zala (1948-1953)

Előadó
Bemutató megjegyzései
Hozzáférhetőek  1862-tól 1953-ig különböző sajtótermékek, amelyeket Imre és Henni is részletesen is bemutatott. 



Nemzeti Kulturális Alap támogatása 2017-ben: 
30 000 oldal , 2 398 820,- Ft

 Magyar Paizs (1915-1917)

 Zalamegyei Újság 1920-1944)

 Zalai Magyar Élet (1940-1943)

 Zalai Összetartás (1944-1945)

 Zala (1948-1953)

Előadó
Bemutató megjegyzései
Ebben az évben nagy eredmény értünk el a lapok digitalizálása terén. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár több mint 2 millió Ft támogatásból valósította meg a felsorolt lapok teljes szövegű szabadszavas kereshetőséget biztosító digitalizálását és adatbázisban való feltárását. Korábban a Göcseji Múzeummal közös pályázati támogatásból már digitalizálva lett a Magyar Paizs 1900-1914-ig, a Balatonvidék, a Zalamegye. A Halis István Városi Könyvtár digitalizálta a Zala-Somogyi Közlönyt, a Zalai Közlönyt és a Zalát. E pályázatból folytatódott a Magyar Paizs digitalizálása, Valamint a Zalamegyei Ujság, a Zalai Magyar Élet, a Zalai Összetartás és a Zala lapszámainak elektronikus feltárása. Mindegy 30 ezer oldal digitalizálására került sor.



Hungaricana
https://hungaricana.hu

Célja: közgyűjteményi digitalizálások 
eredményeinek bemutatása, publikálása

 egységesültek az NKA különböző 
kollégiumában folyó digitalizálások

 egységes felületen teszi hozzáférhetővé a 
digitális anyagokat

Előadó
Bemutató megjegyzései
Az intézmény nem rendelkezik korszerű digitalizáló eszközökkel, ezért ezzel egy céget bíztunk meg, az Arcanum Kft-t.A pályázatból megvalósult digitalizált anyagok közvetlenül a Hungaricana adatbázisban  érhetők el. 

https://hungaricana.hu/


https://library.hungaricana.hu/hu/collection
/helyi_lapok_zala_megye/

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 
Göcseji Múzeum kiadványai egy helyen 
érhetőek el.

 A bevezető szöveg tájékoztatást ad a két 
közgyűjtemény digitalizálási tevékenységről

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_zala_megye/


 Zalai Hírlap digitalizálása
Helytörténeti könyvek digitalizálása
 Iskolai értesítők digitalizálása
Nádas Péter műveinek digitalizálása
 Aprónyomtatványok, fotók digitalizálása

 Együttműködés más közgyűjteményekkel



 Zalai Hírlap (1954-napjainkig)
 Dunántúli Olajmunkás (Olajmunkás 1978-tól) 1966-

1991
 Műsorkalauz. Zalaegerszeg főbb rendezvényeiről. 

1966-1985
 Zalahús. 1979-1991
 Zalai Építők. 1969-1993
 Zalai Konfekció (a ruhagyár lapja) 1958-1989
 Zalai Szövetkezeti Élet. 1973-1981
 Zalai Tűzrendészet. 1939-1942 (restaurált, 

hiányos)
 Z B GY Híradó. (bútorgyári  újság) 1975-1992
 Zalavármegyei Hivatalos Lap. 1903-1948



Göcseji Helikon. Honismereti közlemények. 
1970-1975. (1-9. köt.)

 Zalai Tükör. 1973-1975. (5 kötet)
 Zalamegyei almanach 1910., 1911., 1912. 

Szerk. Czobor Mátyás. (1-3. évf.)
 Zalai évkönyv 1928. évre (Zalamegyei

almanach) Szerk. N. Szabó Gyula. (4. évf.)
 Iskolai értesítők



 Folyóiratokban megjelent művei,
 Irodalomelméleti elemzések, 
 Interjúk, 
 Szakdolgozatok, 
 Kéziratok (korlátozott nyilvánosség)
 Fényképek
 Aprónyomtatványok
Hanganyagok



 NKA pályázatok - Közgyűjteményi Digitalizálási 
Kollégium

 A nemzeti könyvtár Országos Könyvtári Rendszer 
projektje segítségével

 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése
EFOP-4.1.8-16 pályázat
 Zeutsel OS12002 Advances Plus  könyvszkenner
 Konika Minolta MS7000 MKII filmszkenner
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