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EGYESÜLETI ÉLET

Eddig csak hiú ábránd volt egy ilyen jelentõs könyvtári fej-
lesztés, de a megújult Wagner Károly Alapítványnak sikerült
támogatót találni. A könyvszkenner beszerzését az EVA
MAYR-STIHL Alapítvány tette lehetõvé. Hálás köszönet a
Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának és a támogatónak!

A megvásárolt BOOKEYE 4 típusú, nagy teljesítményû
könyvszkennert elterjedten használják egyetemi és közkönyv-
tárak. Gyors (2,1 mp/lap, külön lábpedál), kezelése könnyû
(a szkennerbe beépített számítógép felkínálja az egyszerû al-
kalmazási verziót is a felhasználónak), ugyanakkor könyv-
bölcsõjének köszönhetõen nagyméretû és sérülékeny, archív
könyvek, egyéb dokumentumok digitalizálására is alkalmas. 

Beszerzési értéke meghaladta a 2,5 millió forintot. Ugyan-
akkor a támogatás lehetõséget nyújtott nagy méretû moni-
tor, számítógép és multifunkciós eszköz beszerzésére, ins-
tallálására is. Így az eddig ismertetett eszközökbõl álló
modern munkaállomás kialakítása mindösszesen mintegy
3 millió forintba került.

A könyvállomány digitalizálásának megkezdésére pro-
jektet dolgoztunk ki és pályázatot nyújtottunk be a Földmû-
velésügyi Minisztériumnak. A pályázat sikeres volt, így a
munkák 2017 októberében megkezdõdhettek az alábbi le-
írásnak megfelelõen, a legértékesebb, alapvetõ erdészeti
szakmunkák digitalizálásával. 

A Földmûvelésügyi Minisztérium által biztosított támoga-
tásból megvalósítható induló programrészek a következõk:

1. Virtuális szerver és környezetének biztosítása.
2. A digitális könyvtárba kerülõ dokumentumok full-text

interneten kereshetõ adatbázisának létrehozása és kez-
deti adatokkal történõ feltöltése (repozitórium létreho-
zása, induló adatokkal való feltöltése, Eprint felügyelet
1 éven keresztül).

3. Nyomtatott könyvtári dokumentumok (lásd az alábbi
tervezett listát) digitalizálásával történõ kétrétegû PDF
szolgáltatási formátum elõállítása, amelyben a teljes
szöveg korrektúrázatlan minõségben van tárolva.

Mindezekkel a lépésekkel az OEE Wagner Károly Szak-
könyvtárnak szabad szavas kereshetõséget biztosító, bár-
honnan ingyenesen elérhetõ, önálló digitális web-archívum
honlapja jön létre.

Az OEE könyvtári digitalizálási program elsõ lépcsõjébe
bevonandó kiadványok tervezett köre: 

• Az Országos Erdészeti Egyesület Alapszabályai.
1867–1905

• Az Országos Erdészeti Egyesület Évkönyvei:1867, 1868,
1869, 1870, 1871/72

• Az Országos Erdészeti Egyesület közleményei 1867–70. 
• Erdészeti Zsebnaptárak 1874, 1884–1919-ig, 1934,

1943. I–II. kötet
• A Selmeczi M. K. Bányász- és Erdész Akadémia évszá-

zados fennállásának emlékkönyve, 1770–1870
• Bedõ Albert: A Magyar Állam Erdõségeinek leírása.

I–IV. kötet.
• Bedõ Albert: Az erdõ-õr. 1880
• Bocskay Rudolf: Erdõgazda.
• Fekete Lajos: Erdészeti rovartan. 1878
• Fekete Lajos: Erdõrendezéstan. 1903
• Fekete Lajos: Népszerû erdészeti növénytan beszélgeté-

sek. 1901–1905 
• Fekete-Blattny: Fák és cserjék elterjedése. I–II. kötet
• Fekete-Mágócsi-Rejtõ: Erdészeti növénytan. I–II. kötet.

1891 
• Lázár Jakab: Erdészeti kézikönyv. 1874
• Sóltz Gyula – Fekete Lajos: Az erdõbecsléstan kézi-

könyve. 1882
• Szécsi Zsigmond: Az erdõhasználattan kézikönyve.

1884
• Tagányi Károly: Magyar Erdészeti Oklevéltár. I–III. kötet
• Téglás Károly: Erdõvédelemtan. 1893
• Vadas Jenõ: A selmecbányai M. Kir. Erdõakadémia tör-

ténete. 1896
• Vadas Jenõ: Akác monográfia. 1911
• Vadas Jenõ: Erdõmûveléstan. 1898 
Mindösszesen: 75 db könyv, mintegy 27 500 oldal terje-

delemben.
A projekt befejezése 2018. április végén várható. Külön

köszönet illeti a Földmûvelésügyi Minisztériumot a projekt
támogatásáért!

Ezzel megtesszük az elsõ, jelentõs lépést a könyvtári ál-
lomány digitalizálásának irányába. Természetesen a több
millió oldalt kitevõ munka még hosszú éveket vesz igény-
be, nagyon sok munkatárs bevonását és további jelentõs tá-
mogatást igényel. Ebben kiemelt szerepük lesz a Wagner
Károly Alapítvány támogatóinak, akikre a jövõben is számí-
tunk. A könyvtárban folyó állományrevízió (leltár) és az
újabb beszerzések kartonozása, számítógépes tárolása pár-
huzamosan folyik.

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

Megkezdõdött könyvtárunk digitalizálási
programja

Korábbi lapszámunkban már jeleztük, hogy részletesen
beszámolunk a könyvtár digitalizálása ügyében tett eddigi
lépésekrõl. Az elsõ feladat ebben az ügyben egy megfelelõ,
nagy teljesítményû könyvtári szkenner beszerzése volt. 

A könyvtár digitalizációs munkálatainak új munkaállomása a
nagy értékû könyvtári beolvasóval


