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Fejlesztések és irányvonalak
A 2007. év elsõ felére az Erdészeti Lapok
és ezzel párhuzamosan az Országos Er-
dészeti Egyesület világhálón való jelen-
létének, elérhetõségének idõszerû és
korszerû gondolata valósulhatott meg.

Ezzel párhuzamosan felmerült az az
igény is, hogy az OEE méltán becses, év-
századokra visszanyúló erdészetszak-
mai, szakmatörténeti adatbázisa, a majd
150 évet átívelõ folyóirat-archívum, a
kor követelményeinek megfelelõ techni-
kai színvonalon, digitális formában, bár-
ki számára elérhetõen böngészhetõ, ke-
reshetõ legyen. Hiszen ez nemcsak a
szûkebb erdészszakma egyfajta kutatha-
tó, tartalmas „kincsestára, de egyben
1862 óta a hazai szakfolyóirat-kiadás
joggal neves magyar közkincse is.

Az OEE, az Erdészeti Lapok Szerkesz-
tõ Bizottságának tagjai és a közhasznú
törekvést felkaroló, támogató Ipoly Erdõ
Zrt. delegált képviselõi megkezdték a
konkrét feladatok végrehajtását.

A 2006. októberi kapcsolatfelvételt kö-
vetõen, ez év februárjában felkerestük az
NYME Központi Könyvtárát, ahol ifj.
Sarkady Sándor fõigazgató és Tompa
Zsoltné könyvtári informatikus, egyetemi
fõtanácsos iránymutatásai mellett szak-
mai segítségnyújtás és együttmûködés el-
vi keretei fogalmazódtak meg. Az egye-
tem könyvtára már rendelkezik megfele-
lõ mélységû tapasztalatokkal egy ilyen
nagymérvû célkitûzés támogatásához, hi-
szen korábban hasonló irányú feladatok-
ban vettek részt. A könyvtár által az Erdé-
szeti Lapok digitalizáláshoz felajánlott se-
gítség fontos része volt a már meglévõ és
jól mûködõ katalógus- és rekordrendszer
esetleges alkalmazása, a könyvtár rendel-
kezésére álló digitalizáló eszközök, szoft-
verek, adatbázisok használata, a könyvtá-
ri, évfolyamonként egybekötött folyóirat
példányokból az egyes hiányzó évfolyam
kötetek pótlása. Felmerült az is, hogy az
egyetem diákjai között megszervezik és
kivitelezik az egyes példányok nyers kép-
állománnyá alakítását. 

További jelentõs elõrehaladást ered-
ményezett és egyben a közhasznúság
egyfajta fokmérõjévé is vált, hogy a
közgyûjteményi kapcsolatok segítségé-

vel sikerült e témával kapcsolatban az
Országos Széchenyi Könyvtár MEK
(Magyar Elektronikus Könyvtár) Osztá-
lyával párbeszédet kialakítani. Ennek
egyre szorosabbra fonódásával az
OSZK MEK és az EPA (Elektronikus Pe-
riodika Adatbázis) vezetõivel és mun-
katársaival, ez év március 14-én folytat-
tunk le tárgyalást.

A MEK és az EPA részérõl Moldován
István osztályvezetõ, Káldos János és
Csáki Zoltán vett részt, OEE oldaláról a
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
könyvtárõre, dr. Sárvári János, az Erdé-
szeti Lapok képviseletében pedig Len-
gyel László Zoltán szerkesztõbizottsági
tag, az Ipoly Erdõ Zrt. közönségkapcso-
lati vezetõje, Nagy László tudományos
munkatárs részvételével együtt.

A megbeszélés során a kép alapú di-
gitalizálás megvalósíthatósága, a webes
megjelenési felület szakmai kérdései, a
szabad szavas keresési rendszer, a tarta-
lomjegyzékek feldolgozása egy részle-
tes repertórium kialakításának igényé-
vel, illetve kétoldalú, kölcsönösen elõ-
nyös együttmûködési megállapodás ke-
reteinek megrajzolására került sor.

Az akkor folyó egyeztetések alapján,
az OSZK – anyagi erõforrások bevonása
nélkül – vállalta az elektronikus archivá-
lási és keresési feladat szakmai koordi-
nálást, szoftver és informatikai háttérka-
pacitás, illetve szaktudás hozzáadását.
Emellett elõzetes egyeztetések után,
idõnként elérhetõvé teszi az OSZK-ban
õrzött, könyvészeti szempontból jobban
kezelhetõ folyóirat állományt. Az OEE és
az Ipoly Erdõ Zrt. a nyers képállomá-
nyok bevitelét szolgáló eszközöket biz-
tosítja, és segíti az ehhez szükséges hu-
mán erõforrás megteremtését.

A folyamatos kapcsolattartás mellett,
áprilisban az OSZK vezetõi értekezle-
tén, a nemzet könyvtárának fõigazgató-
ja és a gyûjteményfejlesztési igazgató
részérõl is zöld utat kapott az együttmû-
ködés, mellyel így a márciusi tárgyalás
elvi elképzelései, tervei a gyakorlati
megvalósulás útjára léphettek. Így már
hivatalosan is, az OSZK a digitális archí-
vumok kialakítása, tárolása, kezelése
során megszerzett – és az országban

legnagyobb gyakorlattal rendelkezõ -
szaktudását bocsátja rendelkezésünkre.

Ezzel a döntéssel megkezdõdhetett a
digitalizáló eszközök tesztelése, a digitá-
lis képbeolvasás és karakterfelismerési
munkák finomra hangolása, az OEE
könyvtárából az egyes eltérõ formátumú
évfolyamok kiválogatása és teszt digitali-
zálása, a képek, ábrák kezelése. A nyár
folyamán pedig, megszületett a folyóirat
archívum hálózati-webes publikálásának
próbaverziója. Az Erdészeti Lapok archí-
vumának világhálós megjelenítése kap-
csán, egy eddig még nem létezõ, a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár (MEK) által
még nem használt publikációs felület
prototípusa jött létre, melyet egyelõre
tesztelésként – az Erdészeti Lapok 1882.
január havi teljes számát felhasználva –
az OSZK EPA szerverén lehet elérni, az
alábbi link-hivatkozás felhasználásával. 
http://epa.oszk.hu/01100/01192/00
001/pdf/

Ahogy az Erdészeti Lapok szeptem-
beri szerkesztõ bizottsági ülésén elfoga-
dásra került, az egyes évfolyamok havi
számai és cikkei ebben a formátumban
érhetõek majd el az világhálón keresztül. 

A szabad szavas keresési rendszer
létrehozatala a tesztverziók elkészülte,
a végleges formátum és struktúra kiala-
kítása után kerül majd feldolgozásra. A
kereshetõ tartalomjegyzékek szerkeze-
tének formába öntése a jelenlegi fej-
lesztésekkel párhuzamosan zajlik. 

A finomítások, tesztelések, a rendszer
hangolása folytatódik tovább. Lépcsõfok-
ról, lépcsõfokra haladunk elõre a kitûzött
cél felé, melynek végén reményeink sze-
rint az eddig szûkebb szakmai keretek kö-
zött mozgó, 150 év alatt felhalmozott
örökségünk válik bárki által elérhetõvé.

Ezúton köszönjük meg a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Központi Könyvtá-
ra, az Országos Széchenyi Könyvtár MEK
Osztálya, az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége, az Ipoly Erdõ Zrt. vezetése és
az Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsága
által nyújtott segítséget, mellyel hozzájá-
rultak az eddig elért eredményekhez.

Nagy László
tudományos munkatárs

(Ipoly Erdõ Zrt.)
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