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és a digitalizálás 



Digitalizálási projektek (2008-2012) 

 Magyar Digitális Képkönyvtár 
2008–2009. (Röplapok, Apponyi 
Metszetek) 

 Szaktörvényi-projekt 2008. (Ex 
libris) 

 Brill-projekt 2008. (RMK I–II.) 

 Magyar-szlovák digicsere 2008–
2011. (RMK I–II.) 

 Magyar-román digicsere 2009–
2011. (RMK I–II.) 

 Magyar-cseh digicsere 2011. 
(ősnyomtatványok) 

 Müteferrika-projekt 2011. 
(Apponyi Hungarica) 



Magyar Digitális Képkönyvtár 

 Képszolgáltatás - 
Hungarikum 

 2008–2009. – Reneszánsz év 
keretében 

 Oktatási, tudományos és 
kulturális célok 

 Részletes metaadatok 

 Röplapok, Apponyi 
Metszetek, Ex libris 

 Kb. 2000 dokumentum 

 Cultiris is szolgáltatja 

 



OSZK – LibriVision 



Szolgáltatás: MDK - Cultiris 



„A reneszánsz év” - Röplapok 



Szaktörvényi keret – Ex libris 



Ex libris - MDK 



A Brill-projekt 

 A magyar reformáció 
alapművei 

 Ferenc Postma és 
August den Hollander 
válogatása 

 100 mű digitalizálása 

 2009-2012  között a 
Brill kiadó szolgáltatása 

 PDF-ben nézhető és 
letölthető könyvek 
 

 



Az adatbázis 



A szolgáltatás 



OSZK – LibriVision 



Magyar-szlovák digi-csere 

 Az „üzlet” lényege: hiányzó 
felvidéki nyomtatványok 
cseréje, kockáról kockára 

 Előnyök: nincsenek tényleges 
költségek, a megrendelt régi 
nyomtatványokat mi is 
szolgáltatjuk, állományvédelem 

 Szlovák részről kiemelt szerep: 
lőcsei, kassai nyomtatványok 

 Magyar részről kiemelt szerep: 
az RMNY példány-nyilvántartás 
kiegészítése 

 Példamutató együttműködés 

 2011 óta várja az újratárgyalást 



A szlovák adatbázis 



A szlovák MARC mezők 



Online bibliográfia - RMNY 



Az OSZK-példány leírása 



Az autopszia és a teljes feltárás 



Magyar-román digi-csere 

 Az „üzlet” lényege: hiányzó 
erdélyi nyomtatványok cseréje, 
kockáról kockára 

 Előnyök: nincsenek tényleges 
költségek, a megrendelt régi 
nyomtatványokat mi is 
szolgáltatjuk, állományvédelem 

 Román részről kiemelt szerep: 
kolozsvári, brassói 
nyomtatványok 

 Magyar részről kiemelt szerep: 
az RMNY példány-nyilvántartás 
kiegészítése 

 Példamutató együttműködés 

 2011 óta várja az újratárgyalást 



A román szolgáltatás 



A letölthető nyomtatvány 



Online bibliográfia - RMNY 



Feltárás az OSZK-ban 



     OSZK – kétféle megközelítés 

LibriVision Digitális Könyvtár 



OSZK – LibriVision 



OSZK – Digitális Könyvtár 



OSZK - Szolgáltatás 



Magyar-cseh digi-csere 

 Az „üzlet” lényege: hiányzó 
hungarikumok és ősnyomtatványok 
cseréje, kockáról kockára 

 Előnyök: nincsenek tényleges 
költségek, a megrendelt régi 
nyomtatványokat mi is 
szolgáltatjuk, állományvédelem 

 100 kötet – nagyobb részt – magyar 
vonatkozású ősnyomtatvány 
digitalizálása 

 Cseh részről kiemelt szerep: 
Manuscriptorium ősnyomtatvány-
gyűjteményének növelése 

 Magyar részről kiemelt szerep: az 
RMNY példány-nyilvántartás 
kiegészítése 

 



Incunabulum - Hungarikum 



Müteferrika – MTAK és OSZK 

 Példamutató együttműködés 
két intézmény között 

 Müteferrika-nyomtatványok : 
Keleti Gyűjtemény + RNYT őrzi 
az összeset 

 Digitális másolati példányok, 
MARC-leírások cseréje 

 Többnyelvű honlap, nemzetközi 
érdeklődés 

 Különleges hungarikumok 
bemutatása: oktatási és 
kutatási céllal 

 Közművelődési tartalom 



MTAK - Müteferrika 



OSZK - Müteferrika 



OSZK szolgáltatása - DK 



Amerika történeti-földrajzi leírása 



Régi magyar deziderátum 

 Hosszútávú: minden nyomtatott 
hungarikum, ami hiányzik a 
Nemzeti Könyvtár állományából 
(1473-1850) 

 Középtávú: minden RMK I-III., ami 
hiányzik 

 Rövidtávú: minden RMNY, ami 
hiányzik 

 Rövid1: magyarországi RMNY 

 Rövid2: külföldi RMNY 

 A hazai és külföldi 
partnerkapcsolatok újragondolása 

 A finanszírozás kérdése, 
digitalizálás, digi-csere, Hungarika-
kutatás 



Bibliotheca Apponyiana 

 A tartalmi hungarikumok 
fontossága 

 Apponyi Hungarika és a 
Metszet-gyűjtemény 
digitalizálása 

 A tartalmi hungarikumok 
felkutatása, nyilvántartása, 
feltárása 

 Online elérhető másolati 
példányok rendszeres gyűjtése 

 Külföldi partnerkapcsolatok 

 Online bejelentő rendszer – 
MOKKA-R 



Résztvevők 

 Káldos János (spiritus rector) 

 

 Berkes Katalin (RNYT) 

 Bíró Csilla (RNYT) 

 Dalloul Zaynab (RNYT) 

 Ekler Péter (RNYT) 

 Nagy Györgyi (RNYT) 

 Stemler Ágnes (RNYT) 

 Tóvizi Ágnes (RNYT) 

 Varga Bernadett (RNYT) 

 Szabó Balázs (raktáros) 

 Ackermann Ádám (Fotólabor) 

 Karasz Lajos (Fotólabor) 

 Moldován István (MEK) 

 Kekk Adrienn (MEK) 

 Boros Tímea (DK) 

 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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