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I. „Történeti előzmények” (2004–2014)

• 2002: a pécsi Egyetemi Könyvtár 
beszerzi első digitalizáló 
berendezését (Minolta PS7000)

• 2004–2005: 200e oldal, 181 mű 
digitalizálásával létrejön a 
KlimoTheca…

• 2009–2010: elindul az új szolgáltatási felület 
Digitália néven…

• 2012: a Corvina SCAN modul beszerzése

• 2014: stratégiaalkotási folyamat kezdődik



II. Digitális Tartalomszolgáltatási 
Stratégia (2015–2020)

• nem digitalizálási stratégia, hanem 
hangsúlyozottan tartalomszolgáltatási 
keretkoncepció:

 felhasználói szempontok

 tartalomképzési és tartalomszervezési szempontok

 szolgáltatások

 szervezeti és működési szempontok

 fejlesztési területek



Felhasználói szempontok
• a PTE mint intézmény

• a PTE EK TK mint dokumentum- és tudományos 
információszolgáltató intézmény által közvetlenül lefedett 
felhasználói kör (beiratkozott olvasók, egyetemi polgárok)

• azon külső felhasználók, akik a PTE EK TK online digitális 
tartalomszolgáltatásait kívánják igénybe venni (anonim 
felhasználók, online regisztrált felhasználók)

• azon felhasználói kör, amely a PTE EK TK-val szerződéses 
partneri együttműködés keretében részt vesz a PTE EK TK 
digitális tartalomszolgáltatásának fejlesztésében, így 
speciális, szerződésben szabályozott igényeket támaszthat 
(szerződéses partnerek)



Tartalomképzési szempontok
Intézményi repozitoriális tartalmak

• doktori disszertációk
• szakdolgozatok
• publikációk
• kutatási dokumentációk
• egyetemtörténeti tartalmak

Nem-repozitoriális tartalmak
• A PTE EK TK saját dokumentumanyagának digitális gyűjteményépítés 

keretében előállított, digitalizált tartalmai (saját digitalizált állomány)
• Szerződéses partneri együttműködés keretében szolgáltatott tartalmak
• Az összegyűjtött natív digitális tartalmak (beszerzett e-könyvek; előfizetett és 

nyilvános adatbázisok; továbbszolgáltatott nyílt hozzáférésű tartalmak)

Saját (könyvtári) fejlesztésű tartalmak
• saját fejlesztésű online adatbázisok (repertóriumok stb.)
• saját kiadású kiadványok távoli hozzáférésű publikálása



Szolgáltatások

• Pécsi Egyetemi Archívum  (PEA): http://pea.lib.pte.hu

• Nem-repozitóriumi szolgáltatások:
• KlimoTheca: http://kt.lib.pte.hu
• Digitália: http://digitalia.lib.pte.hu
• Illustrationes (metszetadatbázis): http://ilmet.lib.pte.hu
• eKéPEK (egyetemtörténeti képkönyvtár): http://lib.pte.hu > Katalógusok 

• Egyéb tartalomszolgáltató felületek:
• „Könyvespolc”: http://lib.pte.hu > E-Könyvtár > Saját kiadványaink
• Kalauz: http://kalauz.lib.pte.hu
• Per Aspera ad Astra: http://per-aspera.lib.pte.hu
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Az új Digitália felülete
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Szervezeti és működési keretek 1.

• Szervezetfejlesztés (2015–2017)

• Digitális Tartalomszolgáltatási Osztály:

• a tartalomszolgáltatási és digitalizálási feladatokon kívül a kiadványmenedzsmenttel 
kapcsolatos teendőket is ellátja: PTE ISBN Iroda, DOI Iroda

• Informatikai Osztály:

• általános informatikai support

• dedikált fejlesztés (Fejlesztői Csoport)

• Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály:

• adatbázisportfólió menedzselése

• Open Access Publishing Iroda

• Történeti Gyűjtemények Osztálya:

• az „eKéPEK”-adatbázis és az Illustrationes tartalomfejlesztése

• a régikönyves digitalizálás tartalmi felügyelete, kapcsolattartás a Pécsi Egyházmegyével



Szervezeti és működési keretek 2.

• Humánerőforrás- és eszközfejlesztés (2015–2017)

• Digitálisarchívum-fejlesztő szakirányú továbbképzés (Eger, 2015-2016, 5 fő)

• kulturális közfoglalkoztatotti programban való részvétel (változó létszám, 
stabilan öt fő)

• szöveg- és adatbányászati ismeretek szerzése – cél a PTE-SZKK BigData
Kutatócsoport munkájában való aktív könyvtári szerepvállalásra való 
felkészülés

• EFOP-pályázatok keretében eszközfejlesztés (2017-):

• Digitalizáló labor kialakítása dedikáltan a Klimo Könyvtár régikönyves
és kézirati állományának feldolgozására

• E-book olvasókra alapozott szolgáltatások kialakítása



III. Problémák a digitalizálás és a 
tartalomszolgáltatások terén – tudományegyetemi 

perspektívából

• A digitalizálás jelentősége és lehetőségei 
egyetemi közegben

• Felhasználói igények a KDS-ben

• A könyvtárak közti együttműködés nyitott 
kérdései



A digitalizálás pozíciója a(z) (pécsi) egyetemen

• erőteljes igény a digitális tartalmak iránt –
erősen korlátozott érdeklődés a digitalizált
tartalmak irányában

 az előállítható tartalom „történeti” jellegű

 egyetemen belüli (érdek)viszonyok

 az adott könyvtár szervezeti pozíciója és 
forrásokhoz való hozzáférésének korlátossága

Eredő: jellemzően forrásszegény környezet, nem 
priorizált tartalomszolgáltatási terület



Felhasználói igények a KDS-ben – egyetemi perspektívából

Kutatásfejlesztési potenciál
• „legnagyobb érdeklődésre számot tartó” > „legkutatottabb” > „legértékesebb” (KDS, 46.o.)
• „A kulturális tartalmak hosszú távú megőrzése és hozzáférésének folyamatos biztosítása 

jelentősen ösztönözheti a hazai kutatásfejlesztést, amely nyilvánvaló innovációs erőt jelent.” 
(KDS, 11.o., a NIS-re hivatkozva)

• „A közgyűjtemények oktatási célú tartalomszolgáltatása (…) hatékonyan szolgálja a
kutatásfejlesztést is.” (KDS, 14.o.)

• „A könyvtárak együttműködésével létrejön az egypontos könyvtári hálózat, amely elsősorban
az oktatást és a tudományos kutatást segíti (…)” (KDS, 26.o.)

Oktatásfejlesztési potenciál
• „A közgyűjtemények és a digitális oktatás legfontosabb kapcsolódási pontjai: (…) Kiemelt cél

továbbá a tudományos tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása a felsőoktatásban.” (KDS,
13-14.o., a DOS-ra hivatkozva)

Összegzés: „A felhasználók kiszolgálása érdekében világosan meg kell határozni az egyes felhasználói
csoportok igényeit kielégítő tartalomszolgáltatási csomagokat:

• a köznevelésben részt vevők számára
• a felsőoktatásban részt vevők számára
• a pedagógusok és pedagógusképzésben részt vevők
• a kutatók számára
• a közművelődési terület képviselői számára
• minden magyar állampolgár és a magyar kulturális örökség iránt érdeklődő számára.” (KDS,

35.o.)



Az együttműködés nyitott kérdései a KDS-ben

• „A KDS végrehajtása során lehetőség nyílik arra, hogy a közgyűjtemények
tartalmait elérhetővé tegyük egy olyan magyar közgyűjteményi online kereső
rendszerben (Nemzeti Adattár Projekt), amelynek alapja a közgyűjtemények
együttműködése és egy egységes, könnyen kezelhető adat-nyilvántartási rendszer
megléte.” (KDS, 5.o.)

• „Az OSZK Informatikai Megújulási Programja lehetővé teszi, hogy a digitalizált, de
közzétételre nem került, szerzői jogi szempontból szabadon felhasználható
dokumentumok elérhetővé váljanak a digitális könyvtárban. A program keretében
születnek meg azok a korszerű és felhasználóbarát megoldások, amelyek lehetővé
teszik a könyvtári gyűjtemények számára anyagaik aktív felhasználását a
tudományban, a kulturális életben és az oktatásban egyaránt. A könyvtárak
együttműködésével létrejön az egypontos könyvtári hálózat, amely elsősorban az
oktatást és a tudományos kutatást segíti, de tartalmainak egy része szabadon
hozzáférhető lesz a nagyközönség számára is. (KDS 26-27.o.)

• „A digitalizálás folyamata az ágazati aggregátorok által kidolgozott együttműködési
modell és ajánlás alapján történik.” (KDS, 53.o.)


