A projekt címe: Mezőtúr kulturális hagyományainak ápolása
A projekt célja: A kialakításra kerülő felbecsülhetetlen értékű tudománytár, lehetőséget teremteni a civil
társadalmunk összefogásának az erősítésére, a helyismeretei értékek népszerűsítésén keresztül.
A projekt keretében a tervezett program megvalósításához szükséges eszközöket kívánja beszerezni a
pályázó.
1. Könyvbölcsős szkenner
A könyvszkennerek egy speciális feladatra van felkészítve, a könyvek minél hatékonyabb
feldolgozására, azok állagának maximális megőrzése mellett. A könyvszkennereknek hármas
funkciót kell ellátni, melyek az alábbiak:




A könyvekben lévő tartalom hatékonyabb feltárása és elektronikusan kereshetővé tétele, a könyvek
digitális változatainak integrációja a könyvtári információs rendszerekbe.
A könyveknek az eredetivel megegyező digitális reprodukálása, archiválása.
A könyvek állagának megőrzése, sérülésmentes kezelés a teljes feldolgozási folyamat során.

2. OCR Szoftver beszerzése
Azoptikai karakterfelismerés, amelyet gyakran rövidítettek OCR-ként, a gépelt, kézzel írt vagy
nyomtatott szövegek elektronikus átalakítása, akár beolvasott dokumentumból, akár egy
dokumentum fotójából. Széles körben használják a nyomtatott papíradatbázisok digitalizálására. A
feldolgozott szövegek elektronikusan szerkeszthetők, kereshetők, kompaktabban tárolhatók.

3. Megvalósítandó tevékenységek
A szükséges eszközök beszerzését követően, kialakításra kerülne egy digitalizáló állomás, ahol a
könyvolvasó szkenner kerülne beüzemelésre. A dokumentumok feldolgozását követően, az olvasóink
számára elérhetővé tennénk a már feltöltött tartalmakat. A helytörténeti gyűjtemény digitalizált formában
történő feltárásával lehetőség nyílni a lakosság körében programok, előadások szervezésére.

4. Szakmai megvalósításban közreműködők
A digitalizálásban részvevő humánerőforrás költsége.(adatokat feldolgozó, rögzítő személyek,
informatikus közreműködése)
 adatrögzítő (helyismereti dokumentumok beolvasása)
 adatfeldolgozó (scannelt dokumentumok, szoftverrel történő beolvasása)
 informatikus-rendszergazda (a beolvasott tartalmak adatbázissá építése)
 előadásokban közreműködők

Az ifjúság jövőképének kialakításában fontos szerepet játszik, szülővárosa helyismereti múltjának
ismerete.


rendhagyó irodalmi órák
Az irodalmi foglalkozásokon keresztül a diákok jobban megismerhetik városunk irodalmi kultúráját,
irodalmi múltját.





helyismereti vetélkedő
a digitalizált állomány felhasználásával bemutatók szervezése
A létrehozott adattárban történő keresési lehetőségek ismertetése, népszerűsítése.
helyismereti ismeretterjesztő előadás sorozat
A foglalkozásokon sorra bemutatják azokat a különleges kincseket, dokumentumokat, amelyek révén
feltárul Mezőtúr múltja.

A projekt költségvetése:
Tevékenység
A szakmai megvalósításban közreműködők
költsége
Könyvbölcsős szkenner
OCR szoftver beszerzése
Asztali számítógép
külső háttértároló
Kötelező nyilvánosság biztosítása
Projektmenedzsment költsége

Bruttó
összköltség (Ft)
2.270.000,- Ft
1.100.000,- Ft
150.000,- Ft
300.000,- Ft
60.000,- Ft
20.000,- Ft
100.000,- Ft

A projekt tervezett teljes költsége:
4.000.000,- Ft
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 4.000.000,- Ft
A projekt megvalósításához biztosított saját forrás: 0, - Ft

