Szakmai és pénzügyi rész-beszámoló „Az MTI Fotóarchívum nyílt,
kereshető digitális adatbázisa 2009-2011. évi munkálataira” megnevezésű
támogatási cél 2011. évi tevékenységéről 2010 december 18.-től 2011.
december 31.-ig (altéma kódszáma: 2322/0002)

Jelen rész-beszámolóval a projekt és a 2011. évi teljesítés záródik
Előzmény:
2009-ben az NKA kiírt egy három évre szóló meghívásos pályázatot, amelynek
keretében az MTI Zrt az 1968.-évi illetve a Műszaki fotótárban található
fotónegatívok feltárását – úgynevezett digitális kontakt formájában – folytathatja.
Ennek célja, hogy megőrizze és könnyen elérhetővé, kereshetővé tegye a közel
13 millió fotónegatívból azt a mennyiséget, amely a rendelkezésre álló forrásból
feldolgozható.
Az MTI Zrt a feladat ellátására közbeszerzést írt ki. A feladatot elnyerő 9 tagú
konzorcium a munkát 2009. szeptember közepén kezdhette el. Így már
induláskor látszott, hogy a 2009. évre rendelkezésre álló forrás csak részben
kerülhet a tárgyévben felhasználásra.
A 2011. év eseményei:
A feladatok részletezése:
A feldolgozás továbbra is az 1968. év és a Műszaki Tár anyagainak minél
teljesebb körű feldolgozását jelenti. A tevékenység sor: fotónegatívokból a
kikeresés, riportonkénti digitális kontaktkészítés - tónus beállítás, meglévő
szövegek beírása, hiányzó adatok, tények kutatása, lektorálás, kódolás,
kulcsszavazás, a folyamat koordinálása. Ezt követően a kész képek (kontaktok)
fotóadatbázisba helyezése és elérhetővé tétele.
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A beszámolási időszakban a digitalizálói team 11.136 digitális kontaktot
készített. Ezekre a szövegbeírás megtörtént, a kódolás, indexelés során az összes
kontakt feldolgozása elkészült. A kutatói területen történt váltás miatt a korábbi
időszakban érzékelhető lemaradás 2011-re megszűnt, a mostani beszámolási
időszakban a szükséges kutatások elkészültek. Érdemes megjegyezni, hogy igen
érdekes és értékes anyagok kerültek feldolgozásra, példaként említenénk a
műszaki tárból - NIKEX (Nehézipari Külkereskedelmi Vállalat) megrendelésére
készült : hajógyár, bányaipar, vasút, daru gyártás képeit az 1950-1960-as
évekből, illetve a Kereskedelmi Kamara, Képzőművészeti Főiskola
megrendelésére készült divat fotókat valamint a Magyar Állami Operaház
megrendelésére készült művész fotókat. Szintén igen szépek és érdekesek a
budapesti életképek az 1950-60-as évekből. Az 1968. évi anyagból különösen
érdekesek a szófiai VIT-en készült riportok és az 1968-as Táncdalfesztivál képei,
amelyeken későbbi neves művészeiken láthatók pályájuk kezdetén.
Támogatás felhasználása:
Digitalizálás, archiválás:
Megbízási díjak

8.230.000.-Ft

Bérjárulékok

1.999.890.-Ft

Igénybevett szolgáltatások

5.634.674.-Ft

Mindösszesen:
2011-re

elszámolt

15.864.564.-Ft
összes

költség:

15.864.564.-Ft,

részletesen

a

költségelszámolás szerint.
Megjegyezzük, a megbízási díjak számfejtési listáján a megbízottaktól levont
összegeket a havi intézményi összesen adó- és járulék átutalások tartalmazzák,
ezért az elszámoló lapon az egyes megbízottaknál a bruttó számfejtett összegeket
közöljük.
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Összefoglaló „Az MTI Fotóarchívum nyílt, kereshető digitális adatbázisa
2009-2011. évi munkálataira” megnevezésű támogatási cél megvalósulásáról.
A fotódigitalizálási projekt alapvető célja – olyan képriport-adatbázis létrehozása,
ahol a fotó láthatóvá válik, és a fotóhoz kapcsolható ismeretek feltárásra kerülnek
– megvalósult.. A speciális feldolgozási munkát az indokolta, hogy részben a
Fotóarchívumban található képek nagy száma, valamint idő és pénz hiányában
nem tudjuk elkészíteni minden kép nagyfelbontású, retusált változatát. A nagy
felbontású kép elkészítésére – elsősorban a projekt által megvalósított új,
digitalizált információtartalom alapján csak megrendelés, egyéb igény vagy külső
forrás esetén kerül sor.
Az „MTI Fotóarchívum” nyílt, kereshető digitális adatbázisának létrehozására az
NKA két ütemben biztosított forrást.
Az első finanszírozási ütemben a munkahelyek és a feldolgozási folyamat
kialakítása mellett 2.249 db digitális kontakt feldolgozására került sor, a második
finanszírozási ütemben 26.979 db digitális kontakt feldolgozására került sor.
Összesen 29.228 db digitális kontakt készült el, ez mintegy 300.000 – 320.000
fotót jelent.
2012. április 27.

Vas Éva
Gazdasági vezérigazgatóhelyettes
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Echter István
Projektelszámolásokért felelős vezető

