
Kedves könyvtárosok, 
helyismereti gyûjteménykezelõk,

vezetõk!
Közismert, hogy az elmúlt évtizedekben milyen nagy és értékes régi hírlapállomány került mikrofil-
men a gyûjteményeikbe. Ez felöleli szinte a teljes magyar sajtókiadást a kezdetektõl egészen a 
II. világháborúig. Az országos, a megyei és nagyvárosi lapok mellett kisvárosi és helyi közösségi
újságok százai kerültek kiegészítve a helytörténeti gyûjteményeik birtokába, amelyeket a helyben-
olvasásra kitûnõen tudtak használni hosszú éveken át.
Ugyanakkor eljött ma már az az idõszak, amikor az olvasók, kutatók keresik és elvárják, hogy szá-
mítógépen is tudjanak kutatni a helyi újságokban, s lehetõleg egyszerre többen is használhassák
ezeket a néhol száz évnél is régebbi, vagy két világháború közötti, vagy éppen 1956-os helyi új-
ságokat.
A PEDRO Kft., amely több évtized óta áll kapcsolatban többek között a nemzeti könyvtárral és
szolgálja a magyar könyvtárak sokaságának igényeit, felkészült és technikailag képes arra, hogy
eredeti dokumentumokról (újságokról, könyvekrõl vagy egyéb kiadványokról) és  mikrofilmekrõl,
ezek között az Önök gyûjteményeiben meglévõ ún. pozitív olvasó mikrofilmekrõl félautomata és
automata szkennereivel digitális konverziót készítsen.
A szkennelt adatállományt visszakeresõ rendszerekbe beillesztve, az egyes könyvtárak, gyûjtemé-
nyek igényeit is figyelembe véve nyújt megfelelõ szolgáltatást, támogatja digitális információk inter-
netes elérhetõségének kialakítását, CD-re, DVD-re, hordozható winchesterre vagy más egyéb adat-
hordozóra történõ mentéssel segíti az adatok minél hosszabb ideig tartó biztonságát.
Munkánkkal kapcsolatos szakmai garanciát a hosszú évek óta végzett mikrofilm- és dokumentum-
digitalizálási tevékenységünk során szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat nyújt, amelynek kere-
tein belül több, egymillió szkennelt képnél is nagyobb projektet valósított meg cégünk sikerrel.
Várjuk egyedi, ill. adottan több kisebb-nagyobb intézmény összefogásával való megkeresésüket,
melynek nyomán megküldjük Önöknek tételes árajánlatunkat.
Igény és szükség esetén szakmailag jól felkészült, tapasztalt munkatársaink a helyszínre utazva fel-
mérést készítenek a digitalizálandó (mikrofilmes vagy papír alapú) állományukról, annak egyes ré-
szeirõl külön is, vagy együttesen. Nagyobb volumenû mikrofilmtekercs szkennelése estén számot-
tevõ árkedvezményt tudunk biztosítani.

Várjuk megtisztelõ érdeklõdésüket!

Farkas István ügyvezetõ igazgató 
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