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Henrik Vestergård, vid kopiatorn

SCRIPTURAS verksamhet påbörjades i slutet av 1970-talet:
Beslöts bilda en stiftelse med ändamål att inom områden där
Svenska Kyrkans Mission verkar utge och sprida kristen uppbyggelselitteratur som överensstämmer med Bibeln och de
evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna.
Litteraturproduktionen har under årens lopp företrädesvis handlat om böcker som skrivits av Josef Imberg,
aktiv som missionär i Afrika under åren 1944-1956 och
1965-1971. I slutet av 2006 gjorde dåvarande ordföranden
Ragnar Block en sammanställning av Josef Imbergs böcker
och småskrifter som tryckts från 1981 och framåt. Ett
överslag visar att det under de c:a 25 åren tryckts upp emot
300 000 skrifter. Under de senaste 15 åren har ytterligare
tusentals böcker av Josef Imberg tryckts och distribuerats
på olika språk.
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I år har de första initiativen tagits för att digitalisera
bokutgivningen, d v s att redan utgivna böcker kopieras
(skannas) genom bildläsare. Publikationer kan därmed
göras tillgängliga på webbplatser i olika länder/kontexter,
och laddas ner för läsning i dator, iPad och iPhone. Tiden
får utvisa hur kombinationen av digital bokutgivning och
tryckta böcker kommer att bli?
Henrik Vestergård har sedan januari 2021 en projektanställning för SCRIPTURAS räkning. Han har dels arbetat
med att skapa och uppdatera webbsidan (www.scriptura.
nu), men framförallt har arbetet bestått i att skanna in
SCRIPTURAS böcker, småskrifter och ett antal manuskript
från Josef Imbergs undervisningstid i Kenya.
Arbetet har bestått i att "slakta" böcker och skrifter, för
att få boken tillgänglig i lösbladssystem. Därefter har de
skannats in med hjälp av kopiator på Församlingsfakulteten
i Göteborg. Maskinen skannar båda sidorna samtidigt och
görs tillgänglig som PDF-fil. Därefter har efterarbeten
gjorts i datorn. Filen har OCR-skannats vilket betyder att
datorn automatiskt registrerar texten så den blir sökbar i
dokumentet och möjliggör en konvertering av rå-text till
Word-format. OCR-skanningen rätar även upp sidor som
vid skanningen blivit sneda. Därefter har marginalerna
justerats och snyggats till. Eventuella "smuts-streck" och
trycksvärta etc har tagits bort och ibland har enstaka sidor
som blivit dåliga eller missats av kopiatorn skannats in
manuellt och kompletterat filen i efterhand. Dessutom har
omslag och baksidor skannats in eller skapats, och införts
i filen.
Ett 70-tal titlar/dokument har så långt skannats in på
följande språk: engelska, swahili, zulu, ryska, amhariska,
lettiska, oromo, spanska, tigrinja, farsi, vitryska och luo.
Det som återstår av digitaliseringsarbetet är att skanna
in ytterligare ett antal skrifter, främst på ryska. Därefter
återstår en genomgång av filerna innan de laddas upp och
publiceras i ett sökbart register på webbsidan. Eventuellt kommer även några titlar att på sikt publiceras som
e-böcker.
Vi tackar Gud för det givna missionsuppdraget och möjligheten att via litteraturproduktion förkunna och undervisa om Guds frälsning ända till jordens yttersta gräns (Jes
49:6).
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