Szakmai beszámoló
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság Hajdúsági Múzeuma által Nemzeti Kulturális
Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott, a Hajdúsági Múzeum képzőművészeti
gyűjtemény adatbázisának teljes metaadatokkal, műtárgyfotókkal való felhasználóbarát
közzétételének megvalósítását célzó pályázat megvalósításáról.

A pályázat száma: 2322/0009.

A pályázat célja: Hajdúsági Múzeum képzőművészeti gyűjtemény adatbázisának teljes
metaadatokkal, műtárgyfotókkal való felhasználóbarát közzététele.

A szakmai programban résztvevő intézmény:
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság (Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény)

A Hajdúsági Múzeum képzőművészeti gyűjtemény adatbázisának felhasználóbarát
közzétételének létrehozásának szakmai indokai:

A digitális közzététel előny, új típusú szolgáltatásokat teremt. A publikálás növeli a
múzeumba látogatók számát. A távfelhasználó is felhasználó – statisztikai adat. Az adatbázis
létrejöttével csökken a muzeológusok és gyűjteménykezelők kutatókra fordított ideje, ezzel
arányosan növekszik a szakmai munka hatékonysága. Az állományvédelem szempontjából is
fontos volt a digitalizáció, hiszen az egyes kereséseknél már nem a műtárgyat vesszük kézbe,
hanem a digitális verziót és az adatbázist használjuk. A szakmai feldolgozó munka minden
eddiginél hatékonyabban folyhat, hiszen a gyűjtemény teljes vertikumában lett áttekinthető.
Az érdeklődők és a kutatók sokkal könnyebben férhetnek hozzá a gyűjteményekhez, nem
szükséges felkeresniük a gyűjteményeket őrző intézményt, az internet segítségével
otthonukban vagy munkahelyükön is tájékozódhatnak a gyűjteményünkben fellehető
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anyagról. A keresett képek sokkal könnyebben fellelhetők az adatbázis használatával.
Nem kevésbé hasznosítható az így feldolgozott anyag az oktatás bármely területén is, mely
így már bármely időszakban előhívhatóvá és használhatóvá vált. A digitalizálás és a webes
megjelenéssel a dokumentált anyag széles nagyközönség számára is elérhetővé vált.
Független helytől és időtől és felhasználótól, mondhatni a „házhoz viszi” kulturális
kincseinket.

Adatbázis adatai:
A tárgyak fotózása után történt meg az adatfeldolgozás, melynek során minden a
leltárkönyvben található adat rögzítése megtörtént az adatbázisban, amelyek így lehetővé
teszik a gyűjtemény sokirányú, és sok szempontú feldolgozását és hasznosítását.
Az adatok az érvényben lévő múzeumi nyilvántartási szabályzat a Nemzeti Kulturális
Örökség miniszterének 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények
nyilvántartási szabályzatáról, azon belül a képzőművészeti szakanyag nyilvántartása alapján
kerültek rögzítésre.
Digitalizálás és adatbevitel:
A digitalizálás és az adatbevitel első szakasza meglehetősen intenzív volt a pályázati
források felhasználásával, külső szolgáltató bevonásával, de az intézmény kapuin belül
történő munkával. Múzeumi tárgy és dokumentum nem került kapun kívülre még
átmenetileg sem, saját munkatárs tevékenységének munkaidőben, és munkaidőn túl
távmunka igénybevételével.
A
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képfelbontásban történt. A mindennapi munkához szükséges, és az internetről letölthető
változatok kisebb felbontásúak, a szerzői jogok védelmét biztosító módon elérhetőek. A
weboldalon keresésre 150 pixel széles bélyegkép, valamint kutatásra 700 pixel széles kutatói
kép kerül. A feldolgozás. során 18x24 cm-es méretben nyomdai megjelenítésre alkalmas
képek 300 DPI felbontással és JPG-formátumban lettek rögzítve a nagy tároló kapacitású
eszközök hiányában.
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Az ezután lezajlott programozási munkával elkészült az adatbázis felülete, a látványtervek
kidolgozása, a weblap programozása és a honlap szolgáltatásainak kialakítása. Az így
létrejött adatbázis a képekkel együtt kétféle módon áll a felhasználók rendelkezésére:
1. Belső, munkahelyi használat. A web felületi, regisztráció során minden adat elérését
biztosítja. Egyes munkatársak különböző adminisztrátori jogkörrel rendelkeznek.
2. Külső felhasználók. Megtekinthetik a gyűjteményekben szereplő képeket (akár
nagyítva is), és a hozzájuk tartozó adatokat (az intézményi és személyes adatok
korlátozásával), kereshetnek az adatok között.

Az adatbázis gyengénlátók számára akadálymentesített tartalommal is elkészült. A létrejött
digitális adatbázis referenciául szolgálhat más intézmények számára, hiszen egy világos
koncepciójú és szerkezetű adatbázishoz jött létre, amely a jövőben más gyűjteményekkel is
könnyen bővíthető.

A Hajdúsági Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének internetes elérhetősége:
http://www.hajdusagimuzeum.hu/hu/e-gyujtemeny/kepzomuveszeti-gyujtemeny

Hajdúböszörmény, 2012. augusztus 15.

Horváth Tamás
fényképész
szakmailag felelős kapcsolattartó
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