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A „Mandalat”-tól a MaNDA adatbázisig 

 Mandalat 2011 ősze 

 2012 Mandalat-tárgyalások 

 

 Elindult a digitalizálási közfoglalkoztatási program 

 Gondoskodni kellett adatbázisról 

 Gyakorlatias megközelítés: nem a Mandalat alapján 

 Az Europeana szakértőivel szorosan együttműködve (Joanna Potega, Lengyelország) 

 ESE – Europeana Semantic Elements 

 EDM – Europeana Data Model 

 Programozók: Deltha Kft.; a közgyűjteményi területen gyakorlatilag ismeretlen cég 

Veszprém, 2016. július 7-9.                                                CC BY-SA 



EDM – Europeana Data Model 

 http://pro.europeana.eu/page/edm-documentation 

 Folyamatosan bővülő elemkészlet 

 Qualified Dublin Core 

 Harmonizáció egyéb szabványokkal 

 LIDO - Lightweight Information Describing Objects 

 EAD - Encoded Archival Description 

 METS - Metadata Encoding and Transmission Standard 
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A MaNDA együttműködési modellje 

 Pályázat a Belügyminisztériumnál, a közfoglalkoztatás keretösszegére 

 Ez meghatározza adott közfoglalkoztatási program alatt a közfoglalkoztatottak 
létszámát 

 A szerződéseket az intézményekkel tárgyév márciusától következő év február végéig 
kötik 

 A programba az intézmények saját jelentkezés alapján lépnek be, és igényelnek 
bizonyos létszámot 

 Kétoldalú (önkormányzati koordináció esetén három oldalú) szerződések a MaNDA és 
az intézmények között 

 A szerződések kötelező melléklete a MUNKATERV 

 A szerződő intézmények saját hatáskörben döntik el, mely gyűjteményrészüket 
digitalizálják a program keretében 
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Jogkezelés 

 A szerződések része a jognyilatkozat 

 Hozzájárulás az Europeana-exporthoz 

 Szavatolás harmadik fél esetleges jogkövetelései ellen (=csak jogtiszta, vagy 
rendezett jogállású tartalmat válasszanak ki az intézmények) 

 A MaNDA nem vonja magához a keletkezett digitális tartalmak jogtulajdonlását 

 Kötelező adatmezők az adatbázis űrlapján: 

 Licenc (rendelkezés a digitális tartalom felhasználhatóságáról) 

 Hozzáférés meghatározása: a tartalom bárhonnan, szabadon megtekinthető-e 

 Jogtulajdonos feltüntetése 

 Ezeket az információkat a feltöltő intézmény adja meg! 
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Adatbázis-gondozás 

 Az infrastruktúra, ügymenet kiépülése 2012-2013 között 

 2014-ben szakemberek alkalmazása a MaNDÁ-n belül 

 Kutatási és Fejlesztési Főosztály (jelenleg Digitális Gyűjtemények Főosztálya), 
főosztályvezető Képes Gábor 

 A főosztály nem kezel szerződéseket, illetve nem folytat munkaügyi jellegű ügyintézést 

 A MaNDA DB tartalmi gondozása (metaadatok javítása, feltöltött digitális fájlok 
szerkesztése, javítása, stb.) 

 Kapcsolattartás – Help Desk 

 Segédanyagok, tájékoztatók előállítása: pl. MaNDA DB Kisokos; Digitalizálási 
útmutató; PDF fájlok tömörítése, konvertálása, stb. 

 2014-2015 folyamán 11 fős létszám 
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Fejlesztések 

 1. Europeana-export 

 2014-től; kezdetben FTP-szerveren keresztül 

 2015 őszére valósult meg az OAI szabványon alapuló adattovábbítás 

 2. Portál és kereső fejlesztése 

 2016. június 

 http://mandadb.hu/ 

 Portál: tematikus nyitóoldal, „MaNDA Múzeum”, virtuális kiállítások; 

 Keresés: „minden mező” (=28), szűkítési lehetőségek, facettás keresés 
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MaNDA adatbázis nyitó képernyő 
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Keresés 
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További szűkítések a keresésben, facettás keresés 



MaNDA adatbázis találati oldal 



MaNDA adatbázis angol nyelvű találati oldal 



MaNDA adatbázis angol nyelvű nyitó oldal 
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Tájékoztató anyagok a nyitó oldalon 



Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 

 2011-ben alakult a Nemzeti Filmarchívum 
bázisán 

 2012-2013 Országos Kulturális 
Digitalizációs Közfoglalkoztatási 
Mintaprogramok 

 2014 júniusától adatszolgáltatás az 
Europeana felé 

„Nemzeti aggregátorként ellátja a nemzeti 
kulturális értékek digitális formátumainak és 
a hozzájuk tartozó metaadatoknak az 
összegyűjtését és az Europeana felé 
történő exportálást;” 

(MaNDA Alapító Okirata, Budapest, 2015. 2. old.) 
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Aggregációs adatbázis 

 2013-tól kezdődően 170 –volt és jelenlegi– partnerintézmény adja közre digitalizált 
dokumentumait adatbázisunkon keresztül, az Országos Kulturális Digitalizációs 
Közfoglalkoztatási Program segítségével. 

 Jelenleg az adatbázisunkban 356 342 db rekord és 5 530 839 metaadat található 
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Régi és új kereső felület 
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MaNDA adatbázis aktív rekordjainak növekedése havonta 
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Aktív rekordok megoszlása feltöltő intézménytípusonként 
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Felhasználásához kapcsolódó jogok 

 Szerzői jogi információkat tartalmazó metaadatmezők: 

 Hozzáférési jog: Információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen 
feltételekkel, ingyenesen vagy díjszabással elérhető, ill. tekinthető meg az 
adatszolgáltató intézményben. 

 Licenc: A digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan 
engedélyező vagy korlátozó szabály. 

 Jogtulajdonos: Az a személy (ritkábban, jogkezelés esetén lehet intézmény), 
aki/amely a dokumentum tulajdonjogai felett rendelkezik. Szerzői vagy jogkezelői 
joggal bír. 
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Licenc – Creative Commons 

 

 A Creative Commons („kreatív közjavak”) 
egy nonprofit szervezet, melynek célja az 
olyan kreatív művek mennyiségének 
növelése, melyeket mások jogszerűen 
megoszthatnak egymással vagy 
felhasználhatnak a saját műveikhez.  

 A szervezet fő tevékenysége a Creative 
Commons-licencek kiadása. 
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Europeana 

 2008-ban alakult 

 Európai Könyvtár (The European Library) 
továbbfejlesztése 

 Több nyelvű európai elektronikus 
könyvtár 

 Csak metaadatot és lead képet 
(nézőkép) tárol 

 A digitális objektumok linkkel mutatnak a 
feltöltő intézményre 

 Több mint 54 millió rekord 

 Magyarországról kb. 920.000 rekord, ez 
csupán a tételek 1,7%-a 
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Europeana export számokban 

 

 2014. júniusától havi rendszerességgel, minden hónap 21.-ig  

 

 Eddig 41 különböző típusú partnerintézmény (könyvtár, múzeum, levéltár, non profit 
szervezet, kulturális és művelődési intézmény, egyházi gyűjtemény, stb.) 

 

 78.191 különböző dokumentumtípusú (kép, szöveg, hang, AV, 3D modell) rekord 
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Exportált rekordok száma évek szerinti bontásban 
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Exportált rekordok dokumentumtípusonkénti megoszlása 
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Europeanába exportált rekordok magyarországi könyvtáraktól 

Magyar Ferences Könyvtár 
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Adatszerkezet 

 EDM (Europeana Data Model) 
adatstruktúra 

 

 DC (Dublin Core) szabvány 

 

 XML (Extensible Markup Language) 

 általános célú leíró platform független nyelv 

 speciális célú leíró nyelvek létrehozására 
egyszerűen alkalmazható 

 Unicode nemzetközi szabvány támogatása 
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OAI-PMH protokoll 

 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) protokoll. 

 nemzetközi információcsere szabvány 

 automatizált adatgyűjtési megoldás 

 az adatgyűjtést az Europeana kezdeményezi egy alkalmazás segítségével 

 a MaNDA mint adatszolgáltató egy alkalmazást működtet, ez a REPOX 

 

 REPOX keretrendszer 

 az OAI-PMH protokollnak megfelelően válaszol az Europeana felől jövő kérésekre 

 v2.3.7 verzió 

 full ingest 

 incremental ingest 

 

 



OAI-PMH protokoll – REPOX 

REPOX  

Data Aggregation and Interoperability Manager 

 

 Full ingest  

 az import forrásául szolgáló mappában 
található összes XML fájl újból importálásra 
kerül 

 Incremental ingest  

 az előzőleg importált rekordok módosításai 
történnek meg, illetve az előző ingestet 
követően exportra jelölt rekordok töltődnek be 

 



Jövőkép – Tömeges import 

 Hosszú távú célunk, hogy az egyes intézményi IKR-ekből a különböző formátumú 
rekordok közvetlenül importálhatóvá váljanak az adatbázisba, tehát a Dublin Core-
konverzió és a MaNDA DB-be való import egyetlen folyamattá váljon 

 Probléma: a hagyományos könyvtári adatszerkezet (a Magyarországon elterjedt 
MARC-ok) nem tartalmazzák a jogi adatmezőket 

 Ezeket az információkat tömeges feltöltés esetén valahogy a rekordokhoz kell rendelni 

 Előzetes felmérés alapján több olyan rendszer van, ahol a metaadatok és a digitális 
fájlok összekapcsolása nincs rekordszinten biztosítva 
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Tanulságok 

 Könyvtárak: a digitalizálandó anyag kiválasztásában erős korlát a szerzői jog szem 
előtt tartása 

 Könyvtörténeti jellegű, „régi” gyűjtemények előnyben 

 Ahol nincs régi gyűjtemény: Helytörténeti anyag 

 Múzeumok: gyűjteményeik nagyobb hányadát tudják digitalizálni (kivéve olyan 
képzőművészeti, fotó, stb. gyűjtemény, ahol a szerzői jog szintén korlátot jelent) 

 Levéltárak: mely anyagrészek nem sértik a személyiségi jogot, ugyanakkor számot 
tarthatnak a közönség érdeklődésére 

 2014 ősze: személyes monitoring országszerte 

 Vidéki, kis intézmények: a „semminél” a „valami is több” 

 Digitális írástudás eltérő volta országosan, generációs szinten 
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Mérleg 

 Erősségek 

 A MaNDA DB megvalósult 

 Europeana-export 

 A digitális tartalmakhoz rendelt jogi 
információk alkalmazása, elterjesztése a 
hazai gyakorlatban 

 Országszerte sok helyen elősegítette a 
digitalizálást 

 Gyengeségek 

 Nem teremtette meg az egységes 
országos digitalizálási stratégiát 

 Eszközök, tárhely, felbontás 

 Digitalizálás minősége egyenetlen 

 A fejlesztések nem az elvárható ütemben 
valósultak meg 

 Kommunikáció 
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Elérhetőségek: 
 
E-mail:  
vass.johanna@mma.hu 
szuts.etele@mandarchiv.hu 
 
Tel.: Szüts Etele: +36 70/948-4778 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

Vass Johanna - Szüts Etele 
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