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A Budapesti Tdrt6neti Mdzeum (a tovSbbiakban BTM), amelyet az Aquincumi MLizeum, a V6rmdzeum,

a Kiscelli Mizeum 6s a Budapest Ga16ria mint tagint6zm6nyek alkotnak, kdz6ptdvi digitalizdl5si

strat6gidja a 2017-ben kormdnyhatdrozattal 6rv6nyesitett K6zgy(jtem6nyi Digitaliziiliisi strat6giiival

6s az int6zm6nynek a szint6n 2017-ben elfogadott ij kiildet6snyilatkozat,val itsszhangban kerijlt

kialakitiisra- A Digitiilis M6dia Csoport 2016 6v v6g6n t6rt6n6 megalakitesival a BTM el6sztir dolgoz ki

iitfog6, mind a ndgy tagintdzm6nydre vonatkoz6 digitalizS16si strat6gidt 6s ak.i6tervet r

1A BudapestiTdrt6neti MIzeum digitali2alisi strat6giiiiiinak kidolgorisa jelenlee is zail6 folvamat, h]szen n6sv

tagint62m6ny6nek strat6giai c6ljait sznks6ges egyetlen kdztis dokumentumban dsszegezni. A strat6gia egyes

elemeinek kidolsoziis6t nehezitik ds jelent6sen befolyiisoljik a VirmLjzeumot 6s a Kiscelli MiTeumot 6rint6

tervezett 60itkez6sek, valamint a dieitali2ilis k6lts6gvet6si keretbe tort6n6 illeszt6s6nek nyitoti k6rd6sei. Az

ezen okokb6l blzonytalan pontok [] 26r6jelbekeriiltek.
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1, STRATEGA HATT'R

A2 intdzm6ny digitaliziiliisi strat6gi6ja az eur6pai 6s a hazai stratdgiai szabiilyoziisokkal harmonizi,l,

amennyiben figyelembe veszi

az Eur6pai girottsdg Eur6pa 2020 strat6gia keret6ben kidolgozott Digitalis Menetrendet,

amely szorgalmazza a kulturiilis szolgdltatSsokhoz val6 ho22iif6r6st (2010),

a2 Eur6pai gizottsig 2011 1771, I EU ajdnldsrt, amely a kulturiilis anyagok digitalizdliisiit,

online eldrhet6s6g6t 6s a digitSlis meg6rz6s k6rddseit tdrgyalja, valamint szorgalmazza azt,

hogy az e8yes tagdllamok kult!rdlis int6zm6nyei tegy6k eldrhet6vd digitiilis tartalmaikat az

Europeana platformjiin,

a magyar kormiiny iiltal elfogadott Nemreti lnfokommunikici6s Strat6gidt (2014-2020),

a Magyar Kormiiny 6ltal elfogadott Digitdlis J6l6t Programot (2015),

Magya.orsz6g Digitdlis OktatSsi Strat6gi5jdt (2016)6s a

a Magyar Kormirny Digitelis Nemzet Fejleszt6si Program (2015) megval6sitiisa keret6ben

2017-ben kormi,nyhatdrozatban elfogadott Ktizgy(item6nyi DigitalizSti.i Strat6giSt.

2. A DIGITALIZALAS TERULfiEN ELERT EDDIGI EREDMENYEK

A BTM rdg6szeti gy(jtem6nyeinek (6s- 6s N6pvSndorleskoti F6os ely, Okortdrt6neti F6osztdly,

Kdz6pkori F6os2tiily) digitalizij16sa tatbb mint tiz 6ves mLlttra tekint vissza. A r6g6szeti Ietetanyag

elektronikus lelt6roziisiira a 2009-ben iitvett ARCHE egys6ges r6g6s2eti adatbiizis kezel6 rendszer

szolgiil. A r6g6szeti adatb6zisban jelenle8 tiirolt digitdlis rekordok szdma 1.625.000, amely azt jetenti,

hogy a gyijjtem6nyi nyilviintartdsok 25 %-a 6thet6 el elektronikusanj ez az ardny az egyes

seg6dgyiijte m6 nye k e set6 be n akitr a 90 %-ot isel6rheti. A r6g6szetigyujtem6nyekspecidlisfetadata az

ARCHf fejleszt6sdnek szakmai specifikSci6ja. Ez az adatbizis fogja 6ssze az int6zm6ny r6g6szeti

tev6kenysdggel foglalkoz6 f6osztdlyainak, az 6s- 6s N6pvdndorliiskori F6osztiily, a2 6kort6rt6neti

F5os2t5ly ds a Kiiz6pkori Fdosztdly ijsatSsainak, megfigyel6seinek terepi , dokumentijcj6s,

nyilvdntartiisi 6s leltiiro26si adatait. A fejleszt6sek sordn els6k6nt valdsult meg a rdg6szeti oszt6lyok

By(jtem6nyi egys6gekre bontiisa 6s a leltilri modulok testreszabiisa. A fejlesztds az egyes gv(jtem6nyi

osztdlyokhoz kapcsol6d6 felhasznii16k egyedi igdny6hez alkatmazkodva t6rtdnik 6s a 2018-2020-as

ciklusban is zajlik. tiisd a Ftjggel6k ,,Az ARCHE adatbazis, ismertetese, megvaldsult ds leend6

fejleszt6sei" cimii dokumentumiit. A r6g6szeti anyaS online kdzz6t6tele miir t6bb projekt keret6ben is
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megke2d6d0tt, melyek a r686szeti iillom6nyok tudomiinyos 6s ismeretterjesztd iginyri kiizzetdtel6t

t(ztik kicdlul.

www,ubi-eaat lupa.org

http://www.europeanvi.tualmuseum.itl

httpi//www2.szepmuveszeti.hu/hvperion/index.php

A BTM kdpz6- 6s iparmiv6sreti gy0jtem6nyeinek (0jkori V6rost6rt6neti f6os2tily, F6vdrosi K6ptir,

Budapest Ga16ria) digitali?itlisa szint6n tijbb mint egy 6vtizedes m ltra tekint vissza, meglehet6sen

heterogdn eredm6nyeket mutatva. A kdp26'€s iparmUv€szeti gy jtemdnyek egyedi nyilvdntartisba

vett m(itdrgyainak sz;ma megkdzelit6en irsszesen 500.000 darabot sziimlirl, amelynek egy6ttider6l,

mintegy 100.000 td rgyr6l k6szii lt digit5lis felv6tel, adtabazisban rogzitett m(itiirgyainak szitma azonban

ennek tdreddke, mintegy 30.00O darabra tehet6, publikusan eldrhet6 rekordjainak s26ma pedig ennek

a tizede. A Kiscelli MUzeum 0jkori V6rostiirt6neti F6osztiilya a Tiirzsleltdr nevri adatb6zis-kezel6

rendszert, a F6v6rosi Kdptdr pedig egy Access alapi rends2ert haszniilt, illetve mindk6t f6osztiily

gyakorlatirban el6fordult a miitiir8yadatok Excelt6bl62atban titrt6n6 rdg2it6se. A BTM Digit6lis Mddia

Csoportjdnak 2016-0s megalapitiisirval megfogalma26dott az elektronikus m(t6rgynyilv6ntartiis

egysdges kezeldsinek kialakit5sa a kdp25 6s iparmUv65zetigyujtem6nyekben is, amelyhe2 a mJzeum

a 2018-2020-as strat6giai ciklusban tervezi e8y professzioniilis integrSlt ByUjtem6nykeze16 rendsuer

bevezet6s6t.

3. CELOK

A 8TM, mint a hazai 6s a f6virosi rdgeszeti, tortineti 6s mtv6szetiem16keket a2 6skort6l napjainkig

gy(jt6 int6zmdny, els6dleBes feladatakdnt hatiro2za me8 a gy(jtem6nyeiben ta16lhatd tdrgyi 6s

szellemi 6rtiks6g kutatiisiit, tudomiinyos me8alapozotts6Eu Uiradrtelmez6sdt, kiiillit6sdt 6s

ho2ziifdrhet6v6 tdtel6t. E22el dsszefiiSSdsben kidolgozott digitaliziiliisi strat6Si5i6nak c6lja a

kezel6s6ben liv6 tirgyi €s szellemi iir6ks6g nemzeti 6s eu,6pai szintii integricidia az

informiici6technol6gi5nak a m[zeumi ii8azatban jelenleg ismert 6s iiltaliinosan haszniilt eszk62eivel.

A dagataliz6lSs, a? el6z6vel egyen16 rangon ds mdrt6kben, a m(tSrgyak Sllominw6delmdt, a teljes

gy(jtem6nyi tevdkenys6g hat6konyabbii, iitldthat6bbii t6tel6t, a kutat5s el5segit6s6t, tovdbbd a

r6gdszeti feladatelliitist meghatSrozd jogszabiilyoknak t6rt6n6 megfelel6st 6s az adatszolE6ltatdst is

s20lgiilja.
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4. A DIGITALIZAL{sSAL KAPCSOTATOS FOGALMAK MEGHATAROZASA

4.1 DIGITALIZALA5, DIGITALIZAL{SI FOLYAN,4AT

A mUzeumi digitalizdlSs olyan, a mUzeum tdbb szervezeti egys6g6t 6rint6 komplex folyamat, amely a2

aliibbi f5bb 16p6sekb6l 6ll: (1) a miitSrgyak digitali2dlSsi c6li kijelttlise, (2) S omdnyvedetmi

szemponti el6k6szit6s, {3) miitirgymozgatis a digitdlis reprodukci6k elkdszitds6nek helyszin6re, (4) a

digitilis reprodukci6k elk6szitdse, (4) a digitilis reprodukci6k tiirol5sa, {S) sztiveges leir6 adatok

felvdtele, (6) a digitSlis reprodukci6k 6s a szdveges leird adatok iissz€kapcsoldsa az inte8r6lt

gydjteminylezel6 rendsrerekb€n, (7)a digiti lis ta.talmak tdbbs2intU online kaizz6tdtete. A Budapesti

T6rtdneti Mdzeum gyfjtemdnyenkdnt meghat6rozand6 digitaliz6l6si protoko jdt az el6bbi

szempontok figyelembe v6tel6vel tervezi kidol8ozni a jelen stratd8iai ciklusban.

4.2 DIGITALIS TARTALOM

A mtizeum tdrgyi ellomdnyd16l {bele6rtve a t6rzsgytjtem€nyek 6s segddgyujtemdnyek tetjes anyagdt)

k6szitett mindennemii digitdlir reproduk.id (kdpfile, mozg6k6pfite, audiofite, 3D fite), valamint a2

egyes tSr8yakhoz kapcsolt 6sszes szdveges leir6 adat egyiittese. A k6pi, mo2B6k6pi, hangzri, vatarnint

3D ta rtalmak 6s a sziiveges leir6 tartalmak egymiisra vo nat koztatott tii ro ldsa katzBy(jtem6 nyi integ 16lt

gyfijtem6nykezeld rendszerekben tdrtdnak. A tiirgyi 6llomdnyr6t k6sznlt diSitiilis tartaimak mellett

olyan dokumentSci6s ielle8o digit5lis illominyok is ketetkeznek, mint pl. kiiillitirsi, dsatdsi

dokumentecidk, adattiiri, irattdri anyagok.

4.3 DIGITALIS TARTALOMSZOLGALTATAS

A digitiilis tartalomszolgitltat6s a digitaliz6ldsi folyamat soriln keletkezett tisszekapcsolt k6pi,

mozg6k6pi, hangz6, valamint 3D tartalmak 6s sztiveges tartalmak online kiiuu6t6tele.



5. FETADATOK

5.1 A DIGITALIZAIAND6 TARGYAK, ALLOMANYOK KIVALASZTASANAK SZEMPONTRENDSZERE

Bdra BTM gy(jtemdnyeimuzeiilis szempontb6la nemzeti6rdksdgjelent6s rdsz6t k6pezik, m6gsem c€l

a gyUjtem6nyek teljeskdr0 online kdzz6tdtele. A kiemelten fontos miitiirgyak, gy(jtem€nyr6szek

dieitiilis reprodukcidinak 6s adatainak kdzzdt6tele mellett a tdrgyak 6s 6llom5nyok digitalizdldsra

tdrt6n6 kivirlasztiisa tdbb szempont figyelembe v6tel6vel t6rt6nik. A digitaliziiliis el6re meghaterozott

6ves terv szerint t6rt6nilt melyet a Digit6lis M6dia Csopon az egyes k6pzd 6s iparm(v6szeti

gyiijtem6nyek felel6s muzeol6gusaival 6s restauritoraival, valamint a 16g6szeti gy(jte m6 nye k rdsz616l

kinevezett, diBitaliziilSs6rt felel6s munkatirrsakkal egyilttm(kiid6sben dolgoz ki 6s koordiniil. A

digitali#ldsi menetrend kialakit6s6n6l a mizeum 6tiis szempontrendszert drvdnyesit: a2 (1)

ellom6nw6delmi / gyfjtem6nykezel6i szempontokat, az {2) int6zm6nyi, az (3) oktatdsi

szempontokat, valamint a (4)t6rsadalmi hasznosulis 6s a (5) kutatdsi, tudominyos c6lu felhasznilds

krit6riumait.

5.1.1 Allom6nyvddelmi / gyojtem6nykeze16i szempontok

A digitaliriiliis soriin priorit6st 6lveznek a2 irllom;nyvddelmi szempontb6l kritikus iillapotban l6v6

tiirgyak, tiirgyegyaittesek, valamint az anyag- 6s technikai jellemzdik miatt sdrill6keny tiirgytipusok.

Tov5bbi szempont lehet m6g a sokat lutatott tiirgyak kdre 6s az osszetartoz6 tergycsoportok

(sorozatok, k6szletek) tekintetdben a rendezetts6g foka.

5.1.2 lntdzmdnyj szempontok
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Az int6zm6ny 3 6ves ciklusokban tervezi kiiilliti4sait, amelynek i.itemezds6t a di8italiz5lds kdveti. A

kiillitrsra jeldlt m(tiirgyak fot6zdsa 6s feldolgoziisa egyfttal a digitaliziilt iillomiiny ndveked6s6t is

eredmdnyezi. Toviibbi int6zmdnyi szempont mdg az adatszolgiiltatiis 6s a r6g6szeti tev6kenYs6Sek

(felt6riisokl eredm6nyeinek tiirsadalmi hasznosuldsa. Hasonl6 megfontoliist dlveznek a hazai 6s

nemzetkOzi egyiittm0ktid6sek, digitdlis tartalomszolgiltatisok is.



5.1.3 Az oktatdsi cdl( felhasznalds szempontiai

A Magvarorsz6g Digitdlis Oktat6si Strat6gidj6ban i2016) ds a Kiizgy(jtem6nyi Digitalizil,si

Strat6giSban {2017) lefektetett i16nyelvek szerint a gTM a digitaliz6ldsra kijeltilt miitirrgyainak kdrdbe

bevonja azokat a miitdrgyakat 6s tirgyegyatteseket, amelyek a Nemzeti Alaptantervben (2012)

meghatiirozott m(velts6gi ter0letek kd16be tartozhatnak, igy a nevel6si c6lok 6s az Eur6pai parlament

ds Tani.s aj6nliis6ban (20O6/962/EK) me+hal'rozott, s a NAT-ban is feltilntetett kulcskompetenci;k

fejlesztdse c6ljeb6l a lehet6 legjobban felhaszn6lhatdk.

A NAT-ban meghatiirozott fejleszt6si teriiletek, nevel6si c6lok k6z6 tartozik pl. a m6diatudatossdgra

nevel6s, amelyben a mizeumok digitalizdlt tartalmai is kivdld eszktizk6nt szolgethatnak. A digitalizi t

tartalmak online k6zzdt6tele pedig rendkivol sokszin( m6dszertani lehet6sdgeknek ad teret. Miut6n a

me8fele16 informatikai hozziif6rds eset6n a kdz8y(jtemdnyi digit6lis tartalmak ndvethetik a tanuljsi

es6lyek egyenldsdgdt, a BTM t6rekszik arra, hogy gyujtem6nye a NAT-ban meghatdrozott miivetts6gi

terijleteket irint6 mUtiirgycsoportjait min6l hamarabb e16rhet6vd tegye.

Mizeumkdnt elengedhetetlen szempont az eszt6tikai 6s m(jvdszeti tudatossiig fejleszt6sdben t6rt6n6

szerepviillal;s, amely a digitelis tartalmak vizuijlis megjetenit6sdnek rn6djiiban is mer 6sztethet6 kell

le8yen egy progressziv ds eszt6tikus feliilet alkalmaziisiival. Az eszt6tikai-miiv6s2eti tudatossiig 6s

kifeje26kdszsdg magiiban foglalja a2 eszt6tikai meg,smer6st, illetve az elk6pzet6sek, k6pzetek,

6lm6nyek ds 6126sek kreativ kifeje26s6nek elismer6s6t, befogadiis.it mind a hagyom6nyos m(v6s2etek

nyelv6n, mind a m6dia segits6gdvel.

5.2 A DIGIALIS TARTALMA( EL6ALLITASA
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A k6pi, mozg6k6pi, hangr6, valamint 3D tartalmak el6jllitiisa a mtzeumon belil mozg6sithat6

er6forriisok (fot6s munkat6rsak) igdnybe v6tel6vel, vagy kiszeNez6ssel t6rt6nik. A sztiveges leir6

adatok el6iillitijsa a gy(jtem6nyi osztdlyok hatiisktirdbe tartozik, ds els6sorban a muzeol6gusok

feladata- Amennyiben kijls6 er6forriisok (mizeumigyakornokok, dnk6ntesek) bevondsiira kerijl sor, a

tartalmak hiteless6g66.t a gy(jtemdnyi muzeol6gus feletds. A di8itati2;tdsi munkafolyamatok

szabilvozSsa, a digitdlis tartalom el66llitiis folyamatiinak kidolgoziisa, dokumentiil;sa 6s koordiniiliisa,

egy0ttm(kdd6sben a k6pz6 6s iparm(vdszeti, valamint a r6g6szet i gyijte m6 nyekke l, a Digitdtis M6dia

Csoport feladatai kttzd tartozik. A r6gdszeti feltdriisok tOrv6nyi kdtelezetts6geihez kapcso16d6

digitatiziiliist a szakmai oszt6lyok iriinyitjdk.



5.3 INTEGFTLT GYOJTEM€NYKEZEL6 RENDSZEREK

A BTM gyrjtemdnyeiben 6ru titt t6rgyi 6s szellemi tiraiks€g nemzeti 6s eur6pai szintri integ.iicidjinak

informdci6te.hnol6giai alapjit az integrilt eyfijt.m6nyke2€16 rendszerek jelentik. A kiizgyijjtem6nyi

integrdlt gyiijtem6nykeze16 rendszerek az elektronikus nyilv6ntartdsi funkci6n tUl a mizeumi iigyviteli

folyamatok (mijtirgymozgatds, k6lcsain26s, kaillitiisszervezds, restaurilds) kezelds6re is alkalmasak 6s

a modern mUzeumi gyakorlatban n6lkillbzhetetlen szerepet tdltenek be. A mUzeum a papiralapt

nyilviintartSssal p6rhuzamosan elektronikus nyilviintart6st vezet, amely eEyUttal a diEitaliziiliisi

folyamat alapjdt is kdpe2i. Ez a r6g6szeti gy0jtem6nyekben (Aquincumi Mizeum, V5rmizeum) miir

megkezd5dott, a jelenleg is fejleszt6s alatt dl16 Ar.h6 egys€ges r6g6szeti adatbiizis-kezel6 rends2er

haszn6lat6val, azonban a k6pz6- as iparmfivdszeti, tirgyi ds technikattindneti allomdnvokat kezel6

gyojtem6nyekben ((iscelli Mlzeum, Budapest Ga16ria) ennek megval6sitiisiihoz a 2O78-2O2O-as

ciklusban kertl beve2etAsre a leltiiroz6s 6s tigwitel folyamatainak kezel6sire alkalmas mizeumi

integriilt gyiijtem6nyke2el6 rendszer- Ez ut6bbi egyJttal meghatiirozza a mI2eum e2en id6s2akra es6

digitalizdldsi strat6giiijiit is.

A kdpi, mozg6k6pi, hanga6, valamint 3D tartalmak 6s a sziiveget leit6 tartalmak e8ymiisra

vo natkort.tott ti, ro lii sa kdz8yiiltem6nyiintegrdlt gy(jtemdnyke2el6 rendszerekben tdrtdnik {liisd a 4.2

pontot). Tekintettela mlizeumban 6rz6tt kultur5lis iiriiks6S eurdpai szint( antegrdci6j;ra, a mUzeum

hosszitiivU cdlja az, hogy a k€pz6- 6s iparmdv6szeti, tirgyi 6s technikatiin6neti illominyokat kezel6

gygitem6nyekben (Kiscelli Mizeum, Budapest Galdria) liv6 mitiir8yak szdveges leir6 adatainak

rogzitdse k6t nyelven, magyarul 6s angolul tairt6njen. Ez6rt a gy[jtem6nykezel6 rendszer

kivilasztiisenak egyik fontos szempontja, hogy az megfeleljen a tdbbnyelviisdg krit6riumdnak, hiszen

a mUzeum hossz[tivu tervei kdzdtt szerepel az, hogy a gyujtem6nyi online kdzz6tdtel magyar ds angol

nyelven val6suUon meg. Ajelenlegi 3 dves stratdSia azonban els6l6pcs6k6nt a k6pz6- 6s iparmiiv6szeti

gyojtemdnyeket kezeld egys68es, maEyar nyelv( mUtiirgyadatb6zis l6trehoziisiit tfizi ki c6lul. Ezzel

p6rhu2amosan a m6r megl6v6, 2009 6ta fejlesztett r686szeti iillomdny magyar nyelv(i adatbezisa

(Archd) tovdbbi fejlesztdsdre 6s b6vit6s6re kertil sor.

5.4 WEBFULESZIES

A BTM 2016-ban inditotta elatculategys6Eesit6.i proiektjdt, amelynek eredmdnyek6ppen ii arculati

kdzikdnyv sziiletett. Ennek keret6ben indult el a k6zponti weboldal 6s a tagintdzm6nyi weboldalak

Ujratervez6se is 2017-ben. Az erny6szer(en fel6pitett, dsszesen 5 weboldalb6l (1 katzponti 6s 4

taBint6zm6nyi) dll6 port6l strukturiilis, tartalmi 6s infrastrukturiilis fejles2t6se 2017_ben indult, a
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projekt befeiez65e 65 a weboldalak dlesitdse tijbb l6pcs6ben, a 2018-2020-as id6szakban viirhat6. A

k6tnyelvu weboldalak kialakitiisa a mizeum digitalizdl6si strat6gidj6nak 3. pontjiban megfogalmazott

cdlokkal dsszhangban tiirtenik 6s a 2018-2020 ktiztitti id6szak egyik kiemelt digitalizdldsi projektjinek

tekinthet6.

5.5 ONUNE KOZ6T6IEU I(ERETRENDSZER KIDOLGOZASA

A kdzponti webfejleszt6s me8val6suliisiival ldtrejain az online k6zzdt6tel le8fontosabb eleme. Azonban

a mizeumi digitdlis tartalmak ktizzdt6tele a tagintdzmdnyi ds kijzponti intdzm6nyi weboldatakon

tdrt6n6 megjelen6sen j6val tUlhalad, 6s toviibbi szintek bevonSsiival kivenja az 3. pontban

megfogalmazott nemzetids nemzetkdzi integrdcids c6lt megval6sitani. A mUzeum a tudiimetosrtas

elvdnek szem el6tt tart6s6val, egy ndgysrinto online ktiaa6tateli keretrendsterb€n fogia k6zzdtenni

digitdlis tartalmait, amelynek els6 szintj6t a taSint6zm6nyi, mdsodik szintjit az intdzmanyi, harmadik

szintj€t a nemzeti, a negyediket pedit a nem.etkdzi online k6zz6tdtel jelenti. A viitogatoft digitelis

tartalmak tagintdzm6nyi lzinten a tagintdzm6ny weboldaldn, a 16luk sz6t6 informjci6 a ktiz6ssegi

mddia platformokon, intdzm6nyi srinten a BTM kitzponti weboldaliin 6s a r6luk sz6l6 hir, annak

ktjztissdBi mddia platformiain, nemzeti irinten a Kttrtygjtemdnyi Oigitalizjljsi Str.tdgiaban

meghatdro2ott llemreti Ad.ftar Prorekt platformjdn ds a Hunta.icana kiiztyujtem6nyi atgregjcios

port5lon t6rtdnik. A nemzetktizi szinto inte8rlcid kiemelt feliilete az Europeana eur6pai aggreg6cids

portiil, ez6rt a mizeum digit6lis tartalmainak kozz€t€tele ezen a szinten els6sorban itt t6rt6nik. A

mUzeum tov5bbi nemzetkdzi su int( lehet6sdgekkel is kivin 6lni, mint p€ld6ul a Google Art proie.t 6s

a Wikimddia szolEiiltatdsainak ig6nybevdtel6vel.

5.5.1 Online kozzdtCteli keretrendszer

SZINT ONTINE KOZ2ET TEU FEIU[ETT(

1 taSintezm6nyi
tagint6zm6nyi

weboldalon
tagint62m6nyi kti26ss6gi m6dia platformok

2 intezmenyi
BTM k6zponti

weboldaliin
8TM kdzdss6gi platformok

3 nem2eti
NemzetiAdattdr

Projekt, Hungaricana
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4 nemzetkai2i
Europeana, Google Art,

Wikim6dia

5.5.2 online karzz6tdteli folyamat kezeldse

Az adatb6zisban t6rolt digit6lis tartalmak online kajzzdt6tele egy kdzpontilag szabiilyozott

munkafolyamat eredm6nye, amelynek kidolgoziisa 6s koordiniiliisa a Digitilis M6dia Csoport feladata,

egyijttm(ktid6sben a k6pz6 6s iparmUv6szeti, valamint a r€B6s2eti gyrjtem6nyek felel6s koll6giival.

Tekintettel arra, hogy a weboldalakon, a kdzdss6gi m6dia platformokon 6s az aggreSSci6s feli.ileteken

megjelen6 szdveges 6s kdpi digit6lis tartalmak szerkeszt6se elt6r a nyomtatott kiadv;nyok

szerkeszt6s6t6l, ezdrt a digitdlis tartalmak online publikSldsdt mege1626 szerkes2tdse a digitilis

tartalomszerkeszt6s6rt felel6s koll6ga, vagy a tervezett Oigitdlis Tartalmak Szerkeszt6s6ge

feliigyelete alatt zajlik, szoros eByijttmrkdd6sben a k6pz6 ds iparm(vdszeti, valamint a rdg6szeti

gyiijtemdnyek felel6s koll6giiival.

5.6 IGYOJTEMTNY fs TUDOI\,IANYOS Cf LO TARTALOMVOLGALTATAS]

Ikidolgo2iis alatt]

5.7 OKTATASI CEL6 TARTALOMSZOLGALTATAS

A Budapesti Tdrt6neti Mdzeum gyaijtem6nyeinek szdleskirrd digitalizdl6sa rdv6n lehet6sdg nyilik ti

tipusi oktatijsi seg6danyagok ldtrehozirsirra. Mindez hozzdjiirul a min6sdgi tanu15si k6rnyezet 6s

di8itdlis kultur5lis kiirnyezet fejl6d6s6hez, toviibbii a tudiishoz va16 hoTzefetds, az es6lyegyenl6s6g

megteremt6sdnek lehet6s6g6hez. Az Amerikai Egyestilt Allamokban immiir tiibb 6ve elterjedt

mizeumi platformok a tdvoktatSs formiijiiban m(kdd6 feliiletek, melyek tuddsbdzisa a mizeumi

szakemberek 6s a gyiijtem6nyek ismereteire dpiilnek (pl. MOMA https://www.moma.org/research_

and-learning/classes/online). A B uda pesti Tatrt6 neti Mizeum ennek szellem6ben szeretne a diSitaliziilt

gy(jtem6nyi adatbij2isiiban megjelen6 tartalmakra 6piil6 oktatdsi seg6danyagokat l6trehozni, 6pitve a

NAT-ban e16irt alapelvekre ds a tandrokkal folytatott konzult6ci6 eredm6nyeire.
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5.8 DIG[AL6 TARTALMAK A KIALLIT6TERBEN

A EudapestiTairtdneti Mrzeum a 2000-es 6vek eleje 6ta rendszeresen alkalmaz digitilis tartalmakat

id6szaki 6s Slland6 kiiillitisaiban. Ezek a tartalmak projektalapon ldtrejtitt, gy(ltem6nyiadatbdzishoz

nem kapcsol6d6 digitaliziilt tartalmakat mutattak, mutatnak meg. Alapvet6 c6ljuk a kiitllitiisi tartalom

k6z6rthet6bb, jiit6kos 6s 6lm6nyszer( bemutatisa, tov6bb5 a tdbbr6tegU tudiisiitad5s lehet6s6g6nek

biztositdsa; aki szeretne, min6l tobb informdci6t szerezhet, interaktiv formdban az adott tdmakOrrdl.

Hosszi tdvon mindenkdppen c6l, hogy a digitiilis tartalmak a lehet6 legkorszer(ibb technikdkkal 6s

sze m l6lettel keriiljene k publikdl5sra, egy gy(jtem6nyi adatbdzisra alapul6 forriisanyag felhaszn5ldseval

6s a di8itelis technol6gi5k korszer(, a liitogat6i 6lm6nyt ndve16 formiijiiban.

lkidolgozis alattl

5.2 [AZ INTEGRALT GYO]TEMENYKEZELd RENDSZEREK TECHNIKA HATTERE]

Ikidolgor6s alatt]

s.3 trARoL0EvK0z6(l

5.4 HUMAN ERdFORRAS

Az int6zm6ny tdrekszik arra, hogy a digitalizirldsifolyamat minden l6p6s6n6l a megfelet6 k6pzetts6gget

rendelkez6 kol16g5kat alkalmazza folyamatos jelleggel, azonban az ehhez sz0ksdges megfele16

l6tsziimU 6s k6pzetts6gu munkae16 jelenleg nem iill a mdzeum rendelkez6sre. A digitalizdliisi folyamat

megfeleld szint( elldt6s5hoz 6s fenntartiis6hoz hum6n er6forriis fejleszt6sre vagy egyes

munkafolyamatok kiszervez6s6re van sz0ks6g, mely a digitaliziiliishoz rendelt megfele16 p6n2Ugyi

fedezet megl6te eset6n tud megval6sulni. A digitaliziiliis koordin;jliisiit v6gz6 Digitiilis M6dia Csoport 1

teljes 6s 2 fdlmunkaid6s stiitusz formiijiiban mdr m(kiidik, azonban a Kiscelli MUzeumban szaiks6g

lenne tov5bbi gyiijtem6nykeze16k felv6te16re a m(tiirgvak el6k6s2itds6hez, valamint toviibbi
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Ikidolgozas alattl



professziondlis mU2eum i fot6sokra a digitdlis reprodukci6k elkdszitds6he?. dsszintdzminyiszinten kdt

nyolc6r6s webszerkeszt6i stiitusz kialakitirsiit kezdem6nyeztiik a BTM ij, kiizponti ds tagintdzm6nyi

weboldalainak tartalmi (kdp 6s szdveges) frissitds6hez, ahogyan azt az int6zmdny miir el6zetesen

jelezte.

6, FENNTARTHAT6SAG, TARO#S, HOS5ZOTAVU MEGoRZES
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Mindamellett, hogy a BTM titrekszik az eSyes tagint6zm6nyekben ttirtdn6 katasztr6fatii16

infrastrukt(ra kialakitesiira, amely a digitalizelirshoz szijks6ges eszkdzpark ds a digitiilis dllomenyok

biztonsdgos terol6sdt jelenten€, ezzel p;rhuzamosan a biztonsdgi adatmentdshez ae6nybe vesz e8y

ktils6, felh6alapd szolgiiltatiist (opcion;iisan a NllF-n6l) is. Az adatbiztons6g szempontjiib6l fontos a

fizikailaB ds hSrom kiiliinb626 helyen ttirtin6 szinkroni2Slt adatment6s- Mivel ez igen jelent6s anyagi

ds humiin er6forr;st iginyel, ezdn az int6zm6ny a tervezett informatikai infrastrukttra kialakit6sdt

tartalmaz6 r6szletes [jtemterv elk6szit6s6t a jelenlegi strat68iai ciklusra tervezi. Ennek megvaldsitiisit

nagyban befolyiisolja a Viirmizeumban 6s a Kiscelli M zeumban terve2ett 6pitkezdsek iltemez6se ds

meSval6sul6sa.
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