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DIGITÁLIS FOTÓTÁR 
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele 

a múzeum honlapján 
 

A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma által biztosított 880.000 Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően (pályázati azonosító: 3522/00151) a 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet honlapja (www.nogradi-muzeumok.hu) egy folyamatosan 

bővülő, jelenleg 10 647 db felvételt tartalmazó fotógyűjteményi adatbázist megjelenítő és 

felhasználóbarát módon kezelő felülettel gazdagodott.  

 

A fotógyűjteményi adatbázist megjelenítő felület közvetlen linkje: 

http://palocmuzeum.hu/muzeum/index.php/publicview/publicview/view/12 

 

A fotógyűjteményi adatbázist megjelenítő felület beépülő modulként is integrálható az adott 

fotógyűjteményt őrző intézmény honlapjába. Ez jelenleg az alábbi intézményi honlapokon 

működik: 

 

 A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet honlapja: http://www.nogradi-muzeumok.hu/  

 A Palóc Múzeum honlapja: http://palocmuzeum.hu/informaciok/fotogyujtemeny/ 

 

A pályázati célkitűzés az elfogadott pályázati javaslatunkban foglaltak szerint valósult 

meg, az alábbiak szerint részletezve: 

 

A közzétett fotóadatbázis a Nógrád Megyei Múzeumi szervezet három tagmúzeumának 

együttműködése eredményeképpen, azok digitalizált fényképészeti gyűjteményeiből: a 

salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeum fotópozitív, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum 

fotópozitív, és a balassagyarmati Palóc Múzeum fotónegatív anyagából tevődik össze. 

A gyűjtemények rendelkezésre álló szaknyilvántartásai alapján felépülő elektronikus 

adatbázist, a múzeumi szervezet - az érintett gyűjteményekért felelős - szakalkalmazottainak 

közreműködése és felügyelete mellett, külsős munkatársak bevonásával hoztuk létre. Ők 

elsősorban az adatrögzítéssel, képkonvertálással, adatfeltöltéssel kapcsolatos feladatokat látták 

el. A bemutatott fotógyűjteményekhez kapcsolt szöveges tartalmat, gyűjteményleírást a 

múzeumi szervezett munkatársai készítették.  

http://www.nogradi-muzeumok.hu/
http://palocmuzeum.hu/muzeum/index.php/publicview/publicview/view/12
http://www.nogradi-muzeumok.hu/
http://palocmuzeum.hu/informaciok/fotogyujtemeny/


Az adatbázist kezelő rendszer szerkezetének kialakítása során a muzeális intézmények 

nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendeletben foglaltak szerint jártunk 

el, a közétett gyűjtemények jelegéből adódóan különös tekintettel a rendelet XII., Az eredeti 

forrásértékű fényképek nyilvántartása c. fejezetére. 

 

FOTÓGYŰJTEMÉNYI METAADATOK  

KARTON FEJLÉC 

 Leltári szám 

 Alkategória  

 

ALAPADATOK 

 Megnevezés/technika [dinamikusan bővülő tárgyszólistából választható] 

Megnevezés/technika [szabadszöveges mező] 

 Darabszám 

 Felvétel tárgya, témája 

 Felvétel ideje [dinamikusan bővülő tárgyszólistából választható] 

 

KELETKEZÉS/HASZNÁLAT 

 Keletkezés helye [dinamikusan bővülő tárgyszólistából választható] 

Keletkezés helye [szabadszöveges mező] 

 Készítő/alkotó 

Készítő/alkotó [szabadszöveges mező] 

 

KÜLSŐ 

 Anyag 

Anyag [szabadszöveges mező] 

 Méretek 

 mérés típusa 

 mérték 

 mértékegység 

 Állapot 

 

FELTÁRÁSI ADATOK 

 Lelőhely/gyűjtőhely 

Lelőhely/gyűjtőhely [szabadszöveges mező] 

 Megszerzés módja [statikus tárgyszólistából választható] 

 Megszerzés ideje 



 Gyűjtő/feltáró 

ÁTADÁSI ADATOK 

 Átadó neve 

 Átadó adatai 

 Vételár 

 Pénznem 

 

MÚZEUMI ADATOK 

 Másolat 

 Adattári szám 

 Leltározó 

 Őrzés helye 

 Őrzés kezdeti időpontja 

 Képi ábrázolás 

 Szakirodalom/ hivatkozás 

 Restaurálás 

 Státusz [statikus tárgyszólistából választható] 

 Megjegyzések 

 

 

 

AZ ADATBÁZIS FELÜLETEI 

1. NYILVÁNOS FELÜLET:  

Minden felhasználó számára nyilvános, korlátozások nélkül hozzáférhető adatbázis. 

1.1nyilvános felület szerkezete: 

 Bemutatott gyűjtemények rövid leírása 

 Keresőfelület 

 Keresőfelület elemei:  

 Leltári szám 

 Leírás 

 Felvétel ideje 

 Keletkezés helye  

 Készítő/ alkotó 

 Adatbázis [oldalanként egyszerre maximum 10 tétel megjelenítése] 

 



1.2 A nyilvános felület képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GYŰJTEMÉNYLEÍRÓ FELÜLET 

(PALÓC MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE) 

3. TALÁLATI FELÜLET (NÓGRÁDI 

TÖRTÉNETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE) 

1. KERESŐFELÜLET ELEMEI 

 

4. FOTÓNAGYÍTÓ FELÜLET 

(NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM 

GYŰJTEMÉNYE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TALÁLATI FELÜLET (KUBINYI 

FERENC MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE) 

7. TALÁLATI FELÜLET (PALÓC 

MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE) 

8. FOTÓNAGYÍTÓ FELÜLET (PALÓC 

MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE) 

6. FOTÓNAGYÍTÓ FELÜLET (KUBINYI 

FERENC MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE) 



 

2. ADMINISZTRÁCIÓS FELÜLET:  

Az adatbevitel az adatbázis adminisztrációs felületén keresztül történik. A rendszer lehetővé 

teszi a különböző gyűjtemények egymástól elkülönített kezelését, az adatbázis folyamatos 

gyarapíthatóságát: újabb rekordok rögzítését, további képek feltöltését, a már rögzített adatok 

módosítását.  

A felülethez korlátlan számú felhasználó rendelhető hozzá eltérő felhasználói jogokkal és 

szintekkel. 

 

2.1 Felhasználói szintek és jogok 

 rendszergazdai szerepkör: új felhasználók felvétele, jogosultsági szintek és munkatársi 

szerepkörök gyűjteményenkénti beállítása, meglévő felhasználók felfüggesztése 

 tulajdonosi szerepkörű munkatárs: írhatja vagy olvashatja az összes adatot, azaz teljes 

hozzáféréssel rendelkezik az adott gyűjteményhez, törölheti az egyes tételeket, 

szerkesztheti a gyűjteményazonosító adatait.  

 nem tulajdonosi szerepkörű munkatárs (pl. adatrögzítő): szerkesztheti az összes adatot, 

törlési jogosultság nélkül 

  kutatói szerepkör: nyilvánossá tett adatok olvasása 

 

2.2 Adatrögzítő felület elemei: a fentiekben részletezett fotógyűjteményi metaadatok 

összessége, kiegészítve az intézmény-, és gyűjteményazonosító adatokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADMINISZTRÁCIÓS FELÜLET: GYŰJTEMÉNYI NÉZET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

A balassagyarmati Palóc Múzeum, a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum és a salgótarjáni 

Nógrádi Történeti Múzeum közös munkájának eredményeképpen egy olyan egyszerűen 

kezelhető, folyamatosan bővülő on-line adatbázis jött létre, amely minden érdeklődő számára 

biztosítja a három múzeum zömében egyedülálló néprajzi, hely- és irodalomtörténeti, régészeti 

ADMINISZTRÁCIÓS FELÜLET: ADATRÖGZÍTŐ NÉZET 

 

ADMINISZTRÁCIÓS FELÜLET: ADATRÖGZÍTŐ NÉZET 

 



témájú fényképészeti anyagához való szabad hozzáférést.  

Összhangban a pályázati kiírás eredeti céljával, a megavalósítás lehetőséget teremtett a 

múzeumokban őrzött kulturális javak szélesebb körrel való megismertetésére, elősegítette a 

múzeumok társadalmi beágyazottságát, az együttműködés révén szélesítette azok szakmai 

kapcsolatrendszerét. A gyűjteményi adatbázis felhasználóbarát közzététele a formális és 

informális oktatás területén is új eszközt biztosít.  

 

A Digitális Fotótár adatbázisában közzétett felvételek száma:  

Nógrádi Történeti Múzeum fotópozitív anyaga 6 059 db 

Kubinyi Ferenc Múzeum fotópozitív anyaga 1 933 db 

Palóc Múzeum fotónegatív anyaga 2 655 db 

ÖSSZESEN: 10 647 db 

 

Az adatbázist megjelenítő felület látogatottsági adatai  

(2012. december 1 - 2012. december 31., forrás: Google Analytics) 

Egyedi látogatók száma: 157 fő 

Látogatások száma: 514 fő 

 

 

A szakmai beszámolót  http://palocmuzeum.hu/?p=1207 webhelyen tettük elérhetővé. 

 

Balassagyarmat, 2013. január 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palocmuzeum.hu/?p=1207

