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Mintaprojekt együttműködésben

Projektvezetők együttműködése (világos feladatkörök, 
folyamatos egyeztetés)

Szakértői munkacsoport (országos múzeumok, vidéki 
múzeumok, külső szakértők)
• Résztvevő intézmények kiválasztása, javaslatok

• A projektvezetők által javasolt metaadatok köre és a digitális objektumokra 
vonatkozó paraméterek véleményezése

• Beérkező műtárgylisták értékelése, 11 ezer műtárgy kiválasztása

• Javaslattétel az adatgazdagítás szempontrendszerére (milyen plusz információk, 
milyen forrásokból) és a kulcsszavazásra

• Szolgáltatásfejlesztésre ötletek, javaslatok, jó példák



Feladatok sorrendje

Résztvevő intézmények kiválasztása

Minőségi követelmények meghatározása

Műtárgylisták alapján együttműködési megállapodások elkészítése 

Digitalizálás Mozgó laborral

Rekordok begyűjtése

Begyűjtött rekordok ellátása plusz információval

Szolgáltatásfejlesztések, prototípusok elkészítése



Együttműködési megállapodások

• Egy szerződés (tartalomgazda partnerintézmény, MNM, SZM-MNG)

• Digitális tartalmak felhasználása oktatási célra a mintaprojektben

• Mintaprojekt partner MuseuMap partner is: együttműködési 
megállapodások a módosításokkal egységes szerkezetben (közkincs, 
Creative Commons 4.0, csak engedéllyel)

• Díjmentes szolgáltatás



MNM aggregációs feladatok



https://pro.europeana.eu/services/data-publication-services/aggregators

https://pro.europeana.eu/services/data-publication-services/aggregators


Adatok menedzselése, karbantartása

•A partnerintézményekből érkező rekordok 
megfeleltetése  a MuseuMap szolgáltatás 
adatmodelljével

•A beérkezett besorolási állományok összefésülése, 
karbantartása



Portál szolgáltatások menedzselése
• A portál szerkesztő felületén tartalmak felvitele, szerkesztése (pl. események, ajánlott 

tárgyak stb.)

• A partnerek intézményi profiljának elkészítése, a múzeumok eseményeinek 
folyamatos feltöltése, tárgyszavazása, megosztása

• Ajánlott tárgyak és Virtuális kiállítások összeállítása, közzététele

• A MyMuseumap oldal web2.0-ás szolgáltatásainak menedzselése



Adatgazdagítás

• A begyűjtött rekordok szemantikus bővítése személy, hely, 
idő és fogalom dimenziókban (névterek, kontrollált szótárak)

• A KDS szempontrendszeréhez igazodva a begyűjtött digitális 
tartalmak felkészítése oktatási célú újrahasznosításra (A 
műtárgyakat leíró metaadatok bővítése a köznevelés tartalmi 
szabályozóinak fogalomkészlete alapján)

Szemantikus weben való megjelenés



Nemzeti Adattár Projekt

• Adatok összegyűjtése

• Adatok összefésülése

• Adatgazdagítás



Digitális szolgáltatások 



Múzeumok a méltányos oktatásért.
Alapkoncepció

• Tartalmak többszintű feldolgozása (célcsoportok szerint)

• Műtárgyak értelmezése kontextusban

• Kevés műtárgy – mély és sokrétegű tartalmak

• Egyenlő esélyű hozzáférés - KÉK kommunikáció

MNM külön finanszírozza a tartalmak előállítását



Múzeumok a méltányos oktatásért.
Adatgazdagítási szempontok

• Műtárgyak szintenkénti szelekciója (intézményenként 5-max. 10 rekord)

• Van-e kapcsolódó tartalom? (hasonló műtárgy, audiovizuális tartalom, 
kiadvány, szakirodalmi jegyzék stb.) – szintenként meghatározva

• Van-e a műtárgyhoz letölthető 3D nyomtatható fájl?

• Utazáshoz kapcsolódó fogalmak

• GPS koordináták

• Kapcsolódó műveltségi területek

• KÉK Kommunikáció



Utazás térben és időben 

Meglévő intézményi adatok 
(intézményi alapadatok, GPS, 
statisztika, uniós fejlesztések)
Plusz intézményi  adatok 
(akadálymentesítés, nyitva tartás 
stb.)
helyi szolgáltatások (szállás, étkezés)

intézményi műtárgyadatok 

aktuális programok



Utazás térben és időben 

Oktatás és turisztika összekapcsolása

Múzeumi túraösvények, kirándulási ajánlatok
• Múzeumközpontú osztálykirándulások 
• Turisztikai ajánlatok („mit láthatunk a környéken?”)

Gamifikáció, interaktivitás, közösségi élmény („Pokemon Go”, Badge-k
gyűjtése, útvonaltervezés stb.)

Internetes oldal, letölthető mobil applikáció

Pilot projekt – önkéntes partnerekkel
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