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Az adatbázis célja
A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. aggregációs adatbázisának célja a magyar digitalizált értékek
gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között nyilvánosságra hozatala egy központi
keresőfelületen.
Betekintést nyújtunk intézményi partnereink állományába, felfedjük a kulturális tartalmakat,
amelyeknek holléte egységes adatbázis híján nehezebben lenne beazonosítható.
Fontos, hogy a tartalmak jó minőségben kerüljenek föl az adatbázisba, a lehető legtöbb metaadattal,
áttekinthetően.

Gyűjtőkörünk
A magyarországi muzeális gyűjtemények
nyilvántartott tárgyaival és dokumentumaival
kapcsolatos digitalizált tartalmak, az adott muzeális
gyűjtemények gyűjtőkörének megfelelően. A
magyarországi könyvtárak közérdeklődésre számot
tartó ritkaságai.

Magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturálisés oktatási profilú intézmények közérdeklődésre
számot tartó, egy adott településre jellemző, kulturális, történeti, irodalmi, néprajzi, művészeti,
természettudományos vagy technikatörténeti témájú tárgyai, audiovizuális és egyéb dokumentumai,
mint digitalizált tartalmak.
A magyar kulturális örökség reprezentálására alkalmas adatbázisok átvett tartalmai.
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Europeana adatexport
Intézményünk nemzeti aggregátorként koordinálja az Európai Unió digitális könyvtárába, az
Europeana-ba való feltöltést.
Az Europeana Data Exchange Agreement, valamint ezzel összhangban a Forum Hungaricum
Nonprofit Kft. (továbbiakban Forum Hungaricum) által a vonatkozó felhasználási jogok jogosultjával
kötött erre irányuló kifejezett megállapodás alapján a nézőképek és metaadatok nyilvánosan
használhatóak kulturális célokra. Adatbázisunk akkor éri el a célját, ha minél több tartalom (bináris) is
publikus lesz. Ez a magyar kulturális örökség szempontjából mindannyiunk közös érdeke.
Az Europeana adatexportról pozitívan nyilatkozó intézményi partnereink tudomásul veszik, hogy
minden, a Forum Hungaricum-nak, illetve a Forum Hungaricum adatbázisán keresztül vagy
közvetlenül az Europeana-nak szolgáltatott adat, függetlenül annak szerzői jogi, illetve szerzői joggal
szomszédos jogokra vonatkozó védelem alá tartozásától, mind a Forum Hungaricum, mind az
Europeana adatbázisában nyilvánosságra hozhatóak és a közönség által időbeli és területi korlátozás
nélkül, valamennyi felhasználási módra kiterjedően felhasználhatóak.
A partnerintézmény ezért teljesen, véglegesen, visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz,
hogy az adatbázisból mind a Forum Hungaricum-nak, mind az Europeana-nak szolgáltatott és jövőben
szolgáltatandó minden esetleg szerzői jogi, vagy szerzői joggal szomszédos jog védelme alatt álló
metaadattal és nézőképpel a Forum Hungaricum és az Europeana időbeli és területi korlátozás nélkül,
valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási joggal rendelkezzen. A partnerintézmény
továbbá szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely az ilyen időbeli és
területi korlátozás nélküli, valamennyi felhasználási módra kiterjedő jog gyakorlását, különösen a
Forum Hungaricum-nál és az Europeana-nál való nyilvánosságra hozatalt akadályozná vagy
korlátozná, továbbá szavatol azért, hogy az adatszolgáltatással összefüggésben személyiségi jogokat
nem sért.
A Forum Hungaricum követi az Europeana által a Publishing Frameworkben1 definiált 2. szintben
rögzítetteket. A Forum Hungaricum adatbázisába való feltöltés technikai paraméterei a 2016-17 évi
Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programtól – 2016. március 1-től – az alábbiak
szerint változtak:







1

lead kép (nézőkép) mérete minimum 400 pixel szélesre változik
kép típusú bináris mérete minden esetben el kell, hogy érje a minimum 800 pixel szélességet,
fájlformátuma: .jpeg
szöveg típusú binárisok fájlformátuma a továbbiakban: .pdf
audiovizuális típusú binárisok minimum felbontása 640 x 480 pixel, továbbá a preferált
fájlformátuma: .mp4, .avi
hang típusú binárisok preferált fájlformátuma: .mp3, .wav
a binárisok publikusságát illetően különösen a látogató szerepkör alkalmazását javasoljuk

http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf
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(Felhívjuk kedves partnereink figyelmét, hogy adatbázisunkból a minden technikai, minőségi
követelményünknek megfelelő – és jelenleg elsősorban a látogatói szerepkörű - digitalizált tartalmakat
továbbítjuk.)

Digitalizálás, szkennelés
A FELTÖLTÉSEK AZ ADOTT INTÉZMÉNY GYŰJTEMÉNYÉT REPREZENTÁLJÁK.
Az adatbázisba való feltöltést mindig megelőzi a digitális dokumentum létrehozása.
Az első fázis az eredeti (fizikai) objektum szkennelése, fotózása. A master fájl létrehozásakor a
szkennelést jpeg-ben (kép) vagy tiff-ben (szöveg) célszerű elvégezni minimum 200 dpi-vel.
Ezután a képet képszerkesztő programmal le kell kicsinyíteni, elforgatni, illetve megvágni.

FONTOS: kérjük, hogy elcsúszott, nem elfordított, illetve
nem vagy nehezen olvasható, homályos dokumentumokat ne
töltsenek föl a MaNDA adatbázisba!
Ha a kép(ek) méretének csökkentésére, elforgatására és megvágására sor került, a következő lépés az
összefűzés pdf formátumba. E folyamat szerint kell történnie a szkennelésnek, a digitalizálásnak.

Képkonverterek, szerkesztők
A konvertálások, átméretezések és egyéb képmanipulációk minőségromlással és információvesztéssel
járhatnak, ezért érdemes megőrizni az eredeti, legjobb minőségű „master” példányt valamilyen
veszteségmentes formátumban (tiff vagy png).

PIXLR – PhotoShop-szerű funkciókkal ellátott freeware, angol nyelvű, online képszerkesztő szoftver
jpeg, png, bmp, tiff, pxd formátumú dokumentumok létrehozására és szerkesztésére alkalmas.
SMALLPDF.COM – Gazdag funkcionalitású, freeware, angol nyelvű, online képkonvertáló szoftver.
Lehetőség van pdf tömörítésre, jpeg → pdf és pdf → jpeg konvertálásra, több pdf összefűzésére,
pdf-ből adott oldalak kivágására, MS Word, MS Excel és MS PowerPoint file-ok → pdf
konvertálására.
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Jpeg-ek pdf-fé összefűzésére is ezt az oldalt ajánljuk, a program ugyanazon funkciókkal rendelkezik,
mint az Images2PDF program.
ABBYY FINEREADER ONLINE – Angol nyelvű, online Optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver.
Jpeg, png, tiff, pdf → pdf/a, rtf, doc, odt, txt konvertálása és a szöveges állományok kereshetővé tételére
alkalmazható. – (10. képtől fizetős)
Az installálható változat megvásárlására itt van lehetőség.
Ha más formátumot kíván konvertálni, forduljon hozzánk!
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Az IrfanView képszerkesztő használata
Az IrfanView egy ingyenesen letölthető képnéző és- szerkesztő program.
Az alábbi link alatti elérhető: http://www.irfanview.com

Könyv esetében a dokumentum címlapját jelenítjük meg a képernyőn:
PrtScr gombot nyomunk,

Megnyitjuk a képszerkesztő programot,
Ctrl V-vel bemásoljuk a képet a képszerkesztői felületre;
A kép határait kijelöljük Ctrl Y-nal,
Majd levágjuk szintén Ctrl Y-nal,
Ctrl S-sel tudunk javítani a kép minőségén.

Ezek után elmentjük jpeg-ben.
Ezt a képet töltjük fel a lead kép mezőhöz.

Amennyiben nem rendelkezik IrfanView programmal Painttel is tud képet
szerkeszteni!
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A GIMP képszerkesztő használata
Képátméretezés, színkonvertálás, forgatás
A http://www.gimp.org/downloads linkről ingyenesen letölthető, magyar nyelven is elérhető, komoly,
de könnyen kezelhető képszerkesztő program a GIMP (GNU Image Manipulation Program).

Képátméretezés
Lépésről lépésre
1. Megnyitjuk a szerkeszteni kívánt
képet
Fájl menü 
Megnyitás (Ctrl + O)



2. Átméretezés:
Kép menü 
Kép átméretezése
Beállítjuk a kívánt méretet a
méretarány megtartásával
 Átméretezés opcióra
kattintunk

KÉP ESETÉBEN MEGHATÁROZOTT KÖVETELMÉNYEK:
MAX 200 DPI VAGY 2000 X 1000 PIXEL; MIN 1000 X 500 PIXEL!
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Színkonvertálás
Szöveg típusú fekete-fehér dokumentum színes szkennelése esetén

Amennyiben True Color-ban szkennelte fekete-fehér dokumentumát, érdemes a kisebb méret elérése
érdekében annak színeit átállítani.
Erre a Kép menü  Mód opció használata javasolt.
Több lehetőség adott:
 Szürkeárnyalatos illetve
 Indexelt opció használata.
Indexelt színekre való átalakítás során az 1 bites, fekete-fehér paletta használatát javasoljuk.
 Átalakítás opcióra kattintunk.
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Kép forgatása
Eszközök  Átalakító eszközök  Forgatás (Shift + R)

A szög megadásával vagy a csúszka segítségével az X és Y koordinátákkal meghatározott pont körül
forgathatjuk a képünket.
Végül a  Forgatásra kattintva végezzük el a módosítást.

Mentés
Minden esetben a Fáj menü  Exportálás (Export As…) moduljának segítségével mentünk, a megfelelő
formátumban, melyet  A Fájltípus kiválasztása lehetőségei közül választhatunk ki.
 Exportálás Exportálás

Szövegszerkesztők, konverterek
FREEPDFCOMPRESSOR.COM – Freeware, angol nyelvű, installálható pdf tömörítő szoftver.
Négy különböző felbontásra lehet tömöríteni vele a pdf állományokat.

PDFTOWORD.COM – Freeware, angol nyelvű, online konverter. MS Word, MS Excel és MS
PowerPoint file-ok → pdf, pdf → MS Word, MS Excel és MS PowerPoint konvertálására alkalmas.
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ONLINE-CONVERT.COM – Freeware, angol nyelvű, online konvertáló szoftver. Audio-,
audiovizuális-, kép-, szöveges-, e-book típusú dokumentumok konvertálása is lehetőséges. Több 100
file formátumot kezel.
CALIBRE – Freeware, magyar nyelvű, installálható e-book olvasó, szinkronizáló és egy sokoldalú
konvertáló szoftver. Alkalmas a különféle e-könyv formátumok kezelésére, átalakítására, kezelésére és
azok elmentésére. Txt, html, rtf, pdf stb. → ePUB, lit, mobi stb. konvertálását támogatja.

Optikai karakterfelismerés (OCR)
Az optikai karakterfelismerés (rövidítve OCR az angol optical
character recognition szavakból) egy olyan technológia, amely
lehetővé teszi képek, szkennelt vagy digitálisan fotózott
dokumentumok és a pdf fájlok szerkeszthető és szövegesen
kereshető formába történő átalakítását. Az így kapott anyag szerkeszthető, kivágható, kereshető és
archiválható.
A felismerési folyamat részei:





A kép típusú szöveges dokumentum beolvasása (scanning);
A képen szereplő szövegblokkok, szövegsorok vizsgálata;
A blokkokban, sorokban szereplő betűk vagy betűpárok felismerése; és
A felismert szöveg ellenőrzése (például helyesírás- vagy nyelvtani ellenőrzés).

HP Scanjet G4050 síkágyas szkenner gyári képolvasó szoftverbe beépítésre került a Readiris optikai
karakterfelismerő szoftvergyártó cég OCR technológiája. A betöltött vagy a program segítségével
digitalizált képeken (*.jpeg, *.tiff, *.pdf) található szöveges állományt alakítja át kereshető pdf/a
formátumba.

Új szövegesen kereshető dokumentum létrehozása
A HP lapolvasás (G4050) parancsikonnal indítsuk el a digitalizációs szoftvert. Következő lépésként
válasszuk ki a beolvasási parancsikonok közül a dokumentumból kereshető pdf-fájlba.
A

gombra kattintva lehetőségünk van a beolvasás beállításainak módosítására.

Beolvasás típusa legördülő menüben a Dokumentum (üvegről vagy adagolóból) opciót kell
kiválasztani.
A kimenet típusát (színes, szürkeárnyalatos, fekete-fehér) a dokumentum típusának megfelelően kell
beállítani.
Fájl típusa legördülő menüben a pdf-kereshető (*.pdf) opciót kell kiválasztani.

A
gombra kattintva lehetőség nyílik - 35 db nyelv közül - az
optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvének kiválasztására. A lapolvasó szoftver a legjobb minőség
érdekében a dokumentum kimeneti felbontását (ppi) automatikusan kiválasztja, így
beállítására kereshető pdf/a fájlba történő mentés esetén nincs lehetőség.
Két további checkbox segítségével élesítést illetve a Beolvasott dokumentum
automatikus körbevágását állíthatjuk be.
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A
beállításnál a Fájltípus legördülő menüben pdf-kereshető
(*.pdf) opciót kell kiválasztani. Checkbox-szal beállítható, hogy külön fájlt hozzon-e létre minden
beolvasott oldalról többoldalas fájlformátum esetén. Alapértelmezett fájlnév megadására illetve
alapértelmezett mentési hely beállítására is ebben a menüpontban van lehetőség.
A

gombbal indíthatjuk el a szöveges dokumentumunk szkennelését.
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Az ábrán látható jobb oldali szerkesztőpanelen lehetőség van a további kép hozzáadására, törlésére, a
többi „füleken” pedig alap képszerkesztési lehetőségek (elforgatás/tükrözés, vágás,
világosítás/sötétítés, dokumentum élesítése) érhetőek el.

Ha további oldalakat szeretnénk beolvasni, akkor a

gombra

kattintsunk, abban az esetben, ha nem akarunk több oldalt beolvasni a
gombra
kattintva a program egy kereshető pdf/a típusú dokumentumba összefűzi az általunk digitalizált
oldalakat, melyek megnyithatóak az általunk előre beállított mappában.

Meglévő képformátumú szöveges dokumentumok optikai karakterfelismerése
Abban az esetben, ha már előzőleg digitalizáltuk a szöveges dokumentumokat, de nem kereshető pdf/a
formátumba mentettük, hanem valamilyen képként (*.jpeg, *.tiff, *.pdf), akkor is lehetőség van utólag
szövegesen kereshetővé tennünk.

Ehhez indítsuk el a hpDocCvt parancsikonú konvertert. Ha nincs alapértelmezetten
létrehozva az Asztalra vagy a Start menübe, akkor a szkenner feltelepített programjai
között kell megkeresni.
Az alkalmazásra jobb klikkel Parancsikon létrehozása opcióval elhelyezhető az
asztalon, így a jövőben könnyebben elérhető. Az alkalmazást elindítva az alábbi
ablakot kapjuk:
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A
tallózni.
Az

gombbal tudunk a kép formátumú szöveges dokumentumaink között

gombbal tudjuk az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét beállítani.

Kimeneti fájlnév megadása és a kimeneti fájl helyének megadása után az optikai
karakterfelismerési (OCR) folyamatot el tudjuk indítani
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gomb megnyomásával.

Teljes könyvek digitalizálása, feltöltése
Mielőtt egészében digitalizált könyvet tölt a MaNDA adatbázisba, mérlegelje:
Az adott mű nincs-e szerzői jogvédelem alatt?
Valamint:




Ritkaságértékét
Eredetiségét
Egyediségét

Ezek, és a megfelelő technikai minőség (Digitalizálás, szkennelés fejezet) figyelembe vételével válassza
ki az egészében feltöltendő könyvet.
Ha a dokumentum részletének feltöltése mellett dönt, az alábbiakat kérjük:





Borító
Címoldal
Tartalomjegyzék
Opcionálisan néhány oldal a könyvből (Amely szerzői jogi problémák nélkül reprezentálja
annak tartalmát.)

Minden esetben szem előtt kell tartani a 100 MB-os feltöltési limitet!
Akkor javasoljuk teljes könyvek, teljes audiovizuális és egyéb dokumentumok feltöltését, ha azok:






Jogtulajdonosa a feltöltő intézmény;
Vagy ha egyéb jogtulajdonos van, a feltöltés nem ütközik szerzői jogba;
A digitalizált anyag mérete és technikai minősége megfelel a kívánalmaknak;
Az anyag különösen alkalmas a feltöltő intézmény gyűjtőkörének, profiljának reprezentálására;
Mint egyéb forrásból digitálisan nem hozzáférhető dokumentum, tudományos vagy kulturális
értéke okán alkalmas arra, hogy az adatbázisban megjelenjen.

Könyvek esetén ilyenek például a kézírásos munkák, muzeális könyvtári dokumentumok (1850 előtt
megjelent nyomtatványok), a gyűjtemény kiemelkedő darabjai, valamint a feltöltő intézmény saját
kiadványai.
A digitalizálás megkezdése előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a feldolgozni kívánt mű adatait a
MaNDA adatbázisban. Amennyiben megtalálja az adatbázisban a kiválasztott mű ugyanazon
kiadását, kérjük, konzultáljon a szakmai vezetőjével a digitalizálás megkezdéséről, illetve az
adatbázisba való feltöltésről.

Ha a fentiek közül az audiovizuális dokumentum nem felel meg a méretbeli korlátoknak, azaz
meghaladja a 100 MB-os limitet, kérjük, hogy egy hangsúlyos, lényeges részletet válasszon
ki, vágja meg, és ezt tegye közzé.
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Hogyan ne szkenneljen?
Szöveges, illetve kép típusú dokumentumok digitalizálását arra alkalmas szkennerrel végezzék.
Fényképezőgépet ez esetben NE használjon. Mind a könyvek, mind a fényképek, képek minőségén
ront. Hibának számítanak:
Vaku visszatükröződése:

Életlen kép, szöveg:

Elcsúszás:

Hiba a fájl nevében
A digitálisan rögzített/szkennelt fájl nevében ne használjon pontot, se ékezetes karaktereket! Ha mégis
tesz pontot, az azutáni szövegrészt kiterjesztésként értelmezi a rendszer.
Hibás fájlnév: Ózdi_bányász_1954._3.evf
Helyette: Ozdi_banyasz_1954_3_evf
A metaadat-panel/rekord cím mezőjében a magyar helyesírásnak megfelelően használni kell írásjeleket!
Hiba az is, ha a feltöltött fájl csak tallózással megnyitható:
Ekkor a fájlkiterjesztés törlődött, így a rendszer nem tudja rögtön beazonosítani. Kiterjesztés jelölését
pótolni kell:
Pl. pdf esetében: Ozdi_banyasz_1954_3_evf.pdf
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Bejelentkezés a szerkesztői felületre
A MaNDA adatbázis szerkesztői felülete az alábbi linken érhető el:
http://mandadb.hu/licoms/simple

A belépéshez feltétlenül szükséges felhasználó név és jelszó.
Amennyiben nem rendelkezik a belépéshez szükséges adatokkal, keresse az adatbázis helpdesk
munkatársait!
hegedus.henriett@forumhungaricum.hu
takacs.eszter@forumhungaricum.hu
helpdesk@forumhungaricum.hu

Támogatott böngészők
Chrome

Opera

Firefox

Explorer 11 (Fontos: a 11-es verzióval működik megfelelően!)
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A szerkesztői felület használata
Bejelentkezés után az alábbi kezdőfelületre érkezünk:

A jobb felső sarokban láthatjuk a belépéshez használt felhasználónevünket, zárójelben a teljes
nevünket.

Az ugyanitt megtalálható Frissítés ikonra kattintva az összes dokumentumtípus alá feltöltött rekord
frissül. Fontos, hogy az adatbázison belül található frissítési lehetőségek közül válasszunk és ne a
böngészőnk frissítés opcióját használjuk, mert ez esetben kilépünk az adatbázisból.

Minden frissítés előtt érdemes menteni, ellenkező esetben az el nem mentett munka elveszik!
Ha befejezte a feltöltést, Kilépés lehetőséggel lehet elhagyni az adatbázist.
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Dokumentumtípus kiválasztása
A feltöltés előtt ki kell választani az adott dokumentum típusának megfelelő fület a bal felső sarokban
található menüsorból. Fontos, hogy erre kattintva, ez alatt kell megkezdeni a feltöltést!
Ha képet töltünk, értelemszerűen a ‚kép’ fül alatt kattintunk az ‚új’-ra.

Utólagos módosításra nincs lehetőség, tehát a szövegként feltöltött képet nem
lehet egy kattintással a ‚kép’ fül alá áthelyezni. Ilyen esetben a dokumentumot
újra fel kell tölteni a megfelelő fül alá, ezért kérjük, különös körültekintéssel
válasszák ki a dokumentum típusát!
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Ikonok
A "Kikölcsönzés" ikonra duplán kattintva megjelenik a szemléltetett ikonsor.
Az első, azaz a "Módosítás" ikonnal tudják az adott dokumentum metaadatait módosítani.
A második: "Visszarakás" ikon az időközben végzett módosításokat elvégzi, menti.
A harmadik: "Kikölcsönzés elvetése" ikon az időközben végzett módosításokat nem végzi el.
(Akkor sem, ha fixálja a "Módosítás" gombbal.) Tehát ha változtatni szeretne a
dokumentumon, ez nem tanácsos használni.
Utóbbi két funkció használata után (Visszarakás és Kikölcsönzés elvetése) ez jelenik meg.
Kikölcsönzés (nem publikált), azaz a változtatások nem jelennek meg a keresőben, mindaddig,
amíg készre nem jelenti.
A negyedik a "Készre jelentés", ezzel a gombbal menti véglegesen az adott dokumentumot. A
dokumentum a készre jelentés után is bármikor módosítható.
Ha a dokumentumokat "Készre jelenti", akkor a keresőben megjelenik.
Az ötödik, a "Törlés" visszavonhatatlanul törli a dokumentumot.
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Módosítás
Az elmentett dokumentumot bármikor lehet módosítani.
Módja:
A jobb oldali „Kikölcsönzés” ikonra kattint.

Majd a „Módosítás”-ra.

Ha végzett: „Készre jelentés”.
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A metaadat-panel

A metaadat-panel megnyitása, új rekord
A megfelelő dokumentumtípus kiválasztása után ÚJ nyomógombra kattintva megnyílik új tételünk
metaadat panele.

A rekordok rögzítése után javasoljuk,
hogy ellenőrizze azt az adatbázis
keresőfelületén,
a rekordra mutató link végén látható tétel ID segítségével:
Pl.: „Csak egy nap a világ”: http://mandadb.hu/tart/mcitem/399269

Cím, Alternatív cím
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ID: 399269

Dokumentum (a digitalizált objektum vagy bináris) feltöltése kötelező a metaadat panel legalján, a
Bináris fül alatt! Abban az esetben is fel kell tölteni a dokumentumot, ha az szerzői jogi védelem alatt
áll.

A CÍM a dokumentum, tárgy megnevezésére szolgáló szó, kifejezés. Kötelező mező!
(Kérjük, hogy pusztán a feltöltés sorrendjének megjelölésére szolgáló sorszámot ne tüntessenek fel!)
Az ALTERNATÍV CÍM a "fő" cím melletti címfajták, pl. alcím, sorozatcím, vagy cím idegen nyelven.
Több adatot felvenni egy mezőnévhez a jobb oldali pluszjellel lehetséges.
Törölni mínuszjellel.
Újonnan létrehozott tétel mentése a

nyomógombra kattintva történik.

Már mentett vagy publikált tételeken
mentése a nyomógombra kattintva lehetséges.

végzett

munkánk

A metaadat-mezőket a magyar, illetve az adott nyelv helyesírásának
megfelelően kérjük kitölteni!

24

A lead kép (nézőkép)
A LEAD KÉP (nézőkép) egyfajta felvezetés a dokumentumhoz, célja a felhasználó érdeklődésének
felkeltése, figyelmének a dokumentumra irányítása. Nagyon fontos eleme a metaadat-panelnek.

A dokumentumokhoz lead kép (nézőkép) feltöltése kötelező!
Lead kép pontos méretei: 400 pixel szélesség 220-680 pixel közé eső magasság. A feltöltés kizárólag
jpeg formátumban lehetséges.
Hibás, nem megnyitható lead képet eredményeznek a következő formátumok is: pdf, tiff
Lead kép megjelenése a keresőfelületen

Lead képet és binárist is KÖTELEZŐ feltölteni az adott
rekordhoz.

220-680

A lead kép NEM váltja ki a dokumentum feltöltését!

400

400 pixelnél keskenyebb eredeti képből lead kép
szerkesztése:
Megoldást jelenthet, ha egy 400 x 680 pixeles fekete
alapra kerül fel a 680 pixel magas már elkészített lead
kép.
GIMP-ben egyszerűen megoldható:
1. Fájl – Új (Ctrl+N)
2. Szélesség 400; Magasság 680
3. Eszköztárból a kitöltési eszköz, (Shift+B) Fekete vagy fehér szín;
Az üres fehér képre kattintás.
4. Lead kép beszúrása Ctrl+C és Ctrl+V vagy Fájl – Megnyitás rétegekként (Ctrl+Alt+O) és a
lead jpeg betallózása.
5. Majd Fájl – Export as; Kiterjesztés: .jpeg
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Lead kép létrehozása
A jobb szélső ‚üres lap ikonra’

kattintva lehet a számítógépről kikeresni az adott képet.

Méret
• 400 px * 220-680 px közé eső érték

Formátum
• jpeg

A
gombra kattintás után kitallózza a megfelelő képet, majd a nyomógombra klikkelve
ment.
A középső
megnyomásával törölhető az adott rekord alá betöltött kép. Ezzel azonban az
adatbázisban tárolt lead képek állományából nem törlődik.
A bal szélső ‚nagyító ikonnal’
lehet keresni az adatbázisba feltöltött képek között (a feltöltött lead
képek állományában). Ezért annak érdekében, hogy könnyedén visszakereshető legyen a már feltöltött
lead kép, érdemes specifikus címet adni.
Pl.: tétel ID_lead, így: 119885_lead
Képszerkesztővel megvágott lead kép méretének 400 pixel szélesség, és 220-680 pixel magasság közé
eső méretarányos érték beállítása javasolt, a képtorzulás elkerülése végett!
Eltorzult lead kép

Könyv esetében a lead kép:
a borítóról vagy a címlapról PrtScr-nel és képszerkesztővel megvágott kép.
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Mi a teendő, ha létrehoztuk a lead képet, de nem jelenik meg a címe a megfelelő
metaadat-mezőben?
Előfordulhat, hogy az adatbázis csak létrehozza a képet és beteszi a lead képek állományába, azonban
nem tölti be rögtön a ‚lead kép’ metaadat-mezőbe.
Ne hozzuk létre többször, hanem keressük ki a lead képek listájából!

Ekkor a ‚lead kép’ metaadat-mező melletti ,nagyító ikon’-ra
adatbázisba feltöltött lead képek állományából.

kattintva ki tudjuk választani az

Itt kikereshetjük a kép ID-ját, illetve címét. (A lead kép ID-ja nem azonos a tétel ID-val!)
A
-re kattintunk,
majd a zöld pipával kiválasztjuk a képet.
Ha a ‚lead kép’ mezőben megjelenik a kép
címe, a betöltés sikeres volt.

Feltöltött lead kép ellenőrzése
A rekordunkhoz feltöltött lead képet könnyen ellenőrizhetjük a készre jelentés folyamata előtt. Ha a
kurzort a lead kép adatmező fölé visszük, automatikusan megjelenik az oda feltöltött kép az alább
látható módon.

Link, Létrehozó/Szerző, Közreműködő
LINK: a dokumentum eredeti helyére mutat a weben.

LÉTREHOZÓ, SZERZŐ: az eredeti (fizikai) dokumentum, a szellemi tartalom szerzője, létrehozója,
alkotója.
Lehet:


Személy, pl. író, zeneszerző, rendező, festő, rajzoló, fotós
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Szervezet, ha a dokumentum létrehozásáért elsősorban felelős
Azaz az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a könyv vagy a könyv főrésze szellemi
tartalmának alkotója, mely e tartalomért elsősorban felelős.

Az alkotó neve címmel, ranggal együtt, ha ismert a születési, halálozási évszám, annak feltüntetésével
szerepeljen, pl. gróf Széchenyi István (1791-1860).

KÖZREMŰKÖDŐ: a létrehozóhoz képest alárendelt, illetve járulékos szerepet tölt be.
Pl.: szerkesztő, fordító, illusztrátor, előadó, zenekar
A nevet a mű létrehozásában betöltött szerepével együtt megadva: Rödiger, fordító.
Létrehozó/szerző, illetve közreműködő esetében új személyt felvenni a pluszjellel
lehetséges, enterrel visszük be.

Fontos: A digitalizáló munkatárs nevét kérjük, NE rögzítsék az adatbázisban!
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Üres sor a létrehozó/szerző mezőben
Létrehozó / szerző, illetve a közreműködő esetében a megnyitott, de ki nem töltött mezőt (nyíllal jelölve)
hibaként értelmezi az adatbázis.

Az alábbi hibaüzenet jelenik meg, ha duplán kattint az üres sorba:

Az alábbi
hibaüzenet
jelenik meg, ha
menteni kíván
üres sorral:

Az üres mező

törlendő, törlés a gombbal. Helyes kitöltés:
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Tárgyszavaktól a célközönségig
TÁRGY: kulcsszavak, a dokumentum tárgyára, témájára utaló kifejezések.
Kérünk minél többet beírni a könnyebb kereshetőség érdekében, kötelező mező!
Segédlet: Köztaurusz - http://mek.oszk.hu/adatbazis/thes.htm
TÉRBELI VONATKOZÁS: az eredeti (fizikai) dokumentum létrejöttéhez, tartalmához köthető helyszín.
Nem csak a létrehozás helyszíne, hanem könyv tartalmának térbeli vonatkozása. Lehet: településnév
(Debrecen), tájegység (Hajdúság), régió (Észak-Alföld, Nyugat-Magyarország)
IDŐBELI VONATKOZÁS: az eredeti (fizikai) dokumentumhoz létrejöttéhez, tartalmához köthető korszak,
időintervallum. Lehet: dátum vagy időszak, pl. 1848, 40-es évek, 20. század, 1914-1918
LEÍRÁS: a dokumentum tartalmának rövid, szabadon megfogalmazott, összegző leírása. Szöveges
dokumentum esetén néhány mondatos kivonat; kép esetében a kép által ábrázoltak rövid
összefoglalása.
LEÍRÁS (ANGOL): a ‚Leírás’ mezőben foglaltak angol nyelvre fordítva.
TARTALOMJEGYZÉK: könyvek tartalomjegyzékének rövid kivonata, hang vagy audiovizuális anyag
fejezeteinek címe. (Kép és 3D fül alatt nem szerepel a metaadat-panelben.)
Sortörés a tartalomjegyzékben: <br> (Az enter itt nem működik.) Az alábbi módon kell jelölni a
metaadat-panel ‚Tartalomjegyzék’ mezőjében:

30

Így jelenik meg elmentett, készre jelentett dokumentum esetében a keresőfelületen:

Hosszabb tartalomjegyzék esetében a keresőfelületen a bevitt szöveg egy része jelenik meg
automatikusan, a „teljes tartalomjegyzék” gombra kattintva megjelenik a tartalomjegyzék egésze.
KIADÓ: az eredeti (fizikai) dokumentum kiadójának, nyilvánosságra hozójának neve. Pl.: Akadémiai
Kiadó
KIADÁS/LÉTREHOZÁS HELYE: az eredeti tárgy kiadásának, létrejöttének helyszíne.
Könyv esetén kiadás helye: eredeti nyelven és mai magyar helyesírással is,
Pl.: Kosice és

Kassa

DÁTUM: a dokumentumhoz kapcsolódó fontosabb időpont.
Mivel sokféle dátum feltüntethető itt, az egyszerűség kedvéért kérjük, inkább a ‚Létrehozás dátuma’
adatmezőt kitölteni.
Fontos: a dátumpanelbe csak ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban lehet rögzíteni! Példa: 2014.01.01 (ha nem
ismert a hónap, nap)
LÉTREHOZÁS DÁTUMA: az eredeti (fizikai) dokumentum megalkotásának, létrehozásának, kiadásának
ideje, pl.: 1991.01.01
HIVATALOS KIBOCSÁTÁS: az eredeti (fizikai) dokumentum hivatalos közzétételének ideje. Ha egy
művet jóval korábban hoztak létre, mint kiadtak, pl. egy 1999-ben írt cikk vagy vers csak 2001-ben
jelent meg folyóiratban, illetve kötetben.
DIGITALIZÁLÁS DÁTUMA: az eredeti tárgyról készült digitális másolat létrehozásának dátuma.
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FORMÁTUM: a feltöltött dokumentum fájlformátuma.
Elektronikus könyv:
Elektronikus kép:

Hangfájl:
Video:
3D modell:

Választható szótárelemek:
 pdf
 jpeg
 tiff
 png
 mp3
 wav
 mp4
 avi
 html

Fontos: a MaNDA adatbázisba feltöltött szöveges binárisokat pdf-ben (összefűzve), a képeket
elsősorban jpeg (vagy összefűzve, pdf) fájlformátumban kérjük!
KÉP SZÍNE: az eredeti dokumentum (kép, fotó, filmrészlet) színének meghatározása.
Pl. fekete-fehér, monokróm vagy színes
MÉRET: az eredeti dokumentum mérete, időtartama.
Példa:
 Könyvnél oldalszám (részlet esetén az egész könyv oldalainak száma: 235 p)
 Tárgy, kép: hosszúság x szélesség x mélység
 Hang illetve video fájl: időtartam percben (filmrészlet esetén az egész eredeti film időtartama:
105’)
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HORDOZÓ: az eredeti dokumentum anyaga, fizikai hordozója.
Fontos: A hordozó az eredeti dokumentum hordozója, tehát nem az adattároló eszköz (pendrive, SD
kártya, stb.), melyen a digitalizált dokumentum található - ide nem értve a digitálisan született művek
hordozóit.
Választható szótárelemek:
  acél
 acetát
 agyag
 állati eredetű
 alpakka
 alumínium
 arany
 bársony
 bőr
 bronz
 celofán
 cserép
 csont
 diapozitív
 egyéb digitális
tárolóeszköz
 elefántcsont
 ezüst
 fa
 farost
 fém
 fémötvözet
 fotópapír
 gipsz


























gramofonlemez
gránit
gumi
gyanta
gyapjú
gyöngy
hajlékonylemez
homokkő
karton
kender
kerámia
kőzet
len
mágneses hangszalag
kazettában
mágneses hangszalag
orsón
márvány
merevlemez
mészkő
mikrobarázdás
hanglemez
műanyag
műkő
negatív
nemez
nitrocellulóz



























növényi eredetű
ólom
ón
optikai lemez
öntöttvas
pamut
papír
pergamen
polaroid
poliészter
porcelán
réz
sárgaréz
sellak
selyem
szövet
terrakotta
textil
üveg
vas
vászon
viasz
viaszosvászon
videokazetta
videoszalag

Tanácsok a használatához:
Fotóanyag hordozóját illetően, kérjük, hogy a következő elemek közül válassza ki a megfelelőt:











papír
fotópapír: pl. RC papír
üveg: üveglemez
fém: pl. fémlemezre készült felvétel
porcelán: fotóporcelán
negatív
nitrocellulóz
acetát
poliészter
diapozitív
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polaroid

Ha digitálisan született fotó kerül feltöltésre ld. a Digitálisan született anyag feltöltése
menüpontot!
Hangzó és audiovizuális anyag hordozói:








gramofonlemez
mikrobarázdás lemez: vinyl alapanyagú hanglemez
mágneses hangszalag orsón: orsós magnószalag
mágneses hangszalag kazettában: magnókazetta
videoszalag: pl. orsós videoszalag
videokazetta: pl. VHS, Beta, U-matic
optikai lemez: pl. CD, DVD, Blu-ray disc

Digitálisan született anyag feltöltése esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:





hajlékonylemez: floppy
merevlemez: külső és belső winchester, amennyiben a fájlokat egy számítógépen őrzik
optikai lemez: CD, DVD vagy Blu-ray disc
egyéb digitális tárolóeszköz: pl. SD kártya vagy pendrive, amennyiben ez a fájlok tárolási
helye

Amennyiben a feltölteni kívánt dokumentum hordozóját nem találja a legördülő lista elemei között, de
valamelyik kategóriába besorolható, úgy kérjük, a hordozó pontos meghatározását szíveskedjen
feltüntetni a ’tárgy’ mezőben, ahogy az eljárásokat, technikákat is!
Amennyiben nem tudja megfeleltetni a feltölteni kívánt dokumentum hordozóját a legördülő lista
elemeiből, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!
AZONOSÍTÓ: a dokumentumot egyértelműen azonosító kód.
Szöveges dokumentum: ISBN (könyv), ISSN (folyóirat), ISMN (kotta)
Hang, audiovizuális dokumentum: ISWC (zenemű), ISRC (hangfelvétel), ISAN, V-ISAN
(AV)
Digitálisan született dokumentum: URL (webcím), DOI
LELTÁRI SZÁM/REGISZTRÁCIÓS SZÁM: az eredeti (fizikai) dokumentum gyűjteményi helyét mutatja az
anyaintézményen belül, pl. múzeumi raktári jelzet, katalógusszám.
FORRÁS: az adatszolgáltató intézmény neve, pl. Herman Ottó Múzeum, ill. a gyűjtemény neve, pl.
Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár.
AZ EREDETI TÁRGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE: a település neve, ahol az eredeti (fizikai) dokumentumot
tulajdonló gyűjtemény található. Pl. ha a Herman Ottó Múzeum az intézmény, akkor Miskolc.
NYELV: a dokumentum nyelve (szöveges, hangzó vagy videó anyagok esetében). Kötelező mező!
Többnyelvű dokumentum esetén mindegyik nyelvet kérjük feltüntetni, jellel lehetséges.
Legördülő menüből kiválasztható.
Ha nem szerepel a listában az adott nyelv, írjon nekünk!
KAPCSOLAT: a dokumentumhoz kapcsolódó egyéb dokumentum(ok) címe – szorosabb logikai vagy
tartalmi kapcsolat esetén, pl.: ugyanannak a sorozatnak a részei, előzménye, folytatása, fordítása,
illetve más dokumentumok, amelyek hivatkoznak rá vagy témájukban hasonlók vagy szerzőjük közös.
A következő adatmezőkben szűkítheti a Kapcsolat kategóriát:
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TARTALMAZZA: kapcsolódó dokumentum, amelyet az eredeti, leírt dokumentum tartalmaz, pl. sorozat
esetén részelemek, epizódok.
RÉSZE: kapcsolódó dokumentum, amely az eredeti, leírt dokumentumot tartalmazza, pl. folyóirat,
tanulmánykötet, képsorozat, filmsorozat, CD-album.
Fontos: ha újságcikket vagy egy könyvsorozat egy tagját visszük föl, akkor ide írandó az újság,
folyóirat, illetve a könyvsorozat címének (és sorozatszámának) a neve!
Pl.: Hajdú-Bihari Napló; Magyar Történelmi Tár XV.
VAN VÁLTOZATA: kapcsolódó dokumentum, amely az eredeti, leírt dokumentum változata, újabb
kiadása vagy adaptációja (pl. filmes feldolgozás).
VÁLTOZATA VALAMINEK: kapcsolódó dokumentum, amelynek az eredeti, leírt dokumentum változata,
újabb kiadása vagy adaptációja.
CÉLKÖZÖNSÉG: a feltöltött tartalom ajánlása egy-egy célcsoport számára, filmek esetében korhatár
besorolás választandó.
VÁLASZTHATÓ SZÓTÁRELEMEK:














12 éven aluliak számára nem ajánlott
16 éven aluliak számára nem ajánlott
18 éven aluliak számára nem ajánlott
kizárólag felnőttek számára ajánlott
gyermekeknek (0-13 éves korig)
fiataloknak (14 év felett)
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alapfokú oktatási anyag
középfokú oktatási anyag
felsőoktatási anyag
kutatók, szakemberek
ismeretterjesztő

Személyiségi jog
Mielőtt élő személyt ábrázoló/közvetítő fotót, audiovizuális dokumentumot, hangfelvételt tölt a
MaNDA adatbázisba, vegye figyelembe a következőket:
Ha a dokumentumon szereplő személy (a gyermekek is ide értendők!), nem járult hozzá a fotózáshoz
és a fotó közzétételéhez, személyiségi jogot sérthet a feltöltéssel.
Ha egy fotó/videó tömegfelvétel, illetve nyilvános eseményen szereplőket rögzített, hozzájárulás
nélkül nyilvánosságra hozható jogsértés nélkül.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Amennyiben személyes adatokat tartalmazó dokumentumot töltene föl a MaNDA adatbázisba (pl. élő
személyt ábrázoló fotó, iskolai napló stb.), kérjük, mérlegelje, hogy a dokumentum a személyiségi jogi
szempontoknak megfelel-e, azaz az alany engedélyezte-e képmása, adatai publikálását, ugyanis a
személyiségi jog minden élő embert megillet.
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Szerzői jog
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
1. § (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti
jellege alapján illeti meg.
4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző). Ezt kérjük figyelembe venni a
jogtulajdonos meghatározásánál (Jogtulajdonos fejezet).
12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén (…) szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű
részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. További információt a licenckategóriák részletezésénél talál ezzel kapcsolatban (Licencek és magyarázatuk fejezet).

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Minden partnerintézmény maga felelős a dokumentum helyes, jogszabályoknak megfelelő
feltöltéséért, metaadatolásáért.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. a feltöltött dokumentumokért szerzői
és személyiségi jogi szempontból felelősséget nem vállal.
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Szerzői jogi kategóriák a MaNDA adatbázisban
A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. partnerintézményeinek érdeke, hogy fokozott figyelemmel
töltsék ki a szerzői jogi információkkal kapcsolatos metaadat-mezőket:
Hozzáférési jog (erősen ajánlott)
Információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel, ingyenesen vagy
díjszabással elérhető, ill. tekinthető meg az adatszolgáltató intézményben.
Licenc (kötelező)
A digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan engedélyező vagy korlátozó
szabály.
Jogtulajdonos (kötelező)
Az a személy (ritkábban, jogkezelés esetén lehet intézmény), aki/amely a dokumentum tulajdonjogai
felett rendelkezik szerzői vagy jogkezelői joggal bír.
A feltöltött dokumentumokat a szerzői jogi védelem és az illegális másolás elkerülése végett
elláthatják vízjellel!

Hozzáférési jog
HOZZÁFÉRÉSI JOGOK: információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel,
ingyenesen vagy díjszabással elérhető, ill. tekinthető meg az adatszolgáltató intézményben. Erősen
ajánlott szótáras adatmező.
FIZETŐS HOZZÁFÉRÉS: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél díjfizetés mellett
hozzáférhető/ tekinthető meg. Például: szolgáltatás díja, belépőjegy az adott intézményhez stb.
INGYENES HOZZÁFÉRÉS: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél ingyenesen
hozzáférhető / tekinthető meg.
FIZETÉS ELLENÉBEN LETÖLTHETŐ: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló
intézménynél díjfizetés mellett hozzáférhető / tekinthető meg.
INGYENESEN LETÖLTHETŐ: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló intézménynél
ingyenesen hozzáférhető / tekinthető meg.
KUTATÁSI ENGEDÉLLYEL HOZZÁFÉRHETŐ: az eredeti, fizikai dokumentum az azt birtokló
intézménynél kutatási engedéllyel hozzáférhető.

Licenc mező: Creative Commons licencek
LICENC: a digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan engedélyező vagy
korlátozó szabály. Kötelező mező.

A Creative Commons (CC) licencek lehetővé teszik a szerzői jogi
védettséget élvező művek jogtulajdonosainak, hogy művüket
elérhetővé tegyék mások számára, ill. bizonyos kikötésekkel
engedélyezzék felhasználásukat.
A CC licencek csak a jogtulajdonosok engedélyével alkalmazhatóak.
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A következő licenceket a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az Europeana szerzői jogi kategóriái
alapján ajánlja, mint a digitalizált tartalmak további felhasználására mutató szabályt.
A felsorolás a legnyitottabb licenctől kezdődik, a legszigorúbbal végződik.
Ajánljuk, hogy tájékozódjon a licencekről, mielőtt kiválasztja a megfelelő(eke)t, illetve konzultáljon
intézménye jogászával.

A Creative Commons weboldala segítséget nyújt a választáshoz:
http://creativecommons.org/choose
Licenceink az Europeana által javasolt licencek alapján kerültek felsorolásra:
http://pro.europeana.eu/available-rights-statements
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Licencek és magyarázatuk
Szerzői jogvédelem alatt nem álló művek
1. PUBLIC DOMAIN MARK (PDM) = közkincsnek jelölve
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: PDM
A szerző halálát követően eltelt 70 év, vagy szerzője ismeretlen és a dokumentum első nyilvánosságra
hozatala óta eltelt 70 év, ill. a mű nem tartozik szerzői jogi védelem alá. A közkincsnek jelölt
dokumentumokat nem védi a szerzői jog, tehát bárki által felhasználhatóak, másolhatóak,
módosíthatóak.
Amint a védelmi időszak lejár, a művek automatikusan átkerülnek Public Domain vagyis közkincs
kategóriába. Ezután nem lehet kizárólagos ellenőrzést gyakorolni a közkincs kategóriájú művek felett,
és nem lehet kizárólagos jogokat követelni a már közkinccsé vált művek visszaállításával, ha azokat
reprodukálják, vagy technikai és/vagy szerződéses intézkedésekkel korlátozzák a hozzáférést azok
reprodukcióihoz.
A közkincs tartalom digitalizálása nem jelenti új jogosultság létrejöttét. Tehát: azok a művek, amelyek
közkincs kategóriába tartoznak analóg formában, azok a digitalizálás után is azok maradnak.
Kiemelten ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató
2. OUT OF COPYRIGHT - NON COMMERCIAL RE-USE (OOC-NC) = digitális közkincs, kereskedelmi célra
nem használható
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: OOC-NC
A kategória olyan közkincsek digitális változatára vonatkozik, melyeket közületi és magán
együttműködés keretében digitalizáltak. A dokumentum szabadon megtekinthető, másolható,
terjeszthető, de kereskedelmi célokra nem használható. A partnerek a kereskedelmi felhasználás ellen
szerződést kötöttek, meghatározva egy lejárati évet (az első naptári évet, amelyben a digitális
dokumentum felhasználható harmadik fél számára, kereskedelmi használatra vonatkozó megszorítás
nélkül).
Kiemelten ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, amennyiben a feltételeket teljesíti
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3. CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL PUBLIC DOMAIN DEDICATION (CC0) = a szerző művét
közkincsnek minősíti, ezzel együtt lemond jogairól.
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: CC0
Azon dokumentumok esetében használható, amelyek jogtulajdonosa lemondott a művéhez fűződő
minden jogáról. Ez esetben a dokumentum korlátozás nélkül felhasználható. A közkincs kategória
szűkítése: a dokumentumnak szerzője van, de szerzői jogait nem tartja fenn.
Kiemelten ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, amennyiben a feltételeket teljesíti

Creative Commons ‚szabad licencek’
Szabad az, amit bárki jelentős korlátozások nélkül: felhasználhat, tanulmányozhat, lemásolhat,
módosíthat, ill. a módosított változatokat publikálhatja.
4. CREATIVE COMMONS - ATTRIBUTION (CC BY) = Nevezd meg!
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: CC BY
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akár
kereskedelmileg céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a
jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). A legalkalmazkodóbb licenc.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó

5. CREATIVE COMMONS - ATTRIBUTION, SHAREALIKE (CC BY-SA) = Nevezd meg! Így add tovább!
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: CC BY-SA
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akár kereskedelmi
céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét
vagy álnevét, a mű címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket. Minden így született új
műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az újaknál is engedélyezett lesz a kereskedelmi
felhasználás.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó

41

Creative Commons ‚Nem szabad licencek’
A mű korlátozásokkal hozzáférhető, felhasználható, pl. kereskedelmi felhasználásra vonatozó
korlátozás, illetve módosítás, átdolgozás tiltása.
6. CREATIVE COMMONS - ATTRIBUTION, NO DERIVATIVES (CC BY-ND) = Nevezd meg! Ne változtasd!
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: CC BY-ND
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, kereskedelmi vagy nem kereskedelmileg
céllal egyaránt, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos)
nevét vagy álnevét, a mű címét). Azonban a mű nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás,
azaz származékos mű.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó

7. CREATIVE COMMONS - ATTRIBUTION, NON-COMMERCIAL (CC BY-NC) = Nevezd meg! Ne add el!
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: CC BY-NC
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben
feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű
címét). A módosított, átdolgozott, azaz a származékos művekre nem vonatkoztathatóak az eredeti műre
vonatkozó feltételek. Azonban a mű kereskedelmi célra nem használható fel.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó

8. CREATIVE COMMONS - ATTRIBUTION, NON-COMMERCIAL, SHAREALIKE (CC BY-NC-SA) = Nevezd
meg! Ne add el! Így add tovább!
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: CC BY-NC-SA
A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben
feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű
címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket. Azonban a mű kereskedelmi célra nem
használható fel. Minden így született új műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az
újaknál sem engedélyezett a kereskedelmi felhasználás.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó
9. CREATIVE COMMONS - ATTRIBUTION, NON-COMMERCIAL, NO DERIVATIVES (CC BY-NC-ND) =
Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd!
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: CC BY-NC-ND
Ez a legszigorúbb a hat licenc közül. Csak a letöltést és a megosztást engedélyezi, amennyiben
feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű
címét), de nem módosíthatják, nem készíthető belőle átdolgozás, azaz származékos mű, illetve nem
használhatják kereskedelmi célra.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó
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Ha a mű szerzői jogi védelem alatt áll, azonban bizonyos kikötésekkel elérhetővé szeretné tenni a
nagyközönség számára
Elsősorban az előző oldalakon bemutatott Creative Commons licencek
használatát javasoljuk. Különösen az Europeana felsorolásában 9-ként jelzett
CC BY-NC-ND tűnik előnyösnek.

Teljes szerzői jogi oltalom alatt álló művek
10. © INGYENES HOZZÁFÉRÉS A DIGITALIZÁLT MŰHÖZ – újra fel nem használható
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: © Ingyenes hozzáférés
Minden jog fenntartva, de a felhasználó ingyen és közvetlenül kaphat teljes hozzáférést a digitalizált
műhöz a forrásintézménynél.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: belépett felhasználó*

11. © FIZETŐS HOZZÁFÉRÉS A DIGITALIZÁLT MŰHÖZ – újra fel nem használható
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: © Fizetős hozzáférés
Minden jog fenntartva, de a felhasználó díjfizetés ellenében hozzáférhet a digitalizált műhöz a
forrásintézménynél.
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: belépett felhasználó*
*Kivételt képez, ha például teljes mű feltöltése helyett csupán a mű egyes részleteit publikálja a feltöltő
intézmény a MaNDA adatbázisban. Részletek esetén opcionális a látogató vagy a belépett felhasználó
szerepkör.
A jogtulajdonos a feltöltött dokumentumokat a szerzői jogi védelem és az illegális másolás elkerülése
végett elláthatja vízjellel. Amennyiben vízjellel ellátva teszik közzé a dokumentumot, látogató
szerepkör ajánlott.

További licencek az Europeana ajánlatában
12. ÁRVAMŰ: szerzője ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: Árvamű
A mű szerzői jogilag védett, azonban szerzője ismeretlen. vagy ismeretlen helyen tartózkodik A
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad ki felhasználási engedélyt annak a személynek, akinek a
jogszabályban meghatározottak szerint lefolytatott kísérlete a szerző felkutatására nem járt
eredménnyel. Átdolgozásra nem jogosít.
Egy meghatározott kedvezményezett intézményi körnek 2014. október 29-től lehetősége van arra, hogy
a saját gyűjteményébe tartozó árva műveket meghatározott célra szabadon felhasználhassa. A
kedvezményezett intézmények köre a következő: a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai
oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint közgyűjteménynek
minősülő kép-, illetve hangarchívumok. A felhasználás feltétele, hogy az adott mű jogosultjának(jainak)
felkutatására irányuló gondos és jóhiszemű jogosultkutatás eredménytelen maradt, és hogy az adott mű
vonatkozásában bizonyos információk egy egységes uniós online adatbázisban rögzítésre kerüljenek.
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Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó

13. ISMERETLEN: ha az intézménynek nincs információja a dokumentum jogi helyzetéről.
A licenc metaadat-mezőben az alábbi szótárelemet kell választani: Ismeretlen
Olyan művek esetében használható, amelyeknek jogi státuszára vonatkozóan a feltöltő intézmény nem
rendelkezik információval. Olyan művekre értendő, melyeknél nem történt gondos keresés (és ezáltal
nem nevezhetők árva műveknek).
Ajánlott kapcsolódó szerepkör: látogató, esetleg belépett felhasználó

Licencenként ajánlott szerepkörök
Licenc rövidítése
PDM
OOC-NC
CC0
CC BY
CC BY-SA
CC BY-ND
CC BY-NC
CC BY-NC-SA
CC BY-NC-ND
© Ingyenes hozzáférés
© Fizetős hozzáférés
Árvamű
Ismeretlen

Ajánlott szerepkör
Látogató
Látogató, amennyiben a feltételeket teljesíti
Látogató, amennyiben a feltételeket teljesít
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Belépett felhasználó*
Belépett felhasználó*
Látogató, esetleg Belépett felhasználó
Látogató, esetleg Belépett felhasználó

*Kivételt képez, ha például teljes mű feltöltése helyett csupán a mű egyes részleteit publikálja a
feltöltő intézmény a MaNDA adatbázisban. Részletek esetén opcionális a látogató vagy a belépett
felhasználó szerepkör. Vízjellel ellátott dokumentum esetén ajánlott a látogató szerepkör.
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Látogató

Belépett
felhasználó

(ajánlott)

CC BY-SA

© Ingyenes
hozzáférés a
digitalizált
műhöz

OOC-NC

CC BY-ND

© Fizetős
hozzáférés a
digitalizált
műhöz

CC0

CC BY-NC

PDM

CC BY-NC-SA

CC BY-NC-ND

Árvamű

Ismeretlen

Jogtulajdonos
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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Fontos mező, a hozzáférési jogokhoz és a licenchez hasonlóan Kötelező!
Adatmezőben feltüntetendő:




A dokumentumot létrehozó személy (szerző, alkotó) neve; A jogtulajdonos halála után örökösei
rendelkezhetnek a dokumentum fölötti jogokkal. A szerző halála után 70 évvel avulnak el a
szerzői jogok.
A jogtulajdonos intézmény neve (ritkább esetben).

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 4. § (1) a szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta
(szerző).

Ezt kérjük figyelembe venni, amikor kitöltik a jogtulajdonos
mezőt!
Továbbá, ha a jogtulajdonos kiléte nem tisztázott és még kutatás tárgyát képezi, kérjük, hogy a
Jogtulajdonos metaadat-mezőben az alábbit tüntessék fel: ISMERETLEN (KUTATÁS ALATT)
Amennyiben a jogtulajdonos olyan magánszemély, aki nem járult hozzá a Forum Hungaricum
központi, nyilvános adatbázisában a vonatkozó tételeknél neve szerepeltetéséhez, kérjük az alábbi
adatot tűntessék fel a Jogtulajdonos metaadat-mezőben: MAGÁNSZEMÉLY
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Kötelező mezők
Kérjük, hogy minél több metaadat mezőt töltsenek ki! (Az ismert adatok tükrében.)
Dokumentum feltöltése, szerepkör és típus megadása kötelező a metaadat-panel legalján, a ‚Bináris’ fül
alatt!
KÖTELEZŐ MEZŐK, EZEKET KÉRJÜK MINDIG KITÖLTENI!







cím (Ha ismert, a szerző is, a megfelelő mezőben)
nyelv
licenc (Emellett a Hozzáférési jogok kitöltése erősen ajánlott!)
jogtulajdonos
lead kép
tárgy (minimum 2-3 tárgyszó, külön mezőben)

ERŐSEN AJÁNLOTT:






leírás (1-2 mondat, ha lehet angolul is)
időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás
forrás (az adatszolgáltató intézmény, gyűjtemény neve)
hozzáférési jogok

Kötelező mező

Erősen ajánlott

Cím

Leírás

Nyelv

Időbeli vonatkozás

Licenc

Térbeli vonatkozás

Jogtulajdonos

Forrás

Lead kép

Hozzáférési jogok

Tárgy (2-3)

A bináris, azaz a dokumentum feltöltése
A dokumentumtípusoknak megfelelő feltölthető formátumokról lásd a ‚Dokumentumtípusok szerinti
technikai követelmények’ fejezet.
Egy rekord alá több binárist is föl lehet tölteni, de pl.: könyvek, folyóiratok esetében az oldalakat pdfben összefűzve kérjük egy dokumentumként!
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A kép típusú bináris mérete minden esetben el kell, hogy érje a minimum 800 pixel szélességet.
A metaadat-panel legalján van lehetőség a dokumentum feltöltésére a ,bináris’ fül alatt.

‚Dokumentum feltöltés’-re kattintva tallózás, majd mentés.

Kérnénk a ‚Szerepkör’ és a ‚Típus’ megadását is! (Dupla kattintással megnyitható. )
Végül ‚Létrehoz’ és ‚Készre jelentés’! (Lásd ‚Ikonok’ fejezet.)
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Szerepkör megadása
Az 1. képen a piros
pont helyén kell
duplán kattintani.

Ekkor megjelenik a
2. képen látható
legördülő lista.
Ott szintén a piros pont mutatja, hova kell kattintani, majd a 3. kép szerint ki lehet választani a ,látogató’,
vagy ,belépett felhasználó’ elemet.

Belépett felhasználó szerepkör esetén a keresőfelületen az alábbi ikon jelenik meg
a felhasználói jogosultággal nem rendelkező látogatók számára:

A ‚típus’ esetén hasonlóan kell eljárni, vagyis ki kell választani a legördülő listából a feltöltött bináris
formátumának megfelelő listaelemet.
(A bináris formájának megfelelő típus - szöveg, kép, hang, AV vagy 3D – ikon beállítását teszi
lehetővé a központi nyilvános oldalon.)
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Szerepkörök magyarázata
LÁTOGATÓ: a dokumentum mindenki által látható, letölthető az interneten.
A publikus feltöltések fontossága:
Az adatbázis célja, hogy tartalma, dokumentumai széleskörűen eljussanak minden felhasználó felé,
hogy mindenki részesülhessen a magyar kultúrkincsből.
Ezért kérjük és ajánljuk, hogy a digitalizálandó objektumok kiválasztásánál, feltöltésénél részesüljenek
preferenciában azok, amelyek publikusak, így megtekinthetőek bárki számára a weben.
Ennek érdekében a szerepkört ,látogató’-ként állítsák be.
BELÉPETT FELHASZNÁLÓ: az adatbázisba feltöltött dokumentum nem megnyitható, ill. nem elérhető,
csupán a hozzá tartozó metaadatok és kisméretű lead kép hozzáférhető és tanulmányozható.
A lead kép (nézőkép) és a metaadatok nyilvánosan elérhetőek korlátozás nélkül.
A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. adatbázisában megőrzi a dokumentumot, meghatározott
intézményi körben, csak helyi megtekintést biztosító terminálokon kutatási, oktatási céllal
hozzáférhetővé teheti. Ebben az esetben kizárólag a megtekintés megengedett, letölteni, másolni a
dokumentumot nem lehet.

LÁTOGATÓ VAGY BELÉPETT FELHASZNÁLÓ BEÁLLÍTÁSA KÖTELEZŐ!
A fent említett két opció használatára van lehetőség, szerkesztőt NE állítson be ‚szerepkör’-ként!
Kérjük a ‚típus’ (szöveg, kép, hang, AV anyag, 3D) megadását is értelemszerűen!
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A dokumentum kutatási, oktatási céllal történő hozzáférhetővé tétele
A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. adatbázisában megőrzi a dokumentumot, meghatározott
intézményi körben, csak helyi megtekintést biztosító terminálokon kutatási, oktatási céllal
hozzáférhetővé teheti. Ebben az esetben kizárólag a megtekintés megengedett, letölteni, másolni a
dokumentumot nem lehet.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (5) A felhasználásra vonatkozó eltérő
megállapodás hiányában a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló
[33. § (4) bek.] intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint közgyűjteménynek minősülő
kép-, illetve hangarchívumok gyűjteményeinek részét képező művek az ilyen intézmények
helyiségeiben ezzel a céllal üzembe állított számítógépes terminálok képernyőjén tudományos kutatás
vagy egyéni tanulás céljára a nyilvánosság egyes tagjai számára szabadon megjeleníthetők, és ennek
érdekében - külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel - a nyilvánosság említett
tagjaihoz szabadon közvetíthetők, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is,
feltéve, hogy az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem
szolgálja.
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Sablonok használata
Alkalmazása akkor célszerű, ha ugyanazokat a metaadato(ka)t szeretnénk használni több rekord
esetében is. Pl.: térbeli vonatkozás: Budapest
Sablonszerkesztő jogosultság szükséges hozzá! Ha ön nem rendelkezik ilyen jogosultsággal, jelezze
nekünk!
Példa: Az ‚Intézményi partner’, ‚Kép sablon’ alatt
az
panel.

-ra kattintva megjelenik egy metaadat-

Itt a ‚Térbeli vonatkozáshoz’ beírjuk: Budapest

A metaadat-panel legalján tal mentünk.
A ‚Kép sablon’-ok között megjelenik a mentett dokumentum, amit a jobb szélső ‚Publikálás’ ikonnal áthelyezünk
az intézményi partner ‚Kép’ füle alá.

A dokumentum tehát immár a ‚Kép’ fül alatt is megtalálható, a jobb oldali ikon szerint kikölcsönzés alatt van (nem
publikált).
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Megnyitjuk ezt a metaadat-panelt, amely már a hagyományos módon szerkeszthető.

Végül ezt is készre kell jelenteni!
A sablonok között pedig megmarad a minta sablonunk, amelyet többször tudunk publikálni.
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3D-s dokumentumok
3D-ben digitalizált műtárgyak esetében MaNDA3DFTP alkalmazás segítségével kérjük a feltöltést!
Ha 3D-ben digitalizál, kérje ezzel kapcsolatos tájékoztató
anyagunkat!
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Dokumentumtípusok szerinti technikai követelmények
SZÖVEG
Formátum / Kiterjesztés

pdf

Kérjük, hogy elcsúszott, helytelen
irányba forgatott, illetve nem, vagy
nehezen olvasható, homályos
dokumentumokat ne töltsön fel!

Méret

Max 100 MB

Felbontás

Max 200 dpi

Formátum

jpeg (vagy pdf)

Több összefűzött kép esetében (Kb. 10
darabonként): pdf

Méret

Max 10 MB
(jpeg formátum esetén)
Max 100 MB
(pdf formátum esetében)

Kérjük, hogy kerülje az életlen,
vágatlan, képek közzétételét, ill.
helyes irányba forgatott képeket
töltsön fel!

Felbontás

Max 200 dpi vagy 2000 x
1000 pixel; Min 1000 x 500
pixel

Formátum

mp3, wav

Méret

Max 100 MB

KÉP

HANG
Kérjük, hogy zajos, rossz minőségű
hangfelvételt ne töltsön fel!

AUDIOVIZUÁLIS ANYAG
Formátum

mp4

Méret

Max 100 MB

Felbontás

Min 640 x 480 pixel

Hossz

Max 5-10 perc

Formátum

html

Méret

Max 100 MB

Kérjük, tartózkodjon nagyméretű
audiovizuális anyag feltöltésétől!

3D
3D-ben digitalizált műtárgyak esetében
MaNDA3DFTP alkalmazás
segítségével kérjük a feltöltést!

Lead kép (nézőkép) mérete minimum 400 pixel szélesség. A kép típusú bináris mérete minden esetben
el kell, hogy érje a minimum 800 pixel szélességet.
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A feltöltés befejezése
Mikor tekinthető véglegesnek a feltöltés folyamata?
Ellenőrzés 5 lépésben.

1.
2.
3.
4.
5.

A dokumentum megfelelő minőségben, és méretben feltöltésre került
A lead kép szintén megfelelő minőségben, méretben látható.
A kötelező (és erősen ajánlott) metaadatok helyesen kitöltésre kerültek.
A tétel elmentésre került a metaadat-panel alján lévő ‚módosít’ gombbal.
Amikor a készre jelentés is megtörtént, akkor tekinthető véglegesnek a folyamat.

Készre jelentés nélkül az adatok nem elérhetőek.

Mindaddig, amíg nem készült el teljesen a rekorddal, kérjük, ne jelentse készre!
Az elmentett, kész rekordot megtekintheti, ellenőrizheti a keresőfelületen a rekordra mutató link végén
látható tétel ID segítségével, további keresési lehetőségekről olvashat a keresőfelület alján található
„Hogyan használd” menüpont alatt.
Pl.: „Csak egy nap a világ”: http://mandadb.hu/tart/mcitem/399269
ID: 399269

www.mandadb.hu
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Melléklet
Az alábbiakban szemléltetjük az elvárásainknak megfelelő tételkitöltést. A tétel a 399269
ID-val rendelkezik.
Ctrl + kattintással elérhető a keresőfelület:
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Szerkesztői felület
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