“A múzeumban őrzött javakhoz széleskörű társadalmi hozzáférést kell biztosítani. Az
informatika fejlődésével ez hozzáférési lehetőség kitágul, mindenki számára megoldhatóvá
válik. A digitális tartalmak hozzáférhetővé tétele hozzájárul a kulturális alapellátás
kiépítéséhez, melynek fő célja, hogy megteremtődjön a kultúrához és kulturális értékekhez való
akadálytalan hozzáférés a magyar kulturális identitás erősítése érdekében.”
Gödöllői Városi Múzeum Digitalizálási Stratégia, 2017

A Gödöllői Városi Múzeum fő célja, hogy minél szélesebb körben elérhetővé tegye a múzeum
közkincseit és a legrissebb tudományos publikációit.
Ezt két módon teszi:
 egyrészt a kiállításokkal, és azokon keresztül a kiállításra nem kitehető (azaz már helyhiány
miatt nem kikerült) műtárgyakat digitálisan is megmutatja a különféle informatikai és
audiovizuális eszközök segítségével valamint ugyanitt a kutatók által feldolgozott publikációkat
is be tudja mutatni. Így még szélesebb hozzáférést biztosítunk a múzeum tudástárához,
 másrészt az a cél, hogy a honlapon keresztül a kiállításaink, publikációink szintén elérhetők
legyenek, valamint a feldolgozott és digitalizált műtárgyaink kereshetővé váljanak. Ehhez az
első megtett lépés egy jól működő honlap (2014-től), valamint a 2017. évben megtörtént
csatlakozás a MuseuMap aggregációs rendszerhez, jelenleg pedig a saját műtárgyállományának
digitalizálásával és megosztásával.
I. LELTÁRKÖNYVEK DIGITALIZÁLÁSA, GYŰJTEMÉNYKEZELÉSI RENDSZER
Remek segítséggel (kulturális közfoglalkoztatási program és közösségi szolgálat) sikerült
digitalizálni a leltárkönyveinket. Először excel állományba sikerült a leltárkönyvek állományát
felvinni, és előkészíteni konverzióra.
A leltárkönyvek konverzója a Monguz Kft. segítségével történt meg. A múzeum átadta az excel
állományokat a cégnek, amely a Qulto® integrált gyűjteménykezelő rendszert használja,
melynek elemei biztosítják a szabványosságot, így az egyedi fejlesztések is összekapcsolhatóak
más rendszerekkel, illetve hazai (MuseuMap), és nemzetközi (Europeana) közgyűjteményi
projektekkel. Jelenleg nem vásároltuk meg az Europeana modult, de bármikor bővíthető a
modullal a projektünk.
A digitalizálásra átadott leltárkönyvek.
(Természetesen, amik nem kerültek átadásra anyagok, azok kézi alapon bármikor bevihetők,
tehát a rendszer bővület tetszőlegesen.)
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Adattári Leltárkönyv A. 1-2.
CD  DVD leltárkönyv
GYSZ  Gyarapodási_napló 1975-től
HG  Hangkazetták
K  Képzőművészeti leltárkönyv
Könyvtári nyilvántartás  Helytörténeti könyvek
Könyvtári nyilvántartás  Történeti könyvek
Könyvtári nyilvántartás  Művészeti könyvek
MT  Gödöllői művésztelep
N  Néprajzi leltárkönyv
NS  Nagy Sándor leltárkönyv
NU  Numizmatika
R  Régészeti leltárkönyv
TD  Történeti dokumentumok leltárkönyve (1-2.)
TT - Történeti Tárgyak (1-2.)
TX  Textil leltárkönyv
V  Videóanyag

A 88 1 1  A.2018.6.1.
CD 38718  CD41640
GYSZ 1.  GYSZ 6103.
HG 36526  HG 38108
K 92.1.1  K 2018.7.
H 1  H 613
T1-T796
M 1  M 860
MT 86.1  MT 2017.74.1
N 87.1.1  87.19.1
89.M.1  2017.M.1055
NU 32143  NU 88.75.1-30.
R 82.1.1  R 92.1.72
TD 88.1.1-10  TD 2017.1.14.
TT.87 1.1.-TT.2019.4.1.
Tx. 91.1.1-2.-Tx. 2018.1-2.
V.1.-V.106.

2364
124
6319
44
296
613
788
869
1015
19
1046
75
333
3030
2534
115
106
19690

A Monguz-tól egy csomagban vásároltuk meg a következő szolgáltatást
(így a szolgáltatás ára volt 1.591.056,- Ft):
Szoftverek, modulok, pluginok és licencek:

Számla
száma

2019/BSZ/482

•
•
•
•

Kibocsátó
neve

Pénzügyi
teljesítés
száma

Pénzügyi
teljesítés
időpontja

Szerződés
szerinti
bruttó
érték

Pályázatban
elszámolt
érték

Monguz
Információtech
2019.10.02.
nológiai Kft.

2019/0000101

2019.10.04.

1 591 056

1 591 056

Számla
kiállításának
dátuma

Qulto integrált gyűjteménykezelő rendszer licenc
telepítés, rendszerintegráció
konverzió
oktatás a kollégáknak

Az integrált nyilvántartó rendszer moduláris felépítésű, később is tovább bővíthető a
közgyűjtemény egyedi fejlesztési koncepciója szerint.
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Jelenleg megtörtént a múzeumi katalógus és adminisztráció modul megvásárlása. A multimédia
és dokumentum modult valamint az audit modult később szándékozunk megvenni.
A MÚZEUMI KATALÓGUS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ MODUL
Gépi leltárkönyv
„A modul lehetővé teszi, hogy a magyar könyvtári katalogizálási, illetve a múzeumi adatleírási
szabályzatokat követve valamennyi objektumtípus (beleértve a nem hagyományos
műtárgyakat, dokumentumokat és azok digitalizált megjelenését is) tartalmi és formai feltárása
elvégezhető legyen. A feltárt dokumentumokhoz teljes szöveges, képi vagy hangzó anyagok is
hozzákapcsolhatók, ezáltal a múzeum kiépítheti saját elektronikus gyűjteményét, a multimédia
modul segítségével pedig kielégítheti az online tartalomszolgáltatásra irányuló egyre növekvő
igényeket is.
A feltárás során a szoftver támogatja a feldolgozót a szabályos besorolási adatok (szerzők,
tárgyszavak, sorozatok) és a “kvázi” besorolási adatok (kiadók, nyomdák, megjelenési helyek
stb.) ellenőrzésében, így az állomány áttekinthető, rendszerezett és szakmailag is megfelelő
minőségű lesz.
A kvázi besorolási adatok köre korlátlan, régészeti lelőhelyek, állat és növényfajok, művészeti
tárgyak leírási sémái, mesterségek, földrajzi nevek egyaránt ide tartozhatnak. Amennyiben az
értéklisták egy része csak bizonyos gyűjteményekre érvényes, beállítható, hogy csak ott
jelenjék meg.
A feltárás űrlapokkal történik. Valamennyi könyvtári, adattári, múzeumi, illetve levéltári
gyűjteményi objektumtípushoz (könyvek, térképek, fényképek, hangfelvételek, érmék, képző és
iparművészeti alkotások, régészeti leletek, természettudományos anyagok) saját feltáró űrlap
készült, illetve készíthető. Az űrlapok tetszés szerint bővíthetők, módosíthatók, alakíthatók a
jogosult felhasználó által.”
2019. szeptember 20-án megtörtént a 4 muzeológus, 1 gyűjteménykezelő és 1 segítő
(rendszerkezelő) kolléga oktatása.
Ekkor ismerkedtünk meg a konvertált leltárkönyvekkel, a rendszer használatával. Ettől kezdve
kezdjük a kétféle leltárazási mód használatát.

II. MŰTÁRGYÁLLOMÁNY DIGITALIZÁLÁSA
Ahhoz, hogy a digitalizálást is el tudjuk kezdeni, TÖBB VONALON KELLETT ELINDULNI.
1.) A diatárunk egy nyugdíjas, volt kolléga segítségével rendszerezve lett: gödöllői és volt járási
anyag, ennek a szkennelése most kezdődik, a rajtuk szereplő, még a szocialista éra szereplőinek
azonosítása a nyugdíjas klubok segítsége révén történik. A diaszkenner az előző járásszékhelyi
pályázati támogatás beszerzése.
2.) Fényképállományunk rendszerezése és szkennelése folyamatosan zajlik.
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3.) Elkezdtük az adattári dokumentumok revízióját és digitalizálását. Ezzel már sok kutatónk
dolgát könnyítettük meg (és a sajátunkat is), hiszen nagyobb mennyiségű irathalom és dobozok
mozgatása nélkül egyszerűen és könnyen (olykor csak e-mailben) tudtunk kutatási anyagot
szolgáltatni.
2019-ben a beszkennelt Adattári anyagok:
2773 tétel A. 88.1.1-től – 2001.88.2-ig
3.) A műtárgyállomány lefényképezése kicsit nehezebb feladat. A gödöllői művésztelep
műtárgyállományának nagyobb része az idő során a publikációkhoz profi műtárgyfotósokkal
lett lefényképeztetve.
A műtárgyaink többi részében ez esetleges: mindig az adott kiállítási koncepciónak
megfelelően elővett műtárgyak (1. világháború, gödöllői nyaralók története, barokk műtárgyak
stb) lettek digitalizálva külsős fényképész segítségével. A múzeumnak nem áll rendelkezésre
fotós kolléga.



Egyedül a képeslapgyűjtemény az, amely 100%-os digitalizált állománnyal rendelkezik, ezt
még az Arcanum kezdte el digitalizálni, majd mi folytattuk.
Ugyancsak külsős partner, az Arcanum közreműködésével megtörtént a múzeum
kiadványainak
a
digitalizálása,
amely
elérhető
a
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/magyar_muzeumi_digitalis_konyvtar/
honlapon,
vagy részben (nagyobb felbontásban és kereshető formátumban az
intézmény honlapján: www.godolloimuzeum.hu/kiadvanyaink

A digitalizáláshoz szereztük be pályázati támogatásból a következő eszközöket:
 Nikon D5600 fényképezőgép kit AF-P 18-55 mm VR+AF-P 70-300mm VR objektívvel
Fő szempont: a műtárgyfotózáshoz való alkalmasság volt és a könnyű kezelhetőség (mivel
többen fogják használni, olyan muzeológusok is, akiknek nem ez a fő profiljuk. Mindenképp
állítható lencsével szerettük volna.




Caruba tárgysátor, 60x60
LED lámpa és állvány szett
Manfrotto négy szekciós állvány 3 utas fejjel

Az eszközök kiválasztásában külsősként megbízással nálunk dolgozó, dolgozott fényképész
kollégák segíttettek, akik műtárgyfényképezéssel foglalkoznak.
 Notebook HP 255G7 15,6” FHD AG, win10 operációs rendszerrel
A raktári műtárgyfotózáshoz illetve a raktári leltározáshoz vettünk a fenti notebookot.
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Az eszközök beszerzése összesen:

Számla
száma

VSz-2019/00306

Számla
kiállításának
dátuma

2019.06.05.

Kibocsátó
neve

Pénzügyi
teljesítés
száma

Pénzügyi
teljesítés
időpontja

Szerződés
szerinti
bruttó
érték

Pályázatban
elszámolt érték

Center.hu
InformációTechnológiai
Kft.

2019/0000059

2019.06.13.

754 253

754 253

ebből
Fényképező

379 730

Caruba tárgysátor

37 791

Manfrotto állvány

128 778

HP Notebook

208 026

III. KÖZZÉTÉTEL
III.1. A közzététel első színtere: a kiállításaink digitális rendszere
A Gödöllői Városi Múzeum 2015-ben megkezdte az állandó kiállításainak a felújítását az EMMI
Kubinyi Ágoston Programja segítségével.lezárult a 4. ütem is.
A múzeum kiállításaival és a honlappal egy egymásnak megfelelő és egymásra utaló rendszert
igyekszünk kialakítani, amelynek a fejlesztése folyamatosan zajlik.
Az eddig elért eredmények.
Kubinyi Programból:
Kialakítottunk egy olyan rendszert a kiállításokból, amelynek segítségével minél több
információt tudunk megosztani a látogatókkal.
A kiállított tárgyakon túli információk:
• kutatási leírások, például ásatási anyagok (érintőképernyős számítógép)
• friss publikációk (érintőképernyős számítógép)
• további műtárgyak (érintőképernyős számítógép)
• a tárgyak minél szélesebb körű leírása (tabletek)
Abbal bízunk, ha a látogatónak felhívjuk a figyelmét arra, hogy sok olyan információnk van,
amely számára is érdekes, akkor ellátogat a honlapunkra, ahol még több információ várja őt,
amelykben keresni is tud. Szeretnénk a kiállításaink összes háttérinformációját a honlapra is
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feltölteni, hogy a látogatónak lehetősége legyen előre is felkészülni a látogatásra, illetve
utólagosan, ha kíváncsi valamire, utánanézhessen.
jelenleg már az összes állandó kiállításunkon ez a rendszer üzemel, és minden időszaki kiállítást
ezen rendszer alapján készítünk el. Folyamatosan igyekszünk a közeljövőben ezeket az
anyagokat a honlapon is elérhetővé tenni.
III.1. A közzététel második színtere: a virtuális világ
Járásszékhely pályázatból:





Sikeresen integráltuk a YouTube-t a honlapunkba.
A Youtube integrációval korábbi interjúk lesznek láthatók a honlapon a lezdő
képernyőn.
Elhelyeztünk egy közösségi média ikon sort, hogy könnyeben elérjék a honlap látogatói
a további kommunikációs csatornáinkat a honlapról.
A tervezett látogatói vendégkönyv helyett egy „rólunk mondták” funkció kapott helyet.
Ezt a Facebookról emeljük át, az ottani értékelésekből.
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Megtörtént továbbá a múzeum honlapjának reszponzívvá alakítása, azaz a
mobiltelefonokra való átalakítása. A mobiltelefonokon eddig elérhető volt a honlap, de
rendszerint szétesett, nem lehetett jól olvasni. Ezt külön programmal kellett megoldani.
Ezzel párhuzamosan a múzeumi belső levelező rendszer is elérhető lett a
mobiltelefonokon, amely a kollégák számára fontos.
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Dolgoztak továbbá az informatikusok a SEO-optimalizáción.
Mindezek mellett szükség volt a néhány, a honlapot és a leltárt vezérlő számítógép
frissítésére, karbantartására.

Költségek:

Kibocsátó
neve

Pénzügyi
teljesítés
száma

Pénzügyi
teljesítés
időpontja

Szerződés
szerinti
bruttó
érték

Pályázatban
elszámolt érték

2019.12.17.

Center.hu
InformációTechnológiai
Kft.

2019/0000136

2019.12.20.

368 300

368 300

2019.12.18.

DeeAr Kft.

2019/0000136

2019.12.20.

287 020

287 020

Számla
kiállításának
dátuma

VSz-2019/00518
DR-2019-9

Számla
száma

Mindezzel azonban korántsem zárultak le a tervezett folyamatok. Tovább kell dolgoznunk azon,
hogy a kiállítások és a gyűjtemények teljesen elérhetők legyenek a virtuális látogatóink számára.
Elsősorban a digitalizáslással, másodsorban az anyagok honlapunkra való feltöltésével
rengeteg munka vár még ránk mindamellett, hogy az első lépéseket megtettük.
Köszönjük az EMMI támogatását.
Tisztelettel:
Gödöllő, 2020. január 28.
Kerényiné B. Eszter
igazgató
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