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Lovas LajosLovas Lajos

A Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum és Filmintézet 

(MaNDA)
A kormány 2011 nyarán hívta élet-

re a Magyar Nemzeti Digitális Archí-
vum és Filmintézetet (MaNDA), az 
1957-ben alapított Magyar Nemzeti 
Filmarchívum utódjaként. A  korábbi 
Filmarchívum páratlan fi lmgyűjtemé-
nye átalakul, kinyílik és felzárkózik a 
21. századi technikai sztenderdekhez. 
A  gyűjtés és a hagyományos fi lmfel-
újítás is folytatódik, a sikerdarabokat 
saját kiadású DVD-sorozat formájá-
ban igyekszünk eljuttatni a nagykö-
zönséghez.

A  Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum és Filmintézet az ország 
egyetlen fi lmes közgyűjteménye. Mű-
ködésének fő célja, hogy a magyar és 
egyetemes fi lmkultúra tárgyi, írásos 
és egyéb dokumentumainak gyűj-
tésével, megőrzésével, felújításával 
és archiválásával, valamint kutatási 
tevékenységgel hozzájáruljon a ma-
gyar fi lmkultúra fejlődéséhez. Film-
gyűjteményünkben mintegy 64 ezer 
leltári tétel szerepel. Könyvtárunk az 
ország egyetlen fi lmes szakkönyvtára, 
plakáttárunk 26 ezer plakátot, fotótá-
runk pedig több mint 350 ezer fotót 
őriz.

Terveink között szerepelt, hogy 
online felületen tesszük közzé a már 
összegyűjtött, digitalizált és feldol-
gozott értékeket a legnagyobb állami 
gyűjteménytől a legkisebb magánmú-
zeumig. Célunk az eddig zártan, szét-
szórtan működő digitális archívumok 
rendszerének összekapcsolása, hogy e 

gyűjteményi tételek ne csupán archí-
vumok mélyén őrzött, így a közönség 
számára nem létező értékek maradja-
nak, hanem a jövőben kíváncsi gyere-
kek és érdeklődő felnőttek számára is 
tudást, szórakozást jelentő minden-
napi kincsek legyenek.

Negyedik alkalommal 
indít közfoglalkoztatási 
programot a Magyar 
Nemzeti Digitális 
Archívum és Filmintézet

A  Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum és Filmintézet (MaNDA) 
2012-ben indította első kulturális 
közfoglalkoztatási mintaprogramját 
200 fő részvételével, majd 2013-ban 
mintegy ezer fő részvételével 33 vá-
rosban, 147 partnerintézmény bevo-
násával emelt létszámú országos min-
taprogramot valósított meg. Az intéz-
mények azokat a műtárgyakat, doku-
mentumokat kezdték el digitalizálni, 
amelyek feldolgozása a legfontosabb. 
Fontos, mert nagy érdeklődésre tart-
hat számot, illetve az adott gyűjte-
ményegység technikailag jól és a tárgy 
veszélyeztetése nélkül feldolgozható, 
illetőleg a digitalizálással már nem le-
het várni – a felhőalapú adatbázisban 
van a helye, ha azt szeretnénk, hogy a 
lassan elenyésző értékeket unokáink 
is láthassák. A  gyűjtemények a prog-

ram ideje alatt mintegy 100 ezer do-
kumentumot digitalizáltak, melyek-
nek a MaNDA az emberi erőforrás 
és a technikai háttér biztosítása mel-
lett folyamatos help deskkel segítette 
munkáját. A  nagyobb intézmények 
általában saját adatbázisokat, virtuá-
lis kiállításokat is gondoznak, viszont 
a kisebb intézményekben lényegében 
semmilyen digitalizálás nem folyt 
korábban, vagy csak elszigetelt kísér-
letek történtek rá, ezért a  MaNDA 
Adatbázis számos intézménynek 
nyújt lehetőséget arra, hogy tárgyait 
rendszerezze és hozzáférhetővé tegye.

2015. március 1-től 2016. február 
29-ig meghirdetésre került a III. Or-
szágos Kulturális Digitalizációs Köz-
foglalkoztatási Program. A  közfoglal-
koztatásban részt vevő munkatársak 
(500 fő) a csatlakozó intézményekben 
elérhető kulturális javak digitalizáci-
óját végezték, a hozzájuk kapcsolódó 
leíró adatokat és a digitalizált tartal-
makat feltöltötték a MaNDA Adat-
bázisba. A  részt vevő intézmények a 
MaNDÁ-val megkötött szerződéseik 
mellékleteként munkatervet nyújtot-
tak be, melyben előzetes kalkuláció 
eredményeként megadták a munka-
folyamatokban érintett képi, szöveges, 
audiovizuális, hang, 3D tartalmak 
mennyiségét. A  program végén a 
MaNDA Adatbázis összesen 600 ezer 
dokumentumot tartalmaz, a program 
ideje alatt mintegy 300 ezer doku-
mentumot töltöttek fel.

Fotó: Major László / MaNDA
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MaNDA Adatbázis

Az elmúlt években Magyarorszá-
gon jelentős mennyiségű nemzeti 
kultúrkincs digitalizálása történt meg 
állami források felhasználásával. Ez a 
hihetetlen érték többnyire a közgyűj-
temények zárt, belső rendszereiben 
volt csak fellelhető. Az egyes gyűjte-
mények adatbázisainak kialakítása és 
archiválási módja sokszor eltérő volt, 
hatékony kereshetőségük sem meg-
oldott. A MaNDA Adatbázisa arra ad 
lehetőséget, hogy ezt a folyamatosan 
bővülő, hatalmas kincset egységesí-
tett szabvány szerint digitalizáljuk és 
tegyük közzé. Annak érdekében, hogy 
a kulturális örökség digitalizált pél-
dányai rendszerezve fennmaradjanak 
és széleskörűen elérhetővé váljanak, 
központi adatbázist hoztunk létre, 
amely 2013 tavasza óta nemzeti agg-
regátorként gyűjti a digitalizált ma-
gyar kultúrkincset.

Az adatbázis célkitűzése a digita-
lizált magyar vonatkozású kulturális 
örökség rendszerezése és a hatályos 
szerzői jog keretei között a nagykö-
zönség számára nyilvánosságra ho-
zatala egy központi, nyilvános online 
felületen. Az adatbázis működése ré-
vén a digitális tartalmak eljuthatnak a 
magyar társadalom széles rétegeihez, 
a határon túl élő magyar közösségek-
hez, illetve a külföldi érdeklődőkhöz. 

A  központi adatbázis elősegíti a tu-
dományos kutatást, a  közoktatás szá-
mára pedig minőségi digitális tartal-
makat szolgáltat. A  helyi közösségek 
érdeklődési körébe tartozó gyűjtemé-
nyek, események digitális lenyomatá-
nak megőrzésével pedig hozzájárul a 
helyi közösségek építéséhez is.

Az adatbázis tartalmát a szerző-
dött közgyűjteményi, illetve civil szer-
vezetek töltik fel, saját hatáskörben 

eldöntött, de a MaNDÁ-val egyezte-
tett munkatervek alapján. A  digita-
lizálásra kiválasztott tartalmakat az 
intézmények határozzák meg. Fontos, 
hogy a tartalmak jó minőségben ke-
rüljenek fel az adatbázisba, áttekint-
hetően, a  lehető legtöbb metaadattal 
ellátva.

Az adatbázist a legkülönfélébb 
kulturális intézmények gazdagítják 

– anyagaik lenyűgözően sokszínűek, 
mert gyűjtőkörük is sokféle. Az in-
tézmények azon műtárgyaikat, doku-
mentumaikat kezdik el digitalizálni, 
amelyek feldolgozása számukra a leg-
fontosabb. Fontos, mert nagy érdek-
lődésre tart számot, fontos, mert az 
adott gyűjteményegység technikailag 
jól és a tárgy veszélyeztetése nélkül 
feldolgozható – vagy fontos, mert a 
digitalizálással már nem lehet várni: 
a felhőalapú adatbázisban van a helye, 
ha azt szeretnénk, hogy a lassan el-
enyésző értéket unokáink is láthassák.

A  Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum és Filmintézet által koordinált 
Országos Kulturális Digitalizációs 
Közfoglalkoztatási Program segít-
ségével a közfoglalkoztatásban részt 
vevő dolgozók végzik a kulturális 
javak digitalizációját, a  digitális tar-
talmakat és a hozzájuk kapcsolódó 
metaadatokat a MaNDA adatbázisá-
ba töltik fel, szakértő muzeológusok, 
könyvtárosok, levéltárosok segítő 



14

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Közfoglalkoztató intézmények köszöntői

Lovas Lajos

felügyelete mellett. A  közfoglalkozta-
tott munkatársak különböző partner-
intézményeknél, közgyűjtemények-
ben (múzeumokban, könyvtárakban, 
levéltárakban), állami fenntartású, 
illetve alapítványi, egyházi- és magán-
gyűjteményekben, önkormányzatok-
ban, kulturális profi lú civil szerveze-
tekben és oktatási intézményekben 
dolgoznak heti negyven órában.

Az adatbázisba a rekordok fel-
töltésére két szint áll rendelkezés-
re. Partner státuszú együttműködők 
12 metaadattal, intézményi partner 
státuszú együttműködők esetében 
32 metaadattal tudják a rekordjaikat 
ellátni. Számos vidéki közművelődé-
si- és közgyűjteményi intézményben 
nem lenne lehetőség digitális örök-
ségvédelemre, ha a program biztosí-
totta munkaerő és eszközpark nem 
állna rendelkezésükre. A programban 
részt vevő közfoglalkoztatott kollégák 
a MaNDA Help Desk csoporton ke-
resztül folyamatos szakmai segítség-
nyújtásban részesülnek.

A  2016. március 1-én induló köz-
foglalkoztatási programban ismét 500 
fő alkalmazására lesz lehetőségünk 91 
partnerintézményben, így előre lát-
hatóan nagyjából 300 ezer dokumen-

tummal, és közel 3 millió metaadattal 
bővül majd a központi adatbázis az 
idei évben.

Europeana adatexport 
2014/2016

A MaNDA nemzeti aggregátor sze-
repköréből adódóan kiemelt feladata 
az Európai Unió digitális könyvtárába, 
az Europeanába való tartalomszolgál-
tatás. A  MaNDA jelenlegi partnerin-
tézményei (mintegy 100 szervezet) ál-
tal feltöltött rekordok monitorozás és 
esetleges javítás, valamint válogatott 
gyűjteménycsoportoknál a leírás adat-
mező angol nyelvre történő lefordítása 
után alkalmasak az Europeanába való 
adatexportálásra.

Havonta átlagosan 3-4 ezer re-
kord kerül exportálásra az Europea-
na felé, ebből közel ezer rekord leírás 
adatmezőjét ültetik át angol nyelvre a 
szakfordító munkatársak. 2016. feb-
ruár végéig 34 partnerintézménytől 
67735 rekord került exportálásra, 
melyből 46092 rekord lett publikálva 
az Europeana nyilvános felületén, ez 
a szám, számításaink szerint az év vé-
gére megközelíti majd a 60 ezret.

MandaTéka

2015 decemberében indult el a 
MandaTéka elnevezésű online fi lmtár, 
melynek célja a MaNDA kezelésében 
álló magyar játékfi lmek elérhetővé 
tétele. A fi lmtárban jelenleg 208 fi lm 
található. Az online mozi hetente tíz 
fi lmmel bővül, a  tervek szerint a ma-
gyar fi lmművészet színe-java, nagy-
jából 500-600 alkotás lesz megtekint-
hető a felületen keresztül. A  sokszor 
rossz minőségben, kalózmásolatok-
ban elérhető alkotások helyett a Man-
daTéka élvezhető minőségű, jogtiszta 
megtekinthetőséget nyújt a magyar 
fi lmművészet legjavához. Az online 
fi lmtár 4 megabit/sec sávszélesség fö-
lött jó minőségű elérést biztosít, így 
akár mobilneten keresztül is élvezhe-
tő, hiszen mindenféle platformon fut: 
PC-n, tableten vagy okostelefonon is. 
A MandaTéka kezelői felületét nagyon 
egyszerűre tervezték, az oldal könnyű 
kereshetőséget és személyes fi ókot is 
kínál. A  MaNDA archívuma 13 ezer 
magyar fi lmet őriz: ezek felújítása és 
digitalizációja esetenként 10-20 mil-
lió forintba is kerülhet, az alkotóknak 
járó jogdíjat is ki kell fi zetni, ezért a 
MandaTéka nem ingyenes. Egy fi lm 
kölcsönzése bruttó 508 forintba kerül, 
ezért az összegért két napig korláto-
zásoktól mentesen, akár többször is 
meg lehet tekinteni az alkotásokat.

Statisztika

2016.03.29. Szöveg Kép Hang AV 3D Összesen

Nyilvános 108.679 213.548 197 1.775 729 324.928

Összes 113.105 219.868 228 1.777 771 335.749

LOVAS LAJOS 1991-ben végzett az 
ELTE Tanárképző Főiskolai Karának 
magyar–könyvtár szakán, ezt követő-
en szociológiát, állam- és jogtudományt 
valamint politikatudományt hallgatott. 
1991–1992-ben középiskolai tanár, 1992–
1995 között a Magyar Szemle szerkesztő-
je, 1995–1996-ban az Új Magyarország 
Kultúránál rovatvezető, 1997-től 2000-ig 
a Napi Magyarország és a Magyar Nem-
zet lapigazgatója, 2001-től a Magyar 
Távirati Iroda általános szakmai elnöke. 
A Fiatal Írók Szövetségének egyik alapító 
tagja. 2011-től a Magyar Nemzeti Digi-
tális Archívum és Filmintézet (MaNDA) 
főigazgatója. Zsámbékon él, ahol 2006 és 
2010 között polgármesteri teendőket is 
ellátott.


