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Módszertani útmutató készült a 

közgyűjteményi kulturális örökség 

digitalizálásához és 

közzétételéhez 

 

 

Szüts Etele – 2019. december 10. 1:03 

 

A hosszútávú, 2025-ig tartó Közgyűjteményi Digi-

talizálási Stratégia (KDS) keretében elkészült a 

Fehér Könyv elnevezésű módszertani segédlet, 

amely bemutatja az aggregátorokat és tartalmazza 

a közgyűjtemények digitalizálási munkájához 

szükséges szabványokat és módszertani segédle-

teket. 

 

A Fehér Könyv elkészítésében az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma (EMMI) megbízásából felkért 

közgyűjteményi szakértőkkel együtt a Forum Hun-

garicum munkatársai is részt vettek. A készítők a 

gyakorlati segítséget nyújtó dokumentumot folya-

matosan változó elektronikus kiadványnak szán-

ták. A technológia folyamatos fejlődése, illetve a 

digitalizálási gyakorlatok változása miatt a mód-

szertani útmutató időről időre felülvizsgálásra és 

kiegészítésre fog kerülni. 

 

Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitká-

ra a Fehér Könyv előszavában így fogalmaz: A 

Stratégia kidolgozása messze túlmutat azonban az 

egyes közgyűjteményeken. Megalkotásához a tu-

domány- és a szakágak közötti szoros együttműkö-

désre, közös gondolkodás megteremtésére volt 

szükség. Mára elmondhatjuk, hogy a közgyűjtemé-

nyek – és köztük az „aggregátor-intézmények” –

együttműködése folyamatos és eredményes. Az 

egymással megosztott tudás és információ nem-

csak a munkacsoportok szakmai együtt munkálko-

dásában, hanem a közös, online megjelenés követ-

keztében is szélesebb körben hasznosulhat. Straté-

giai célunk, hogy a közös kulturális értékeink meg-

ismerhetővé és közkinccsé válhassanak, és hasz-

nálatuk épüljön be a mindennapjainkba a 21. szá-

zadi technológia segítségével.” 

 

 

Steiner Szilárd üvegnegatívjai – Olvasó fiú (Kuny 

Domokos Múzeum CC BY) 
 

Az elkészült módszertani útmutató hozzájárul, 

hogy a közgyűjtemények digitalizálási munkája 

azonos irányelvek mentén valósuljon meg. Részle-

tesen bemutatja a KDS-ben rögzített aggregátor 

intézményeket, továbbá tartalmazza a magyar 

kulturális örökség digitalizálásához és – a hatályos 

jogi szabályozásoknak megfelelő – online közzété-
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teléhez szükséges nemzetközileg is alkalmazott 

szabványokat és metaadat-szerkezeteket. 

 

Fehér Könyv: 

KÓMÁR Éva – BÁNKI Zsolt (szerk.): Fehér Könyv : 

Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális 

örökség digitalizálásához és közzétételéhez. Buda-

pest, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019. 

Borítókép: Érdeklődők a könyves standnál 

(Fortepan CC BY-SA) 

 
Forrás: 

http://forumhungaricum.hu/kulturkincs/modszertani-

utmutato-keszult-a-kozgyujtemenyi-kulturalis-orokseg-

digitalizalasahoz-es-kozzetetelehez/ 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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