
 

1 0 1  

SZÜTS ETELE 

Időskor - soha jobb kor! 

A digitalizált kulturális örökségünk elérése 

a MaNDA adatbázisában1 

 
Abstract: The Hungarian National Digital Archive and Film Institute (MaNDA) is the successor of the 
Hungarian National Film Archives. Its mission is: to interconnect the system of digital archives that have 
been operating closed and dispersedly so far, in order that these collection items do not only exist as 
invisible and inaudible values, guarded in the deep of archives, but become everyday treasures for  the 
audience, bringing people knowledge and entertainment. Presently, 170 partner institutions in 41 set-
tlements publish photos, films or sound records. The public online collection contains more than 400 
thousand records and more than 6 million metadata from Hungarian museums, libraries, archives, pri-
vate collections, civil organisations, cultural and educational institutes and ecclesiastic collections. The 
aggregation of these collections allows the accessibility of cultural assets, guarded in public col lection 
institutes primarily, for the Hungarian society, the Hungarian communities abroad, and for the inter-
national audience as well. 
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Bevezetés 

A Magyar Országgyűlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el a 2011. évi LX. törvényt2, 

amely létrehozta önálló közgyűjteményként, az egykori Magyar Nemzeti Filmarchívum bázi-

sán, Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (továbbiakban MaNDA) A filmek-

kel foglalkozó archívum Filmintézet néven a MaNDA részeként folytatta tovább működését. 

Az intézmény célkitűzése:  

„A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a nemzeti erőforrás miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló közgyűjtemény, amelynek alapfeladata, hogy a 

magyar kulturális örökség részét képező értékeket, különösen az irodalmi, képzőművészeti, ze-

nei, audiovizuális alkotásokat számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor szá-

mára megőrizze, és széleskörű hozzáférhetőségét megteremtse, továbbá - speciális szakfeladat-

ként - ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak - 

különösen a magyar játék- dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk 

kapcsolódó dokumentumok - gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladato-

kat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlő-

déséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást .”3 

Ennek érdekében az intézmény feladata többek között közreműködni a kulturális digitális 

adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek egységesítésében. A nemzeti kulturális örökség körébe 

                                                      
1 A cikk az Alsómocsolád Község Önkormányzata, az Alsómocsoládért Alapítvány és a Norvég Felnőttoktatási 

Szövetség által szervezett, valamint Norvég Alap által támogatott “MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKO-

RÉRT” projekt nemzetközi konferenciáján (Bikal, 2016. október 5.) elhangzott előadás szerkesztett változata. 
2 2011. évi LX. törvény: http://www.complex.hu/kzldat/t1100060.htm/t1100060.htm [2016.11.8.] 
3 A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Alapító Okirata. Budapest, 2011. 2. 

http://www.complex.hu/kzldat/t1100060.htm/t1100060.htm%20%5b2016
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tartozó digitális gyűjteményeket, a legnagyobb állami gyűjteménytől a legkisebb magánmúze-

umig, egy központi nyilvános online felületen nyilvánosan elérhetővé tenni. Fontos az eddig 

sokszor zártan, szétszórtan működő digitális archívumok rendszerének összekapcsolása, hogy 

a gyűjteményi rekordjaik ne csupán archívumok mélyén őrzött nyilvános közönség számára 

nem látható és hallható, így a közönség számára nem létező értékek maradjanak, hanem a jö-

vőben minden érdeklődő számára tudást, szórakozást jelentő mindennapi kincsek legyenek, 

akár otthonról elérhető módón, a hét minden napján 24 órájában. 

Állami források felhasználásával az utóbbi években Magyarországon jelentős mennyiségű 

nemzeti kultúrkincs digitalizálása történt meg. Az így keletkezett kulturális értékek jobbára a 

közgyűjtemények zárt, belső rendszereiben, a nagyközönség számára elzárt felületeken voltak 

csak fellelhetőek. Az egyes gyűjtemények adatbázisainak kialakítása és archiválási módja jel-

lemzően eltérő, hatékony kereshetőségük sok esetben nem megoldott.  

Ahhoz, hogy az országos digitalizációs munka szervezetten folyjon és a keletkezett digitá-

lis tartalmak egy közös felületen lehessenek elérhetőek és továbbíthatóak legyenek az 

Europeana-ba, a MaNDA-nak ki kellett dolgoznia az általa koordinált Országos Kulturális 

Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programsorozatot. A programsorozat lehetőséget ad, hogy 

ezeket a folyamatosan bővülő, különböző formátumú kulturális állományokat egységesített 

szabvány szerint digitalizáljuk, megőrizzük és tegyük közzé. A MaNDA aggregációs adatbá-

zisa, olyan struktúrában lett kialakítva, amely képes bemutatni a magyar kulturális örökség, 

akár múzeumi tárgyait, akár könyvtári dokumentumait egységes formában és szabványos 

metaadatokkal ellátva. 

1. ábra: Az aktív rekordok megoszlása a MaNDA adatbázisában feltöltő 

intézménytípusonként 

 
Az adatbázisban jelenleg 404 987 különböző dokumentumtípusú (szöveg, kép, hang, audi-

ovizuális anyag és 3D modell) rekord és 6 421 466 metaadat található4. 

A MaNDA és a közreműködő intézmények között kétoldalú – önkormányzati koordináció 

esetén háromoldalú – szerződések jönnek létre, melyeknek része a program során létrehozott, 

és a MaNDA központi adatbázisába feltöltött, digitális kulturális javakkal kapcsolatos jogi 

                                                      
4 MaNDA adatbázisának 2016. november 13-i állapota. URL: http://mandadb.hu/ 



Időskor - soha jobb kor! 

1 0 3  

rendelkezések megtétele A szerződések kötelező melléklete a munkaterv. A szerződő intézmé-

nyek saját hatáskörben döntik el, mely gyűjteményrészüket digitalizálják a program  keretében. 

2013-tól kezdődően 170 – volt és jelenlegi – partnerintézmény adja közre digitalizált doku-

mentumait adatbázisunkon keresztül, az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási 

Program segítségével. 

2. ábra MaNDA adatbázis aktív rekordjainak növekedése 

 
 

A MaNDA, nemzeti aggregátorként, ellátja a nemzeti kulturális értékek digitális formátu-

mainak és a hozzájuk tartozó metaadatoknak az összegyűjtését és az Europeana Alapítvány 

felé történő exportálását, így az Európai Digitális Könyvtár nyilvános gyűjteményét is gyara-

pítja. Az adatbázis megvalósítása során elsősorban az Europeana adatbázisának mintájára, és 

az ott dolgozó szakemberekkel szorosan együttműködve5 került sor az adatszerkezet megvá-

lasztására, a metaadatok, valamint a beviteli űrlap kialakítására. Az adatbázis első szakaszában 

az Europeana Semantic Elements (ESE)6 adatszerkezetet használták, majd 2014-ben – az 

Europeanaval összhangban – váltottak az Europeana Data Model (EDM)7 adatszerkezetre. A 

programozási feladatokat kezdettől fogva a Deltha Rendszerház Kft.8 munkatársai látták el. 

  

                                                      
5 A MaNDA állandó szakértője többek között Joanna Potega, aki jelenleg a varsói Maria Grzegorzewska 

Academy of Special Education központi könyvtárának igazgató-helyettese. http://pro.europeana.eu/ 

networkpartner/ joanna-potega [2016.11.7.] 
6 Europeana Semantic Elements : Specification and Guidelines: 14/07/2013. http://pro.europeana.eu/ 

files/Europeana_Professinal/Share_your_data/Technical_requirements/ESE_Documentation//Europeana%20Sem

antic%20Elements%20Specification%20and%20Guidelines%2014%20July%202013.pdf [2016.11.7.] 
7 Definition of the Europeana Data Model v5.2.7: 25/04/2016. http://pro.europeana.eu/files/ 

Europeana_Professinal/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation//EDM_Definition_v5.2.

7_042016.pdf [2016.11.7.] 
8 Deltha Rendszerház Kft. hivatalos honlapja: URL: http://deltha.hu/ 
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3. ábra Egy kulturális örökségi elem9 metaadatai XML formátumban. 

 
 

Jogkezelés 

A MaNDA és a partner intézmények között létrejövő szerződések kötelező része – az 

Europeana Data Exchange Agreement (DEA) c. dokumentumának mintájára kialakított – jog-

nyilatkozat. A dokumentum aláírásával az intézmények hozzájárulásukat adják a MaNDA által 

közvetített Europeana-exporthoz; valamint szavatolnak harmadik fél esetleges jogkövetelései 

ellen (vagyis szándék szerint ez arra ösztönzi az intézményeket, hogy digitalizálásra és közzé-

tételre csak jogtiszta, vagy rendezett jogállású tartalmakat válasszanak ki). Fontos kiemelni, 

hogy a MaNDA nem vonja magához a keletkezett digitális tartalmak jogtulajdonlását. Az adat-

bázis űrlapján az ún. jogi információk körébe tartozó metaadatok közül a Licenc és Jogtulaj-

donos kitöltése kötelező, valamint a Hozzáférési jog kitöltése erősen ajánlott. Ezeket a feltöltő 

intézmény adja meg: Licenc: a digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivata-

losan engedélyező vagy korlátozó szabály; Hozzáférési jog meghatározása: információ arról, 

hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel, ingyenesen vagy díjszabással érhető 

el, ill. tekinthető meg az adatszolgáltató intézményben; valamint a Jogtulajdonos – az a sze-

mély esetleg intézmény, aki/amely a dokumentum tulajdonjogai felett rendelkezik, illetve szer-

zői vagy jogkezelői joggal bír – feltüntetése. 

A MaNDA jelenleg tizenhárom, különböző licencet alkalmaz az adatbázisban, ezek közül 

kilenc – The Public Domain Mark (PDM); Out of copyright - non commercial re-use (OOC-

NC); The Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0); Creative 

Commons - Attribution (BY); Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA); Creative 

Commons - Attribution, No Derivatives (BY-ND); Creative Commons - Attribution, Non-

Commercial (BY-NC); Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-

                                                      
9 Fakulacs – Herman Ottó Múzeum. Licenc: CC BY-NC-ND, URL: http://mandadb.hu/tart/mcitem/79797 
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NC-SA); Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (BY-NC-ND) – 

a Creative Commons (CC)10 elnevezésű, nemzetközi szervezet licence, a másik négy pedig – 

Rights Reserved - Free Access; Rights Reserved - Paid Access; Orphan work; Unknown – az 

Europeana ajánlása.11 

Portál keresőfelülete12 

A MaNDA adatbázisának keresőfelülete 2016 júniusában újult meg. Az immár reszponzív di-

zájnt kapott portál kezdőoldalán – http://mandadb.hu/ – egy tematikus nyitóoldal jelenik meg, 

ahol az adatbázis tartalmához kapcsolódó tematikus cikkek, ún. „virtuális kiállítások” jelennek 

meg a felső blokkban. Az itt helyet kapott öt írás diavetítésként (carousel, slideshow) van ki-

emelve. Mivel a tartalom hetente változik, a középső blokkban helyet kapott egy Virtuális 

kiállításaink című „archívum” is, a régebbi írások elérhetővé tételére. A középső blokk stati-

kusabb írásai után az oldal alsó hármas blokkjában két linkgyűjtemény – Hasznos linkek; In-

tézményi partnereink –, valamint egy, a Mandarchiv.hu weboldalról híreket beemelő RSS-do-

boz kapott helyet. Az oldal láblécében elérhető Hogyan használd valójában egy súgó, mely a 

keresőfelület használatában igazít el. A Jogi információk a MaNDA adatbázisának jogkezelé-

séről, az egyes digitalizált kulturális elemek felhasználhatóságáról, az adatbázisban feltüntetett 

licencekről, illetve a portálon megjelenő tartalmakkal kapcsolatos rendelkezésekről tartalmaz 

felvilágosítást. 

Az adatbázisban való keresésre már a kezdőlapon lehetőség nyílik közvetlenül a fejléc 

alatt, a virtuális kiállítások cikkei felett elhelyezett keresőmező használatával. Ha a keresőme-

zőbe el kezdjük begépelni a keresni kívánt kulcsszót, a suggestive  search segítő eszköznek 

köszönhetően a keresőmező alatt javaslatok jelentek meg. A keresőmezőbe írt kifejezéssel az 

„összes mezőben” kereshetünk; az „összes” azonban – mint ezt a Hogyan használd c. súgóból 

is megtudhatjuk –, nem az adatbázis 41 metaadat mezőjében keres, hanem ezek közül csak 

mintegy 28 különböző leíró adatban. Az opció mellett megjelenő nyíl lenyitásával lehetőséget 

kapunk elsődleges szűkítési szempontok megadására: a kereső kifejezés korlátozódhat csak a 

címekre, nevekre, tárgyszavakra, földrajzi helyre, valamint évszámra.  

Amennyiben a keresőablakba nem írunk kereső kifejezést, és így kattintunk a keresésre, 

találatként a teljes adatbázis tartalmát megkapjuk. Keresés után a találati oldalra jutunk, ahol 

keresésünk eredményét listázva, az egyes tételeket lead képpel (nézőkép), címmel és rövid 

leírással ellátva kapjuk meg. A felső keresőmező alatt a találatok számát, a lapozást felkínáló 

sávban a találati oldalak számát kapjuk meg. Az elsődleges halmazból további lehetőségekkel 

szűkíthetjük a keresést. A nyitóoldalon már látott keresési opció is megismétlődik egy újabb 

mezőben, felkínálva az „összes mezőben”, „címek”, „nevek”, stb. mezőkben tör ténő, további 

keresés lehetőségét. Ezt kiegészítve bizonyos mezőtartalmak facettásan kiemelve teszik lehe-

tővé a találatok szűkítését, úgy mint Típus (a digitalizált dokumentum típusára utalva szöveg, 

kép, AV-anyag, hang, 3D); Év; Intézmény; Nyelv; Licenc; Célközönség; Hordozó. Ezek közül 

az utolsó három opció alapértelmezésként csukva jelenik meg, az előzőek pedig relevancia 

                                                      
10 A Creative Commons licencekről. URL: https://creativecommons.org/licenses/ [2016.11.08] 
11 Available rights statements. URL: http://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements [2016.11.07.] (Meg-

jegyzendő, hogy az Europeana változtatást tervez a különböző licencek használatában.)  
12 Az itt következő fejezet erősen támaszkodik a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63. évf. 12. sz. (2016) 

[megjelenés alatt] számában megjelenő írás vonatkozó fejezetével: Vass Johanna - Szüts Etele: [Közgyűjtemények 

együttműködése a MaNDA országos digitalizálási projektjeiben 2013-2016]- A fejlesztésekért felelős osztályve-

zető Vass Johanna volt. 
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szerint rendeződve, lenyílóan. A relevancia szerinti rendezés alól kivételt képeznek az évszá-

mok, melyek csökkenő időrendbe rendezve mutatják a találatok számát. 

4. MaNDA adatbázis nyitóoldala 

 
 

A halmazból történő választás után a tételoldalra jutunk. A tételoldal szélesebb, jobb ol-

dalán a dokumentum címét, alcímét, és egy a dokumentumhoz kapcsolódó szöveges leírást 

olvashatunk, ezek alatt találjuk a tétel többi metaadatát. A címmel egy sorban a dokumentum 

típusára utaló piktogram látható. A képernyő bal oldalán hangsúlyos helyzetben a lead kép, a 

feltöltő intézmény, a kapcsolódó dokumentum piktogramja, a feltöltő intézmény által a doku-

mentumhoz társított jogi információk, végül pedig a közösségi médiában való megosztásra 

szolgáló ikonok kaptak helyet. Ha a feltöltő intézmény nevére kattintunk, ez egy újabb keresést 

generál, mellyel az adott intézmény valamennyi, a MaNDA adatbázisába feltöl tött rekordját 

megkapjuk. A kapcsolódó dokumentum ikonjára kattintva – amennyiben a társított felhaszná-

lási jogok lehetővé teszik –, a képernyőn új lapon megnyílik a digitalizált fájl előképe. A li-

cencek szintén aktív linkek, melyek licenctől függően vagy a Creative Commons, vagy az 

Europeana megfelelő oldalára irányítanak. 

A licencek említésénél érdemes megjegyezni, hogy a különböző, magyarországi digitális 

könyvtárak, gyűjtemények, adatbázisok gyakorlata ezen a téren meglehetősen eltérő, mind a 

vonatkozó jogi információ elhelyezését, mind képi (logóhasználatbeli) megjelenítését illetően. 

A MaNDA által követett gyakorlat az Europeana által kialakított szellemben, egységes pikto-

gramokkal, következetesen a digitális dokumentummal szoros kapcsolatban tünteti fel a licen-

ceket. A Creative Commons szigorúbban megköti az általa közzétett CC licencek közlésmód-

ját: a linkeknek az eredeti CC licenc oldalára kell mutatniuk, hacsak nem áll rendelkezésre 
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hivatalos fordítás az adott nyelven, valamint szabályozzák a logóhasználatot is. Az Europeana 

által kialakított licencek esetében nincs ilyen szigorú megjelenítési előírás. A MaNDA portálja 

azonban – hazai viszonylatban talán úttörőként – igyekezett képileg, strukturálisan egységes, 

következetes, és a felhasználók által jól követhető gyakorlatot kialakítani. 

A portálon lehetőség van nyelvválasztásra is. A tartalmak – mind a nyitóoldal cikkei, mind 

a portál feliratai, mind pedig a metaadatok elnevezése, illetve a facettás keresés alapjául is 

szolgáló mezők mezőtartalmai – angol nyelvű változatban is elérhetőek. 

5. ábra MaNDA adatbázis találati oldala, "Csak egy nap a világ..."13  

 

Időskorúak lehetőségei a MaNDA adatbázisa kapcsán 

A MaNDA adatbázisa számos közérdeklődésre számot tartó dokumentumokat tartalmaz, 

amely különösképpen érdekelheti a társadalom idősebb korosztályát. Böngészésük hasznos 

időtöltés lehet, hozzájárulhat a magabiztos internethasználat elsajátításához is. Az alábbi feje-

zetben ezekből dokumentumokból mutatok be párat. 

A rendszerváltás előtti Magyarország iparát meghatározta a bányászat és a kohászat. Sok 

régebben nehéziparban dolgozó szakember keresi fel a MaNDA adatbázisát, hogy kutathassa 

ennek a kornak a lenyomatait. Jó példa erre a Miskolci Egyetem által feltöltött – napjainkban 

újra népszerű – az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület által kiadott Bányá-

szati és Kohászati Lapok. 

A Dél-dunántúli régió helytörténeti kutatói számára megfelelő választás  lehet a pécsi 

Csorba Győző Könyvtár különböző gyűjteményei. A könyvtárban 2012-től megkezdődött a 

Helyismereti Osztály fotó- és videótárának digitalizálása, amely a Baranyai DigiTár elnevezést 

kapta. A fejlesztés alapvető célkitűzése, hogy a Baranya megyében létező és a későbbiekben 

                                                      
13 "Csak egy nap a világ..." – MaNDA szakkönyvtára. Licenc: CC BY-NC-ND, URL: 

http://mandadb.hu/tart/mcitem/399269 
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keletkező szellemi értékek, a Csorba Győző Könyvtár weblapján mindenki számára hozzáfér-

hetőek legyenek. A könyvtár 2015-től kezdődően kiemelt partnere a MaNDÁnak. Az intéz-

mény többek között feltöltötte a ’80-as évek végén sugárzott pécsi Lvov-Kertvárosi Közösségi 

Televízió 120 perces, akkor hetente megjelenő műsorainak részleteit (az egész műsor elérhető 

a könyvtár honlapján14). A magazin részében pécsi érdekeltségű, aktuális közéleti eseményeket 

dolgoztak fel stúdióbeszélgetésben vagy külső helyszínen forgatott interjúk alapján. A beszél-

getések általában 8-10 perc terjedelműek voltak. 

A MaNDA 2012. nyarán megállapodást kötött Bíró Ferenc magángyűjtővel, hogy befo-

gadja Európában szinte egyedülállónak számító diafilmgyűjteményét. A több ezres tételt szám-

láló gyűjteményben a diafilmeken kívül szövegkönyvek, kisnyomtatványok, technikai eszkö-

zök is vannak. A Diafilm-történeti Gyűjtemény az egyetlen hazai film-diapozitíveket őrző ma-

gángyűjtemény, amely több mint 40 éves kutató és rendszerező munka eredményeit tükrözi. A 

gyűjtemény rendelkezik az 1920-as évektől napjainkig megjelent oktató, ismeretterjesztő és szó-

rakoztatási célokat szolgáló diafilmek és diasorozatok érdemi teljességével. 

A fent bemutatott kulturális elemek, akkor érnek el legkönnyebben a felhasználókhoz, ha 

kellőképpen szakszerűen vannak metaadatolva és kategorizálva, ez az online elérhető média 

egyik legfontosabb funkciója. A metaadatok segítségével tudjuk az általunk létrehozott, vagy 

megtekintett adatokat ellátni megfelelő információkkal, melyek segítenek minket és más láto-

gatókat az adott információ könnyebb megtalálásában, rendszerezésében és szűrésében. 

A közösségi metaadatolásban rejlő lehetőségek kihasználása Magyarországon még széles-

körűen nem terjedt el. Azonban külföldön több sikeres kezdeményezés is megtörtént. Egy 

példa az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtára15, mely 2008 januárjában közzé 

tette, valamint e-mail formájában látogatóit is felkereste. A projekt célja az volt, hogy mintegy 

3000 kép felismeréséhez, azonosításához, megjelöléséhez kértek segítséget. Maguk a projekt-

szervezők is meglepődtek azon, hogy milyen mértékű közreműködést hoztak létre a képmeg-

osztó szolgáltatás látogató felhasználói. A látogatók lelkesek voltak a történelmi képek, és a 

kutatói munka, a képekhez kapcsolódó ismeretek felderítésének lehetősége iránt. A projekt 

kezdetén természetesen voltak kételkedők, egyrészt attól tartva, hogy kevés felhasználót fog-

nak érdekelni a képek, másrészt, hogy a képek sok rosszindulatú kommentet kaphatnak. A 

könyvtár kutatói arról számoltak be, hogy a projekt várakozásukon felüli fogadtatásban része-

sült. Rengeteg metaadattal látták el a megosztott képeket, amik mentén – és ez a legfontosabb 

– sok esetben beszélgetések bontakoztak ki a közösségen belül. A projektnek, a képek meg-

osztásának és a bárki általi információkiegészítési közreműködés lehetőségének köszönhetően 

a könyvtári állomány gazdagodott, kibővült és pontosabbá vált.16 

A MaNDA adatbázisában is vannak olyan fotógyűjtemények, amelyekről tudjuk, hogy mi-

kor és hol készültek, azonban, hogy ki vagy kik szerepelnek a felvételeken az már ismeretlen. 

Példa erre a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár által közzétett 1950-es és ’60-as 

évekbeli a Tisza Cipőgyár történetéről készült fotói vagy az Aggteleki Nemzeti Park kutatótá-

borokban felvet fényképei. 

                                                      
14 Csorba Győző Könyvtár hivatalos honlapja. URL: http://www.csgyk.hu 
15 Kongresszusi Könyvtára (Library of Congress) hivatalos honlapja https://www.loc.gov/ 
16 Rainie és Wellman, 2012. 
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A fent bemutatott gyűjtemények plusz információval való ellátásakor nagy segítség, ha az 

adott eseményeket átélt idősebb korosztály tudásával önkéntesen segíti az adott közgyűjte-

mény feldolgozó munkáját. A MaNDA üdvözli az idősebb korosztály bevonását a digitálizált 

dokumentumok metaadatolásában. Továbbá minden családnak van magánarchívuma – az idő-

sebbeknek ez nagyrészt fotókból áll. Hasznos időtöltésként bárki lehet archivátor: gyűjt, rend-

szerez, kiegészít és akár – a helyi MaNDA partnerintézményen keresztül – feltöltheti a 

MaNDA központi adatbázisba. Ezáltal az idősek is maradhatnak hasznos tagjai a helyi közös-

ségeknek, intézményeknek és főleg a közgyűjteményi intézményeknek. Önképzésen részt 

venni sohasem késő! 

 

 

                                                      
17 Martfűi röplabdás lányok - Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Licenc: CC BY-NC-ND, URL: 

http://mandadb.hu/tart/mcitem/378259 
18 Barlangkutató-tábor a bódvaszilasi Acsko-réten - Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. Licenc: CC BY, URL: 

http://mandadb.hu/tart/mcitem/354908 


