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SÁRVÁR ANNO 

A Nádasdy Ferenc Múzeum saját honlapján web2.0 jellegű, 

a felhasználókkal való közös tartalomgyarapítást szolgáló 

felület kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 052/23/11 számú döntése 

800.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a 2328/0022 azonosító szám 

alatt nyilvántartásba vett pályázati cél megvalósítására, azaz A Nádasdy Ferenc Múzeum saját 

honlapján web2.0 jellegű, a felhasználókkal való közös tartalomgyarapítást szolgáló felület kialakítására. 

 

A pályázati tevékenység a következőkben leírt módon befejeződött. Az elvégzett feladatok az 

elfogadott pályázatban leírtak szerint valósultak meg.  

 

A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum www.nadasdymuzeum.hu honlapjához kötött web2.0 jellegű 

felületet alakított ki, melynek célja, hogy a felhasználókkal közösen gyarapítsa a Sárvár múltjá-

val kapcsolatos ismereteket. A felület egyrészt közkinccsé tette és teszi folyamatosan a 

Nádasdy Ferenc Múzeum tulajdonában álló, és általa kezelt fotógyűjteményt a múzeum szak-

mai munkatársainak válogatásában és feldolgozásában, másrészt lehetővé teszi a felhasználók-

nak a múzeum fényképeivel kapcsolatos közölt adatok pontosítása mellett saját, magántulaj-

donú forrásértékű fotók feltöltését és azok kommentálását.  

 

A pályázat megvalósulásával egy olyan internetes adatbázis jött létre, mely nemcsak a sárvári 

múzeum szakmai ismeretanyagát bővítette és bővíti a továbbiakban is, illetve segíti gyűjtemé-

nyének ismertté válását, hanem az adatbázis működése valós információk alapjára építve erő-

síti a helyi identitást. A weboldal lehetőséget teremtett arra, hogy a múzeum által őrzött tudás 

összekapcsolódjon a magánszféra tudásával, melynek eredményeként egy minőségében és 

tartalmában is új, nyilvános történet bontakozik ki. A pályázat sikeres megvalósítása hozzájá-

rult a múzeum céljainak megvalósításához.  

 

A felületet a Nádasdy Ferenc Múzeum honlapjához kapcsolt www.sarvaranno.hu oldalon 

érhető el 2012. május 1-től. A megvalósult és működő honlap szerkezete a következő. 

 

A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL FELTÖLTHETŐ METAADATOK 
Sárvár anno fotógyűjtemény 

Felvétel témája – tárgyszólistából választott 
Felvétel címe – szabadszöveges mező 
Felvétel leírása – szabadszöveges mező 
Készítő neve – szabadszöveges mező 
Készítés ideje – szabadszöveges mező 
Készítés helyszíne  – szabadszöveges mező 
Anyag – tárgyszólistából választott  
A második rész szabadszöveges mező 
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Méretek, terjedelem 
Mérési dimenzió 
Méret 
Mértékegység 
Megjegyzések – tartalmazhatja a felvétellel, és a technikával kapcsolatos egyéb ada-
tokat, pl. fényképezőgép típusa 
Kép 
A feltöltött kép 

 
AZ ADATBÁZIS FELÜLETEI 

Publikus felület 
A weboldalon megjelenő nyilvános adatbázis mindenki számára korlátozás nélkül el-
érhető. 
A weboldal interaktív felülete, amely az adatok és fotók feltöltésére alkalmas, csak a 
regisztrált felhasználók számára érhető el. 
Regisztráció során megadandó adatok: 
1. Vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím 
2. Egyéni döntés alapján: születési hely, idő 
A regisztráció automatizált. Regisztrálás után a felhasználó e-mail címére küldött levél 
visszaigazolása után, szabadon bejelentkezhet a rendszerbe, adatokat és képeket tölt-
het fel. 
A regisztrált felhasználók – adatközlők – adatai csak a múzeum számára elérhetők az 
adminisztrációs felületen keresztül. 
1.1. A múzeumi fotógyűjtemény adatainak gyűjtése, bővítése 
A Nádasdy Ferenc Múzeum birtokában lévő helytörténeti fotógyűjtemény feldolgozá-
sának segítése, adatgyűjtés 
Feltöltőfelület:  
Az adatbázisból kiválasztott felvétel „Adatfeltöltés” linkjére kattintva tudja a felhasz-
náló hozzáfűzni a képhez tartozó adatot. 
Az adatok egy külön táblába kerülnek az adatbázison belül, nem keverednek össze a 
már felrögzített vagy a már meglévő adatokkal.  
A feltöltőfelület használata:  
A felhasználó felületén megjelenő űrlap a következő mezőket tartalmazza: 
Felvétel leírása – szabadszöveges mező 
Készítés ideje – szabadszöveges mező 
Készítés helyszíne – szabadszöveges mező 
Az adatok a szerverre küldés után az adatbázis ideiglenes adatait tartalmazó részébe 
kerülnek. 
1.2. A múzeumi fotógyűjtemény bővítése 
A felhasználóknál található helytörténeti fotók és azok adatainak gyűjtése. 
A feltöltőfelület használata:  
A felhasználó felületén megjelenő űrlap a következő mezőket tartalmazza: 
Felvétel témája – szólistából választható 
– A múzeum által meghatározott szólista (portré, tájkép, esemény, stb.) 
Felvétel címe – szabadszöveges mező 
Felvétel leírása – szabadszöveges mező 
– Tartalmazhatja a felvételen látható épületet, személyek neveit, vagy események is-
mertetését is. 
Készítő neve – szabadszöveges mező 
Készítés ideje – szabadszöveges mező 
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Készítés helyszíne – szabadszöveges mező 
Anyag – tárgyszólistából választható 
A második rész szabadszöveges mező 
Méretek, terjedelem 
Mérési dimenzió – szólistából választható (szélesség) 
Méret 
Mértékegység – szólistából választható (cm, mm) 
Mérési dimenzió – szólistából választható (magasság) 
Méret 
Mértékegység – szólistából választható (cm, mm) 
Felvétellel kapcsolatos egyéb adatok 
Szabadszöveges mező korlátlan tartalommal 
A felhasználó tudomására jutott egyéb, a felvétellel kapcsolatos adatok. Pl.: kinek a 
birtokában volt, milyen alkalomból készült, hogyan került a feltöltő tulajdonába, 
miért értékes a számára, stb.) 
Megjegyzés 
Szabadszöveges mező korlátlan tartalommal 
Kép feltöltése gomb 
Az adatok szerverre küldése után az adatbázis ideiglenes adatait tartalmazó részébe ke-
rülnek, a rendszer ad nekik számot. 

 
Adminisztrációs felület 

Az adatbázis adminisztrációs felülete biztosítja a feltöltött adatok kezelését. 
Az adatbázis adminisztrációs felületéhez korlátlan számú felhasználó rendelhető hoz-
zá, különféle hozzáférési jogokkal és szintekkel. 
Hozzáférési szintek és jogok 
Rendszergazda felhasználói szint 
Jogai: új felhasználó felvétele, hozzáférések beállítása, felhasználó ideiglenes kizárása, 
felhasználó törlése. 
A rendszergazdák számára is külön beállíthatóak az adatkezelői hozzáférési jogok. 
Adatkezelői felhasználói szint 
A rendszergazda által beállított felhasználói hozzáférés függvényében kezelheti az 
adatbázis tartalmát: 
Adatkezelői hozzáférési jogok: 
 Felhasználókezelés (az adatközlőkre, feltöltőkre vonatkozik) 
 Adatmódosítás 
 Új adat hozzáadása 
 Adat törlése 
 Képek feltöltése 
 Képek törlése 
Helytörténeti fotógyűjtemény: 
1. Az adminisztrációs felület alkalmas a múzeum már meglévő adatainak kezelésére, 
módosítására is. 
2. Az adminisztrációs felületen keresztül hívhatók be, ellenőrizhetők, módosíthatók, 
lektorálhatók a külső felhasználók által feltöltött adatok. 
3. Az adatok elfogadása és engedélyezése után integrálhatóak a weboldal publikus felü-
letén megjelenő adatokhoz, és már a gyűjtemény leírásának részét képezik. 
A múzeumi helytörténeti fotógyűjtemény bővítése 
1. Az adminisztrációs felületen keresztül hívhatók be, ellenőrizhetők, módosíthatók, 
lektorálhatók a külső felhasználók által feltöltött adatok és digitális állományok. 
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2. Az adatok elfogadása és engedélyezése után integrálhatóak a weboldal publikus felü-
letén megjelenő adatokhoz, és már a gyűjtemény részét képezik. 

 
Adatbázisfelület elemei: 

A Helytörténeti fotógyűjtemény rövid bemutatása: 
 Gyűjtemény története 
 Gyűjtemény leírása 
A Sárvár anno program rövid bemutatása: 
 A kezdeményezés leírása 
Adatbázis 

Keresési lehetőségek: 
Gyorskeresés  
A gyorskeresés űrlap minden adatbázisoldal tetején megtalálható. 
A beírt kifejezésre több mező (felvétel címe, felvétel tárgya, készítés helye, ké-
szítő neve) tartalmát megvizsgálva keres az adatbázis. 
Gyorslinkek:  
A gyorslinkekre kattintva az adatbázis leválogatja az adott tartalommal rendel-
kező rekordokat, és felsorolás szinten megjeleníti azokat. 
Részletes/összetett keresés: 
A Részletes keresés oldalt megnyitó link minden oldal tetején megtalálható. 
Az adott feltételek kiválasztása vagy beírása után keres. 
Részletes keresés elemei: 
Felvétel tárgya – listából válaszható  
Felvétel címe – szabadszöveges 
Leírás (a beírt kifejezést megkeresi a szövegben) – szabadszöveges 
Készítő neve – listából válaszható 
Készítés helye – listából válaszható és szabadszöveges 
Készítés ideje – listából válaszható és szabadszöveges 
A keresési feltételek között beállítható ÉS/VAGY kapcsolat 
A feltételek közül bármelyik választható, de üresen is hagyható. 

Helytörténeti fotógyűjtemény 
 Megjelenési szintek: 

1. szint: Felsorolás 
10-15-20 db felvétel megjelenése 1 oldalon 
Tartalom: 
1 db kép (rákattintva nagyítható), gyűjtemény, leltári szám, felvétel címe, felvé-
tel tárgya, leírás első 150-200 karaktere, készítő, készítés helye, felvétel ideje 
Gyorslinkek: felvétel tárgya, készítés helye, felvétel ideje 
2. szint: Felvétel bővített bemutatása 
Tartalom: 
A felvétel megjelenítése az oldalon (rákattintva nagyítható) 
Felvétel tárgya 
Felvétel címe 
Leírása 
Felvétel készítője 
Készítés helye – készítés helyének bővített leírása 
Felvétel ideje – bővebb leírása 
Méretek: 
 dimenzió: méret mértékegység (megjelenítés ahányszor szükséges) 
Gyűjtőhely – gyűjtőhely bővített leírása 
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Szakirodalom 
Gyorslinkek: felvétel tárgya, készítés helye, felvétel ideje 

 

Kapcsolat 
Kapcsolati űrlap, biztosítja az azonnali kapcsolatfelvételt, kérdések és vélemények elküldését 
az adatbázis e-mail címére az adatbázis kezelőihez. 
 

A Nádasdy Ferenc Múzeum új feltöltő felülete egy konkrét témában hozott létre egy olyan 

közösséget, amelynek tagjai saját döntésükkel csatlakoznak az intézmény új vállalkozásához. A 

felület alapvető célcsoportja Sárvár és vonzáskörzetének lakossága, korosztályi kötöttségek 

nélkül.  

A projekt elindulásakor széles körű reklámtevékenységet fejtettünk ki, melynek célja, hogy 

valódi közösségteremtő erőként minél nagyobb számú felhasználót gyűjtsön a feltöltő felület 

köré.  

 Sajtótájékoztató, 2012. május 2. 10 óra a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében 

 Folyamatos hírlevélküldés a feliratkozóknak, melyben a múzeum tájékoztatta a felirat-

kozókat a honlap működéséről, az aktuális technikai kérdésekről, a fényképek adatolá-

sáról. 

 Múzeumi nagyrendezvény szervezése 2012. augusztus 19-én, a hagyományos sárvári 

múzeumi éjszaka keretében. A rendezvényen több mint 600 fő vett részt. A program 

keretében több meghatározásra került, melyet a múzeum munkatársai folyamatosan 

feldolgoznak  

A Sárvár Anno a facebookon is folytat marketing tevékenységet. Jelenlegi követők száma 428 

fő.  

 

A pályázat keretében megvalósult honlap sikere számokkal is mérhető. 

A Nádasdy Ferenc Múzeum által, saját gyűjteményében található válogatott fénykép-

anyag mennyisége (2012. augusztus 25-én felvett állapot szerint): 

 – üvegnegatív gyűjtemény   370 darab 

 – helytörténeti gyűjtemény  5783 darab 

A felhasználók által feltöltött fényképek száma (2012. augusztus 25-én felvett állapot 

szerint): 

 – Sárvár Anno Gyűjtemény  1114 darab 

Felhasználási adatok: 

 – egyedi látogatók száma  9545 személy 

– látogatások száma   14582 alkalom 

 – 6 –



– oldalletöltések száma  372444 darab 

– regisztrált felhasználók száma 104 személy 

– adatot szolgáltató hozzászólás 200 darab 

– személymeghatározások száma 858 fő került beazonosításra 1374 fotón 

 

A szakmai beszámoló letölthető: 

http://nadasdymuzeum.hu/muzeum.php?tart=15 

 

Sárvár, 2012. augusztus 26. 

 

Takács Zoltán 
múzeumigazgató 
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1. számú melléklet 
Példák a megvalósult Sárvár Anno felületről 

 

Főoldal 

 

Gyűjtemények oldal 
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Gyorslinkek és keresés 

 

A Keresés eredményei, ikonnézet 
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Keresés eredményei bővített adatokkal 

 

Feltöltő felület 
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Felhasználó által feltöltött képek listája 

 

A bejelentkezett felhasználó által feltöltött felvételével kapcsolatos adatok módosítására és 
linkelésre szolgáló felület 
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A bejelentkezett felhasználó által feltöltött felvételével kapcsolatos adatok módosítására 
szolgáló felület 
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Az Adatbázisban megjelenő linkelt, adatolt felvétel hozzászólásokkal 
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