A tartalomgazda metaadataira vonatkozó követelmények és ajánlások
Az aggregációs szolgáltatás célja, hogy a Museumap portálon jó minőségű – minél részletesebb
leíró adatokkal és megfelelő minőségű digitális tartalommal – ellátott rekordokat publikáljon.
Ennek érdekében a szolgáltatáshoz való csatlakozás feltétele, hogy a tartalomgazda intézmény
rekordjai megfeleljenek az alább megfogalmazott minimumkövetelményeknek.
Kötelező leíró és adminisztratív adatok:
Leíró adatok nyelve
Őrző intézmény neve
Gyűjtemény neve
Szakanyag
Műtárgy/Dokumentumtípus
Leltári szám
Helyi rekordazonosító
Megnevezés/Cím
A műtárgyleírások szolgáltatójának adatai (pl.: az intézmény webes katalógusának neve,
URL-je)
Műtárgyleírás URL-je
Műtárgyleíráshoz tartozó fájl típusa
Műtárgyhoz tartozó fájl közvetlen linkje (előnézet)
Műtárgyleíráshoz mellékelt fájlra vonatkozó jogok

Szakanyagtól függően:
Alkotó
Kor
Keletkezés/Készítés ideje
Keletkezés/Készítés helye
Lelőhely/Gyűjtőhely
Anyag
Technika

Faj
Életkor
Nem
Darabszám
Méret

További ajánlott mezők:
Részletes leírás
Többnyelvű leírások

A csatolt képekre vonatkozó követelmények:
Kiterjesztés: .jpeg, .tif
Felbontás: min. 800 pixel
Méret: min. 70 kB

Ajánlott minta: a Magyar Nemzeti Múzeum publikus mezői
Cím/Egyedi név/Téma alcím
Keletkezés/Készítési helye$Település
Keletkezés/Készítési helye$Megye
Keletkezés/Készítési helye$Ország
Keletkezés/Készítési helye$Néprajzi tájegység
Keletkezés/Készítési helye$Történelmi tájegység
Keletkezés/Készítési helye$Településrész
Keletkezés/Készítése ideje$Kor
Keletkezés/Készítés ideje$-tól - ig (pontosság)
Keletkezés/Készítése ideje$Megjegyzés
Márka
Műhely/Gyár
Nyilvános megjegyzés
Használat helye$Település

Használat helye$Megye
Használat helye$Ország
Használat helye$Településrész
Használat ideje$Kor
Használat ideje$-tól - ig (pontosság)
Használat ideje$Megjegyzés
Részletes leírás
Felirat/Szimbólum$Szöveg
Felirat/Szimbólum$Jelleg
Felirat/Szimbólum$Hely
Felirat/Szimbólum$Nyelv
Felirat/Szimbólum$Megjegyzés
Publikus rövid leírás
Személynév – Ábrázolt/Róla szól
Testületi név – Ábrázolt/Róla szól
Rendezvénynév - Ábrázolt/Róla szól
Kronologikus tárgyszó
Földrajzi név
Technika
Technika$Színesség/Minta
Technika$Megjegyzés
Szerző
Készítő/Alkotó
Készítő/Alkotó$Közreműködés jellege
Dátum
Készítő/Alkotó – Testület
Méretek
Lelőhely/Gyűjtőhely$Település
Lelőhely/Gyűjtőhely$Megye
Lelőhely/Gyűjtőhely$Ország
Lelőhely/Gyűjtőhely$Településrész
Anyag
Anyag$Megjegyzés
Megnevezés

Megnevezés$Kiegészítés
Gyűjtemény neve
Gyűjteményrész neve
Leltári szám
Intézmény kód
Hivatkozott rekord azonosítója
Média$Leírás
Csatolt kép azonosítója

LIDO specifikáció
Kötelező leíró és adminisztratív adatok:
Leíró adatok nyelve (lido:descriptiveMetadata@xml:lang, ha elegendő, akkor a kétbetűs:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)
Megnevezés (lido:objectWorkType)
Cím / Műtárgy elnevezése/megnevezése (lido:titleSet)
Műtárgyhoz tartozó fájl tartalmi típusa kötött listából (Europeana típus): TEXT, IMAGE,
SOUND, VIDEO, 3D (classification@type="europeana:type")
TEXT típus esetén a szöveg nyelve (classification@type="language")
Gyűjtemény neve (hu/en) (classification@type="collection name")
Őrző intézmény adatai: név (hu/en), honlap URL címe, cím, koordináták a térképen
(lido:repositoryWrap)
Leltári szám (lido:workID@type="inventory number")
Helyi rekordazonosító (lido:recordID)
lido:recordType pl.: item, collection, series, group, volume, fonds (egy leltári tétel leírása
általában: item)
A műtárgyleírások szolgáltatójának adatai (pl.: intézmény webes katalógusának neve, URLje) (lido:recordSource@type="dataProvider")
Műtárgyleírás URL-je az intézmény szolgáltatásában (lido:recordInfoLink)
Műtárgyhoz tartozó fájl közvetlen linkje: bélyegkép
(lido:resourceRepresentation@type="image_thumb" / lido:linkResource), szolgáltatási kép

vagy egyéb fájl (lido:resourceRepresentation@type="image_master" / lido:linkResource)
(nem kép formátumok esetén nem szükséges használni az image_thumb és image_master
típust)
Műtárgyleíráshoz mellékelt fájlra vonatkozó jogok (lido:rightsResource) az alábbi oldalon
felsorol Creative Commons licenszek közül: http://pro.europeana.eu/available-rightsstatements

Kötelezően ajánlott (relevanciától, ill. a leírás mélységétől függően)
Részletes műtárgyleírás (lido:objectDescriptionSet)
lido:eventWrap – Kötelezően ajánlott event típusok (eventType) ha relevánsak: "production",
"creation", "designing", "planning", "publication", "excavation", "finding", "acquisition",
"collection" (ezen kívül bármely gyűjteményspecifikus event típus használható). Az eventeken belül ajánlott a szereplők (pl.: Készítő/Művész ; Gyűjtő/feltáró stb.), dátumok (pl.:
Készítés dátuma; Keletkezési kor stb.), helyek (pl.: Gyűjtés helye; Használat helye stb.),
anyag, technika megadása
Többnyelvű leírások (amennyiben elérhetők)

További információ a LIDO-ról
http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0-schema-listing.html

