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Mi az, hogy személynévtér?

• Személynevek besorolási állománya (authority file)

• Elemei beemelhetők a leíró rekordokba 
(100, 600, 700, 706, 707, 709, stb.)

• A tárgyleírástól függetlenül építjük a személynévteret! 
• Nyomtatott források bedolgozása: hiteles, ellenőrzött, adatgazdag

• Használja a tárgyleírási folyamat is → a teljes névállomány egyötödéhez kapcsolódnak leíró rekordok

• Önmagában is értékes → külön OPAC-ja van 

• A Magyar Nemzeti Névtér személynévterének alapja

• Nyilvánosan hozzáférhető (OAI, Z39.50)
• https://pim.hu/hu/kozkincs-nyilatkozat

Felelős: 
Mészáros Tibor (PIM)

https://pim.hu/hu/kozkincs-nyilatkozat


„…adatgazdag
rekordok”

Hagyományos személynév 
authority űrlap:

• személynév – almezőkkel (100)
• lásd utaló – almezőkkel (400)
• belső megjegyzés
• nyilvános megjegyzés
• …

PIM személynév authority űrlap:
kb. 40 hívójel

• Adateltérések jelzése
• Egymást hitelesítő adatok:

• születés éve → diploma/házasságkötés éve
• felszentelés éve → házasságkötés/gyermek
• foglalkozás → egyetem



Authority-nak authority-ja

• Földrajzi nevek

• Adatforrások (rövidítés, forrás típusa, bibliográfiai adatai, tárgyszavai)

• Foglalkozásnevek (és minősítőik)

• Díjak

• Családi kapcsolatok (más személyekkel; kétirányú, félautomata minősítés)



• Előkészülés a szemantikus 
adatszolgáltatásra 
o RDF-adatszerkezet

(állítások)
o URI-k

• Külső hivatkozások
• Gráfalapú megjelenítés
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Adattisztítás, adatgazdagítás

• személynév
• testületi név
• tárgyszó (sajátosan múzeumi állományok)

• anyag
• műfaj
• technika 
• megnevezés

• egységesítési, adattisztítási munkák
• „kiürült” rekordok törlése
• átfedések megszüntetése
• többnyelvűsítés
• felkészítés linked data-konverzióra

Projektfelelős: 
Hubay Miklós (PIM)
Mogyorósi Zoltán (PIM)



select distinct ?s ?label

where {

?s gvp:parentString ?o .

?s rdfs:label ?label

filter contains(?o,"Materials (hierarchy name)")

FILTER(langMatches(lang(?label),"en"))

}

order by ?label

Kapcsolat a GETTY tezaurusz kifejezéseivel







• Az oldal személyről szól
• Schema.org-jelölők

• Microdata
• RDFa (jelenleg)
• JSON-LD (gyorsabb, könnyen 

vizualizálható)
• Mintarekord, minden adatelem 

felcímkézve → sablon
• Ellenőrzés: Google Structured Data 

Testing Tool (strukturált adatok 
tesztelőeszköze)

Projektfelelős: 
Mohay Anikó (PIM)

Keresőoptimalizálás (SEO) 
az online katalógus felületén



• JSON-meghajtású vizualizációs 
megoldások

• Csomópontok (MARC-rekordok, 
külső hivatkozások)

• Élek (viszonyok a dolgok között)

Projektfelelős: 
Mohay Anikó (PIM)
Szabó Mihály (Qulto)

Látható 
kapcsolatok



WIKIPÉDIA

WIKIDATA

WIKIMEDIA 
COMMONS

Projektfelelős: 
Hubay Miklós (PIM)



Hivatkozás a névtérből a Wiki-univerzumra



P3973-es reláció

Wikidata-elemben:

Wikipédia-szócikkben:

Hivatkozás a Wiki-univerzumból a névtérre



SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?pim 

?linkcount WHERE {

?item wdt:P3973 ?pim .

?item wikibase:sitelinks ?linkcount .

SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam

wikibase:language "hu,en". }

}

ORDER BY DESC (?linkcount)

PIM-azonosítóval
rendelkező Wikidata-

elemek aktuális száma:

Adatjavítás, ellenőrzés





Milyen Wikipédia-szócikkekben nincs Nemzetközi katalógusok sablon?
(a javítás feltétele, hogy létezzen Wikidata-elem!)
(lekérdezés a PetScan eszközzel – petscan.wmflabs.org)

Hol szerepel két PIM-es azonosító?
(ellenőrzés a gyűjteménykezelő rendszerben is!)
(SPARQL-lekérdezéssel a Wikidata endpointon keresztül – query.wikidata.org)

Adatjavítás, ellenőrzés

http://petscan.wmflabs.org/
http://query.wikidata.org/


Évforduló-naptár:
naponta változó 

tartalom

SELECT ?entityLabel (YEAR(?date) as ?year) ?art

WHERE

{

BIND(MONTH(NOW()) AS ?nowMonth)

BIND(DAY(NOW()) AS ?nowDay)

?entity wdt:P3973 ?pim .

?entity wdt:P569 ?date .

?art schema:about ?entity .

?art schema:isPartOf <https://hu.wikipedia.org/> .

FILTER (MONTH(?date) = ?nowMonth && DAY(?date) = 

?nowDay)

SERVICE wikibase:label {

bd:serviceParam wikibase:language "en" .

}

}

ORDER BY DESC(?year)

Az adatok felhasználása - példa



Köszönjük a figyelmet!

Az előadást összeállította és a szakmai 
projekteket megvalósította:

Bánki Zsolt (banki@pim.hu)
Hubay Miklós (hubaym@pim.hu)

Mészáros Tibor (meszarost@pim.hu)
Mogyorósi Zoltán (mogyorosiz@pim.hu)

Mohay Anikó (mohaya@pim.hu)
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