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Metszet-, Térkép-, és 

Tájkép-gyűjtemény

A gyűjtemény 8300 egylapos sokszorosított grafikából áll.

Keletkezési idejük meglehetősen eltérő. Főként a XVIII -

XIX. századból származnak, de akadnak köztük XX., sőt

XV. századi nyomtatványok is.

Az állomány jelentős része portré (történelmi személyek, 

írók, filozófusok, művészek ábrázolásai), kisebbik része 

térkép, tájkép, épületábrázolás, illusztráció.
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A gyűjtemény feltárása

A dokumentumok integrált könyvtári rendszerben való

feldolgozását jelentősen gyorsította a Nemzeti Kulturális

Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázata keretében

2012-ben kapott támogatás.
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A projekt két lépcsőben valósult meg:

• Elérhetővé tettük a bibliográfiai adatokat az integrált

könyvtári rendszerben (ALEPH)

• A rekordokhoz kapcsoltuk a digitalizált képeket
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Feldolgozás az ALEPH-ben

Első, a kor szakmai színvonalának megfelelő, analitikus katalógus a

metszetekről, a könyvtár új épületbe történt átköltözését követően

(1876) készült.

A metszetek egy részéről a korábbi évek folyamán, még az előző

integrált rendszerben (HORIZON) készültek leírások, amelyek nem

voltak szabványosak, a jelzetelésük nem volt egységes.

A gyűjtemény feldolgozása során fontos volt, hogy a bibliográfiai

rekordok egyaránt tartalmazzanak a formai és a tartalmai feltárásra

vonatkozó adatelemeket, a leírások a MARC21 szabványnak

megfelelően készüljenek, alkalmasak legyenek a MOKKÁ-ba, illetve a

MOKKA-R-be való feltöltésre.

A metszetek jelzetelése: formátuma KEP00001, KEP00002 stb.
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Digitalizált képek
Digitalizálás: 600 dpi, TIFF formátum

Konvertálás: 150 dpi, JPG formátum

Képfájlok elnevezése: KEP00001, KEP00002 stb.

Digitális gyűjtemény:

EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)
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EDIT – ELTE Digitális 

Intézményi Tudástár

• https://edit.elte.hu

• Keretrendszer: DSpace

• Interfész: XMLUI

• Metaadat forma:

Minősített Dublin Core

• Egyedi azonosító: Handle azonosító

URI (Universal Resource Identifier) 
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MARC21                                                        Dublin Core                                            

Bibliográfiai adatokat

az integrált könyvtári 

rendszerben

(ALEPH)

Feltöltés az EDIT-be

Metaadatok és a digitalizált 

fájl az intézményi 

repozitóriumban

(EDIT)



Mezőnév az EDIT-ben Séma Elem Minősítő Aleph MARC

Szerző/Létrehozó dc contributor author 100 $a $d 700 $a $d

Cím dc title 245 $a

Nyelv dc language iso 041 $a

Kiadás helye dc publisher place 260 $a

Kiadó dc publisher name 260 $b

Kiadás éve dc date issued 260 $c

Terjedelem dc format page 300 $a

Méret dc format extent 300 $c

Azonosító dc identifier

Kulcsszó dc subject hu

600 $a $b $c  $d $t

610 $a $b $c $d

611 $a $c $d

650 $a $x

Térbeli vonatkozás dc coverage spatial 651 $a $x $y

Időbeli vonatkozás dc coverage temporal 650 $y

Megjegyzés dc description note 500-al kezdődő

Típus dc type type fmt



Azonosítók: Séma Elem Minősítő Aleph MARC

rekord azonosító dc identifier recordID 001

kép azonosító dc identifier picturID 035

korábbi jelzet dc identifier prevcollnumb 090 $a

jelzet dc identifier collnumb
példányadatok 

raktári jelzet I.

vonalkód dc identifier barcode
példányadatok 

vonalkód mező

leltári szám dc identifier acessnumb
példányadatok 

leltári szám
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A feldolgozás folyamata, csatlakozás a 

közös adatbázisokhoz

IKR EDIT

Bibliográfiai 

rekord 

(MARC21)

Kép

Metaadat (DC)

Handle azonosító

Nemzetközi adatbázisok
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A dél-amerikai jezsuita missziók földrajzi

környezetét bemutató térkép bibliográfiai rekordja:



A dél-amerikai jezsuita missziók földrajzi

környezetét bemutató térkép az EDIT-ben:



Az 1767-ben készült színezett térképrajzon a perui missziós terület

egészét láthatjuk
(KEP06888 régi jelzet: Térk. I.A./17)

http://hdl.handle.net/10831/7831
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Nicolaus Billij: F. Aurelius Brandolinus cognomento Lippus Mathiae Mathiae 

Corvini Hungariae Regis Consiliarius…1497
Aurelio Brandolini Lippo (1454?-1497)

KEP07792 http://hdl.handle.net/10831/5749
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http://hdl.handle.net/10831/5749


Ernst von Isenburg gróf (1584-1664) 

Frankfurt, 1647
KEP04541 

http://hdl.handle.net/10831/7637
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http://hdl.handle.net/10831/7637


Báró Mecséry, a legkeményebb fejű magyar

post 1805, ante 1821
KEP06156        http://hdl.handle.net/10831/3984
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http://hdl.handle.net/10831/3984


Barabás Miklós: Füredy Mihály (1816-1861) mint Figaro 

Pest, 1847
KEP05531 

http://hdl.handle.net/10831/3598
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http://hdl.handle.net/10831/3598


Barabás Miklós: Lendvay Márton és fia

Pest, 1852
KEP04972 

http://hdl.handle.net/10831/3329
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Chrismar: Die heil. ung. Krone mit den Reichsinsignien

Pest, 1853
KEP06900

http://hdl.handle.net/10831/7843 
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Wragg, G.: Viktória királynő (1819-1901) 

1856

KEP08180     http://hdl.handle.net/10831/6011
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Andrássy Manó: Szerencsés utat, sok béketűrést...

post 1871, ante1891
KEP07916

http://hdl.handle.net/10831/5869 
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Elischer Lajos: A budapesti Egyetemi Könyvtár új épülete

1875
KEP08181

http://hdl.handle.net/10831/8591
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Köszönjük a figyelmet!

Virág Gabriella

virag.gabriella@lib.elte.hu

Mező Csaba

mezo.csaba@lib.elte.hu

ELTE Egyetemi Könyvtár
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