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● A szocialista korszak kulturális ellenállási módjait 
térképezzük fel a volt kelet-európai szocialista 
országok területén

● 2016-2019
● http://hu.cultural-opposition.eu/ 
● https://www.facebook.com/couragecollections.hu/ 
● A projekt vizsgálja többek között:

○ a tiltott vagy megtűrt gyűjtőtevékenységet
○ a magángyűjtemények közgyűjteménnyé válását
○ a gyűjtemények politikai és társadalmi szerepét
○ az emigráció szerepét a gyűjtemények létrejöttében, 

fenntartásában és népszerűsítésében
○ a gyűjteményeket létrehozó és fenntartó személyek 

társadalmi hátterét és élettörténetét

A COURAGE projekt

http://hu.cultural-opposition.eu/
https://www.facebook.com/couragecollections.hu/


Projekt célok és eszközök

● A további kutatás elősegítése, a gyűjtemények 
gondozásának fejlesztése, az oktatásban 
használható segédanyagok kifejlesztése, stb.

● Eszközök
○ Egységes, rendszerezett adatbázis
○ Online és vándorkiállítás
○ Online oktatási segédanyagok
○ Kutatói kézikönyv
○ Szakpolitikai ajánlás

● Kell egy adatbázis...
○ Ami soknyelvű, és rugalmasan sokféle adat tárolható 

benne
● … akkor legyen Kapcsolt Adatos (Linked Data)

○ born-Semantic adatok -> Szemantikus Web 



Rendezvények, népszerűsítés, 
projekttermékek

● Aktív Facebook csoportok angolul és minden 
résztvevő ország nyelvén
○ Magyarul: 

■ Courage - Gyűjtemények hálózata
■ Ellenkultúra és államszocializmus

● Online és vándor kiállítás 2018-ban
● Filmfesztivál (nevezés már lezajlott)
● Workshop-ok, pl.

○ Irodalom, színház, ellenzékiség (2017. dec. 4., PIM)
○ Ellenzékiség a zenei gyűjteményekben
○ Állambiztonság és ellenállás
○ Interjúzni muszáj. A magyar oral history gyűjtemények története
○ Vallási közösségek, gyűjteményeik és ellenállás a szocializmus 

idején
○ A szürke zónától az ellenzékiségig. A szocialista korszak nonkonform 

művészete és gyűjteményei
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Egy gyűjtemény megjelenése a nyílt regiszterben



Egy ajánlott tétel a nyílt regiszterben



A szerkesztői felület



Eddig feltárt gyűjtemények térképre vetítve



“Fazettás” keresés



SPARQL + vizualizáció



Mik a Linked Data megközelítés előnyei?

● Rugalmas, menet közben alakítható adatszerkezet
● Kapcsolatok automatikus kezelése
● Többnyelvűség beépített kezelése
● Adatbányászati lehetőség
● Tudásábrázolás: taxonómia, relációhierarchia, 

relációsorok, stb.
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● Az időbeliség helyes ábrázolására külön erőfeszítéseket kell tenni
● Be kell vezetni új kapcsolati egyedeket, pl. Szerepkör (középen)
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Kutatás, újrafelhasználás

● Hivatkozások Chicago Manual of Style szerint
● A leírásoknak vannak szerzőik
● Word export → REAL, Akademia.edu

○ A gyűjteményleírásokat statikusan, PDF-ben is közzétesszük
● XML export → Datacite DOI

○ A gyűjteményleírásokra DOI-val lehet hivatkozni
○ A szerzők ORCID-ját is tárolja a Datacite (ha van)

● További tervek: export Europana felé



Minőségbiztosítás

● Minőségellenőrzés 7 lépésben
○ (Házi fejlesztés)

● Főbb szakaszok
○ Ország szintű ellenőrzés
○ Központi ellenőrzés
○ Nyelvi lektorálás
○ Végső ellenőrzés
○ Közzététel Partner 
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Jelenlegi helyzet

● A regiszter tartalma jelenleg:
○ 360 gyűjtemény, 870 személy, 380 csoport, 

550 esemény, 660 kiemelt tétel
○ azaz ~300,000 tényállítás (triple)

● 100 kutató használja a regisztert és rögzít 
benne adatokat

● Az adatfelvitel még kb. egy évig folytatódik...

Egy történelmi enciklopédiát építünk, 
Linked Data platformon



Köszönöm a figyelmet!


