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Wymiana informacji

Strukturyzacja danych

metadane + język opisu 



Karty ewidencyjne



Karty ewidencyjne

Różne sposoby zapisu: 

• Data

l. 90-te XIX w.; k. XIX w.; 1890 - 1900

• Technika/materiał

olej na płótnie; płótno, olej;   ol./pł.

• Autor

Bruegel Peter, I; Peeter Breugel st.



Bazy danych

Pola tekstowe Pola słownikowe



Słowniki testowe - problemy

• Wieloznaczność terminu:

Aplikacja:
- na obraz - (korona, sukienka)
- z odzieży

Zamek:
- do drzwi
- budowla obronna, rezydencjonalna
- galanteryjny 



Słowniki testowe - problemy

• Synonimy/pojęcia bliskoznaczne:
trybowanie /repusowanie
glazura/ szkliwo

• Pojęcia złożone:
- stopa kielicha mszalnego/ kielich mszalny - stopa 
- gwintowe łączenia/ łączenie - gwintowanie

• Odmiana/fleksja:
lawowanie / lawowany



Słowniki testowe - problemy

• Określenie autorstwa:

Milwitz/ Mildwitz, Bartholomäus
Milwitz, Bartholomäus (Mildwitz)

Weyden, Rogier van der
Weyden van der, Rogier

Brueghel, Pieter (III)
Brueghel III, Pieter



Słowniki testowe - problemy

Różnice regionalne/uwarunkowania historyczne:

FLIZA/FLIZ

fajansowa płytka ścienna

kafel

tafelek

delfty





SSWIM



Słowniki

indeksy - listy alfabetyczne

tezaurusy - słowniki hierarchiczne

struktury hierarchiczne obrazujące wzajemne 
zależności semantyczne pomiędzy pojęciami 



Tezaurusy

• Odsyłacz do pojęcia preferowanego:

[zależności równoległe]

figurka (stosuj) statuetka

statuetka (zastosuj dla) figurka, 
miniaturowa rzeźba, rzeźba kabinetowa



Tezaurusy

[dalsza zależność]

sandał (Szersze Pojęcie) but

but (Węższe Pojęcie) sandał, kapeć, 
trampek, chodak



Standardy



Słownik polihierarchiczny



Słownik polihierarchiczny



Wytyczne



Standaryzacja

• Wartości danych – zbiory terminów 

• Treści danych – organizacja i formatowanie 
terminów



MDA



Słownik kostiumu



Słownik kostiumu



ICONCLASS



ICONCLASS



ICONCLASS

Konotacja iconclass:73 B 831 
Św. Rodzina z Janem Chrzcicielem jako dzieckiem



ICONCLASS

Konotacja iconclass:

• 42 A 31 – matka karmiąca 
dziecko piersią

• 31 D 14 – mężczyzna, (+51) 
stojący, (+93 3) trzymający coś

• 41 D 26 3 – kij podróżnika, 
laska

• 25 I – pejzaż z zabudową
• 25 I 6 – pejzaż z mostem, 

wiaduktem lub akweduktem
• 25 H 2 – pejzaż z wodą
• 26 E – burza

Giorgione, Burza, 1505/1507, 
Wenecja, Gallerie dell'Accademia



ICONCLASS

Współpraca:

- Bildarchiv Foto Marburg (Niemcy)
- the Witt Library at the Courtauld Institute of Art (Wielka
Brytania)
- the Princeton Index of Christian Art
- the Getty Provenance Index (USA)
- Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
(Włochy) 
- Koninklijke Bibliotheek (Dutch Royal Library, Haga) 
(Holandia) 



Bildindex



Instytut Historii Sztuki



Założenia wstępne

• słownik o charakterze polihierarchicznym
• podstawowa forma mianownika liczby pojedynczej
• nie należy wprowadzać jako pojęcia samego przymiotnika (lub 

rzeczownika) określającego, np. sieciowe (sklepienie sieciowe)
• należy unikać wszelkich dodatkowych znaków przestankowych -

pozostają tylko te, które są integralną częścią pojęcia, np. ornament 
małżowinowo-chrząstkowy

• na potrzeby słownika nie będą tworzone żadne specjalne 
określenia; zaleca się stosowanie pojęć przyjętych w literaturze, np. 
nie: liść (dąb), ale: liść dębu

• nazwy pochodzące z języków obcych będą wprowadzane do 
słownika w oryginalnej formie, bez częściowych spolszczeń, np. 
aedicula (nie - aedikula)



DigiMuz

- określenie autorstwa:
Słownik autor
Słownik warsztat
Słownik szkoła

- określenie techniki i materiału:
Słownik technika
Słownik materiał

- określenie cech charakterystycznych
Słownik przedmiot
Słownik gatunek/typ 

- określenie miejsca:
Słownik kraj
Słownik miejscowość



Dziękuję


