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Tezaurus dziedzictwa kulturowego. 
Prezentacja narzędzia 

wspomagającego tworzenie i 
wykorzystanie baz danych.



Cel projektu

Opracowanie tezaurusa hierarchicznego dla pojęć z zakresu 
dziedzictwa kulturowego, służącego poprawie efektywności 
tworzenia i przeszukiwania zasobów cyfrowych zarówno o 
charakterze ustrukturyzowanym, jak i wolnotekstowym.

Stworzenie narzędzia wspólnego dla wielu instytucji 
zajmujących się dokumentacją dziedzictwa kulturowego, które 
obecnie, w procesie digitalizacji zbiorów, dostrzegły potrzebę 
stosowania standardów językowych, do tej pory formułowanych 
indywidualnie i bez szerzej zakrojonych konsultacji 
międzyinstytucjonalnych, a więc niespójnych. 



Dzieło sztuki i zabytek kultury jako obiekt o charakterze 
wielowarstwowym - opisowi i analizie poddane zostają różne 
aspekty: formalne, funkcjonalne, ideowe i estetyczne.

Dzieło sztuki i zabytek kultury jako obiekty hierarchiczne, których 
poszczególne elementy pozostają wobec siebie w relacji, 
dopełniają się, ale mogą też reprezentować różne gatunki sztuk 
lub funkcjonować jako samodzielne obiekty.

Zmiany funkcji i formy zabytków w czasie – np.
- Dawny kościół benedyktynów we Wrocławiu, ob. muzeum
- Dawny kościół NMP w Muenchenbergu, ob. biblioteka
- Dawny kościół św. Marcina w Bielefeld, ob. restauracja
- Dawny kościół św. Maksymiliana w Trewirze, ob. hala sportowa
- Sarkofag Teodoryka, dawna wanna rzymska

Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.



„Linearność” zjawisk z zakresu kultury  i sztuki, powodująca
nieostrość definicji a binarność zapisu cyfrowego.
Por. Werner Moeller, Kunstwerk, Kunstgeschichte und Computer, 

1987: komputer może wspomagać pewne działania z zakresu 
historii sztuki, ale generalnie najważniejsza w dziele jest idea–
„nieopisywalna”, którą percepujemy jedynie w procesie 
oglądania

W systemach cyfrowych konieczność wyboru pomiędzy
funkcjonującymi do tej pory tradycyjnie różnymi terminami na
określenie jednego artefaktu, przy czym nie są to terminy
synonimiczne, np. 
„krzesło Petrarki” (według Słownika terminologicznego sztuk
pięknych) i „fotel Petrarki” (według Słownika terminologicznego
mebli)

Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.



Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.

Zmiany aparatu pojęciowego

Częściowa dezaktualizacja stosowanej od XVIII wieku 
klasyfikacji sztuk, opartej na podziałach gatunkowych: 
architektura, rzeźba, malarstwo. Terminy te, i ich pochodne, z 
jednej strony nie oddają złożoności zjawisk artystycznych (na 
przykład pomnik bywa definiowany jako „dzieło rzeźbiarskie” 
lub „architektoniczno-rzeźbiarskie”), z drugiej zaś - nie są już w 
stanie w pełni odzwierciedlić ich obecnej różnorodności, z 
czym wiążą się np. wątpliwości w klasyfikowaniu dzieł fotografii 
czy sztuki konceptualnej. 

Problem relacji pomiędzy funkcjonującym współcześnie 
pojęciem a uwarunkowanym historycznie zjawiskiem (np. 
odnoszenie pojęcia typu „rzemiosło artystyczne” do zjawisk 
średniowiecznych lub nowożytnych).



Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.

Od oparcia struktury słownika na podziałach gatunkowych 
odeszły słowniki formułowane w krajach anglojęzycznych 
przez The Getty i  

Problem rozróżnień gatunkowych

Gatunek nie odnosi się do typu obiektu, tylko do pewnego 
zakresu działalności ludzkiej.

Definicja pojęcia „architektura”:
„sztuka i umiejętność artystycznego kształtowania budowli; w 
szerszym znaczeniu twórcze kształtowanie przestrzeni dla 
potrzeb człowieka […]” (Słownik terminologiczny sztuk 
pięknych, 2007)

Od oparcia struktury słownika na podziałach gatunkowych 
odeszły słowniki formułowane w krajach anglojęzycznych 
przez The Getty i Collection Trust

Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.



Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.

Od oparcia struktury słownika na podziałach gatunkowych 
odeszły słowniki formułowane w krajach anglojęzycznych 
przez The Getty i  

Budowa British Museum Object Names Thesaurus (Collection Trust)

agricultural/subsistence(includes agricultural equipment, gathering equipment, hunting 
equipment, fishing equipment, irrigation equipment)
animal equipment(includes equestrian equipment)
animal/vegetal remains(includes human remains)
architecture(includes hydraulic equipment)
arms/armour
artefact
childcare equipment
communications equipment(includes art/writing equipment, audio/visual equipment)
component (includes fixture/fitting)
container(includes vessel)
costume(includes personal accessory)
culinary equipment
currencyfire/fire-lighting equipment
food product
furniture/furnishings
games/sporting equipment
instrumentlighting equipment

cd. verte



Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.

Od oparcia struktury słownika na podziałach gatunkowych 
odeszły słowniki formułowane w krajach anglojęzycznych 
przez The Getty i  

miscellaneous equipment (includes ornament)
performance arts(includes dance equipment, music equipment)
personal ornament(includes jewellery)
production/replication(includes cobbling equipment, jewellery-making equipment, pottery-
making equipment, tool/implement, textile crafts)
religious/ritual equipment(includes ceremonial equipment [np],circumcision equipment, 
divination equipment, incense equipment, marriage equipment, offering equipment)
sample
science/medicine (includes circumcision equipment, horological equipment, medical/medicine 
equipment, surgical equipment)
sculpture
social control equipment
stimulant/narcotic equipment(includes alcohol equipment, betel equipment, coffee equipment, 
lime equipment, opium equipment, smoking equipment, snuff equipment, tea equipment 
tobacco equipment) 
textile
toilet/cosmetic equipment(includes tattooing equipment) 
transport/carrier
visual representation 



Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.

Od oparcia struktury słownika na podziałach gatunkowych 
odeszły słowniki formułowane w krajach anglojęzycznych 
przez The Getty i  

Ogólny schemat budowy słownika Art and Architecture Thesaurus (The Getty) 

ASSOCIATED CONCEPTS FACET
Hierarchy: Associated Concepts

PHYSICAL ATTRIBUTES FACET
Hierarchies: Attributes and Properties, Conditions and Effects, Design Elements, Color

STYLES AND PERIODS FACET
Hierarchy: Styles and Periods

AGENTS FACET
Hierarchies: People, Organizations

ACTIVITIES FACET
Hierarchies: Disciplines, Functions, Events, Physical and Mental Activities, Processes and Techniques

MATERIALS FACET
Hierarchy: Materials

OBJECTS FACET
Hierarchies: Object Groupings and Systems, Object Genres, Components

Built Environment: Settlements and Landscapes, Built Complexes and Districts, Single Built Works, Open Spaces and Site 
Elements

Furnishings and Equipment: Furnishings, Costume, Tools and Equipment, Weapons and Ammunition, Measuring Devices, 
Containers, Sound Devices, Recreational Artifacts, Transportation Vehicles

Visual and Verbal Communication: Visual Works, Exchange Media, Information Forms



Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.

Opis metrykalny dzieła sztuki wymaga bardzo starannego 
rozróżnienia kategorii klasyfikacyjnych takich jak: typ dzieła, 
materiał, technika.

Należy dążyć do tego, żeby pojęcia z różnych kategorii 
klasyfikacyjnych nie były mieszane w obrębie hierarchii.

np. 
architektura – architektura sakralna – kościół

gdzie „architektura” jest określeniem dyscypliny, „kościół” 
określeniem obiektu – klasyfikacją rzeczową



Problemy tworzenie zasobów cyfrowych dotyczących zabytków.

Od oparcia struktury słownika na podziałach gatunkowych 
odeszły słowniki formułowane w krajach anglojęzycznych 
przez The Getty i  

W tworzonym w IHSz UWr słowniku struktury budowane są od 
pojęć węższych „w górę”. Pojęcia najwyższe nie zostały 
jeszcze sformułowane.

Pewną zasadniczą organizację wprowadzają działy tezaurusa 
(konsekwencja przyjętej klasyfikacji „midasowskiej” – niem. 
pojęcie Thesaurusbereich):
- dyscyplina
-- klasyfikacja rzeczowa
-- klasyfikacja formalna
-- materiał
-- technika
-- heraldyka
- w najbliższym czasie planowane: ornament i emblematyka 
(wyróżnienie trzech ostatnich kategorii wynika z ich 
szczególnego charakteru: mają charakter samodzielnych encji 
i nigdy nie są związane z określonym typem obiektu) –
ornament malowany, wyrzeźbiony, opisany wierszem

Podstawowe założenia dla struktury i zawartości słownika



Różnorodność modeli opisu wolno tekstowego (katalogowy,

inwentaryzacyjny, analityczny).

Wielość standardów metadanych (Dublin Core, Object ID, CDWA

itd.).

Niejednoznaczność stosowanych określeń (np. zespół

architektoniczny, dekoracja malarska, zdobienia snycerskie).

Różny poziom doprecyzowania określenia obiektu.

Problemy przeszukiwania zasobów
dotyczących zabytków



Karta obiektu w systemie Mona



Podstawowe założenia dla struktury i zawartości słownika

Wybór haseł jest wynikiem bieżącej praktyki dokumentacyjnej i opiera się w dużej 
mierze na istniejących listach indeksowych, powstałych w trakcie prowadzonych w 
ostatnich latach prac inwentaryzacyjnych.

W słowniku zostaną pominięte elementy klasyfikacji ikonograficznej.

W bazach danych posługujących się słownikiem klasyfikacja rzeczowa jest stosowana 
zawsze na dwóch poziomach szczegółowości – przynajmniej dwupoziomową 
klasyfikację typologiczną przyjmuje większość standardów klasyfikacyjnych, w tym 
Core Data Index to Historic Buildings and Monuments of the Architectural Heritage, 
Object ID  i Categories for the Description of Works of Art.

Dotyczy przede wszystkim takich dziedzin, jak klasyfikacja rzeczowa dzieł sztuki, 
oparta na ich formie lub funkcji, oraz materiał i technika ich wykonania.

Struktura słownika umożliwia jednoznaczne rozwiązanie takich problemów, jak 
przynależność pojęcia do różnych hierarchii, polisemia oraz przyporządkowanie hasła 
określonym kategoriom opisu w bazie danych.



Struktura formularza definiującego pojęcie

Kategorie definiujące pojęcie w standardzie MIDAS:

● dział Tezaurusa (kategoria MIDAS nr 0060),
● pojęcie definiowane – deskryptor (preferred term; kategoria MIDAS nr 0101),
● definicja (scope note, kategoria MIDAS nr 0180),
● pojęcie szersze (broad term, kategoria MIDAS nr 0301),
● deskryptor powiązany z danym (related terms, kategoria MIDAS nr 0401),
● askryptor (non-preferred term, kategoria MIDAS nr 0701),
● pojęcie węższe (narrow term, kategoria MIDAS nr 0801).



Struktura formularza definiującego pojęcie

Z wyjątkiem deskryptora, wprowadzanie danych następuje poprzez kopiowanie z indeksu



Widok hierarchii



Dokument definiujący pojęcie



Polisemia



Polisemia



Polisemia



Polihierarchia



Synonimia



„Wątki tematyczne”

Budowa hierarchii polega na doprecyzowaniu typu obiektu. Struktury formułowane są oddolnie i 
nie prowadzą jeszcze do szczytu hierarchii, która docelowo uwzględni relacje taksonomiczne i 
mereologiczne (Juliusz Kulikowski, Podstawy strukturalnego opisu zasobów rozproszonych baz 
wiedzy, Infobazy 2005) a nie ontologiczne.



Możliwości funkcjonowania słownika w kontekście Semantic Web

Każde hasło ma własny dokument – własny numer id.

Tezaurus może być wykorzystywany do przeszukiwania zasobów

poza bazami danych. 

Może być konwertowany na formaty rdf.



tkanina
konopna
id15915996

aksamit
id15915007

tkanina 
bawełniana
id15915992

kanwa
id15915386

tkanina 
lniana
id15915997

drelich
id15915212

tkanina
id15915991

[jest rodzajem]

[jest rodzajem]

blk= the
0000= 15915991
0101= tkanina
9904= Stanicka-Brzezicka,Ksenia
0060= materiał
blk= the
0000= 15915212
0101= drelich
0301= tkanina bawełniana  
0300= 15915992
0301= tkanina konopna
0300= 15915996
0301= tkanina lniana
0300= 15915997
9904= Stanicka-Brzezicka,Ksenia
0060= materiał
0000= 15915996
0101= tkanina konopna
0301= tkanina
0300= 15915991
0801= cwelich
0800= 15915181
0801= drelich
0800= 15915212
0801= kanwa
0800= 15915386
9904= Stanicka-Brzezicka,Ksenia
0060= materiał

Tkanina bawełniana jest rodzajem tkaniny 
.....
Drelich  jest rodzajem tkaniny bawełnianej
Drelich jest rodzajem tkaniny lnianej
Aksamit jest rodzajem tkaniny bawełnianej
......

RDF
Triples of Knowledge

TEZAURUS
RelacjeTEZAURUS

Format danych

Możliwości funkcjonowania słownika w kontekście Semantic Web



Zagadnienia techniczne

Tezaurus udostępniany jest w systemie architektury trójwarstwowej (three-layer 
architecture):

- komponent back-end - źródło danych (aplikacja) obsługiwane przez Microsoft SQL 
Server Management Studio Express; zastosowanie popularnej, darmowej, łatwej w 
obsłudze aplikacji pozwoliło na zmniejszenie zakresu koniecznej ingerencji w 
administrowanie danymi i strukturę bazy po stronie zewnętrzej obsługi informatycznej 
systemu; komponent zainstalowany jest na jednym z komputerów pracowni Instytutu 
Historii Sztuki działającym w oparciu o system Windows XP; 

- dane są udostępniane klientowi za pośrednicwem serwera webowego Apache Tomcat, 
posadowionego na serwerze Instytutu, działającym w oparciu o system Linux; 
komunikacja ze źródłem danych następuje przez sterownik ODBC.  

- komponent front-end - przelądarka MIDAS Browser, posadowiona na serwerze 
Instytutu, zoptymalizowana do programu Internet Explorer 7.0, pozwalająca na 
prowadzenie kwerend w zasobach danych (bez rejestracji użytkownika) oraz 
wprowadzanie i edycję danych (po zalogowaniu użytkownika z odpowiednimi 
uprawnieniami).



Podstawowe założenia dla struktury 
i zawartości słownika

Słownik ma strukturę otwartą, umożliwiającą jego stałą rozbudowę.
Poszczególne hasła mogą być opatrywane krótką definicją, bibliografią lub 
zdjęciem.
Obsługujące słownik oprogramowanie pozwala na prowadzenie dyskusji nad 
strukturą pojęć.
Plik źródłowy tezaurusa jest udostępniany wszystkim zainteresowanym i w wersji 
do eksportu nie zależy od technologii.
Przewiduje się możliwość tłumaczenia tezaurusa na inne języki.


