Eesti Muuseumide Veebivärava objektidest

Veebiväravas http://www.muis.ee on näha objektid, mis vastavad järgmistele
tingimustele:
 Muuseum on avalik.
 Objekt kuulub põhikokku.
 Objekt on avalik.
Andmete hulk, mis on Veebiväravas näha erineb vastavalt objekti kirjeldusastmele ning
kui on märgitud võimalus „Avalikusta praegused andmed“.
Objektidel, millel on täidetud ainult esmane minimaalne kirjeldus kuvatakse
lühikirjeldus:
-museaali kujutise pilt
-museaali autor
-museaali nimetus
-museaali number
-objekti olemus
-muuseumikogu
-muuseum
Museaalide puhul, millel on täidetud ja kinnitatud I kirjeldusastmes nõutud andmehulk
kuvatakse objekti detailne kirjeldus (v.a punases kirjas erandid, mida ei kuvata):
o Avalikud Kujutised (ühe museaaliga on seotud 1 kuni mitu avalikku kujutist)
o Muuseum
o Muuseumikogu
o Autor – nimi
o Museaali Nimetus
o Museaali Number
o Arhiiv: Museaali Pealkirja või Ainese keel
o Olemus
o Kasutusvaldkond
o Originaal/koopia
o Leiuliik
o Kunstiese: Koolkond ja Sari
o Kuntsiese: maalide kuju, stiili perioodid
o Nominaal
o Kollektsioon
o Seosmuseaalid (seose liik, nimetus, number)
o Viited
o Lisanimed (liik, lisanimi), v.a nimetus lähtedokumendil;
o Lisanumbrid (liik, number), v.a KVISi kood; MP korjamisraamatu nr; inventarinr;
juurdekasvunr; endine juurdekasvu nr; registreerimise nr; tulmenumber; vastuvõtuakti nr.
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o Seisund v.a kahjustused
o Eraldatavate osade kirjeldus (osa, värv, värvi kommentaar, materjal, materjali
kommentaar, tehnika, tehnika kommentaar)
o Mõõdud (osa, mõõt, väärtus, mõõtühik, kommentaar)
o Museaali lisaklassifitseering (sõnastik, klassifikaator)
o Museaali kirjeldus: Teksti tüüp v.a KVISi kohakataloogi tekst; Märkused ja
Restaureerimised; Tekst; Tõlge; Asukoht objektil; Teksti keel; Kujutised
o Sündmus: liik, dateering, sündmuse kommentaar, kommentaar; toimumiskohtadministratiivsed üksused-kohanimi ja selgitus-, osalejad (roll, subjekt) v.a isikud, kes
seotud rolliga – omanik ja omanik/volitaja, kirjeldus lisasõnastikuga
Ei kuvata „KVIS kohakataloogi teksti“.
Samuti on näha ainult need fotod, mis on avalikud.
NB! Hetkel ei kuvata Veebiväravas andmeid, mis on lisatud peale I kirjeldusastme
kinnitamist, va juhul kui täiendusi on teinud sama isik, kes kinnitas I kirjeldusastme.
Isikute puhul kuvatakse osaleja roll ja nimi, kui on admin.isik.
Kui on ajalooline isik, siis detailsed andmed.
Kui on nii ajalooline kui ka administratiivne ja sündinud üle 150 aasta tagasi, siis
detailsed andmed.
Detailsed andmed isiku kohta on:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Perekonnanimi;
eesnimi;
surma-sünniaeg või asutamis-lõpetamisaeg;
teised nimed (kuvab nii teise nime tüübi kui nime);
klassifitseering;
kommentaarid (kuvab nii tüübi kui teksti): kõik kommentaari tüübid, välja arvatud
elukoht; omand; pere-elu;
7) seotud teiste isikutega (kuvab nii seose tüübi kui isiku)
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