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A kezdetek
• 1996 - kultúra oldal a Terra Kft. lapján

– város, megye néhány alkotójának  bemutatása 
(egy név ► egy mű)

– egyedi oldalak (készítői: Mikola Péter, Baka Béla, 
Rühl Gizella, Hollendus János)

• 1999 - alkotók esetleges keresése 
• 2000 - alkotók célirányos keresése

• Új eszköz - digitális fényképezőgép
– kiállítások képanyagának fotózása

• Elszabadultak a gondolatok TolnaArt
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Elindultunk !

    Célunk, hogy a művészetkedvelő közönség 
számára ismert és eddig ismeretlen 
profi és amatőr 
képző-, ipar- és népművészek 
helyet kapjanak oldalainkon, ezzel is 
támogatva munkájukat. 
Legyen az internet nyilvánossága is 
bíztatás munkájuk folytatására, újabb 
művek alkotására. 
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Kik készítik?
• Rühl Gizella • Hollendus János

ruhlg@tolnaart.hu holjan@tolnaart.hu

      Embléma:   Schubert Péter grafikus

Tel: 74/501-008
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Főbb területek alkotói oldalaknál
• Képzőművészet

– festészet, szobrászat, kerámia, tűzzománc, 
fotó

• Népművészet, népi iparművészet
– textil, szövés, fafaragás, tojás, bőr- és 

fegyverművesség, népi kerámia, kosárfonás
• Zene
• Irodalom
• Rendezvények
• Szervezetek
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Hogyan készül? - alkotói lap

• A portál alkotói lapjának szerkezete

AZ ALKOTÓ NEVE

kép 
választás

Bemutatkozás

Adatok, cikkek  a művészről

Elérhetőségek

Portré az alkotóról

Kiállítás

GalériaTöbb nézőképes
csík esetén  
kiválasztás!

Bemutatkozás  Vorstellung  Introduction   TolnaArt   Home

Nagy kép
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Hogyan készül? - alkotói lap

• Az alkotó megtalálása
• Kapcsolat felvétele 
• Kutatás
• Fotózás

– gépek, fény, állvány

• Kép feldolgozása
– téglalapra alakítás, vágás, 
– világosság/szín korrekciók
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Hogyan készül? - alkotói lap

• Szöveg összeállítása
– szövegek forrása

• Weblap elkészítése

Kézzel végzett 
műveletek

Automatizált 
eszközök, rutinmunka

– bemutatkozó oldal 
(nyelvi verziók)

– kiállítás oldal 
– cikkek oldalai

– gen.txt
– generáló program

(Földi István)
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Hogyan készül? - alkotói lap
• Munkaidő ráfordítás egy alkotói lapra

adatgyűjtés, fotózás, adatfelvétel       10 óra
képek kiválasztása, rendszerezése      1 óra
képfeldolgozás, méretezés                 30 óra
szöveg rögzítése, képhez párosítás      5 óra
kézzel készített lapok összeállítása      4 óra
generált lapok elkészítése, logikai, 

sorrendi korrekció                          2 óra

Összesen                                    52 óra    
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• Információ szerzés az eseményről
– meghívók, intézmények programjai
– média programajánlatok, cikkek

• Részvétel az eseményen, fotózás
• Fotók kiválasztása, feldolgozása
• Egyéb információk feldolgozása
• Képes beszámoló elkészítése
• Hivatkozások

– kiállítási oldalról, korábbi képes beszámolóra

Hogyan készül? - eseménynaptár
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Hogyan készül? - eseménynaptár

• Az eseménynaptár szerkezete

elugrás 
az alkotó 
oldalára

IDŐSZAK

elugrás a képes 
beszámoló oldalra

gördítősáv

Esemény dátuma

Az esemény adatai

Elugrás egyéb oldalra
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Hogyan készül? - beszámoló

• Képes beszámoló szerkezete

IDŐSZAK
elugrás 
az alkotó 
oldalára

fotó az 
alkotóról 

fotók az 
eseményről

Dátum, esemény adatai

Tájékoztató szöveg nem megyei alkotóról 
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Hogyan készül? - eseménynaptár

Munkaidő ráfordítás – egy eseményre

Információ begyűjtése, felvitele az 
eseménynaptárba                             1 óra

Részvétel az eseményen     2,5 óra
(utazással)

Képfeldolgozás és képes 
beszámoló elkészítése                   1,5 óra

Összesen:                                  5 óra
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Statisztika – alkotók lapjai
• Alkotó            127 fő
• Területek
   megoszlása

festészet, tűzzománc 

szobrászat és kerámia
népművészetek
textil/szövés
fafaragás
fotó 
zene
irodalom
egyéb

Képzőművészet                       88 lap
Népművészet, népi iparműv.     26 lap
Egyéb                                      15 lap
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Statisztika – alkotók lapjai

Alkotói átlag:      103 képfájl

   49 html fájl
Nagy kép átl. mérete:   30 – 35 kB

Összes fotó:  13901 képfájl
Összes oldal:    6202 html fájl
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Statisztika - eseménynaptár

Összes esemény:                  1206

Események száma havi átlagban            61

Események száma éves bontásban:
2000.                                                          9
2001.                                                        51
2002.                                                      402
2003.                                                      616
2004.  (február 17-ig)                                  128
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Statisztika – képes beszámoló

képes beszámolók kezdetektől          532
képes beszámolók havi átlagban         22
képfájlok száma                               4679
képfájlok száma havi átlagban           195

képfájlok száma és havi átlaga évi bontásban:
2002 1908 fotó 159 fotó/hónap
2003 2417 fotó 201 fotó/hónap
2004   354 fotó 236 fotó/hónap

(2004. február 17- i adatok!)
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• Az elmúlt év
Statisztika - látogatottság
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• 2004 január hónap napi adatai

Statisztika - látogatottság
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Statisztika - látogatottság
• Látogatók összetétele - 2003. december
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Érdekes számok

• Kezdetektől megtett távolság az 
oldalak elkészítése érdekében:        22- 25.000 km

• Megtett távolságok havonta:                   7- 800 km
• Eddig összegyűjtött fotóanyag:   250 - 300.000 kép
• WEB-re kerül kb.                              minden 20. fotó
• Elkészítésre váró alkotói oldal:              50 – 60 lap

(anyaga megvan!)
• Látókörbe került alkotók száma, 

akiknek még nincs oldala:                  280 – 300 fő
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Kapcsolatok
• TolnaArt baráti találkozók

- 2001. július 14. - 2002. július 6.
- 2003. július 5. - 2004. július 3.

• Galéria és kamara-kiállítások 
a tolnai padláson
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Más galériák
• Linkek virtuális galériákhoz

– hazaiak

[origo] virtuális galériák lapja

– külföldiek 
Arts > Visual Arts > Galleries > Virtual
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Jövőbeli tervek
• Kezdőoldal átszervezése

- a jobb áttekinthetőség érdekében

• Archívum
- rendszerezés (iratok, fotók)

• Kutatómunka
- könyvtár, levéltár, múzeum
- régi katalógusok, újságcikkek
- internet
- személyes kapcsolatok felderítése

• Legnagyobb gond: NINCS ELÉG IDŐ!
(frissítésekre, új lapok elkészítésére)
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Mennyibe kerül mindez?

• Az alkotónak – SEMMIBE!
(bírja ki a fotózás viszontagságait,
adjon magáról bemutatkozó szöveget!)

• A látogatónak – SEMMIBE!
• A készítőknek

- sok idő, sok munka és SZERETET!


