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Országos és saját könyvtárfejlesztés a Miskolci Egyetemen
Országos és helyi elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése kezdődik a
Miskolci Egyetem (ME) Könyvtár, Levéltár, Múzeumában - jelentették be a projektet
november 24-én. A csaknem 200 millió forintos európai uniós támogatás több
országos könyvtári adatbázis összehangolására, oktatástörténeti és szemantikai
webportálok létrehozására, valamint nagy mennyiségű könyvtári dokumentum
adatbevitelére is lehetőséget teremt.

Műsorajánló
Péntek8 ism. 15.05
Vendég: Navrac sic s Tibor

A ME Könyvtár, Levéltár, Múzeuma az országos
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Vendég: Navrac sic s Tibor

Célpont ism. 16.05
Lejárt lemez

Panaszkönyv 17.30
Virtuális biztonság

Ősök tere 22.05
Gazdasági világválság
80 évvel ezelőtt

Pálya ism. 22.30
Ismét rangadó a FradiVasas

Mai műsor
Reggel (06h-09h)
Délelőtt (09h-12h)
Kora délután (12h-16h)
12:00 Híradó
12:30 Hungarorama /
közvetlen ajánlat
13:00 Soroló ism.
13:30 Garázs ism. /
Közvetlen ajánlat
14:00 Európai híradó
ism.
14:30 Napról napra ism.
15:00 Péntek8 ism .
16:00 Célpont ism.
Késő délután (16h-20h)
Este (20h-24h)

A ME Könyvtár, Levéltár, Múzeuma az országos
könyvtári rendszer részeként regionális és országos
feladatokat is ellát, 2002 óta építi a Magyar Folyóiratok
Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisát
(MATARKA), országos együttműködés keretében teszi
lehetővé, hogy a Magyarországon vagy a környező
országok magyar nyelvterületein kiadott, túlnyomórészt
magyar nyelvű szakfolyóiratok tartalomjegyzékei bárki
számára szabadon kereshetővé váljanak az interneten.
A TÁMOP keretében elnyert csaknem 200 millió forint
lehetőséget ad a MATARKA szolgáltatásainak
fejlesztésére, bővítésére. Jelenleg a kereshető cikkek
száma 700 ezer, mely a projekt segítségével 1 millió 300
ezerre bővül. Megvalósul emellett a hasonló országos
könyvtári adatbázisok - mint az Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis, valamint a Humántudományi
tanulmányok és cikkek adatbázisa - közös felületen való kereshetősége is.
A pályázat révén a miskolci intézmény könyvtára egy digitális tartalmak tárolására szolgáló országos
cikkarchívum alapjait teremti meg, amit a Pannon Egyetemmel és az Országos Széchenyi Könyvtárral
együttműködve kíván létrehozni. A már digitalizált cikkek és részdokumentumok összegyűjtésével,
rendszerezésével pedig az országos dokumentumküldő rendszer egyik alapköve teremthető meg.
Az egyetemi könyvtár ugyanakkor könyvtári portál fejlesztésével támogatja borsodi partnereit
(Miskolci Városi Könyvtár; Derkovits Művelődési Központ és Városi Könyvtár, Tiszaújváros;
Közösségi Ház és Könyvtár, Alsózsolca; Művelődési- és Sportközpont, Városi Könyvtár,
Sajószentpéter), hogy w eb2-es, interaktív szolgáltatásokat indíthassanak. A portál nyitott lesz a
közhasznú, elsősorban a könyvekhez, művelődéshez, tanuláshoz kapcsolódó tartalmak fogadására,
rendszerezésére és menedzselésére. A portálfejlesztéssel az interneten is kereshetővé válnak a
Tiszaújvárosban, a Miskolci Városi Könyvtárban épített helytörténeti, illetve a ME-n készülő
egyetemtörténeti cikkadatbázisok.
A megvalósuló tartalomfejlesztések hatékony megvalósításához szükséges infrastruktúrát a
könyvtár egy nyertes TIOP pályázatból tudja finanszírozni.
(w w w .edupress.hu)
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Új hozzászólás

Hirdetés
Hirdetés

A rovat legfrissebb hírei

A rovat összes híre

Vallási témákat ölel fel a magyar-szlovák intézményi együttműködés
70 millió forintból újult meg a Kec skeméti Főiskola műszaki könyvtára
A diákok tizede állítja: tanári agresszió áldozata
Ismét elindítaná az iskolai kampányoltást két miniszter
Sportkínálatában a fővárosi intézmények messze elmaradnak
Egységes minőségbiztosítási rendszere lesz a felnőttképző intézményeknek
Elutasították a jászladányi iskola elleni szegregác iós vádakat
Nyílt levélben sérelmezi Hiller az ukrán tankönyvellátást
Péntekig lehet jelentkezni a középiskolai írásbeli felvételi vizsgákra
Folytatódik az életmentés oktatását támogató program

Friss hírek
15:24
Hosszú bűnlajstrom eltörte a karót az eladónő
n
15:15
Kihalás fenyeget több tucat állatfajt
15:03
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Folytatódik az életmentés oktatását támogató program

Öt tonna ruhát osztanak szét a rászorulók
között Debrecenben

Toplista
...a legolvasottabb
Ismét elindítaná az
iskolai kampányoltást
két miniszter
(12.11 10:46)

A diákok tizede állítja:
tanári agresszió
áldozata
(12.11 14:23)

Videó galéria
Orbán: Együtt
Magyarországért,
együtt az emberekkel
(+videó)
Hornék észrevették,
hogy létezik az
uzsora (+videó)
Sztrájk: nem volt
járattörlés Ferihegyen
(+videó)
Az abortuszkérdés GyógyHír (videó)
Zárószavazás a
gyorskölcsönökről
(+videó)

Tőzsde adatok

Forrás:
w w w .portfoliofinancial.hu

70 millió forintból újult
meg a Kecskeméti
Főiskola műszaki
könyvtára
(12.11 16:15)

Vallási témákat ölel fel
a magyar-szlovák
intézményi
együttműködés
(12.14 11:24)

állások
Termékmenedzser
Risk Monitoring
Analyst
Artwork Planner
ÉLETBIZTOSÍTÁSI
TANÁCSADÓ
További állások >>
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szállás wellness nyár nyaralás
augusztus 20. utazas

A nap képe
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