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gyűjteményei

Az egyetemen született kutatási eredmények összegyűjtése, ezek egységes bemutatása, egy pontról
való elérhetőségének biztosítása mellett a MIDRA mint intézményi repozitórium helyet ad egyéb,
az egyetem életével, történetével kapcsolatos, illetve az oktatás során keletkezett anyagoknak is. Ez
a sokféleség megkívánja, hogy dokumentumai gyűjteményekbe rendszerezve együtt és külön-külön
is kereshetőek, böngészhetőek legyenek.
Tudományos munkák: Ide várjuk az oktatói publikációkat: cikkeket, tanulmányokat, konferencia
anyagokat, könyveket, könyvrészleteket. Olyan anyagokat, amelyek más forrásban már
megjelentek. Mint korábban említettük, postprintek1 elhelyezésére is van lehetőség. Az oktatóknak
kötelező az MTMT-ben (Magyar Tudományos Művek Tára) megadni cikkeik stb. bibliográfiai
adatait, de ott nincs lehetőség a teljes szövegek archiválására. A MIDRA-ba való feltöltés jelenleg
önkéntes, a szerzők végezhetik, lépéseit következő számukban mutatjuk be.
E-közlemények: A Miskolci Egyetem Közleményeiben 2010 után megjelent cikkekből egy
példányt itt is elhelyezünk, ha a szerző az egyetem alkalmazásában áll. A feltöltést a könyvtár
munkatársai végzik. Már közel 400 cikk található ebben a gyűjteményben.
PhD: Korábbi számainkban többször említettük ezt az állományrészt, ahol a doktori értekezések
mellett tároljuk a téziseket is. Minden esetben olvasható a teljes szöveg. A feltöltést itt is a könyvtár
munkatársai végzik.
Tananyagok: Az oktatók maguk helyezhetik itt el oktatási segédleteiket, tankönyveiket. Feltöltés
előtt érdemes megfontolni, hogy milyen gyakran módosítják a szöveget - gyakran változó szövegek
elhelyezésre nem a repozitórium a legjobb megoldás.
Szakdolgozatok, TDK dolgozatok: Ebben a két gyűjteményben a hallgatói dolgozatokat tároljuk.
A hallgatói munkáknál jogi megfontolásból nem minden dolgozat szövege olvasható szabadon. A
TDK munkák esetében csak azok hozzáférhetőek, amelyeknél már lezajlott az országos
konferencia; szakdolgozatok esetében a szerzőnek kell hozzájárulnia a teljes szöveg szabad
eléréséhez. Ha nem rendelkezünk ilyen engedéllyel, vagy adott vállalat kérte a titkosítást, akkor a
dolgozat szövegébe nem lehet betekinteni. A TDK dolgozatokat a hallgatók töltik fel, a
szakdolgozatok esetében egyelőre nincs egységesen kialakított rend, várjuk a karok javaslatait.
Még három kisebb gyűjteményt ölel fel a MIDRA: Selmeci Műemlékkönyvtár, Videotórium,
Archívum. Keresse fel a repozitóriumot: http://midra.uni-miskolc.hu/, és ismerkedjen meg ezekkel
is!
Következő szám témája: A MIDRA használata
Korábbi számok: http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/tudomanyos-portal/hirlevelek
Hírlevél lemondása: midra@uni-miskolc.hu
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Postprint: a cikk utolsó szerzői változata, amely tartalmazza a lektorok, bírálók kéréseit, kiegészítéseit, de még
nem a „kiadói”, vagyis a lap designja szerint formázott változat
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