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Könyvtári fejlesztések a megyében
2009. november 24. (kedd) 15:43 – szepesis

Uniós támogatásból fejleszti a Miskolci Egyetem az országos könyvtári rendszert
és saját könyvtárát.
Országos és helyi elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése kezdődik a
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeumában az oktatás-képzés és az
élethosszig tartó tanulás érdekében. A közel 200 millió forintos európai uniós
támogatás több országos könyvtári adatbázis összehangolására, oktatástörténeti és
szemantikai webportálok létrehozására, valamint nagy mennyiségű könyvtári
dokumentum adatbeviteléhez is lehetőséget teremt. A projektek nyitókonferenciája
ma délelőtt zajlott a Miskolci Egyetemen.
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Fejlesztik az egyetemi könyvtárat
Csaknem 280 milliós könyvtári fejlesztések
kezdődnek Borsod megyében a közeljövőben.
Ezekből az európai uniós támogatású, az
élethosszig tar...

Kilencmilliárd fejlesztési forráshoz
jutott az Egyetem
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a napokban tette
közzé a Miskolci Egyetem eddig elbírált európai
uniós pályázatainak eredményét. Ezekkel egy...
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Címlap-videók

H1N1 elleni felkészülés a szülészeten
Elhangzott: a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeuma az országos könyvtári
rendszer részeként regionális és országos feladatokat is ellát. Az egész életen át
tartó tanuláshoz szükséges tudás és képesség megalapozásában, fejlesztésében
nyújt jelentős támogatást a megnyert közel 200 millió forintos pályázati összeg.

Napjainkig 20 ember veszítette életét a H1N1 szövődményei miatt
hazánkban. Az utóbbi hetekben több várandós nő is
megfertőződött az új influenza vírus...
Miskolc Ma 2009-12-08

A könyvtárak célja az is, hogy közvetítsenek minden nyilvánosságra került
információt és adatot, kiemelten biztosítsanak hozzáférést a nemzeti kultúra
dokumentumaihoz. Ennek érdekében a Miskolci Egyetem könyvtára 2002 óta építi a
MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisát (MATARKA),
országos együttműködés keretében lehetővé teszi, hogy a Magyarországon vagy a
környező országok magyar nyelvterületein kiadott, túlnyomórészt magyar nyelvű
szakfolyóiratok tartalomjegyzékei bárki számára szabadon kereshetővé váljanak az
interneten.
A TÁMOP-3.2.4-08/2. keretében elnyert közel 200 millió forint lehetőséget ad a
MATARKA szolgáltatásainak fejlesztésére, bővítésére. Jelenleg a kereshető cikkek
száma 700 ezer – ez 1 millió 300 ezerre bővül. Megvalósul a hasonló országos
könyvtári adatbázisok − mint az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA),
valamint a Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa (HUMANUS) −
közös felületen való kereshetősége is.Az egyetemi könyvtár és partnerintézményei
összehangoltan fejlesztik szolgáltatásaikat és információ-szolgáltatási
rendszerüket. A pályázat révén a Miskolci Egyetem könyvtára megteremti az alapjait
egy − digitális tartalmak tárolására szolgáló − országos cikkarchívumnak, amit a

IVS - útfejlesztés a belvárosban
Megkezdődött az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében a
miskolci útfejlesztési projekt első szakasza. A mintegy 2 milliárd
PDFmyURL.com

Pannon Egyetemmel és az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kíván
létrehozni. A már digitalizált cikkek és részdokumentumok összegyűjtésével,
rendszerezésével megteremtődhet az országos dokumentumküldő rendszer egyik
alapköve.

forintos program ...
Kilátó 2009-12-08
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Villámvoks
Szokott-e bort
fogyasztani?
Rendszeresen
iszom bort, az
életem része.
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 web2-es, interaktív
szolgáltatásokat indíthassanak. A portál nyitott lesz a közhasznú, elsősorban a
könyvekhez, művelődéshez, tanuláshoz kapcsolódó tartalmak fogadására,
rendszerezésére és menedzselésére, így növeli régiónk hátrányos helyzetű
lakosságának hozzáférését a kulturális szolgáltatásokhoz.
A portálfejlesztéssel az interneten is kereshetővé válnak a Tiszaújvárosban, a
Miskolci Városi Könyvtárban épített helytörténeti, illetve a Miskolci Egyetemen
készülő egyetemtörténeti cikkadatbázisok. Így webes alapú szolgáltatások
szerveződhetnek a helyi műhelyekben eddig keletkezett digitalizált anyagok
közzétételére.A megvalósuló tartalomfejlesztések hatékony megvalósításához
szükséges infrastruktúrát a könyvtár egy nyertes TIOP pályázatból tudja finanszírozni.

Szoktam bort inni,
még, ha nem is
rendszeresen.
Ünnepekkor, vagy
ha valamilyen
alkalom van.
Nem szeretem a
bort.
Nem érdeklődőm a
borfogyasztás iránt.

Villámvoks
Ön hogyan készül a
karácsonyra?
Lesz családi
vacsora, ajándék
mindenkinek, amit
szeretnének.
Ha hitelből is, de
lesz családi
ünneplés és
ajándékozás.
Meg kell húzni a
nadrágszíjat,
szűkösebb ünnep
lesz, mint tavaly.
Örülök, ha az
ünnepi vacsora
összejön.
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A Miskolci Egyetem központi könyvtára a régió legnagyobb információs
központjaként kiemelten kezeli a könyvtári szolgáltatások népszerűsítést, valamint a
könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési kompetenciák
fejlesztését. A jövőben az Avasi Gimnáziummal és az Andrássy Gyula
Szakközépiskolával együttműködve megismerteti már a középiskolás diákokat is a
felsőoktatásban elérhető digitális és információkeresési módszerekkel, ezzel
hozzájárulva az információs írástudás magasabb szintre emeléséhez.
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Az értékeléshez be kell jelentekeznie.
Miskolc i Kommunikác iós Nonprofit Kft.

jandera

3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.
http://www.mikom.hu
tel: 46 503 500
fax: 46 358 200
e-mail: info@mikom.hu
Ügyvezető igazgató: Karosi Imre

ez jó hír.

Minden jog fenntartva!

HOZZÁSZÓLÁSOK
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.
2009-11-25 02:11
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