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Országos és saját könyvtárfejlesztés a Miskolci Egyetemen

Érettségi szóbeli tételek

Életmód

Országos és helyi elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése kezdődik a Miskolci
Egyetem (ME) Könyvtár, Levéltár, Múzeumában - jelentették be a projektet november 24én. 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.
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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
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Petőfi szerelmi lírájának műfaji sokszínűsége
Arany János – a Toldi és a Toldi estéje főhőse
Ady Endre istenes versei
Babits M ihály ars poeticái
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai
elemzés
A gyereklét képei József Attila verseiben
Bűnbánat és könyörgés Balassi Bálint verseiben
Történelmi látomások Vörösmarty Szózat és Elősző
versében
A novellaíró M ikszáth Kálmán: A jó palócok elemzés
A látvány és látomás Pilinszky lágerverseiben
Kétféle értékrend a Jókai Aranyemberében
Avantgarde ars poética Kassák Lajosnál
Thomas M ann - Tonio Kröger elemzése
Katona József - Bánk bán elemzése
Arany János irodalmi életrajz puska
M oliere - Tartuffe tétel és olvasónapló

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI
Az őskor és az ókori kelet
Az ókori Hellász történelme
Az ókori Róma története
PDFmyURL.com

Sztárok
ZöldTech, kütyük

Sulis cuccok

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 web2es, 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.
Forrás:www.edupress.hu
Like

Az ókori Róma története
A korai feudalizmus története Európában
A magyar nép története az államalapításig
Az érett középkor
A felvilágosult abszolutizmus M agyarországon
A Hunyadiak M agyarországon
A földrajzi felfedezések és hatásaik
A Rákóczi szabadságharc
A második VH részvevői és eseményei
Az első világháború következményei és előzményei
M agyarország a második vh.ban
A francia forradalom évszámai puska
A középkori magyar állam puska
Az anjou kor gazdasága a magyar királyságban
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Be the first of your friends to like this.

Nyelvtan szóbeli tételek

Megosztás:

Hot Dog
Find USed Hot Dog Carts at Great Prices.
www.Pronto.c om

Hot Dog Carts In The Nj
Hot Dog Carts In The Nj - Deals! Save on Hot Dog
Carts In The Nj

Friss hírek

www.DealTime.c om

Great Gifts & M ore
See All Hot Dog Collars Coupon Code Great Deals
On Great Brands.

Tech

www.Gifts.c om

www.best-pric e.c om/Toys-Games

szerző: [Fefecs]

Szépség

Sztárok

Szex

Letölthető a Firefox 4 új beta verziója!
28 minutes ago
A M ozilla kiadta a Firefox 4 harmadik béta verzióját,
amiben nem...

Toys and Games
Find your favourite toys and games up to 50%
cheaper on best-price.com

2009.11.24 (22:23)

Msn

<< Vissza

Helymegosztás már a Facebookon is
47 minutes ago
Biztosan te is ismered már az igazán népszerű
helymeghatározó sz...
Új walkman modellekkel jelentkezik a Sony!
11 hours ago
Nemrég a Sony bejelentette, hogy felfrissíti walkman
készülékeinek népszerű E-szériáját. Hamarosan nálunk is
kapható ma...
5 tipp, hogy felgyorsítsd a számítógéped!
PDFmyURL.com

12 hours ago
Bizonyára veled is megesett már, hogy a számítógéped
egyszer csak megmakacsolta magát és nem éppen olyan
sebességgel...
Twitter fejlesztések hirdetőknek
Aug 11, 2010
A Twitter fejlesztői azon dolgoznak, hogyan tudnának
saját hirdetési platformot kihozni a felületükön. Harmadik
féltől s...

Üzenőfal
gerrilakertészet emberek.
[_dropdead_] (F/19)
Önkéntes leszek^^ Najó...azért ezt még ki kell valahogy
tervelnem...
[Liluska123] (L/13)
gyűlölöm a myvipet!!! :@@
[FanniiCullen] (L/12)
hát tiuskah. :/ szerintem csak órán kellene egy kicsit
odafigyelnii és két perc alatt megjegyeznéd az egészet. nem
kellene egész délután azzal nyaggatnod magad...
[LillaxD] (L/102)

Legfrissebb cikkek
Továbbtanulás Abu-Dhabiban
Légy aktív, szervezz önkéntes csapatot!
Te is segíthetsz! Légy önkéntes!
M it tegyél, ha nincs pénzed márkás iskolai cuccokra?
M enő iskolai cuccok
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