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elektronikus katalógus
Székelyné Török Tünde „A katalóguscédulától a szemantikus webig. Közös elektronikus katalógus építése az ELTE könyvtáraiban” A tanulmány egy konkrét példán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem példáján szemlélteti, hogy egy földrajzilag tagolt intézmény esetében milyen módszer kínálkozhat az egységes
könyvtári rendszer kialakítására. A közös elektronikus katalógus létrehozása során egyik fontos célkitűzés
volt a korábban eltérő feldolgozási módszer szerint feltárt dokumentumok rekordjainak integrálása. A különböző megoldások bemutatásán túl a fejlesztések és az elektronikus katalógus azonos elvek szerint történő építésének kontrollálására kialakított eljárás ismertetése is része az írásnak. Ezzel párhuzamosan a
nemzetközi trendekhez igazodó új hazai törekvések követése és megvalósítása is jelen van az egyetem
könyvtárainak mindennapi gyakorlatában.
Az Europeana az Európai Uniónak egy olyan platformja, ahol közel 4000 könyvtár, múzeum és archívum
teszi elérhetővé több mint 58 millió kulturális örökségi elemét a gyűjteményeikből, olyan formában, amely
lehetővé teszi a kutatók, kreatív szakemberek és az érdeklődők számára a felhasználást és a kreatív újrahasznosítást. Az Europeana felállított egy irányítócsoportot, amelynek az lett a feladata, hogy kidolgozzon
egy akkreditációs rendszert az aggregátorok számára. Ezt a munkamenetet mutatja be Szüts Etele „Aggregátorok akkreditációja az Europeana szolgáltatáshoz” című írásában. A szervezeteknek és intézményeknek folyamatosan lehetőségük lesz benyújtani akkreditációs szándékukat az Europeana Alapítványnak,
viszont évente egyszer felülvizsgálják az aggregátorok akkreditációs státuszát, és abban az esetben, ha az
aggregátor nem teljesíti valamelyik felelősségvállalását, visszavonják az akkreditációját.
Szakkönyvtári stratégia
Gaálné Kalydy Dóra „A szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai” című írásában bemutatja a 2019–
2024. időszakra vonatkozó irányelveket. A stratégia megfogalmazásának a célja, a szakkönyvtárak – a
felsőoktatási könyvtárakkal is – közös, a nemzeti stratégiai innovációs és tudománypolitikai célokhoz illeszkedő középtávú fejlesztési irányainak megfogalmazása. Az elkészült dokumentum alapjául szolgálhat a
döntéshozókat segítő előterjesztések megfogalmazásához.
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