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Melindan toimintamalli

Ulkoisten toimijoiden aineistokanava

▪ Periaatteellinen muutos Melinda-toimintamallissa

▪ Tukee kuvailun ekosysteemin kehittymistä

▪ Aineistojen suorasiirrot eri toimijoilta/järjestelmistä Melindaan
▪ Automatiikan hyödyntäminen

▪ Rajapinnat, erätuontijärjestelmä

▪ Haasteita
▪ Datan yhteen sovittamien, laadunvarmistus, tuplakontrolli

▪ Massakorjaukset, konversiot (Onix->Marc21, DublinCore->Marc21)

▪ Kanavaan vuosina 2018-2019 liitettäviä metatiedon tuottajia:

▪ Helmet, Elisa-kirja, Ellibs, Kirjavälitys, julkaisuarkistot

▪ Osakohteelliset: Yle/Fono, journal.fi

▪ KK: ISBN-palvelun kautta tulevat metatiedot, Digi

▪ Aineistoja, joista ei vielä päätöstä mm. FinELib, avoimet aineistot
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Kansallinen metatietovaranto

Ajankohtaista

▪ eMelinda –kehitysohjelma ja talkoot

▪ Talkoot jatkuvat. Kun kuvailet, kuvaile Melindaan!

▪ Muuntaja-ohjelman jatkokehitys

▪ Kirjastoille kysely FinELib- ja avoimien aineistojen Melindaan
tuonnista tehtiin 11/2018. Vastausprosentti yli 70%.

▪ Tuloksia analysoidaan parhaillaan

▪ Kiitokset kyselyyn vastanneille!
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Kansallinen metatietovaranto

Melindaan mukaantulo
▪ Kansalliset tietokannat

▪ Arto/Aleksi artikkelitietokannan kuvailutuotanto Melindaan

▪ Noin 2,1 milj. tietuetta on siirretty Melindaan, loput hännät myöhem.
▪ Lisäksi 

▪ Artiva-tallennuslomakkeen istuttaminen Alephin päälle

▪ Melindan OAI-PMH rajapinnan rakentaminen
• Arton tietueiden haravointi Finnaan, alkuvuosi 2019

▪ Viola kansallisdiskografian kuvailutuotanto Melindaan keväällä 2019 
▪ Valmistelut alkaneet, Violan auktoriteetit Asteriin syksyn 2018 aikana
▪ Violan nuotit ja äänitteet kevään 2019 aikana

▪ Musiikkiarkisto ja Maailman musiikinkeskus (GMC) irtautuvat Violasta ja 
tulevat Melinda-käyttäjiksi

▪ Erikoiskirjastot
▪ Neuvotteluja ensimmäisistä mukaantuloista

▪ Melinda-esittely erikoiskirjastojen neuvoston kokouksessa 12.12.2018 
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Kansallinen metatietovaranto

Melindaan mukaantulo – yleiset kirjastot

▪ Seinäjoen kaupunginkirjasto – Eepos-kimppa, 

▪ Käyttöönotto loppusuoralla (iso räätäli) 

▪ Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-kimppa 

▪ Käyttöönotto vuoden 2018 lopulla/vuoden 2019 alussa 

▪ Pikku räätäli –malli, paikalliskokoelma ja uudet aineistot 

Melindaan

▪ Koha/Täti-Melinda integraation toteutus aloitettu

▪ Kevyt –malli, mukaan uusilla aineistoilla

▪ Helmet-Melinda integraatio loppusuoralla, testausta

▪ Uudet aineistot (pl. musiikki), erityiskokoelmia Melindaan

hyödyntämällä ulkoisten toimijoiden aineistokanavaa

▪ Neuvotteluja käydään vuonna 2019-2020 liittyvistä kirjastoista
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Kansallinen metatietovaranto

Tulossa Melindan tapahtumia/koulutusta

▪ Talonmiehen tuokiot etäyhteyden välityksellä

▪ 7.2.2019, 3.4.2019, 23.5.2019

▪ Lisäksi harkinnassa kaksi Talonmies-extraa/täydennyskoulutusta

▪ 14.3.2019 ja 25.4.2019

▪ Melinda-Aleph peruskoulutus 

▪ Uudet Aleph-kuvailijat ja kertausta tarvitsevat

▪ Kaksi osainen: teoria itseopiskeluna verkossa ja lähipäivä 2.4.2019

▪ Alustavasti suunnitteilla (loppukevät)

▪ Musiikin kuvailun päivä 

▪ Melinda-päivä
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Kiitos!

melinda-posti(at)helsinki.fi

Melinda-wiki: https://www.kiwi.fi/display/melinda


