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Kansallinen metatietovaranto Melinda

Tahtotila 2020 (2021)

 Melinda on laadukkaan kuvailutiedon tuotantoympäristö, joka 
mahdollistaa yhteen toimivan ja linkittyvän metatiedon 
tuotannon

 Tavoite 2017–2020 (2021):

 kehittää Melindan toimintamallia ja tekniikkaa 
tulevaisuuden vaatimusten täyttämiseksi 

 kehittää ja laajentaa kuvailutiedon tuotantoympäristöä 
yhteistyössä metatiedon toimijayhteisön (kirjastot, 
kustantajat ja muut metatiedon tuottajat) kanssa 

 Kumppanuuksiin perustuva toimintamalli (metatiedon 
tuotannossa ja tarvittaessa teknisessä kehityksessä)
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Kansallinen metatietovaranto Melinda

Vuosi 2019 Painopisteet (v. 0.2)                     
 Sähköisten aineistojen metatietojen nykyistä laajempi koonti ja kuvailu 

Melindaan

 eMelinda-kehitysohjelma 

 Kannustetaan Melinda-kirjastoja eMelinda-talkoissa (varsinkin kotimaiset aineistot)

 Uusien e-aineistojen metatietojen liittäminen Melindan ulkoisten toimijoiden 

aineistokanavaan:

selvitys, pilotointi, toteutus tarpeen/mahdollisuuksien mukaan

 Julkaisuarkistot, FinELib- ja/tai avoimet aineistot (DOAJ, DOAB), e-

vapaakappaleet

 Melindaan mukaantulon kynnyksen alentaminen

 Violan ja Arton kuvailutuotannon aloitus Melindassa

 Yleisten kirjastojen mukaantulot, eri liittymismallien hyödyntäminen

 Melindan integrointi yleisten kirjastojen Koha/Täti-järjestelmän kanssa

 Erikoiskirjastojen mukaantulojen aloitus, 1. käyttöönotto

 Tarkoituksenmukainen viestintä ja koulutus 

 Melindan teknisen alustan uusimisen valmistelu 

(kytkeytyy kirjastojärjestelmien uusimishankkeisiin)

 Melindan integrointi KK:n ja korkeakoulukirjastojen Koha-järjestelmien kanssa
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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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Kiitos!

melinda-posti(at)helsinki.fi

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

https://www.kiwi.fi/display/melinda

