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KIRJASTOVERKKOPALVELUT

Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille

tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja 
toimintaympäristön
tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa

– muiden kirjastojen tekemän työn täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu 
– erilliset kuvailutarpeet vähenevät

keskitetty tietovaranto, joka on kirjastojärjestelmäkokonaisuuden ydin 
sen sisältämää metatietoa voidaan esittää asiakkaille eri asiakasliittymissä

=> Hankkeen päättyessä metatietovarannon tuotantopohja ja sisällöt ovat 
merkittävästi laajentuneet
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Kansallinen metatietovaranto on Melinda

Melinda vahvistettu nimeksi Tiedonhallinnan ohjausryhmän 6.11.2012 kokouksessa

Melinda = Meidän kaikkien yhteinen Linda
”Me” tulee sanasta Metatietovaranto
”Me” tarkoittaa yhteistä tekemistä luetteloinnissa
”Linda” yhteisluettelo on metatietovarannon perusta ja nimi on vakiintunut

• Hanke liittyy nykyisen Lindan toiminnallisuuden parantamiseen ja kattavuuden laajentamiseen

”Melinda” on jo käytössä epävirallisena työnimenä (mm. Ely-kiertue)

Kirjoitusasu: Melinda (M isolla kirjaimella, muut pienellä)
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Nimenmuutokseen liittyvät toimenpiteet 

Vuodenvaihteessa 2012/2013 tehdään
Domain –nimen ja tietokannan nimenmuutos

linda.linneanet.fi => melinda.kansalliskirjasto.fi
Vanha ja uusi domain toimivat rinnakkain 6 kk (kevät 2013)
Voi aiheuttaa linkkien ja tekstien päivitystarvetta kirjastoissa, jos käytössä viittauksia Lindan domainiin ja nimeen 

Lindan etusivun päivitys 
Otsikko (Linda => Melinda) 
Selite otsikossa (Yliopistokirjastojen yhteisluettelo => Kirjastojen yhteisluettelo, kolmella kielellä)
Ohjetekstit

Muutoksesta tiedotetaan Kansalliskirjaston eri kanavissa marras-joulukuun aikana 
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Hankkeen tilanne
Pilotointia tehty vuonna 2012 kahdella kirjastosektorilla

– Ammattikorkeakoulujen kirjastot (3 kpl)
– Yleiset kirjastot (2 kpl)

Pilotoinnin kokemukset olleet rohkaisevia
Jatkoaikataulutus AMKien osalta käynnissä, yleisillä vielä avoin
Koko hankkeen jatkosuunnittelu meneillään

– Pitkän tähtäimen suunnitelma (Roadmap, tiekartta ja visio 2016 asti) 
– Lyhyen tähtäimen projektisuunnitelma (vuodelle 2013) 
– Käyttöönottoprojektien suunnitelmat (käyttöönottava kirjasto)

KVP tarjoaa suunnittelun mallipohjat
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AMK : pilottikirjastot

Hämeen ammattikorkeakoulu 
– Aloittanut kesällä 2012 > tuotannossa

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria
– Aloittanut syyskuussa 2012

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
– Aloittaa marras-joulukuussa
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Yleisten kirjastojen pilotit

Kokkolan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto 
– aloittanut loppukeväästä 2012

Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan 
maakuntakirjasto

– aloittanut syyskuussa 2012
Molemmilla käytössä Axiellin Auroran uusi versio
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Metatietovaranto               2012-2016                          Roadmap

Perustan luominen:  Linda-yhteisluettelon siirto Voyager -> Aleph
Yhteisluettelon kehittämisen selvitystyö ja valmistelu
Asiakaskunta: Linnea 2-konsortion kirjastot (sis. Yliopistokirjastot)

2008-2011

2012
Linda-yhteisluettelon kehittämispäätös ja rahoitus -> Metatietovarantohanke
Hankkeen ohjausjärjestelmän ja projektinhallintakäytäntöjen perustaminen
Asiakaskunnan laajeneminen alkaa 

Ammattikorkeakoulukirjastojen (3 kpl) ja yleisten kirjastojen (2 kpl) pilotoinnit
Auktoriteettitietokannan ja luettelointityökalun kehittäminen
Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta

Palvelun tukimallin suunnittelu ja organisointi
Asiakaskunnan laajeneminen  

AMK-kirjastojen (n kpl) ja yleisten kirjastojen (n kpl) koulutus ja käyttöönotot  
Auktoriteettitietokannan (Asteri) ja luettelointityökalun koulutus ja käyttöönotot
Fennican integrointi metatietovarantoon
Lindan käyttöliittymän korvaus Finnalla (määrittely, suunnittelu)
Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta

2013

Asiakaskunnan laajeneminen jatkuu  
AMK-kirjastojen loput, yleisten kirjastojen (n kpl) ja erikoiskirjastojen (? kpl) koulutus ja käyttöönotot  

Lindan käyttöliittymän korvaus Finnalla
Kuvailun yhtenäistäminen ja metatietovarannon sopeuttaminen uusiin kuvailukäytäntöihin (RDA)
Metatietovarannon yhteydet uuteen kirjastojärjestelmään (UKJ)
Metatietovarannon teknisen alustan (Aleph) korvaaminen uudella ohjelmistolla (määrittely)
Hankkeen jatkosuunnittelu vuosille 2014-2016 ja päätökset uusista osa-alueista 

2014

Asiakaskuntana kaikki kirjastosektorit    
Yleisten kirjastojen (n kpl)  ja erikoiskirjastojen (? kpl) koulutus ja käyttöönotot  

Kuvailun yhtenäistäminen ja metatietovarannon sopeuttaminen uusiin kuvailukäytäntöihin (RDA)
Metatietovarannon teknisen alustan (Aleph) korvaaminen uudella ohjelmistolla
Uusien osa-alueiden integrointi (esim. Viola)

2015-2016

Luonnos


