
 
MIDRA 

Miskolci Egyetemi Digitális 
Raktár és Adattár 

 
 

Digitális raktár és adattár az egyetemen keletkező, tudományos vagy 
oktatási célú digitális dokumentumok számára, melyek köre kiterjed az 
egyetemi jegyzetekre, tankönyvekre, nagyobb terjedelmű oktatási 
segédletekre, TDK dolgozatokra, szakdolgozatokra, disszertációkra, 
egyetemi szabályzatokra, videóanyagokra és egyéb művekre. 



Jellemzői: 
 
• Ingyenes, szabadon felhasználható (GPL) programra épül 

(eleMEK) 
• Web alapú alkalmazás 
• Kiegészítő alkalmazásokkal biztosítja a digitális tartalom 

tárolását, feltöltését és szolgáltatását 
• XML alapú és az elterjedtebb szabványok (Dublin Core, 

MARC) szerinti metaadatokat szolgáltat 
• Fejlett keresővel rendelkezik 
• Hazai fejlesztés (MEK Egyesület, NIIF, IHM ) 
• A Creative Commons jogkezelést ismeri 
• Továbbfejlesztése folyamatos 



Technikai jellemzők: 
 
• Java/JSP alapú, platformfüggetlen alkalmazás 
• Apache Tomcat webserverbe épül be 
• JDBC interfészen át kapcsolható SQL adatbázisokhoz 
• XML alapú metaadatleírást alkalmaz 
• A felhasználóval web-felületen át kommunikál 

 
Bővebb információ: 
 
 http://elemek.oszk.hu/ 

http://elemek.niif.hu/rendszerterv/ 



 
1. ábra Rendszerfelépítés 



 
Felhasználói felület: 

 
• Egyszerű és összetett kereső 
• Találati lista, szűkítő kereséssel 
• Metaadat-formátumok szerinti nézetek 
• Feltöltőoldal 
• Adatfelvivők és adminisztrátor számára külön felület (nem 

webalapú) 
 



 
2. ábra Keresőoldal 



 

 
3. ábra Cédula 

 



 
4. ábra Címke 



 
5. ábra Találati lista 



 
6. ábra Feltöltés 



Megvalósított metaadat-formátumok: 
 
• Dublin Core 
• ISBD „cédula” 
• Címke 
• USMARC, HunMARC 
• CSV (adatcseréhez) 

 
 
Metaadatok tárolása: 
 
• XML állományokban 
• Adatbázisban 



XML részlet: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<!DOCTYPE eleMEK SYSTEM "eleMEK.dtd"> 
<eleMEK> 
  <EMCode>EMTEST000227</EMCode> 
  <DCTitle> 
    <Main>Asma</Main> 
    <Sub>A Délkínában él ő szani törzs regéje</Sub> 
    <Uniform>Asma</Uniform> 
  </DCTitle> 
  <DCContributorPerson> 
    <SortNo>1</SortNo> 
    <Function>[ford.] fordító</Function> 
    <FamilyName>T őkei</FamilyName> 
    <GivenName>Ferenc</GivenName> 
  </DCContributorPerson> 
  <DCContributorPerson> 
    <SortNo>2</SortNo> 
    <Function>[ford.] fordító</Function> 
    <FamilyName>Weöres</FamilyName> 
    <GivenName>Sándor</GivenName> 
  </DCContributorPerson> 
  <DCDate> 
    <Event>MEK-be való felvétel id őpontja</Event> 
    <Date>1996-08-01</Date> 
  </DCDate>  <DCDate> 
    <Event>HTML változat</Event> 
    <Date>2002-09-23</Date> 
  </DCDate> 



Gyűjtemények, célközönség: 
 
A MIDRA elsősorban az egyetemi közösséghez szól, de a 
világ felé is nyitott tartalmának egy részével. 
 
 
Jelenleg az alábbi gyűjtemények feltöltését kezdtük meg: 

 
• Levéltári anyagok (pl. szabályzatok) 
• A selmeci műemlékkönyvtár digitalizált anyagai 
• Tananyagok 
• Tudományos munkák (PhD, TDK, szakcikkek) 
• Videoarchívum 



 
 
 

Köszönöm a figyelmet! 
 
 
 

Perlaki Attila 
perlaki@chello.hu 

http://www.lib.uni-miskolc.hu 


