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Европеана – данни и съдържание

•СЪДЪРЖАНИЕ
• Над 10 милиона обекта, достъпни с версия Рейн (лято 2010 г.)

• Метаданни: информация описваща дигиталните обекти
• Изображения на обектите:  thumbnails
• Семантични ресурси: описват предимно лексикално и

предметно обекти от културното наследство – тезауруси, 
таксономия, предметна класификация и онтология



Европеана – данни и съдържание

ПОТОК НА ДАННИ
• Доставчиците на данни осигуряват данните, отговарящи

на изискванията, поставени от Европеана
• Подават данните на Европеана
• Европеана ги събира, нормализира и допълва
• Данните се интегрират в базата



Търсене в Европеана

• Simple Search - Просто търсене
• Advanced Search - Разширено търсене

• Търсене по определени полета с използване на логически
оператори

• Спомагателни функции при търсене
• Word autocompletion - автоматично довършване на фразата за

търсене
• Alternative spelling - алтернативно изписване на фразата
• Synonyms - предлагане на синоними



Преглеждане на съдържанието в Европеана

• People are currently thinking about - В този момент хората
мислят за …

• Related Items - Подобно съдържание
• Time Line – Линия на времето
• Clustering on the fly - организиране на резултатите от

търсенето по дадена тема в списъци, отговарящи на
различни условия

• Refine Search - Стесняване на търсенето
• По ключови думи
• По автор/създател



Колекцията на Регионална библиотека - Варна

•Профил на колекцията
• Характеристики на местната общност
• Критерии за подбор

• историческа и културна стойност
• опазване на документите

•Партньори
• Музей на Възраждането
• Музей по история на Варна
• Държавен архив - Варна



Колекцията на Регионална библиотека -Варна

• “Варненски периодични издания”
• 187 заглавия / 1880 – 1944 г.

• “Пощенски картички и фотографии от Варна XIX – XX в.”
• 2500 обекта / 1850 – 1944 г.

• юни 2010 г.  - 12 000 записа влети в Европеана

• март 2011 г. – 8 000 записа ще бъдат въведени



Стандарти за описание
• Europeana Semantic Elements V3.2. (ESE) – ноември 2008 г.

• Dublin Core базирано приложение
• Може да бъде прилагано върху хетерогенно съдържание
• Използва 37 елемента от Dublin Core стандарта – за описание

на дигиталните обекти
• Съдържа 12 специфични за Европеана елемента

• Europeana Data Model
• OAI ORE приложение по отношение на обектите
• Dublin Core приложение – по отношение на представянето на

метаданните
• SKOS стандарт – при организиране на тезаурусите и

речниците



















Агрегатори на данни

“ Организация, която събира метаданни от своята
група доставчици на съдържание и ги предава на
Европеана, подпомага доставчиците с насоки за
съответствие (...) и преобразува метаданните (...), 
осигурява администриране, управление и обучение.”



Съдържание и информационен поток



Видове Агрегатори
• Матрица на Агрегаторите:

• мултидисциплинарни, в една област, тематични
• ниво на действие - регионално, национално, европейско, глобално

Област /географско покритие Регионални Национални Европейски Световни

Мултидисциплинарни (хоризонтални)
This in Brabant Culturaltalia Europeana

В една област (вертикални) MovE Direccao-Geral de 
Arquivos

Dismarc (музика)

TEL (книги) 

EFG (филми)

World Digital library 
WorldCat

Тематични Мултидисциплинарни Judaica ArXiv.org

В една област Great War Archive



Вертикален модел

Europeana

Ape Net / Archives TEL / Libraries Athena / Museums

Национални Архиви Национални библиотеки Музеи



Мултидисциплинарен модел
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Възможни спорни въпроси
• Агрегатор: основен (национален)

регионален на местно съдържание
Смесването на двата модела вероятно отразява по-

правилно реалността и е различно във всяка страна ...
но ще предизвика дублиране на въведеното в Европеана

съдържание
Ще изисква намиране на техническо решение, например

въвеждане на постоянни идентификатори?
Опасност от необходимост за полагане на излишни

усилия и ресурси в период на икономическа криза?



Спорни въпроси (2)

• Устойчиво развитие на Агрегаторите (във вертикалната
област) на европейско ниво?

• Дали портали във вертикалната област отчитат местното
/регионално/ съдържание или са предназначени главно
за национални институции (например TEL) – какви ще са
последиците от това?

• Технически осъществимо ли е националните Агрегатори
да боравят с комплексни данни от няколко различни
области (например 3D/VR)?



Въздействие на местно ниво

• Местното/регионално съдържание трябва да подлежи на
агрегация, след която информацията да бъде събираема
от Европена

• Да се направи инфраструктурата на местното/регионално
съдържание годна за автоматично събиране и
индексиране от Европеана

• Различните видове съдържание да се направят достъпни
за други доставчици на услуги



Европеана – предизвикателство пред
българските библиотеки

Европеана: дава шанс за представяне на “малки” колекции и
разкриването им пред широка публика

• Приемане на общовалидна дефиниция на понятието
“дигитализация”

• Необходимост от изработване на нормативна и
инфраструктурна рамка на процеса

• Създаване на регистър на документите, подлежащи на
дигитализация

• Финансова обезпеченост



Благодарим за вниманието !

Емилия Милкова
Радка Калчева

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” - Варна


