
Βασικές έννοιες
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Presentation Notes
Ας δουμε τώρα κάποιες βασικές έννοιες για την τεκμηρίωση και τα αντικείμενα προς τεκμηρίωση.



Βασικές Έννοιες

o πολιτιστικό αντικείμενο ή αντικείμενο πολιτιστικής

κληρονομιάς:

o ανθρώπινο δημιούργημα με πολιτιστικό

ενδιαφέρον που μπορεί να έχει φυσική ή 

ψηφιακή υπόσταση

o Ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ή ψηφιακό τεκμήριο:

o πληροφοριακός πόρος που αναφέρεται σε ένα

πολιτιστικό αντικείμενο και αποτελείται από:

o ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία 

σε διάφορες μορφές, ανάλογα με το σκοπό 

και τη χρήση

o τα μεταδεδομένα που το περιγράφουν

3-D έργο 
τέχνης

Αρχαιολ. 
μνημείο

Χειρόγραφο

Κονσέρτο

Γλυπτό

Ζωγραφικός 
πίνακας
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Presentation Notes
πολιτιστικό αντικείμενο ή αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς:ανθρώπινο δημιούργημα με πολιτιστικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει φυσική ή ψηφιακή υπόσταση π.χ. βλέπουμε στα δεξιά διάφορα παραδείγματα πολιτιστικών αντικειμένων όπως ….Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η προσοχή μας εδώ πρέπει να στρέφεται στο εικονιζόμενο αντικείμενο και όχι στην ίδια τη φωτογραφία ως πολιτιστικό αντικέιμενο. Αυτό γίνεται όμως πιο σαφές λίγο αργότερα όπου ασχολούμαστε ειδικά με αυτή την αμφισημία.Ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ή ψηφιακό τεκμήριο: πληροφοριακός πόρος που αναφέρεται σε ένα πολιτιστικό αντικείμενο και αποτελείται από: ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία σε διάφορες μορφές, ανάλογα με το σκοπό και τη χρήση μεταδεδομένα που το περιγράφουνΆρα εμείς καλούμαστε να δημιουργήσουμε αυτούς τους πόρους, περιγράφοντας τους βασισμένοι στις αναπαραστάσεις των αντικειμένων που έχουμε μπροστά μας.



o Διαδικτυακό Περιβάλλον Διάθεσης Ψηφιακών

Πολιτιστικών Πόρων ή Διαδικτυακό Περιβάλλον

Διάθεσης:

o ιστότοπος που διατηρεί ο φορέας διαθέτοντας 

ελεύθερα σε χρήστες και τρίτα συστήματα 

ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους.

o περιεχόμενο μέσω ενός Συστηματος Διαχείρισης

Ψηφιακού Περιεχομένου

o Διάθεση σελίδας τεκμηρίου: 

μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε τεκμήριο

Βασικές Έννοιες

Presenter
Presentation Notes
Διαδικτυακό Περιβάλλον Διάθεσης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ή Διαδικτυακό Περιβάλλον Διάθεσης: ιστότοπος που διατηρεί ο φορέας διαθέτοντας ελεύθερα σε χρήστες και τρίτα συστήματα ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους. Αυτοί οι πολιτιστικοί πόροι γίνονται διαθέσιμοι μέσω ενός Συστηματος Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου Μέσω του περιβάλλοντος διάθεσης δίνουμε επίσης και τη σελίδα τεκμηρίου κάθε πολιτιστικού πόρου δηλαδή τη μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε τεκμήριο



Βασικές Έννοιες
o Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου:

o ψηφιακά αποθετήρια (repositories)
o συστήματα

o διαχείρισης (ψηφιακών) βιβλιοθηκών
o ηλεκτρονικής έκδοσης
o διαχείρισης μουσείων
o οργάνωσης αρχειακών συλλογών

o Συσσωρευτής:

o ο φορέας ο οποίος συλλέγει μεταδεδομένα ή και 
ψηφιακά αρχεία (συνήθως αρχεία προεπισκόπησης), 
μέσω ειδικής υποδομής συσσώρευσης

Presenter
Presentation Notes
Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου:ψηφιακά αποθετήρια (repositories)συστήματα διαχείρισης (ψηφιακών) βιβλιοθηκώνηλεκτρονικής έκδοσηςδιαχείρισης μουσείωνοργάνωσης αρχειακών συλλογώνΣυσσωρευτής: ο φορέας ο οποίος συλλέγει μεταδεδομένα ή και ψηφιακά αρχεία (συνήθως αρχεία προεπισκόπησης), μέσω ειδικής υποδομής συσσώρευσηςΣτην Ελλάδα το ΕΚΤ είναι αυτό που έχει θεσμικά αναλάβει το ρόλο του συσσωρευτή μέσω της υποδομής search culture.



Ορισμοί
oΤί είναι μεταδεδομένα

o Δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα

o Μέσο τεκμηρίωσης των έργων

o Κάνουν δυνατά:
o περιγραφή

o οργάνωση

o ερμηνεία

o εντοπισμό

ενός αντικειμένου μέσω ενός συστήματος 
διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

Presenter
Presentation Notes
Τώρα μερικοί ορισμοί χαρακτηριστικοί για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα των μεταδεδομένων και της τεκμηρίωσης.Τί είναι μεταδεδομέναΔεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομέναΜε αυτή την έννοια είναι το Μέσο τεκμηρίωσης των έργωνΚάνουν δυνατά: περιγραφήοργάνωσηερμηνεία εντοπισμό ενός αντικειμένου μέσω ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS)



Ορισμοί
o Τι είναι σχήμα μεταδεδομένων

o Το σύνολο των πεδίων που περιγράφουν 

ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή έννοια με 

δομημένο τρόπο.

o Τι είναι λεξιλόγια

o Ένα σύνολο λεξικών στοιχείων που 

περιγράφουν με πρότυπο τρόπο 

πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα ή άλλες 

έννοιες

o Τι είναι κανόνες περιγραφής

o Ένα σύνολο οδηγιών για την 

πρότυπη περιγραφή ενός αντικειμένου, 

προσώπου ή έννοιας

Ενιαία 
Δομή

Κοινό τρόπο
περιγραφής

π
ρο

σφ
έρ

ου
ν

Presenter
Presentation Notes
Τι είναι σχήμα μεταδεδομένωνΤο σύνολο των πεδίων που περιγράφουν ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή έννοια με δομημένο τρόπο. Τι είναι λεξιλόγιαΈνα σύνολο λεξικών στοιχείων που περιγράφουν με πρότυπο τρόπο πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα ή άλλες έννοιες και μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τουςΤι είναι κανόνες περιγραφήςΈνα σύνολο οδηγιών για την πρότυπη περιγραφή ενός αντικειμένου, προσώπου ή έννοιαςΑυτά προσφέρουν ενιαία δομή και κοινό τρόπο περιγραφής με άλλα λόγια προσφέρουν μια κοινή ενιαία γλώσσα που είναι κατανοητή τόσο από τους ανθρώπους όσο και απο τους υπολογιστές. Να λοιπόν η αξία των μεταδεδομένων πέρα από το γεγονός της ίδια της περιγραφής και της παραγωγής γνώσης. 



Πεδία και ζητήματα τεκμηρίωσης

Presenter
Presentation Notes
Ποια πεδία μας ενδιαφέρουν σε ένα σχήμα και ποια ζητήματα τεκμηρίωσης καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.



Περιγραφικά μεταδεδομένα έργου

oΠοιο έργο; Τίτλος
oΠοιος; Δημιουργός / Συντελεστής
oΠότε; Χρονολογία
oΠού; Τόπος
oΠού αναφέρεται; Θέμα
oΤι είδους; Τύπος
oΠως εκφράζεται; Γλώσσα
oΆλλα στοιχεία; Περιγραφή

Σχήμα μεταδεδομένων

EDM
ESE

OAI-DC

QDC

METS

LIDO

Presenter
Presentation Notes
Τα βασικά πεδία της περιγραφής ενός αντικειμένου, περιλαμβάνουν τα περιγραφικά μεταδεδομένα και απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέτουμε για το αντικείμενο προς περιγραφή όπως:Ποιο έργο έχουμε μπροστά μας; οπότε απαντάμε με τον τίτλο του, ποιος το δημιουργησε οπότε απαντάμε με τον Δημιουργό ή τον Συντελεστή που συνέβαλε στην ολοκλήρωσή του…..Όλα αυτά τα πεδία συνθέτουν το σχήμα μεταδεδομένων όπως …..στα οποία θα αναφερθεί με περισσότερη λεπτομέρεις ο Χ.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

oΤίτλος*
oΥποχρεωτικό

o "Χωρίς τίτλο"

oΣυνοπτικός και Περιεκτικός

oΜία τιμή

Presenter
Presentation Notes
Για να καταλάβουμε καλύτερα τη λειτουργία κάθε πεδίου θα διατρέξουμε τα μεταδεδομένα κάποιων παραδειγματικών εγγραφών. Εδώ έχουμε τους Καβαλάρηδες του Γιάννη Κολέφα, ένα ζωγραφικό πίνακα σε χαρτόνι.Η αξία της συμπλήρωσης κάθε πεδίου έχει δύο πτυχές: α) την αξία της περιγραφής, της τεκμηρίωσης δηλαδή του αντικειμένου και β) του εντοπισμού του αντικειμένου μέσω αυτής της περιγραφής από ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.Ειδικότερα κάθε πεδίο έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις συμπλήρωσης. Αρχίζουμε από τον τίτλο του τεκμηρίου που είναι υποχρεωτικός ακόμα και αν μας είναι άγνωστος (Χωρίς τίτλο) και αποτελεί βασικό πεδίο αναζήτησης στη φόρμα της αναζήτησης ενός συστήματος όπως βλέπουμε. Επίσης πρέπει να είναι συνοπτικός και να λαμβάνει μία τιμή.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

o Δημιουργός*

o Υποχρεωτικό

o Άγνωστος Δημιουργός

o Ποιος δημιούργησε το έργο

o Συγγραφέας, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., γλύπτης, ζωγράφος, 

αρχιτέκτονας κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ο Δημιουργός, επίσης υποχρεωτικό πεδίο ακόμη και αν δεν τον ξέρουμε όπου βάζουμε Άγνωστος Δημιουργός.Απαντά στην ερώτηση ποιος δημιουργησε το έργο π.χ. …..Αντλείται συνήθως από λεξιλόγιο όπως βλέπουμε να συμβαίνει στη φόρμα της αναζήτησης και λαμβάνει περισσ από μια τιμές. Είναι σημαντικό εδώ να καταλάβουμε ότι το λεξιλόγιο με το οποίο αναζητούμε  τον Δημιουγό βασίζεται ουσιαστικά στη δική μας τεκμηρίωση για το πεδίο Δημιουργός, ευρετηριάζουμε δηλαδή ένα σύνολο όρων για να κάνουμε εύκολή την πρόσβαση στις συλλογές μας. Αυτό συμβαίνει όπως θα δούμε και με άλλα πεδία όπως Τύπος, Θέμα, Τόπος, Χρονική κάλυψη και Άδειες. Αυτό το σύνολο των όρων αντι να το δημιουργόύμε εμείς βέβαια, μπορούμε να το παίρνουμε έτοιμο από ένα προκαθορισμένο λεξιλόγιο που έχει ήδη δημιουργηθεί για τις ανάγκες μας όπως θα σας εξηγήσει στη συνέχεια η συνάδελφος Α. Παπανότη.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα
o Συντελεστής

o Προαιρετικό

o Ποιος συνέβαλε στη δημιουργία του έργου

o Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, σκηνογράφος, 

ηθοποιοί σε θεατρική παράσταση

o Εικονογράφος, εκδότης, μεταφραστής σε βιβλίο

o μουσικός, ηχολήπτης, τραγουδιστής, χορηγός, 

μαέστρος σε κονσέρτο ή συναυλία κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Το έργο μπορεί επίσης να έχει και συντελεστές. Είναι προαιρετική η συμπλήρωση του και απαντά στην ερώτηση ποιος …..Συνήθως αντλείται από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μια τιμές. Εδώ για παράδειγμα Συντελεστης είναι ο συγγραφέας του Θεατρικού έργου η αυλή των θαυμάτων, ο Ιακωβ. Καμπανέλλης που ανέβηκε από το ΔΗΠΕΘε Κομοτηνής



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

o Τύπος*

o Υποχρεωτικό

o Το είδος ή η κατηγορία του έργου

o Χάρτης, Επιστολή, Χειρόγραφο, Βιβλίο, Θεατρική παράσταση, Πίνακας 

ζωγραφικής, Αρχαιολογικό μνημείο, Φωτογραφία κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

o Προσοχή! Συνήθως δεν περιγράφουμε το οπτικο-ακουστικό μέσο αλλά το 

αντικείμενο που αυτό αναπαριστά

o Όχι τη φωτογραφία αλλά το απεικονιζόμενο αντικείμενο

o Όχι το βίντεο αλλά την εκδήλωση μέσα σε αυτό

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ο τύπος δηλαδή η κατηγορία του αντικειμένου …..Πλύ σημαντικό πεδίο γι' αυτό και Είναι υποχρεωτικό, αντλείται συνήθως απο λεξιλόγιο και παιίρνει περισσότερες από μια τιμέςΤο πεδίο αυτό είναι σημαντικό γιατί αποτελεί και δίοδο αναζήτησης στη συλλογή μας.Επίσης στο πε΄διο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από εμάς τους τεκμηριωτές. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν περιγράφουμε το οπτικο-ακουστικό μέσο αλλά το αντικείμενο που αυτό αναπαριστάΌχι τη φωτογραφία αλλά το απεικονιζόμενο αντικείμενοΌχι το βίντεο αλλά την εκδήλωση μέσα σε αυτόΕδώ δηλαδή περιγράφουμε το ζωγραφικό πίνακα "Καβαλάρηδες" και όχι τη φωτογραφική του απεικόνιση από κάποιον φωτογράφο. 



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Τύπος
1 φωτογραφία - 2 έργα

Αρχαίος ναός

Φωτογραφία

Έργο

Presenter
Presentation Notes
Ωστόσο σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη μπορούμε να καλύψουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα.Σε αυτή τη φωτογραφία για παράδειγμα βλέπουμε να εικονίζεται ο Παρθενώνας. Είναι λογικό λοιπόν όταν έχουμε μια τέτοια φωτογραφία να εστιάσουμε στο αντικείμενο που εικονίζει ως το έργο που θα περιγράψουμε. Ωστόσο κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει και την ίδια τη φωτογραφία του Παρθενώνα ως ένα επιπλέον καλλιτεχνικό δημιούργημα (φωτογράφος, χρονολογία κλπ.). Κάτι τέτοιο δεν έιναι απαγορευτικό, αυτό ομως που είναι απαγορευτικό είναι να τεκμηριώνουμε πότε το έργο και πότε τη φωτογραφία ως το βασικό έργο, μη έχοντας ουσιαστικά συνέπεια στον τρόπο που τεκμηριώνουμε.Και οι δύο αυτές εκδοχές περιγραφής που μόλις είπαμε είναι δυνατές μέσα από τα πρότυπα που σας παρέχουμε και ειδικότερα το EDM στα οποία θα αναφερθεί αργότερα ο …..



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Τύπος
1 φωτογραφία - 1 έργo

Αρχαίος ναός

Φωτογραφία

Έργο

Presenter
Presentation Notes
Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα όπου ο τύπος του έργου είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να είναι ο αρχαίος ναός αλλά η ίδια η φωτογραφία καθώς εικονίζεται σε αυτήν η Μ. Μερκούρη. Άρα υπάρχουν εξαιρετικές περιτώσεις όπου ο τεκμηριωτη΄ς καλείται να πάρει κάποια απόφαση σχετικά με το έργο που τεκμηριώνει και οι οποίες δεν είναι δύσκολες καθώς το ζήτημα του που εστιάζει ένα έργο είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να έχουμε συνέπεια και συνοχή στον τρόπο που τεκμηριώνουμε δίνοντας πάντοτε έμφαση στο απεικονιζόμενο αντικείμενο και όχι στο μέσο που το αναπαριστά.



oEuropeana Type*

o Βασικό ψηφιακό αρχείο

o Υποχρεωτικό

o Από λίστα τιμών

o Μία τιμή

Περιγραφικά μεταδεδομένα

TEXT

IMAGE

SOUND

3D

VIDEO

Presenter
Presentation Notes
Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι, εκτός από τον τύπο του τεκμηρίου, να δώσουμε και τον τύπο του βασικού ψηφιακού αρχείου που το αναπαριστά μέσω του πεδίου Europeana Type. Το πεδίο αυτό λοιπόν είναι υποχρεωτικό και αντλεί από το λεξιλόγιο 5 τιμών που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο ψηφιακού αρχείου (text, image, sound, 3-d, video). Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην τιμή 3-d που αναφέρεται στα μοντέλα 3d, δηλαδή στον μορφότυπο του αρχείου και όχι στην αναπαράσταση του.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

o Θέμα*

o Υποχρεωτικό

o Ποιο Θέμα πραγματεύεται το έργο

o Ένα βιβλίο για την Ιστορία της Ελλάδας, ένας πίνακας 

που απεικονίζει ένα φυσικό τοπίο, μια φωτογραφία που 

απεικονίζει τον Παρθενώνα ή κάποιο πρόσωπο κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ένα άλλο ιδιαίτερο πεδίο, το Θέμα. Είναι υποχρεωτικό, αντλεί συνήθως από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μια τιμές. Το θέμα είναι από ταΣημαντικότερα πεδία με τα οποία αναζητούμε και εντοπίζουμε τεκμήρια όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα όπου αναζητούμε τεκμήρια για το Θέατρο.



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Θέμα

Αρχαίοι ναοί

Δωρικός ρυθμός

Παρθενώνας
Έ

χε
ι θ

έμ
α

Αρχιτεκτονική 
αρχαίων ναών

Ηλιοβασίλεμα 
(Αθήνα)

Φωτ. 
Παρθενώνα

Λατρεία θεάς 
Αθηνάς

Παρθενώνας

Έ
χε

ι θ
έμ

α

Presenter
Presentation Notes
Στο παράδειγμα της φωτογραφίας του Παρθενώνα παρατηρούμε τη διαφορά προσέγγισης ανάμεσαστα δύο έργα. Στο πρώτο ο Παρθενώνας αποτελεί τον Τίτλο του έργου ενώ στο δεύτερο το ίδιο το Θέμα του.Η θεματολογία του πρώτου έργου μπορεί να αφορά …. ενώ του δεύτερου εκτός από τον Παρθενώνα ….



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Θέμα

Μελίνα 
Μερκούρη

Πολιτικές 
προσωπικότητες

Φωτογραφία
Μ. 
Μερκούρη Έ

χε
ι θ

έμ
α

Παρθενώνας

Presenter
Presentation Notes
Παρομοίως και στη φωτογραφία της Μ. Μερκούρη η θεματολογία μπορεί να αφορά ….



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

oΤόπος ή Γεωγραφική κάλυψη
o Ο τόπος που δημιουργήθηκε ή 

στον οποίο αναφέρεται το έργο

o Θεατρική παράσταση που παίζεται 
στην Κομοτηνή αλλά η 
πλοκή εκτυλίσσεται στην Αθήνα

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ο Τόπος ή η Γεωγραφική κάλυψη που περιλαμβάνει τον τόπο οπου  δημιουργήθηκε ή αναφέρεται ένα έργο. Συνήθως αντλεί από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μια τιμές.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα
oΧρόνος δημιουργίας**

o Συνίσταται

o Ο χρόνος ή η χρονική περίοδος που 
δημιουργήθηκε το έργο
o Ταινία που δημιουργήθηκε το 2020

o Μπορεί να περιλαμβάνει χρονική 
περίοδο

Presenter
Presentation Notes
Ο χρόνος δημιουργίας του έργου που μπορεί να περιλαμβάνει ένα χρονολογικό διάστημα και η συμπλήρωση του συνίσταται γι' αυτο και ο διπλός αστερίσκος.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα
oΧρονική κάλυψη

o Προαιρετικό

o Ο χρόνος ή η χρονική περίοδος που 

αναφέρεται το έργο

o Ταινία που εκτυλίσσεται, το 1940-

1942 ή την περίοδο Εμφυλίου, της 

Μεταπολίτευσης κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Η χρονική κάλυψη που συνήθως αναφέρεται θεματικά ποια συγκεκριμένη περίοδο καλύπτει ένα έργο. Τις περισσότερες φορές λαμβάνει τιμές από λεξιλόγιο που μπορεί να είναι περισσότερες από μια. Εδώ η τεκμηρίωση μας με Χρονική κάλυψη τη Μεταπολίτευση τροφοδεοτεί και τροφοδοτείται από το λεξιλόγιο που περιλαμβάνει αυτό τον όρο όπως βλέπετε στη φόρμα της ανατήσησης.



Περιγραφικά μεταδεδομένα
oΓλώσσα**

o Υποχρεωτικό κατά συνθήκη

o Η γλώσσα με την οποία 
εκφράζεται το έργο

o Γλώσσα κειμένου, ταινίας, 
Θεατρικής παράστασης, 
Τραγουδιού κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Η Γλώσσα είναι επίσης πολύ σημαντικό πεδίο και ο διπλός αστερίσκος υποδηλώνει ότι ειναι υποχρεωτικό κατά συνθήκη, δηλαδή συμπληρώνεται μόνο στα κειμενικά έργα ή στα οπτικοακουστικό που περιλαμβάνουν ομιλία, τραγούδι κλπ. Συνήθως παίνει λεξιλογικές τιμές και μπορεί φυσικά να είναι περισσότερες από μια.



Περιγραφικά μεταδεδομένα
oΠεριγραφή

o Προαιρετικό

o Συνοπτική περιγραφή του έργου

o λεπτομέρειες και πτυχές του 
έργου που δεν έχουν καλυφθεί 
από τα υπόλοιπα πεδία π.χ. 
έκταση, στοιχεία πλοκής, 
ιστορικότητας, ιδιοκτησίας, 
κάποιος υπερσύνδεσμος
αναφοράς κλπ.



oΣελίδα τεκμηρίου*
oΥποχρεωτικό

oΣελίδα όπου 

περιγράφεται το τεκμήριο

Πεδία με Διαδικτυακές 
διευθύνσεις

Presenter
Presentation Notes
Εκτός από τα περιγραφικά μεταδεδομένα έχουμε και κάποια άλλα που είναι σημαντικό να δοθούν διότι εξυπηρετούν τη διάθεση και την προβολή του αντικειμένου.Το λινκ στη σελιδα τεκμηρίου όπου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του γιατί ουσιαστικά παραπέμπει στη σελίδα περιγραφής του τεκμηρίου



oΕικόνα προεπισκόπησης
oΠροαιρετικό

oΤο thumbnail για το τεκμήριο

Πεδία με Διαδικτυακές 
διευθύνσεις

http://texnirepository.gr/digital_file
/thumb129.jpg

Presenter
Presentation Notes
Το λινκ στην εικονα προεπισκοπησης δεν ειναι υποχρεωτικό καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να το δημιοιυγήσουμε εμείς, ωστόσο καλό ειναι να το παρέχετε

http://texnirepository.gr/digital


oΒασικό ψηφιακό αρχείο*
o Υποχρεωτικό

o Ψηφιακή αναπαράσταση του έργου 

προς περιγραφή

oΕπιπρόσθετο ψηφιακό αρχείο
o Συμπληρωματικά αρχεία που 

συνοδεύουν το τεκμήριο

Πεδία με Διαδικτυακές 
διευθύνσεις

http://texnirepository.gr/
digital_file/129.jpg

Presenter
Presentation Notes
Υποχρεωτική είναι επίσης η συμπλήρωση του λινκ στο ψηφιακό αρχείο, δηλαδή την ψηφιακή αναπαράσταση του έργου που περιγράφουμε. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και πρόσθετα ψηφιακά αρχεία π.χ. οι χωριστές σελίδες ενός βιβλίου, τα τμήματα μιας θεατρικής παράστασης (πρόγραμμα, βιντεο, κείμενο  κλπ.). Θυμίζω ότι παράλληλα με το βασικό ψηφ. Αρχείο δίνουμε και τον τύπο του αρχείου αυτού στο πεδίο Europeana type.

http://texnirepository.gr/digital


oΆδεια χρήσης*
o Υποχρεωτικό

o Η άδεια με την οποία διατίθεται το 
ψηφιακό αρχείο ή η εικόνα 
προεπισκόπησης

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Μία τιμή

Πεδία για Όρους Χρήσης 
Ψηφιακών Αρχείων

Presenter
Presentation Notes
Τέλος η Αδεια χρήσης ειναι πολύ σημαντικό πεδίο γι' αυτο και υποχρεωτικό καθώς εξασφαλίζει τους όρους χρήσης του ψηφιακού αρχείου ή αρχείων ή της εικόνας προεπισκόπησης από τους επισκέπτες ή τους χρήστες.  Συνήθως είναι όροι ενός λεξιλογίου αδειών και λαμβάνει μια τιμή.



oΚάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων
o Προαιρετικό

o Η πνευματικά υπεύθυνη 

οντότητα για το αντικείμενο

Πεδία για Όρους 
Χρήσης Ψηφιακών 
Αρχείων

Presenter
Presentation Notes
Επίσης προεραιτική είναι η συμπλήρωση του Κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που τεκμηριώνουμε, η οντότητα δηλαδή που ειναι πνευματικά υπεύθυνη για το έργο.



Συνοψίζοντας ...



Πεδία Συμπλ.

Τίτλος* Υ

Τύπος* Υ

Europeana Type* Y

Δημιουργός* Υ

Συντελεστής Π

Θέμα* Υ

Χρονολογία** Σ

Χρονική κάλυψη Π

Τόπος Π

Γλώσσα** ΥΣ
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Πεδία Συμπλ.
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Πεδία Συμπλ.

Άδεια χρήσης για 
ψηφιακό αρχείο*
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Υ=Υποχρεωτικό
ΥΣ=Υποχρεωτικό κατά

συνθήκη
Σ=Συνιστώμενο
Π=Προαιρετικό

Πεδία συμπλήρωσης ...

Presenter
Presentation Notes
Συνοψίζοντας βλεπουμε στους τρεις αυτούς πίνακες τα πεδία μεταδεδομένων που μόλις διατρέξαμε με την υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης στη δεξιά στήλη. Κρατάμε ποια ειναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία.



1 φωτογραφία - 2 έργα ...

Παρθενώνας

Φωτογραφία 
Παρθενώνα

Έργο

Τίτλος: Παρθενώνας
Δημιουργός: Ικτίνος και Καλλικράτης
Χρονολογία: Περ. 500 π.Χ.
Τύπος: Αρχαίος ναός
Θέμα: Λατρεία Αθηνάς, Αρχιτεκτονική 
αρχαίων ναών
Τόπος: Αθήνα, Ακρόπολη Αθηνών

Τίτλος: Φωτ. Παρθενώνα
Δημιουργός: Άγνωστος φωτογράφος
Χρονολογία: 2015
Τύπος: Φωτογραφία
Θέμα: Αρχαία μνημεία, Ηλιοβασίλεμα 
(Αθήνα)
Τόπος: Αθήνα, Ακρόπολη Αθηνών

Εγγραφή 1ου έργου

Εγγραφή 2ου έργου

Σχήμα μεταδεδομένων

Presenter
Presentation Notes
Ταυτόχρονα κρατάμε ότι τεκμηριώνουμε κατά βάση το εικονιζόμενο αντικείμενο, δηλαδή τον Παρθενώνα στην προκειμένη περίπτωση. Εφόσον όμως το απαιτεί η πολιτική μας μπορούμε να τεκμηριώσουμε  και την ίδια τη φωτογραφία (την φωτ. Του Παρθενώνα) έχοντας ουσιαστικά  2 έργα σε μια φωτογραφία, τον ίδιο τον αρχαίο  ναό από τη μία και τη φωτογραφία του από την άλλη. Τη δυνατότητα αυτή μας τη δίνει το ίδιο το σχήμα μεταδεδομένων και ειδικότερα το Europeana Data Model ή EDM. Κάπου Εδώ τελειώνω την δική μου ομιλία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και δίνω αμέσως το λόγο στη συνάδελφο Αγάθη Παπανότη.
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