Recomand ri pentru furnizorii de con inut digital
arheologic i arhitectural c tre Europeana
Destinat managerilor institu iilor culturale
Context
Europeana este principala surs de acces la patrimoniul cultural digital online
european. Informa ia standardizat (metadate) este oferit c tre utilizatori prin portalul
Europeana. Proiectul incearc , de asemenea, s fac metadatele accesibile prin servicii
digitale care s -i ajute pe al ii s construiasc noi servicii bazate pe acestea i pe
con inut asem n tor de inut de institu ii culturale de pe cuprinsul Europei.
Prin oferirea de con inut c tre Europeana, dumneavoastr pute i contribui la
viziunea pe care o împ rt esc mul i profesioni ti din domeniul patrimoniului cultural: s
creeze o arhiv comun , cuprinz toare de informa ii de patrimoniu dincolo de grani e i
s -l prezinte utilizatorilor într-un mod util i plin de sens, s permit întreb ri despre
patrimoniul cultural comun european i s ofere r spunsuri la ele.
Contribu ia la Europeana î i permite s atingi mai multe obiective, printre care:
• s spore ti vizibilitatea i utilizarea resurselor de informa ie de patrimoniu;
• s spore ti traficul propriului sit(uri), deoarece Europeana redirec ioneaz
utilizatorii c tre con inutul online al furnizorului de resurse;
• s satisfac obiectivul politic pe care i l-au propus multe state membre ale
Uniunii Europene i organiza ii: s contribuie activ cu resursele lor la un proiect
important european.
CARARE este o re ea de bun -practic care vrea s stabileasc un serviciu de
agregare pentru con inut digital de arheologie i arhitectur . Acesta va cre te în mod
semnificativ cantitatea i calitatea con inutului digital în Europeana din aceste dou
domenii. CARARE va aduce, de asemenea, con inut 3D i realitate virtual în
Europeana pentru prima oar . Proiectul a început la 1 februarie 2010 i va dura timp de
trei ani. Este subven ionat de Programul de Sprijin al Politicilor ICT al Comisiei
Europene. CARARE î i ofer acces la infrastructura tehnic i la alte resurse pentru a- i
facilita publicarea con inutului t u prin portalul Europeana. Pentru aceasta, v
recomand m s urma i instruc iunile din acest memo i celelalte resurse citate.
Sumar de recomand ri
Proiectul CARARE stabile te un serviciu de agregare cu scopul de a oferi
con inut informatic (metadate) arheologic i arhitectural c tre Europeana. Furnizorii de
con inut din aceste domenii sunt sf tui i s urmeze aceast abordare pentru a- i pune la
dispozi ie con inutul:
1. s digitizeze i s preg teasc con inutul;
2. s publice con inutul online;
3. s stabileasc infrastructura tehnic pentru a permite accesul de la distan la
aceste metadate;
4. s fac datele accesibile pentru preluare prin înregistrarea la serviciul de
agregare CARARE.
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Aceste recomand ri sunt discutate în detaliu mai jos.
Recomand ri detaliate
1. Digitizarea i preg tirea con inutului dumneavoastr implic luarea de decizii
referitoare la ce resurse digitale vre i s le pune i la dispozi ia Europeana i la
formatul i modalit ile in care se va realiza acest proces. Ar trebui s consulta i
ghidurile tehnice MINERVA i CARARE când lua i decizii în privin a:
•

Ce con inut cultural s digitiza i i cum s administra i procesul de
digitizare;

•

Selectarea corespunz toare a formatelor de livrare si a metadatelor
pentru obiectele digitale;

•

Cum s aborda i orice problem ce apare în privin a drepturilor
intelectuale.

3D este o zon în care buna practic este schimb toare datorit rapidelor schimb ri
tehnologice. În acest moment formatul de livrare recomandat de CARARE este PDF.
2. Publicarea de con inut online este necesar deoarece portalul Europeana nu
încearc s prezinte tot con inutul dumneavoastr . În schimb, acceseaz con inut
de pe situl dumneavoastr , preg te te formate de afi are cum ar fi imagineatimbru pentru a fi expuse în portalul Europeana i direc ioneaz utilizatorul la situl
furnizorului de con inut. Când v preg ti i con inutul online, este recomandat s
consulta i principiile de calitate MINERVA pentru siturile web culturale ca i
ghidurile tehnice MINERVA citate anterior. Este extrem de recomandat s atribui i
URIuri persistente la obiectele digitale ca parte a metadatelor pentru a permite
altora s citeze obiectele dumneavoastr .
3. Stabilirea infrastructurii tehnice pentru a permite acces de la distan la
metadatele dumneavoastr cere s revede i i, poate, s ajusta i formatele de
ie ire a metadatelor pentru a fi siguri ca ele pot fi culese i marcate prin serviciul
de agregare CARARE.
OAI-PMH ( Protocolul pentru Culegerea de Metadate al Ini iativei pentru Arhive
Deschise) este modul preferat pentru a pune la dispozi ie con inutul c tre serviciul de
agregare CARARE. Nu ve i putea avea con inut cules automat prin serviciile
SRW/SRU, Z39.50 sau RSS. Pentru a permite culegerea, metadatele trebuie s fie
într-un format XML care s poat fi importat în schema XML CARARE ( i de acolo în
schema Europeana). Dac produce i un format de ie ire XML pentru prima oar , ar
trebui sa ave i în vedere s folosiBi schema XML CARARE ca schem de baz . Ar
trebui s lua i not totu i c schema CARARE este în principal pentru colectarea
metadatelor obiCnuite i nu este conceput pentru a fi o metod de a ine toate
datele relevante conBinutului digital cultural.
4. Preg tirea pentru colectarea metadatelor de c tre CARARE cere ca
dumneavoastr s marca i metadatele cheie pentru schema XML CARARE.
Pentru a permite marcarea, formatul XML trebuie s îndeplineasc anumite
cerin e care sunt descrise in manualul uneltei de marcare MINT. Dac nu le
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îndepline te, va trebui s ajusta i formatul dumneavoastr XML standard sau s
produce i o alternativ . Folosind unealta de marcare MINT, pute i înc rca un
e antion din metadatele dumneavoastr i s specifica i în elesul fiec rui câmp în
formatul XML prin marcarea în schema CARARE. Pentru asigurarea calit ii,
verifica i în avans datele marcate pentru a v asigura c ele vor fi bine
reprezentate în portalul Europeana. Ajusta i metadatele sau marc rile dac este
necesar. Este, în general, preferabil s face i ajust rile în baza ini ial i nu în
formatul de ie ire XML sau în unealta de marcare. Deoarece MINT v permite s
înc rca i fi ierul XML direct din browserul web, pute i începe s lucra i la marcare
înainte de a porni serviciul OAI-PMH. Odat ce sunte i satisf cut cu marcarea
dumneavoastr , pur i simplu introduce i URL-ul serviciului OAI-PMH în MINT.
Metadatele vor fi culese din baza CARARE i incluse i publicate în Europeana.
Deoarece aBi marcat datele în schema CARARE înseamn c orice schimbare
viitoare în Europeana va fi preluat de CARARE, care î i va ajusta marcajele
pentru a corespunde schemei Europeana. Acest lucru v va scuti s v remarca i
datele dumneavoastr .
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