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A) Για τον έλεγχο του δείγματός σας περιμένουμε από εσάς αρχεία και 

απαραίτητες διευθύνσεις (URLs) Παρακαλώ συμπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α Περιγραφή Όνομα αρχείου / URL Οδηγίες - Συστάσεις 

1 URL Αποθετηρίου 
  

2 
URL OAI -PMH 
πρωτοκόλλου  

To δείγμα μεταδεδομένων πρέπει 
να σταλεί μέσα από το 
πρωτόκολλο OAI-PMH. Θα πρέπει 
να έχει παραμετροποιηθεί 
ανάλογα ώστε τα μεταδεδομένα 
να είναι διαθέσιμα σε σχήμα 
oai_dc (Dublin Core - ISO 
15836:2009) και ESE (Europeana 
Semantic Elements (έκδοση 
3.4.1))  Αν είναι εφικτό, 
συνίσταται και η διάθεση 
μεταδεδομένων σε EDM 
(Europeana Data Model). 
 
Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν 
γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
ώστε να είναι διαθέσιμα για 
ανάκτηση με την μορφή OAI-PMH 
Sets υποσύνολα των εγγραφών 
του αποθετηρίου, κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα: i. Το σύνολο των 
εγγραφών που περιέχουν πλήρες 
κείμενο. ii. Από ένα σύνολο 
εγγραφών για κάθε διαφορετική 
τιμή του πεδίου dc.type. 
- Η αντιστοίχηση θα πρέπει να 
δοθεί στις επόμενες ενότητες 

3 
URL για SRU/SRW, Ζ3950 

μετά-αναζήτηση   

4 
URL για διάθεση 

μεταδεδομένων ως Linked 
Data  

Συνίσταται είτε 1) η εξαγωγή 
όλων των εγγραφών σε rdf με 
linked data αναφορές είτε 2) η 
παροχή του rdf με linked data 
αναφορές από valid URL ανά 
εγγραφή (π.χ. το url της 
εγγραφής θα μπορούσε να δίνει 
και το rdf, αν ζητηθεί με 
διαφορετικό  η εξαγωγή όλων των 
εγγραφών σε rdf 

5 
Αναλυτικό Σχήμα 
Μεταδεδομένων / 

Τεκμηρίωση   

6 
Αντιστοίχιση Αναλυτικού 

Σχήματος στο ESE  

Αποστολή Αρχείου τύπου .xslt ή 
.xls 
 
Εξαίρεση μόνο για χρήση 
σχήματος τεκμηρίωσης  EDM, το 

οποίο αποτελεί επέκταση του ESE. 

7 
Μεταδεδομένα στο 
Αναλυτικό Σχήμα 
Μεταδεδομένων  

Συνίσταται η εξαγωγή των 
μεταδεδομένων σε xml μορφή 
που να υπακούει το αναλυτικό 
σχήμα 

8 
Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 
χρονολογικές περιόδους)   

9 
Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 

τύπο τεκμηρίου)   

10 
Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 

γεωγραφική κάλυψη)   
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11 
Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 

οργανισμούς)   

12 
Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 
θεματική κατηγοριοποίηση)   

13 
Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 
αναφορές σε ανθρώπους)   

14 
Μεταδεδομένα σε μορφή 
σύμφωνη με το μοντέλο 

CIDOC-CRM. 
 

Αφορά μόνο Μουσεία, 
Αρχαιολογικό υλικό, πολιτιστικούς 
φορείς 

 

 

B) Παρακαλούμε συμπληρώστε την αντιστοίχηση κάθε διαφορετικής τιμής 

dc:type των εγγραφών με το μοναδικό αναγνωριστικό (setSpec) του 

OAI-PMH Set που αντιστοιχεί 

 

Μοναδικό 

αναγνωριστικό OAI-

PMH set (setSpec) 

Τιμή dc:type 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

C) Παρακαλούμε συμπληρώστε το μοναδικό αναγνωριστικό (setSpec) του 

OAI-PMH Set που αντιστοιχεί στο  σύνολο των εγγραφών που 

περιέχουν πλήρες κείμενο 

 

Μοναδικό αναγνωριστικό OAI-PMH set 

(setSpec) που αντιστοιχεί στο  σύνολο 

των εγγραφών που περιέχουν πλήρες 

κείμενο 
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D) Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης του ψηφιοποιημένου σας υλικού, 

παρακαλούμε συμπληρώστε την αντιστοίχηση κάθε διαφορετικού τύπου 

ψηφιοποιημένου υλικού των εγγραφών με το μοναδικό αναγνωριστικό 

(setSpec) του OAI-PMH Set που αντιστοιχεί 

 

 Τύπος ψηφιοποιημένου 

υλικού 

Μοναδικό 

αναγνωριστικό 

OAI-PMH set 

(setSpec) 

Συμπληρώστε με (Χ) 

σε περίπτωση που δεν 

διαθέτετε τον 

αντίστοιχο τύπο 

ψηφιοποιημένου 

υλικού 

Φωτοτυπημένο υλικό 

(ασπρόμαυρο) 

    

Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο)     

Έντυπο υλικό (έγχρωμο)     

Χάρτες και γραφικά 

(ασπρόμαυρα) 

    

Χάρτες και γραφικά 

(έγχρωμα) 

    

Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες)     

Φωτογραφίες (έγχρωμες)     

Έργα τέχνης (ασπρόμαυρα)     

Έργα τέχνης, υφάσματα 

(έγχρωμα) 

    

35mm slides, αρνητικά κλπ 

(ασπρόμαυρα) 

    

35mm slides, αρνητικά κλπ 

(έγχρωμα) 

    

6cm X 6cm slides 

(ασπρόμαυρα) 

    

6cm X 6cm slides (έγχρωμα)     

Slides ή πλάκες από γυαλί 

(ασπρόμαυρα) 

    

 

E) Ορίστε στο παρακάτω πίνακα ποια πεδία κάνουν αναφορές στα 

αντίστοιχα  δεσμευμένα λεξιλόγια τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1 

(Ενότητα Α). 

 

 

Δεσμευμένο λεξιλόγιο 

Πεδίο(α) 

μεταδεδομένων  

Οδηγίες - Συστάσεις 

Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 
χρονολογικές περιόδους) 

  Συμπληρώστε κάποιο(α)  

πεδίο(α)  μεταδεδομένων, 

π.χ. dcterms:temporal, 

dc:coverage κλπ. 

Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για τύπο 
τεκμηρίου) 

  Συμπληρώστε κάποιο(α)  

πεδίο(α) μεταδεδομένων, 

π.χ.dc:type 

Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 
γεωγραφική κάλυψη) 

  Συμπληρώστε κάποιο(α)  

πεδίο(α) μεταδεδομένων, 

π.χ. dcterms:spatial, 

dc:coverage κλπ. 
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Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 
οργανισμούς) 

  Συμπληρώστε κάποιο(α)  

πεδίο(α) μεταδεδομένων, 

π.χ. dc:publisher, 

dc:contributor, dc:creator 

κλπ. 

Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για θεματική 
κατηγοριοποίηση) 

  Συμπληρώστε κάποιο(α)  

πεδίο(α) μεταδεδομένων, 

π.χ. dc:subject 

Δεσμευμένο Λεξιλόγιο (για 
αναφορές σε ανθρώπους) 

  Συμπληρώστε κάποιο(α)  

πεδίο(α) μεταδεδομένων, 

π.χ. dc:publisher, 

dc:contributor, dc:creator 

κλπ. 

 

 

F) Δηλώστε με (Χ) στον παρακάτω πίνακα, ποια από τα 15 πεδία του  

Dublin Core namespace dc (http://purl.org/dc/elements/1.1)  είναι 

υποχρεωτικά και εμφανίζονται σε όλα τα τεκμήρια σας.  

 

A/A Πεδίο του του  

Dublin Core 

namespace 

Συμπληρώστε με (Χ) 

σε περίπτωση που 

είναι υποχρεωτικό 

Συστήνεται να 

χρησιμοποιείται; 

1 dc:title   ΝΑΙ 

2 dc:description    

3 dc:date   ΝΑΙ 

4 dc:creator   ΝΑΙ 

5 dc:publisher    

6 dc:contributor    

7 dc:source    

8 dc:rights  ΝΑΙ 

9 dc:subject   ΝΑΙ 

10 dc:coverage  ΝΑΙ 

11 dc:type  ΝΑΙ 

12 dc:format   

13 dc:language  ΝΑΙ 

14 dc:relation   

15 dc:identifier  ΝΑΙ 

 


