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Υπηρεσία όλων των Ευρωπαϊκών Εθνικών 
Βιβλιοθηκών για την πρόσβαση στους 
καταλόγους & τις ψηφιακές συλλογές τους 
μέσω 1 κεντρικού πολύγλωσσου Ιστού        
(portal = πύλη) 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη?



Όραμα 
- Παροχή ίσης πρόσβασης 
- Προώθηση ποικιλομορφίας και 

κουλτούρας. 
Αποστολή 
- Πρόσβαση στον κόσμο της γνώσης, 

των πληροφοριών και των πολιτισμών 
των εθνικών βιβλιοθηκών όλης της 
Ευρώπης. 



Ιστορικό
 Χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα 

από την Ε.Ε το 2001 

 CENL - Conference of European National 
Librarians 

 on-line από τις 17 Μαρτίου 2005 



 Ψηφιακές συλλογές από 18 εθνικές βιβλιοθήκες: 
Αυστρία, Βρεττανία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, 
Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Σερβία, Σλοβενία, Ελβετία 

 Το TEL-ME-MOR υποστηρίζει τις 10 εθνικές 
βιβλιοθήκες των νέων κρατών μελών που είναι 
εταίροι του σχεδίου, οι οποίες έγιναν πλήρη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης TEL αρχές του 
2007.



Δυνατότητες της Ευρωπαϊκής 
Βιβλιοθήκης

Για τους χρήστες
• Κεντρική αναζήτηση σε ψηφιακούς καταλόγους αλλά και 

στο περιεχόμενο των εθνικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης

• Ποιοτική αναζήτηση  σε έμπιστες ηλεκτρονικές  πηγές

• Πρόσβαση στις τοπικές πηγές των διαφόρων χωρών



Για τις βιβλιοθήκες
• Διεθνής παρακαταθήκη των συλλογών

• Ευρύτερη πρόσβαση στις συλλογές & το περιεχόμενο 
τους 

• Μεγαλύτερη δυνατότητα μάρκετινγκ και 
διαπραγμάτευσης.  

Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη είναι ένας μηχανισμός επέκτασης των 
συνεργασίών (TELMEMOR, EDL). 

Δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης





 The European Library Portal

• Μάιος 2006 :  154 συλλογές 15 Εθνικών Βιβλιοθηκών. 

• Τέλη 2007 :  325 συλλογές από 31 βιβλιοθήκες

• Στηρίζεται στα πρωτόκολλα: OAI, Z39.50, SRU

• Στηρίζεται στα πρότυπα μεταδεδομένων & την περιγραφή 
της συλλογής (με βάση το πρωτόκολλο Dublin Core)



Το υλικό βασίζεται κυρίως σε (ψηφιακά) μεταδεδομένα – 
καταλόγους εγγραφών.  

Το 10% του ψηφιακού υλικού αποτελείται από εικόνες, 
PDF files, MP3 κ.ά.

Σκοπός της TEL:

ψηφιοποίηση περισσότερου υλικού έτσι ώστε να γίνει 
η πρόσβαση είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη



Παράδειγμα 1
Αναζήτηση σε 
Θησαυρούς







Παράδειγμα 1
Αναζήτηση σε 

προεπιλεγμένους 
καταλόγους











Παράδειγμα 2
Αναζήτηση σε 

μουσικές συλλογές







Σύμφωνα με το 
TEL-ME-MOR



08/06 01/07
• Total # collections 46 52
•  # Browse-only/WWW collections 22 11
• # searchable collections 24 41

      - Accessible via OAI 08 18
      - Accessible via SRU 0 01
      - Accessible via Z39.50 16 22

• # collections with digital content 32

Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, πλήρης μέλη 
 της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης από Την 1η Ιανουάριο του 07



Επίσης το TELMEMOR έχει

 Βελτιώσει την πρόσβαση 
- Μέσω του  OAI, SRU και Z39.50
-  Μέσω της πολυγλωσσίας των πηγών 

(μεταφρασμένες περιγραφές των συλλογών )

Βελτιώσει την ροή εργασίας & τις διαδικασίες
    -   Μέσω Εγχειριδίων, Metadata Registry 

-   Μέσω Διαδικασιών & Επικοινωνίας, κ.λπ. 



Επεκτείνει το δίκτυο και τη συνεργασία
 - (ανάπτυξη & διανομή της γνώσης) 

Επεκτείνει το σχεδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Βιβλιοθήκης μέσω των Ευρωπαϊκών 
Πολιτιστικών Ινστιτούτων = European 
Cultural Institutions (ECI) 



Επόμενος στόχος



Βελτίωση της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης 
TheEuropeanLibrary.org

• Περιεχόμενο
   - αύξηση του ψηφιακού περιεχομένου 

- πρόσβαση μέσω του OAI (κεντρική βάση)

• Πύλη = Portal
- βελτίωση του λογισμικού της πύλης:  v1.3 July       
   ’06   v1.4 November ’06 ….



• Πολυγλωσσία
    - βελτίωση την πολυγλωσσίας στην αναζήτηση & στην 

ανάκτηση 

    - δημιουργία πολύγλωσσων θεματικών επικεφαλίδων 

- εμπλουτσμός της περιγραφής των συλλογών

• Χρήστες
 - Συνεχής έλεγχος στην πρόσβαση μέσω στατιστικών 

ερευνών 

- Συνέχιση  στις έρευνες χρηστών & ίδρυση  
Συμβουλευτική Επιτροπής Χρηστών




