
Какво е да бъдеш 
агрегатор на данни?

Радка Калчева
РБ “Пенчо Славейков”

Monday, October 22, 12



 Агрегатор 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.”
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Видове агрегатори
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Вертикален модел

Europeana 

Ape Net / Archives TEL / Libraries Athena / Museums 

Национални Архиви Национални библиотеки  Музеи 

Monday, October 22, 12



Мултидисциплинарен модел

Европеана 

Регионален агрегатор  
РБ “Пенчо Славейков” 

Библиотека 
“Родина” РБ “П. Славейков” РБ “Дора Габе” 

TEL  
The European Library Athena / Museums 

Национална библиотека  
“Св. Св. Кирил и Методий”  Музеи 

Музей  
История на Варна 

Музей  на 
Възраждането 

Музей  
История на медицината 

РБ “Л.Каравелов” РБ “Хр. Смирненски” 

? 
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Агрегатор             Доставчик на данни

АГРЕГАТОР 
на ДАННИ 

ЕВРОПЕАНА 
�
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   Доставчик на  
данни 

Софтуерна*компания*

�
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	� ��		���  
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 RECOMMENDED  ELEMENTS
<dc:coverage>1995-1996</dc:coverage> 
<dc:coverage>Boston, MA</dc:coverage> 
<dcterms:spatial>Portugal</dcterms:spatial>
<dcterms:temporal>Roman</dcterms:temporal> 
<dc:description>Illustrated guide to airport</dc:description> 
<dcterms:isPartOf>Crace Collection of Maps of London</dcterms:isPartOf>
<dc:language>bg</dc:language> 
<dc:publisher>Oxford University Press</dc:publisher> 
<dc:source>Security Magazine pp 3-12</dc:source>
<dc:subject>submarine</dc:subject> 
<dc:type>photograph</dc:type>
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EUROPEANA ELEMENTS
<europeana:provider>Регионална библиотека ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ                   
</europeana:provider>

<europeana:dataprovider>Библиотека ...........</europeana:dataprovider>
 <europeana:object>http://catalog.libvar.bg</europeana:object>
<europeana:type>TEXT/IMAGE/SOUND/VIDEO</europeana:type>
<europeana:isShownAt>http://catalog.libvar.bg</europeana:isShownAt>
<europeana:isShownBy>http://catalog.libvar.bg</europeana:isShownBy>
<europeana:rights>http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0  
</europeana:rights>
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OAI-PMH - Open Archive Initiative
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Проблеми

  <dc:date>      б.г  Б. Г.  Б.г.                    1901       

<dc:date>         [1901]                                  1901

<dc:rights>       Private person                        Institution

коректност на библиографски данни / вместо  ()

копирайт в полетата 
за данни 

копирайта на 
печтаницата
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Легитимиране
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Въпроси ?                    /2010 г./

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

Технически осъществимо ли е националните / 
регионалните Агрегатори да боравят с комплексни данни 
от няколко различни области?

Устойчиво ли е развитието на Агрегаторите (във 
вертикалната област) на европейско ниво и какво е 
състоянието в България?
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Обещано                   Изпълнено
Местното/регионално съдържание да подлежи на 
агрегация, след която информацията да бъде събираема   
от Eвропеана.  

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

Данните да бъдат структурирани в конвертируем формат, 
позволяващ представянето им от други доставчици на 
услуги (Eвропеана, Световната дигитална библиотека)

Различните видове съдържание да се направят достъпни за 
други доставчици на услуги
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Вместо заключение
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 

Координиране на потока от данни от български библиотеки към  
Eвропеана 

Подпомагане на доставчиците с насоки за съответствието и 
конвертирането на метаданните

Помощ при администрирането и управлението

Важно е да отбележим че:

не събираме данни

не съхраняваме дигитални обекти

не изискваме финансиране
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Радка Калчева

Благодаря за вниманието !
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