
Απρίλιος 2017

Αγαπητή / Αγαπητέ συνάδελφε, 

Εκ μέρους της κοινότητας των αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων, θα θέλαμε να μας βοηθήσεις συμμετέχοντας σ’ αυτήν
την έρευνα, με στόχο την ανταπόκρισή μας στη μεγάλη απαίτηση για αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με:

 τις δράσεις ψηφιοποίησης
 το κόστος των ψηφιακών συλλογών
 την πρόσβαση και τη χρήση των ψηφιακών συλλογών
 τη διατήρηση ψηφιακών υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς

Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων ερευνών ENUMERATE που πραγματοποιήθηκαν τα
έτη 2012, 2013 και 2015 και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πληροφορία για τις πολιτικές του φορέα σας αλλά και αυτές σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί μπορούμε να αποδείξουμε με επιχειρήματα την ανάγκη επενδύσεων για τις ψηφιακές
μας δράσεις.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το δίκτυο ENUMERATE, που αποτελεί μέρος της Europeana, και απευθύνεται σε χιλιάδες
φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα διατηρούνται αυστηρά ανώνυμα. Οι πληροφορίες που θα μοιραστείτε μαζί μας δεν θα
δημοσιευθούν με τρόπο που μπορεί να είναι ανιχνεύσιμες για τον φορέα σας. Τα δεδομένα, πρωτίστως, χρησιμοποιούνται
για να εδραιώσουμε μια στατιστική μέτρηση της προόδου ψηφιοποίησης στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 37 ερωτήσεις. Ο χρόνος που απαιτείται για την απάντησή τους εξαρτάται από τη
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που αφορούν τη διαχείριση των δράσεων ψηφιοποίησης που υλοποιείτε. Αν οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, θα χρειαστεί να τις αναζητήσετε εντός του φορέα σας. Ωστόσο, η
προσπάθειά σας αυτή θα έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τον φορέα σας όσο και για την κοινότητα των φορέων μνήμης στην
Ευρώπη. 

Ελπίζουμε να μπορέσετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι την 15η Ιουνίου 2017. Μπορείτε να το συμπληρώνετε
τμηματικά, αποθηκεύοντας τις αλλαγές και συνεχίζοντας όποτε το επιθυμείτε.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που βρίσκεται παρακάτω, εάν
χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για τις ερωτήσεις ή για την έρευνα γενικότερα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση, η Ομάδα του ENUMERATE
wietske.vandenheuvel[at]den.nl
gerhard.jan.nauta[at]den.nl

Μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο του ερωτηματολογίου [URL]

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ENUMERATE και το δίκτυό του θα βρείτε στην ιστοσελίδα
pro.europeana.eu/enumerate

Τις εκθέσεις με τα κύρια αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών ENUMERATE μπορείτε να τις κατεβάσετε από:
pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα φορέα / οργανισμού

Το ονοματεπώνυμό σας

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (Email)

Ιστοσελίδα του οργανισμού σας. Συμπληρώστε τη διεύθυνση της κύριας ιστοσελίδας του οργανισμού σας στην οποία έχει πρόσβαση το ευρύ
κοινό.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(Τα στοιχεία της ενότητας αυτής είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα
δημοσιευθούν η διαμοιραστούν με κανένα τρόπο)

*

3



ΜΕΡΟΣ 1/7. Πληροφορίες Οργανισμού

2. Τύπος / Τομέας του φορέα / οργανισμού
Παρακαλούμε προσδιορίστε τον βασικό τύπο του φορέα σας. Παρακαλείστε όπως επιλέξετε ένα μόνο από τα ακόλουθα

3. Χώρα στην οποία εδρεύει ο οργανισμός σας

4. Ο φορέας σας έχει στην κατοχή του *συλλογές* που πρέπει να
διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές;

*

Ναι

Όχι

Απαντήστε σ’ αυτήν την ερώτηση με «Όχι» αν ο φορέας σας δεν έχει στην κατοχή του συλλογές πολιτισμικής κληρονομιάς ή αν έχετε μόνο
συλλογές (για παράδειγμα συλλογές, βιβλίων, ταινιών, μουσικής) οι οποίες μπορούν να δανειστούν ή να πουληθούν στους χρήστες.
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5. Ποιος είναι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του φορέα σας;
< 10,000 €

10,000-50,000 €

50,000-100,000 €

100,000-500,000 €

500,000-1M €

1 - 10M €

> 10M €

Παρακαλούμε να καταγράψετε τον ετήσιο προϋπολογισμό για ολόκληρο τον φορέα πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως αυτός παρουσιάζεται στον
τελευταίο δημοσιευμένο ετήσιο ισολογισμό. Αν ο φορέας σας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οργανισμού (π.χ. Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη η
οποία αποτελεί μέρος ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος) τότε καταγράψτε μόνο τον προϋπολογισμό της σχετικής μονάδας πολιτισμικής
κληρονομιάς.
Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει κρατική επιχορήγηση, επιδότηση έργου, έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες,
κτλ. Αν ο προϋπολογισμός σας εμφανίζεται σε δύο κατηγορίες (π.χ. 50,000 €), παρακαλείστε όπως επιλέξετε την χαμηλότερη κατηγορία.

Μέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο π.χ.: 3,7

6. Σύνολο έμμισθου προσωπικού (σε *ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης*, όχι σε αριθμό ατόμων)

Ο αριθμός των *ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης* θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το συνολικό προσωπικό που απασχολείται στον φορέα
σας, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου και εποχιακού προσωπικού, αλλά χωρίς υπεργολάβους και εθελοντές. Στις περιπτώσεις ατόμων που
εργάζονται με μερική απασχόληση θα πρέπει να αθροίσετε τις επιμέρους ώρες/ μέρες απασχόλησης ώστε να προκύπτει μία πλήρης εβδομάδα
εργασίας. Αν ο φορέας σας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οργανισμού (π.χ. Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη η οποία αποτελεί μέρος ενός
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος) τότε καταγράψτε μόνο το προσωπικό της σχετικής μονάδας πολιτισμικής κληρονομιάς.
Σημείωση: ο αριθμός προσωπικού που απασχολείται στις *δράσεις ψηφιοποίησης* θα καταγραφεί στη συνέχεια).
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ΜΕΡΟΣ 2/7. Δράσεις Ψηφιοποίησης

7. Ο οργανισμός σας έχει * Καταγεγραμμένη ψηφιακή στρατηγική *,
εγκεκριμένη από την διοίκηση?

Ναι

 Όχι

Δεν γνωρίζω

Η στρατηγική μπορεί να είναι για οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέχρι το 2022.
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8. Αν ναι, ποια από τα παρακάτω θέματα καλύπτει η στρατηγική σας?
Ψηφιοποίηση αναλογικών συλλογών

Επιλογή και απόκτηση ψηφιακών συλλογών

Δημοσίευση ψηφιακών συλλογών

Μακροχρόνια διατήρηση ψηφιακών συλλογών
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9. Ο οργανισμός σας συλλέγει *πρωτογενές ψηφιακό υλικό πολιτισμικής
κληρονομιάς*?

Ναι

 Όχι

Δεν γνωρίζω

Απαντήστε σ’ αυτήν την ερώτηση με «Ναι», αν ο φορέας σας συλλέγει οποιοδήποτε είδος *πρωτογενούς ψηφιακού υλικού πολιτισμικής
κληρονομιάς* (π.χ. λογισμικό, ψηφιακά τεκμήρια, ψηφιακή τέχνη, συγκομιδή περιεχομένου ιστοσελίδων, κτλ.) με σαφή πρόθεση διατήρησης
αυτών των πρωτογενών ψηφιακών υλικών για τις επόμενες γενιές. (email: den[at]den.nl)
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Στην
αναλογική
συλλογή

Στην
ψηφιακή
συλλογή

που δεν
έχουν

εφαρμογή

(01) ΚΕΙΜΕΝΑ (εξαιρείται το αρχειακό υλικό) Σπάνια τυπωμένα βιβλία, Άλλα τυπωμένα βιβλία,
eBooks, Εφημερίδες, Περιοδικά, Άλλες περιοδικές εκδόσεις, Μεσαιωνικά χειρόγραφα, Άλλα
χειρόγραφα, Μικροαναπαραγωγές και μικροφίλμ, Άλλο με βάση το κείμενο) 

(02) ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ (εξαιρείται το αρχειακό υλικό)
(Σχέδια, Χαρακτικά / Εκτυπώσεις, Χάρτες και κατόψεις, Εργα ζωγραφικής,, Φωτογραφίες, Αφίσες,
Παρτιτούρες, Άλλο εικαστικό υλικό ή εικαστικό περιεχόμενο)

(03) ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο 01 και 02)
Κυβερνητικά έγγραφα

(04) ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΡΓΑ  
(Τρισδιάστατα έργα τέχνης, Έπιπλα και εξοπλισμός της αρχαιότητας, Άλλα έπιπλα και
εξοπλισμός, Νομίσματα και μετάλλια, Άλλα τριδιάστατα τεκμήρια φτιαγμένα από τον άνθρωπο)

(05) ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
(Φυσικά αδρανή δείγματα, Φυσικά δείγματα ζωής)

(06) ΓΕΩΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
(Μνημεία και κτίρια, Τοπία, Αρχαιολογικοί χώροι, Άλλοι πόροι βασισμένοι στην γεωγραφία)</I)

(07) ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ/ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
(Αρχεία ήχου: Μουσική, Αρχεία ήχου: Λόγος & άλλα (εξαιρ. ψηφιακού ήχου βιβλία; συμπεριλ.
αρχεία προφορικής ιστορίας), Ψηφιακού ήχου βιβλία, Φιλμ, Εγγραφές βίντεο, Άλλοι πόροι
βασισμένοι στον 

(08) ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΙ) 
(Βάσεις δεδομένων, Ψηφιακά (3D) σχέδια ή ανακατασκευές των τεκμηρίων και των κτιρίων,
Πρωτογενή ψηφιακά τεκμήρια τέχνης, Ψηφιακά ερευνητικά αρχεία/αρχεία έρευνας, Παιχνίδια,
Λογισμικό). 

10.
Παρακαλείστε να επιλέξετε τους τύπους των συλλογών πολιτισμικής
κληρονομιάς που διαθέτει ο φορέας σας 
Παρακαλούμε προσδιορίστε τον τύπο των τεκμηρίων που αποτελούν μέρος των συλλογών πολιτισμικής κληρονομιάς του φορέα σας.

Η ψηφιακή συλλογή αποτελείται από ψηφιακώς αναπαραγόμενα αναλογικά τεκμήρια και πρωτογενή ψηφιακά τεκμήρια. Ένα τεκμήριο

το οποίο έχει καταλογογραφηθεί σε μία βάση δεδομένων με εγγραφές μεταδεδομένων μόνο, δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της

«ψηφιακής συλλογής».

Η συμπλήρωση των ερωτήσεων που αφορούν το μέγεθος των συλλογών έχει σημαντικά οφέλη, εμπεριέχει ωστόσο και σημαντικές
προκλήσεις. Ορισμένοι φορείς ενδέχεται να είναι περισσότερο ακριβείς από ότι απαιτείται, άλλοι μπορεί να δυσκολευτούν να δώσουν ακόμη
και συγκεντρωτικές εκτιμήσεις. Είμαστε πεποισμένοι ότι όλοι οι φορείς θα επωφεληθούν από την άσκηση χαρτογράφησης των ψηφιακών
συλλογών τους. Παρακαλούμε, εάν είστε σε θέση να καταγράψετε τις σχετικές πληροφορίες,[να αποτυπώσετε τις συλλογές σας]
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11. Παρακαλούμε να εκτιμήσετε το ποσοστό από τη συνολική σας
συλλογή πολιτισμικής κληρονομιάς που έχει καταλογογραφηθεί Σε βάση
δεδομένων/σύστημα διαχείρισης συλλογών

0% 100%

Το εκτιμώμενο ποσοστό του συνόλου της συλλογής πολιτισμικής κληρονομιάς που έχει καταλογραφηθεί σε μία βάση δεδομένων αφορά στις
περιγραφές σε επίπεδο εγγραφής (εγγραφές μεταδεδομένων) αναλογικών και πρωτογενών ψηφιακών τεκμηρίων πολιτισμικής κληρονομιάς.

12. Παρακαλούμε να εκτιμήσετε το ποσοστό των αναλογικών σας
συλλογών πολιτισμικής κληρονομιάς το οποίο έχει ήδη αναπαραχθεί
ψηφιακά:

0% 100%

Μια ψηφιακή αναπαραγωγή είναι ένα ψηφιακό υποκατάστατο ενός αυθεντικού αναλογικού τεκμηρίου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ένα τεκμήριο
που έχει καταλογραφηθεί σε μία βάση δεδομένων με εγγραφές μεταδεδομένων δεν θεωρείται ότι έχει «αναπαραχθεί ψηφιακά».

13. Εκτιμήστε το ποσοστό των αναλογικών σας συλλογών πολιτισμικής
κληρονομιάς το οποίο χρειάζεται να αναπαραχθεί ψηφιακά:

0% 100%

14. Ο οργανισμός σας έχει στην κατοχή του *ψηφιακές συλλογές * ή
εμπλέκεται τώρα σε δράσεις ψηφιοποίησης?

*

Ναι

 Όχι
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ΜΕΡΟΣ 3/7. Ψηφιακή πρόσβαση

15. Ποιό είναι το ποσοστό των μεταδεδομένων (όπως είναι
καταγεγραμμένο στις βάσεις δεδομένων σας) που διατίθενται
διαδικτυακά για ευρεία χρήση:

0% 100%

Το ποσοστό αυτό αναφέρεται στο εκτιμώμενο ποσοστό των εγγραφών μεταδεδομένων στις βάσεις δεδομένων σας που είναι άμεσα διαθέσιμες
για χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή σύστημα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη διαμεσολάβηση.

16.  Παρακαλούμε να καταγράψετε το ποσοστό των ψηφιοποιημένων
και πρωτογενώς ψηφιακών συλλογών σας που διατίθενται διαδικτυακά
για ευρεία χρήση:

0% 100%

Το ποσοστό αυτό αναφέρεται στο εκτιμώμενο ποσοστό των ψηφιοποιημένων και πρωτογενώς ψηφιακών συλλογών που έχετε στην κατοχή
σας και είναι άμεσα διαθέσιμες για χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή σύστημα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη
διαμεσολάβηση.

% Δημόσια διάθεση

% Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον φορέα σας

% Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτους

% Άλλα / Άγνωστα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

17. Παρακαλούμε να καταγράψετε τα ποσοστά του συνόλου της
ψηφιακής συλλογής σας που διαθέτετε με τα ακόλουθα δικαιώματα: (a.
Πλήρες περιεχόμενο).
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% Δημόσια διάθεση

% Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον φορέα σας

% Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτους

% Άλλα / Άγνωστα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

18. Παρακαλούμε να καταγράψετε τα ποσοστά του συνόλου της
ψηφιακής συλλογής σας που διαθέτετε με τα ακόλουθα δικαιώματα: (b.
Μεταδεδομένα).

% Εκτός διαδικτύου (οffline) μόνο (μόνο για το προσωπικό)

% Εκτός διαδικτύου (οffline) μόνο (για το προσωπικό και επιτόπου επισκέπτες )

% Διαδικτυακά (Online)

19. Παρακαλούμε να καταγράψετε το εκτιμώμενο ποσοστό από το
σύνολο των ψηφιακών τεκμηρίων που έχετε στην κατοχή σας τα οποία
είναι και/ή θα είναι προσβάσιμα μέσω των ακόλουθων επιλογών
πρόσβασης:
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% των ψηφιακών τεκμηρίων επί του παρόντος

προσβάσιμα (μια εκτίμηση είναι OK)
% των ψηφιακών τεκμηρίων που θα είναι προσβάσιμα

σε δύο χρόνια από τώρα (μια εκτίμηση είναι OK)

*Ιστοσελίδα του φορέα*

*Εθνικός συσσωρευτής
περιεχομένου*

*Europeana*

*Άλλος συσσωρευτής
περιεχομένου*

*Wikipedia/Wikimedia*

Άλλο*Κοινωνικά μέσα /
δίκτυα, πλατφόρμες*
όπως Flickr, Instagram,
Pinterest, Youtube

*API* φορέα

*API* τρίτου

Άλλα κανάλια πρόσβασης
(προσδιορίστε παρακάτω)

Άλλα κανάλια πρόσβασης:

20. Για το μέρος των ψηφιακών τεκμηρίων που διατίθεται διαδικτυακά,
παρακαλούμε προσδιορίστε το/τα μέσο/α πρόσβασης:

Είναι δυνατόν να επιλέξετε περισσότερα από ένα μέσο πρόσβασης για τις μεμονωμένες σας ψηφιακές συλογές (π.χ. Europeana, Wikipedia).
Επομένως, το σύνολο των απαντήσεών σας δεν χρειάζεται να αθροίζει σε 100%.
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ΜΕΡΟΣ 4/7. Συμμετοχή

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ακαδημαϊκή έρευνα

Δημιουργική επανάχρηση/Ρεμίξ

Εκπαιδευτική χρήση

Ιδεολογική, θρησκευτική και επετειακή χρήση

Προσωπική ψυχαγωγία

Μείωση χρήσης των φυσικών πρωτοτύπων

Πωλήσεις, εμπορική αδειοδότηση

Άλλα είδη χρήσης (προσδιορίστε παρακάτω)

Άλλα είδη χρήσης:

21.
Οι συλλογές διατίθενται στο κοινό για διάφορους λόγους. Από τα
παρακάτω, πόσο σημαντικό είναι το κάθε είδος χρήσης για τον φορέα
σας; 

Παρακαλείστε να επιλέξετε έναν αριθμό ανά σειρά, χρησιμοποιώντας κλίμακα των 10 βαθμών – όπου 1 ισοδυναμεί με «καθόλου

σημαντικό» έως 10 «εξαιρετικά σημαντικό» -

22. Συγκέντρωσε ο φορέας σας στατιστικά χρήσης των ψηφιακών του
συλλογών για το 2016?

Ναι

 Όχι

Δεν γνωρίζω

Για να μπορέσετε ν’ απαντήσετε σ’ αυτήν την ερώτηση με «Ναι», κάθε τρόπος μέτρησης είναι αρκετός.
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23. Αν Ναι, πως;
*Στατιστικά ιστοσελίδας*

Στατιστικά εθνικού συσσωρευτή

Στατιστικά Europeana (Dashboard)..

Στατιστικά Wikipedia/Wikimedia

*Στατιστικά κοινωνικών μέσων/δικτύων* (e.g. Instagram, Facebook, Flickr, Pinterest, Twitter, Youtube)

*Στατιστικά της βάσης δεδομένων* (αν δεν συμπεριλαμβάνονται στα στατιστικά της ιστοσελίδας και των κοινωνικών μέσων)

*Μελέτες χρηστών*

Άλλο:

Παρακαλείστε να υποδείξετε όλους τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η μέτρηση της πρόσβασης στα ψηφιακά μεταδεδομένα και τεκμήρια.
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24. Ποιος είναι ο ετήσιος αριθμός επισκέψεων στην ψηφιακή σας
συλλογή στην ιστοσελίδα σας?

Παρακαλούμε καταγράψτε τον συνολικό αριθμό επισκέψεων για το έτος 2016. Ο αριθμός αυτός αφορά τον αριθμό των επισκέψεων στις
ψηφιακές σας συλλογές και ΟΧΙ τον συνολικό αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα του φορέα σας. Αν δεν μετράτε τον αριθμό επισκέψεων στις
ψηφιακές σας συλλογές, παρακαλούμε μην απαντήσετε στην ερώτηση.
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ΜΕΡΟΣ 5/7. Ψηφιακή διατήρηση (περιεχομένου)

25. Οι ψηφιακές σας συλλογές είναι αποθηκευμένες σε ψηφιακά αρχεία
τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα *διεθνή πρότυπα * για
*ψηφιακή διατήρηση(περιεχομένου) *;

Ναι, έχουμε το δικό μας ψηφιακό αρχείο που πληρεί τα διεθνή κριτήρια για μακροπρόθεσμη διατήρηση

Ναι, οι ψηφιακές μας συλλογές είναι αρχειοθετημένες σ’ ένα ψηφιακό αρχείο δημόσιας διαχείρισης.

Ναι, οι ψηφιακές μας συλλογές είναι αρχειοθετημένες σ’ ένα ψηφιακό αρχείο ιδιωτικής διαχείρισης.

Όχι, δεν έχουμε ακόμη μία λύση για μακροπρόθεσμη διατήρηση των ψηφιακών μας συλλογών βασισμένη στα διεθνή πρότυπα.

Δεν ξέρω

Απαντήστε σ’ αυτήν την ερώτηση με «Ναι», αν ο φορέας σας συμμετέχει ενεργά στη διαφύλαξη των ψηφιακών συλλογών πολιτισμικής
κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα ή στις βέλτιστες πρακτικές.
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Η κοινότητα των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων θα επωφεληθεί από την καλύτερη κατανόηση των δαπανών που
συνεπάγονται για τη δημιουργία και διατήρηση ψηφιακών συλλογών. Παρακαλείστε να μας βοηθήσετε παρέχοντας έναν πιο
λεπτομερή απολογισμό δαπανών.

ΜΕΡΟΣ 6/7. Έξοδα ψηφιοποίησης

A. € Έξοδα του φορέα (εσωτερικός προϋπολογισμός):

B. € Έξοδα επιδοτούμενου έργου (εξωτερικός προϋπολογισμός):

26. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τα ετήσια έξοδά σας για τις *ψηφιακές
συλλογές* (*συνολικό κόστος ιδιοκτησίας*). Παρακαλούμε καταγράψτε
τον σχετικό προϋπολογισμό (€)  

A. Παρακαλούμε προσδιορίστε το έτος αναφοράς:

B. Παρακαλούμε προσδιορίστε το έτος αναφοράς:

27. Παρακαλούμε προσδιορίστε το έτος αναφοράς:

Οι προϋπολογισμοί αυτοί αναφέρονται στις δαπάνες για την αρχική δημιουργία, τη συνεχή συντήρηση, την ενίσχυση και διατήρηση των
ψηφιακών σας συλλογών. Παρακαλείσθε όπως συμπεριλάβετε, σ’ αυτές τις εκτιμήσεις, το κόστος του χρόνου του προσωπικού που
αφιερώνεται στις συναφείς δράσεις με την ψηφιακή συλλογή. Αν το οικονομικό έτος δεν συμπίπτει με τον ημερολογιακό, τότε παρακαλείστε να
επιλέξετε το ημερολογιακό έτος που ταιριάζει καλύτερα (από την άποψη του αριθμού των μηνών).
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Τα κόστη μπορούν να χωριστούν σε επιπρόσθετα (αρχικά) κόστη και διαρθρωτικά (συνεχή) κόστη: 
• Ως επιπρόσθετα κόστη ορίζονται αυτά που σχετίζονται με την αρχική δημιουργία ή πρόσκτηση της ψηφιακής συλλογής.
Παραδείγματα: συλλογή υλικών, πρόσκτηση πρωτογενών ψηφιακών υλικών, σάρωση, δημιουργία περιγραφικών
μεταδεδομένων, διαχείριση έργου. 
• Διαρθρωτικά κόστη είναι αυτά που απαιτούνται για συνεχή συντήρηση, εμπλουτισμό και διατήρηση μιας ψηφιακής
συλλογής. Παραδείγματα: δράσεις που αφορούν στη διατήρηση των ψηφιακών συλλογών, αδειοδοτήσεις, συντήρηση των
εξυπηρετητών δικτύου, προσέγγιση και υποστήριξη χρηστών, διαχείριση.

ΜΕΡΟΣ 6/7. Έξοδα ψηφιοποίησης

% Επιπρόσθετα κόστη:

% Διαρθρωτικά κόστη:

28. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τι ποσοστό από τα συνολικά ετήσια
έξοδα για δημιουργία, πρόσκτηση, συντήρηση, εμπλουτισμό, διατήρηση
των *ψηφιακών σας συλλογών* αφορά τα *επιπρόσθετα κόστη* και τι
ποσοστό αφορά τα *διαρθρωτικά κόστη*:

% Κόστη εντός του φορέα:

% Κόστη με εξωτερική
ανάθεση:

29. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τι ποσοστό από τα συνολικά ετήσια
έξοδα για δημιουργία, πρόσκτηση, συντήρηση, εμπλουτισμός,
διατήρηση των *ψηφιακών σας συλλογών* δαπανάται *εντός του φορέα
(εσωτερικά)* και τι ποσοστό καλύπτεται με *εξωτερική ανάθεση*:
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Διαχείριση έργου

Επιλογή υλικού για ψηφιοποίηση

Πρόσκτηση πρωτογενούς ψηφιακού υλικού

Διαχειριστικά (μεταφορικά, εφοδιαστικά). (π.χ. αποστολή της συλλογής για
ψηφιοποίηση, κτλ)

Μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό (συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών,
τεχνικών και προσωπικού, που σχετίζονται με την προετοιμασία του υλικού για
σάρωση, τη σάρωση και τον ποιοτικό έλεγχο)

Εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων

Καταγραφή μεταδεδομένων

Κατασκευή ιστοσελίδων (Web design), ανάπτυξη λογισμικού

Άλλα κόστη (προσδιορίστε παρακάτω)

30. I. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τα ποσοστά από τα *επιπρόσθετα
κόστη* που αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:

Τα ποσοστά πρέπει να αθροίζουν στο 100%. Εισάγετε 0 στις κατηγορίες που δεν έχουν εφαρμογή. Αν λείπει κάποια κατηγορία στον πίνακα,
παρακαλούμε να μας βοηθήσετε αναφέροντάς την στο πεδίο Άλλα κόστη.

31. Άλλα κόστη:
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Διαχείριση

Αρχειοθέτηση [αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφαλείας
(backups)]

Δράσεις που αφορούν στην μακροσπρόθεσμη διατήρηση ψηφιακών συλλογών
(συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών εργασιώναλλά εξαιρώντας τα κόστη
Αρχειοθέτησης)

Αδειοδοτήσεις

Συντήρηση των εξυπηρετητών δικτύου και του δικτύου, κινητών και άλλων
υπηρεσιών

Δράσεις επικοινωνίας και υποστήριξη χρηστών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου
του προσωπικού για προσπάθειες προώθησης της χρήσης των ψηφιακών συλλογών)

Ανάλυση χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των ερευνών των χρηστών, συνεντεύξεων,
και άλλων δραστηριοτήτων)

Εκδόσεις (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής περιεχομένου και ενημέρωσης)

Άλλα κόστη (προσδιορίστε παρακάτω)

32. II. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τα ποσοστά από τα *Διαρθρωτικά
κόστη* που αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:

Τα ποσοστά πρέπει να αθροίζουν στο 100%. Εισάγετε 0 στις κατηγορίες που δεν έχουν εφαρμογή. Αν λείπει κάποια κατηγορία στον πίνακα,
παρακαλούμε να μας βοηθήσετε αναφέροντάς την στο πεδίο Άλλα κόστη.

33. Άλλα κόστη:
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A. Αμειβόμενο προσωπικό

B. Εθελοντές

34. Καταγράψτε το σύνολο του προσωπικού σε ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης που απασχολείται με τη δημιουργία/πρόσκτηση,
συντήρηση, εμπλουτισμό και διάτηρηση των *ψηφιακών συλλογών* σε
ετήσια βάση

A. Αμειβόμενο προσωπικό

B. Εθελοντές

35. Παρακαλούμε προσδιορίστε το έτος αναφοράς 

Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τον χρόνο του προσωπικού σας που απασχολείται σε δραστηριότητες συναφείς με τη δημιουργία/πρόσκτηση,
συντήρηση, εμπλουτισμό και διατήρηση των *ψηφιακών σας συλλογών*, συμπεριλαμβανομένων των εξής: εσωτερικός σχεδιασμός και
διαχείριση, συμβάσεις έργων, προετοιμασία και ψηφιοποίηση υλικών, ενδυνάμωση του ψηφιακού εκτοπίσματος για διεύρυνση
προσβασιμότητας.
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36. Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται οι δράσεις σας για τις ψηφιακές 
συλλογές σας;

*Εσωτερικοί προϋπολογισμοί*

*Συμμετοχική χρηματοδότηση (Crowdfunding)*

*Κρατική επιχορήγηση/επιδότηση*

*Περιφερειακή/τοπική δημόσια επιχορήγηση/επιδότηση*

*Ιδιωτικά κεφάλαια και κληροδοτήματα*

*Δημόσιος/ ιδιωτικός συνεταιρισμός/σύμπραξη*

*Πωλήσεις ψηφιακών τεμαχίων*

Άλλο:

Αναφέρατε όλες τις πηγές από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι δράσεις σας για ψηφιοποίηση.
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ΜΕΡΟΣ 7/7. Σχόλια

37. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν
σας ζητήθηκε παραπάνω και που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη για την
κατανόηση της φύσης των δράσεων συναφών με τις ψηφιακές σας
συλλογές.

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο!

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ENUMERATE και τα 
αποτελέσματά του θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου pro.europeana.eu/structure/enumerate
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	17. Παρακαλούμε να καταγράψετε τα ποσοστά του συνόλου της ψηφιακής συλλογής σας που διαθέτετε με τα ακόλουθα δικαιώματα: (a. Πλήρες περιεχόμενο).
	18. Παρακαλούμε να καταγράψετε τα ποσοστά του συνόλου της ψηφιακής συλλογής σας που διαθέτετε με τα ακόλουθα δικαιώματα: (b. Μεταδεδομένα).
	19. Παρακαλούμε να καταγράψετε το εκτιμώμενο ποσοστό από το σύνολο των ψηφιακών τεκμηρίων που έχετε στην κατοχή σας τα οποία είναι και/ή θα είναι προσβάσιμα μέσω των ακόλουθων επιλογών πρόσβασης:
	20. Για το μέρος των ψηφιακών τεκμηρίων που διατίθεται διαδικτυακά, παρακαλούμε προσδιορίστε το/τα μέσο/α πρόσβασης:

	ΜΕΡΟΣ 4/7. Συμμετοχή
	21. Οι συλλογές διατίθενται στο κοινό για διάφορους λόγους. Από τα παρακάτω, πόσο σημαντικό είναι το κάθε είδος χρήσης για τον φορέα σας;   Παρακαλείστε να επιλέξετε έναν αριθμό ανά σειρά, χρησιμοποιώντας κλίμακα των 10 βαθμών – όπου 1 ισοδυναμεί με «καθόλου σημαντικό» έως 10 «εξαιρετικά σημαντικό» -
	22. Συγκέντρωσε ο φορέας σας στατιστικά χρήσης των ψηφιακών του συλλογών για το 2016?
	23. Αν Ναι, πως;
	24. Ποιος είναι ο ετήσιος αριθμός επισκέψεων στην ψηφιακή σας συλλογή στην ιστοσελίδα σας?

	ΜΕΡΟΣ 5/7. Ψηφιακή διατήρηση (περιεχομένου)
	25. Οι ψηφιακές σας συλλογές είναι αποθηκευμένες σε ψηφιακά αρχεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα *διεθνή πρότυπα * για *ψηφιακή διατήρηση(περιεχομένου) *;

	ΜΕΡΟΣ 6/7. Έξοδα ψηφιοποίησης
	Η κοινότητα των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων θα επωφεληθεί από την καλύτερη κατανόηση των δαπανών που συνεπάγονται για τη δημιουργία και διατήρηση ψηφιακών συλλογών. Παρακαλείστε να μας βοηθήσετε παρέχοντας έναν πιο λεπτομερή απολογισμό δαπανών.
	26. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τα ετήσια έξοδά σας για τις *ψηφιακές συλλογές* (*συνολικό κόστος ιδιοκτησίας*). Παρακαλούμε καταγράψτε τον σχετικό προϋπολογισμό (€)
	27. Παρακαλούμε προσδιορίστε το έτος αναφοράς:


	ΜΕΡΟΣ 6/7. Έξοδα ψηφιοποίησης
	Τα κόστη μπορούν να χωριστούν σε επιπρόσθετα (αρχικά) κόστη και διαρθρωτικά (συνεχή) κόστη:  • Ως επιπρόσθετα κόστη ορίζονται αυτά που σχετίζονται με την αρχική δημιουργία ή πρόσκτηση της ψηφιακής συλλογής. Παραδείγματα: συλλογή υλικών, πρόσκτηση πρωτογενών ψηφιακών υλικών, σάρωση, δημιουργία περιγραφικών μεταδεδομένων, διαχείριση έργου.  • Διαρθρωτικά κόστη είναι αυτά που απαιτούνται για συνεχή συντήρηση, εμπλουτισμό και διατήρηση μιας ψηφιακής συλλογής. Παραδείγματα: δράσεις που αφορούν στη διατήρηση των ψηφιακών συλλογών, αδειοδοτήσεις, συντήρηση των εξυπηρετητών δικτύου, προσέγγιση και υποστήριξη χρηστών, διαχείριση.
	28. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τι ποσοστό από τα συνολικά ετήσια έξοδα για δημιουργία, πρόσκτηση, συντήρηση, εμπλουτισμό, διατήρηση των *ψηφιακών σας συλλογών* αφορά τα *επιπρόσθετα κόστη* και τι ποσοστό αφορά τα *διαρθρωτικά κόστη*:
	29. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τι ποσοστό από τα συνολικά ετήσια έξοδα για δημιουργία, πρόσκτηση, συντήρηση, εμπλουτισμός, διατήρηση των *ψηφιακών σας συλλογών* δαπανάται *εντός του φορέα (εσωτερικά)* και τι ποσοστό καλύπτεται με *εξωτερική ανάθεση*:
	30. I. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τα ποσοστά από τα *επιπρόσθετα κόστη* που αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:
	31. Άλλα κόστη:
	32. II. Παρακαλείστε να εκτιμήσετε τα ποσοστά από τα *Διαρθρωτικά κόστη* που αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:
	33. Άλλα κόστη:
	34. Καταγράψτε το σύνολο του προσωπικού σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης που απασχολείται με τη δημιουργία/πρόσκτηση, συντήρηση, εμπλουτισμό και διάτηρηση των *ψηφιακών συλλογών* σε ετήσια βάση
	35. Παρακαλούμε προσδιορίστε το έτος αναφοράς
	36. Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται οι δράσεις σας για τις ψηφιακές  συλλογές σας;


	ΜΕΡΟΣ 7/7. Σχόλια
	37. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν σας ζητήθηκε παραπάνω και που θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη για την κατανόηση της φύσης των δράσεων συναφών με τις ψηφιακές σας συλλογές.
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