
 April 2017

Spoštovani kolegi,

v imenu skupnosti arhivov, knjižnic in muzejev vas prosimo za sodelovanje pri statističnih meritvah. V zadnjih letih naraščajo
potrebe po verodostojnih podatkih o:

digitalizaciji
stroških za digitalne zbirke
dostopu do zbirk digitalne kulturne dediščine in njihovi uporabi
trajnem ohranjanju digitalnih virov

Gre za ponovitev statističnih meritev ENUMERATE, ki so bila uspešno izvedene v letih 2012, 2013 in 2015. Vprašalnik je
oblikovan tako, da bodo zbrani podatki lahko predstavljali podlago za vaše odločanje o politiki institucije ter za odločanje o
politikah na nacionalni in evropski ravni. Skupaj lahko pokažemo na potrebo po vlaganjih v naše digitalne aktivnosti.

Statistično raziskavo organizira mreža ENUMERATE, ki je del Europeane. K sodelovanju v raziskavi bo povabljeno več tisoč
institucij v Evropski uniji.

Anonimnost podatkov o vaši instituciji je zagotovljena. Podatki ne bodo objavljeni na način, ki bi omogočil prepoznanje
posamezne institucije. Podatki bodo uporabljeni predvsem za ugotavljanje vrednosti statističnih kazalcev glede napredka pri
digitalizaciji v evropskih državah.

Vprašalnik sestoji iz 37 vprašanj. Čas, ki ga boste potrebovali za odgovore, je odvisen predvsem od razpoložljivosti
ustreznih podatkov o digitalizaciji. V kolikor podatki niso zbrani, bo morda potrebno dodatno raziskovanje, vendar pa bosta
za vaš trud nagrajena tako vaša institucija kot tudi skupnost muzejev, knjižnic in arhivov.

Upamo, da boste lahko izpolnili vprašalnik do 15. junija 2017. Vprašalnik je pripravljen tako, da lahko izpolnjevanje kadarkoli
prekinete in kasneje spet nadaljujete.

Če imate kakršnokoli vprašanje ali zadevo povezano z vprašalnikom, nam prosim pišite na spodaj navedeni elektronski
naslov.
Za vaše sodelovanje in podporo se vam vnaprej zahvaljujemo.

Ekipa Enumerate vas lepo pozdravlja!
wietske.vandenheuvel[at]den.nl
gerhard.jan.nauta[at]den.nl

Kopijo vprašalnika lahko prenesete tukaj:

Več informacij o projektu Enumerate in njegovi mreži dobite na: pro.europeana.eu/enumerate

Poročilo o glavnih ugotovitvah prejšnjih raziskav dobite na: pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results 
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Osnovne informacije 
(podatki ne bodo objavljeni ali posredovani na kakršenkoli način).

Naziv vaše institucije/organizacije:

Vaše ime in priimek:

Vaš elektronski naslov:

Spletna stran vaše institucije.
Navedite naslov glavnega spletnega mesta institucije, ki je namenjeno splošni javnosti.

1. Osnovne informacije
Podatek ne bo objavljen v poročilu ENUMERATE.

*
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RAZDELEK 1/7: Podatki o instituciji

2. Vrsta institucije/organizacije
Izberite glavno oznako, pod katero uvrščate vašo institucijo.
Prosimo, izberite samo en odgovor:

3. Država, v kateri se nahaja vaša institucija

4. Ali ima vaša institucija *zbirke*, ki jih mora ohranjati za prihodnje
rodove?

*

Da

Ne

Odgovorite z “Ne”, če vaša institucija nima zbirk s kulturno dediščino ali če hranite le posamezne zbirke (npr. knjig, filmov, glasbe), ki so
namenjene izposoji ali prodaji uporabnikom.
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5. Kolikšen je letni proračun vaše institucije?
< 10,000 €

10,000-50,000 €

50,000-100,000 €

100,000-500,000 €

500,000-1M €

1 - 10M €

> 10M €

Navedite letni proračun celotne institucije iz zadnjega objavljenega poslovnega poročila. Če je vaša institucija del večje organizacije (npr. kot je
visokošolska knjižnica del univerze), navedite le prihodke organizacijske enote, ki se ukvarja s kulturno dediščino.
Proračun lahko vključuje javno financiranje, sredstva za projekte, prihodke iz komercialne dejavnosti itn. Če je višina vašega proračuna na meji
med dvema kategorijama (npr. 50 000 EUR), izberite nižjo kategorijo.

zaokrožite na eno decimalko npr. 3,7

6. Število delavcev, ki prejemajo plačilo (v ekvivalentu polne zaposlitve,
ne v številu oseb):

*ekvivalent polne zaposlitve (EPZ)*predstavlja število vseh zaposlenih v vaši instituciji, tako za nedoločen kot tudi za določen čas, vendar brez
pogodbenih delavcev in prostovoljcev. Zaposlitve za del delovnega časa je treba pretvoriti tako, da predstavljajo delež polne zaposlitve. Če je
vaša institucija del širše organizacije (kot je npr. visokošolska knjižnica, ki je del institucije visokošolskega izobraževanja) upoštevajte samo
tiste enote, ki so povezane s kulturno dediščino.
Opomba: število zaposlenih pri * digitalizaciji * boste navedli v posebnem vprašanju spodaj.
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 RAZDELEK 2/7: Digitalne zbirke (ponudba)

7. Ali ima vaša organizacija *strategijo digitalizacije v pisni obliki*, ki jo
podpira vodstvo vaše organizacije?

Da

Ne

Ne vem

Strategija se lahko nanaša na katerokoli obdobje do leta 2020.
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8. Če ste odgovorili pritrdilno, katere vidike naslavlja vaša strategija
digitalizacije:

digitalizacijo zbirk v analognih zapisih

izbor in nabavo digitalnih zbirk

objavljanje digitalnih zbirk

*trajno ohranjanje digitalnih virov*
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9. Ali vaša organizacija zbira *izvorno digitalno kulturno dediščino*?
Da

Ne

Ne vem

Na vprašanje odgovorite pritrdilno, če vaša institucija zbira kakršnokoli * izvorno digitalno kulturno dediščino* (npr. programsko opremo,
digitalne dokumente, digitalno umetnost, zajete spletne strani itd.) z izrecnim namenom ohranjanja gradiv v digitalni obliki za prihodnje rodove.
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v analogni

zbirki
v digitalni

zbirki
ni

relevantna 

BESEDILNI VIRI (izključeno je arhivsko gradivo) (Starejše knjige, druge tiskane knjige, e-knjige,
časniki, časopisi, druge serijske publikacije, srednjeveški rokopisi, drugi rokopisi, mikrooblike in
mikrofilmi, drugi besedilni viri).

VIZUALNI VIRI (dvodimenzionalni) (izključeno je arhivsko gradivo)
(Risbe, gravure / tiski, zemljevidi in prostorski načrti, slike, fotografije, plakati, glasbeni tiski, drugi
vizualni viri)

ARHIVSKO GRADIVO (ni zajeto v 01 ali 02)
(Javno arhivsko gradivo, drugo arhivsko gradivo)

PREMIČNI TRIDIMENZIONALNI PREDMETI, NAREJENI S ČLOVEŠKO ROKO 
(Tridimenzionalna umetniška dela, arheološki predmeti, drugi predmeti, kovanci in medalje, drugi
tridimenzionalni predmeti, narejeni s človeško roko) 

NARAVNI VIRI 
(Primerki nežive narave, primerki žive narave)

NEPREMIČNI VIRI 
(Spomeniki in zgradbe, krajina, arheološka najdišča, druga nepremična dediščina) 

VIRI, VEZANI NA TRAJANJE PREDVAJANJA (Avdio posnetki: glasba, avdio posnetki: govor in
drugo (izključene so digitalne avdio knjige, vključeni so zapisi ustnega izročila); digitalne avdio
knjige, filmi, video posnetki, drugi viri). 

DIGITALNI INTERAKTIVNI VIRI (IZKLJUČNO V DIGITALNI OBLIKI)(Podatkovne zbirke, digitalni
načrti (tri-dimenzionalni) ali rekonstrukcije objektov in zgradb, izvorno digitalni umetniški objekti,
digitalne datoteke z raziskovalnimi podatki, igre).     

10.
Prosimo, izberite vrste gradiva, ki so del zbirk kulturne dediščine vaše
institucije .
Prosimo, izberite vrste objektov, ki jih imate v svojih zbirkah kulturne dediščine. Digitalna zbirka sestoji iz analognih objektov,

reproduciranih v digitalni obliki in izvorno digitalnih objektov. Sem ne štejemo objektov, ki so zgolj katalogizirani v podatkovni zbirki z

metapodatkovnimi zapisi.

Poskusne meritve so pokazale, da so vprašanja o velikosti zbirk sicer koristna, vendar pa je zbiranje podatkov lahko zahtevno. Nekatere
institucije želijo navesti bolj natančne podatke, kot je možno v tem vprašalniku, druge institucije pa morda težko podajo že grobo oceno.
Vendar smo prepričani, da bo pregled digitalnih zbirk koristil vsaki instituciji. Če lahko pridobite te podatke, vas prosimo, da jih navedete v (E-
naslov: den[at]den.nl).
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11. Ocenite, kolikšen odstotek vaše celotne zbirke kulturne dediščine
(fonda) je katalogiziran v podatkovni zbirki (katalogu):

0% 100%

Ocenjen odstotek vseh zbirk kulturne dediščine, ki je bil katalogiziran v podatkovni zbirki na opisni ravni (metapodatkovni zapisi) posameznih
analognih ali izvorno digitalnih objektov dediščine.

12. Ocenite, kolikšen odstotek vaših zbirk analogne kulturne dediščine
je že reproduciran v digitalni obliki:

0% 100%

Digitalna reprodukcija pomeni digitalni nadomestek za originalni analogni objekt. Sem ne štejemo objektov, ki samo katalogizirani v podatkovni
zbirki z metapodatkovnimi zapisi.

13. Ocenite, kolikšen odstotek vaših zbirk analogne kulturne dediščine
je še potrebno reproducirati v digitalni obliki:

0% 100%

14. Ali ima vaša organizacija *digitalne zbirke* oziroma je trenutno
aktivna pri *digitalizaciji * zbirk?

*

Da

Ne
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RAZDELEK 3/7 Digitalni dostop

15. Kolikšen odstotek vaših opisnih metapodatkov (shranjenih v lastnih
podatkovnih zbirkah o vašem gradivu), je interaktivno dostopnih za
splošno uporabo:

0% 100%

Podatek se nanaša na ocenjeni delež metapodatkovnih zapisov v vaših lastnih podatkovnih zbirkah, ki so na razpolago za kakršnokoli takojšnjo
uporabo preko interneta na zahtevo katere koli osebe ali sistema in brez človeškega posredovanja (npr. zaposlenega osebja).

16. Ocenite odstotek vaših zbirk kulturne dediščine, tako digitaliziranih
kot tudi izvorno nastalih v digitalni obliki, ki so interaktivno razpoložljive
za splošno uporabo:

0% 100%

Podatek se nanaša na oceno odstotka digitaliziranih ali izvorno digitalnih objektov v zbirkah dediščine, ki so na razpolago za kakršnokoli
takojšnjo uporabo preko interneta na zahtevo katere koli osebe ali sistema in brez človeškega posredovanja (npr. osebja).

% Javna domena

% Nosilec avtorske pravice je institucija

% Nosilec avtorske pravice je tretja oseba

% Drugi nosilci avtorske pravice ali nosilec avtorske pravice je neznan

17. Ocenite delež vaših celotnih digitalnih zbirk glede na lastništvo
avtorskih pravic (a. Celotna vsebina).
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% Javna domena

% Nosilec avtorske pravice je institucija

% Nosilec avtorske pravice je tretja oseba

% Drugi nosilci avtorske pravice ali nosilec avtorske pravice je neznan

18. Ocenite delež vaših celotnih digitalnih zbirk glede na lastništvo
avtorskih pravic (b. Metapodatki).

% Lokalni dostop (za uporabo osebja)

% Lokalni dostop (za uporabo osebja in obiskovalce znotraj stavbe)

% Interaktivni dostop (preko interneta)

19. Prosimo, navedite odstotek vseh vaših digitalnih objektov, ki so ali
bodo dostopni preko naslednjih možnosti dostopa:
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% trenutno dostopnih digitalnih objektov 

(ocena je sprejemljiva)
% digitalnih objektov, ki bodo dostopni v roku 2 let 

(ocena je sprejemljiva) 

*Spletno mesto institucije
*

*Nacionalni agregator *

*Europeana*

*Drugi agregatorji*

*Wikipedija/Wikimedia*

Druge *platforme
družabnih medijev * kot
so Flickr, Instagram,
Pinterest, Youtube

*API* institucije

*API* tretje osebe

Drugi načini dostopa
(opišite spodaj)

Drugi načini dostopa:

20. V tabeli spodaj označite, preko katerih kanalov je možen dostop do
interaktivno dostopnega dela dediščine

Možnih je več načinov dostopa do posameznih digitalnih zbirk (npr. hkrati Europena in Vikipedija). Vsota odgovorov lahko zato presega 100 %.
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 RAZDELEK 4/7. Vključevanje

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Znanstveno raziskovanje

Ustvarjalna ponovna uporaba/remiks

Izobraževanje

Ideološka, verska in komemorativna uporaba

Osebno zadovoljstvo

Zmanjševanje uporabe originalov v fizični obliki

Prodaja, komercialni prenos pravic

Druge vrste uporabe (opišite)

Druge vrste uporabe:

21.
Zbirke so dostopne javnosti zaradi različnih razlogov. Kako pomembna
je vsaka od naslednjih vrst uporabe za vašo institucijo?

Pomembnost ocenite po desetstopenjski lestvici, kjer 1 pomeni “sploh ni pomembna” in 10 “zelo pomembna”. Izberite samo eno oceno

v vsaki vrstici.

22. Ali vaša organizacija zbira statistične podatke o uporabi digitalnih
zbirk v letu 2016?

Da

Ne

Ne vem

Za pritrdilen odgovor zadošča, da merite dostop na kakršenkoli način.
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23. Če da, kako merite
*Statistika spletnega mesta*

*Statistika (nacionalnega) agregatorja*

*Statistika Europeane (t. i. "dashboard")*

*Statistika Wikipedije/Wikimedia*

*Statistika družabnih medijev* (npr. Facebook, Flickr, Youtube, Wikipedia)

*Statistika podatkovnih zbirk* (če ni vključena v statistiko spletnega mesta, agregatorjev in statistiko družabnih medijev )

*Študije uporabnikov *

Drugo:

Prosimo, navedite vse načine merjenja dostopa do digitalnih metapodatkov in objektov.
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24.  Kolikšen je letni obisk vaših digitalnih zbirk na spletnem mestu vaše
institucije?

Prosimo, navedite letni obisk (za leto 2016). Število pomeni, koliko obiskovalcev je pregledovalo zbirke. Prosimo, ne zamenjujte tega podatka
s številom obiskov vašega spletnega mesta. Če ne merite uporabe specifično digitalnih zbirk, preskočite vprašanje.
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 Razdelek 5/7. Trajno ohranjanje digitalnih virov

25. Ali se vaše digitalne zbirke hranijo v digitalnih arhivih, ki so bili
postavljeni po *mednarodnih standardih* za *trajno ohranjanje digitalnih
virov*?

Da, imamo lasten digitalni arhiv, ki ustreza mednarodnim kriterijem za dolgoročno ohranjanje.

Da, naše digitalne zbirke so arhivirane v strokovno vodenem digitalnem arhivu, ki ga upravlja javni sektor.

Da, naše digitalne zbirke so arhivirane v strokovno vodenem digitalnem arhivu, ki ga upravlja zasebni sektor.

Ne, nimamo še rešitve za dolgoročno ohranjanje naših digitalnih zbirk, ki bi ustrezala mednarodnim standardom.

Ne vem

Na vprašanje odgovorite pritrdilno, če je vaša institucija aktivno vključena v ohranjanje zbirk kulturne dediščine v digitalni obliki za prihodnje
rodove in pri tem upošteva mednarodne standarde ali dobre prakse.
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Skupnosti knjižnic, arhivov in muzejev bi zelo koristilo boljše razumevanje stroškov, povezanih z vzpostavljanjem in
ohranjanjem digitalnih zbirk. Pomagali nam boste, če boste podali natančnejšo oceno vaših stroškov.

SECTION 6/7. Izdatki za digitalizacijo

A. € Izdatki institucije (notranji proračun):

B. € Izdatki za začasno financirane projekte (zunanji proračun):

26. Prosimo, ocenite letne izdatke za vaše *digitalne zbirke* (*celotne
stroške lastništva*). Prosimo ocenite letni proračun (€):

A. Prosimo, navedite leto:

B. Prosimo, navedite leto:

27. Prosimo, navedite leto:

Ti zneski naj bodo ocena stroškov, povezanih z začetnim vzpostavljanjem, tekočim vzdrževanjem, izboljševanjem in ohranjanjem vaših
digitalnih zbirk. Prosim, vključite stroške delovnega časa, osebja, ki se nanašajo na aktivnosti, povezane z digitalnimi zbir-kami. Če se
proračunsko leto ne pokriva s koledarskim, izberite tisto koledarsko leto, ki po številu mesecev najbolj ustreza.
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Stroški se lahko delijo na začetne (vzpostavitvene) stroške in strukturne (tekoče) stroške:

• Začetni stroški so opredeljeni kot stroški za začetno vzpostavitev ali pridobivanje digitalne zbirke. Primeri: izbor gradiva,
nabava izvorno digitalnega gradiva, skeniranje, priprava opisnih metapodatkov, projektni management.
• Strukturni (tekoči) stroški so stroški, potrebni za tekoče vzdrževanje, izboljšave in ohranjevanje digitalne zbirke. Primeri:
aktivnosti, povezane z ohranjevanjem digitalnih zbirk, pridobivanje licenc, vzdrževanje spletnih strežnikov, promocija in
uporabniška podpora, upravljanje.

SECTION 6/7. Izdatki za digitalizacijo

% Začetni stroški:

% Strukturni stroški:

28. Prosimo, ocenite, kolikšen odstotek od vseh letnih stroškov za
vzpostavitev, pridobivanje, vzdrževanje, izboljšave in ohranjevanje vaših
*digitalnih zbirk* odpade na *začetne stroške* in kolikšen odstotek
odpade na *strukturne stroške*:

% Stroški notranjega
izvajanja:

% Stroški zunajih izvajalcev:

29. Prosimo, ocenite kolikšen odstotek vseh letnih izdatkov za
vzpostavitev, pridobivanje, vzdrževanje, izboljšave in ohranjevanje vaših
*digitalnih zbirk* je namenjen porabi znotraj institucije (*notranje
izvajanje*) in kolikšen odstotek *zunanjim izvajalcem*:

Skupnosti knjižnic, arhivov in muzejev bi zelo koristilo boljše razumevanje stroškov, povezanih z vzpostavljanjem in ohranjanjem digitalnih zbirk.
Pomagali nam boste, če boste podali natančnejšo oceno vaših stroškov.
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Projektni management

Izbira gradiva za digitalizacijo

Pridobivanje izvorno digitalnega gradiva

Logistika (transport zbirke na digitalizacijo itn.)

Konverzija iz analogne v digitalno obliko (vključuje vse tehnične stroške in stroške
osebja povezane s pripravo gradiva za skeniranje, samo skeniranje in kontrolo
kvalitete)

Urejanje avtorskih pravic

Ustvarjanje metapodatkov

Obllikovanje spletnih strani, razvoj programske opreme

Drugi stroški (opišite)

30. I. Prosimo, ocenite, kolikšen odstotek * začetnih stroškov* odpade
na naslednje aktivnosti:

Skupna vsota mora znašati 100 %. Vnesite ničlo, če vrsta stroška ni relevantna. Če noben odgovor ni ustrezen, ga lahko vnesete sami pod
“Drugi stroški”.

31. Drugi stroški
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Upravljanje

Arhiviranje (hranjenje, vključno z varnostnim arhiviranjem)

Aktivnosti, povezane z dolgoročnim ohranjanjem digitalnih zbirk (vključuje raziskave,
a izključuje stroške arhiviranja)

Licence

Vzdrževanje spletnih strežnikov in spletne, mobilne in druge storitve

Promocija in uporabniška podpora (vključen delovni čas osebja za promocijo uporabe
digitalnih zbirk)

Analiza uporabe (vključuje anketne raziskave, intervjuje in druge aktivnosti)

Uredniško delo (vključuje izbor vsebine in dopolnjevanje)

Drugi stroški (opišite)

32. II. Prosimo, ocenite, kolikšen odstotek *strukturnih stroškov* odpade
na naslednje aktivnosti:

Skupna vsota mora znašati 100 %. Vnesite ničlo, če vrsta stroška ni relevantna. Če noben odgovor ni ustrezen, ga lahko vnesete sami pod
“Drugi stroški”.

33. Drugi stroški
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A. Delavci, ki delajo za plačilo

B. Prostovoljci

34. Kolikšno je celotno število oseb, ki so vključene v vzpostavljanje,
pridobivanje, vzdrževanje, izboljševanje, ohranjanje *digitalnih zbirk* na
letni ravni?

A. Delavci, ki delajo za plačilo

B. Prostovoljci

35. Prosimo, navedite leto:

Vključite čas za aktivnosti povezane z vzpostavljanjem, pridobivanjem, vzdrževanjem, izboljševanjem, ohranjanjem *digitalnih zbirk*, kar
obsega načrtovanje in upravljanje notranjih in pogodbenih projektov, pripravo in digitalizacijo gradiva, izboljševanje rezultatov digitalizacije za
širitev dostopnosti.

21



36. Iz katerih virov se financirajo aktivnosti povezane z vašimi digitalnimi
zbirkami?

*Notranji proračun*

*Financiranje množice (Crowdfunding)*

*Nacionalne javne dotacije/subvencije *

*Regionalne/lokalne javne dotacije/subvencije *

*Zasebni skladi in volila *

*Javno-zasebno partnerstvo*

*Prodaja digitalnih objektov *

Drugo:

Navedite vse vire, iz katerih se financirajo vaše digitalizacijske aktivnosti.
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SECTION 7/7. Comments

37. Prosimo, navedite kakršnekoli informacije, po katerih nismo
povprašali, a menite, da so relevantne za razumevanje narave vaših
aktivnosti, povezanih z vašimi digitalnimi zbirkami. Navedete lahko tudi
predloge za izboljšanje vprašalnika.

Zahvaljujemo se vam za izpolnjevanje vprašalnika!

Več informacij o projektu ENUMERATE in njegovih rezultatih je dostopnih na pro.europeana.eu/structure/enumerate
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	April 2017  Spoštovani kolegi,  v imenu skupnosti arhivov, knjižnic in muzejev vas prosimo za sodelovanje pri statističnih meritvah. V zadnjih letih naraščajo potrebe po verodostojnih podatkih o: digitalizaciji stroških za digitalne zbirke dostopu do zbirk digitalne kulturne dediščine in njihovi uporabi trajnem ohranjanju digitalnih virov Gre za ponovitev statističnih meritev ENUMERATE, ki so bila uspešno izvedene v letih 2012, 2013 in 2015. Vprašalnik je oblikovan tako, da bodo zbrani podatki lahko predstavljali podlago za vaše odločanje o politiki institucije ter za odločanje o politikah na nacionalni in evropski ravni. Skupaj lahko pokažemo na potrebo po vlaganjih v naše digitalne aktivnosti.  Statistično raziskavo organizira mreža ENUMERATE, ki je del Europeane. K sodelovanju v raziskavi bo povabljeno več tisoč institucij v Evropski uniji.  Anonimnost podatkov o vaši instituciji je zagotovljena. Podatki ne bodo objavljeni na način, ki bi omogočil prepoznanje posamezne institucije. Podatki bodo uporabljeni predvsem za ugotavljanje vrednosti statističnih kazalcev glede napredka pri digitalizaciji v evropskih državah.  Vprašalnik sestoji iz 37 vprašanj. Čas, ki ga boste potrebovali za odgovore, je odvisen predvsem od razpoložljivosti ustreznih podatkov o digitalizaciji. V kolikor podatki niso zbrani, bo morda potrebno dodatno raziskovanje, vendar pa bosta za vaš trud nagrajena tako vaša institucija kot tudi skupnost muzejev, knjižnic in arhivov.  Upamo, da boste lahko izpolnili vprašalnik do 15. junija 2017. Vprašalnik je pripravljen tako, da lahko izpolnjevanje kadarkoli prekinete in kasneje spet nadaljujete.  Če imate kakršnokoli vprašanje ali zadevo povezano z vprašalnikom, nam prosim pišite na spodaj navedeni elektronski naslov. Za vaše sodelovanje in podporo se vam vnaprej zahvaljujemo.  Ekipa Enumerate vas lepo pozdravlja! wietske.vandenheuvel[at]den.nl gerhard.jan.nauta[at]den.nl  Kopijo vprašalnika lahko prenesete tukaj:  Več informacij o projektu Enumerate in njegovi mreži dobite na: pro.europeana.eu/enumerate  Poročilo o glavnih ugotovitvah prejšnjih raziskav dobite na: pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results
	Osnovne informacije  (podatki ne bodo objavljeni ali posredovani na kakršenkoli način).
	* 1. Osnovne informacije Podatek ne bo objavljen v poročilu ENUMERATE.

	RAZDELEK 1/7: Podatki o instituciji
	2. Vrsta institucije/organizacije Izberite glavno oznako, pod katero uvrščate vašo institucijo. Prosimo, izberite samo en odgovor:
	3. Država, v kateri se nahaja vaša institucija
	* 4. Ali ima vaša institucija *zbirke*, ki jih mora ohranjati za prihodnje rodove?
	5. Kolikšen je letni proračun vaše institucije?
	6. Število delavcev, ki prejemajo plačilo (v ekvivalentu polne zaposlitve, ne v številu oseb):

	RAZDELEK 2/7: Digitalne zbirke (ponudba)
	7. Ali ima vaša organizacija *strategijo digitalizacije v pisni obliki*, ki jo podpira vodstvo vaše organizacije?
	8. Če ste odgovorili pritrdilno, katere vidike naslavlja vaša strategija digitalizacije:
	9. Ali vaša organizacija zbira *izvorno digitalno kulturno dediščino*?
	10. Prosimo, izberite vrste gradiva, ki so del zbirk kulturne dediščine vaše institucije . Prosimo, izberite vrste objektov, ki jih imate v svojih zbirkah kulturne dediščine. Digitalna zbirka sestoji iz analognih objektov, reproduciranih v digitalni obliki in izvorno digitalnih objektov. Sem ne štejemo objektov, ki so zgolj katalogizirani v podatkovni zbirki z metapodatkovnimi zapisi.
	11. Ocenite, kolikšen odstotek vaše celotne zbirke kulturne dediščine (fonda) je katalogiziran v podatkovni zbirki (katalogu):
	12. Ocenite, kolikšen odstotek vaših zbirk analogne kulturne dediščine je že reproduciran v digitalni obliki:
	13. Ocenite, kolikšen odstotek vaših zbirk analogne kulturne dediščine je še potrebno reproducirati v digitalni obliki:
	* 14. Ali ima vaša organizacija *digitalne zbirke* oziroma je trenutno aktivna pri *digitalizaciji * zbirk?

	RAZDELEK 3/7 Digitalni dostop
	15. Kolikšen odstotek vaših opisnih metapodatkov (shranjenih v lastnih podatkovnih zbirkah o vašem gradivu), je interaktivno dostopnih za splošno uporabo:
	16. Ocenite odstotek vaših zbirk kulturne dediščine, tako digitaliziranih kot tudi izvorno nastalih v digitalni obliki, ki so interaktivno razpoložljive za splošno uporabo:
	17. Ocenite delež vaših celotnih digitalnih zbirk glede na lastništvo avtorskih pravic (a. Celotna vsebina).
	18. Ocenite delež vaših celotnih digitalnih zbirk glede na lastništvo avtorskih pravic (b. Metapodatki).
	19. Prosimo, navedite odstotek vseh vaših digitalnih objektov, ki so ali bodo dostopni preko naslednjih možnosti dostopa:
	20. V tabeli spodaj označite, preko katerih kanalov je možen dostop do interaktivno dostopnega dela dediščine

	RAZDELEK 4/7. Vključevanje
	21. Zbirke so dostopne javnosti zaradi različnih razlogov. Kako pomembna je vsaka od naslednjih vrst uporabe za vašo institucijo?  Pomembnost ocenite po desetstopenjski lestvici, kjer 1 pomeni “sploh ni pomembna” in 10 “zelo pomembna”. Izberite samo eno oceno v vsaki vrstici.
	22. Ali vaša organizacija zbira statistične podatke o uporabi digitalnih zbirk v letu 2016?
	23. Če da, kako merite
	24.  Kolikšen je letni obisk vaših digitalnih zbirk na spletnem mestu vaše institucije?

	Razdelek 5/7. Trajno ohranjanje digitalnih virov
	25. Ali se vaše digitalne zbirke hranijo v digitalnih arhivih, ki so bili postavljeni po *mednarodnih standardih* za *trajno ohranjanje digitalnih virov*?

	SECTION 6/7. Izdatki za digitalizacijo
	Skupnosti knjižnic, arhivov in muzejev bi zelo koristilo boljše razumevanje stroškov, povezanih z vzpostavljanjem in ohranjanjem digitalnih zbirk. Pomagali nam boste, če boste podali natančnejšo oceno vaših stroškov.
	26. Prosimo, ocenite letne izdatke za vaše *digitalne zbirke* (*celotne stroške lastništva*). Prosimo ocenite letni proračun (€):
	27. Prosimo, navedite leto:


	SECTION 6/7. Izdatki za digitalizacijo
	Stroški se lahko delijo na začetne (vzpostavitvene) stroške in strukturne (tekoče) stroške:  • Začetni stroški so opredeljeni kot stroški za začetno vzpostavitev ali pridobivanje digitalne zbirke. Primeri: izbor gradiva, nabava izvorno digitalnega gradiva, skeniranje, priprava opisnih metapodatkov, projektni management. • Strukturni (tekoči) stroški so stroški, potrebni za tekoče vzdrževanje, izboljšave in ohranjevanje digitalne zbirke. Primeri: aktivnosti, povezane z ohranjevanjem digitalnih zbirk, pridobivanje licenc, vzdrževanje spletnih strežnikov, promocija in uporabniška podpora, upravljanje.
	28. Prosimo, ocenite, kolikšen odstotek od vseh letnih stroškov za vzpostavitev, pridobivanje, vzdrževanje, izboljšave in ohranjevanje vaših *digitalnih zbirk* odpade na *začetne stroške* in kolikšen odstotek odpade na *strukturne stroške*:
	29. Prosimo, ocenite kolikšen odstotek vseh letnih izdatkov za vzpostavitev, pridobivanje, vzdrževanje, izboljšave in ohranjevanje vaših *digitalnih zbirk* je namenjen porabi znotraj institucije (*notranje izvajanje*) in kolikšen odstotek *zunanjim izvajalcem*:
	30. I. Prosimo, ocenite, kolikšen odstotek * začetnih stroškov* odpade na naslednje aktivnosti:
	31. Drugi stroški
	32. II. Prosimo, ocenite, kolikšen odstotek *strukturnih stroškov* odpade na naslednje aktivnosti:
	33. Drugi stroški
	34. Kolikšno je celotno število oseb, ki so vključene v vzpostavljanje, pridobivanje, vzdrževanje, izboljševanje, ohranjanje *digitalnih zbirk* na letni ravni?
	35. Prosimo, navedite leto:
	36. Iz katerih virov se financirajo aktivnosti povezane z vašimi digitalnimi zbirkami?


	SECTION 7/7. Comments
	37. Prosimo, navedite kakršnekoli informacije, po katerih nismo povprašali, a menite, da so relevantne za razumevanje narave vaših aktivnosti, povezanih z vašimi digitalnimi zbirkami. Navedete lahko tudi predloge za izboljšanje vprašalnika.
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