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Rilato inter dokumentoj



Pli da kolektoj

� Biblioteko
� Afiŝoj

� Arkiv-dokumentoj

� Gazet-eltondaĵoj

� Libroj

� Desegnoj

� Poŝtkartoj

� Fotoj

� Sonregistraĵoj

Videoj

� Gazetoteko
� Belga esperantisto [1908-1961]

� Beneluksa esperantisto [1953]

� Boletín [1949- ]

� Bulteno de Madrida Esperanto-Klubo [1955 -
195-?]

� El volapük [1886- ?]

� Flandra esperantisto [1929-1961]

� Ĝenerala informilo [1977- ]

� Hispana Esperanto-gazeto [1931-1936]
� Videoj � Hispana Esperanto-gazeto [1931-1936]

� Homaro [1911-1921]

� Kajeroj el la Sudo [1988- ]

� La belga sonorilo [1902-1910]

� La esperantisto [1889-1895]

� La sepstela urbo [1955-19--?]

� La suno hispana [1904-1927]

� Literatura mondo [1922-1949]

� Nia ponto [1993- ]

� Nia voĉo (Diamanto-Grupo) [1967-196-?]

� Nia voĉo (MEL) [1975- ]

� Nova sento [1909-19--?]

� Popola Fronto [1936-1939]

� Saluton! [2002- ]



Ne nur el Biblioteko Juan 

Régulo

� Gazetoteko Lanti

� Madrida Esperanto-
Liceo 

� Kantabra Esperanto-� Kantabra Esperanto-
Asocio 

� Esperanto-Fondaĵo 
Cesar Vanbiervliet

� Museu d'Esperanto de 
Subirats 

� Esperanta Gazetejo



Nur metadatenoj

� Permesas eventuale doni aliron al 

dokumentoj el aliaj datenbankoj aŭ lokitaj en 

aliaj serviloj aŭ retejoj:

BNE � BNE 
(http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/123

456789/1621 )

� Aŭstria Nacia Biblioteko-Kolekto por Planlingvoj 
kaj Esperantomuzeo 
(http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/123
456789/747 ) 



Hispana

� http://www.youtube.com/watch?v=MbVbg6bPSMY

http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion



Europeana

� Projekto de la Eŭropa 
Unio por krei eŭropan 
bitan bibliotekon.

� Unika alirpunkto al pli 
ol 19 milionoj da ol 19 milionoj da 
specimenoj bitigitaj 
tra Eŭropo. 

� Pli ol 1500 eŭropaj 
institucioj.

� Ĝi estas alirebla en la 
oficialaj lingvoj de la 
Eŭropa Unio.



Europeana

http://www.europeana.eu



Necesaj aranĝoj

� Normaligitaj URI-oj

� Europeanaj metadatenoj

� Mastrumado de aŭtor-rajtoj: Creative � Mastrumado de aŭtor-rajtoj: Creative 
commons: Atribuite-Samkondiĉe 3.0 
Neadaptita (CC BY-SA 3.0)

http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.es_ES



Konatiĝu kun la Bitoteko!

http://bitoteko.esperanto.es



Kial ne ankaŭ viaj dokumentoj 

en Bitoteko?

� Se via asocio eldonas revuojn:
� Bitigu la ekzemplerojn kaj, se eble, faru la rezultan dokumenton 

tekstorekonebla (OCR).
� Proponu vin por mem alŝuti la revuon al la Bitoteko aŭ, almenaŭ 

sendu la bitigitajn ekzemplerojn al la prizorganto 
(biblioteko@esperanto.es).(biblioteko@esperanto.es).

� Se via biblioteko havas bitigindajn dokumentojn:
� Interkonsentu kun la Bitoteko kiel vi povas kontribui al nutrado de 

la datenbanko.

� Se vi disponas la eblecon mastrumi tekstorekonan programon:
� Proponu vin por fari la jamajn alŝutitajn dokumentojn alireblaj.

� Se nur mone vi povas kunlabori: 
� Sendu vian mondonacon al la konto de HEF, kun la indiko 

“Projekto Bitoteko” (0182-1252-31-020411961) 



Futuraj plibonigoj

� Starigi proceduron por ebligi la rektan 
kunlaboron de aliaj katalogantoj.

� Iom post iom anstataŭi la dokumentojn � Iom post iom anstataŭi la dokumentojn 
ne traserĉeblajn.

� Personigi la bitotekan ĉefpaĝon.

� Aldoni la eblecon minimume kontroli 
aŭtoritatojn.



Aliaj bitig-projektoj



Dankon pro via atento!

Ana Manero (biblioteko@esperanto.es)
Miguel Ángel Sancho (esperanto@esperanto.es)

http://bitoteko.esperanto.es


