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Europeana Newspapers projesinin açılışı 
 

Lahey, 20 Haziran 2012   
 
 
Europeana Newspapers projesi kapsamında güçlerini birleştiren 17 paydaş kuruluş üç yıl sürecek olan 
çalışmalarla on sekiz milyonun üzerinde gazete sayfasını Avrupa Kültür Portalı olan Europeana 
üzerinden sunacaktır.Europeana Avrupanın çeşitli yerlerinde sayısallaştırılmış milyonlarca kitaba, 
tablolara, filmlere, müze objelerine ve arşiv kayıtlarına tek noktadan erişim imkanı sağlamaktadır. 
 
Avrupa Komisyonu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı 2007-2013  fonları ile desteklenen 
proje ile Avrupa Kütüphaneler Birliği (TEL) ve Europeana bünyesinde gazetelerin toplu hale getirilmesi 
ve içeriğinin zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Projeye katılan paydaşlar sayısallaştırılmış gazete içeriklerini ve tam metinleri Europeana üzerinden 
yayınlayacaktır. Projede son kullanıcının gazete içeriğine doğrudan erişmesini sağlayacak arayüzler 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu arayüz Europeana entegre edilecek ve gazete içeriğinde kelime 
grupları veya kelime araması yapılabielcektir. Bu sayede tarih veya başlık arama fonksiyonu sunan 
standard katalog taraması özelliklerinin ötesine geçilecektir.  
 
Proje sayısallaştırılmış gazete içeriği üzerinde Optik Karakter Tanımlama (OCR), makale ayrıştırma 
veya Optik Şablon Ayrıştırma (OLR), Tanımlanmış Nesne Arama (NER) ve sayfa dizini tanımlama 
işlevleri ile ilişkili zorluklar adreslenecektir. İçerik zenginleştirme amaçlı yapılan bu işlemler neticesinde 
soyut olan veri modeli uygulanabilir bir formata dönüştürülecektir. OCR işlemi, taranmış gazete 
sayfasındaki el yazısı, daktilo yazısı ve matbaa baskılarını işlenebilir formata dönüştürmektedir. OLR 
işlemi gazete sayfası içerisindeki makaleleri tanıyarak ayrıştırma işlemidir. NER işlemi ise tanınmış 
kişi, kurum veya yer kelimelerini tarayarak gazete içeriği ile ilişkilendirecektir.  
 
Proje çıktıları detaylı kalite kontrole tabi tutulacaktır; kamu ve özel sektör paydaşlarının kullandığı farklı 
metadata formatları Europeana Veri Modeli’ne dönüştürülecektir.  
 
Europeana Newspapers projesi Berlin Devlet Kütüphanesi tarafından yönetilmektedir. Proje 
hakkındaki gelişmelere şu sayfadan ulaşabilirsiniz: www.europeana-newspapers.eu. Detay bilgi için 
Hans-Jörg Lieder (Proje Yöneticisi) veya Thorsten Siegmann (Proje Koordinatörü)  
İletişim epostası: info@europeana-newspapers.eu. 
 
Proje Ortakları: 
 
Berlin State Library       National Library of the Netherlands  
National Library of Estonia      Austrian National Library 
University of Helsinki, National Library of Finland   University of Hamburg  
National Library of France      National Library of Poland 
CCS Content Conversion Specialists GmbH     LIBER Foundation 
National Library of Latvia      National Library of Turkey  
University of Beograd       University of Innsbruck  
Dr. Friedrich Tessmann Library     The British Library 

University of Salford      The European Library 

 

Kısaca Europeana:  

Europeana, Avrupa müzelerinin, kütüphanelerinin, arşivlerinin ve görsel işitsel koleksiyonlardaki 

sayısallaştırılmış milyonlarca eserin multi dil desteği ile sunulduğu çevrimiçi bir koleksiyondur. 

Halihazırda 2200 üzerindeki içerik sağlayıcıdan 23 milyon kitap, film, tablo, müze objesi ve arşiv 

belgesine erişim sağlanmaktadır.  

www.europeana.eu 
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