
  

Integración a través de:

 Galiciana-BDG



  

Pautas a seguir para unha correcta dixitalización 
e identfcación mediante esquemas de 
metadatos dos materiais vinculados ao eido 
bibliotecario (monografass folletoss mapass 
postaiss publicacións periódicass carteis ou 
fotografas + AUDIOVISUAIS)



  

Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Requisitos técnicos para proyectos de digitalización de 
patrimonio bibliográfco y de prensa histórica de la SGCB (v. 
1.1.3. de 21.06.2018)

Biblioteca Nacional de España
Proceso de digitalización en la Biblioteca Nacional de España 
(actualizado a 25.02.2015)



  



  

Obtención das imaxes:

● escáneres aéreos e de tamaño axustado aos orixinais
● imaxes das obras non se entregarán a dobre páxina
● copia dixital o máis fdedigna posible ao orixinal 
(enderezamento das imaxes)
● recortaranse os bordes negros das imaxes - imaxe o máis 
aproximada posible á forma das páxinas orixinais
● marcas de auga incluiranse nas imaxes JPEG para difusión en 
webs NON nas copias máster (pequeno tamaño) 



  

http://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.cmd?id=8643
http://biblioteca.galiciana.gal/abanca/gl/consulta/registro.cmd?id=16352


  

Identfcación das imaxes:
Todas as imaxes obtdas de proxectos de dixitalización sistemátcos terán 
que identfcarse de forma unívoca

Publicacións non seriadas



  

Publicacións seriadas



  

CODIFICACIÓN E ESTRUTURA DOS DIRECTORIOS 

Arquivos de preservación
● Arquivos máster TIFF editados 
● Ficheiros METS de preservación

De xeito complementario tamén se poderá solicitar a preservación dos arquivos máster TIFF en cru para poder 
garantr o proceso completo de obtención das imaxes en relación co sinalado no punto 3.1. deste documentos 
isto é: “no caso de que o fondo seleccionado permita a súa dixitalización a dobre páxina (manuscritos, 
monografas e incunables), do proceso de escaneado obterase un fcheiro TIFF máster e un TIFF recortado en 
dúas partes, é dicir, un fcheiro por cada páxina”.

Arquivos de difusión
• Imaxes en formato JPG
• Ficheiros PDF con OCR oculto
• Miniaturas
• Ficheiros ALTO-XML (só nos proxectos de dixitalización de publicacións seriadas)
• Ficheiros METS de carga



  

Arquivos de preservación - Materiais non seriados



  

Arquivos de preservación - Materiais seriados



  

Arquivos de difusión - Materiais non seriados



  

Arquivos de difusión – Materiais seriados



  

METADATOS

Ficheiros METS para a inxesta no repositorio de Galiciana-BDG

• Ficheiros METS para a carga de monografass manuscritoss 
material cartográfco e material gráfco

• Ficheiros METS para a carga de publicacións seriadas

Ficheiros METS para a inxesta no repositorio de preservación 
da MDG



  

monografass manuscritoss material cartográfco e material gráfco



  

publicacións seriadas



  



  



  



  



  



  

htp://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.cmd?id=562631



  



  

biblioteca.galiciana@xunta.gal

881 999 279

mailto:biblioteca.galiciana@xunta.gal

