
  



  

O artgo 1.2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, establece que “o 
patrimonio cultural de Galicia está consttuído polos bens 
mobles, inmobles ou manifestacións inmateriais que, polo seu 
valor artstco, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, 
paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial, cientfco e 
técnico, documental ou bibliográfco, deban ser considerados 
como de interese para a permanencia, recoñecemento e 
identdade da cultura galega a través do tempo”.



  

Patrimonio dixital cultural de Galicia:

todas as copias, transformacións dixitais ou obxectos 
nados dixitais do patrimonio cultural



  

Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia é o portal de 
acceso aos recursos patrimoniais, dixitais ou 
dixitalizados, da cultura galega que se atopan en 
dominio público ou de cuxos dereitos de difusión sexa 
ttular a Xunta de Galicia ou as insttucións xestoras dos 
repositorios que partcipen no proxecto. 



  

Galiciana-PDG baséase nunha infraestrutura de 
recolección de datos abertos (protocolo OAI-PMH). 

Os seus principais provedores de datos son outras dúas 
plataformas dependentes da Dirección Xeral de 
Polítcas Culturais: 

• Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia 
• Galiciana-Arquivo Dixital de Galicia



  



  

Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia dá acceso a 
obxectos dixitalizados de bibliotecas dependentes da 
Dirección Xeral de Polítcas Culturais, pero tamén 
doutras insttucións da memoria cuxos fondos se 
considera de interese para o patrimonio bibliográfco 
de Galicia. Actualmente poden consultarse fondos 
dixitalizados de 18 insttucións. 



  

Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia



  



  

Galiciana-Arquivo  Dixital de Galicia é o portal utlizado 
na actualidade por 34 arquivos de diversa ttularidade, 
tanto pública como privada, para a difusión do 
patrimonio documental galego que custodian. A través 
do portal de  Galiciana- ADG dáse acceso, non só aos 
documentos dos que se proporciona unha imaxe 
dixital, senón á totalidade dos fondos xestonados por 
cada unha destas insttucións.



  

Estatstcas 2018 

Número de grupos dixitalizados: 67.062

Número de imaxes: 1.300.287

Número de unidades de descrición: 993.312

Galiciana-Arquivo Dixital de Galicia



  



  

A través de Galiciana-PDG tamén se poden consultar os 
datos abertos proporcionados por outras insttucións 
da memoria non xestonadas pola Dirección Xeral de 
Polítcas Culturais que publiquen os seus datos 
mediante OAI-PMH.



  



  

PR606A - Subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural galego 
e a súa preservación e difusión no recolector de Galiciana-Patrimonio 
Dixital de Galicia para o período 2018-2019.

Resolución do 9 de xullo de 2018 pola que se aproban as bases 
reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia 
compettva, para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa 
fnalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio 
Dixital de Galicia, e se procede á súa primeira convocatoria para os anos 
2018-2019, cofnanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa operatvo Feder Galicia 2014-2020.



  

Resolución do 9 de xullo

Integración en Galiciana-PDG 

   
   2 vías

Repositorio OAI-PMH



  

Integración a través de repositorios OAI-PMH propios



  



  



  



  



  



  

Recolección por Galiciana-PDG:

 De todo o repositorio
 Do subconxunto de datos subvencionado



  

Integración a través de:

 Galiciana-ADG
 Galiciana-BDG


