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BitotekoBitoteko

� Bitoteko = (Biblio)teko de 
bitoj.

� Bito (laŭ PIV) = 1. 
Mezurunuo de informacio
egala al la kvanto, kiu
ebligas elekton inter du 
egala al la kvanto, kiu
ebligas elekton inter du 
eblaĵoj, k tial prezentebla
per unu duuma cifero. 2. 
Duuma cifero (0 aŭ 1).

� Bitoteko = biblioteko kies
dokumentoj prezentiĝas en 
bita formato, cifereca
biblioteko.



Kiel aperas la Kiel aperas la bezonobezono

� Dokumentoj de Biblioteko Juan Régulo 
Pérez en analoga formato.

� Kelkaj malbone konservitaj.
Malgranda disponebla spaco por kreskado � Malgranda disponebla spaco por kreskado 
de la papera kolekto.

� Ĉiam pli da dokumentoj bitnaskitaj.
� Novaj teknologioj. 



CelojCeloj

kunigi

organizi

konservi

diskonigi



Biblioteko
Juan Régulo

Biblioteko
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Biblioteko
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C
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Kunlaboranto
X

Aliaj fontoj

Esperantistoj, esploristoj kaj interesatoj el la tuta mondo

BITOTEKO



� 1a fazo: sep. 2009 –
feb. 2010
� Konstato de la bezono krei ĉi 

retservon. 
� Starigo de la unua kunlabora 

skipo.
� Serĉado de taŭgaj servilo kaj 

mastrum-programo.
� Skanado de la unuaj 

bibliotekaj dokumentoj.
� 2a fazo: feb. – dec. 

2010

� 3a fazo: 2011
� Pretigado kaj ekuzo de la 

definitiva bitoteka programo.
� Prezentado kadre de la Hispana 

Esperanto-Kongreso.
� Unuaj kontaktoj kun la Hispana 

Ministerio pri Kulturo.
� Diskonigo de la projekto. 

� 4a fazo: ekde 2012
� Bitoteko en Hispana.
� Plibonigo de la sistemo.
� Kunlaboro kun aliaj institucioj.

KalendaroKalendaro

2010
� Plua skanado de dokumentoj.
� Testado de la programo.
� Alŝuto kaj katalogado de la 

unuaj dokumentoj en la 
provsistemo.

� Kunlaboro kun aliaj institucioj.
� Bitoteko en Europeana.



TeknikaĵojTeknikaĵoj

� Servilo: 1&1
� Rekta aliro al ĉiuj ĝiaj kapabloj, eblas la instalo de ĉiaspeca 

baza programaro.
� Mastrumsistemo: DSpace

� Libera programo.
� Allasas ĉiajn materialojn .� Allasas ĉiajn materialojn .
� Katalogado per Dublin Core.
� URI (Unuforma Risurca Identigilo).
� Tre uzata internacie en universitataj medioj.

� Libro-skanilo.
� OSR (optika signorekono).



HomajHomaj rimedojrimedoj

� Sindona laboro de 
malgranda kunlabora 
skipo. 

� Kunordigantoj:� Kunordigantoj:
• informadika parto
• biblioteka parto



AliajAliaj provizantojprovizantoj de de dokumentojdokumentoj

� Gazetoteko Lanti
� Madrida Esperanto-

Liceo 
� Kantabra � Kantabra 

Esperanto-Asocio 
� Esperanto-Fondaĵo 

Cesar Vanbiervliet
� Museu d'Esperanto 

de Subirats
� Esperanta Gazetejo



BitotekoBitoteko



GoogleGoogle



InstituciaInstitucia apogoapogo

� Pere de la Ministerio pri Kulturo: 
• Aliĝo al Hispana

• Aliĝo al Europeana



HispanaHispana



NecesajNecesaj aranĝojaranĝoj por Europeanapor Europeana

� Normigitaj URI.
� Europeanaj metadatenoj (ESE, baldaŭ 

ŝanĝotaj al EDM).
� Mastrumado de aŭtor-rajtoj: Creative � Mastrumado de aŭtor-rajtoj: Creative 

commons: Atribuite-Samkondiĉe 3.0 
Neadaptita (CC BY-SA 3.0).

� Interkonsento kun la Ministerio pri 
Kulturo. 



EuropeanaEuropeana



SubtenuSubtenu BitotekonBitotekon!!

Banko-konto: IBAN: ES85 0182 1252 3102 0401 1961

UEA-konto: hefb-m



JenJen kelkajkelkaj bitotekajbitotekaj erojeroj: : 



http://bitoteko.esperanto.es

DankonDankon pro pro viavia atento!atento!

http://bitoteko.esperanto.es
biblioteko@esperanto.es


