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Projekt ENUMERATE

• Tematska mreža

• Cilji: enotna metodologija za merjenje 
stanja digitalizacije kulturne dediščine

• Skupnost prakse

• Troje statističnih meritev

• Odprta platforma

• Projekt NUMERIC 2007-2009



– člani konzorcija so
• Collections Trust, Velika Britanija (koordinator Gordon 

McKenna); 

• Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Nizozemska; 

• Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Nemčija; 

• Digibís, Španija; 

• FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Belgija; 

• Ministère de la Culture et de la Communication, Francija; 

• Österreichische Nationalbibliothek, Avstrija; 

• Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija; 

• Országos Széchényi Könyvtár (OSZK; Nacionalna knjižnica), 
Madžarska; 

• The European Library



Delovni paketi

• 1. delovni paket: ljudje

– vodi Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Monika 
Hagedorn Saupe)

– Strategija diseminacije

– Obveščanje in marketing

– Organizacija dogodkov



Delovni paketi

• 2. delovni paket: sistem
• vodi DEN (Digital Heritage Netherlands) Marco de Niet

• konceptualni okvir za metodologijo merjenja

• pregled povezanih iniciativ na področju zbiranja 
statističnih podatkov o digitalizaciji

• orodja za zagotovitev veljavnosti podatkov

• pripravil bo metodologijo t.i. osnovnih meritev (»core 
survey«) in tematskih meritev (»thematic survey«)

• dokumentacija in predloga za prevod vprašalnikov



Delovni paketi

• 3. delovni paket: informacije
• vodi Digbis (Jesus Dominguez)

• Izvedba meritev: priprava in upravljanje spletnih 
vprašalnikov, zbiranje podatkov itn.

• Obdelava in analiza podatkov



Delovni paketi

• 4. delovni paket: vodenje

– vodi Collection Trust (Nick Poole in Gordon 
McKenna)

– vodenje, koordinacija ter preučitev možnosti za 
nadaljevanje statističnih meritev

– zagotoviti dostopnost in uporabnost podatkov v 
prihodnosti: kako nadaljevati projekt in vzpostaviti 
t.i. »observatorij« podatkov o digitalizaciji



Statistične meritve

• Namen

• Trajanje: 1. – 29. februar

• Analiza objavljena predvidoma v maju

• Izvedba meritev španski partner Digbis

• NUK nacionalni koordinator za Slovenijo



• http://survey.enumerate.eu/survey/index.p

hp?sid=83627&lang=sl

• Vprašanja?

• Za pojasnila sem na voljo:

• Telefon 01/ 58 61 346

• E-pošta gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si


