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•  Projekti rahastus eContentPlus raames 
 
•  Projekti kestvus: 15.01.2009 – 15.01.2012 
 
•  Partnerid 
 Algses meeskonnas 12 rahvusarhiivi ja Europeana 
     Projekti lõpuks lisandus veel 7 rahvusarhiivi 
 
•  Tööjaotus 
     -> WP1: Portaali loogiline ülesehitus 
     -> WP2: Portaali füüsiline mudel 
     -> WP3: Koosvõime Europeanaga 
     -> WP4: Andmete edastamine portaali 
     -> WP5: Teavitamine ja kaasamine 
     -> WP6: Projektihaldus 

APEnet (I) 



•  Projekti lõpuks valmisid järgmised tulemid 
     -> Portaali loogilise mudeli kirjeldus  
     -> Portaali tehniline arhitektuur   
     -> Tööriistad arhiivide andmete kohandamiseks ja valideerimiseks   
     -> Taristu andmete edastamiseks portaali   
     -> Taristu andmete haldamiseks ja töötlemiseks (back-end)   
     -> Portaali avalik kasutajaliides (front-end)  
 
•  Portaalis kättesaadavaks tehtud andmeid (15. jaanuar 2012) 
    -> 61 arhiiviasutust  
    -> 14.033.148 kirjeldusüksust () 
    -> 63.781.468 digiteeritud pilti   

APEnet (II) 



•   jätkuprojekti taotlus suvel 2011: 

      -> ICT Policy Support Programme (ICT-PSP), 5. taotlusvoor 

      -> Teema 2.1 (Aggregating content in Europeana) 

•   Projekti algus 01.03.2012, kestvus kolm aastat 

•   29 partnerit 

        ->  23 Euroopa Liidu liikmesriigi rahvusarhiivi (puuduvad Küpros, Rumeenia, 

Suurbritannia, Tšehhi) 

        ->  5 mitte-EL rahvusarhiivi (Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits) 

        ->  1 rahvusvaheline organisatsioon (ICARUS)  

APEnet’st saab APEx 



•   Kaheksa tööpaketti 

        ->  Projektihaldus (Holland)  

        ->  Koosvõime Europeanaga (Saksamaa) 

        ->  Taristu arendus ja haldus (Hispaania) 

        ->  Standardid ja juhised (Saksamaa) 

        ->  Tööriistad ja tugi (Prantsusmaa) 

        ->  Kasutatavus ja veeb 2.0 (Eesti) 

        ->  Teavitamine ja koolitamine (Rootsi) 

        ->  Jätkusuutlikkus  (Holland) 

Tööjaotus 



•   Euroopa arhiiviportaalis osalevate arhiiviasutuste hulga suurendamine 

•   portaali käideldavuse parendamine 

•   täiendavate standardite toetamine ja juhiste avaldamine  

•   tööriistade täiendamine ja tehnilise toe pakkumine andmete lihtsamaks edastamiseks 

portaali 

•   oluliselt parendada koosvõimet Europeana’ga 

•   portaali kasutatavuse parendamine ning täiendavate kasutusvõimaluste lisamine 

•   tulemitest teavitamine ja koolitamine (eelkõige kohalikul tasandil, piirkondlikud ja 

kohalikud arhiivid) 

APEx peamised eesmärgid 



Projekti jätkusuutlikkus 

•   Töötada välja ärimudel portaali töös hoidmiseks peale projekti lõppu  

•   Projektis osalevad rahvusarhiivid loovad rahvuslikud kompetentsikeskused toetamaks 

kohalike arhiivide ühinemist portaaliga 

•   Luua Archives Portal Europe Foundation Hollandi Rahvusarhiivi juures 

•   Algatada koostöö teiste sarnaste organisatsioonidega (Europeana Foundation, 

PrestoPrime, Open Planets Foundation) 



Projekti eesmärgid ainese osas 

•   Projekti lõpuks: 

      -> sisaldab portaal 1800 arhiiviasutuse andmeid (vrdl 2012: 61 asutust) 

      -> on portaalis esitatud 250 miljonit kirjeldusüksust .. (vrdl: 14 miljonit) 

      -> .. ja 290 miljonit digitaalset kujutist (vrdl: 64 miljonit) 

      -> kasutajatelt 400,000 pöördumist aastas 

      -> suurem osa andmetest on kantud Europeana’sse 



•   Andmete ettevalmistamine 
     -> andmete sisulise ja tehnilise korrektsuse eest vastutavad arhiivid ise 
     -> põhirõhk on arhiivinduslike standardite kasutamisel ja koolitamisel (EAD, 
EAG, EAC, METS) 
     -> kuid (jätkuvalt) arendatakse tööriistu, mis hõlbustavad arhiivide andmete 
viimist standardile vastavale kujule 
     -> tööriistad on vabavaralised ning täiendavalt kohandatavad vastamaks 
paremini üksikute arhiivide või riikide vajadustele 
•   Integratsioon  
     -> portaal toetab andmete importi OAI-PMH abil ja käsitsi üles laadimist 
FTP/HTTP vahendusel 
•   Andmete haldamine ja esitamine 
     -> portaal sisaldab veebipõhist haldusliidest arhiividele 
     -> portaal toetab nii tavaotsinguid kui ka hierarhilist lehitsemist 
     -> võimalik on nii digikujutiste kuvamine portaalis kui ka arhiivi kodulehel 

Mõningad faktid 





















 

Küsimused? 
 

 

 

Rohkem informatsiooni leiab: 
 

www.apenet.eu -> www.apex-project.eu 
 

www.archivesportaleurope.eu 


