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Αρχείο

 Αρχείο είναι το ςφνολο των τεκμθρίων ανεξαρτιτωσ 
χρονολογίασ, ςχιματοσ και φλθσ που ζχει δεχκεί ι 
παραγάγει οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 
οποιοςδιποτε οργανιςμόσ, δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ, ςτα 
πλαίςια των δραςτθριοτιτων του. 



Αρχειακή περιγραφή

 Ταφτιςθ 

 Ρρόςβαςθ

 Ρεριβάλλον παραγωγισ 

 Ρεριεχόμενο

 Σχζςθ τεκμθρίων

Εργαλεία ζρευνασ (Finding aids)
 Τελικό πποϊόν ηηρ απσειακήρ πεπιγπαθήρ

 Πληποθοπιακό επγαλείο ηο οποίο πεπιλαμβάνει μεηαδεδομένα πος 

εξςπηπεηούν ηην ηαύηιζη, διασείπιζη και επμηνεία ενόρ απσείος και 

εξηγούν ηο πεπιβάλλον δημιοςπγίαρ ηος
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Αρχειακή περιγραφή

 Τρεισ βαςικζσ οντότθτεσ: 

 Δθμιουργοί (Creators): EAC-CPF

 Λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ (Functions and activities): EACEAC--FF

(πιθανή δημιουργία ςτο μζλλον)(πιθανή δημιουργία ςτο μζλλον)

 Αρχεία (Archives and Records): EAD
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Πριν το EAD

 MARC (USMARC, UNIMARC κτλ)

 MARC AMC (USMARC format for Archives and Manuscript 
Control)

 RAD (Canadian Rules for Archival Description)

 Describing Archives:  A Content Standard, από τθ SAA, 2004 
[Αντικατζςτθςε το: APPM (Archives, Personal Papers, and 
Manuscripts)]

 ISAD (G): General International Standard Archival Description 
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ISAD (G)

 ICA, 1994

 2θ ζκδοςθ: 2000

 Ρεδία περιγραφισ (6)

 Στόχοσ 

 Οριςμόσ και ζλεγχοσ τθσ δομισ του εργαλείου ζρευνασ

 Οριςμόσ και ζλεγχοσ του περιεχομζνου του εργαλείου ζρευνασ

 Ιεραρχικι / πολφ-επίπεδθ δομι

 Επίπεδο περιγραφισ από το γενικό ςτο ειδικό (π.χ. αρχείο – υπό-
αρχείο – ςειρά)

 ΔΙΡΑΡ (Γ)
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Ενδεικτική δομή ενόσ αρχείου (ISAD (G))
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Αρτείο

Υπό-αρτείο Υπό-αρτείο Φάκελος Σειρά

Σειρά Σειρά

Υπό-σειρά

Υπό-σειρά

Φάκελος

Τεκμήριο

Φάκελος

Τεκμήριο



EAD

 Διεκνζσ πρότυπο

 Δθμιουργία θλεκτρονικϊν εργαλείων ζρευνασ

 Οριςμόσ και ζλεγχοσ τθσ ιεραρχίασ 

 Ρροςδιοριςμόσ περιεχομζνου και περιβάλλοντοσ παραγωγισ

 Ευρετθρίαςθ και ανάκτθςθ τθσ πλθροφορίασ

 Διάκεςθ εργαλείων ζρευνασ ςτο Διαδίκτυο

 Δθμιουργία ομοιόμορφων βάςεων δεδομζνων
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EAD

 Ρεριγραφικά μεταδεδομζνα

 Ζμπνευςθ: Text Encoding Initiative (TEI, 1987)

 Ρρϊτθ προςπάκεια: Ρρόγραμμα ΜπζρκλεχΜπζρκλεχ του Ρανεπιςτθμίου τθσ 

Καλιφόρνια (1993)

 SGML/XML DTD, XML Schema και RNG Schema (νζο)

 EAD version 1.0: 1998

 EAD version 2002: θ νζα ζκδοςθ

 Η ανάπτυξθ του EAD ξεκίνθςε από τισ ΗΡΑ

 Γριγορα υπιρξε ενδιαφζρον από τθ παγκόςμια αρχειακι κοινότθτα 

 Society of American Archivists (http://www.archivists.org/) και United 

States Library of Congress (http://www.loc.gov/ead/)
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Ξεκινϊντασ...

 Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ

 Τίτλοσ

 Πνομα δθμιουργοφ και ςκοπόσ δθμιουργίασ 

 Ημερομθνίεσ

 Μοναδικόσ αρικμόσ ταυτοποίθςθσ

 Διαδικαςία πρόςκτθςθσ

 Ρεριοριςμοί πρόςβαςθσ και / ι αναπαραγωγισ

 Υλικό που ζχει αποκοπεί από το κφριο μζροσ
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EAD DTD και Schema

 Στοιχεία (elements)

 Γνωρίςματα (attributes)

 Γενικά γνωρίςματα (General attributes)

 Γνωρίςματα ςφνδεςθσ (Linking attributes)

 Γνωρίςματα εμφάνιςθσ (Tabular Display Attributes)
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EAD - Στοιχεία

 Το αρχικό ςτοιχείο (root element ι document element) του 

EAD DTD είναι το <ead>

 Το <ead> περιλαμβάνει τρία βαςικά υπό-ςτοιχεία: 

 <eadheader>

 <frontmatter>

 <archdesc>
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<ead>
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<ead>

<eadheader>

σποτρεωτικό

<frontmatter>

προαιρετικό

<archdesc>

σποτρεωτικό



Δομή του EAD

<ead>
<eadheader>
<frontmatter>
<archdesc level=“fonds”>

<did>
<accessrestrict>
<acqinfo>
<bioghist>
<scopecontent>
<controlaccess>
<separatedmaterial>
<userestrict>
<dsc>

<c01 level=“ …”>
<c02 level=“ …” >
<c02 level=“ …” >

<c03 level=“ …” >
<c04 level=“ …” >
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<eadheader>

 Υποχρεωτικό ςτοιχείο

 Βαςιςμζνο ςτο TEI header

 Ρλθροφορίεσ για το εργαλείο ζρευνασ και όχι για το αρχείο

 Μεταδεδομζνα θλεκτρονικοφ εργαλείου ζρευνασ

 «Ηλεκτρονικι ςελίδα τίτλου» 

15



<eadheader>
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<ead>

<eadheader>

<eadid> <filedesc> <profiledesc> <revisiondesc>



<eadheader>

 <eadid>

 Υποχρεωτικό ςτοιχείο

 Κωδικόσ ταφτιςθσ του εργαλείου ζρευνασ

 <filedesc>

 Υποχρεωτικό ςτοιχείο

 Βαςικζσ βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ για το εργαλείο ζρευνασ

 <titlestmt>, <editionstmt>, <publicationstmt>, <seriesstmt>, 

<notestmt>

17



<eadheader>

 <profiledesc>

 Ρλθροφορίεσ για τθν κωδικοποίθςθ του εργαλείου ζρευνασ

 <creation>, <langusage>, <descrules> 

 <revisiondesc>

 Ρλθροφορίεσ για αλλαγζσ ςτο εργαλείο ζρευνασ

 <list>, <change>
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<frontmatter>

 Ρροαιρετικό

 Χρθςιμοποιείται για τθν παροχι πλθροφοριϊν ζκδοςθσ, 

όπωσ τθσ ςελίδασ τίτλου του ζντυπου εργαλείου 

ζρευνασ ι άλλων προκαταρτικϊν πλθροφοριϊν

 <div>, <titlepage>
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<frontmatter>

<div> <titlepage>



<archdesc>

 Υποχρεωτικό ςτοιχείο

 Εργαλείο ζρευνασ

 Ρεριλαμβάνει

 Επιςκόπθςθ του αρχείου (<did>)

 Διαχειριςτικζσ και ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. <bioghist>, 

<accessrestrict> κτλ)

 Ρεριγραφι ςυςτατικϊν μερϊν (<dsc>)
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<archdesc>

<separatedmaterial>

<custodhist>

<bioghist>

<arrangement>

<altformavail>

<accruals>

<runner>

<processinfo>

<phystech>

<originalsloc>

<note>

<fileplan>

<did>

<daogrp>

<scopecontent>

<controlaccess>

<bibliography>

<appraisal>

<acqinfo>

<accessrestrict>

<relatedmaterial>

<prefercite>

<otherfindaid>

<odd>

<index>

<dsc>

<descgrp>

<dao>

<userestrict>



<archdesc>

 <did>

 Υποχρεωτικό ςτοιχείο

 Βαςικζσ πλθροφορίεσ για το ςφνολο του αρχείου (υψθλότερο 

επίπεδο)

 Εμφανίηεται και μζςα ςτθν περιγραφι των ςυςτατικϊν μερϊν (<c> και 

<c01> - <c12>)

 <unittitle>, <origination>, <langmaterial>, <physdesc>, <unitdate>, 

<unitid>, <abstract>, <physloc>, <repository> ...
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<archdesc>

 <accessrestrict>

 Διακεςιμότθτα του αρχείου

 <acqinfo>

 Ρθγι πρόςκτθςθσ και ςυνκικεσ πρόςκτθςθσ

 <bioghist>

 Βιογραφία ι διοικθτικι ιςτορία δθμιουργοφ 

 <controlaccess>

 Σθμεία πρόςβαςθσ

 <corpname>, <famname>, <geogname>, <persname>, <subject>, <genreform> 

...
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<archdesc>

 <scopecontent>

 Επιςκόπθςθ περιεχομζνου του αρχείου (ςε μορφι κειμζνου)

 <separatedmaterial>

 Υλικό από τθν ίδια πθγι που ζχει αποκοπεί φυςικά ι εκκακαριςτεί 

από το αρχείο

 <userestrict>

 Ρλθροφορίεσ για τισ ςυνκικεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ του αρχείου 

εφόςον ζχει επιτραπεί θ πρόςβαςθ
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<archdesc>

 <dsc>

 Ρροαιρετικό ςτοιχείο

 Αναλυτικι περιγραφι του αρχείου

 Ρεριγραφι από το γενικό ςτο ειδικό

 Συςτατικά μζρθ: <c> ι <c01> - <c12>
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<archdesc>

 Για τθ ςφνδεςθ με ζνα ι περιςςότερα ψθφιακά αντικείμενα

 <daogrp> Digital Archival Object Group 

 <daodesc> Digital Archival Object Description 

 <daoloc> Digital Archival Object Location

<daogrp>
<daodesc>

<head>Image Sampler</head>
<p>Explanatory paragraph</p>

</daodesc>
<daoloc href="//images/Baker109.jpeg">

<daodesc>
<p>Ella Baker, head-and-shoulders portrait</p>

</daodesc>
</daoloc>

</daogrp>
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EAD – Γνωρίςματα 

 Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τα ςτοιχεία

 Μεταδεδομζνα για τα ςτοιχεία

 Επεξεργαςία από λογιςμικό 

 «Κωδικοποιθμζνα δεδομζνα»

 Τιμζσ

 Στακερζσ

 Ρροτεινόμενεσ

 Ανεξάρτθτεσ 
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Γνωρίςματα

 level 

 Ιεραρχικό επίπεδο του τεκμθρίου που περιγράφεται

 <archdesc> (Υποχρεωτικό), <c> και <c01> - <c12>

 Τιμζσ: collection, fonds, class, recordgrp, series, subfonds, subgrp, 

subseries, file, item, otherlevel

 π.χ. <archdesc level=“fonds”>

<c level=“item”>

<c02 level=“subseries”>
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Γνωρίςματα

 type 

 Διακζςιμο για αρκετά ςτοιχεία (με διαφορετικι 

ςθμαςιολογία ανάλογα με το ςτοιχείο που ςυνοδεφει), όπωσ

 <unitdate> (bulk, inclusive, other)

 <archdesc> (inventory, register, other)

 <dsc> (analyticover, combined, in-depth, othertype)
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Γνωρίςματα

 audience (external, internal) 

 countrycode (π.χ. GR)

 datechar (π.χ. creation, accumulation, modification)

 findaidstatus (π.χ. edited-full-draft)

 relatedencoding (π.χ. MARC 21)

 encodinganalog (π.χ. 500$a)

 langcode (π.χ. gre)

 mainagencycode (π.χ. ELIA)

 normal (π.χ. 1756/1868)
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Παράδειγμα

<archdesc level=“fonds”>

<did>

<unittitle encodinganalog=“245$a”>Αρχείο Γραμματείασ / Υπουργείου επί των 
Οικονομικϊν</unittitle>

<unitid countrycode=“GR” repositorycode=“GAK”>256.12</unitid>

<unitdate normal=“1833/1862”>1833-1862</unitdate>

<langmaterial>

<language langcode=“fre”>Κυρίωσ γαλλικά</language>

<language langcode=“gre”>και δευτερευόντωσ Ελληνικά</language>

</langmaterial>

<origination>

<corpname>Ανάκτορα, Γραμματεία / Υπουργείο επί των 
Οικονομικϊν</corpname>

</origination>

</did>
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Παράδειγμα

<accessrestrict><p>Δεν υπάρχουν περιοριςμοί πρόςβαςησ</p></accessrestrict>

<acqinfo><p>Η πρόςκτηςη από τον αρχειακό φορζα πολλϊν αρχείων του δημόςιου 

τομζα του 19ου αιϊνα ήταν ιδιαίτερα δυςχερήσ... </p></acqinfo>

<bioghist><p>Στισ 25 Ιανουαρίου / 1 Φεβρουαρίου 1833 καθιερϊθηκε, με διάταγμα τησ 

Αντιβαςιλείασ, οι διευθφνοντεσ ςτα Υπουργεία να φζρουν τον τίτλο του 

«Γραμματζωσ τησ Επικρατείασ»... </p></bioghist>

<controlaccess>

<controlaccess>

<subject>Ελληνική Επανάςταςη</subject>

<subject>Οικονομικά</subject>

</controlaccess>

</controlaccess>

<scopecontent><p>Το αρχείο τησ Γραμματείασ διαρθρϊνεται ωσ 

εξήσ:…</p></scopecontent>
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Παράδειγμα

<dsc>
<c01 level=“subfonds”>

<did>
<unittitle>Υπο-αρχείο Ανακτόρων</unittitle>
<unitdate>1833-1844</unitdate>
<origination>

<corpname>Ανάκτορα</corpname>
</origination>

</did>
<c02 level=“series”>

<did>
<unittitle>Δάςη</unittitle>
<unitdate>1833-1840</unitdate>

</did>
<c03 level=“file”>

…
</c03>

</c02>
</c01>

</dsc>
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Δημιουργία εργαλείων ζρευνασ

 Επεξεργαςτισ κειμζνου (Notepad, UltraEdit-32 κτλ)

ι

 XML editor (π.χ. EAD Manager, XMetal, XMLSPY κτλ)

 EAD DTD

 “Well-formed” και “Valid”

 Οδθγόσ (template)

 CSS / XSLT (Cascading Style Sheets / eXtensible Stylesheet Language 

Transformations)
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Σχεδιαςμόσ ζργου τεκμηρίωςησ και 
ψηφιοποίηςησ

 Ρεριγραφι δεδομζνων

 Γνϊςθ ςχθμάτων αρχειακισ περιγραφισ (κυρίωσ EADEAD)

 Ρολιτικι περιγραφισ, κωδικοποίθςθσ και ευρετθρίαςθσ

 Διεθνείσ τάςεισ, οδηγίεσ και πολιτικζσΔιεθνείσ τάςεισ, οδηγίεσ και πολιτικζσ

 Σημεία πρόςβαςησΣημεία πρόςβαςησ

 Ανάγκθ για ομοιομορφίαομοιομορφία, με ςτόχο τθ διαλειτουργικότθτα των δεδομζνων και των 

μεταδεδομζνων -> ταυτόχρονθ αναηιτθςθ και ανάκτθςθ από πθγζσ

 Βαςικι γνϊςθ τθσ XMLXML και υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν

 π.χ. XSLT

 Διάκεςθ περιεχομζνου μζςω Διαδικτφου

 Indexing

 Searching

 Ψθφιοποίθςθ τεκμθρίων
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RLG (OCLC πια...) - Encoded Archival 
Description

 RLG Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description 

 Επίτευξθ βαςικισ ομοιομορφίασ για τθ δθμιουργία EAD εγγράφων 

 Χριςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων και γνωριςμάτων

 Ανάπτυξθ ενόσ πυρινα ςτοιχείων (set of core data elements)

 RLG EAD Report Card

 Εργαλείο το οποίο βοθκά τθν αρχειονομικι κοινότθτα ςτθν παραγωγι EAD 

εργαλείων ζρευνασ, ελζγχοντασ αν είναι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ RLG Best 

Practice Guidelines for Encoded Archival Description
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Πλεονεκτήματα

 Ιεραρχικι δομι

 Ανεξάρτθτο από υλικό και λογιςμικό

 SGML και XML λογιςμικό

 Crosswalks με ISAD (G) και MARC 21

 Σχζςθ με παλαιότερα πρότυπα, όπωσ το RAD

 Διαχωριςμόσ εμφάνιςθσ από ςφνταξθ και περιεχόμενο 

(CSS/XSL)
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Μειονεκτήματα

 Δφςκολθ θ μετατροπι ςε άλλα ςχιματα μεταδεδομζνων 

(κεωρθτικό επίπεδο)

 Ρεριοριςμζνο ωσ πρότυπο περιεχομζνου (content standard)
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Εξζλιξη 

 Βελτίωςθ EAD

 EAD Schema (διατζκθκε το 2007)

 ISAAR (CPF)

 EAC - CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, 

Persons and Families)

 Μονό για παραγωγοφσ (ςυλλογικά όργανα, ονόματα προςϊπων και 

οικογενειακά ονόματα)

 ISAF (International Standard For Activities/Functions of 

Corporate bodies) 43



Encoded Archival Context – CPF

 XML-based πρότυπο για τθν κωδικοποίθςθ των περιγραφϊν των 

δημιουργϊν των αρχείων: ςυλλογικά όργανα, οικογζνειεσ και πρόςωπαςυλλογικά όργανα, οικογζνειεσ και πρόςωπα

 Ιδιαίτερα ςθμαντικι τεκμθρίωςθ

 Τα αρχεία είναι οι πρωτογενείσ πθγζσ για τθν καταγραφι βιογραφιϊν και 

ιςτορικοφ περιεχομζνου

 Επιπλζον τρόποσ πρόςβαςθσ ςε ζνα αρχείο

 Βαςίηεται ςτο ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority 

Record for Corporate Bodies, Persons and Families)
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Encoded Archival Context - CPF

 Συνοδεφει ωσ ξεχωριςτι ενότθτα τα EAD ζγγραφα, τα οποία 

περιλαμβάνουν ονόματα δθμιουργϊν και γνωρίςματα για να 

διαςυνδεκοφν οι αρχειακζσ περιγραφζσ με τα EAC ζγγραφα

 Σχετίηεται με τθ βιογραφία / διοικθτικι ιςτορία (<bioghist>)

 Ξεχωριςτι περιγραφι για το περιβάλλον (“context”) κάτω από το οποίο 

δθμιουργικθκαν τα αρχεία

 Ρρϊτθ επίςθμθ ζκδοςθ: μζςα ςτο 2010

 Στθν παροφςα φάςθ γίνεται ζλεγχοσ του ςχιματοσ από τθ διεκνι κοινότθτα
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Το περιεχόμενο του EAC-CPF 

<eac-cpf>

<control> <cpfDescription>
<multipleIdentiti

es>
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Το περιεχόμενο του EAC-CPF

 <control>
 <recordId> - Κωδικόσ αναγνϊριςθσ τθσ EAC-CPF εγγραφισ. Υποχρεωτικό.

 <maintenanceAgency> - Πνομα και κωδικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ για τον οργανιςμό ι 

τθν υπθρεςία που είναι υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία, ςυντιρθςθ και διάχυςθ τθσ EAC-

CPF εγγραφισ. Υποχρεωτικό.

 <maintenanceStatus> - Ρεριλαμβάνει τθν τρζχουςα κατάςταςθ επεξεργαςίασ τθσ EAC-

CPF εγγραφισ. Τιμζσ: new, revised, deleted, cancelled, deletedSplit, ι deletedReplaced. 

Υποχρεωτικό.

 <maintenanceHistory> - Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ για τθν θμερομθνία, τον τφπο και 

τα γεγονότα που αφοροφν τον κφκλο-ηωισ μίασ EAC-CPF εγγραφισ. Ρεριλαμβάνει ζνα ι 

περιςςότερα <maintenanceEvent> ςτοιχεία τα οποία τεκμθριϊνουν τθ δθμιουργία, 

ειςαγωγι, ενθμζρωςθ και διαγραφι τθσ περιγραφισ. Κάκε γεγονόσ ςυντιρθςθσ

περιλαμβάνει ζναν πράκτορα, τον τφπο του πράκτορα (άνκρωποσ ι μθχανι), τον τφπο 

του γεγονότοσ, τθν περιγραφι του γεγονότοσ και τθν θμερομθνία του. Υποχρεωτικό.
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Το περιεχόμενο του EAC-CPF

 <control>
 <languageDeclaration> - Ρεριλαμβάνει ςε κωδικοποιθμζνθ μορφι ι ςε φυςικι 

γλϊςςα πλθροφορίεσ για τθ γλϊςςα τθσ EAC-CPF εγγραφισ. Υποχρεωτικό.

 <sources> - Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ για τισ πθγζσ που ζχουν αξιοποιθκεί ςτθ 
δθμιουργία τθσ περιγραφισ τθσ οντότθτασ ι των οντοτιτων τθσ EAC-CPF εγγραφισ.
Υποχρεωτικό.

 <conventionDeclaration> - Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ για τουσ κανόνεσ που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτθ δόμθςθ τθσ EAC-CPF εγγραφισ (π.χ. για τα ονόματα που 
κωδικοποιοφνται μζςα ςτο ςτοιχείο <identity> και τα ελεγχόμενα λεξιλόγια και τουσ 
κθςαυροφσ που μπορεί να χρθςιμοποιοφνται ςτθν EAC-CPF εγγραφι. Ρροαιρετικό.

 <otherRecordId> - Στοιχείο που επιτρζπει τθν κωδικοποίθςθ επιπρόςκετων κωδικϊν 
αναγνϊριςθσ που μπορεί να ςυςχετίηονται με μία EAC-CPF εγγραφι. Ρροαιρετικό.

 <localControlEntry> - Στοιχείο που περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ελζγχου, οι οποίεσ 
δεν κωδικοποιοφνται ςτο ςτοιχείο <control> διότι αφοροφν τοπικζσ πρακτικζσ. 
Ρροαιρετικό.



Το περιεχόμενο του EAC-CPF 

 <cpfDescription>: περιλαμβάνει τθν περιγραφι τθσ οντότθτασ. 

 <identity> - Στοιχείο που περιλαμβάνει το όνομα ι τα ονόματα που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν οντότθτα περιγραφισ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ φπαρξισ 
τθσ. Υποχρεωτικό.

 <description> - Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ ςθμαντικζσ για τθν περιγραφι τθσ 
οντότθτασ, όπωσ θμερομθνίεσ γζννθςθσ – κανάτου ι ζναρξθσ – λιξθσ λειτουργίασ, 
νομικό κακεςτϊσ, επάγγελμα, λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ που εκτελεί, 
βιογραφία ι διοικθτικι ιςτορία κτλ. Ρροαιρετικό.

 <relations> - Ρεριλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ αναφορζσ ςχζςεων τθσ 
περιγραφόμενθσ οντότθτασ με ονόματα προςϊπων, ςυλλογικϊν οργάνων και 
οικογενειϊν, ςχετικζσ λειτουργίεσ και πθγζσ (π.χ. με ζνα αρχείο ςτο οποίο είναι 
δθμιουργόσ ι κζμα). Ρροαιρετικό.
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Το περιεχόμενο του EAC-CPF 

 <multipleIdentities>

 Ζνα ςτοιχείο το οποίο περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα 
<cpfDescription> ςτοιχεία μζςα ςε μία EAC-CPF εγγραφι. Μπορεί να 
περιλαμβάνει πάνω από ζνα <cpfDescription> ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:

 Στθν πρϊτθ χρθςιμοποιείται για να αναπαραςτιςει πάνω από ζνα
persona (χαρακτιρα, προςωπικότθτα) όπου το κάκε ζνα ζχει 
διαφορετικι περιγραφι

 Στθ δεφτερθ χρθςιμοποιείται για να αναπαραςτιςει ςυλλογικά personae 
τα οποία περιλαμβάνουν πολλαπλά individuals και λειτουργοφν κάτω 
από μία κοινι ονομαςία (π.χ. κάτω από ζνα ψευδϊνυμο).
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Χρήςιμεσ ηλεκτρονικζσ πηγζσ

 Encoded Archival Description (EAD) - Official EAD Version 2002 Web Site. 

(http://www.loc.gov/ead/) 

 Encoded Archival Context (http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/)

 EAD Help Pages (http://www.archivists.org/saagroups/ead/) 

 Encoded Archival Description - An Introduction and Overview , Daniel V. Pitti 1999 

(http://www.dlib.org/dlib/november99/11pitti.html) 

 THE EAD COOKBOOK 2002 

(http://www.archivists.org/saagroups/ead/ead2002cookbook.html)
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Χρήςιμεσ ηλεκτρονικζσ πηγζσ

 ISAD (G) (http://www.ica.org/sites/default/files/isad_g_2e.pdf) 

 ΔΙΡΑΡ (Γ) (http://www.eae.org.gr/dipap.pdf)

 ISAAR (CPF) (http://www.ica.org/biblio/ISAAR2EN.pdf)

 ISDF (International Standard for Describing Functions )

(http://www.ica.org/sites/default/files/ISDF%20ENG.pdf) 

 ISDIAH (International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings) 

(http://www.ica.org/sites/default/files/ISDIAH%20Eng_0.pdf) 

 RLG EAD Report Card (http://eadreportcard.appspot.com/)
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Σχετικά projects

 The Brown Archival & Manuscript Collections Online (BAMCO) 

(http://dl.lib.brown.edu/bamco/)

 The Online Archive of California (OAC) (http://www.oac.cdlib.org/)

 EAD Finding Aids at the Library of Congress (http://lcweb2.loc.gov/faid/faidquery.html)

 Finding Aids for Archival Collections at New York University 

(http://library.nyu.edu/findingaids/)

 The Northwest Digital Archives (http://nwda-db.wsulibs.wsu.edu/search/index.asp?) 

 Δθμοτικό Κζντρο Ιςτορίασ και Τεκμθρίωςθσ Βόλου (http://www.diki.gr/m5.htm)
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Οδηγίεσ υλοποίηςησ

 RLG Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description 

(http://www.oclc.org/programs/ourwork/past/ead/bpg.pdf)

 Online Archive of California Best Practice Guidelines for Encoded Archival 

Description (OAC BPG EAD)

(http://www.cdlib.org/inside/diglib/guidelines/bpgead/oacbpgead_v2-0.pdf)

 Best Practice Guidelines for the Implementation of EAD Finding Aids in Florida 

Institutions

(http://www.fcla.edu/dlini/OpeningArchives/new/FloridaEADguidelines.pdf)
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Οδηγίεσ υλοποίηςησ

 Recommended Best Practices for Encoded Archival Description Finding 

Aids at the Library of Congress 

(http://www.loc.gov/rr/ead/lcp/index.html)

 Northwest Digital Archives Best Practice Guidelines for Encoded Archival 

Description (EAD), Version 3 (NWDA BPG)

(http://nwda.wsulibs.wsu.edu/tools/NWDABPG200finalEdit.pdf)
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Η παρουςίαςη αυτή βρίςκεται...

http://www.ionio.gr/~boudouri/EAD20091203.pdf
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