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TEITEI Lite: Lite: γενικά...γενικά...

• TEI Lite: Σρήκα κεηαδεδνκέλσλ

– Κσδηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο ζε κνξθή θεηκέλνπ (έκθαζε ζηηο 
Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο)

• Μεηαδεδνκέλα γηα ην ηεθκήξην (όπσο ηα MARC, EAD, MODS)

•• Τν πεξηερόκελν ηνπ ηεθκεξίνπΤν πεξηερόκελν ηνπ ηεθκεξίνπ ((γηα παξάδεηγκα ην θείκελν ελόο γηα παξάδεηγκα ην θείκελν ελόο 
βηβιίνπβηβιίνπ))

• Υπό-ζύλνιν ηνπ TEI

• Αλάγθε γηα μη ππέξ-αλαιπηηθή θσδηθνπνίεζε

• TEI Lite DTD [http://www.tei-c.org/Lite/DTD/]

– Σπλνπηηθό ζε ζρέζε κε ην TEI

– Πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζόηεξα βαζηθά ζύλνια ζηνηρείσλ ηνπ TEI

– Γηαρεηξίδεηαη πνηθίια είδε θεηκέλσλ
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Πριν την κωδικοποίησηΠριν την κωδικοποίηση

• Θεσξεηηθό πιαίζην

– Τη ζέινπκε λα θσδηθνπνηήζνπκε

• Φύζε, κνξθή θαη ηδηαηηεξόηεηεο θεηκέλνπ

• Αλάγθεο ρξεζηώλ

• Οη θόκβνη (ζηνηρεία, γλσξίζκαηα) πνπ επηιέγνπκε γηα 
θσδηθνπνίεζε πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θεηκέλνπ 
πνπ ζέινπκε λα θσδηθνπνηήζνπκε

– Αλάγθε ράξαμεο πνιηηηθήο θσδηθνπνίεζεο

• Έιεγρνο ησλ ηδηνκνξθηώλ ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα

– Γελ ππάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα κνλά εηζαγσγηθά θαη ζηελ 
απόζηξνθν [κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα δηαθξίλνπκε ηνλ επζύ 
ιόγν]
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Η δομή ενός Η δομή ενός TEITEI LiteLite εγγράφουεγγράφου

<<TEI.2TEI.2>>

<teiHeader> <text>

<TEI.2>

<teiHeader> </teiHeader>

<text></text>

</TEI.2>
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TEI header TEI header -- <teiHeader><teiHeader>

<teiHeader>

<fileDesc> <encodingDesc> <profileDesc> <revisionDesc>
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TEI header TEI header -- <teiHeader><teiHeader>

• Μεξηθά ζηνηρεία ηνπ TEI header νκαδνπνηνύληαη σο εμήο:

– Σηνηρεία πνπ ην όλνκά ηνπο ιήγεη ζε Stmt (statement) ζπλήζσο 
πεξηέρνπλ νκάδεο ζηνηρείσλ πνπ θσδηθνπνηνύλ δνκεκέλε πιεξνθνξία

– Σηνηρεία πνπ ην όλνκά ηνπο ιήγεη ζε Decl (declaration) πεξηέρνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θσδηθνπνίεζεο

– Σηνηρεία πνπ ην όλνκά ηνπο ιήγεη ζε Desc (description) πεξηέρνπλ 
πεξηγξαθή ζε πεδό ιόγν
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TEI header TEI header -- <teiHeader><teiHeader>

• Πιεξνθνξίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ παξέρνληαη ζηε ζειίδα 
ηίηινπ ελόο έληππνπ θεηκέλνπ

• <fileDesc>: Βηβιηνγξαθηθή πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εγγξάθνπ

• <encodingDesc>: Τεθκεξίσζε γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην 

ειεθηξνληθό έγγξαθν θαη ηελ πεγή ή ηηο πεγέο από ηηο νπνίεο 
πξνέξρεηαη

• <profileDesc>: Πεξηγξαθή ησλ κε-βηβιηνγξαθηθώλ «όςεσλ» 

ηνπ θεηκέλνπ, π.ρ. νη κεηέρνληεο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ 
εγγξάθνπ

• <revisionDesc>: Πιεξνθνξίεο γηα ηπρόλ αλαζεσξήζεηο ζην 

ειεθηξνληθό έγγξαθν, π.ρ. αιιαγέο ζηελ θσδηθνπνίεζε
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<fileDesc><fileDesc>

• Υπνρξεσηηθό πεδίν

• Πεξηιακβάλεη
– <titleStmt>: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

πλεπκαηηθά ππεύζπλώλ ηνπ

– <editionStmt>: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ

– <extent>: Καηαγξάθεη ην «θαηά πξνζέγγηζε» κέγεζνο ηνπ 
ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ, όπσο απηό απνζεθεύεηαη ζε έλα κέζν, π.ρ. 
4565 bytes

– <publicationStmt>: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε ή δηάζεζε ηνπ 
ειεθηξνληθνύ εγγξάθνπ

– <seriesStmt>: Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεηξά / εο – αλ ππάξρνπλ – ζηηο 
νπνίεο αλήθεη ε έθδνζε

– <notesStmt>: Οκαδνπνηεί ζεκεηώζεηο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 
έλα θείκελν επηπξόζζεην ηνπ θεηκέλνπ πνπ θσδηθνπνηήζεθε ζε άιια 
ζεκεία ηεο βηβιηνγξαθηθήο πεξηγξαθήο

– <sourceDesc>: Πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή πεξηγξαθή ησλ θεηκέλσλ 
από ηα νπνία πξνήιζε ην ειεθηξνληθό θείκελν
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<<titleStmttitleStmt>>

• <title>: Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελαιιαθηηθώλ 
ηίηισλ ή ππόηηηισλ 

• <author>: Οη θύξηα πλεπκαηηθνί ππεύζπλνη ελόο έξγνπ, πξόζσπν ή 
ζπιινγηθό όξγαλν, π.ρ. ζπγγξαθέαο

• <sponsor>: Σπόλζνξαο, π.ρ. Έλα ηλζηηηνύην

• <funder>: Τν όλνκα ελόο πξνζώπνπ ή ζπιινγηθνύ νξγάλνπ 
ππεύζπλνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ

• <principal>: Τν όλνκα ηνπ θύξηνπ εξεπλεηή πνπ είλαη ππεύζπλνο 
γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ

• <respStmt>: Γήισζε πλεπκαηηθήο ππεπζπλόηεηαο όπνπ δελ 
κπνξεί λα θαιπθζεί από άιια ζηνηρεία
 <resp>: Φξάζε πνπ πεξηγξάθεη ηε θύζε ηεο πλεπκαηηθήο ππεπζπλόηεηαο, π.ρ. 

Δπηκέιεηα ηνπ

 <name>: Πεξηιακβάλεη ην όλνκα ηεο πλεπκαηηθήο ππεπζπλόηεηαο



10

<<titleStmttitleStmt>>

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα

<teiHeader>

<fileDesc>

<titleStmt>

<title>Όλνκα ηαπξνκάρνπ: κία κεραλαγλώζηκε κνξθή ηνπ έξγνπ</title>

<author>Luis Sepulveda</author>

<respStmt>

<resp>Μεηάθξαζε</resp>

<name>Αρηιιέαο Κπξηαθίδεο</name>

</respStmt>

</titleStmt>

</fileDesc>

</teiHeader>
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<publicationStmt><publicationStmt>

• Υπνρξεσηηθό

• <publisher>: Όλνκα νξγαληζκνύ ππεύζπλνπ γηα ηελ έθδνζε ή δηάζεζε ηνπ 
βηβιηνγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ

• <distributor>: Όλνκα πξνζώπνπ ή ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ππεύζπλνπ γηα ηε 
δηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ

• <authority>: Όλνκα πξνζώπνπ ή ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ππεύζπλνπ γηα ηε 
δηάζεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εγγξάθνπ, άιιν από publisher ή distributor.

• <pubPlace>: Τόπνο έθδνζεο βηβιηνγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ

• <address>: Γηεύζπλζε, π.ρ. ηνπ εθδόηε

• <idno>: Αξηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ελόο 
βηβιηνγξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ

– type: θαηεγνξηνπνηεί ηνλ αξηζκό, π.ρ. ISBN

• <availability>: Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ θεηκέλνπ

– status: Καηάζηαζε δηαζεζηκόηεηαο, π.ρ. restricted, unknown, free

• <date>: Ηκεξνκελία, π.ρ. „εθδνζεο 
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<publicationStmt><publicationStmt>

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα
<teiHeader>

<fileDesc>

<titleStmt>...</titleStmt>

<publicationStmt>

<publisher>Βηβιηνζήθε ΤΑΒ, Ιόλην Παλεπηζηήκην</publisher>

<pubPlace>Κέξθπξα</pubPlace>

<date>20060523</date>

<availability status="restricted">

<p>Τα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ πξσηόηππνπ έξγνπ δελ 
αλήθνπλ ζην θνξέα πνπ θσδηθνπνηεί ην έξγν. Δπηηξέπεηαη ε 
ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ (download) κόλν γηα κε 
θεξδνζθνπηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο.</p>

</availability>

</publicationStmt>

</fileDesc>

</teiHeader>
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<sourceDesc><sourceDesc>
• Υπνρξεσηηθό
• <bibl>: «Φαιαξά» δνκεκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 
• <biblFull>: Πιήξσο δνκεκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
• <listBibl>: Λίζηα βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα
<teiHeader>

<fileDesc>
<titleStmt>...</titleStmt>
<publicationStmt>...</publicationStmt>
<sourceDesc>

<biblFull>
<titleStmt>

<title>Όλνκα ηαπξνκάρνπ</title>
<author>Luis Sepulveda</author>

</titleStmt>
<publicationStmt>

<publisher>Δθδόζεηο Opera</publisher>
<pubPlace>Αζήλα</pubPlace>
<date>1996</date>

</publicationStmt>
</biblFull>

</sourceDesc>
</fileDesc>

</teiHeader>



14

<text><text>

• Μεηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ

• Έλα TEI θείκελν κπνξεί λα απνηειεί έλα κνλαδηθό έξγν ή έλα 

ζύλζεην έξγν (π.ρ. Μία αλζνινγία ή κία ζπιινγή από πνιιά 

έξγα). 

• Τν <text> πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία:

• <front>: Πξναηξεηηθό. Απεηθνλίδεη ηε ζειίδα ηίηινπ ελόο βηβιίνπ 

θαη/ή θαη άιιεο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο (Title Page θαη Prefatory 

Matter)

• <body>: Υπνρξεσηηθό. Πεξηιακβάλεη ην θείκελν ηνπ έξγνπ πνπ 

θσδηθνπνηείηαη.

• <back>: Πξναηξεηηθό. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο όπσο επξεηήξηα, 

γισζζάξηα, βηβιηνγξαθία θηι.
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<body><body>

• Σηνηρεία ππνδηαίξεζεο θεηκέλνπ (Text Division Elements)

– <div> ή <div1>, <div2>…: Υπνδηαίξεζε θεηκέλνπ ζην 
<body>, αιιά θαη ζην <front> θαη <back>

• type: Καηεγνξηνπνηεί ηελ ππνδηαίξεζε ηνπ θεηκέλνπ, π.ρ. 
type=“chapter”

• id: κνλαδηθόο αξηζκόο γηα ηελ ππνδηαίξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ, αλαθνξώλ θηι.

• n: όλνκα ή αξηζκόο ηεο ππνδηαίξεζεο

– <p>: Παξάγξαθνο ζε πεδό ιόγν

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα
<div1 id=“WN1” n=“1” type=“book”>

<div2 id=“WN101” n=“1.1” type=“chapter”>

<p>Με ην πνπ θάλεθε ε ζηινπέηα ηνπ θαβαιάξε ζηελ άθξε ηνύ 
δξόκνπ, ν νδεγόο ηνπ "Lucero de la Pampa" γνύξισζε ηα κάηηα 
ηνπ...</p>

</div2>

</div1>
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<body><body>
• Δπηθεθαιίδεο θαη «Κιείζηκν» (Headings and Closings)

– <head>: Δπηθεθαιίδα, π.ρ. Δπηθεθαιίδα θεθαιαίνπ, κέξνπο θηι.
– <trailer>: Τίηινο θιεηζίκαηνο ή footer ζην ηέινο ελόο θεηκέλνπ

ΠαξαδείγκαηαΠαξαδείγκαηα
<body>

<div1 type="chapter">
<head>Γή ηνπ Ππξόο: Γύπεο ζηνλ νπξαλό</head>
<p>...</p>

</div1> 
</body>

<body>
<div1 type="chapter">

<head>
<num>1</num>
<title>Γή ηνπ Ππξόο: Γύπεο ζηνλ νπξαλό</title>

</head>
<p>...</p>

</div1>
</body>
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<body><body>

• Πεδόο ιόγνο, έκκεηξνο ιόγνο θαη ζεαηξηθό έξγν (Prose, Verse 

and Drama)

– <l>: Πεξηιακβάλεη κία γξακκή – κπνξεί θαη εκηηειή – έκκεηξνπ ιόγνπ (δελ 

πεξηιακβάλεη ηππνγξαθηθέο γξακκέο, γηα απηό ην ζθνπό ρξεζηκνπνηείηαη ην 

<lb> ζηνηρείν)

• part: νξίδεη αλ ε γξακκή είλαη νινθιεξσκέλε σο πξνο ην κέηξν κε ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο (F, Y, N, I, M)

– <lg>: Πεξηιακβάλεη κία νκάδα γξακκώλ έκκεηξνπ ιόγνπ, π.ρ. κία 

ζηξνθή, έλα ξεθξέλ θηι

• type: Οξίδεη ην είδνο ηεο νκάδαο γξακκώλ, π.ρ. verse, stanza θηι.



18

<body><body>

• Πεδόο ιόγνο, έκκεηξνο ιόγνο θαη ζεαηξηθό έξγν (Prose, Verse 

and Drama)

– <sp>: Πεξηιακβάλεη ην ιόγν ελόο αηόκνπ (individual speech)

• who: Οξίδεη ην όλνκα ηνπ νκηιεηή δίλνληαο έλα ID

– <speaker>: Πεξηιακβάλεη ζε κνξθή επηθεθαιίδαο ην όλνκα ελόο ή 

πεξηζζόηεξσλ νκηιεηώλ

– <stage>: Πεξηιακβάλεη ζθεληθέο νδεγίεο (stage directions)

• type: Οξίδεη ην είδνο ηεο νδεγίαο, π.ρ. entrance, exit, setting, delivery θηι.
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<body><body>
Παξάδεηγκα [Παξάδεηγκα [http://docsouth.unc.edu/imls/hewitt/hewitt.xmlhttp://docsouth.unc.edu/imls/hewitt/hewitt.xml]]

<body>

<div1>

<lg type="verse" n="1">

<head>CANTO I.</head> 

<lg type="stanza" n="1">

<l part="N">A sullen murmur, like the moan of 
waves</l> 

<l part="N">That circle round old Ocean's hidden
caves,</l> 

<l part="N">And live in story or in graceful song,</l> 

<l part="N">Your grave the Mecca of th' admiring 
throng.</l> 

</lg>

</lg>

</div1>

</body>
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<body><body>

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα
<body>

<div1 type=“Act” n=“I”>

<div2 type=“Scene” n=“I”>

<stage type=“entrance”>Δίζνδνο ηνπ Barnardo θαη ηνπ 
Francisco ζηε ζθελή</stage>

<sp><speaker>Barn</speaker><l>Πνηνο είλαη 
εθεί;</l></sp>

<sp><speaker>Fran</speaker><l>Δίκαη ν 
Francisco.</l></sp>

</div2>

</div1>

</body>
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<body><body>
• Σειίδεο θαη αξηζκνί γξακκώλ (Page and Line numbers)

– <pb>: Οξίδεη ηελ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ (θελό ζηνηρείν)
– <lb>: Οξίδεη ηελ αξρή κίαο λέαο ηππνγξαθηθήο γξακκήο (θελό ζηνηρείν)

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα
<body>

<div1 type="chapter">
<pb n="15"/>
<head>

<num>2</num>
<title>Βεξνιίλν: Aufwiedersehen (Adios, pampa mia)</title>

</head>
<p><lb n=“1”/>Ξέξσ πσο απηό ην γξάκκα έρεη πνιιά ζθνηεηλά ζεκεία, πξέπεη 
όκσο λα θαηαιάβεηε πσο ε κλήκε δελ είλαη <lb n=“2”/>πάληα αιάζεηε θαη 
πσο θακία εμνκνιόγεζε δελ είλαη δηαπγήο όηαλ ηε ζθηάδεη ην βάξνο κίαο 
πξνδνζίαο...λα μεκνπδηάζνπλ ή λα πηνπλ<pb n="16"/><lb n=“11”/> έλα 
θιηηδάλη θαθέ...</p>

</div1>
</body>
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<body><body>

• «Δπηθσηηζκέλεο» θξάζεηο (Highlighted phrases)

– Γηα αιιαγέο ζην “typeface”

• rend: κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζρεδόλ ζε όια ηα ζηνηρεία

– π.ρ. rend=“bold”, rend=“italic”

• <hi>, <emph>, <mentioned>, <term>, <title>

– Δηζαγσγηθά (Quotations and related features)

• <q>, <mentioned>, <soCalled>, <gloss>

– Ξέλεο ιέμεηο ή εθθξάζεηο

• lang, <foreign>



23

<body><body>

ΠαξαδείγκαηαΠαξαδείγκαηα
<p>

<q who=“Νίκος”>Ξαθληθά, ν Βαζίιεο ήξζε ζην γξαθείν κνπ θαη κνπ 
είπε:<q who=“Βασίλης”>Θα έιζεηο καδί κνπ ζην ζπίηη ηεο 
Δηξήλεο;</q></q>

</p>

<p>Ο Γηάλλεο γλσξίδεη ην <foreign lang=“fre”>savoir-vivre</foreign></p>
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<body><body>

• Σεκεηώζεηο (Notes): Όιεο νη ζεκεηώζεηο (footnotes, endnotes, 

marginals θηι) θσδηθνπνηνύληαη κέζα ζην ζηνηρείν

– <note>

• type: Οξίδεη ηνλ ηύπν ηεο ζεκείσζεο, π.ρ. type=“footnote”

• resp: Οξίδεη ηνλ ππεύζπλν γηα ηε ζεκείσζε, π.ρ. resp=“editor”

• place: Οξίδεη ην πνπ εκθαλίδεηαη ε ζεκείσζε ζην θείκελν ηεο πεγήο. (Δλδεηθηηθέο 

ηηκέο: inline, left, right, margin, foot, end θηι)

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα

<div>

<note place=“margin” resp=“editor”>Δδώ ν ζπγγξαθέαο παξαζέηεη 
καξηπξίεο γηα ηα Γεθεκβξηαλά</note>

<p>…</p>

<p>…</p>

</div>
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<body><body>
• Σύλδεζκνη (Cross References θαη Links)

– Σύλδεζκνο από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν κέζα ζην ίδην έγγξαθν

• <ref>: πηζαλόηαηα ζπλνδεπόκελν από θείκελν ή ζρόιηα

• <ptr>

Καη ζηα δύν ζηνηρεία εκθαλίδεηαη ην γλώξηζκα:

– target: Οξίδεη ηνλ πξννξηζκό ηνπ ζπλδέζκνπ, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο έλα 

γλώξηζκα ID ζε έλα άιιν ζηνηρείν

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα

…Βιέπε ζην <ref target=“CHAP12”>Κεθάιαην 12</ref>

…<div1 id=“CHAP12”>…

…Βιέπε ζην <ptr target=“CHAP12”/>…

…<div1 id=“CHAP12”>…
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<body><body>

• Σύλδεζκνη (Cross References θαη Links)

– Σύλδεζκνο από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν κέζα ζην ίδην έγγξαθν / 

πξνο άιιν έγγξαθν

• <xref>: πηζαλόηαηα ζπλνδεπόκελν από θείκελν ή ζρόιηα

• <xptr>

Καη ζηα δύν ζηνηρεία εκθαλίδεηαη ην γλώξηζκα:

– doc: Οξίδεη ην έγγξαθν πξνο ην νπνίν γίλεηαη ν ζύλδεζκνο

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα

...Βιέπε <xref doc=“P5”>Οδεγίεο πινπνίεζεο TEI P5</xref>…

...Βιέπε <xptr doc=“P5”/>…
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<teiCorpus><teiCorpus>

• Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα νξίζνπκε έλα ζύλνιν TEI texts, όπνπ 
θάζε έλα από απηά έρεη ην δηθό ηνπ TEI header.

ΠαξάδεηγκαΠαξάδεηγκα
<teiCorpus>

<teiHeader>Πιεξνθνξίεο “header” γηα ην Corpus</teiHeader>

<TEI.2>

<teiHeader>Πιεξνθνξίεο “header” γηα ην 1ν θείκελν</teiHeader>

<text>1ν θείκελν ηνπ Corpus</text>

</TEI.2>

<TEI.2>

<teiHeader>Πιεξνθνξίεο “header” γηα ην 2ν θείκελν</teiHeader>

<text>2ν θείκελν ηνπ Corpus</text>

</TEI.2>

</teiCorpus>
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Δημιουργία Δημιουργία TEI TEI εγγράφωνεγγράφων

• Δπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (Notepad, UltraEdit-32 θηι)

ή

• XML editor (π.ρ. XMetal, XMLSPY θηι)

– TEI Lite DTD

– “Well-formed” θαη “Valid”

– Οδεγόο (template)

– CSS / XSLT (Cascading Style Sheets / eXtensible Stylesheet Language 

Transformations)
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ΣύνδεσμοιΣύνδεσμοι

• TEI Lite (http://www.tei-c.org/Guidelines2/index.xml.ID=lite)

• Text Encoding Initiative (TEI) (http://xml.coverpages.org/tei.html) 

• Projects using the TEI (http://www.tei-c.org/Applications/) 

http://www.tei-c.org/Guidelines2/index.xml.ID=lite
http://www.tei-c.org/Guidelines2/index.xml.ID=lite
http://www.tei-c.org/Guidelines2/index.xml.ID=lite
http://xml.coverpages.org/tei.html
http://www.tei-c.org/Applications/
http://www.tei-c.org/Applications/
http://www.tei-c.org/Applications/

