
  

 A hemeroteca de Galiciana. 
A unificación dixital da prensa 

histórica galega



  

CSBG    Biblioteca de Galicia
A Biblioteca de Galicia nace oficialmente pola 
lei 14/1989 de bibliotecas de Galicia. 

Nace co nome de Centro Superior Bibliográfico 
de Galicia, pero con funcións de biblioteca 
nacional a nivel autonómico. 

Na nova lei (Lei 5/2012 de bibliotecas de 
Galicia) pasa a chamarse Biblioteca de Galicia.



  

CSBG    Biblioteca de Galicia
A función dunha biblioteca autonómica como a 
galega é a de xogar un papel específico na 
recuperación, conservación e difusión do 
patrimonio bibliográfico galego.

Complementa a función da Biblioteca Nacional e 
permite profundar e traballar con maior 
intensidade nunha cultura diferenciada como é a 
galega.



  

CSBG    Biblioteca de Galicia

A Biblioteca de Galicia (entón só  CSBG):

 Comeza os seus traballos co Catálogo Colectivo 
de Patrimonio Bibliográfico no ano 1986 (antes 
da súa creación oficial por lei)
 Comeza os seus proxectos de dixitalización en 
1997



  

CSBG    Biblioteca de Galicia

As características específicas deste 
centro marcan as circunstancias nas 
que nacen e se desenvolven estes 
primeiros proxectos de catalogación e 
dixitalización do patrimonio.



  

CSBG    Biblioteca de Galicia
Respecto ao  CSBG, como institución de recente creación:

 Carece practicamente de fondos históricos. Conta cos fondos 
de Depósito Legal desde 1981 pero apenas ten fondos de 
patrimonio bibliográfico galego.
 A adquisición de fondos retrospectivos neses momentos non 
se expón como alternativa. Precisaríanse presupostos dos que 
carece e non hai no mercado unha oferta suficientemente 
completa.
 Mesmo non conta a biblioteca con depósitos propios 
(fundamentais en bibliotecas deste tipo). Os fondos do D. L. 
gárdanse na Biblioteca Universitaria.



  

CSBG    Biblioteca de Galicia

Ao mesmo tempo existen coleccións dispersas ao 
longo de todo o territorio galego, algunhas de 
importante valor e entidade, e sobre as que non 
se considera, por diversas razóns, a posibilidade 
de traslado a un posible centro en Santiago.



  

CSBG    Biblioteca de Galicia
A opción de dixitalizar  in- situ os fondos dispersos por Galicia, 
e crear unha biblioteca dixital no  CSBG, imponse como a 
mellor alternativa de traballo nestas circunstancias:

 Non esixe contar con fondos propios
 Non obriga ao traslado de fondos situados noutros centros
 Respecta a propiedade e localización de cada unha das 
coleccións
 Ao tempo facilita a súa consulta centralizada, a súa 
recuperación e  conservación, que en certo xeito era o 
obxectivo nesta primeira fase



  

CSBG    Biblioteca de Galicia

 O proxecto de dixitalización dos fondos impresos de 
patrimonio bibliográfico de Galicia ponse en marcha en 
1997
 Non se expón para distribución en rede, senón para 
consulta in-situ
 É tras a implantación  a “Autoestrada da información” 
en Galicia (un proxecto de instalación de banda ancha), 
que  permite á súa distribución  on-line 



  

CSBG   Dixitalización prensa histórica

Primeira fase - Elección da prensa histórica:
 Delicado estado da material
 Perda de colecciónelas
 Escaseza e dispersión dos fondos 
 Importancia informativa 
 Exentos de dereitos de propiedade intelectual
 Existencia de boas coleccións en bibliotecas 
propias 



  

CSBG   Dixitalización prensa histórica

 Realízanse os primeiros concursos. 
 Non hai oferta de dixitalización sobre o 
orixinal. Sobre previa microfilmación ou 
sobre fotocopia. 
 Se  desencaderna (non hai profundidade 
de campo). 



  

CSBG   Dixitalización prensa histórica

Posteriormente, nesta primeira fase, o 
proxecto iría ampliando a novas tipoloxías:

Monografías 
Convenio coa Universidade de Santiago para 
dixitalización dos fondos referentes a Galicia
Cartografía 

Dixitalización de mapas e planos referentes a 
Galicia



  

CSBG   Dixitalización prensa histórica

Ata 2007, esta biblioteca dixital adopta unha 
arquitectura tradicional, baseada na ligazón entre 
un rexistro e unha imaxe.

Campo 856: Ligazón á imaxe dixitalizada
Un rexistro/unha imaxe

 Créase un portal para dar acceso a estes 

fondos.



  

CSBG   Portal acceso prensa histórica



  

CSBG   Portal acceso prensa histórica



  

CSBG   Portal acceso prensa histórica

Unha vez localizado un título, para a consulta de 
coleccións de prensa había dúas posibilidades:

1)Aquelas publicacións sobre as que non se 
realizou OCR accedíase directamente por relación 
de números.
2)Aquelas sobre as que se realizou OCR ofrecíase 
a posibilidade de acceder por procura de palabras 
no texto.



  

CSBG   Portal acceso prensa histórica



  

CSBG   Portal acceso prensa histórica

Limitacións do sistema

 O acceso á información debíase realizar a través do 
portal específico de cada material, e logo dentro de cada 
publicación individual. Isto convertía a biblioteca dixital 
nunha fonte da “Internet Profunda”. 
 Non se podía acceder de forma individual aos elementos 
da biblioteca desde outros sitios ou desde buscadores.
 Isto ten ademais como consecuencia unha pobre 
visibilidade dos fondos que se pretenden difundir na 
biblioteca.



  

CSBG   Portal acceso prensa histórica

Tras a análise das características dese momento da 
Biblioteca Dixital, e ante as posibilidades abertas polas 
novas tecnoloxías e recomendacións web, éntrase nunha 
nova etapa que pretende:

Dar visibilidade á plataforma
Adaptala ás novas tecnoloxías e recomendacións web 
(XML,  RDF,…)
Buscar a súa integración en proxectos nacionais e 
internacionais 



  

CSBG   Portal acceso prensa histórica

 Entre 2008 e 2009 desenvólvese a nova versión 
da plataforma adaptada á nova contorna.
 Tecnicamente trataríase de poñer en marcha un 
repositorio  OAI (GALICIANA), cuxos metadatos 
serían colleitados por Hispana (Ministerio de 
Cultura), quen á súa vez faría de agregador ponte 
para  Europeana.



  

CSBG   Galiciana

Creación do sitio web: 29 de setembro de 2008 

http://galiciana.bngalicia.org 
Repositorio  OAI- PMH : 28 de outubro de 2008

http://galiciana.bngalicia.org/i18 n/ oai/ oai. cmd
Recolección por Hispana: 28 de outubro de 2008
Integración en Europena: Desde os primeiros 

intentos de novembro de 2008 e en fase beta o 19 de 

xaneiro de 2009



  

CSBG   Galiciana

 No momento no que se configura  Galiciana, 
impórtanse os documentos dixitalizados que 
naquel momento tiña a Biblioteca Dixital.
 Aínda que hai imaxes de diferentes tipoloxías 
documentais, o maior número de imaxes da 
Biblioteca Dixital confórmano as publicacións 
periódicas.



  

Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia

2008-2010 2018
Cabeceiras 200 478

Números 128.001 198.459

Imaxes 705.259 1.198.027



  

Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia

Localizar Mellorar
Novas cabeceiras

Novos números

Calidade das imaxes

Calidade dos datos 

(bibliográficos & resultados)



  

Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia

 Ausencia de catálogos colectivos de 
publicacións periódicas.

 Catálogo da Rede de Bibliotecas de Galicia – 
falta de información sobre ítems de prensa.

 Heteroxeneidade na custodia das publicacións 
seriadas (arquivos, bibliotecas, particulares, 
fundacións, ...).

LOCALIZACIÓN



  

Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia
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Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia
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Orixinais a dixitalizar

Ítems dixitalizados no 
catálogo de Galiciana

UNIFICACIÓN DIXITAL PRENSA HISTÓRICA GALEGA



  

Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia
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Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia

MELLORA CALIDADE IMAXES - REDIXITALIZACIÓN



  

Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia

MELLORA CALIDADE DATOS
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Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia

http://galiciana.bngalicia.org 

http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es

http://biblioteca.galiciana.gal



  



  



  

Galiciana   Hemeroteca Dixital de Galicia

Grazas 

biblioteca.galiciana@xunta.gal


