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ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 

 

PERPUSTAKAAN DIGITAL DI ITALIA 

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 
Perpustakaan digital  ini terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu: 

1. Koleksi Digital 

 Buku kuno 

 Buku modern 

 Majalah 
Sejak percobaan pertama, BNCF membayar perhatian khusus pada digitalisasi 

majalah. Beberapa proyek telah menyebabkan versi digital dari banyak surat kabar. 
Bahan lainnya, juga milik Dana Perpustakaan, telah dipindai untuk pihak ketiga. 

 
Banyak publikasi dalam format digital sudah tersedia melalui OPAC, sementara yang lain 
akan segera. Dapat dikumpulkan lengkap, copy digital parsial, atau lengkap melalui 
celah-celah di kertas koleksi. 

 geografis Maps 

Peran yang telah di Florence geopolitik Renaissance berarti bahwa dana dari 
BNCF kartografi dan geografis adalah yang paling penting dan berharga di dunia. 

829 peta Dana Palatine, terdiri dari sekitar 3.000 lembar. Hal ini dicetak kartu, 
dan sebagian kecil tulisan tangan, besar, dibagi dalam terlepas dan dipasang di atas 
kanvas, yang belum rusak oleh banjir tahun 1966. Terjaga dengan baik, dibungkus dalam 
kasus marmer yang indah. Tanggal 17 abad ke-19  dibagi menjadi peta Palatine, grafik 
Palatine, Palatine peta militer Palatine dan tanaman. 

250 naskah halaman termasuk buku pilot dan grafik dari XV-XVII abad dan kertas 
dari workshop kartografer Giachi Louis dan putranya Antonio dan Francesco (abad XVIII). 
Peta-peta manuskrip telah di katalog dengan program Galileo. 

 Grafis dan Foto 

 Perjalanan di Tuscany 

 Gabburri, "Kehidupan Pelukis" 

 Ephemerides dari Kulit 

 Virtual Restorasi 

Salah satu masalah utama dari perpustakaan adalah untuk menjamin konservasi 
bahan pustaka langka yang berada dalam bahaya kerusakan (khususnya, naskah dan 
tanda tangan) dan, pada saat yang sama, untuk memungkinkan konsultasi kepada 
pengguna. 



Solusi yang paling umum adalah untuk substitue dokumen asli dengan mikrofilm a; 
pengalaman menunjukkan, bagaimanapun, kurangnya stabilitas dengan kurangnya 
informasi konsekuen. 

Teknologi Komputer melalui gambar pemindaian izin untuk mengatasi batas-batas 
yang khas pengolahan mikrofilm dan untuk memperoleh proyek baru yang penting 
"restorasi Gambar virtual" functionalities. yang dilaksanakan di National Central Library 
of Florence disusun dalam empat fase: 

 

1. KUALITAS TINGGI GAMBAR MEMINDAI 

Ini memungkinkan perolehan informasi maksimal tentang dokumen (juga 
informasi tidak terlihat dengan mata telanjang) tanpa menyebabkan kerusakan untuk itu. 

2. IMAGE VIRTUAL RESTORASI 

Gambar yang diperoleh dalam fase digital adalah reproduksi yang tepat dari 
yang asli, berkaitan dengan keadaan dokumen dan informasi yang disertakan. Dengan 
menggunakan perangkat lunak ad hoc adalah mungkin untuk melanjutkan ke restorasi 
virtual: citra dokumen asli adalah komputer diproses sampai menghasilkan gambar baru 
dari dokumen sempurna dipulihkan. Teknik ini, yang tidak memerlukan  intervensi pada 
aslinya, memungkinkan untuk mengoptimalkan pembacaan pesan tekstual atau seni 
dokumen, tidak peduli teknik pembuatannya, operator dan tahap konservasi. 

Sedangkan metology dari "restorasi nyata" bertujuan untuk mengkonsolidasikan 
status sekarang document dan mencegah dari kemungkinan perubahan dalam rangka 
untuk maenaikkan tingkat tinggi informasi yang terkandung dalam bahasa aslinya, 
"virtual restorasi" dilakukan pada gambar dan bukan pada dokumen fisik. Hal ini 
memungkinkan pembaca untuk menangkap informasi yang tidak mungkin untuk 
memperoleh dari dokumen saat ini. 

The Metodologi dari "restorasi virtual" memungkinkan banyak pertunjukan yang 
impossble untuk menerapkan dalam restorasi "nyata": pembersihan warna, mengambil 
tanda yang telah terhapus atau ditutupi, meningkatkan tanda-tanda lemah, membaca 
informasi yang tidak sempurna terlihat. Dengan mengaktifkan informasi mengambil 
mustahil untuk mendapatkan melalui teknik biasa, mengintervensi restorasi virtual 
dimana restorasi tradisional tidak dapat berhasil: karena itu, tidak dapat dilihat sebagai 
lawan pemulihan nyata, tetapi sebagai teknik yang mengintegrasikan itu, alat bantu 
membantu untuk membaca tekstual dan historis dan filologis penelitian. 

3. PENCIPTAAN DARI DEFINISI TINGGI CD-ROM 

Virtual restorasi akhirnya mengarah pada penciptaan CD-ROM dengan versi 
elektronik dari dokumen yang diproses. Arsip gambar sehingga menjadi tersedia bagi 
pengguna, tanpa membuat bahaya apa pun dengan aslinya. Gambar berkualitas tinggi 
yang dikuasai pada CD-ROM dan pengganti arsip-arsip lama gambar difilmkan. Ini CD-
ROM juga dapat digunakan untuk penerbitan kualitas faksimili. 

4. PENCIPTAAN DARI DEFINISI RENDAH CD-ROM 

Sebuah modalitas kedua penggunaan, yang berbeda dari sebelumnya baik untuk an, 
terdiri dari menciptakan CD-ROM dengan gambar kualitas rendah dikompresi, yang 
dibuat tersedia bagi pengguna untuk konsultasi cepat dan browsing internet. 



 
 
 
 
 
 
 

2. Direktori elektronik 

 Direktori Jaringan 

CDROM jaringan dan database online sebagai alat untuk studi koleksi BNCF. 
Sebagian besar sumber daya yang tersedia, karena alasan hak cipta, di dalam hanya 
untuk 'dari BNCF 

 RES. Inisiatif dari pengupasan majalah  Italia 

The RES adalah database yang berisi daftar inisiatif menghitung jurnal Italia 
humaniora dan ilmu sosial. Dapat diakses secara bebas dari situs internet tramiti 
BNCF saat ini sedang diperbarui untuk 2004. 

 Pengindeksan subjek 

Judul subjek Baru adalah alat yang akan digunakan dalam pengindeksan 
subjek sumber daya dari berbagai jenis, yang diciptakan oleh Perpustakaan Pusat 
Nasional Florence. Menganut prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Federasi 
Internasional Asosiasi Perpustakaan dan Lembaga (IFLA) dan pedoman standar 
internasional. Alat ini ditujukan untuk perpustakaan Italia (umum, khusus, spesialis), 
dan, terutama, mereka yang bekerja di Layanan Perpustakaan Nasional (SBN), serta 
museum, perpustakaan media, arsip, pusat dokumentasi. Judul subjek baru terus 
berubah dan berkembang. The Bibliografi Nasional Italia mempekerjakan dirinya 
sejak tahun 2007. 

 
3. Situs –situs yang digunakan 

 OPAC SBN Indeks 

 Internet Cultural : sama seperti opac 

 Perpustakaan Eropa 

 Negara-negara Perpustakaan 

 Bookmark BNCF situs lama 

Terdapat lebih dari: 

 8.500.000 digital files 
 70 mitra lembaga 
 11 penyedia konten 
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