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Book provenance research requires well-compiled sources which could be used as 

comparative material in further studies, or while looking for lost copies or dispersed book 

collections. In the past, such provenance data were usually available only locally, e.g. in a 

printed or card catalogue of a given library. With the development of new technologies, more 

and more libraries started to share their provenance material online. One of the main 

reported issues concerned the recording and searchability of the provenance images. The 

Consortium of European Research Libraries, which has been providing book researchers with 

many modern tools since the 90ties, has developed a new database for registering and 

describing provenance images: the CERL Provenance Digital Archive (PDA). In the presentation 

the functions of the CERL PDA will be demonstrated and its role in the context of 

contemporary provenance research. 
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Το Provenance Digital Archive (PDA) του CERL και η συμβολή του στην έρευνα των στοιχείων 

προέλευσης 

Η έρευνα των στοιχείων προέλευσης των βιβλίων απαιτεί καλά οργανωμένες πηγές, οι οποίες 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικό εργαλείο σε περαιτέρω μελέτες ή κατά 

την αναζήτηση χαμένων αντιτύπων ή διασκορπισμένων βιβλιοθηκών. Στο παρελθόν, τέτοιου 

είδους πληροφορίες προέλευσης ήταν συνήθως διαθέσιμες μόνο σε τοπικό επίπεδο, π.χ. σε 

έντυπους καταλόγους ή δελτιοκαταλόγους μιας συγκεκριμένης βιβλιοθήκης. Με την 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όλο και περισσότερες βιβλιοθήκες άρχισαν να μοιράζονται τα 

στοιχεία προέλευσης των βιβλίων τους στο διαδίκτυο. Ένα από τα κύρια ζητήματα που 

εντοπίστηκαν αφορούσε την καταγραφή και τη δυνατότητα αναζήτησης των σχετικών 

εικόνων. Η Κοινοπραξία των Ερευνητικών Βιβλιοθηκών για την ευρωπαϊκή έρευνα, η οποία 

παρέχει στους ερευνητές του βιβλίου πολλά σύγχρονα εργαλεία ήδη από τη δεκαετία του 

1990, έχει αναπτύξει μια νέα βάση δεδομένων για την καταχώριση και περιγραφή εικόνων 

από τα στοιχεία προέλευσης: το CERL Provenance Digital Archive (PDA). Στην παρούσα ομιλία 



θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες του CERL PDA και ο ρόλος του στο πλαίσιο της σύγχρονης 

έρευνας των στοιχείων προέλευσης.  

 


