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Η μετάβαση της ΕΒΕ

 Η ΕΒΕ σε νέα εποχή: 

 Συλλογή

 Άνθρωποι

 Τεχνικές

 Πολιτικές

 Συστήματα

 Ταυτότητα

 Χρηματοδότηση:

 Έκτακτη κρατική επιχορήγηση ύψους 5.414.000 ευρώ

 Δωρεά ΙΣΝ ύψους 5.000.000 ευρώ



2014-2017: Τρία χρόνια-50 έργα

 Πέντε δράσεις:

 Ανάπτυξη συλλογής

 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

 Ανάπτυξη υπηρεσίας δανεισμού

 Ανάπτυξη κοινού

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού

 167 συμβόλαια 

 400 εξωτερικοί συνεργάτες

 150 υπάλληλοι ΕΒΕ



Εθνική υποδομή ταυτοποίησης 

χρηστών - SSO

 Πιστοποιημένος χρήστης ΕΒΕ

 Εύκολα και γρήγορα μέσω TAXISnet

 Πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο

 Απομακρυσμένη πρόσβαση σε πλήθος υπηρεσιών της ΕΒΕ όπως:

 ηλεκτρονικό αναγνωστήριο

 κρατήσεις υλικού 

 ηλεκτρονικές πηγές

 Ασφάλεια και αξιοπιστία

 Συνεργασία με GUnet



Εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη –

Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών

 Η ΕΒΕ ψηφιοποιεί, δημοσιεύει και παρέχει πρόσβαση

 Θέαση σε υψηλή ανάλυση μέσω International Image Interoperability 
Framework (IIIF)

 Οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν στην περιγραφή και να την 
εμπλουτίσουν

 Ελεύθερη πρόσβαση και διάθεση από κανάλια όπως η Europeanna

 Συλλογές της ΕΒΕ, μεταξύ των οποίων:

 Χειρόγραφα

 Σπάνια και πολύτιμα βιβλία

 Έργα τέχνης

 Αφίσες

 Ψηφιοποίηση του Αρχείου Ελλήνων Αγωνιστών του 1821 σε συνεργασία με 
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και άλλους φορείς





Εφημερίδες – e-fimeris

 Αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος

 Ψηφιοποίηση μεγάλου αριθμού εφημερίδων

 Ελεύθερα διαθέσιμη υπηρεσία

 Εργαλείο έρευνας

 Αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων (π.χ. τίτλος, αρθρογράφος)

 Ευρετηρίαση και τεκμηρίωση

 OCR

 Αναζήτηση σε επίπεδο άρθρου

 Ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα METS/ALTO



Ενιαία έρευνα σε ελληνικές 

βιβλιοθήκες - Συλλογικός Κατάλογος

 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΒ)

 Λογική εξέλιξη από Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) του ΣΕΑΒ

 Κέντρο έρευνας για όλους

 Ένα σύστημα, πολλές βιβλιοθήκες, εκατομμύρια αποτελέσματα

 Ενοποίηση αποτελεσμάτων από ακαδημαϊκές, δημόσιες/δημοτικές, 
ερευνητικές βιβλιοθήκες

 Σύστημα διαδανεισμού τεκμηρίων

 Ελεύθερη πρόσβαση

 Άμεσος στόχος 70 ελληνικές βιβλιοθήκες

 Συνεργασία με ΕΜΠ





Αρχειοθέτηση Παγκόσμιου Ιστού -

Ιστοσυγκομιδή

 Συγκεντρώνει ιστοσελίδες ελληνικού ενδιαφέροντος (θεσμικός 

ρόλος της ΕΒΕ, ν.4452/2017)

 Ελεύθερη πρόσβαση μόνο μέσα στο χώρο της ΕΒΕ

 Πρώτη προσπάθεια συγκομιδής 

 232.203.535 URIs

 όγκος συλλογής 18ΤΒ

 Ενδεχομένως η μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών κειμένων σε 

ψηφιακή μορφή

 Εξόρυξη δεδομένων και παραγωγή γνώσης

 Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης 

Πηγών

 Εθνική μηχανή αναζήτησης επιστημονικού υλικού για 
βιβλιοθήκες

 Περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές της ΕΒΕ:

 Αγορές ΕΒΕ

 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, HEAL-Link

 Ανοικτή πρόσβαση

 Συνολικά περισσότερα από 220 εκ. αποτελέσματα

 Εργαλείο βιβλιογραφικής έρευνας

 Ελεύθερη πρόσβαση

 Απομακρυσμένη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλ. πηγών όπου 
επιτρέπεται



Γιατί η ΕΒΕ;

 Εθνικές υποδομές

 Ελεύθερη πρόσβαση

 Απομακρυσμένη πρόσβαση

 Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα

 Koha

 Fedora

 VuFind

 HERITRIX 

 ELASTICSEARCH

 Συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

 211 βιβλιοθήκες στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

 Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Harvard

 Κέντρο Μελέτης Χειρογράφων Καινής Διαθήκης

 Πρόγραμμα ανταλλαγής τεκμηρίων με Library of Congress

 Διάθεση κανόνων βάσει διεθνών προτύπων, π.χ. ψηφιοποίηση και μικροφωτογράφηση



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!
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