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Ξαναγνωρίζοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό:

Υπηρεσίες Διάθεσης Ψηφιακού Πολιτιστικού 

Αποθέματος και το Όραμα της Νέας Αναγέννησης για 

την Ευρώπη του 21ου αιώνα

Δρ. Εύη Σαχίνη |Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΕΚΤ
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To όραμα της “Νέας Αναγέννησης”

• “Επιτροπή Σοφών” 10.01.11

• Προϋπόθεση να ενταχθούν στο Διαδίκτυο οι 
Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πηγές

• Πρόσβαση

• Χρήση με τρόπους που δεν είχε σκεφτεί ο διαθέτης του 
αρχικού υλικού (ανοιχτό πολιτιστικό περιεχόμενο)
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Γιατί είναι αυτό σημαντικό;
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Το Νέο Αναγεννησιακό Όραμα

Ερευνητής

•Εργαλεία για να διαθέσει τη Γνώση

•Εργαλεία για να θέσει τη Γνώση σε ένα 

συμφραζόμενο

•Πρόσβαση στις πηγές

•Διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

σε κοινότητες πέραν της Ακαδημαϊκής
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Το Νέο Αναγεννησιακό Όραμα

Χρήστης

•Πρόσβαση στη Γνώση

•Πρόσβαση στις πηγές

•Πρόσβαση μέσα από νέα μέσα

•Επανερμηνεία του πολιτιστικού 

αποθέματος
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www.epset.gr

Αποστολή του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης και 

Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Είναι η συγκέντρωση, 

οργάνωση και εσαεί 

διατήρηση της επιστημονικής,

τεχνολογικής και πολιτιστικής 

παραγωγής της επιστημονικής 

κοινότητας

Το ΕΚΤ



7

Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΚΤ

• Θεσμικά αρμόδιο ως επιστημονική 

εγκατάσταση εθνικής χρήσης για την 

τεκμηρίωση του ψηφιακού περιεχομένου 

στην Ελλάδα

• Τεχνολογικά ώριμο για την παροχή 

υποδομών τεκμηρίωσης ψηφιακού 

περιεχομένου

• Με δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας, 

της εκπαίδευσης και του πολιτισμού
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Χαρακτηριστικά του ΕΚΤ

• Εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών και την 

επαγγελματική εκπαίδευση 

• Υψηλής κατάρτισης προσωπικό με διεθνή 

εμπειρία

• Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό σχετικών 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων

• Συνεργασίες με πάνω από 250 Ελληνικούς 

και Διεθνείς οργανισμούς πολιτισμού
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Δράσεις ΕΚΤ στο χώρο 

των επιστημών, της 

έρευνας και του 

πολιτισμού
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Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

27492 διδακτορικές διατριβές 

19500 με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (ανοικτή πρόσβαση)

http://phdtheses.ekt.gr/eadd

http://phdtheses.ekt.gr/eadd
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Το αποθετήριο ‘Ηλιος του ΕΙΕ

Πρόσβαση στο επιστημονικό και πολιτιστικό απόθεμα 

του ΕΙΕ

5.600 εγγραφές με 1.800 αρχεία πλήρους κειμένου & 520 

αρχεία βιντεο

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/
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Ηλεκτρονικές εκδόσεις
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Σύντομα….

Πλατφόρμα για τις επιστημονικές ηλεκτρονικές εκδόσεις
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Δείκτες Ερευνητικής Δραστηριότητας 

http://www.ekt.gr/metrics/

http://www.ekt.gr/metrics/
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Δράσεις του ΕΚΤ στο χώρο του 

Ψηφιακού Πολιτισμού
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Ο Πανδέκτης
Ψηφιακός θησαυρός ελληνικής 

Ιστορίας και πολιτισμού 

40.000 εγγραφές

23.000 πλήρη αρχεία

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/
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Βασικές Αρχές Σχεδίασης Πανδέκτη

• Να γίνει η γνώση πραγματικά 

προσβάσιμη

• Πολλαπλά επίπεδα χρήσης (ερευνητής -

τελικός χρήστης)

• Πολλαπλά μέσα πρόσβασης (π.χ. 

Διαδίκτυο, κινητές συσκευές, ηλεκτρονικοί 

αναγνώστες)

• Ενιαίος Κατάλογος για το σύνολο των 

συλλογών 17
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Χρηστοκεντρική προσέγγιση

Τεχνολογία οπτικοποίησης
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Το αποθετήριο της ζωφόρου του Παρθενώνα

120 φωτογραφίες λίθων

3 εκπαιδευτικά έντυπα

21 παιχνίδια

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/

http://repository.parthenonfrieze.gr/frieze/
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Οι συλλογές του ΕΙΕ στην Europeana
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Οι συλλογές του ΕΙΕ στην Europeana

Κοινωνικά Δίκτυα

Twitter/ Google
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Οι συλλογές του ΕΙΕ στην Europeana

Aνοιχτή Πρόσβαση με 

Σήμανση
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Οι συλλογές του ΕΙΕ στην Europeana

Τεκμηρίωση -

Προτυποποίηση
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Οι συλλογές του ΕΙΕ στην Europeana

Αναφορά στην Πηγή και 

τους Ερευνητές
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Οι συλλογές του ΕΙΕ στην Europeana

Σύνδεση με διεθνείς 

συσσωρεύτες ψηφιακού 

πολιτιστικού περιεχομένου
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Επόμενα Βήματα
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Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 

από το ΕΙΕ
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Διάθεση 

Ανοιχτών 

Πολιτιστικών Δεδομένων
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Βέλτιστη Πρακτική

• Βέλτιστη πρακτική συνεργασίας από το στάδιο του 
σχεδιασμού μέχρι αυτό της υλοποίησης:

– Φορέας άσκησης πολιτικής (Υπουργείο Πολιτισμού)

– Διαχειριστική Αρχή Χρηματοδότησης (ΕΥΔ ΨΣ)

– Επιχειρησιακός Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης 
(ΕΚΤ)

• Ο Φορέας Πολιτισμού παραμένει ο μόνος κύριος της 
ψηφιακής συλλογής του. Το ΕΚΤ παρέχει τις 
υποστηρικτικές δομές που επιτρέπουν τον καλύτερο 
έλεγχο της διάθεσης και διάδοσης του υλικού του.
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Εύρος Συνεργασιών

• Συνεργασία με πάνω από 60 από τους σημαντικότερους φορείς 
πολιτισμού στην Ελλάδα, ανάμεσα στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

–Διέυθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Υπουργείο Πολιτισμού)

–Ακαδημία Αθηνών 

–Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία

–Εφορίες Κλασσικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

–Λαογραφικά και τοπικά Μουσεία σε όλη την Ελλάδα

–Εθνική Πινακοθήκη

–Οικουμενικό Πατριαρχείο 

–Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου
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Στόχοι του έργου I 

Η διευκόλυνση των ερευνητών στο χώρο του πολιτισμού με

• την παροχή πρόσβασης στο μεγαλύτερο δυνατό 
μέρος από τους πολιτιστικούς πόρους που έχουν 
ψηφιοποιηθεί με συγχρηματοδοτούμενα έργα 

• την παροχή μιας σειράς από εργαλεία που 
μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή 
ερευνητική τους δραστηριότητα για την 
τεκμηρίωση των πηγών τους
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Στόχοι του έργου II 

–Η παροχή στον απλό χρήστη εύκολης πρόσβασης σε 
έναν τεράστιο όγκο ψηφιακού υλικού

–Η δυνατότητα τρίτων οργανισμών, δημόσιων και 
ιδιωτικών, να αναζητήσουν με ενιαίο τρόπο και να 
επαναχρησιμοποίησουν Ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο

–Η ασφαλής διατήρηση του Ελληνικού ψηφιακού 
αποθέματος
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Αναμενόμενα Αποτελέσματα

• Αναμένεται να ψηφιοποιηθούν και να διατεθούν μέσω 
της Europeana  πάνω από 600.000 ψηφιακά πολιτιστικά 
αντικείμενα μέχρι το 2015 

• Το σύνολο των ψηφιοποιημένων αντικειμένων θα 
τεκμηριωθεί και αποτεθεί σε υποδομές ασφαλούς 
διατήρησης

• Το σύνολο των ψηφιοποιημένων αντικειμένων, εφόσον 
το επιτρέπει η νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 
θα είναι διαθέσιμο για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. 
εκπαιδευτικές, τουριστικές κλπ)
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H συνεργασία Ιδρύματος Ιωάννου 

και ΕΚΤ
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Σας Ευχαριστώ

esachin@ekt.gr

mailto:esachin@ekt.gr

