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Ένα διαδραστικό, σύγχρονο μάθημα προϋποθέτει:

Πρόσβαση 
σε εργαλεία & 

ψηφιακές υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας 

Ενιαίο Περιβάλλον 
πρόσβασης σε 

ψηφιακό περιεχόμενο

Πρωτογενείς πηγές

• διδασκαλία από πηγές

• προσωποποίηση

• εκπαίδευση

• υποστήριξη

• συνεργασία

• προτυποποιημένο

• διαλειτουργικο

• εύχρηστο

• αποτελεσματικό

• έγκριτες

• ανοικτές

• τεκμηριωμένες

• προσβάσιμες



 Σταθερή & αναγνωρισμένη 
υποδομή

 Καταρτισμένο προσωπικό

 Περιεχόμενο

 Εργαλεία & Πλατφόρμες όπως 
το 

Προϋποθέσεις που εξασφαλίζει η Σχολική Βιβλιοθήκη:

IFLA/UNESCO School Library Manifesto, http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999

http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999


Αναπτύσσεται από το ΕΚΤ, εξυπηρετεί κοινότητες βιβλιοθηκών 

& και εξελίσσεται διαρκώς

Χρησιμοποιεί τεχνολογίες 
αιχμής:
αναπτύσσεται με το μοντέλο παροχής 

υπηρεσιών Software as a Service (SaaS), 
δηλαδή διατίθεται διαδικτυακά, από τις 

Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ, οπότε δεν 
χρειάζεται τοπική εγκατάσταση. 

Είναι η μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ 
του ολοκληρωμένου συστήματος 
βιβλιοθηκών (ILS), που αναπτύσσεται από το 

ΕΚΤ από το 1987 και εξυπηρετεί 

περισσότερες από 2.500 βιβλιοθήκες και 
άλλους οργανισμούς, όπως μουσεία και 
αρχεία.

Υποστηρίζει πολλαπλές ροές 
εργασίας
όπως τεκμηρίωση, ανάπτυξη

καθιερωμένων αποδόσεων, διαχείριση 

ψηφιακών και μη τεκμηρίων, δανεισμό ή 

χρήση, στατιστικά, αναφορές.

Είναι ιδανικό για 
βιβλιοθήκες
και φορείς με αυξημένες ανάγκες 
διαχείρισης περιεχομένου και 
υπηρεσιών σε χρήστες



Σε 3 περιβάλλοντα: Κατάλογος, Ανακάλυψη, 
Ροές & Λειτουργίες



Κάθε περιβάλλον σας δίνει λύσεις σε προβλήματα και απαντά στις ανάγκες κάθε βιβλιοθήκης

• ανοικτή παρουσίαση του καταλόγου σας

• πλοήγηση, ευέλικτη αναζήτηση σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων

• φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης

• μεταδεδομένα και τα ψηφιακά αρχεία προβάλλονται στο 

σύνολό τους 

• οι σημασιολογικές διασυνδέσεις μεταξύ εγγραφών και οι 

καθιερωμένες αποδόσεις αναδεικνύονται  

• στατιστικά στοιχεία και δείκτες δίνουν μια συνολική εικόνα του 

περιεχομένου του Καταλόγου σας

• έτοιμα προτυποποιημένα λεξιλόγια και εγγραφές, για να 
επιταχύνετε αποτελεσματικά την ανάπτυξη του Καταλόγου σας

• Bασικές Φόρμες τεκμηρίωσης για όλους τους χρήστες 

• MarcEditor, ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο, για έμπειρους τεκμηριωτές

• ενσωματώνει πλήρως το UNIMARC, επιτρέποντας τη δυναμική ενημέρωσή 
του

• διαχειρίζεται ψηφιακά αρχεία κάθε είδους 

• παρέχει δικλείδες ασφαλείας για να αποφεύγετε τις διπλές εγγραφές, τα 

λάθη και την απώλεια πληροφορίας

• συναλλαγές, δανεισμός, κράτηση, ανανέωση και επιστροφή, 

γίνονται γρήγορα και ευέλικτα
• νέες λειτουργίες, όπως προσωποποιημένες συστάσεις και 

ενημερώσεις, διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των Μελών σας

• τα Μέλη πλέον μπορούν να λάβουν διαδικτυακές υπηρεσίες
• είναι δυνατός ο διαδανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών 

• εξάγονται αυτοματοποιημένες αναφορές και στατιστικά
στοιχεία για Μέλη, Συναλλαγές και Περιεχόμενο



Ανάδειξη 
του Καταλόγου 
σε υποδομή γνώσης

μια σημαντική 
Βιβλιοθήκη 
ανοικτή σε όλους

http://ysma.openabekt.gr

Ας δούμε ένα παράδειγμα καταλόγου στο openABEKT: η βιβλιοθήκη της ΥΣΜΑ



μια Βιβλιοθήκη 
προς ανακάλυψη

Εξερεύνηση με φίλτρα, 
αναζήτηση με κριτήρια, 
άμεσος εντοπισμός 
τεκμηρίων



Ευκρινής παρουσίαση των τεκμηρίων

Άλλη πηγή 
στο διαδίκτυο Άλλες πηγές 

στον Κατάλογο

Λεξιλόγια με 
πρόσθετες 
πληροφορίες

Πλήρη μεταδεδομένα, 
διασυνδεδεμένα δεδομένα, 
διάθεση ψηφιακού περιεχομένου



Λεξιλόγια 
σημασιολογικά 
εμπλουτισμένα



Δομημένη παρουσίαση Λεξιλογίων



Mία ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης



openABEKT
Υπηρεσία που δίνει λύσεις 
στις σχολικές βιβλιοθήκες



openABEKT
Υπηρεσία που υποστηρίζει 

ενιαία τη σχολική κοινότητα

Το openABEKT πέραν του ότι

αποτελεί την υπηρεσία που μπορεί

να μετασχηματίσει τις σχολικές

βιβλιοθήκες, μπορεί επιπλέον να

χρησιμοποιηθεί από το σύνολο της

σχολικής κοινότητας με τους εξής

τρόπους:



openABEKT
Υπηρεσία που αφαιρεί κόστος 

από το Δημόσιο Τομέα



www.ekt.gr
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