


Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
Q&A για ερωτήσεις (όνομα, φορέας)
Βιντεοσκόπηση εκδήλωσης

Μετά την εκδήλωση
Email με λινκ στο βίντεο
Ερωτηματολόγιο

Πρακτικές
οδηγίες

Presenter
Presentation Notes
Λίγες πρακτικές πληροφορίες για το σεμινάριο. Έχουμε ένα μεγάλο σεμινάριο μπροστά μας. Καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου μπορείτε να αναρτάτε τις ερωτήσεις σας, γράφοντας το όνομά σας και την επωνυμία του φορέα σας.Στο τέλος κάθε παρουσίασης μπορούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο σε ερωτήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη παρουσίαση αλλά θα εχουμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση στο τέλος του σεμιναρίουΗ εκδήλωση βιντεοσκοπείται και θα αναρτηθεί στο κανάλι youtube του ΕΚΤ. Επίσης θα σας σταλεί μετά την εκδήλωση, μαζί με ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκδήλωσης. ,



• Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί
Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ
Παναγιώτης Τσαλτάκης, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προϊστάμενος Μονάδας Β4 Διαχείρισης Πράξεων Θεματικού Στόχου 2 - Τ.Π.Ε.
Βίκυ Σταύρου, στέλεχος παρακολούθησης έργων Ψηφιακού Πολιτισμού, ΕΥΔ 
του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• Εισαγωγή- Το πλαίσιο και η στόχευση των προδιαγραφών
• Μεταδεδομένα και συστήματα, Βασικές 'Εννοιες και Καλές Πρακτικές
• Διάθεση Ψηφιακών Αρχείων
• Άδειες χρήσης
• Διαδικασίες συνεργασίας και ροή εργασίας

Νίκος Βασιλογαμβράκης, Χάρης Γεωργιάδης, 
Αγάθη Παπανότη, Γεωργία Αγγελάκη

• Ερωτήσεις - Συζήτηση

Ατζέντα

Presenter
Presentation Notes
Στο σημερινό σεμινάριο Εισαγωγή- Το πλαίσιο και η στόχευση των προδιαγραφώνΘα κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών πόρων SearchCulture.gr, στο πώς λειτουργεί και στη σημασία του.Μέσα από αυτό ελπίζουμε να σας πείσουμε ότι η συνεισφορά των συλλογών σας στον εθνικό συσσωρευτή δεν είναι απλά μία τυπική υποχρέωση στο πλαίσιο των πράξεων που υλοποιείτε αλλά μία λειτουργία που παράγει αξία για το φορέα σας και έχει σημαντικό αντίκτυπο για διαφορετικές κοινότητες χρηστών. Για να γίνει όμως αυτό, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας που έχει εκδώσει το ΕΚΤ, και στη διάρκεια του σεμιναρίου οι συνάδελφοί μου Χάρης Γεωργιάδης, Νίκος Βασιλογαμβράκης και Αγάθη Παπανότη, θα μπουν σε πρακτικά ζητήματα τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, διαλειτουργικότητας και διαδικτυακής διάθεσης της πολιτστικής μας κληρονομιάς, αντλώντας από την μεγάλη εμπειρία που έχει συσσωρεύσει το προσωπικό του ΕΚΤ. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη διαδικασία της μεταξύ μας συνεργασίας και τη ροή εργασίας.Και τέλος θα αφιερώσουμε χρόνο για συζήτηση για όποιες τυχόν απορίες έχετε σε αυτό το πρώιμο βέβαια στάδιο της υλοποίησης των πράξεών σας. Στο σημερινό σεμινάριο συμμετέχουν φορείς με πολύ διαφορετικό επίπεδο γνώσης και κατανόησης των διαδικασιών ψηφιακής επιμέλειας των πολιτιστικών συλλογών.Συμμετέχουν π.χ. φορείς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά και η Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη που διαθέτουν πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας την ψηφιοποίηση, συστηματική τεκμηρίωση και διαδικτυακή διάθεση των συλλογών τους στο διαδίκτυο οι οποίοι ήδη έχουν εντάξει μέρος των συλλογών τους στον εθνικό συσσωρευτή και τη Europeana και θα λέγαμε ότι γνωρίζουν αρκετά το χώρο αυτό. Ταυτόχρονα, έχουμε πολιτιστικούς φορείς που μπορεί να διαθέτουν ήδη σημαντικές ψηφιακές συλλογές όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τους οποίους για πρώτη φορά θα συνεργαστούμε. Έχουμε ακόμα σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς που τώρα ξεκινάνε για πρώτη φορά τη διαδικασία ψηφιοποίησης και ανάδειξης των συλλογών τους.Τέλος, και είναι πολύ σημαντικό, έχουμε αρκετούς φορείς για τους οποίους η διαχείριση ιστορικών, αρχειακών και μουσειακών συλλογών δεν είναι το κατεξοχήν αντικείμενό τους, όπως, π.χ. η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που όμως διαθέτουν πολύ σημαντικά ιστορικά αρχεία, θυμίζοντάς μας ότι ο πολιτισμός ζει σε πολύ διαφορετικούς χώρους και εκτός των θεσμικά προσδιορισμένων πολιτιστικών φορέων. Στόχος είναι να βρεθούμε όλοι εμείς οι πολύ διαφορετικοί φορείς σε ένα κοινό επίπεδο κατανόησης των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, που συγκροτούν ουσιαστικά μία κοινή γλώσσα να μιλάμε σε εθνικό επίπεδο για βασικά θέματα ψηφιακής στρατηγικής ενός φορέα που επιμελείται πολιτιστικές συλλογές το 2022, και βέβαια να καταστεί όσο πιο εύκολη γίνεται η υιοθέτηση των προδιαγραφών με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στο πλαίσιο των πράξεων που υλοποιείτε. Πριν όμως προχωρήσουμε θα ήθελα να ζητήσω καταρχήν από τη διευθύντρια του ΕΚΤ, κα Εύη Σαχίνη να μας πει δυό λόγια εκ μέρους του ΕΚΤ και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στις διαχειριστικές αρχές, τον κ. Σαλτάκη Παναγιώτη, Προϊστάμενο της Μονάδας Β4 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορα στη Διαχείριση Πράξεων του Θεματικού Στόχου 2 - Τ.Π.Ε.  και την κα Βίκυ Σταύρου, στέλεχος παρακολούθησης έργων Ψηφιακού Πολιτισμού, από την ΕΥΔ του Προγράμματος Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΚα Σαχίνη ο λόγος σε εσάς...



Λίγα λόγια για το ΕΚΤ

Presenter
Presentation Notes
 Αρχικά, λοιπόν, για τους καινούργιους ειδικά συνεργάτες, θα ήθελα λίγο να παρουσιάσω το από πού ερχόμαστε



Άρθρο 59 - Νόμος 4623/2019 - Σύσταση και λειτουργία του 
Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 
Περιεχομένου»

Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και 
Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος “έχει ως 
θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, 
τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την 
ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και 
πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, 
που παράγεται στην Ελλάδα”.

Presenter
Presentation Notes
Το ΕΚΤ είναι μία πολυδιάστατη Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης, το οποίο με νόμο του 2019 κατέστη ανεξάρτητο ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης και είναι ένας κομβικός φορέας όσον αφορά την ψηφιακή μεταρρύθμιση του Δημοσίου ΤομέαΑνάμεσα στα άλλα, στο θεσμικό ρόλο του ΕΚΤ, εντάσσεται η συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και η ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται στην Ελλάδα



Επιστημονικές εκδόσεις: περιοδικά 
ανοικτής πρόσβασης, μονογραφίες 
και πρακτικά συνεδρίων

● Υπηρεσία σε 53 εκδότες
● 46 ηλεκτρονικά περιοδικά, 11 σειρές 

πρακτικών συνεδρίων
● 20.000+ άρθρα διαθέσιμα σε όλους

Κατά νόμο κατάθεση διδακτορικών 
διατριβών

● 45.000 ψηφιοποιημένες διατριβές
διαθέσιμες ανοικτά σε όλους

● Αρχειοθέτηση από γραμματείες 
AEI / διδάκτορες - επιμέλεια από ΕΚΤ

Αυτοματισμός λειτουργιών βιβλιοθήκης 
στο Νέφος

● SaaS Υπηρεσία σε 200 φορείς
● Διαχείριση βιβλιογραφικών δεδομένων
● 426.000+ μέλη σε βιβλιοθήκες
● 2.580.000+ βιβλιογραφικές εγγραφές

Απόθεση, οργάνωση και διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου και 
μεταδεδομένων

● SaaS Υπηρεσία σε 21 φορείς
● 28 αποθετήρια
● 130.000+ τεκμήρια διαθέσιμα ανοικτά 

σε όλους

Presenter
Presentation Notes
Στο ΕΚΤ εδώ και δύο δεκαετίες αναπτύσσουμε ορισμένες εμβληματικές υποδομές, που ίσως σας είναι γνωστές,  όπως  το Εθνικό Αρχείο διδακτορικών διατριβών που περιλαμβάνει πάνω από 45.000 διδακτορικά, την υποδομή επιστημονικών εκδόσεων epublishing μέσω της οποίας συνεργαζόμαστε με πάνω από 50 επιστημονικούς εκδότες,  το λογισμικό αυτοματισμού λειτουργίας βιβλιοθηκών OpenABEKT που χρησιμοποιείται από πάνω από 200 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Κύπτο και την υποδομή αποθετηρίων στο Νέφος μέσω της οποίας έχουν υλποιηθεί πάνω από 20 αποθετήρια για διαφορετικούς φορείς. ��



Ο πολιτισμός στον 
ψηφιακό δημόσιο χώρο

800.517 τεκμήρια
76 φορείς περιεχομένου

Ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο
στον ψηφιακό δημόσιο χώρο

769.984 τεκμήρια 
78 φορείς περιεχομένου

Presenter
Presentation Notes
Εκτός από το SearchCulture.gr στο οποίο θα αναφερθούμε διεξοδικά σήμερα, αναπτύσσουμε επίσης την μεγαλύτερη υποδομή συσσώρευσης επιστημονικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου στην Ελλάδα, το OpenArchives.gr.Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, μέσα από την ανάπτυξη των υποδομών αυτών, στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη και πρότυπη ψηφιακή επιμέλεια της πολιτιστικής και επιστημονικής πληροφορίας, στην ανοικτή διάθεσή της και στη διασφάλιση της μακροχρόνιας πρόσβασης σε αυτή από όλες τις κοινότητες ενδιαφέροντος.��



Οι Προσκλήσεις 03_ΕΠΑνΕΚ και 118

Presenter
Presentation Notes
Ερχόμαστε λοιπόν στην αφορμή για την οποία πραγματοποιείται το σημερινό σεμινάριο και είναι οι δύο προσκλήσεις όπως προανέφερα



Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση,
διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά
αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και
χώρους πολιτισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η
ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό.

Το μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας παραμένει ψηφιοποιημένο σε
περιορισμένο βαθμό. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των μνημειακών
συλλογών και μνημείων λαμβάνει κεντρική πολιτιστική σημασία: αφ' ενός
η επίσκεψη μουσείων και μνημειακών χώρων έχει επεκταθεί – κι εν μέρει
μετατοπιστεί – στον κυβερνοχώρο, αφ' ετέρου η ψηφιοποίηση συλλογών
ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες
αξιοποίησης και προβολής των σχετικών τεκμηρίων.

Σύνολο: 54 Πράξεις

Πρόσκληση
118

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

25εκ. ευρώ

Presenter
Presentation Notes
Οι δύο προσκλήσεις έχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς την χρονική κάλυψη των πολιτιστικών συλλογών.  Η πρόσκληση 118 αφορά σε νεότερα μνημεία και πολιτιστικά αγαθά που χρονολογούνται από το 1830 και μετά. Αντικείμενο της Πρόσκλησης 118 που έχει τον τίτλο "Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος," είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό.Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αιτιολόγιση της πρόσκλησης- Το μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας παραμένει ψηφιοποιημένο σε περιορισμένο βαθμό. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των μνημειακών συλλογών και μνημείων λαμβάνει κεντρική πολιτιστική σημασία: αφ' ενός η επίσκεψη μουσείων και μνημειακών χώρων έχει επεκταθεί – κι εν μέρει μετατοπιστεί – στον κυβερνοχώρο, αφ' ετέρου η ψηφιοποίηση συλλογών ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής των σχετικών τεκμηρίων.Σύνολικά στην Πρόσκληση 118 έχουν ενταχθεί 54 Πράξεις συνολικού προϋπολισμού άνω των 25 εκ. ευρώ



Πολιτισμός

Αντικείμενο της Δράσης είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού
ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη
ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την
οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή
μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης
πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς
Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και

ανάδειξης.

Ο σκοπός της Δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της
ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και
κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η
περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και
διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό,
αλλά και το ευρύ κοινό,με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

12 Πράξεις

Πρόσκληση
03_ΕΠΑνΕΚ

ΕΥΔ του 
Προγράμματος 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός

23 εκ. ευρώ

Presenter
Presentation Notes
Αντίστοιχα, αντικείμενο της Πρόσκλησης 3 είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.�Σκοπός της Δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Στην Πρόσκληση 03 οι Πράξεις εντάσσονται σταδιακά και μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 12 Πράξεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 23 εκ. ευρώ



Κάθε φορέας-κάτοχος συλλογής ή διαχειριστής μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής, 
καλλιτεχνικής, ή επιστημονικής σημασίας που θα συμμετάσχει, θα πρέπει να:

- να διαθέσει τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της
ψηφιοποιημένης συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών
Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου.

Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να συμμορφώνονται 
με:

Τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για την ένταξη της ψηφιακής
συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και στην
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Europeana. Οι προδιαγραφές διατίθενται 
ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ekt.gr/el/publications/25039

Προσκλήσεις 118 & 
03 ΕΠΑνΕΚ

Υποχρεώσεις 
Δικαιούχων

Presenter
Presentation Notes
Υποχρέωση των δικαιούχων αμφότερων των Προσκλήσεων  είναι- να διαθέσουν τα  μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής που θα παράξουν στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Ως εκ τούτου, οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να συμμορφώνονται με: Τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για την ένταξη της ψηφιακής συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Europeana. Οι προδιαγραφές διατίθενται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ekt.gr/el/publications/25039

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Προσκλήσεις 03 & 
118 ΕΠΑνΕΚ

Υποχρεώσεις ΕΚΤ

1. Να διεξάγει ελέγχους συμμόρφωσης των συστημάτων διάθεσης
ψηφιακού περιεχομένου και των προς διάθεση μεταδεδομένων και 
ψηφιακών αρχείων της συλλογής με τις Βασικές Προδιαγραφές
Διαλειτουργικότητας του ΕΚΤ και ΗΠ, για την ένταξη του ψηφιοποιημένου
περιεχομένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και να 
παράγει σχετικές αναφορές που θα κοινοποιεί στο Δικαιούχο και στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ).

2. Να υποστηρίζει τους Φορείς παρέχοντας τεχνογνωσία, συμβουλευτικές
υπηρεσίες και απομακρυσμένη υποστήριξη για θέματα συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές.

3. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη των
μεταδεδομένων και των αρχείων προεπισκόπησης της συλλογής στον Εθνικό
Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων.

4. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση των
μεταδεδομένων και των αρχείων προεπισκόπησης της συλλογής στην
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Europeana

Presenter
Presentation Notes
Από την πλευρά του το ΕΚΤ οφείλει: Να διεξάγει ελέγχους συμμόρφωσης των συστημάτων διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και των προς διάθεση μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων της συλλογής με τις Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας του ΕΚΤ και ΗΠ, για την ένταξη του ψηφιοποιημένου περιεχομένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων και να παράγει σχετικές αναφορές που θα κοινοποιεί στο Δικαιούχο και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης �2. Να υποστηρίζει τους Φορείς παρέχοντας τεχνογνωσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και απομακρυσμένη υποστήριξη για θέματα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. �3. Να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη των μεταδεδομένων και των αρχείων προεπισκόπησης της συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων. Και τέλος, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διάθεση των μεταδεδομένων και των αρχείων προεπισκόπησης της συλλογής στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πλατφόρμα Europeana****Οι προδιαγραφές αφορούν έργα των οποίων το φυσικό αντικείμενο (ή μέρος αυτού) είναι η δημιουργία και η διαδικτυακή διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων. Οι ψηφιακοί πολιτιστικοί πόροι αποτελούνται από ψηφιακές αναπαραστάσεις (ψηφιακά αρχεία) συνοδευόμενες από περιγραφικές και διαχειριστικές πληροφορίες. Οι ψηφιακές αναπαραστάσεις μπορεί να είναι εικόνες (π.χ. φωτογραφία, χάρτης, δισδιάστατα γραφικά), οπτικοακουστικά αρχεία αναπαραγωγής (video, ηχος), αρχεία κειμένου (βιβλία, έγγραφα, έντυπα ή χειρόγραφα), τρισδιάστατα μοντέλα, σύνολα δεδομένων κ.λ.π, τα οποία παράγονται είτε από μεθόδους ψηφιοποίησης ενός φυσικού αντικειμένου ή αναλογικού μέσου αναπαραγωγής (φωτογράφιση αντικειμένων, δισδιάστατη ή τρισδιάστατη σάρωση, ψηφιοποίηση αναλογικού οπτικοακουστικού υλικού), είτε δημιουργούνται εγγενώς ψηφιακά (born digital). Στο φυσικό αντικείμενο των έργων αυτών, περιλαμβάνεται, εκτός από την παραγωγή του ψηφιακού υλικού και την τεκμηρίωσή του, και η ανάπτυξη ή προσαρμογή ιστοτόπων που θα διαθέτουν ελεύθερα το ψηφιακό περιεχόμενο στους χρήστες μέσω λειτουργιών αναζήτησης ή/και πλοήγησης. Οι Δικαιούχοι τέτοιων έργων μπορεί να είναι μουσεία, δημόσιοι φορείς (π.χ. δήμοι) που διαθέτουν αρχειακό υλικό, επιστημονικές εταιρείες ή ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ που διαθέτουν αρχείο δημοσιεύσεων και γκρίζας βιβλιογραφίας ή ιστορικό/αρχειακό υλικό, αρχειακοί φορείς ή φορείς διατήρησης (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), εφορείες αρχαιοτήτων, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, φεστιβάλ, τοπικοί σύλλογοι κ.ά.



Η Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Πολιτιστικών 
Πόρων SearchCulture.gr

Presenter
Presentation Notes
Ας δούμε λίγο τι σημαίνουν όλα αυτά.



Presenter
Presentation Notes
Εδώ βλέπουμε την κύρια σελίδα του εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικών πόρων SearchCulture.gr. 



Όραμα Να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο 

της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης και 

σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας που φιλοξενείται στα 

διαφορετικά ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών φορέων, 

και να το καταστήσει ανοικτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και 

μακροχρόνια διαθέσιμο για επιμέρους κοινότητες 

ενδιαφέροντος, όπως την εκπαιδευτική και την ερευνητική 

κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό με σκοπό τη μάθηση, τη 

δημιουργικότητα, την έμπνευση και την καινοτομία, 

συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου 

Χώρου για τον Πολιτισμό

Presenter
Presentation Notes
Στόχος του SearchCulture.gr είναι Να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας που φιλοξενείται στα διαφορετικά ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών φορέων, και να το καταστήσει ανοικτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και μακροχρόνια διαθέσιμο για επιμέρους κοινότητες ενδιαφέροντος, όπως την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό με σκοπό τη μάθηση, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση και την καινοτομία, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον Πολιτισμό 



Presenter
Presentation Notes
Στο SearchCulturegr σήμερα περιλαμβάνονται πάνω από 800.000 εγγραφές ψηφιακών τεκμηρίων, που αφορούν χάρτες, βιβλία, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, αγγεία, παραδοσιακές φορεσιές, φωτογραφίες, εργαλεία, γλυπτά και πίνακες, αλλά και τεκμήρια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας, όπως μύθοι και παροιμίες, που καλύπτουν πάνω από 7.000 χρόνια ιστορίας στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 



Presenter
Presentation Notes
Από 76 φορείς που συμμετέχουν με 100 ψηφιακές συλλογές όπως τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείο Πολιτισμού, το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, την Ακαδημία Αθηνών, Τα ΑΡχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, το Εβραϊκό Μουσείο, την Εθνική Πινακοθήκη, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη και τα αρχεία του Ιδρύματος Λασκαρίδη, την πικανοθήκη Λάρισας και άλλους μικρούς και μεγάλους πολιτιστικούς φορείς, βιβλιοθήκες, αρχεία και σύλλογους από όλη την Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση και των πράξεων 3 και 118 δεν θα βλέπουμε πια τίποτα στο σλάιντ



Presenter
Presentation Notes
Το SearchCulture.gr είναι καταρχήν ένας συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν φιλοξενεί πρωτογενώς τις ψηφιακές συλλογές αλλά συγκεντρώνει τα μεταδεδομένα και μικρές εικόνες προεπισκόπησης- τα thumbnails- από πολλά διαφορετικά αποθετήρια δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να κάνει αναζήτηση σε ένα σημείο. Μία αναζήτηση π.χ.  για τον Μάνο Χατζιδάκη θα επιστρέψει ψηφιακά τεκμήρια που φιλοξενούνται στις διαφορετικές υποδομές των επιμέρους φορέων, όπως μία ηχογραφημένη συνέντευξή του από το αρχείο Κακίση, προσωπογραφίες του από τη συλλογή Πανδέκτης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσχέδια των εξωφύλλων των δίσκων του από το αρχείο του Μόραλη στις ψηφιακές συλλογές του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής τραπέζης, φωτογραφίες από παραστάσεις όπου ακούγονται τραφούδια του όπως από την ιστορική παράσταση Μαγική Πόλις στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικο Αρχείο και παρτιτούρες τραγουδιών του όπως του Ειμ'αετός χωρίς φτερά που παίχτηκε στην ίδια παράσταση, από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Λίλιαν Βουδούρη.https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/ASKIrep/000120-54558



Presenter
Presentation Notes
Τί είναι αυτό που ευρετηριάζουμε και που απαιτείται να έχετε; Εδώ βλέπουμε μία τέτοια καρτέλα τεκμηρίου από το ψηφιακό αποθετήριο της  Εθνικςής Πινακοθήκης. 



Presenter
Presentation Notes
Το τεκμήριο έχει μία μοναδική σελίδα στην οποία παρουσιάζεται



Presenter
Presentation Notes
Και η οποία περιλαμβάνει αυτό που στον πολιτιστικό χώρο ονομάζουμε περιγραφικά μεταδεδομένα που περιλαμβάνουν πεδία όπως τον τίτλο, το δημιουργό, τον τύπο του τεκμηρίου, την περιγραφή του κλπ
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Presentation Notes
Και βλέπουμε και το ψηφιακό αντίγραφο του πίνακα



Presenter
Presentation Notes
Τα μεταδεδομένα αυτά τα συλλέγουμε και τα ευρετηριάζουμε με ομοιόμορφο και δομημένο τρόπο. Εδω βλέπουμε την αντίστοιχη καρτέλα τεκμηρίου όπως παρουσιάζεται στο SearchCulture.gr
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Presentation Notes
Στο SearchCulture.gr ο χρήστης δεν θα βρει το πλήρες ψηφιακό αρχείο.Δίνουμε το λινκ στην καρτέλα τεκμηρίου του αποθετηρίου του φορέα γιατί σκοπός μας είναι να στείλουμε πάντα τον επισκέπτη σε εσάς, και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο παρουσιάζετε το ψηφιακό αρχείο.΄Εχουμε μία συμβιοτική και όχι ανταγωνιστική σχέση. 



Πλατφόρμα 
συσσώρευσης

Εργαλείο σημασιολογικού 
εμπλουτισμού

Έλεγχος και επεξεργασία
εγγραφών
μεταδεδομένων

● Αναπτύσσεται από το 2013
● Εσωτερική τεχνογνωσία
● Δημοσιεύθηκε παραγωγικά το 

2016

Η υποδομή Συσσώρευσης 
του SearchCulture.gr Πλατφόρμα δημοσίευσης 

λεξιλογίων

Δημόσια Πύλη και 
Ανοικτά APIs

Presenter
Presentation Notes
Η υποδομή συσσώρευσης είναι σπονδυλωτή και αναπτύσσεται από το 2013 με εσωτερική τεχνογνωσία από το συνάδελφό μου Χάρη Γεωργιάδη που είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος της πλατφόρμας. Αποτελείται από διαφορετικά υποσυστήματα μέσω των οποίων γίνεται αρχικά η συγκομιδή από τα δικά σας συστήματα. Στη συνέχεια τα μεταδεδομένα κανονικοποιούνται και εμπλουτίζονται σημασιολογικά, μετατρέπονται και αποθηκεύονται αν δεν είναι ήδη στο πρότυπο Europeana Data Model που είναι το πρότυπο που έχει αναπτυχθεί από τη Europeana. Η διαδικασία αυτή μας εξασφαλίζει πλήρη συμβατότητα με τη Europeana και καθιστά τη διαδικασία διάθεσης των συλλογών σας σε αυτή και σε τριτους συσσωρευτές ενιαία, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε επιπλέον βήματα. Τέλος, όλος αυτός ο όγκος των ομογενοποιημένων και εμπλουτισμένων μεταδεδομένων διατίθεται μέσω Προγραμματιστικών Διεπαφών σε τρίτες εφαρμογές όπως τη Europeana αλλά και είναι ανοικτός σε οποιονδήποτε για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση. 



Υποδομή Σημασιολογικών Εμπλουτισμών

Presenter
Presentation Notes
Θα σταθώ λίγο παραπάνω στους σημασιολογικούς εμπλουτισμούς που είναι και η κορωνίδα των εργασιών μας. Αυτό που παράγει προστιθέμενη αξία στο περιεχόμενό σας.  



Τύποι

Θέματα

Χρονική 
Πληροφορία

Πρόσωπα

Ετερογένεια

Presenter
Presentation Notes
Και αυτό γιατί σύγκεντρώνοντας ένα τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων από τόσο διαφορετικούς φορείς οι τιμές στα μεταδεδομένα που συλλέγουμε παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ετερογένεια που είναι και ο μεγάλος πονοκέφαλος ενός συσωρευτήΣτους χρονικούς προσδιορισμούς π.χ. ένας φορέας μπορεί να γράφει α' μισό του 19ου αιώνα, άλλος 1800 έως 1850, άλλος 19ος αι. ΜΧ. Μπορεί ακόμη να μπαίνει περιγραφική τιμή αντί για χρονολογία π.χ. ίδρυση του ελληνικού κράτουςΣτα πρόσωπα μπορεί να έχουμε χρήση αρχικών, άλλος να γράφει Γ. Παπανδρέου, άλλος Γεώργιος Παπανδρέου, άλλος Παπανδρέου Γεώργιος. Όπως και μπορεί να μην είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε αν εννοούμε τον Γέρο της Δημοκρατίας ή τον εγγονό. Μπορεί να έχουμε  ψευδώνυμα, συνωνυμίες, παρωνύμια, κλπ.Η λίστα είναι πολύ μεγάλη των συνηθισμένων προβλημάτων και διαφορών γι'αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού σεμιναρίου είναι αφιερωμένο στις καλές πρακτικές της πρωτογενούς τεκμηρίωσης και δεν θα επεκταθώ εγώ άλλο γιατί θα μιλήσουν οι συνάδελφοί μου γι'αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν επιτύχουμε κάποιου τύπου ομογενοποίηση στις επιμέρους τιμές η αναζήτησή μας είτε θα αφήνει απέξω αποτελέσματα είτε θα μας φέρνει πολύ θόρυβο 



Presenter
Presentation Notes
Για να αντιμετωπίσουμε την ετερογένεια στο SearchCulture.gr πραγματοποιούμε συστηματικούς σημασιολογικούς εμπλουτισμούς ως προς τους τύπους, τα θέματα, τη χρονική πληροφορία και τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν ρόλο στην ελληνική ιστορία και τέχνη καθώς και τις ιδιότητές τουςΟι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί πραγματοποιούνται με βάση ελεγχόμενα, δίγλωσσα λεξιλόγια, που είναι, εκτός από τα πρόσωπα, και ιεραρχικά και διασυνδέονται με άλλα αναγνωρισμένα λεξιλόγια όπως το Art and Architecture Thesaurus του getty για τους τύπους, το λεξιλόγιο της Ουνέσκο για τα Θέματα, τη Wikipedia για τα πρόσωπα 



Presenter
Presentation Notes
Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα όπως εμφανίζεται στην καρτέλα του τεκμηρίου. Τα πρωτότυπα μεταδεδομένα του φορέα διατηρούνται ως έχουν και επίσης ευρετηριάσιμα, άρα δεν χάνεται η πρωτογενής πληροφορία  Ενώ προστίθενται οι νέες τιμές που διακρινονται με ροζ



Presenter
Presentation Notes
Κάθε εμπλουτισμένη τιμή είναι λινκ που οδηγεί σε νέα αναζήτηση, έτσι ο χρήστης μπορεί να δει π.χ. όλα τα τεκμήρια στα οποία ο Αλέκος Σακελλάριος είναι δημιουργός
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Presentation Notes
Αντίστοιχα συμβαίνει για τους τύπους
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Presentation Notes
Για τα θέματα
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Presentation Notes
Για τα πρόσωπα που είναι αναφερόμενες οντότητες
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Presentation Notes
Τις ημερομηνίες και τις ιστορικές περιόδους



Οφέλη & προστιθέμενη αξία

Presenter
Presentation Notes
Ας δούμε τώρα πώς αξιοποιούνται οι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί 
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Presentation Notes
Επειδή τα λεξιλόγια είναι δίγλωσσα, προσδίδουν καταρχήν ένα επίπεδο πολυγλωσσικότητας στην αναζήτηση και την πλοήγηση που μπορεί να λείπει από τα πρωτότυπα μεταδεδομένα του φορέα, επιτρέποντας έτσι και σε ένα ξενόγλωσσο κοινό να έχει ένα κάποιο επίπεδο πρόσβασης στα τεκμήρια



Αποσαφήνιση
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μας βοηθούν στην αποσαφήνιση των λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιούνται στην αναζήτηση. Ξεκινώντας να πληκτρολογώ π.χ. Βενιζέλος η μηχανή αναζήτησης μας προτείνει χωριστά τον Κυριάκο Βενιζέλο, από το Σοφοκλή και τον Ελευθέριο Βενιζέλο και έτσι μπορούμε να επιλέξουμε ακριβώς την τιμή που επιθυμούμε  






Προηγμένη 
αναζήτηση
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Presentation Notes
Οι τιμές χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή συνδιαστικά στην προηγμένη αναζήτηση κια έτσι ο χρήστης μπορεί να κάνει πολύ εξειδικευμένες αναζητήσεις. Να ψάξει π.χ. να ψάξει για έργα ζωγραφικής με θε΄μα την επανάσταση του 1821 και που απεικονίζουν τον Μάρκο Μπότσαρη ακόμη και να δώσει ημερομηνία ή εύρος ημερομηνιών με βάση τις οποίες θέλει να αναζητήσει  






Φίλτρα 
περιορισμού των 
αποτελεσμάτων
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Οι εμπλουτισμοί χρησιμοποιούνται ακόμη ως φίλτρα για τον επιμερισμό των αποτελεσμάτων.Μπορεί κανείς να επιμερίσει τα αποτελέσματα με βάση τα θέματα, τον τύπο των τεκμηρίωνΤα πρόσωπα, τις χρονολογίες και τις ιστορικές περιόδουςΕίναι μία λειτουργικότητα που από μόνη της έχει αυτούσια αξία. Στα πρόσωπα π.χ. εμφανίζονται όλα τα επιπλέον πρόσωπα με τα οποία έχουν εμπλουτιστεί εγγραφές που αφορούν τον Χατζιδάκι. Στο φίλτρο των προσώπων δηλαδή, αναδεικνύονται οι σχέσεις του Χατζιδάκι με άλλες προσωπικότητες, πληροφορία που ενυπάρχει στα μεταδεδομένα αλλά εδώ αναδεικνύεται ιδιαιτέρως ανοίγοντας νέα επίπεδα ερευνας και γνώσης.  






Πλοήγηση
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Οι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί χρησιμοποιούνται ακόμα ως τρόποι πλοήγησης στο περιεχόμενο Ως προς  Τα πρόσωπα



Πλοήγηση
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Τα θέματα  



Πλοήγηση
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Τους τύπους των τεκμηρίων  



Πλοήγηση
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Ιστορικές περιόδους της Ελλάδας  



Πλοήγηση
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Χρησιμοποιούνται, τέλος, για τη δημιουργία θεματικών εκθέσεων, όπως για τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Βυζαντινό κόσμημα, την απεικόνιση της επανάστασης του 1821 μέσα από την τέχνη, κλπ,  μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται νοηματικές διασυνδέσεις μεταξύ τεκμηρίων που βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά αποθετήρια  



Πλοήγηση
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Χρησιμοποιούνται, τέλος, για τη δημιουργία θεματικών εκθέσεων, όπως για τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Βυζαντινό κόσμημα, την απεικόνιση της επανάστασης του 1821 μέσα από την τέχνη, κλπ,  μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται νοηματικές διασυνδέσεις μεταξύ τεκμηρίων που βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά αποθετήρια  
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Χρησιμοποιούνται, τέλος, για τη δημιουργία θεματικών εκθέσεων, όπως για τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Βυζαντινό κόσμημα, την απεικόνιση της επανάστασης του 1821 μέσα από την τέχνη, κλπ,  μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται νοηματικές διασυνδέσεις μεταξύ τεκμηρίων που βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά αποθετήρια  
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Χρησιμοποιούνται, τέλος, για τη δημιουργία θεματικών εκθέσεων, όπως για τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Βυζαντινό κόσμημα, την απεικόνιση της επανάστασης του 1821 μέσα από την τέχνη, κλπ,  μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται νοηματικές διασυνδέσεις μεταξύ τεκμηρίων που βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά αποθετήρια  



Πλοήγηση
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Χρησιμοποιούνται, τέλος, για τη δημιουργία θεματικών εκθέσεων, όπως για τη Μικρασιατική Καταστροφή, το Βυζαντινό κόσμημα, την απεικόνιση της επανάστασης του 1821 μέσα από την τέχνη, κλπ,  μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται νοηματικές διασυνδέσεις μεταξύ τεκμηρίων που βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά αποθετήρια  





Ιστορικό εξέλιξης και απήχηση
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Presentation Notes




Το πρόβλημα

Presenter
Presentation Notes
Η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών συλλογών ξεκινάει από πολύ παλιά ενώ τα πρώτα συστηματικά έργα χρηματοδούνται από το Γ' ΚΠΣ.Στην εμβρυακή αυτή περίοδο χρηματοδούνται έργα των οποίων τα αποτελέσματα πολλές φορές



Το πρόβλημα

Presenter
Presentation Notes
Δεν υπάρχουν πια, όπως η ψηφιακή βιβλιοθήκη των δημοσίων βιβλιοθηκών, λόγω ανθρώπινων και υπολογιστικών λαθών, γιατί οι σέρβερ χαλάνε και δεν έχει προβλεφθεί η μετάπτωση ή η αναβάθμιση των υποδομών, γιατί τελειώνουν τα συμβόλαια υποστήριξης, γιατί δεν υπάρχει back-up κλπ. 



2012: Συνεργασία Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” και ΕΚΤ

Προσκλήσεις 31 και 31.2 “Πολιτισμός”

• Υποχρεωτική υιοθέτηση ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών ανοικτότητας και διαλειτουργικότητας 
του ΕΚΤ για τις 45 πράξεις

• Κατάθεση των ψηφιακών πόρων στην Υποδομή Ασφαλούς Διαφύλαξης του ΕΚΤ
• Ένταξη περιεχομένου στον Ενιαίο Κατάλογο του ΕΚΤ και στη Europeana

• Ποιοτικό, διαλειτουργικό, επαναχρησιμοποιήσιμο, προσβάσιμο από ένα σημείο και μακροχρόνια 
διαθέσιμο ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα

Presenter
Presentation Notes
το 2012 λοιπόν, το ΕΚΤ, σε συνεργασία με το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση για πρώτη φορά βάζει προδιαγραφές για τις Πράξεις ψηφιοποίησης πολιτισμού, και συγκεκριμένα τις προσκλήσεις 31 και 31.2, σύνολο 45 πράξεις Για όσους δεν γνωρίζουν, οι πρωτες προδιαγραφές ήταν εξαιρετικά απαιτητικές. Το ΕΚΤ ζητούσε αντίγραφα υψηλής ποιότητας των ψηφιακών τεκμηρίων για μακροχρόνια διαφύλαξη, αντίγραφα της πρωτογενούς τεκμηρίωσης και των λεξιλογίων που όφειλαν να χρησιμοποιούν οι φορείς, ενώ το ΕΚΤ ήταν υποχρεωμένο να πραγματοποιεί εκτενείς ελέγχους ως προς την τεχνική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα των πράξεων. 



Ιστορικό

2012

Συνεργασία με Ε.Π. 
"Ψηφιακή Σύγκλιση" -
Προσκλήσεις 31 & 31.2
Προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας

2013

Ξεκινά η ανάπτυξη της
υποδομής συσσώρευσης

2015
36.000 τεκμήρια

Το SearchCulture.gr 
δημοσιεύεται για πρώτη
φορά παραγωγικά

2016
240.000 τεκμήρια

Ολοκληρώνεται η ένταξη
των συλλογών των Πρ. 31 
& 31.2
Σημασιολογικοί
εμπλουτισμοί σε τύπους

2017
430.000 τεκμήρια

Διατίθενται οι πρώτες
συλλογές στην Europeana
Σημασιολογικοί
εμπλουτισμοί σε Ιστορικές
Περιόδους

2019
496.000 τεκμήρια

Πιστοποιείται 
ως Διαπιστευμένος
Εθνικός Συσσωρευτής για 
την Europeana
Σημασιολογική εμπλουτισ
μοί σε θέματα

2020
681.000 τεκμήρια

Θεματικές εκθέσεις
Νέες προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας

2021
786.000 τεκμήρια

Συνεργασία με Ε.Π. 
ΕΠΑνΕΚ -
Προσκλήσεις 118 και 03
Σημασιολογικοί
Εμπλουτισμοί σε
Πρόσωπα

Έργο "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, 
Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού
Περιεχομένου", ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ)

Έργο "ΕΠΣΕΤ: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και 
Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση
διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής
πρόσβασης", ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα” (ΕΣΠΑ)
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Presentation Notes
Τα αποτελέσματα των πράξεων τροφοδότησαν την πρώτη έκδοση της δημόσιας πύλης του συσσωρευτή το 2015. Έκτοτε βελτιώνονται συνεχώς οι λειτουργικότητες, που είναι αυτές που έδειξα και προστίθεται νέο περιεχόμενο.Και τώρα, βρισκόμαστε σε φάση ωριμότητας



Το ΕΚΤ ως
Εθνικός Πάροχος
για την Europeana

To SearchCulture.gr λειτουργεί ως Εθνικός Συσσωρευτής για 
την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει πρότυπες διαδικασίες για την κατάλληλη 
προετοιμασία και απρόσκοπτη διάθεση των συλλογών του 
SearchCulture.gr στη Europeana

Έχουν ενταχθεί στην Europeana 500.000+ τεκμήρια
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Presentation Notes
Το 2018 λάβαμε την πιστοποίηση του εθνικού συσσωρευτή για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.To EKT συνεισφέρει περιεχόμενο- μέχρι στιγμής πάνω από 500.000, συμμετέχει στο Φόρουμ των εθνικών και θεματικών συσσωρευτών και μάλιστα θεωρούμαστε πρότυπη υποδομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ συμμετέχουμε ενεργά σε έργα της Europeana, σε ομάδες εργασίας, κλπ, συνδιαμορφώντοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξελίξεις αναφορικά με τον ψηφιακό πολιτισμό. 



Ανάπτυξη 
κοινοτήτων
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Presentation Notes
Παράλληλα με την ανάπτυξη του συσσωρευτή φροντίζουμε για την ανάπτυξη των κοινοτήτων ενδιαφέροντος, πρωτίστως των φορέων αλλά και των εκπαιδετυικών και ερευνητών. Έχουμε κάνει μία σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1000 άτομα, μέσα από τα οποία συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και εν τέλει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τομέων αυτών 
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Presentation Notes
Φροντίζουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις που αφορούν τον εθνικό συσσωρευτή και διεθνείς εξελίξεις που άπτονται της ψηφιακής επιμέλειας του περιεχομένου μέα από το ενημερωτικό μας δελτίο- αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γραφτείτε



Δράσεις 
Δημοσιότητας
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Presentation Notes
Και κάνουμε συστηματικές ενέργειες για την προώθηση των συλλογών σας μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας του ΕΚΤ όπως το FB



Δράσεις 
Δημοσιότητας

Presenter
Presentation Notes
Και γράφοντας νέα για τις συνεργασίες μας- μάλιστα το νέο για την ένταξη των ψηφιακων συλλογών του Εθνικού Αρχείο Μνημείων έφτασε τα Χ views...



Κάντε κλικ για να 
προσθέσετε κείμενο
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Presentation Notes
Γράφουν για μας διάφορα δημοσιεύματα όπως στην καθημερινή και στην εφημερίδα της Βουλής



Στατιστικά χρήσης

Έτος Μοναδικοί επισκέπτες/μήνα

2019 6.800

2020 16.000

2021 21.200

2022 24.000

Presenter
Presentation Notes
Και μάλλον κάτι πολύ καλό συμβαίνει,  όπως φαίνεται και από την ανταπόκριση του κοινού. Από το 2019 η επισκεψιμότητα έχει τετραπλασιαστεί και έχει φτάσει τους 24.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα και αρκετούς μήνες έχουμε μία κορύφωση πάνω από 40.000 μοναδικούς επισκέπτες. 



'Ερευνα Κοινού

Presenter
Presentation Notes
Μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τους χρήστες για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Τους περασμένους 10 μήνες πραγματοποιήσαμε μία έρευνα κοινού και ικανοποίησης μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου που ήταν αναρτημένο στο SearchCulture.gr στο οποίο απάντησαν 230 χρήστεςΟι χρήστες μας είναι ως επί το πλείστον εκπαιδευτικοί και ερευνητές,  διδακτορικοί και μεταδιδακοτικοί και φοιτητς γεγονός που καταδεικνύει την αναμφισβήτητη σχέση μεταξύ πολιτισμού, εκπαίδευσης και έρευνας  Ακόμα ειδικοί πεδίου όπως αρχαιολόγοι, βιβλιοθηκονόμοι και εργαζόμενοι σε φορείς πολιτισμού, αρκετοί καλλιτέχνες και συνταξιούχοι  ενώ πάντα ενδιαφέρον έχει εδώ η μακριά ουρά όπως λέγεται στα αγγλικά των επισκεπτών που περιλαμβάνει ψυχολόγους, στρατιωτικούς, κλπ



'Ερευνα Κοινού
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Presentation Notes
Κυρίως πραγματοποιούν έρευνα στο πλαίσιο ερευνητικής ακαδημαίκής δραστηριότητας ή για προσωπική απόλαυση



'Ερευνα Κοινού

Presenter
Presentation Notes
Πάνω από τους μισούς είναι επαναλαμβανόμενοι χρήστες



'Ερευνα Κοινού
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Presentation Notes
Το 98% θα σύστηνε το SearchCulture.gr και σε άλλους



Είπαν για μας... Συγχαρητήρια για το έργο σας! 
Συγκεντρωμένα αποθετήρια ψηφιακών 
συλλογών είναι πολύ χρήσιμα για έναν 
ερευνητή καθώς τα τεκμήρια, μέσω 
πλούσιων περιγραφών που παρέχονται 
από τα μεταδεδομένα έγιναν πιο εύκολα 
ανιχνεύσιμα από τους χρήστες.

Ελπίδα για το παρόν και το 
μέλλον της χώρας μας . 
Τέτοιες προσπάθειες είναι 
ανεκτίμητης μορφωτικής 
αξίας. Πρόσβαση στη γνώση 
από οπουδήποτε 
βρισκόμαστε. Τι καλύτερο;

Κάντε κλικ για να 
προσθέσετε κείμενο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Λυσιτελής βοήθεια για 
ιστορική έρευνα

Είναι εξαιρετικό το έργο του, 
οι άνθρωποί του και το 
προσιτό της επικοινωνίας με 
την κοινωνία! Το παράδειγμα 
του SearchCulture παράγει 
ακόμη και από τη λειτουργία 
του πολιτισμό! Εύγε και καλή 
συνέχεια!!!

Να αυξηθεί το 
υλικό με 
επέκταση των 
συνεργασιών 
με τους φορείς

Presenter
Presentation Notes
Τα σχόλια που λάβαμε στο πλαίσιο της έρευνας ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Εκτός του ότι το SearchCulture.gr είναι λυσιτελής βοήθεια για την ιστορική έρευνα, το αγαπημένο μου είναι αυτό, ότι το παράδειγμα του SearchCulture.gr παράγει ακόμη και από τη λειτουργία του πολιτισμό!





ΟΦέλη από τη συμμετοχή στο 
SearchCulture.gr

Presenter
Presentation Notes
Συνοψίζοντας λοιπόν τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στο SearchCulture.gr



ΟΦέλη από τη 
συμμετοχή στο 
SearchCulture.gr

• Ένα επιπλέον κανάλι προβολής των ψηφιακών συλλογών
• Αύξηση της απήχησης του περιεχομένου στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό
• Νοηματική διασύνδεση τεκμηρίων που βρίσκονται διάσπαρτα σε 

ξεχωριστά αποθετήρια
• Βελτίωση της πολυγλωσσικότητας της πληροφορίας
• Συμμετοχή σε μία κοινότητα φορέων που καινοτομούν
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Presentation Notes
Με τη συμμετοχή σας στο SearchCulture.gr συμβάλλετε στη δημιουργία μίας εθνικής συλλογής για το πολιτιστικό περιεχόμενο Αυξάνετε τα κανάλια προβολής της συλλογής σας και προσεγγίζετε νέα κοινάΔιασυνδέετε εικονικά το περιεχόμενο των συλλογών σας με άλλο συναφές περιεχόμενοΣυμμετέχετε σε μία κοινότητα φορέων που καινοτομούν



Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας

Presenter
Presentation Notes
Για να γίνετε λοιπόν μέρος αυτής της κοινότητας οφείλετε να τηρείτε τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικόττηας που έχουμε εκδώσει από τον Οκτώβριο του 2020



Έκδοση Οκτώβριος 2020

Απλούστευση απαιτήσεων

Νομική, τεχνική, σημασιολογική 

διαλειτουργικότητα

http://www.ekt.gr/el/publications/25039

Presenter
Presentation Notes
Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις ελάχιστες εκείνες απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί νομική, τεχνική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποθετηρίων των φορέων και του εθνικού συσσωρευτή.Ο νέος μας οδηγός εκδόθηκε το 2020 και στόχο είχε να καταστήσει όσο πιο απλό γίνεται για τους φορείς και τους τεχνικούς τους αναδόχους να τις υιοθετήσουν. 

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών 
στο SearchCulture.gr

Διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης

περιγραφικά μεταδεδομένα

άδεια χρήσης σύνδεσμος για προβολή / 
μεταφόρτωση ψηφιακού 

αρχείου

Presenter
Presentation Notes
Περιγράφουν αυτά που έχω ήδη αναφέρει και στα οποία θα αναφερθούν πιο αναλυτικά στη συνέχεια οι συνάδελφοί μουΕπιγραμματικά ότι οφείλετε να έχετε ένα διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο ένα ψηφιακό τεκμήριο παρουσιάζεται σε δική του σελίδα και συνοδεύεται από περιγραφικά μεταδεδομένα



Πεδία για Όρους Χρήσης Ψηφιακών 
Αρχείων

Άδεια χρήσης για ψηφιακό αρχείο *
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών 
στο SearchCulture.gr

Βασικά μεταδεδομένα

Περιγραφικά

Τίτλος *
Δημιουργός * 
Συντελεστής
Περιγραφή
Χρονολογία **
Τύπος *
Θέμα *
Τόπος
Γλώσσα **

Πεδία με Διαδικτυακές Διευθύνσεις 

Link στη σελίδα τεκμηρίου *
Link στο ψηφιακό αρχείο *
Link στο thumbnail

Presenter
Presentation Notes
Οφείλετε να διαθέτε κάποια ελάχιστα πεδία μεταδεδομένων  στον συσσωρευτή που εξυπηρετούν την ευρεσιμότητα του τεκμηρίου



Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών 
στο SearchCulture.gr

Διάθεση μεταδεδομένων μέσω OAI-PMH

Υποστηρίζονται 5 επιλογές:

1. Europeana Data Model (EDM)

2. Europeana Semantic Elements (ESE)

3. LIDO

4. OAI_DC (Dublin Core) + METS

5. QDC (Qualified Dublin Core) + METS

Presenter
Presentation Notes
Οφείλετε να διαθέσετε τα μεταδεδομένα μέσα από το πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας OAI-PMH σε ένα από τα πρότυπα διαλειτουργικότητας που βλέπουμε στην οθόνη, ανεξάρτητα από το μοντέλο που χρησιμοποιείτε στην πρωτογενή τεκμηρίωση



Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών 
στο SearchCulture.gr

Τα μεταδεδομένα διατίθενται με CC0
Για τα ψηφιακά αρχεία υποστηρίζονται οι άδειες:

RightsStatements.org

● In Copyright (InC)
● In Copyright -

Educational Use
Permitted (InC-EDU)

● In Copyright - Non-
commercial use
permitted (InC-NC)

● No Copyright-Other
Legal Restrictions

Creative Commons

Presenter
Presentation Notes
Οφείλετε να επιλέγετε μία τυποποιημένη άδεια χρήσης για τα ψηφιακά τεκμήρια 



Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών 
στο SearchCulture.gr

Προδιαγραφές Ψηφιακών Αρχείων

● αρχεία εικόνας
○ JPEG ή JPEG2000,
○ ανάλυση: 1-2 megapixels

● αρχεία κειμένου
○ PDF/A (searchable) ή EPUB v.3

● 3D μοντέλα
○ glTF ή X3D ή FBX ή DAE ή OBJ

● αρχεία video
○ Mp4, mpeg με συμπίεση με απώλειες

● αρχεία ήχου
○ mp3 (192 ή 320 Kbps)

Presenter
Presentation Notes
Περιγράφουν τέλος τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ανάλυση και την ποιότητα των διαδικτυακών αρχείων Για όλα αυτά θα αναφερθούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά



Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας 
για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Αναλυτικός οδηγός καλών πρακτικών που εξειδικεύει 
όλα τα προηγούμενα καλύπτοντας επιπλέον θέματα 
όπως:

● αναλυτικός οδηγός για το EDM μοντέλο

● διάθεση ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

● χρήση λεξιλογίων και θησαυρών όρων

● χρήση μόνιμων προσδιοριστών

● τεχνικές ψηφιοποίησης

● βασικές αρχές ψηφιακής διατήρησης

Presenter
Presentation Notes
Και συμπληρωματικά έχουμε εκδώσει έναν οδηγό καλών πρακτικών για τους φορείς που θέλουν να πάνε ένα βήμα παρά πέρα Ο οδηγός εξειδικεύει τα προηγούμενα θέματα και δίνει αναλυτικές οδηγίες για το EDM μοντέλο, τη διάθεση των δεδομένων σας ως διασυνδεδεμένα δεδομένα, τη χρήση λξιλογίων και θησαυρών όρων, τη χρήση μόνιμων προσδιοριστών, τις τεχνικές στην ψηφιοποίηση και κάποιες συστάσεις αναφορικά με τη μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου



Βασικές αρχές των προδιαγραφών

• Διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές
• Προτυποποίηση και ποιότητα της πληροφορίας
• Ανοικτότητα και επανάχρηση
• Σημασιολογική, τεχνική και νομική διαλειτουργικότητα
• Χρηστοκεντρικός σχεδιασμός
• Μακροχρόνια διαθεσιμότητα

Presenter
Presentation Notes
Οι προδιαγραφές συμπηκνώνουν διεθνή πρότυπα και πρακτικέςΣυμβάλουν στην προτυποποίηση και την ποιότητα της πληροφορίαςΣτην ανοικτότητα και την επανάχρησή τηςΕξασφαλίζουν σημασιολογική, τεχνική και νομική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συλλογώνΚαι τέλος, συμβάλλουν στη μακροχρόνια διαθεσιμότητά τηςΜε την καθιέρωση ενιαίων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα του αποτελέσματος των έργων ψηφιοποίησης, η ευρεία διάχυση της�πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα και διεθνώς, και η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού χώρου ιδιαίτερα ωφέλιμου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη�δημιουργική επανάχρηση.



Presenter
Presentation Notes
Οι προδιαγραφές λοιπόν δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσο που εξασφαλίζει την ποιότητα και τη διαλειτουγικότητα των συλλογών σας μέσα σε ένα διασυνδεδεμ΄νο και αλληλοτροφοδοτούμενο οικοσύστημα της  γνώσης και ως μέρος αυτού είναι καλό να βλέπετε τη συλλογή σας



Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Εθνική 
Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού 
Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας 
διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης

Presenter
Presentation Notes
Να αναφέρουμε ότι στην παρούσα φάση η υποδομή χρηματοδοτείται έως το 2023 από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης



Επόμενα 
βήματα

• Περαιτέρω αύξηση του περιεχομένου με νέες 
συνεργασίες και τα αποτελέσματα των Πράξεων

• Ολοκλήρωση σημασιολογικού εμπλουτισμού σε 
τοποθεσίες και ανάπτυξη νέων τρόπων 
αναζήτησης και πλοήγησης με βάση την 
γεωγραφική κάλυψη (π.χ. αναζήτηση σε χάρτη)

• Δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν και να 
δημοσιεύουν τις δικές τους θεματικές εκθέσεις

Presenter
Presentation Notes
Οι προδιαγραφές συμπηκνώνουν διεθνή πρότυπα και πρακτικέςΣυμβάλουν στην προτυποποίηση και την ποιότητα της πληροφορίαςΣτην ανοικτότητα και την επανάχρησή τηςΕξασφαλίζουν σημασιολογική, τεχνική και νομική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συλλογώνΚαι τέλος, συμβάλλουν στη μακροχρόνια διαθεσιμότητά τηςΜε την καθιέρωση ενιαίων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα του αποτελέσματος των έργων ψηφιοποίησης, η ευρεία διάχυση της�πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα και διεθνώς, και η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού χώρου ιδιαίτερα ωφέλιμου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη�δημιουργική επανάχρηση.



- Οδηγός Προδιαγραφών
- Βασικές έννοιες 

- Πεδία και ζητήματα τεκμηρίωσης

Presenter
Presentation Notes
Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Νίκος Βασιλογαμβράκης, Επιστήμονα Πληροφορίας και εγώ θα σας μιλήσω για τον Οδηγό Προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, τις βασικές έννοιες αυτού του Οδηγού στις οποίες πρέπει να δώσουμε βάρος προκειμένου να τεκμηριώσουμε τα αντικείμενα μας και τέλος στον τρόπο που τεκμηριώνουμε ένα έργο αλλά και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που χρειάζονται προσοχή στην τεκμηρίωση.



Οδηγός Προδιαγραφών



2020: Επικαιροποιημένες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας 
και ποιότητας μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων

Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή 

διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
(Οκτώβριος 2020)

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την
ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών

Πολιτιστικών Πόρων (Οκτώβριος 2020)

http://www.ekt.gr/el/publications/25039 http://www.ekt.gr/el/publications/25040

Presenter
Presentation Notes
Οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας έχουν συμπεριληφθεί στον απλουστευμένο και ενημερωμένο Οδηγό του 2020 στα αριστερά. Πρόκειται για  μια συντομευμένη έκδοση του αναλυτικότερου Οδηγού που κάνει κατανοητό με εύληπτο τρόπο πως πρέπει να παρέχονται τα μεταδεδομένα και τα ψηφιακά αρχεία από τους φορείς, τους παρόχους δηλαδή του περιεχομένου. Η δεύτερη έκδοση των προδιαγραφών στα δεξιά απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένους και τεχνικά καταρτισμένους χρήστες καθώς είναι πιο αναλυτική και εξετάζονται πιο διεξοδικά ζητήματα συμμόρφωσης στα πρότυπα τόσο για τα μεταδεδομένα όσο και για τα ψηφιακά αρχεία.

http://www.ekt.gr/el/publications/25040
http://www.ekt.gr/el/publications/25039
http://www.ekt.gr/el/publications/25040


Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη 
συλλογών στο SearchCulture.gr

Διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης

Βασικά μεταδεδομένα

Διάθεση μεταδεδομένων μέσω του 

πρωτοκόλλου OAI-PMH

Άδειες χρήσης

Ψηφιακά αρχεία

http://www.ekt.gr/el/publications/25039

Presenter
Presentation Notes
Ο συντομευμένος Οδηγός στον οποίο πρέπει να εστιάσουμε περιγράφει 5 βασικές ενότητες: …..

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη 
συλλογών στο SearchCulture.gr

Διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης

περιγραφικά μεταδεδομένα

άδεια χρήσης σύνδεσμος για προβολή / 
μεταφόρτωση ψηφιακού 

αρχείου

http://www.ekt.gr/el/publications/25039

Presenter
Presentation Notes
Αρχικά το διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης με τις πληροφορίες για τα περιγραφικά μεταδεδομένα, τη σελίδα τεκμηρίου, την άδεια χρήσης και το σύνδεσμο …. .εφόσον αυτός εμφανίζεται δημόσια.

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Πεδία για Όρους Χρήσης 
Ψηφιακών Αρχείων

Άδεια χρήσης για ψηφιακό αρχείο *
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την 
ένταξη συλλογών στο SearchCulture.gr

Βασικά μεταδεδομένα

Περιγραφικά

Τίτλος *
Δημιουργός *
Συντελεστής
Περιγραφή
Χρονολογία **
Τύπος *
Θέμα *
Τόπος
Γλώσσα **

Πεδία με Διαδικτυακές 
Διευθύνσεις

Link στη σελίδα τεκμηρίου *
Link στο ψηφιακό αρχείο *
Link στο thumbnail

http://www.ekt.gr/el/publications/25039

Presenter
Presentation Notes
Τα βασικά μεταδεδομένα όπου με μονό αστερίσκο σημειώνονται τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία και με διπλό αστερίσκο τα συνιστώμενα ή τα υποχρεωτικά κατά συνθήκη πεδία. (θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό) ενώ αυτά που δεν έχουν αστερίσκο είναι τα προαιρετικά πεδία.

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη 
συλλογών στο SearchCulture.gr

Διάθεση μεταδεδομένων μέσω OAI-PMH

Υποστηρίζονται 5 επιλογές:

1. Europeana Data Model (EDM)

2. Europeana Semantic Elements (ESE)

3. LIDO

4. OAI_DC (Dublin Core) + METS

5. QDC (Qualified Dublin Core) + METShttp://www.ekt.gr/el/publications/25039

Presenter
Presentation Notes
Τα 5 βασικά σχήματα με τα οποία πρέπει να διαθέτετε τα μεταδεδομένα σας:Europeana Data Model (EDM) στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφασηEuropeana Semantic Elements (ESE)LIDOOAI_DC (Dublin Core) + METSQDC (Qualified Dublin Core) + METS

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη 
συλλογών στο SearchCulture.gr

Τα μεταδεδομένα διατίθενται με CC0
Για τα ψηφιακά αρχεία υποστηρίζονται οι άδειες:

RightsStatements.org

● In Copyright (InC)
● In Copyright -

Educational Use
Permitted (InC-EDU)

● In Copyright - Non-
commercial use
permitted (InC-NC)

● No Copyright-Other
Legal Restrictions

Creative Commons

http://www.ekt.gr/el/publications/25039

Presenter
Presentation Notes
Τις άδειες Creative Commons με τις οποίες μπορούμε να ορίσουμε την άδεια χρήσης των ψηφιακών μας αρχείων.

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη 
συλλογών στο SearchCulture.gr

Προδιαγραφές Ψηφιακών Αρχείων

● αρχεία εικόνας
○ JPEG ή JPEG2000,
○ ανάλυση: 1-2 megapixels

● αρχεία κειμένου
○ PDF/A (searchable) ή EPUB v.3

● 3D μοντέλα
○ glTF ή X3D ή FBX ή DAE ή OBJ

● αρχεία video
○ Mp4, mpeg με συμπίεση με απώλειες

● αρχεία ήχου
○ mp3 (192 ή 320 Kbps)

http://www.ekt.gr/el/publications/25039

Presenter
Presentation Notes
Και τις προδιαγραφές μορφοτύπων και ανάλυσης με τις οποίες πρέπει να διαθέτετε τα ψηφιακά σας αρχεία

http://www.ekt.gr/el/publications/25039


Βασικές έννοιες

Presenter
Presentation Notes
Ας δουμε τώρα κάποιες βασικές έννοιες για την τεκμηρίωση και τα αντικείμενα προς τεκμηρίωση.



Βασικές Έννοιες

o πολιτιστικό αντικείμενο ή αντικείμενο πολιτιστικής

κληρονομιάς:

o ανθρώπινο δημιούργημα με πολιτιστικό

ενδιαφέρον που μπορεί να έχει φυσική ή 

ψηφιακή υπόσταση

o Ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ή ψηφιακό τεκμήριο:

o πληροφοριακός πόρος που αναφέρεται σε ένα

πολιτιστικό αντικείμενο και αποτελείται από:

o ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία 

σε διάφορες μορφές, ανάλογα με το σκοπό 

και τη χρήση

o τα μεταδεδομένα που το περιγράφουν

3-D έργο 
τέχνης

Αρχαιολ. 
μνημείο

Χειρόγραφο

Κονσέρτο

Γλυπτό

Ζωγραφικός 
πίνακας

Presenter
Presentation Notes
πολιτιστικό αντικείμενο ή αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς:ανθρώπινο δημιούργημα με πολιτιστικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει φυσική ή ψηφιακή υπόσταση π.χ. βλέπουμε στα δεξιά διάφορα παραδείγματα πολιτιστικών αντικειμένων όπως ….Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η προσοχή μας εδώ πρέπει να στρέφεται στο εικονιζόμενο αντικείμενο και όχι στην ίδια τη φωτογραφία ως πολιτιστικό αντικέιμενο. Αυτό γίνεται όμως πιο σαφές λίγο αργότερα όπου ασχολούμαστε ειδικά με αυτή την αμφισημία.Ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ή ψηφιακό τεκμήριο: πληροφοριακός πόρος που αναφέρεται σε ένα πολιτιστικό αντικείμενο και αποτελείται από: ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία σε διάφορες μορφές, ανάλογα με το σκοπό και τη χρήση μεταδεδομένα που το περιγράφουνΆρα εμείς καλούμαστε να δημιουργήσουμε αυτούς τους πόρους, περιγράφοντας τους βασισμένοι στις αναπαραστάσεις των αντικειμένων που έχουμε μπροστά μας.



o Διαδικτυακό Περιβάλλον Διάθεσης Ψηφιακών

Πολιτιστικών Πόρων ή Διαδικτυακό Περιβάλλον

Διάθεσης:

o ιστότοπος που διατηρεί ο φορέας διαθέτοντας 

ελεύθερα σε χρήστες και τρίτα συστήματα 

ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους.

o περιεχόμενο μέσω ενός Συστηματος Διαχείρισης

Ψηφιακού Περιεχομένου

o Διάθεση σελίδας τεκμηρίου: 

μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε τεκμήριο

Βασικές Έννοιες

Presenter
Presentation Notes
Διαδικτυακό Περιβάλλον Διάθεσης Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων ή Διαδικτυακό Περιβάλλον Διάθεσης: ιστότοπος που διατηρεί ο φορέας διαθέτοντας ελεύθερα σε χρήστες και τρίτα συστήματα ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους. Αυτοί οι πολιτιστικοί πόροι γίνονται διαθέσιμοι μέσω ενός Συστηματος Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου Μέσω του περιβάλλοντος διάθεσης δίνουμε επίσης και τη σελίδα τεκμηρίου κάθε πολιτιστικού πόρου δηλαδή τη μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε τεκμήριο



Βασικές Έννοιες
o Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου:

o ψηφιακά αποθετήρια (repositories)
o συστήματα

o διαχείρισης (ψηφιακών) βιβλιοθηκών
o ηλεκτρονικής έκδοσης
o διαχείρισης μουσείων
o οργάνωσης αρχειακών συλλογών

o Συσσωρευτής:

o ο φορέας ο οποίος συλλέγει μεταδεδομένα ή και 
ψηφιακά αρχεία (συνήθως αρχεία προεπισκόπησης), 
μέσω ειδικής υποδομής συσσώρευσης

Presenter
Presentation Notes
Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου:ψηφιακά αποθετήρια (repositories)συστήματα διαχείρισης (ψηφιακών) βιβλιοθηκώνηλεκτρονικής έκδοσηςδιαχείρισης μουσείωνοργάνωσης αρχειακών συλλογώνΣυσσωρευτής: ο φορέας ο οποίος συλλέγει μεταδεδομένα ή και ψηφιακά αρχεία (συνήθως αρχεία προεπισκόπησης), μέσω ειδικής υποδομής συσσώρευσηςΣτην Ελλάδα το ΕΚΤ είναι αυτό που έχει θεσμικά αναλάβει το ρόλο του συσσωρευτή μέσω της υποδομής search culture.



Ορισμοί
oΤί είναι μεταδεδομένα

o Δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα

o Μέσο τεκμηρίωσης των έργων

o Κάνουν δυνατά:
o περιγραφή

o οργάνωση

o ερμηνεία

o εντοπισμό

ενός αντικειμένου μέσω ενός συστήματος 
διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

Presenter
Presentation Notes
Τώρα μερικοί ορισμοί χαρακτηριστικοί για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα των μεταδεδομένων και της τεκμηρίωσης.Τί είναι μεταδεδομέναΔεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομέναΜε αυτή την έννοια είναι το Μέσο τεκμηρίωσης των έργωνΚάνουν δυνατά: περιγραφήοργάνωσηερμηνεία εντοπισμό ενός αντικειμένου μέσω ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS)



Ορισμοί
o Τι είναι σχήμα μεταδεδομένων

o Το σύνολο των πεδίων που περιγράφουν 

ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή έννοια με 

δομημένο τρόπο.

o Τι είναι λεξιλόγια

o Ένα σύνολο λεξικών στοιχείων που 

περιγράφουν με πρότυπο τρόπο 

πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα ή άλλες 

έννοιες

o Τι είναι κανόνες περιγραφής

o Ένα σύνολο οδηγιών για την 

πρότυπη περιγραφή ενός αντικειμένου, 

προσώπου ή έννοιας

Ενιαία 
Δομή

Κοινό τρόπο
περιγραφής

π
ρο

σφ
έρ

ου
ν

Presenter
Presentation Notes
Τι είναι σχήμα μεταδεδομένωνΤο σύνολο των πεδίων που περιγράφουν ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή έννοια με δομημένο τρόπο. Τι είναι λεξιλόγιαΈνα σύνολο λεξικών στοιχείων που περιγράφουν με πρότυπο τρόπο πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα ή άλλες έννοιες και μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τουςΤι είναι κανόνες περιγραφήςΈνα σύνολο οδηγιών για την πρότυπη περιγραφή ενός αντικειμένου, προσώπου ή έννοιαςΑυτά προσφέρουν ενιαία δομή και κοινό τρόπο περιγραφής με άλλα λόγια προσφέρουν μια κοινή ενιαία γλώσσα που είναι κατανοητή τόσο από τους ανθρώπους όσο και απο τους υπολογιστές. Να λοιπόν η αξία των μεταδεδομένων πέρα από το γεγονός της ίδια της περιγραφής και της παραγωγής γνώσης. 



Πεδία και ζητήματα τεκμηρίωσης

Presenter
Presentation Notes
Ποια πεδία μας ενδιαφέρουν σε ένα σχήμα και ποια ζητήματα τεκμηρίωσης καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.



Περιγραφικά μεταδεδομένα έργου

oΠοιο έργο; Τίτλος
oΠοιος; Δημιουργός / Συντελεστής
oΠότε; Χρονολογία
oΠού; Τόπος
oΠού αναφέρεται; Θέμα
oΤι είδους; Τύπος
oΠως εκφράζεται; Γλώσσα
oΆλλα στοιχεία; Περιγραφή

Σχήμα μεταδεδομένων

EDM
ESE

OAI-DC

QDC

METS

LIDO

Presenter
Presentation Notes
Τα βασικά πεδία της περιγραφής ενός αντικειμένου, περιλαμβάνουν τα περιγραφικά μεταδεδομένα και απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέτουμε για το αντικείμενο προς περιγραφή όπως:Ποιο έργο έχουμε μπροστά μας; οπότε απαντάμε με τον τίτλο του, ποιος το δημιουργησε οπότε απαντάμε με τον Δημιουργό ή τον Συντελεστή που συνέβαλε στην ολοκλήρωσή του…..Όλα αυτά τα πεδία συνθέτουν το σχήμα μεταδεδομένων όπως …..στα οποία θα αναφερθεί με περισσότερη λεπτομέρεις ο Χ.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

oΤίτλος*
oΥποχρεωτικό

o "Χωρίς τίτλο"

oΣυνοπτικός και Περιεκτικός

oΜία τιμή

Presenter
Presentation Notes
Για να καταλάβουμε καλύτερα τη λειτουργία κάθε πεδίου θα διατρέξουμε τα μεταδεδομένα κάποιων παραδειγματικών εγγραφών. Εδώ έχουμε τους Καβαλάρηδες του Γιάννη Κολέφα, ένα ζωγραφικό πίνακα σε χαρτόνι.Η αξία της συμπλήρωσης κάθε πεδίου έχει δύο πτυχές: α) την αξία της περιγραφής, της τεκμηρίωσης δηλαδή του αντικειμένου και β) του εντοπισμού του αντικειμένου μέσω αυτής της περιγραφής από ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.Ειδικότερα κάθε πεδίο έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις συμπλήρωσης. Αρχίζουμε από τον τίτλο του τεκμηρίου που είναι υποχρεωτικός ακόμα και αν μας είναι άγνωστος (Χωρίς τίτλο) και αποτελεί βασικό πεδίο αναζήτησης στη φόρμα της αναζήτησης ενός συστήματος όπως βλέπουμε. Επίσης πρέπει να είναι συνοπτικός και να λαμβάνει μία τιμή.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

o Δημιουργός*

o Υποχρεωτικό

o Άγνωστος Δημιουργός

o Ποιος δημιούργησε το έργο

o Συγγραφέας, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., γλύπτης, ζωγράφος, 

αρχιτέκτονας κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ο Δημιουργός, επίσης υποχρεωτικό πεδίο ακόμη και αν δεν τον ξέρουμε όπου βάζουμε Άγνωστος Δημιουργός.Απαντά στην ερώτηση ποιος δημιουργησε το έργο π.χ. …..Αντλείται συνήθως από λεξιλόγιο όπως βλέπουμε να συμβαίνει στη φόρμα της αναζήτησης και λαμβάνει περισσ από μια τιμές. Είναι σημαντικό εδώ να καταλάβουμε ότι το λεξιλόγιο με το οποίο αναζητούμε  τον Δημιουγό βασίζεται ουσιαστικά στη δική μας τεκμηρίωση για το πεδίο Δημιουργός, ευρετηριάζουμε δηλαδή ένα σύνολο όρων για να κάνουμε εύκολή την πρόσβαση στις συλλογές μας. Αυτό συμβαίνει όπως θα δούμε και με άλλα πεδία όπως Τύπος, Θέμα, Τόπος, Χρονική κάλυψη και Άδειες. Αυτό το σύνολο των όρων αντι να το δημιουργόύμε εμείς βέβαια, μπορούμε να το παίρνουμε έτοιμο από ένα προκαθορισμένο λεξιλόγιο που έχει ήδη δημιουργηθεί για τις ανάγκες μας όπως θα σας εξηγήσει στη συνέχεια η συνάδελφος Α. Παπανότη.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα
o Συντελεστής

o Προαιρετικό

o Ποιος συνέβαλε στη δημιουργία του έργου

o Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, σκηνογράφος, 

ηθοποιοί σε θεατρική παράσταση

o Εικονογράφος, εκδότης, μεταφραστής σε βιβλίο

o μουσικός, ηχολήπτης, τραγουδιστής, χορηγός, 

μαέστρος σε κονσέρτο ή συναυλία κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Το έργο μπορεί επίσης να έχει και συντελεστές. Είναι προαιρετική η συμπλήρωση του και απαντά στην ερώτηση ποιος …..Συνήθως αντλείται από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μια τιμές. Εδώ για παράδειγμα Συντελεστης είναι ο συγγραφέας του Θεατρικού έργου η αυλή των θαυμάτων, ο Ιακωβ. Καμπανέλλης που ανέβηκε από το ΔΗΠΕΘε Κομοτηνής



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

o Τύπος*

o Υποχρεωτικό

o Το είδος ή η κατηγορία του έργου

o Χάρτης, Επιστολή, Χειρόγραφο, Βιβλίο, Θεατρική παράσταση, Πίνακας 

ζωγραφικής, Αρχαιολογικό μνημείο, Φωτογραφία κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

o Προσοχή! Συνήθως δεν περιγράφουμε το οπτικο-ακουστικό μέσο αλλά το 

αντικείμενο που αυτό αναπαριστά

o Όχι τη φωτογραφία αλλά το απεικονιζόμενο αντικείμενο

o Όχι το βίντεο αλλά την εκδήλωση μέσα σε αυτό

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ο τύπος δηλαδή η κατηγορία του αντικειμένου …..Πλύ σημαντικό πεδίο γι' αυτό και Είναι υποχρεωτικό, αντλείται συνήθως απο λεξιλόγιο και παιίρνει περισσότερες από μια τιμέςΤο πεδίο αυτό είναι σημαντικό γιατί αποτελεί και δίοδο αναζήτησης στη συλλογή μας.Επίσης στο πε΄διο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από εμάς τους τεκμηριωτές. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν περιγράφουμε το οπτικο-ακουστικό μέσο αλλά το αντικείμενο που αυτό αναπαριστάΌχι τη φωτογραφία αλλά το απεικονιζόμενο αντικείμενοΌχι το βίντεο αλλά την εκδήλωση μέσα σε αυτόΕδώ δηλαδή περιγράφουμε το ζωγραφικό πίνακα "Καβαλάρηδες" και όχι τη φωτογραφική του απεικόνιση από κάποιον φωτογράφο. 



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Τύπος
1 φωτογραφία - 2 έργα

Αρχαίος ναός

Φωτογραφία

Έργο

Presenter
Presentation Notes
Ωστόσο σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη μπορούμε να καλύψουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα.Σε αυτή τη φωτογραφία για παράδειγμα βλέπουμε να εικονίζεται ο Παρθενώνας. Είναι λογικό λοιπόν όταν έχουμε μια τέτοια φωτογραφία να εστιάσουμε στο αντικείμενο που εικονίζει ως το έργο που θα περιγράψουμε. Ωστόσο κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει και την ίδια τη φωτογραφία του Παρθενώνα ως ένα επιπλέον καλλιτεχνικό δημιούργημα (φωτογράφος, χρονολογία κλπ.). Κάτι τέτοιο δεν έιναι απαγορευτικό, αυτό ομως που είναι απαγορευτικό είναι να τεκμηριώνουμε πότε το έργο και πότε τη φωτογραφία ως το βασικό έργο, μη έχοντας ουσιαστικά συνέπεια στον τρόπο που τεκμηριώνουμε.Και οι δύο αυτές εκδοχές περιγραφής που μόλις είπαμε είναι δυνατές μέσα από τα πρότυπα που σας παρέχουμε και ειδικότερα το EDM στα οποία θα αναφερθεί αργότερα ο …..



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Τύπος
1 φωτογραφία - 1 έργo

Αρχαίος ναός

Φωτογραφία

Έργο

Presenter
Presentation Notes
Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα όπου ο τύπος του έργου είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να είναι ο αρχαίος ναός αλλά η ίδια η φωτογραφία καθώς εικονίζεται σε αυτήν η Μ. Μερκούρη. Άρα υπάρχουν εξαιρετικές περιτώσεις όπου ο τεκμηριωτη΄ς καλείται να πάρει κάποια απόφαση σχετικά με το έργο που τεκμηριώνει και οι οποίες δεν είναι δύσκολες καθώς το ζήτημα του που εστιάζει ένα έργο είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να έχουμε συνέπεια και συνοχή στον τρόπο που τεκμηριώνουμε δίνοντας πάντοτε έμφαση στο απεικονιζόμενο αντικείμενο και όχι στο μέσο που το αναπαριστά.



oEuropeana Type*

o Βασικό ψηφιακό αρχείο

o Υποχρεωτικό

o Από λίστα τιμών

o Μία τιμή

Περιγραφικά μεταδεδομένα

TEXT

IMAGE

SOUND

3D

VIDEO

Presenter
Presentation Notes
Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι, εκτός από τον τύπο του τεκμηρίου, να δώσουμε και τον τύπο του βασικού ψηφιακού αρχείου που το αναπαριστά μέσω του πεδίου Europeana Type. Το πεδίο αυτό λοιπόν είναι υποχρεωτικό και αντλεί από το λεξιλόγιο 5 τιμών που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο ψηφιακού αρχείου (text, image, sound, 3-d, video). Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην τιμή 3-d που αναφέρεται στα μοντέλα 3d, δηλαδή στον μορφότυπο του αρχείου και όχι στην αναπαράσταση του.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

o Θέμα*

o Υποχρεωτικό

o Ποιο Θέμα πραγματεύεται το έργο

o Ένα βιβλίο για την Ιστορία της Ελλάδας, ένας πίνακας 

που απεικονίζει ένα φυσικό τοπίο, μια φωτογραφία που 

απεικονίζει τον Παρθενώνα ή κάποιο πρόσωπο κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ένα άλλο ιδιαίτερο πεδίο, το Θέμα. Είναι υποχρεωτικό, αντλεί συνήθως από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μια τιμές. Το θέμα είναι από ταΣημαντικότερα πεδία με τα οποία αναζητούμε και εντοπίζουμε τεκμήρια όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα όπου αναζητούμε τεκμήρια για το Θέατρο.



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Θέμα

Αρχαίοι ναοί

Δωρικός ρυθμός

Παρθενώνας
Έ

χε
ι θ

έμ
α

Αρχιτεκτονική 
αρχαίων ναών

Ηλιοβασίλεμα 
(Αθήνα)

Φωτ. 
Παρθενώνα

Λατρεία θεάς 
Αθηνάς

Παρθενώνας

Έ
χε

ι θ
έμ

α

Presenter
Presentation Notes
Στο παράδειγμα της φωτογραφίας του Παρθενώνα παρατηρούμε τη διαφορά προσέγγισης ανάμεσαστα δύο έργα. Στο πρώτο ο Παρθενώνας αποτελεί τον Τίτλο του έργου ενώ στο δεύτερο το ίδιο το Θέμα του.Η θεματολογία του πρώτου έργου μπορεί να αφορά …. ενώ του δεύτερου εκτός από τον Παρθενώνα ….



Ζητήματα τεκμηρίωσης: Θέμα

Μελίνα 
Μερκούρη

Πολιτικές 
προσωπικότητες

Φωτογραφία
Μ. 
Μερκούρη Έ

χε
ι θ

έμ
α

Παρθενώνας

Presenter
Presentation Notes
Παρομοίως και στη φωτογραφία της Μ. Μερκούρη η θεματολογία μπορεί να αφορά ….



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα

oΤόπος ή Γεωγραφική κάλυψη
o Ο τόπος που δημιουργήθηκε ή 

στον οποίο αναφέρεται το έργο

o Θεατρική παράσταση που παίζεται 
στην Κομοτηνή αλλά η 
πλοκή εκτυλίσσεται στην Αθήνα

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Ακολουθεί ο Τόπος ή η Γεωγραφική κάλυψη που περιλαμβάνει τον τόπο οπου  δημιουργήθηκε ή αναφέρεται ένα έργο. Συνήθως αντλεί από λεξιλόγιο και παίρνει περισσότερες από μια τιμές.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα
oΧρόνος δημιουργίας**

o Συνίσταται

o Ο χρόνος ή η χρονική περίοδος που 
δημιουργήθηκε το έργο
o Ταινία που δημιουργήθηκε το 2020

o Μπορεί να περιλαμβάνει χρονική 
περίοδο

Presenter
Presentation Notes
Ο χρόνος δημιουργίας του έργου που μπορεί να περιλαμβάνει ένα χρονολογικό διάστημα και η συμπλήρωση του συνίσταται γι' αυτο και ο διπλός αστερίσκος.



Περιγραφικά 
μεταδεδομένα
oΧρονική κάλυψη

o Προαιρετικό

o Ο χρόνος ή η χρονική περίοδος που 

αναφέρεται το έργο

o Ταινία που εκτυλίσσεται, το 1940-

1942 ή την περίοδο Εμφυλίου, της 

Μεταπολίτευσης κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Η χρονική κάλυψη που συνήθως αναφέρεται θεματικά ποια συγκεκριμένη περίοδο καλύπτει ένα έργο. Τις περισσότερες φορές λαμβάνει τιμές από λεξιλόγιο που μπορεί να είναι περισσότερες από μια. Εδώ η τεκμηρίωση μας με Χρονική κάλυψη τη Μεταπολίτευση τροφοδεοτεί και τροφοδοτείται από το λεξιλόγιο που περιλαμβάνει αυτό τον όρο όπως βλέπετε στη φόρμα της ανατήσησης.



Περιγραφικά μεταδεδομένα
oΓλώσσα**

o Υποχρεωτικό κατά συνθήκη

o Η γλώσσα με την οποία 
εκφράζεται το έργο

o Γλώσσα κειμένου, ταινίας, 
Θεατρικής παράστασης, 
Τραγουδιού κλπ.

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Περισσότερες από μια τιμές

Presenter
Presentation Notes
Η Γλώσσα είναι επίσης πολύ σημαντικό πεδίο και ο διπλός αστερίσκος υποδηλώνει ότι ειναι υποχρεωτικό κατά συνθήκη, δηλαδή συμπληρώνεται μόνο στα κειμενικά έργα ή στα οπτικοακουστικό που περιλαμβάνουν ομιλία, τραγούδι κλπ. Συνήθως παίνει λεξιλογικές τιμές και μπορεί φυσικά να είναι περισσότερες από μια.



Περιγραφικά μεταδεδομένα
oΠεριγραφή

o Προαιρετικό

o Συνοπτική περιγραφή του έργου

o λεπτομέρειες και πτυχές του 
έργου που δεν έχουν καλυφθεί 
από τα υπόλοιπα πεδία π.χ. 
έκταση, στοιχεία πλοκής, 
ιστορικότητας, ιδιοκτησίας, 
κάποιος υπερσύνδεσμος
αναφοράς κλπ.



oΣελίδα τεκμηρίου*
oΥποχρεωτικό

oΣελίδα όπου 

περιγράφεται το τεκμήριο

Πεδία με Διαδικτυακές 
διευθύνσεις

Presenter
Presentation Notes
Εκτός από τα περιγραφικά μεταδεδομένα έχουμε και κάποια άλλα που είναι σημαντικό να δοθούν διότι εξυπηρετούν τη διάθεση και την προβολή του αντικειμένου.Το λινκ στη σελιδα τεκμηρίου όπου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του γιατί ουσιαστικά παραπέμπει στη σελίδα περιγραφής του τεκμηρίου



oΕικόνα προεπισκόπησης
oΠροαιρετικό

oΤο thumbnail για το τεκμήριο

Πεδία με Διαδικτυακές 
διευθύνσεις

http://texnirepository.gr/digital_file
/thumb129.jpg

Presenter
Presentation Notes
Το λινκ στην εικονα προεπισκοπησης δεν ειναι υποχρεωτικό καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να το δημιοιυγήσουμε εμείς, ωστόσο καλό ειναι να το παρέχετε

http://texnirepository.gr/digital


oΒασικό ψηφιακό αρχείο*
o Υποχρεωτικό

o Ψηφιακή αναπαράσταση του έργου 

προς περιγραφή

oΕπιπρόσθετο ψηφιακό αρχείο
o Συμπληρωματικά αρχεία που 

συνοδεύουν το τεκμήριο

Πεδία με Διαδικτυακές 
διευθύνσεις

http://texnirepository.gr/
digital_file/129.jpg

Presenter
Presentation Notes
Υποχρεωτική είναι επίσης η συμπλήρωση του λινκ στο ψηφιακό αρχείο, δηλαδή την ψηφιακή αναπαράσταση του έργου που περιγράφουμε. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και πρόσθετα ψηφιακά αρχεία π.χ. οι χωριστές σελίδες ενός βιβλίου, τα τμήματα μιας θεατρικής παράστασης (πρόγραμμα, βιντεο, κείμενο  κλπ.). Θυμίζω ότι παράλληλα με το βασικό ψηφ. Αρχείο δίνουμε και τον τύπο του αρχείου αυτού στο πεδίο Europeana type.

http://texnirepository.gr/digital


oΆδεια χρήσης*
o Υποχρεωτικό

o Η άδεια με την οποία διατίθεται το 
ψηφιακό αρχείο ή η εικόνα 
προεπισκόπησης

o Συνήθως όροι από λεξιλόγιο

o Μία τιμή

Πεδία για Όρους Χρήσης 
Ψηφιακών Αρχείων

Presenter
Presentation Notes
Τέλος η Αδεια χρήσης ειναι πολύ σημαντικό πεδίο γι' αυτο και υποχρεωτικό καθώς εξασφαλίζει τους όρους χρήσης του ψηφιακού αρχείου ή αρχείων ή της εικόνας προεπισκόπησης από τους επισκέπτες ή τους χρήστες.  Συνήθως είναι όροι ενός λεξιλογίου αδειών και λαμβάνει μια τιμή.



oΚάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων
o Προαιρετικό

o Η πνευματικά υπεύθυνη 

οντότητα για το αντικείμενο

Πεδία για Όρους 
Χρήσης Ψηφιακών 
Αρχείων

Presenter
Presentation Notes
Επίσης προεραιτική είναι η συμπλήρωση του Κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου που τεκμηριώνουμε, η οντότητα δηλαδή που ειναι πνευματικά υπεύθυνη για το έργο.



Συνοψίζοντας ...



Πεδία Συμπλ.

Τίτλος* Υ

Τύπος* Υ

Europeana Type* Y

Δημιουργός* Υ

Συντελεστής Π

Θέμα* Υ

Χρονολογία** Σ

Χρονική κάλυψη Π

Τόπος Π

Γλώσσα** ΥΣ
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Πεδία Συμπλ.

Άδεια χρήσης για 
ψηφιακό αρχείο*
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Υ=Υποχρεωτικό
ΥΣ=Υποχρεωτικό κατά

συνθήκη
Σ=Συνιστώμενο
Π=Προαιρετικό

Πεδία συμπλήρωσης ...

Presenter
Presentation Notes
Συνοψίζοντας βλεπουμε στους τρεις αυτούς πίνακες τα πεδία μεταδεδομένων που μόλις διατρέξαμε με την υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης στη δεξιά στήλη. Κρατάμε ποια ειναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία.



1 φωτογραφία - 2 έργα ...

Παρθενώνας

Φωτογραφία 
Παρθενώνα

Έργο

Τίτλος: Παρθενώνας
Δημιουργός: Ικτίνος και Καλλικράτης
Χρονολογία: Περ. 500 π.Χ.
Τύπος: Αρχαίος ναός
Θέμα: Λατρεία Αθηνάς, Αρχιτεκτονική 
αρχαίων ναών
Τόπος: Αθήνα, Ακρόπολη Αθηνών

Τίτλος: Φωτ. Παρθενώνα
Δημιουργός: Άγνωστος φωτογράφος
Χρονολογία: 2015
Τύπος: Φωτογραφία
Θέμα: Αρχαία μνημεία, Ηλιοβασίλεμα 
(Αθήνα)
Τόπος: Αθήνα, Ακρόπολη Αθηνών

Εγγραφή 1ου έργου

Εγγραφή 2ου έργου

Σχήμα μεταδεδομένων

Presenter
Presentation Notes
Ταυτόχρονα κρατάμε ότι τεκμηριώνουμε κατά βάση το εικονιζόμενο αντικείμενο, δηλαδή τον Παρθενώνα στην προκειμένη περίπτωση. Εφόσον όμως το απαιτεί η πολιτική μας μπορούμε να τεκμηριώσουμε  και την ίδια τη φωτογραφία (την φωτ. Του Παρθενώνα) έχοντας ουσιαστικά  2 έργα σε μια φωτογραφία, τον ίδιο τον αρχαίο  ναό από τη μία και τη φωτογραφία του από την άλλη. Τη δυνατότητα αυτή μας τη δίνει το ίδιο το σχήμα μεταδεδομένων και ειδικότερα το Europeana Data Model ή EDM. Κάπου Εδώ τελειώνω την δική μου ομιλία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και δίνω αμέσως το λόγο στη συνάδελφο Αγάθη Παπανότη.



Τεκμηριώνοντας το υλικό σας

Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

Λεξιλόγια



Τεκμηριώνοντας το 
υλικό σας



Ανομοιογένεια των 
μεταδεδομένων

•Πολύ συγκεκριμένοι όροι vs πολύ γενικοί

(π.χ. “αμφορέας” / “μουσειακό αντικείμενο” ή 

“28ο Γυμνάσιο Αθηνών” / “Εκπαίδευση”)

•Διαφορετικές γλώσσες (π.χ. “Κολάζ” / “Collage”)

•Συνώνυμα 

•Ενικός/πληθυντικός αριθμός (π.χ. φωτογραφία / 

φωτογραφίες)

•Κεφαλαία ή πεζά γράμματα (π.χ. ΒΙΒΛΙΟ / Βιβλίο/ βιβλίο)

•Τυπογραφικά ή γραμματικά λάθη ή διαφοροποιήσεις 

στον τρόπο γραφής (π.χ. Κτήριο / Κτίριο)

•Χρήση τύπων υλικού ως θεμάτων

Presenter
Presentation Notes
Ο τρόπος που ο καθένας τεκμηριώνει το υλικό του είναι τις περισσότερες φορές μοναδικός αν δεν τεθούν εξ αρχής κανόνες. Αν για παράδειγμα έχετε παραπάνω από έναν τεκμηριωτή είναι πολύ πιθανό να προκύψουν προβλήματα όπως αυτά στη διαφάνεια.Εδώ βλέπετε κάποια από αυτά που έχουμε εντοπίσει σε τύπους και θέματα ενίοτε και στο ίδιο αποθετήριοΓια παράδειγμα η πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση έναντι μιας πολύ πιο γενικής, διαφορετικές γλώσσες,ένα απλό τυπογραφικό λάθος που κάνουμε όλοι όταν ξεχνάμε να γυρίσουμε το πληκτρολόγιο από τα ελληνικά στα αγγλικά. Όλα αυτά οδηγούν σε μεγάλη ανομοιογένεια των μεταδεδομένων μας.Στα tag clouds παίρνετε μια ιδέα της ανομοιογένειας που μόλις περιέγραψα στους τύπους του υλικού και τα θέματα 



Ανομοιογένεια των 
μεταδεδομένων

•Χρήση ημερομηνιών / χρήση ιστορικών περιόδων (π.χ. 5ος 

αι π.Χ. / Κλασική εποχή)

•Χρήση περιγραφικών εκφράσεων στις ημερομηνίες (π.χ. 

Δεύτερο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ.)

•Αποτύπωση ημερομηνιών με διαφορετική μορφή (π.χ. 

1870, 01/05/1870, 1η Μαΐου 1870)

Presenter
Presentation Notes
Αντίστοιχη ανομοιογένεια έχουν και οι ημερομηνίες των τεκμηρίων. Άλλοι επιλέγουν αριθμητικές τιμές, άλλοι περιγραφικές φράσεις. Αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε και να πλοηγηθούμε ενιαία στο περιεχόμενο ενός αποθετηρίου. Όταν κάποιος θα αναζητήσει την τιμή «550 πχ» θα χάσει τα τεκμήρια που έχουν τιμή ημερομηνίας τη φράση «μέσα του 6ου π.Χ. Αιώνα»



• Τυπογραφικά ή γραμματικά λάθη ή διαφοροποιήσεις στον τρόπο

γραφής (π.χ. Ελευθέριος Βενιζέλος / Βενιζέλος, Ελευθέριος / 

Βενιζέλος Ε. Κ. κλπ)

• Προσωνυμίες ή Παρωνύμια (π.χ. Νικήτας Σταματελόπουλος ή 

Νικηταράς ή Τουρκοφάγος κλπ)

• Συνωνυμίες και οικογενειακά ονόματα

• Καλλιτεχνικά ψευδώνυμα

• Διαφορετικές γλώσσες

Ανομοιογένεια των 
μεταδεδομένων

Presenter
Presentation Notes
Στην περίπτωση των Προσώπων τα θέματα που προκύπτουν δεν είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που αντιμετωπίζουμε στα άλλα πεδία



Τεκμηριώνοντας

Εισαγωγή των τιμών 
με πληκτρολόγηση












Τεκμηριώνοντας

Εισαγωγή των τιμών 
με πληκτρολόγηση



Τεκμηριώνοντας

Εισαγωγή των τιμών 
από λίστα






Όστρακα

Presenter
Presentation Notes
Μιλάμε την ίδια γλώσσα;





Linked Open Data 

Ανοικτά 
Διασυνδεδεμένα 
Δεδομένα

Δεδομένα δομημένα και 
δημοσιευμένα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι 
αλληλένδετα και 
μηχαναγνώσιμα



LOD λεξιλόγιο
Απλή λίστα τιμών



Απλή λίστα τιμών
LOD λεξιλόγιο



Παράδειγμα 1

Ρήγας ή 
Ρήγας Φεραίος ή 
Ρήγας Βελεστινλής



Παράδειγμα 2

Αμφορέας





Λεξιλόγια ΕΚΤ





Λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικών αντικειμένων

•181 όροι

•Ιεραρχικό (is-A)

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Διασυνδεδεμένο με το Getty AAT

•Schema: skos:Concept

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-item-types

Τεκμηρίωση Τύπων Υλικού

Presenter
Presentation Notes
Είναι ένα λεξιλόγιο που φτιάξαμε εμείς, έχει 181 όρους, είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με το Θησαυρό Art and Architecture του Getty

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-item-types


Λεξιλόγιο ελληνικών ιστορικών περιόδων

•94 όροι

•Ιεραρχικό

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Schema: edm:TimeSpan

•Περίοδοι καθολικής κάλυψης του Ελλαδικού χώρου

•Περίοδοι τοπικής εμβέλειας (π.χ. μινωική, κυκλαδική και 

ελλαδική περίοδος)

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/historical-periods

Τεκμηρίωση χρονικής πληροφορίας

Presenter
Presentation Notes
Και αυτό το λεξιλόγιο είναι φτιαγμένο από εμάς, είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο καλύπτει φυσικά τον ελλαδικό χώρο και έχει κάποιες εξειδικεύσεις για συγκεκριμένες περιοχές και πολιτισμούς όπως το μινωικό 

https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/historical-periods


Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)

•1387 όροι

•Ιεραρχικό (is-A)

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Διασυνδεδεμένο με το UNESCO Thesaurus

•Schema: skos:Concept

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco

Τεκμηρίωση θεμάτων

Presenter
Presentation Notes
Το πρώτο είναι βασισμένο στο θησαυρό της UnescoΕπιλέξαμε 1387 όρους που χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε το υλικό μας (η Unesco έχει πολλούς περισσότερους)Είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο και φυσικά διασυνδεδεμένο με την UNESCO�

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco


Θεματικές ετικέτες

•557 όροι

•Ιεραρχικό

•Δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά)

•Schema: skos:Concept

•Διασυνδεδεμένο με το UNESCO Thesaurus (EKT version) μέσω 

του skos:broaderMatch

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/thematic_tags

Τεκμηρίωση θεμάτων

Presenter
Presentation Notes
Φτιάξαμε επίσης και μια μικρότερη συλλογή όρων που αφορούν σε θέματα καθαρά τοπικά (βλέπετε εδώ ένα δείγμα)Κι αυτό είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο και έχει συνδεθεί με αυτό της UnescoΗ διαδικασία του εμπλουτισμού είναι ίδια ακριβώς με αυτή των τύπων και γίνεται μέσω του εργαλείου Semantics όπως είδαμε προηγουμένως�

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/thematic_tags


Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης

•Δίγλωσσος κατάλογος 8.137 φυσικών προσώπων

•Βασικά βιογραφικά στοιχεία 

•Ημερομηνίες γέννησης και θανάτου

•Τόποι γέννησης και θανάτου

•Ιδιότητα

•Βιβλιογραφικές αναφορές

•Εικονίδιο

•Διασύνδεση με τη διεθνή βάση καθιερωμένων εγγραφών προσώπων Virtual International 

Authority Files (VIAF)

http://semantics.gr/authorities/vocabularies/searchculture-persons

Τεκμηρίωση Προσώπων
(δημιουργός ή συντελεστής)

Presenter
Presentation Notes
το λεξιλόγιο "Σημαντικά Πρόσωπα στην Ιστορία και την Τέχνη"Είναι ένας Δίγλωσσος κατάλογος 8.137 φυσικών προσώπων Σε κάθε εγγραφή υπάρχουν τα βασικά βιογραφικά στοιχεία (Όπου αυτό είναι δυνατό)Ημερομηνίες γέννησης και θανάτου  Τόποι γέννησης και θανάτου  Ιδιότητα  Βιβλιογραφικές αναφορές σε έγκυρες πηγές όπως την Εθνική Πινακοθήκη, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τη Βιβλιονέτ,  το Αρχείο Κουνάδη, τη Wikipedia κ.α.Εικονίδιο  Διασύνδεση με τη διεθνή βάση καθιερωμένων εγγραφών προσώπων VIAF 

http://semantics.gr/authorities/


Πώς εντάσσω ένα LOD όρο στην 
τεκμηρίωσή μου;











Προδιαγραφές διάθεσης 
μεταδεδομένων
OAI-PMH & υποστηριζόμενα σχήματα



Διάθεση των μεταδεδομένων των ψηφιακών τεκμηρίων

● Είδαμε τα βασικά μεταδεδομένα που πρέπει να διατίθενται για 
κάθε ψηφιακό τεκμήριο

● Σε ποιά “γλώσσα” θα διατίθενται;
○ Σχήμα μεταδεδομένων: μια προκαθορισμένη δομή με συγκεκριμένα 

πεδία και κανόνες συμπλήρωσης
○ Πολλά σχήματα για να επιλέξετε: oai_dc, qdc, ESE, EDM, LIDO, METS

● Σε τι μορφή;
○ XML

● Με ποιόν τρόπο;
○ Μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH



Το πρωτόκολλο OAI-PMH
● Τι είναι;

Ένα πρότυπο API που υποστηρίζουν ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια για την on demand διάθεση 
των μεταδεδομένων των τεκμηρίων τους, ως XML και σε διάφορα δημοφιλή σχήματα

● Δημιουργήθηκε ώστε Συσσωρευτές, Κατάλογοι και Ευρετήρια να μπορούν να αντλούν τα μεταδεδομένα 
των τεκμηρίων ανοικτων αποθετηρίων

● Ποια σχήματα υποστηρίζονται;
○ Μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε σχήμα
○ Όμως το oai_dc θεωρείται υποχρεωτικό ως ελάχιστη διαλειτουργικότητα 

● Απαντά σε ερωτήσεις όπως:
○ “Ποιά σχήματα μεταδεδομένων υποστηρίζεις;”
○ “Θέλω όλες τις εγγραφές στο σχήμα oai_dc”
○ “Θέλω όλες τις εγγραφές στο σχήμα EDM που προστέθηκαν ή ενημερώθηκαν τον τελευταίο μήνα”

● Εγγενή υποστήριξη και εύκολο σετάρισμα σε όλα τα δημοφιλή λογισμικά οργάνωσης και διάθεσης 
ψηφιακού περιεχομένου

○ Dspace, Omeka, OJS
○ Υπάρχουν plugins και για CMS, όπως Drupal και WordPress!



Το πρωτόκολλο OAI-PMH
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/oaipmh?verb=ListMetadataFormats



Το πρωτόκολλο OAI-PMH
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/oaipmh?verb=ListRecords&metadataPrefix=ese

μεταδεδομένα 1ης εγγραφής 
στο σχήμα ESE

μεταδεδομένα 2ης εγγραφής 
στο σχήμα ESE



Ποιά σχήματα πρέπει να υποστηρίζει το OAI-PMH μου;

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα σχήματα (ή 
συνδυασμούς)

1. oai_dc + METS
2. qdc + METS
3. ESE
4. EDM
5. LIDO 

Βασίζονται στα dublin core 
πεδία 



oai_dc ή qdc
&

METS



Εισαγωγή στο Dublin Core (DC)

● 1995: Dublin Core Metadata 
Element Set (ή αλλιώς Core DC
15  βασικά πεδία

● 2000: Qualified Dublin Core (ή 
αλλιώς Qualified DC)
τα 15 βασικά πεδία 
+ 40 εξειδικεύσεις αυτών

● 2002-2020: DCMI metadata terms
RDF Data Model: Κλάσεις 
και ιδιότητες (βασικά πεδία και οι 
εξειδικεύσεις τους)

(Qualified DC)



Το σχήμα oai_dc 
dc:title

dc:type

dc:creator

dc:contributor

dc:subject

dc:date

dc:coverage

dc:description

dc:rights

dc:identifier

Τίτλος

Τύπος τεκμηρίου

Europeana τύπος

Δημιουργός

Συντελεστής

Θέμα

Ημερομηνία δημιουργίας

Χρονική κάλυψη

Γεωγραφική κάλυψη

Περιγραφή

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου

URL σελίδας τεκμηρίου

URL ψηφιακού αρχείου διαδικτυακής διάθεσης

URL επιπρόσθετου ψηφιακού αρχείου διαδ. διάθεσης

URL εικόνας προεπισκόπησης

Βασίζεται στο 
Core DC
(15 πεδία)



Τεκμήριο Α: βασικό πολιτιστικό αντικείμενο: ζωγραφικό έργο

Κατεβάστε την εικόνα

Άδεια χρήσης:
CC BY-NC-ND 4.0 GR
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-
Όχι Παράγωγα Έργα

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων:
Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

τίτλος: Η βασίλισσα Αμαλία
Amalia of Oldenburg

τύπος: Ζωγραφικό έργο
Painting

δημιουργός: Λύτρας Νικηφόρος
Lytras Nikiforos

θέμα: Αμαλία της Ελλάδας
Amalia of Oldenburg

Ελληνική Ιστορία
Greek History

Σχολή του Μονάχου
Munich School

ημερομηνία: 1865

γεωγραφική κάλυψη: Αθήνα
Αthens

περιγραφή: Λάδι σε χαρτόνι
Oil on cardboard 

europeana τύπος: IMAGE

https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-basilissa-amalia.html



Το τεκμήριο Α σε oai_dc

URL σελίδας τεκμηρίου… >



Το σχήμα qdc (Qualified DC)
dc:title
dcterms:alternative
dc:type
dc:creator
dc: contributor
dc:subject
dc:date
dcterms:created
dcterms:temporal
dcterms:spatial
dc: description
dcterms:rightsHolder
dc:rights
dcterms:license
dc:identifier

Τίτλος

Τύπος τεκμηρίου

Europeana τύπος

Δημιουργός

Συντελεστής

Θέμα

Ημερομηνία δημιουργίας

Χρονική κάλυψη

Γεωγραφική κάλυψη

Περιγραφή

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου

URL σελίδας τεκμηρίου

URL βασικού ψηφιακού αρχείου διαδικτυακής διάθεσης

URL επιπρόσθετου ψηφιακού αρχείου διαδικτυακής διάθεσης

URL εικόνας προεπισκόπησης

Βασίζεται στο 
Qualified DC
(15 + 40 = 55 πεδία)



Το τεκμήριο Α σε qdc

URL σελίδας τεκμηρίου
… >



… και πως θα διαθέσω τα URLs των ψηφιακών αρχείων;

Υπάρχουν πρότυπα σχήματα για την διάθεση URL ψηφιακών αρχείων
Ένα από αυτά είναι το METS το οποίο χρησιμοποιείται για την 
ανταλλαγή ψηφιακών αρχείων
Όπως το oai_dc και το qdc, έτσι και το METS υποστηρίζεται εγγενώς 
από το OAI-PMH δημοφιλών συστημάτων (dspace, omeka)
Αν δεν υποστηρίζεται αυτόματα από το λογισμικό διάθεσης ψηφιακού 
περιεχομένου που θα χρησιμοποιήσετε, καλύτερα να υποστηρίξετε το 
σχήμα ESE.



Το τεκμήριο Α σε METS URL στο βασικό ψηφιακό αρχείο

URL στην εικόνα προεπισκόπησης



ESE



Το σχήμα ESE (Europeana Semantic Elements) 
dc:title
dcterms:alternative
dc:type
dc:creator
dc: contributor
dc:subject
dc:date
dcterms:created
dcterms:temporal
dcterms:spatial
dc: description
dc:rights
europeana:rights
europeana:type
europeana:isShownAt
europeana:isShownBy
europeana:hasView
europeana:object

Τίτλος

Τύπος τεκμηρίου

Δημιουργός

Συντελεστής

Θέμα

Ημερομηνία δημιουργίας

Χρονική κάλυψη

Γεωγραφική κάλυψη

Περιγραφή

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου

Europeana Τύπος

URL σελίδας τεκμηρίου

URL ψηφιακού αρχείου διαδικτυακής διάθεσης

URL επιπρόσθετου ψηφιακού αρχείου διαδικτυακής διάθεσης

URL εικόνας προεπισκόπησης

dc πεδία

πεδία της 
europeana



Το τεκμήριο Α 
σε ESE

URL στο βασικό ψηφιακό αρχείο

URL σελίδας τεκμηρίου

URL στην εικόνα προεπισκόπησης



EDM



Το Europeana Data Model (EDM) σχήμα
● Το Europeana Data Model (EDM) είναι το νεότερο μοντέλο αναπαράστασης ή τεκμηρίωσης ψηφιακών

πολιτιστικών πόρων που χρησιμοποιεί η Europeana

● Στηρίζεται ως επί το πλείστον στο Dublin Core

● Εξασφαλίζει ότι τα μεταδεδομένα που θα διατεθούν θα συμμορφώνονται εξ’ολοκλήρου με τις
προδιαγραφές της Europeana

● Ενσωματώνει τις διαδικτυακές διευθύνσεις (URLs) των ψηφιακών αρχείων, δίνοντας παράλληλα 
προαιρετικά την δυνατότητα ξεχωριστής περιγραφής και αδειοδότησης για το καθένα

➢ Διαχωρίζει την περιγραφή του πολιτιστικού αντικειμένου από την περιγραφή της ψηφιακής του αναπαράστασης

● Επιτρέπει την ενσωμάτωση όρων από καθιερωμένα λεξιλόγια, θησαυρούς και καταλόγους καθιερωμένων
ονομάτων με αναφορές στα URIs τους

● Βασίζεται στη γλώσσα περιγραφής πληροφοριακών πόρων RDF και ως εκ τούτου διευκολύνει την διάθεση
των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων ως διασυνδεδεμένα δεδομένα (Linked Data)



Η βασική δομή του EDM
Το μοντέλο EDM χρησιμοποιεί 3 βασικές κλάσεις για 
την μοντελοποίηση ενός ψηφιακού πολιτιστικού πόρου: 

● ore:Aggregation: η κλάση που περιγράφει τον
ψηφιακό πολιτιστικό πόρο. Αναφέρεται σε ένα 
πολιτιστικό αντικείμενο και ορίζει - μεταξύ άλλων 
- διάφορα ψηφιακά αρχεία που σχετίζονται με 
αυτό. Περιλαμβάνει και συγκεντρώνει τις κλάσεις: 
Πολιτιστικό αντικείμενο (edm:ProvidedCHO) και 
Διαδικτυακό πόρο (edm:WebResource).

● edm:ProvidedCHO: η κλάση που περιέχει τις
περιγραφικές ιδιότητες του 
πολιτιστικού αντικειμένου.

● edm:WebResource: η κλάση είναι προαιρετική 
και περιγράφει έναν διαδικτυακό πόρο, δηλαδή 
ένα ψηφιακό αρχείο που αναπαριστά ή 
αναπαράγει το πολιτιστικό αντικείμενο. προαιρετική 

κλάση



Το σχήμα EDM (Europeana Data Mpodel) 

dc:title
dcterms:alternative
dc:type
dc:creator
dc: contributor
dc:subject
dc:date
dcterms:created
dcterms:temporal
dcterms:spatial
dc: description
dc:rights
edm:type

Τίτλος

Τύπος τεκμηρίου

Δημιουργός

Συντελεστής

Θέμα

Ημερομηνία δημιουργίας

Χρονική κάλυψη

Γεωγραφική κάλυψη

Περιγραφή

Κάτοχος πνευματικών 
δικαιωμάτων

Europeana Τύπος

edm:rights Άδεια χρήσης ψηφιακων αρχείων

edm:isShownAt URL σελίδας τεκμηρίου

edm:isShownBy URL ψηφιακού αρχείου διαδικτυακής διάθεσης

edm:hasView URL επιπρόσθετου ψηφιακού αρχείου διαδ. διάθεσης

edm:object URL εικόνας προεπισκόπησης

dc:type τύπος
dc:creator δημιουργός
dc:contributor συντελεστής
dc:date ημερομηνία δημιουργίας
dc:format μορφότυπος
dc:rights κάτοχος πνευμ. δικαιωμάτων
edm:rights άδεια χρήσης ψηφιακού αρχειου

ore:Aggregation Μεταδεδομένα ψηφιακού πολιτιστικού πόρου 

edm:ProcidedCHO  Μεταδεδομένα βασικού 
πολιτιστικού αντικειμένου

edm:WebResource   Μεταδεδομένα ψηφιακού αρχείου



edm:ProvidedCHO  
μεταδεδομένα 

πολιτιστικού 
αντικειμένου 

ore:Aggregation
μεταδεδομένα 

ψηφιακού 
πολιτιστικού 

πόρου 

Το τεκμήριο Α 
σε EDM

URL στο βασικό ψηφιακό αρχείο

URL σελίδας τεκμηρίου

URL στην εικόνα προεπισκόπησης



Παράδειγμα Β: βασικό πολιτιστικό αντικείμενο: ειδώλιο
δευτερεύον πολιτιστικό έργο: φωτογραφία

τίτλος: Ειδώλιο Σειληνού κιθαρωδού
Figurine of kitharode silen

τύπος: Ειδώλιο
Figurine

δημιουργός: Άγνωστος δημιουργός

θέμα: Σειληνοί
Silens

Ελληνική μυθολογία
Greek mythology

ημερομηνία: 400 - 350 π.Χ.
400 - 350 B.C.

γεωγραφική κάλυψη: Μίεζα Ημαθίας
Mieza Imathias

europeana τύπος: IMAGE

τύπος: Φωτογραφία
Fotograph

δημιουργός: Στουρνάρας Στέφανος
Stournaras Stefanos

ημερομηνία: 1990

http://hdl.handle.net/11631/15191

Κατεβάστε την εικόνα

Άδεια χρήσης:
CC BY-ND 4.0 GR
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων:
© Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων -Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού



edm:ProvidedCHO  
μεταδεδομένα 

πολιτιστικού 
αντικειμένου 

ore:Aggregation
μεταδεδομένα 

ψηφιακού 
πολιτιστικού πόρου 

edm:WebResource
μεταδεδομένα 

ψηφιακού αρχείου

Το τεκμήριο B 
σε EDM

URL στο βασικό ψηφιακό αρχείο

URL σελίδας τεκμηρίου

URL στην εικόνα προεπισκόπησης



Παράδειγμα Γ: βασικό πολιτιστικό αντικείμενο: μουσική παράσταση
δευτερεύον δευτερεύονπολιτιστικό έργο: πρόγραμμα
δευτερεύον πολιτιστικό έργο: φωτογραφία

τίτλος: Συναυλία της Ε.Αρβανιτακη
Concert of E. Arvanitaki

τύπος: Συναυλία
Concert

Συντελεστές: Γκίνος Βασίλη (υπεύθυνος ορχήστρας)
Αρβανιτάκη Ελευθερία (τραγουδίστρια)
…

θέμα: Έλληνες καλλιτέχνες
Έντεχνη ελληνική μουσική

ημερομηνία: 1994

γεωγραφική
κάλυψη:

Θέατρο Βράχων “Μελίνα Μερκούρη”, 
Βύρωνας

τύπος: Φωτογραφία
Photograph

europeana τύπος: IMAGE

http://dspace.dimosbyrona.gr/xmlui/handle/123456789/1963

Κατεβάστε την εικόνα

Άδεια χρήσης:
CC BY-ND 4.0 GR
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα

τύπος: Πρόγραμμα
Program

europeana τύπος: TEXT

γλώσσα: Ελληνικά

Κατεβάστε το pdf

Άδεια χρήσης:
CC BY-ND 4.0 GR
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα



edm:ProvidedCHO  
μεταδεδομένα 

πολιτιστικού 
αντικειμένου 

ore:Aggregation
μεταδεδομένα 

ψηφιακού 
πολιτιστικού πόρου 

edm:WebResource
μεταδεδομένα 

επιπρόσθετου
ψηφιακού αρχείου

Το τεκμήριο Γ 
σε EDM

URL στο βασικό ψηφιακό αρχείο

URL σελίδας τεκμηρίου

URL στην εικόνα προεπισκόπησης

URL σε επιπρόσθετο ψηφ. αρχείο

… >



Ενσωμάτωση αναφορών σε
όρους λεξιλογίων στο EDM

Συγκεκριμένα πεδία μπορούν να παίρνουν τιμές από 
σημασιολογικούς πόρους, δηλαδή όρους από λεξιλόγια και 
θησαυρούς που δημοσιεύονται ως διασυνδεδεμένα δεδομένα.

Εκτός από την URI αναφορά, το EDM απαιτεί και την
ενσωμάτωση περιγραφών για τους όρους λεξιλογίων με τη 
χρήση ειδικών συγκειμένων κλάσεων (contextual classes):  

● skos:Concept για έννοιες (πεδία dc:type, dc:subject)

● edm:Agent για φυσικά πρόσωπα και συλλογικά όργανα 
(πεδία dc:creator, dc:contributor, dc:subject) 

● edm:Timespan για χρονικές και ιστορικές περιόδους 
(πεδία dc:date, dcterms:temporal)

● edm:Place για τοποθεσίες (πεδίo dcterms:spatial)
προαιρετικές 

κλάσεις

προαιρετική κλάση



Ενσωμάτωση αναφορών σε όρους λεξιλογίων 
στο EDM

<edm:ProvidedCHO rdf:about="...">
…
<dc:type xml:lang= "el">Ειδώλιο</dc:type>
<dc:type xml:lang= "en">Figurine</dc:type>
…

</edm:ProvidedCHO>

<edm:ProvidedCHO rdf:about="...">
…
<dc:type rdf:resource=

"http://vocab.getty.edu/aat/300047455"/>
…

</edm:ProvidedCHO>

Λεκτική τιμή στο dc:type URI αναφορά στο dc:typevs.



Ενσωμάτωση αναφορών σε όρους λεξιλογίων 
στο EDM

<edm:ProvidedCHO rdf:about="...">
…
<dc:type xml:lang= "el">Ειδώλιο</dc:type>
<dc:type xml:lang= "en">Figurine</dc:type>
…

</edm:ProvidedCHO>

<edm:ProvidedCHO  rdf:about="...">
…
<dc:type rdf:resource=

"http://vocab.getty.edu/aat/300047455"/>
…

</edm:ProvidedCHO>

Λεκτική τιμή στο dc:type URI αναφορά στο dc:typevs.



Ενσωμάτωση αναφορών σε όρους λεξιλογίων στο EDM

<edm:ProvidedCHO rdf:about="...">
…
<dc:type rdf:resource=

"http://vocab.getty.edu/aat/300047455"/>
…

</edm:ProvidedCHO>

<skos:Concept rdf:about=
"http://vocab.getty.edu/aat/300047455">

<skos:prefLabel xml:lang= "el">Ειδώλιο</skos:prefLabel>
<skos:prefLabel xml:lang= "en">Figurine</skos:prefLabel>

</skos:Concept>

Ωστόσο, με τον τρόπο αυτόν δεν 
συμπεριλαμβάνεται άμεσα η ονομασία της 
έννοιας (η λέξη “Ειδώλιο”).
Δυσκολεύονται τόσο οι άνθρωπο όσο και οι 
συσσωρευτές, αφού θα πρέπει να 
ακολουθήσει κανείς το URI της έννοιας.

URI αναφορά στο dc:type σε όρο του Getty AAT

Λύση: απαιτείται η ενσωμάτωση
ξεχωριστού πόρου της αντίστοιχης
συγκείμενης κλάσης ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον την ονομασία 
(skos:prefLabel)



Ενσωμάτωση αναφορών σε όρους λεξιλογίων στο EDM

<edm:ProvidedCHO  rdf:about="...">
…
<dc:type rdf:resource=

"http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio"/>
…

</edm:ProvidedCHO>

Ωστόσο, με τον τρόπο αυτόν δεν 
συμπεριλαμβάνεται άμεσα η ονομασία της 
έννοιας (η λέξη “Ειδώλιο”).
Δυσκολεύονται τόσο οι άνθρωπο όσο και οι 
συσσωρευτές, αφού θα πρέπει να ακολουθήσει 
κανείς το URI της έννοιας.

URI αναφορά στο dc:type σε όρο του Getty AAT

Λύση: απαιτείται η ενσωμάτωση ξεχωριστού 
πόρου της αντίστοιχης συγκείμενης κλάσης ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την 
ονομασία (skos:prefLabel)

Για όρους από τα λεξιλόγια του Semantics.gr 
δεν χρειάζεται να ενσωματώσετε ξεχωριστά 
τους πόρους των συγκείμενων κλάσεων!!

<skos:Concept rdf:about=
"http://semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio">

<skos:prefLabel xml:lang= "el">Ειδώλιο</skos:prefLabel>
<skos:prefLabel xml:lang= "en">Figurine</skos:prefLabel>

</skos:Concept>

https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio
https://www.semantics.gr/authorities/ekt-item-types/eidwlio


edm:ProvidedCHO  
μεταδεδομένα 

πολιτιστικού 
αντικειμένου 

ore:Aggregation
μεταδεδομένα 

ψηφιακού 
πολιτιστικού 

πόρου 

Πόροι συγκείμενων 
κλάσεων 

(sko:Concept, 
edm:Timespan, 

edm:Agent, edm:Place)

Το τεκμήριο Α σε EDM 
με αναφορές σε όρους 
λεξιλογίων

… >



edm:ProvidedCHO  
μεταδεδομένα 

πολιτιστικού 
αντικειμένου 

ore:Aggregation
μεταδεδομένα 

ψηφιακού 
πολιτιστικού 

πόρου 

Πόροι συγκείμενων 
κλάσεων 

(sko:Concept, 
edm:Timespan, 

edm:Agent, edm:Place)

Το τεκμήριο Α σε EDM 
με αναφορές σε όρους 
λεξιλογίων

… >



edm:ProvidedCHO  
μεταδεδομένα 

πολιτιστικού 
αντικειμένου 

ore:Aggregation
μεταδεδομένα 

ψηφιακού 
πολιτιστικού 

πόρου 

Πόροι συγκείμενων 
κλάσεων 

(sko:Concept, 
edm:Timespan, 

edm:Agent, edm:Place)

Το τεκμήριο Α σε EDM 
με αναφορές σε όρους 
λεξιλογίων

… >



edm:ProvidedCHO  
μεταδεδομένα 

πολιτιστικού 
αντικειμένου 

ore:Aggregation
μεταδεδομένα 

ψηφιακού 
πολιτιστικού 

πόρου 

Πόρος συγκείμενης 
κλάσεις 

edm:Agent

Το τεκμήριο Α σε EDM 
με αναφορές σε όρους 
λεξιλογίων

Για όρους από τα λεξιλόγια του Semantics.gr δεν χρειάζεται να ενσωματώσετε ξεχωριστά τους 
πόρους των συγκείμενων κλάσεων!!

… >



Κάποιες βασικές αρχές
● Όλα τα πεδία εκτός από το “URL βασικού ψηφιακού αρχείου”, “URL εικόνας προεπισκόπησης”, 

“Europeana Τύπος” και “Άδεια χρήσης ψηφιακών αρχείων” είναι πολλαπλά
○ Χρησιμοποιήστε πολλές φορές το πεδίο για να δώσετε πολλές τιμές

<dc:subject xml:lang= "el">Ακρόπολη, Πολιτική</dc:subject>  < dc:subject xml:lang= "el">Ακρόπολη</ dc:subject >

< dc:subject xml:lang= "el">Πολιτική</ dc:subject > 

● Το πεδίο “γλώσσα” είναι υποχρεωτικό αν το βασικό ψηφιακό αρχείο περιλαμβάνει κείμενο
● Είναι καλό να δηλώνεται η γλώσσα μιας τιμής μεταδεδομένων με το γνώρισμα “xml:lang”
● Για τα φυσικά πρόσωπα, αν δεν χρησιμοποιείτε αναφορά σε κάποιο κατάλογο, είναι καλό στην τιμή εκτός 

από το όνομα να παρέχονται σε παρένθεση ημερομηνία γέννησης ή και ιδιότητα (χρήσιμο για 
αποσαφήνιση λόγω συνωνυμίας) 

Π.χ. “Τσαλδάρης Παναγής (1868-1936, Πρωθυπουργός)”



Συμπέρασμα..



Ποιό σχήμα (ή συνδυασμό) να υποστηρίξω στο OAI-PMH endpoint μου;



Προδιαγραφές ψηφιακών 
αρχείων για διαδικτυακή διάθεση

Αρχεία καλής ποιότητας για διαδικτυακή διάθεση και επανάχρηση
Εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης για εικόνες και 3D



Τι αφορούν οι προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων
● Η παραγωγή ψηφιακών αρχείων με όποιο τρόπο και αν πραγματοποιηθεί αυτή (σάρωση, born-digital κ.α.)

οδηγεί, αν όχι όλες, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές σε ογκώδη αρχεία με πλήρη ανάλυση και πληροφορία
του αντικειμένου που περιγράφεται και επιπλέον σε συγκεκριμένους μορφότυπους αρχείου που είναι
αποκλειστικοί και άρρηκτα δεμένοι με το λογισμικό που τους δημιούργησε.

● Όταν όμως αυτό το το ψηφιακό αντικείμενο προβάλλεται και διατίθεται μέσα από το διαδίκτυο υπεισέρχονται
κάποιοι περιορισμοί που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη αυτών των μορφοτύπων από τους σύγχρονους
φυλλομετρητές, το μέγεθος του τελικού αρχείου και την ταχύτητα σύνδεσης του εκάστοτε χρήστη καθώς και την
υποστήριξή από λογισμικά προβολής τους.

● Οι προδιαγραφές αφορούν μόνο τα ψηφιακά αρχεία για την ορθή διάθεση και προβολή τους μέσα από το
διαδίκτυο.

○ Δεν είναι προδιαγραφές ψηφιοποίησης

○ Δεν είναι προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων πολύ υψηλής ποιότητας για ψηφιακή διατήρηση



Κάποιες βασικές αρχές
● Το βασικό ψηφιακό αρχείο και τα επιπρόσθετα ψηφιακά αρχεία θα πρέπει

○ να είναι σε δημοφιλείς μορφότυπους, κατά προτίμηση ανοικτούς και πρότυπους
○ να έχουν υψηλή ποιότητα ώστε να επιτρέπουν την χρήση και την επανάχρηση
○ να έχουν μέγεθος κατάλληλο για διαδικτυακή διάθεση

● Αν το τεκμήριό σας αποτελείται από πολλές εικόνες που διαβάζονται με συγκεκριμένη σειρα 
(π.χ. χειρόγραφες σελίδες) τότε:

○ Ενσωματώστε τες σε ένα ενιαίο PDF αρχείο ή
○ Χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο IIIF

● Η εικόνα προεπισκόπησης είναι υποχρεωτική με εξαίρεση ηχητικά αρχεία
● Αποφύγετε τα υδατογραφήματα

○ Καθιστούν αυτομάτως μη επαναχρησιμοποιήσιμα τα αρχεία!
○ Ακυρώνουν την άδεια χρήσης!



Ψηφιακά αρχεία καλής ποιότητας για διαδικτυακή διάθεση ανά 
κατηγορία ψηφιακού αντικειμένου

Αρχεία εικόνας 

Τύπος ψηφιακού αντικειμένου Μορφότυπος Χαρακτηριστικά

● 2D σάρωση
● φωτογράφηση (π.χ. 

εναέρια φωτογραφική 
λήψη, πανοραμικές λήψεις 
360°, περιστροφική 
φωτογράφιση, 
πολυωνυμική 
χαρτογράφηση υφής)

JPEG ή JPEG2000 με 
συμπίεση με απώλειες

● ανάλυση: 1-2 megapixels 
με τουλάχιστον 1200 
pixels στη μέγιστη
διάσταση

● χρωματικό βάθος:
8 bit (ασπρόμαυρη)
ή 24 bit (έγχρωμη)

● μέγεθος: <3ΜΒ.



Ψηφιακά αρχεία καλής ποιότητας για διαδικτυακή διάθεση ανά 
κατηγορία ψηφιακού αντικειμένου 

Αρχεία κειμένου

Τύπος ψηφιακού αντικειμένου Μορφότυπος Χαρακτηριστικά

● 2D σάρωση
● Born-digital

PDF/A (searchable) ή 
EPUB v.3 

● μέγεθος: <30 ΜΒ
● ανάλυση : 1-2 megapixels 

με τουλάχιστον 1200 
pixels στη μέγιστη 
διάσταση



Ψηφιακά αρχεία καλής ποιότητας για διαδικτυακή διάθεση ανά 
κατηγορία ψηφιακού αντικειμένου 

3D μοντέλα & VR

Τύπος ψηφιακού αντικειμένου Μορφότυπος Χαρακτηριστικά

3D μοντέλα & VR
● 3D σάρωση
● φωτογραμμετρική 

αποτύπωση
● IR, MR, VR

glTF ή X3D ή FBX ή DAE ή 
OBJ

● μέγεθος: <30ΜΒ



Ψηφιακά αρχεία καλής ποιότητας για διαδικτυακή διάθεση ανά 
κατηγορία ψηφιακού αντικειμένου 

Αρχεία video

Τύπος ψηφιακού αντικειμένου Μορφότυπος Χαρακτηριστικά

● Ψηφιοποίηση
● Born-digital

Mp4 ή mpeg με συμπίεση με 
απώλειες

● ανάλυση: 
640x360 ή 640x480 ή 
720x400 ή 720x576 ή 
1280x720

● χρήση συμπίεσης με 
απώλειες (lossy): DV, 
H.263, MPEG-2, MPEG-
4, H.264, Xvid, DivX Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

CC BY-NC-ND 4.0



Ψηφιακά αρχεία καλής ποιότητας για διαδικτυακή διάθεση ανά 
κατηγορία ψηφιακού αντικειμένου 

Αρχεία ήχου

Τύπος ψηφιακού αντικειμένου Μορφότυπος Χαρακτηριστικά

● Ψηφιοποίηση
● Born-digital

mp3 ● 192 ή 320 Kbps



Διάθεση εικόνων μέσω του IIIF
● Το IIIF είναι ένα σύνολο ανοιχτών προτύπων 

για τη δημοσίευση εικόνων και 
οπτικοακουστικού περιεχομένου στον ιστό 
ως διαλειτουργικούς και φορητούς πόρους.

● Προσφέρει μία πλούσια εμπειρία χρήσης

● Σερβίρει την εικόνα τμηματικά καθώς ο 
χρήστης μεγεθύνει την εικόνα

● Δυνατότητα πλοήγησης σε πολλαπλές 
εικόνες 

● Επιτρέπει την ενσωμάτωση σε νέα 
περιβάλλοντα 






Διάθεση εικόνων μέσω του IIIF: διάθεση στα μεταδεδομένα

● Το πεδίο “βασικό ψηφιακό αρχείο διαδικτυακής διάθεσης”, αντί για το URL του 
ψηφιακού αρχείου, πρέπει να έχει το IIIF Manifest URL

π.χ.

<edm:isShownBy
rdf:resource="https://opac.kalambakalibrary.org/iguana/iiif/3_17/manifest"/>



Διάθεση 3D μέσω 3D viewer: διάθεση στα μεταδεδομένα

Προτείνουμε:
● Το πεδίο «βασικό ψηφιακό αρχείο διαδικτυακής διάθεσης» να 

περιλαμβάνει το URL του ψηφιακού αρχείου
● Το πεδίο «επιπρόσθετο ψηφιακό αρχείο διαδικτυακής διάθεσης» να 

περιλαμβάνει το URL που αναπαράγει το 3D μοντέλου μέσω web 
3D Viewer

π.χ.
<edm:isShownBy rdf:resource="https://www.ekt.gr/items/47455.x3d"/>
<edm:hasView rdf:resource=" https://sketchfab.com/3d-models/figure-sculpture-sedes-

sapentia-c2a6d459a06440f7a5adf87227edefbb "/>



Άδειες Χρήσης και Αδειοδοτικά Εργαλεία

Presenter
Presentation Notes
Φτάνοντας στο τέλος των προδιαγραφών έχουμε την επιλογή της άδειας χρήσης Ξέρω ότι είστε κουρασμένοι και το θέμα από μόνο του είναι πολύ μεγάλο και περίπλοκο για να το αναπτύξουμε εδώ με προχειρότητα. Θα πω ελάχιστα πράγματα, αλλωστε δεν είμαι νομικός και έχουμε υποσχεθεί ένα σεμινάριο με νομικούς μόνο γι'αυτά τα θέματα και θα επανέλθουμε. 



Κάτοχος των 
δικαιωμάτων

Presenter
Presentation Notes
Θυμίζουμε ότι σε ένα τεκμήριο τα πνευματικά δικαιώματα τα φέρει ο δημιουργός, εδώ δεν έχουμε γνωστό δημιουργό αλλά μπορεί να δηλώνεται ο κάτοχος των δικαιωμάτων όπως στην συγκεκριμένη περίτπωση το Υπουργείο Πολιτισμού



Μεταδεδομένα:
Creative Commons 
Παγκόσμια Εκχώρηση
ως Κοινό Κτήμα (CC0)

Presenter
Presentation Notes
Ο κάτοχος των δικαιωμάτων δίνει δύο επίπεδα αδειοδότησηςΤο ένα αφορά τα μεταδεδομένα και είναι ενιαίο. Όλα τα μεταδεδομένα που διατίθενται στο SearchCulture.gr διατίθενται με τη δήλωση Παγκόσμια Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα (CC0), γνωστό και ως CC0. Είναι μία πολιτική που ξεκινά από τη Europeana και την ακολουθούμε και εμείς και σκοπό έχει να ενισχύσει όσο γίνεται την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.  Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην χρήση τους� 



Ψηφιακό αρχείο:
Άδεια Creative 
Commons 
ή RightsStatement

Presenter
Presentation Notes
Το δεύτερο επίπεδο αδειοδότησης αφορά το ψηφιακό αρχείο. Εδώ ο φορέας υποχρεούται να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες άδειες και τα εργαλεία creative commons και RightsStatementsΟ φορέας οφείλει να έχει εκκαθαρίσει, να του ανήκουν δηλαδή τα δικαιώματα για να μπορεί να δώσει μία άδεια χρήσης.Και η άδεια χρήσης είναι ένα ελεγχόμενο πεδίο που χρησιμοποιείται στην προηγμένη αναζήτηση. Μπορεί δηλαδή στο SearchCulture.gr ο χρήστης να αναζητήσει τεκμήρια με βάση την άδεια χρήσης



Νόμος 2121/1993
Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/790
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ

Νόμος 4858/2021
Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Presenter
Presentation Notes
Υπάρχουν μία σειρά από νομοθεσίες που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα νομικής φύσης ζητήματα και που επηρεάζουν την αδειοδότηση των ψηφιακών τεκμηρίων O βασικός νόμος μέχρι στιγμής είναι ο Νόμος 2121/2003 που ορίζει ποια έργα έχουν copyright, ποια είναι τα συγγενικά δικαιιώματα, πόσο διαρκούν τα δικαιώματα, ποιες είναι οι εξαιρέσεις, κλπ Αναμένουμε όμως με μεγάλο ενδιαφέρον τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για το Coprygith που έχει καθύστερήσει εδώ και ένα χρόνο. Η Οδηγία προσπαθεί να εναρμονίσει διάφορες εξαιρέσεις που ίσχυαν ως προς την ΠΙ στα επιμέρους Κράτη Μέλη Και περιλαμβάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση της προστασίας των πολιτιστικών κοινών αγαθών. Ορίζει π.χ. ότι η ψηφιοποίηση ενός δισδιάστατου έργου τέχνης του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει, δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα επί του ψηφιακού αντιγράφου.  Επίσης περιλαμβάνει και κάποιες διευκολύνσεις για την ψηφιοποίηση και διαδικτυακή διάθεση των έργων εκτός εμπορικής κυκλοφορίας ή που ποτέ δεν είχαν τέτοιο σκοπό. Τέλος στην Ελλάδα έχουμε έναν Sui Generis νόμο που αφορά στην προστασία των αρχαιοτήτων ο οποίος καθιστά το υπουργείο πολιτισμού αποκλειστικό δικαιούχο για τις αναπαραγωγές που αφορούν ακίνητα και κινητά μνημεία, όπως περιγράφεται στον ν 4858/2021 που κωδικοποιεί προηγούμενες ρυθμίσεις. Εκτός από αυτά μπορεί να υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο δωρεών, ή άλλης φύσης νομικά ζητήματα όπως προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, που επηρεάζουν όχι μόνο την αδειοδότηση αλλα και συνολικά το αν πρέπει να διαθέσετε κάποιες ψηφιακές αναπαραγωγές στο διαδίκτυο και πώς. 



Πνευματική Ιδιοκτησία

Αποκτάται αυτόματα και χωρίς διατυπώσεις

Διάρκεια: 70 χρόνια μετά το θάνατο του 
δημιουργού

Περιλαμβάνει το ηθικό και το περιουσιακό 
δικαίωμα

Presenter
Presentation Notes
Θυμίζουμε ότι σε γενικές γραμμές το Copyright δημιουργείται αυτόματα χωρίς διατυπώσεις και διαρκεί μέχρι και 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού Αυτό σημαίνει ότι αν ένας στρατιώτης ήταν 20 χρονών στο β' παγκόσμιο πόλεμο και έγραψε μία επιστολή στην αραβωνιαστικιά του και πέθανε 80 χρονών, δηλαδή το 2005, το copyright θα λήξει, δηλαδή η επιστολή θα περιέλθει στο Κοινό Κτήμα 70 χρόνια μετά το θάνατό του δηλαδή το 2075!Μέχρι τότε ένας φορέας που μπορεί να έχει περιέλθει η επιστολή στο αρχείο του θα πρέπει να ψάχνει εγγόνια και δισέγγονα για να κάνει εκκαθάριση για να ψηφιοποιήσει το τεκμήριο και να το δημοσιεύσει σε αποθετήριο. 



Άδειες και εργαλεία Creative Commons:

● Σήμα Δημόσιου Τομέα (Public Domain Mark)
● CC0 Παγκόσμια Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα (CC0)
● Αναφορά (CC BY)
● Αναφορά Παρόμοια Διανομή (CC BY-SA)
● Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση (CC BY-NC)
● Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή (CC BY-
NC-SA)
● Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-ND)
● Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση (CC 
BY-NC-ND)

Επιπλέον Δηλώσεις (RightsStatements.org):

● In Copyright (InC)
● In Copyright - Educational Use Permitted (InC-EDU)
● In Copyright - Non-commercial use permitted (InC-NC)
● No Copyright-Other Legal Restrictions

Presenter
Presentation Notes
Εφόσον λοιπόν κάποιος είναι κάτοχος της ΠΙ ενός έργουΕναρμονιζόμενοι και εδώ με τα ευρωπαϊκά και διεθνη πρότυπα, Προτείνουμε για την αδειοδότηση των ψηφιακών τεκμηρίων την επιλογή μίας από τις άδειες και τις δηλώσεις Creative Commons και RightStetements Πρόκειται για τυποποιημένες μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης, οι οποίες δηλώνουν με τρόπο που γίνεται αντιληπτό και από τους ανθρώπους και μπορούν να διαβαστούν και από τις μηχανές ποιες είναι οι επιτρεπτές χρήσεις για μία ψηφιακή αναπαραγωγή. Υπάρχουν 8 άδειες Creative Commons και αδειοδοτικά εργαλεία τα οποία oρίζουν διαφορετικά επίπεδα περιορισμών, Ξεκινούν από τις πιο ανοικτές και κλιμακωτά γίνονται πιο περιοριστικές. Το σήμα του δημοσίου τομέα δηλώνει ότι ένα έργο είναι Κοινό Κτήμα, έχει δηλαδή λήξει το Copyright και το έργο έχει περιέλθει στα ψηφιακά πολιτιστικά κοινά. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση.  Την Παγκόσμια Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα (CC0) υιοθετεί ένας φορέας που έχει το Copyright αλλά παρ'όλ'αυτά θέλει να αφιερώσει ένα έργο στο Κοινό ΚτήμαΗ επόμενη είναι η αναφορά που σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αρκεί να κάνει αναφορα στο δημιουργό και το φορέαΜετά η αναφορά  - παρόμοια διανομή, που σημαίνει ότι χρήστης μπορεί να κάνει ότι θέλει αρκεί το παράγωγο έργο να το αδειοδοτεί με την ίδια άδεια Η Αναφορά μη εμπορική χρήση είναι ιδιαίτερα δημοφιλής αλλά και προβληματική γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι συνιστά εμπορική χρήση. Η αναφορά  μή εμπορική χρήση, παρόμοια διανομή, που σημαίνει ότι και τα παράγωγα έργα πρέπει να διατίθενται με την ίδια άδεια Η αναφορά  μη παράγωγα έργα, που σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει εμπορική χρηση αλλά δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει το αρχικό ψηφιακό τεκμήριο Η αναφορά μη- εμπορική χρήση, μη παράγωγα έργα που σημαίνει αυτό που λέει, η πιο περιοριστική από τις άδειες Creative CommonsΤα RightsStatements δημιουργήθηκαν πιο πρόσφατα και είναι μία αντίστοιχη σουίτα τυποποιημένων δηλώσεων που στόχο έχουν να καλύψουν κενά που αφήνουν τα Creative Commons, με την πιο δημοφιλή δήλωση να είναι το InCopyrght που απαγορεύει ουσιαστικά οποιαδήποτε χρήση στο χρήστη πέραν την προσωπικής θέασης 



Συστάσεις για την επιλογή άδειας για τα ψηφιακά αρχεία:

• Σεβαστείτε το Copyright όπου υφίσταται
• Φροντίστε στο πλαίσιο των πράξεων να εκκαθαρίσετε τυχόν δικαιώματα που αφορούν την 

ψηφιοποίηση και τη δημόσια παρουσίαση των έργων.
• Οι νεότερες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ορίζουν ότι τα έργα που έχουν ψηφιοποιηθεί με 

δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να διατίθενται με ανοικτές άδειες χρήσης. Συγκεκριμένα, 
για τα έργα που ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα ή δεν διέπονται από πνευματική ιδιοκτησία ή 
αυτή έχει λήξει, θα πρέπει να υιοθετείται το Public Domain Mark ή το εργαλείο CC0.

• Μπορεί να υπάρχουν άλλοι περιορισμοί: Νόμος για την προστασία των Αρχαιοτήτων, 
Προσωπικά δεδομένα, κλπ

• ‘Οπου έχει λήξει ή δεν υπάρχει εξαρχής, ή σας ανήκει τροφοδοτήστε τα Κοινά της Γνώσης!
• Επιλέξτε άδεια σωστά...μην εισάγετε περιττούς περιορισμούς!

Presenter
Presentation Notes
Παραθέτουμε εδώ κάποιες συστάσεις με βάση τα κοινά ζητηματα που αντιμετωπίζουμε και τη διεθνή εμπειρία Οφείλουμε πάντα να σεβόμαστε το Copyright και τα δικαιώματα των δημιουργών όπου υφίστανται. Φροντίστε στο πλαίσιο των πράξεων που υλοποιείτε να εκκαθαρίσετε τυχόν νέα δικαιώματα που δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση. Φροντίστε να έχετε το σύνολο των σχετικών δικαιωμάτων ή αδειών. Αν στο πλαίσιο της πράξης δημιουργήσετε π.χ. πρωτότυπα έργα όπως είναι η ανασύνθεση με τρισδιάστατη αποτύπωση ενός κτηρίου, φροντίσετε να είναι ξεκάθαρο ποιος έχει το δικαίωμα της αναπαραγωγής ώστε η περαιτέρω εκκαθάριση και αδειοδότηση να είναι σχετικά εύκολη. Οι νεότερες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ορίζουν ότι η ψηφιοποίηση έργων που ανήκουν στο Κοινό Κτήμα δεν δημιουργεί νέο δικαίωμα επί της ψηφιοποίησης. Προσέξτε φυσικά γιατί εκτός του Copryight μπορεί να υπάρχουν άλλης φύσης νομικά ζητήματα που εγείρονται, όπως από τον Αρχαιολογικό νόμο (4858/2021), την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα. Κλπ‘Οπου το Copyright έχει λήξει, δεν υφίστατο ποτέ ή τα δικαιώματα μας ανήκουν, φροντίζουμε να τροφοδοτούμε τα κοινά της Γνώσης. Είναι χρέος μας στο πλαίσιο της δημόσιας χρηματοδότησης που λαμβάνουμε και μέρος της αποστολής μας ως πολιτιστικού φορέα να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη γνώση. Βλέπουμε πολλές παρανοήσεις στις χρήσεις των αδειών Creative Commons, με την επιλογή συχνά να γίνεται ελαφριά τη καρδία και κυρίως με την υιοθέτηση των πιο περιοριστικών αδειών. Βλέπουμε ότι υιοθετούνται κατά κόρον οι άδειες μη εμπορική χρήση και μη παράγωγα έργα για έργα τα οποία ανήκουν στον δημόσιο τομέα από την αίσθηση κάποιου γενικού φόβου ότι οι χρήστες θα βγάλουν τσουβάλια λεφτά πουλώντας τα ψηφιακά μας τεκμήρια ή θα κάνουν πολύ κακά πράγματα. Η πραγματικότητα είναι ότι παρεμποδίζουμε τις καλές χρήσεις που μπορεί να γίνονται στο περιεχόμενο. Π.χ. ένα τεκμήριο που φέρει τον περιορισμό μη εμπορική χρήση δεν μπορεί να μεταφορτωθεί στη Βικιπαίδεια, που πλέον είναι η βασική οδός πρόσβασης του κόσμου στη γνώση. Αντίστοιχα η επιλογή του περιορισμού όχι Παράγωγα Έργα, είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την έρευνα και την εκπαίδευση, διαδικασίες στις οποίες η δημιουργία παράγωγων έργων είναι σημαντικές.Επιλέγοντας τις σωστές και κατάλληλες άδειες, και αποφεύγοντας τους περιττούς περιορισμούς, σεβόμαστε τις ανάγκες των χρηστών, τους εκπαιδεύουμε και περιμένουμε και από αυτούς υπεύθυνη χρήση των αναπαραγωγών. 
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Να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι μεγάλοι φορείς του εξωτερικού υιοθετούν την πλέον ανοικτή άδεια CCO και Public Domain Mark για τη διάθεση των συλλογών τους σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση στους χρήστες, χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήσηΠρωτοπόρο στο κίνημα αυτό υπήρξε το εθνικό μουσείο της Ολλανδίας \
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Αλλά ο κατάλογος πια είναι μακρύς, και περιλαμβάνει ο Μητροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης
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Το εθνικό μουσείο Τέχνης της Δανίας
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Το Smithsonian π.χ,. έχει ανεβάσει 4,4 εκ. 2σδιάστατα και 3σδιάστατα αρχεία από τα 19 του μουσεία στην πλατφόρμα της ανοικτής πρόσβασης και ρωτά το κοινό εσύ τί θα δημιουργήσεις; 
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ΟΙ αρχές για την απόφαση αυτή διατυπώνονται ξεκάθαρα στους φορέις αυτούς. Στόχος του Smithsonian είναι να ενδυναμώσει το κοινό να καινοτομήσει και να δημιουργήσει νέα γνώση για να επιλύσει τις μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας
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Ξεχνάμε συχνά ότι δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία και περιεχόμενο στους χρήστες προκύπτουν απρόοπτες ενδιαφέρουσες χρήσειςΕδώ π.ζ. βλέπουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο ενός δεινόσαυρου από το μουσείο



Amy Karle

Amy Karle
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Που γίνεται έμπνευση για έργα τέχνης από την Amy Karle, που σκοπό έχουν να μας προβληματίσουν πάνω στην εξέλιξη των ειδών και των μορφών και τη σχέση μας με τη φύση Μην είμαστε λοιπόν δεινόσαυροι της τεχνολογίας. Αν θέλουμε να παραμείνουμε relevant, επίκαιροι στην εποχή μας, εμείς εδώ οι μαζεμένοι boomers πρέπει να γεμίσουμε το διαδίκτυο με έγκριτο και ποιοτικό περιεχόμενο και να καλέσουμε τους χρήστες να οικοποιηθούν την κληρονομιά τους. 



Συνεργασία και Ροή Εργασίας
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Όσον αφορά τη ροή της μεταξύ μας συνεργασίας



Ροή Εργασίας
Συμπλήρωση φόρμας στοιχείων του Δικαιούχου
και της ψηφιακής συλλογής του Δικαιούχος Σεπτέμβριος 2022

Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ 
και Φορέα ΕΚΤ/Δικαιούχος

Οκτώβριος 2022 και μετά
(μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού)

Διάθεση δείγματος δεδομένων για έλεγχο
Δικαιούχος/Ανάδοχος Νοέμβριος 2022-

Οκτώβριος 2023

Ενημέρωση φορέα ΕΚΤ Δεκέμβριος 2022-
Νοέμβριος 2023

Διάθεση συνόλου της συλλογής
Δικαιούχος/Ανάδοχος Νοέμβριος 2023-

Απρίλιος 2024

Ενημέρωση φορέα και διαχειριστικής Αρχής
ΕΚΤ Δεκέμβριος 2023-

Μάιος 2024

Δημοσίευση στo SearchCulture.gr και τη 
Europeana ΕΚΤ

Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
ένταξης (σημασιολογικοί 

εμπλουτισμοί, κλπ)
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Presentation Notes
Περιλαμβάνει χονδρικά τα βήματα που βλέπετε στον πίνακα. Τον Σεπτέμβρη θα έχουμε έτοιμη μία φόρμα την οποία θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε. Θα αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας με κάθε ένα από εσάς και στοιχεία που αφορούν την ψηφιακή συλλογή σας, όπως πόσα τεκμήρια σκοπεύετε να ψηφιοποίησετε, πόσα θα είναι δισδιάστατα, πόσα τρισδιάστατα, τι είδους τεκμήρια, κλπ, για να έχουμε μία τάξη μεγέθους. Άλλο να είναι 500 και άλλο 5.000…Επειδή μπορεί οι διαγωνισμοί σας να μην έχουν ολοκληρωθεί, αναμένουμε να την συμπληρώσετε ουσιαστικά από τη στιγμή που θα έχετε τεχνικό ανάδοχο αν δεν υλοποιείτε τα έργα με αυτεπιστασία.Αφού ουσιαστικά επιλεγεί και ο τεχνικός ανάδοχος και ξεκινάτε την υλοποίηση των πράξεων θα υπογράψουμε και συμφωνητικό συνεργασίας. Το επόμενο που θα θέλαμε είναι ένα δείγμα της ψηφιακής συλλογής σας για έλεγχο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για να κάνουμε τυχόν συστάσεις βελτίωσης.Αυτό μας το στέλνετε όσο νωρίτερα μπορειτε και το αργότερο έως τον Οκτώβριο του 2023Στη συνέχεια αυτού περιμένουμε τη διάθεση όλης της ψηφιακής συλλογής, πάλι όσο το νωρίτερο γίνεται, και το αργότερο έως τον Απρίλιο του 2024 Για να κάνουμε τους σχετικούς ελέγχους και να ενημερώσουμε εσάς και τη διαχειριστική αρχή το αργότερο έως το Μάιο του 2024, ότι συμμορφώνεστε με τις προδίαγραφές για να μπορεί να κριθεί ολοκληρωμένη η πράξη εγκαίρως. Όσο νωρίτερα μας τη στείλετε τόσο νωρίτερα θα δημοσιευθεί κιόλας στo SearchCulture.gr και τη Europeana, σε κάθε περίπτωση αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης (σημασιολογικοί εμπλουτισμοί, κλπ) και από πλευράς μας, που όπως είπε και η συνάδελφός μου Αγάθη, μπορεί να πάρει από μερικές μέρες έως μερικούς μήνες ανάλογα και με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της συλλογής. 



Ευχαριστούμε!

searchculture@ekt.gr
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Ευχαριστούμε για το χρόνο σας
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