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τί και γιατί

• Μια εισαγωγή σε θέματα ψηφιακών συλλογών, ψηφιακών βιβλιοθηκών 
και συσσωρευτών ψηφιακών αντικειμένων. 
• Για να γίνει αντιληπτό ότι η επιμέλεια μεταδεδομένων είναι απαραίτητη 
από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού μιας ψηφιακής συλλογής, εάν 
θέλουμε το περιεχόμενο της να είναι ‘βιώσιμο’, ανοικτό και 
επαναχρησιμοποιήσιμο.



ψηφιακές συλλογές

• Ψηφιακοί πόροι που ενοποιούνται με βάση το θέμα, τον χώρο, τον 
χρόνο, τα πρόσωπα, κ.ο.κ. 
• Μερική ή ολική τεκμηρίωση ιστορικών, κοινωνικών ή άλλων συμβάντων 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινότητας. 
• Αυτοτελείς ενότητες ή μέρος ψηφιακών βιβλιοθηκών.



ψηφιακές βιβλιοθήκες

... are organizations that provide the resources, including the specialized 
staff, to select, structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, 
preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of collections 
of digital works so that they are readily and economically available for use by 
a defined community or set of communities [DLF, 1998] 



περιεχόμενο

• Κείμενο (σε σύγχρονες και αρχαίες 
γλώσσες) 
• Είκονες 
• Χάρτες 
• Πίνακες 
• Μουσική και ήχος 
• Σχεδιαστικά αντικείμενα 
• Δεδομένα 
• 3D αναπαραστάσεις 

• Διαφορετικές ανάγκες 
τεκμηρίωσης 
• Διαφορετικές προσεγγίσεις του 
περιεχομένου για την 
επαναχρησιμοποίηση τους από 
άλλες συλλογές



Bulgarian Dialectology as Living Tradition



Robots Reading Vogue



HathiTrust Research Center



ψηφιακές βιβλιοθήκες και συλλογές

• Αποθήκευση και διατήρηση (σταθερότητα λειτουργίας) 
• Πρόσβαση και εξερεύνηση (ανοικτότητα, διαύγεια και υποστήριξη) 
• Επισημείωση και εμπλουτισμός (συμμετοχικότητα) 
• Ανάλυση και παρουσίαση (εμβάθυνση και αφηγηματικότητα)



συσσωρευτές

• Θεματικοί ή εθνικοί μηχανισμοί αυτοματοποιημένης συγκέντρωσης 
μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών μέσω πρωτοκόλλων και επιμελειάς 
τους, προσδιορισμένοι από τον σκοπό και τις συλλογές που 
συσσωρεύουν. 
• Συχνά επιφέρουν -στο δικό τους επίπεδο- απώλεια, μετασχηματισμό ή/και 
εμπλουτισμό πληροφορίας, ενώ απαιτούν επίπεδα ελάχιστης 
συμμόρφωσης. 
• Μηχανισμοί που διευκολύνουν την αναζήτηση από τον τελικό χρήστη, την 
πιστοποίηση από έναν αρμόδιο φορέα, την ενοποίηση ετερογενών πηγών, 
την έκθεση των τοπικών συλλογών, την αναβαθμισή τους, κλπ. 
• Μια δύσκολη άσκηση: από το ελάχιστα αποδεκτό στο μέγιστο επιθυμητό.



Παραδείγματα

• Ελλάδα 
• openarchives 
• Search Culture 
• Φωτόδεντρο 

• Driver 
• NDLTD 
• DOAJ 
• DLME



europeana

• Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα συσσώρευσης στον Ευρωπαϊκό 
χώρο για τον πολιτισμό. 
• Το περιεχόμενο συγκεντρώνεται από τους εθνικούς συσσωρευτές για 
λόγους συμμόρφωσης και ενιαίου εμπλουτισμού. 
• Τα επίπεδα συμμόρφωσης των μεταδεδομένων προδιαγράφουν τις 
χρήσεις τους στην Europeana και από το στοχευόμενο κοινό. 
• Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την επαναχρησιμοποίηση του 
περιεχομένου από τον ίδιο τον φορεά (θεματικές ενότητες), από χρήστες 
και από άλλες υπηρεσίες, π.χ. το Virtual Language Observatory ή το 
Share3D Story Maker.



eosc

• Μια πανευρωπαϊκή υποδομή για τη συγκομιδή και διάθεση ερευνητικών 
ψηφιακών πόρων (δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα, λογισμικό, κ.α.) 
• Βασική αρχή τα FAIR δεδομένα.
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απαιτήσεις

• Υπηρεσίες: βιωσιμότητα 
• το εύρος και η ποιότητα των υπηρεσιών ορίζει το επίπεδο της 
συμμετοχής και της βιωσιμότητας. 

• Περιεχόμενο: ενοποίηση 
• η ενοποίηση του περιεχομένου απαιτεί ανοικτότητα και διαύγεια για 
την επαναχρησιμοποιησή του. 

• Υποδομές: διασύνδεση 
• η διασύνδεση απαιτεί τη διαρκή επικοινωνία μεταξύ των συστηματων 
και προϋποθέτει τη διατήρηση τους σε λειτουργικά επίπεδα.



συμπεράσματα

• Οι ψηφιακές συλλογές έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε ένα 
μεγάλο μέρος του κοινού και να συνδέονται με άλλου σκοπού 
δραστηριότητες.  
• Οφείλουν λαμβάνουν υπ’ όψιν τις απαιτήσεις της κοινότητας, το εύρος 
των οποίων μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και να ποικίλει. 
• Η ψηφιακή επιμέλεια οφείλει να βλέπει τις δυνητικές χρήσεις του 
περιεχομένου. 
• O ρόλος των επαγγελματιών της πληροφόρησης είναι σημαντικός για 
την επιμελή διαχείριση των μεταδεδομένων, αλλά και για την 
υποστήριξη, την κατάρτιση και τη διασύνδεση των κοινοτήτων.


