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Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά

Πρόσκληση
Συχνά η ιστορική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει και να κατανοήσει φαινόμενα της συλλογικής
συμπεριφοράς των ανθρώπων, σε επίπεδο κοινοτήτων ή ολόκληρων κοινωνιών, με σκοπό να
αποκαλυφθούν τα αίτια, οι παράγοντες επιρροής, οι διαδικασίες και οι επιδράσεις της
κοινωνικής αλλαγής. Αυτό το είδος έρευνας μπορεί να υποστηριχθεί σε σημαντικό βαθμό εάν
τα πρωταρχικά δεδομένα που αναφέρονται στις οντότητες, τα γεγονότα, τις συμπεριφορές και
τις ιστορικές πηγές ενδιαφέροντος συλλέγονται, τεκμηριώνονται και ενοποιούνται
συστηματικά. Η πρόκληση είναι να ολοκληρωθούν τα δεδομένα που εξάγονται από τις
διαφορετικές πρωτογενείς και δευτερεύουσες πηγές με βάση ένα κοινό πρότυπο (μοντέλο)
αναπαράστασης, ώστε στη συνέχεια να υποστηριχθεί η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των
ενοποιημένων δεδομένων και των συσχετίσεων τους. Επί του παρόντος, λόγω της
περιορισμένης χρήσης της τεχνολογίας πληροφορικής στην ιστορική έρευνα, αυτή η ανάλυση
πραγματοποιείται κυρίως λαμβάνοντας υπόψη μια εκ των προτέρων υπόθεση η οποία μειώνει
σημαντικά τον πλούτο των πληροφοριών που συλλέγονται, με αποτέλεσμα να καθίσταται
δύσκολη η μελλοντική αξιοποίηση των δεδομένων. Οι σημασιολογικές πρακτικές ενοποίησης
δεδομένων αποτελούν τον ιδανικό τρόπο συγκέντρωσης και ολοκλήρωσης πληροφοριών κάτω
από ένα κοινό μοντέλο αναπαράστασης, επιτρέποντας την καταγραφή και διατήρηση όλου του
πλούτου των πληροφοριών που εξάγονται από τις πηγές και τα σχετικά δεδομένα προέλευσης.

Σε αυτή την ημερίδα θα διερευνήσουμε τις σχετικές προκλήσεις ολοκλήρωσης και ανάλυσης
δεδομένων ιστορικής έρευνας, καθώς και τις δυνατότητες των διαθέσιμων τεχνολογιών και
εργαλείων, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το πώς η σημασιολογική
ολοκλήρωση δεδομένων μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα της ιστορικής έρευνας στις
ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.
Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες και μια συζήτηση με
ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Στην συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η επιστημονική
και φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και όποιος έχει ενδιαφέρον για την
παραπάνω θεματολογία.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα. Το λεπτομερές
πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα.

