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Ανθρωπιστικές επιστήμες και βιβλιοθήκες

ανθρωπιστικές επιστήμες

 καλύπτουν ευρύ φάσμα πεδίων 
γνώσης, όχι μόνο ως προς το 
περιεχόμενο αλλά και ως προς τη 
χρονική κάλυψη

 συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, 
αποθηκεύουν, κοινοποιούν την 
ανθρώπινη εμπειρία και γνώση.

βιβλιοθήκες

 αποτελούν έναν από τους 
παλαιότερους θεσμούς σχετικούς με 
τη γνώση και την πληροφορία που 
παράγεται από τους ανθρώπους 

 ασχολούνται με τη συγκέντρωση, την 
οργάνωση, την παράσταση, τη 
διάχυση και τη διαφύλαξη της γνώσης 
χρησιμοποιώντας εργαλεία, τεχνικές 
και τεχνολογίες. 
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Ο οίκος των βιβλίων

 The Temple of Edfu*. The small room marked red is the 
'House of Books'.

https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/writing/library/edfu.html

(Copyright © 2003 University College London)

* Απολλωνόπολις. Το ιερό κτίστηκε την εποχή των Πτολεμαίων στο διάστημα
μεταξύ 237 και 57 π.Χ.

Βιβλιοθήκες στον κόσμο
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https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/writing/library/edfu.html


 Αλεξάνδρειας

 Περγάμου

 Αριστοτέλη

 Αδριανού

 μοναστηριών του Μεσαίωνα

 Μονής Σινά

 Μαρκιανή της Βενετίας

 Λαυρεντιανή της Φλωρεντίας

 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας

 Βοδληιανή (Bodleian) της 
Οξφόρδης

 Κοβεντάρειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κοζάνης

 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Χάρβαρντ

 Δημόσια της Νέας Υόρκης

 Βρετανική Βιβλιοθήκη

 Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας

 Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας

 Στις Μηλιές Πηλίου

 Βικελαία Ηρακλείου

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

 Δημόσια Βιβλιοθήκη Χίου “Κοραής”

 Βιβλιοθήκη Συλλόγου Γυναικών Νίππους
«Περβολίτσια»

 ………………….

Βιβλιοθήκες στον κόσμο
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Από την επιστήμη του βιβλίου στην επιστήμη 
της πληροφόρησης
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Τι κάνω στη Βιβλιοθήκη;
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 Στη Βιβλιοθήκη

θέλω να βρω βιβλίο, τεκμήριο, τμήμα τεκμηρίου, πληροφορίες

 Για τον λόγο αυτό αναζητώ για βιβλία, τεκμήρια, τμήματα τεκμηρίων, 
πληροφορίες

Επομένως, με τη βιβλιοθήκη

 βρίσκω (αναζητώ και βρίσκω απαντήσεις για βιβλία, τεκμήρια, τμήματα 
τεκμηρίων ή πληροφορίες)

 αναγνωρίζω (πώς διακρίνεται από άλλα, αν συμφωνεί με τα ζητούμενα)

 επιλέγω (τι με ενδιαφέρει, ποιο είναι κατάλληλο, σχετικό)

 αποκτώ (αυτό που επέλεξα, με δανεισμό, με φωτοτυπίες, με πρόσβαση)



Αναζήτηση με βάση τα σημεία πρόσβασης
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Σημεία πρόσβασης ως ελεγχόμενες οντότητες:

 θέμα

 πρόσωπο ή συλλογικό όργανο με συγκεκριμένη αρμοδιότητα (δημιουργός, συγγραφέας, εκδότης, 
επιμελητής, μεταφραστής, ζωγράφος, κατασκευαστής…)

 γεωγραφικός τόπος

 χρόνος (έτος, ημερομηνία, χρονική περίοδος)

 γλώσσα

 τεχνοτροπία

 αρχιτεκτονικός ρυθμός

 ……………………

Εξασφαλίζονται από:

 αρχεία καθιερωμένων όρων

 ελεγχόμενα λεξιλόγια

 θησαυρούς



Εννοιολογικά μοντέλα
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Find

Identify

Select

Obtain

Επίσης

 Navigate

 Rights management

 Preserve



FRBR – FRAD – FRSAD – FRBRoo
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εννοιολογικά μοντέλα που εφαρμόζονται για την καταλογογράφηση/περιγραφή
των τεκμηρίων και για την κατανόηση και δημιουργία καταλόγων καθιερωμένων
(θεματικών και άλλων) δεδομένων

 FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records

 FRAD – Functional Requirements for Authority Data

 FRSAD – Functional Requirements for Subject Authority Data

 FRBRoo - Functional Requirements for Bibliographic Records object-oriented

 PRESSOO

 IFLA LRM - Library Reference Model LRMoo



FRBR – βασικές οντότητες
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 Work

Άμλετ του Σέξπηρ

 Expression

μετάφραση από Ιάκωβο Πολυλά

 Manifestation

έκδοση της μετάφρασης Πολυλά «εκ του τυπογραφείου Αδελφών Περρή», 1889

 Item

ψηφιακό αντίτυπο της μετάφρασης Πολυλά στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη



FRBR – 3 ομάδες οντοτήτων 
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 Ομάδα 1: βασικές οντότητες που περιγράφουν τα προϊόντα των διανοητικών και καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων

• Work

• Expression

• Manifestation

• Item

 Ομάδα 2: οντότητες που δηλώνουν την πνευματική / καλλιτεχνική υπευθυνότητα για τη δημιουργία των
παραπάνω

• Person

• Corporate body

 Ομάδα 3: οντότητες – σημεία πρόσβασης στα παραπάνω

• Concept

• Object

• Event

• Place

• Οι οντότητες από ομάδες 1 & 2
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Λειτουργίες βιβλιοθηκών («παραδοσιακές»)

 Συλλογή

• πρόσκτηση, παραγγελίες, δωρεές, ανταλλαγές…

 Τεχνικές εργασίες

• καταλογογράφηση, ανάλυση περιεχομένου, τεκμηρίωση, θεματική ανάλυση, ευρετηρίαση,
ταξινόμηση, ταξιθέτηση, οργάνωση, αποθήκευση…

 Διάθεση και διάχυση (τεκμηρίων και πληροφοριών)

• δανεισμός, διαδανεισμός, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών …

 Συντήρηση

• τακτοποίηση, βιβλιοδεσία, απογραφή, εκκαθάριση...

 Τεχνολογικές εφαρμογές

• αυτοματοποίηση καταλόγου, CD-ROM, βάσεις δεδομένων, δίκτυα…

 Εκπαίδευση

• προσωπικού, χρηστών...
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Αλλαγή παραδείγματος;

 ενσωμάτωση του έργου της
πληροφόρησης στις κοινωνικές
δραστηριότητες

 μετασχηματισμός των βιβλιοθηκών

• χώροι δημιουργίας – makerspaces

• τρίτος τόπος – third place

 δημοσίευση

• ανοικτή πρόσβαση

• πρότυπα
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 συνεργασία με άλλους χώρους,
όπως:

• τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών

• πεδία γλώσσας και ορολογίας

• ειδικά θεματικά πεδία

• ακαδημαϊκός και ερευνητικός
χώρος

 24/7, «Just-in-time» και όχι «Just-
in-case»



Λειτουργίες βιβλιοθηκών

Παρά την αλλαγή παραδείγματος και τον όποιο μετασχηματισμό επιμέρους
βιβλιοθηκών, παραμένουν οι βασικές «παραδοσιακές» λειτουργίες , όπως:

 η διατήρηση ειδικών συλλογών και αποθετηρίων, 

 η ανάλυση του περιεχομένου,

 η ψηφιακή διατήρηση και συντήρηση, 

 η επιμέλεια των συλλογών, 

 η εκπαίδευση σε ζητήματα ανάλυσης, έρευνας και αναζήτησης πληροφοριών.
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Συμβολή βιβλιοθηκών

 ψηφιοποίηση

 τεκμηρίωση

 διατήρηση

 πρόσβαση

 εκπαίδευση

 διάθεση υποδομής

Επίσης

 εκδοτική δραστηριότητα

 ψηφιακά αποθετήρια

 αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
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Επικοινωνία

Δίκτυα

 διαφάνεια

οι χρήστες επικοινωνούν και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και
πόρους χωρίς να γνωρίζουν τι υπάρχει πίσω από αυτό που φαίνεται,
χωρίς να γνωρίζουν τη διαφορετικότητα συστημάτων και λειτουργιών
που τυχόν συνεργάζονται για το τελικό αποτέλεσμα.

 διαλειτουργικότητα

είναι δυνατή η χρησιμοποίηση, αξιοποίηση και ανταλλαγή
δεδομένων και συστημάτων σε διαφορετικά τεχνολογικά
περιβάλλοντα.
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Βιβλιοθήκη με τοίχους

 «παραδοσιακή» βιβλιοθήκη

 φυσικός χώρος
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Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Είναι

 βιβλιοθήκη με ψηφιακό περιεχόμενο

 ψηφιακή συλλογή

 ψηφιακό αποθετήριο

 βιβλιοθήκη χωρίς τοίχους

Επίσης:

 εικονική βιβλιοθήκη 

 ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 υβριδική βιβλιοθήκη - βιβλιοθήκη με και χωρίς τοίχους...
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Τύποι τεκμηρίων

 κείμενα 

 εικόνες

 ηχητικά τεκμήρια

 οπτικοακουστικά τεκμήρια

 παρτιτούρες

 δισδιάστατα  γραφικά

 τρισδιάστατα αντικείμενα

 έργα τέχνης

 σύνολα δεδομένων
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Μεταδεδομένα

 δεδομένα για τα δεδομένα

 καταλογογράφηση

 στο ψηφιακό περιβάλλον

 περιγραφή τεκμηρίων κάθε τύπου

 περιγραφή συνόλων τεκμηρίων (συλλογών, αρχείων κτλ.)

 καταγραφή άλλων δεδομένων (δομικών, διαχειριστικών κτλ.)
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Μορφότυπα

formats, metadata schemes

 πρότυπα ή σχήματα μεταδεδομένων

 θέτουν το πλαίσιο για την περιγραφή και τη διαχείριση των 
ψηφιακών συλλογών

 διακρίνονται ανάλογα με τον τύπο των τεκμηρίων, με το πλαίσιο 
εφαρμογής κτλ.

 διασφαλίζουν επικοινωνία, διαλειτουργικότητα

 έχουν συγκεκριμένη δομή
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Μορφότυπα

 Dublin Core (γενικό)

 TEI (κείμενα)

 EAD (αρχειακές συλλογές)

 VRA, Spectrum, CIDOC, CCO (πολιτιστικά τεκμήρια)

 MARC (MARCXML, Unimarc, MARC21 βιβλιογραφικά τεκμήρια)

 ................
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Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης

 Αναγνώριση συλλογής

 Ψηφιοποίηση 

σάρωση, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων...

 Τεκμηρίωση

οργάνωση, ανάλυση περιεχομένου, ευρετηρίαση ...

 Περιγραφή και κωδίκευση

εφαρμογή μορφοτύπου μεταδεδομένων, χρήση προτύπου εισαγωγής 
δεδομένων DTD, σήμανση (XML markup)

 Εμφάνιση

εφαρμογή μορφοτύπου εμφάνισης (stylesheet)

 Αξιολόγηση

28



Emory Women Writers Resource Project
http://womenwriters.digitalscholarship.emory.edu/index.php

“During the three-year project, staff selected,
digitally converted, proofread, and encoded
100,000 pages from hundreds of literary
texts. All texts were marked up in XML, using
the Text Encoding Initiative's (TEI) Document
Type Definition (DTD). Project staff captured
pages as archival quality TIFF images and
archived a copy of each file for preservation
purposes.”
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http://womenwriters.digitalscholarship.emory.edu/index.php


Victorian Women Writers Project
https://webapp1.dlib.indiana.edu/vwwp/

“The Victorian Women Writers Project began in 1995
at Indiana University and is primarily concerned with
the exposure of lesser-known British women writers
of the 19th century.

Quiet since 2003, the VWWP is pleased to be back
with an expanded purview that includes women
writing in the nineteenth century in English. As
before, the project will devote time and attention to
the accuracy and completeness of the texts, as well
as to their bibliographical descriptions. New texts,
encoded according to the Text Encoding Initiative
(TEI) Guidelines, will adopt principles of scholarly
encoding, facilitating more sophisticated retrieval
and analysis.”
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https://webapp1.dlib.indiana.edu/vwwp/


USC Digital Voltaire
http://scalar.usc.edu/works/voltaire/index

Στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Νότιας Καλιφόρνιας
βρέθηκαν 30 πρωτότυπες επιστολές και 4 ποιήματα του
Βολτέρου με θέματα όπως θρησκευτική ελευθερία,
ελευθερία έκφρασης, Καθολική εκκλησία κ.ά.

Η συλλογή αποκτήθηκε το 1945 με πρωτοβουλία του τότε
Διευθυντή της Βιβλιοθήκης· ο σημερινός Διευθυντής
αναλαμβάνει την αξιοποίηση του αρχείου αυτού,
ξεκινώντας με την ψηφιοποίηση. Στόχος ήταν η παραγωγή
κριτικής έκδοσης.

Ανάμεσα στις εργασίες που είχαν ήταν η ανάγνωση των
επιστολών, ο έλεγχος πληροφοριών από άλλες πηγές, η
επιλογή συμβάσεων μεταγραφής με τη συνεργασία
παλαιογράφων, η επιλογή ψηφιακής πλατφόρμας. Το
προσωπικό της βιβλιοθήκης σχολήθηκε με την
τεκμηρίωση της συλλογής και την παραγωγή των
μεταδεδομένων, με τον σχεδιασμό του ιστότοπου και με
την αξιοποίηση του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί
στην πλατφόρμα.
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Χειρόγραφες επιστολές του Νίκου Κιτσίκη

Ο Νίκος Κιτσίκης ήταν ίσως ο σημαντικότερος Πρόεδρος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ήταν πολιτικός
μηχανικός, καθηγητής ΕΜΠ και διετέλεσε Πρόεδρος ΤΕΕ
στη δεκαετία του 1930. Μέρος του αρχείου του δωρήθηκε
από τους κληρονόμους του στο περιφερειακό τμήμα του
ΤΕΕ στο Ηράκλειο.

Φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΑΒΜ Ιονίου
Πανεπιστημίου εκπόνησε διατριβή με αντικείμενο την
ψηφιοποίηση μέρους των επιστολών του και
συγκεκριμένα αυτές που έστειλε στα παιδιά του την
περίοδο που η μητέρα τους Μπεάτα ήταν στη φυλακή για
πολιτικούς λόγους. Εφαρμόστηκε το μορφότυπο TEI.
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Χειρόγραφες επιστολές του Νίκου Κιτσίκη
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Eργαλείο έρευνας για το Αρχείο της Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης

Φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
ΤΑΒΜ Ιονίου Πανεπιστημίου εκπόνησε διατριβή
με αντικείμενο τη δημιουργία ψηφιακής
βιβλιοθήκης του αρχείου της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης κατά τη σχολαρχία του
Κωνσταντίνου Τυπάλδου, Μητροπολίτου
Σταυρουπόλεως (1844-1864).

Εφαρμόστηκε το μορφότυπο EAD.
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Eργαλείο έρευνας για το Αρχείο της Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης
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Αρχείο του Συμβολαιογράφου Αγαθάγγελου 
Ιωαννίδη

Φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
ΤΑΒΜ Ιονίου Πανεπιστημίου εκπόνησε διατριβή
με αντικείμενο την ψηφιοποίηση, περιγραφή,
κωδικοποίηση και εμφάνιση του αρχείου του
Αγαθάγγελου Ιωαννίδη, συμβολαιογράφου στη
Λάρισα, γεννημένου στην Κωνσταντινούπολη
(1850-1932). Ερευνήθηκαν συμβολαιογραφικές
πράξεις για την περίοδο 1882 – 1927 που
βρέθηκαν στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Λάρισας. Αφορούν
αγοραπωλησίες γης, ενοικιαστήρια ακίνητης
περιουσίας, νομισματικές συναλλαγές,
αρραβώνες, προικοσύμφωνα κ.ά., δίνοντας
πληροφορίες για την οικονομική και κοινωνική
ζωή της εποχής εκείνης στη Θεσσαλία.

Εφαρμόστηκε το μορφότυπο EAD.
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Αρχείο του Συμβολαιογράφου Αγαθάγγελου 
Ιωαννίδη 37



Αποθετήρια

 ψηφιακά αποθετήρια (digital repositories)

 ιδρυματικά αποθετήρια (institutional repositories)

(ηλεκτρονικός) χώρος συγκέντρωσης ψηφιακού περιεχομένου
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Ανοικτή πρόσβαση

Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και 
απαλλαγμένη από τέλη και τους 
περισσότερους περιορισμούς 
πνευματικών
δικαιωμάτων διαδικτυακή 
πρόσβαση σε ψηφιακό 
ακαδημαϊκό και επιστημονικό 
περιεχόμενο. 

Οι αναγνώστες μπορούν να 
χρησιμοποιούν ελεύθερα το 
διαθέσιμο υλικό για ερευνητικούς, 
εκπαιδευτικούς και άλλους 
σκοπούς.

http://www.openaccess.gr/
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http://www.openaccess.gr/


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - eContent
40

https://econtent.ekt.gr

https://econtent.ekt.gr/


Πολιτιστική κληρονομιά - ΕΚΤ
41

https://www.searchculture.gr/

https://www.searchculture.gr/


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ
42

http://www.epset.gr/

http://www.epset.gr/


Ευτέρπη - ΕΚΤ

Μεταδεδομένα

Ηχητικό μέρος
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Παρτιτούρα

http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/ https://www.youtube.com/watch?v=lSUi_OB1OsQ

http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/bitstream/1163
6/395/5/Mes%20sto%20mouseio.mp3

http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/
https://www.youtube.com/watch?v=lSUi_OB1OsQ
http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/bitstream/11636/395/5/Mes sto mouseio.mp3


Αποθετήριο Ήλιος

Από το Ινστιτούτο Ιστορικών 
Ερευνών:

 Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

 Τομέας Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

 Τομέας Νεοελληνικών 
Ερευνών

 Σεμινάρια του Σπ. Ι. Ασδραχά 
στο ΕΙΕ (1994–2007)

44
από το πλούσιο επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

http://helios-eie.ekt.gr

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


Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών

http://digitalcollections.nlg.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και 
Περιοδικού Τύπου

http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html
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http://digitalcollections.nlg.gr/
http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html


Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

https://legacy.nlg.gr/el/node/15
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 OPAC

 OPAC ISBN ISMN ISSN

 OPAC Περιοδικών

 Καθιερωμένοι όροι ΕΒΕ (authorities)

 Κατάλογος χειρογράφων

 Κατάλογος Ελλήνων εκδοτών

 Ηλεκτρονικά περιοδικά της HEALLINK

https://legacy.nlg.gr/el/node/15
http://opac.nlg.gr/
http://isbn.nlg.gr/
http://serials.nlg.gr/
https://legacy.nlg.gr/el/node/56
https://legacy.nlg.gr/el/node/44
https://legacy.nlg.gr/el/node/43
https://legacy.nlg.gr/el/node/57


Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
47

http://www.elia.org.gr

http://www.elia.org.gr/


Ιδρυματικά Αποθετήρια
48

 Αποθετήρια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα οποία αποθηκεύεται
και γίνεται διαθέσιμο το επιστημονικό και διδακτικό έργο των
ιδρυμάτων: εργασίες φοιτητών, διπλωματικές/πτυχιακές, διατριβές,
άλλα δημοσιεύματα.

 Συνήθως η περιγραφή γίνεται με το μορφότυπο Dublin Core.

 Παρατηρούνται προβλήματα ως προς την ποιότητα της εφαρμογής
συνολικά, αλλά και ως προς την αξιοπιστία, δεδομένης της έλλειψης
συνέπειας στην ενημέρωση του περιεχομένου. Επίσης, συχνά το
περιβάλλον διεπαφής δεν είναι φιλικό και λειτουργικό. Άλλες φορές
δίνεται εικόνα εγκατάλειψης.



Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" της 
Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου http://hellanicus.lib.aegean.gr

49

http://hellanicus.lib.aegean.gr/


Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης  https://anemi.lib.uoc.gr

50

https://anemi.lib.uoc.gr/


Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
http://ir.lib.uth.gr 51

Καλά οργανωμένο αποθετήριο
κατά τμήμα και κατά συλλογή και
με δυνατότητα αναζήτησης ως
προς ημερομηνία δημοσίευσης,
συγγραφέα, τίτλο και λέξη-
κλειδί.

http://ir.lib.uth.gr/


Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» του ΕΚΠΑ  
https://pergamos.lib.uoa.gr 52

 Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες

 Διδακτορικές Διατριβές

 Ψηφιακή Συλλογή Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ (Σύνδεση στη 
συλλογή)

 Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Σύνδεση στη συλλογή)

 Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Α. Ψάχου
(Σύνδεση στη συλλογή)

 Συλλογή χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας (Σύνδεση στη συλλογή)

 Συλλογή δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων 
(Σύνδεση στη συλλογή )

 Αρχείο των Ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης 
(Σύνδεση στη συλλογή )

 Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας (Σύνδεση στη συλλογή)

 Συλλογή Ιατρικών Εικόνων (Σύνδεση στη συλλογή)

 Θεατρική Συλλογή  (Σύνδεση στη συλλογή)

https://pergamos.lib.uoa.gr/
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=col_histarch
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=col_folklore
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=col_psachos
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=col_byzantine
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=col_elections
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/browse.html?p.id=col_constantinople
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/col_mineralogy
http://pergamos-old.lib.uoa.gr/dl/navigation?pid=col:medical
http://pergamos-old.lib.uoa.gr/dl/object/col:theatre


Αποθετήριο «Κάλλιπος»

ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων 

και μαθησιακών αντικειμένων https://repository.kallipos.gr/
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https://repository.kallipos.gr/


Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας) http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

 Λεξικά

 Ψηφιοποιημένα περιοδικά

 Νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία

 Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία

 Διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων

54

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html


ToposText - Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
55

https://topostext.org/

https://topostext.org/


Αρχείο Ελένης Αντωνιάδη-Μπιμπίκου
56

Σπουδαία ιστορικός, 1923-2017.

Η Βιβλιοθήκη και το αρχείο της
βρίσκονται στο Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη. Το αρχείο θα είναι
σύντομα διαθέσιμο σε ψηφιακή
μορφή για κάθε ενδιαφερόμενο.

http://www.laskaridisfoundation.org/vivliothiki-ke-
archio-tis-istorikou-elenis-antoniadi-mpimpikou/

Το Ίδρυμα διαθέτει επίσης τα αρχεία
της Αικ. Κουμαριανού, του Κ. Δημαρά,
του Τρ. Σκλαβενίτη, του Κ.
Σβολόπουλου κ.ά.

http://www.arxeio-bibikou.gr/

Ψηφιακή συλλογή με 1651 εγγραφές, αγνώστου 
δημιουργού (εργασία φοιτητή ίσως;)

http://www.laskaridisfoundation.org/vivliothiki-ke-archio-tis-istorikou-elenis-antoniadi-mpimpikou/
http://www.arxeio-bibikou.gr/


Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Ψηφιακές συλλογές
57

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/gennadiusgreek/index.php

Σημαντικές αρχειακές συλλογές, 
όπως τα προσωπικά αρχεία των 
Γεννάδιου, Σεφέρη, Ελύτη, Βικέλα, 
Βενέζη, Βάρναλη, Βασιλικού, Εύης 
Μελά, Δημήτρη Μητρόπουλου, η 
αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη 
κ.ά.

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/gennadiusgreek/index.php


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος» http://www.venizelos-foundation.gr
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http://www.venizelos-foundation.gr/


Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
https://www.rchumanities.gr 59

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με στόχους
τη χρηματοδότηση της έρευνας στις
ανθρωπιστικές επιστήμες, τη διατύπωση μιας
ατζέντας για την πολυσχιδή σημασία των
ανθρωπιστικών επιστημών, τη διεξαγωγή
δημόσιας συζήτησης για τα αποτελέσματα των
ερευνών αλλά και την περαιτέρω διάδοση και
διάχυσή τους προς την επιστημονική κοινότητα
και στο ευρύ κοινό.

Συντονίζει το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η
Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό
Αρχείο», με αφορμή την επερχόμενη επέτειο
των διακοσίων χρόνων από το 1821.

https://www.rchumanities.gr/


ΔΥΑΣ - Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες  http://www.dyas-net.gr

60

Εθνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
υλοποιούμενη από ένα δίκτυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της
έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με χρήση τεχνολογιών της
πληροφορίας.

Συμμετέχουν:
• Ακαδημία Αθηνών (Συντονιστής)
• Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» – Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ)
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας
• Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
• Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ) – Ινστιτούτο 

Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

http://www.dyas-net.gr/
http://www.academyofathens.gr/
http://www.dcu.gr/index.php?p=dcu&lang=el
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.iccs.gr/
http://www.asfa.gr/
http://www.ics.forth.gr/isl/cci-gr.html


Europeana

https://www.europeana.eu/portal/el
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https://www.europeana.eu/portal/el


Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο – Deutsches
Archaeologisches Institut https://www.dainst.org
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https://www.dainst.org/


Arachne – iDAI Objects   https://arachne.dainst.org
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https://arachne.dainst.org/


Ariadne  http://www.ariadne-infrastructure.eu
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http://www.ariadne-infrastructure.eu/
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http://ariadne2.isti.cnr.it/browse/what

http://ariadne2.isti.cnr.it/browse/what


Τυποποίηση
 τυποποίηση

το σύνολο των διαδικασιών και δραστηριοτήτων προκειμένου να εκπονούνται 
τυποποιητικά τεκμήρια

 τυποποιητικό τεκμήριο 

το τεκμήριο που παρέχει κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά για 
δραστηριότητες ή για τα αποτελέσματά τους

Τυποποιητικά τεκμήρια:

• πρότυπα

• προδιαγραφές

• τεχνικές εκθέσεις

• κανονισμοί

• κατευθυντήριες οδηγίες

«de jure» (εκ του νόμου) ή «de facto» (εκ των πραγμάτων)

66



Τυποποίηση

 αμοιβαία κατανόηση, διαβούλευση και συναίνεση

 αντικειμενικότητα

 ασφάλεια και προστασία

 βελτιστοποίηση στην αξιοποίηση των πόρων 

 επικοινωνία και ανταλλαγή

 καθιέρωση καλών πρακτικών

 καταλληλόλητα για χρήση

 ομοιόμορφη περιγραφή διεργασιών, διαφάνεια και σύγκριση

 ποιότητα

 συμβατότητα και διαλειτουργικότητα

 συμμετοχή και συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών (διάσταση δημοκρατίας)
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Τυποποίηση

Όλα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες διαφάνειες 

δεν θα μπορούσαν να γίνονται πραγματικότητα 

χωρίς την τυποποίηση.
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Τυποποίηση

 Για τις βιβλιοθήκες και την πληροφόρηση:

ISO/TC 46 Information and documentation

ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 Τεκμηρίωση

 Για τη γλώσσα και την ορολογία:

ISO/TC 37 Language and terminology

ΕΛΟΤ/ΤΕ  21 Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι

κτλ...
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https://www.iso.org/committee/48750.html
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/
https://www.iso.org/committee/48104.html
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE21/


Ορολογία

 η επιστήμη των όρων

 σύνολο κατασημάνσεων που ανήκει σε μια ειδική γλώσσα 

 έννοια: μονάδα γνώσης που δημιουργείται από ένα μοναδικό συνδυασμό 
χαρακτηριστικών

«ποταμός», «Πηνειός ποταμός», «πύργος», «Πύργος του Άιφελ», «τετραγωνική ρίζα του 16», 
«πληροφορία», «εμπορικό σήμα»

Σημειώνεται ότι οι έννοιες δεν συνδέονται κατ’ ανάγκην με συγκεκριμένες γλώσσες, επηρεάζονται,
όμως, από το κοινωνικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο το οποίο συχνά οδηγεί σε διαφορετικές
κατηγοριοποιήσεις.

 κατασήμανση: παράσταση μιας έννοιας με ένα σημείο (σημάδι) που την υποδηλώνει

σύμβολα, ονόματα, όροι

 όρος: λεκτική κατασήμανση μιας γενικής έννοιας σε είδιο θεματικό πεδίο 

δίκτυα αποχέτευσης (προτιμώμενος όρος για την έννοια «δίκτυα αποχέτευσης» με συνώνυμο όρο 
αποχετευτικά δίκτυα)
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Φορείς ορολογίας

 Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)

 Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ)
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http://www.eleto.gr/
http://www.eleto.gr/gr/EDO.html
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http://www.eleto.gr/gr/TheEndlessPath.htm

http://www.eleto.gr/gr/TheEndlessPath.htm


Βιβλιογραφία (ενδεικτική)

 A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections: A NISO Recommended Practice - 3rd 
edition (Prepared by the NISO Framework Working Group with support from the Institute of Museum 
and Library Services. - 3rd edition. (2007). 100 p. Διαθέσιμο στο: 
https://www.niso.org/sites/default/files/2017-08/framework3.pdf.

 Mihram, D. (2017). The University of Southern California Voltaire Letters: A polymathic multimodal 
digital project. College & Research Libraries News, 78(11), 592. Διαθέσιμο στο: 
https://doi.org/10.5860/crln.78.11.592

 Sula, C. A. (2013). Digital Humanities and Libraries: A Conceptual Model. Journal of Library 
Administration, (53), 10–26.

 Vandegrift, M., & Varner, S. (2013). Evolving in Common: Creating Mutually Supportive Relationships 
Between Libraries and the Digital Humanities. Journal of Library Administration, 53(1), 67–78.

 Varner, S., & Hswe, P. (2016). Special Report: Digital Humanities in Libraries. American Libraries. 
Διαθέσιμο στο: https://americanlibrariesmagazine.org/2016/01/04/special-report-digital-humanities-
libraries/.

 Καπιδάκης, Σ., Λαζαρίνης, Φ., Τοράκη, Κ. (2015). Θέματα βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης των 
πληροφοριών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο 
στο: http://hdl.handle.net/11419/1674.  
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https://www.niso.org/sites/default/files/2017-08/framework3.pdf
https://doi.org/10.5860/crln.78.11.592
https://americanlibrariesmagazine.org/2016/01/04/special-report-digital-humanities-libraries/
http://hdl.handle.net/11419/1674
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https://www.youtube.com/watch?v=BNaH4xAY7Dg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BNaH4xAY7Dg&feature=youtu.be
https://youtu.be/BNaH4xAY7Dg?t=23
https://youtu.be/BNaH4xAY7Dg?t=23

