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επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος, για την 
πρόσκλησή της για διάλεξη στο μάθημα 
Δίκαιο και Δεοντολογία Πνευματικών 
Δικαιωμάτων στο Σύγχρονο Περιβάλλον 
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• Στο τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 
και Μουσειολογίας
– Διοίκηση και συναδέλφους



Διάρθρωση παρουσίασης

• Πριν τη Europeana
– CENL, GABRIEL, TEL, TEL-ME-MOR, FUMAGABA, 

The European Library, DLI, EDL Foundation, EDL 
Network

• Europeana, έργα εμπλουτισμού της
– Athena, Carare, EuropeanaLocal, Europeana v1.0, 

v2.0, κ.ά.

• H Europeana σήμερα
• Συμπεράσματα



CENL
• Conference of European National Librarians, 

ιδρύθηκε το 1987
• Πρώτη συνάντηση στη Λισαβόνα με 11 χώρες

– Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο και το Βατικανό

• Σήμερα έχει 49 μέλη από 46 χώρες
• Είναι διεθνής ΜΚΟ (INGO) και συμμετέχει στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης και στη Europeana



CENL αποστολή

• Πρόσβαση στο πολυγλωσσικό περιεχόμενο 
των εθνικών βιβλιοθηκών

• Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης

• Προστασία του ευρωπαϊκού πολιτιστικού 
περιεχομένου

• Προώθηση της πολιτιστικής ετερογένειας της 
ευρωπαϊκής κουλτούρας 



GABRIEL
• GAteway and BRIdge to Europe's National 

Libraries
• Ολοκληρώθηκε το 2005 και δημιούργησε τις 

«γέφυρες» μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Το πρόγραμμα TEL (The European Library) 
(2001-2004) δημιούργησε το πλαίσιο 
οργάνωσης για την πρόσβαση στις συλλογές 
των εθνικών βιβλιοθηκών 



The European Library
• Ιδρύθηκε από το CENL (1997)
• Ενισχύθηκε από το GABRIEL που παρείχε 

πρόσβαση στους OPACs των ευρωπαϊκών 
εθνικών βιβλιοθηκών (1997-2001)

• TEL (2001-2004), χρηματοδοτούμενο από το FP5 
της EC

• Συμμετείχαν οι εθνικές βιβλιοθήκες
– Φιλανδίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, 

Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Ελβετίας και Ηνωμένου 
Βασιλείου



Αποτέλεσμα του TEL
• www.theeuropeanlibrary.org (2005) 
• Με 150 εκατομμύρια εγγραφές που 

προέρχονται από 172 συλλογές των 
Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών

• Οι πηγές που δίνει πρόσβαση η TEL είναι 
ψηφιακές (βιβλία, χάρτες, βίντεο, ηχητικά 
τεκμήρια, κ.ά.) και βιβλιογραφικές και 
καλύπτουν 35 γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
επικράτειας

http://www.theeuropeanlibrary.org/�


TEL-ME-MOR

• The European Library: Modular Extensions for 
Mediating Online Resources

• TEL-ME-MORE (2005-2007) περιεχόμενο από 
άλλες 10 εθνικές βιβλιοθήκες από νέα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TELplus

• Επίσης, το πρόγραμμα TELplus (2007-2009), 
το οποίο ολοκληρώθηκε το 2009 και 
πρόσθεσε 22 εκατομμύρια πολυγλωσσικές 
σελίδες στο TEL και τις εθνικές συλλογές της 
Βουλγαρίας και Ρουμανίας



FUMAGABA

• 2008-2009, FUMAGABA συλλογές των 
εθνικών βιβλιοθηκών της ανατολικής 
Ευρώπης (συμμετοχή από οχτώ χώρες)
– Σκόπια, Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία, Γεωργία, 

Αρμενία, Βοσνία και Αζερμπαϊτζάν 

• Για τα προγράμματα GABRIEL, TEL, TEL-ME-
MOR και FUMAGABA βλέπε το ιστορικό της 
TEL στο 
www.theeuropeanlibrary.org/tel4/history

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/history�


The European Library σήμερα

• Μοναδικό σημείο πρόσβασης για 200 
εκατομμύρια πηγές από 48 εθνικές 
βιβλιοθήκες και μερικές ερευνητικές

• Συμμετέχει στη Europeana, στην ουσία 
αποτελεί υπηρεσία της

• Καθοδηγείται από CENL, CERL (Consortium of 
European Research Libraries) και LIBER 
(Association of European Research Libraries)



i2010

• Η TEL πρόδρομος της Europeana
• Η πρωτοβουλία i2010 –κατά τη διάρκεια 

συγγραφής του παρόντος έχει ενσωματωθεί 
στην Digital Agenda for Europe: a Europe
2020 Initiative- της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης 
καθόρισε το νέο στρατηγικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής



i2020

• Η Επιτροπή πρότεινε τρεις στόχους 
προτεραιότητας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
στους τομείς της ΚτΠ και ΜΜΕ: 
– ολοκλήρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

πληροφοριών
– ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων 

στην έρευνα για τις ΤΠΕ και 
– ολοκλήρωση της δημιουργίας μιας ΚτΠ και των 

ΜΜΕ με βάση την κοινωνική ένταξη



DLI
• Η Πρωτοβουλία για τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

(Digital Libraries Initiative – DLI), 
• Σήμερα Digital Agenda for Europe: a Europe

2020 Initiative
• Είναι το πιο μεγαλόπνοο πρόγραμμα του 

i2010, το οποίο συνεχίζεται μέχρι το 2020
• Στόχος του η δημιουργία μιας «ιδεατής» 

Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης με σκοπό να κάνει 
τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και επιστημονικά 
τεκμήρια προσβάσιμα σε όλους 



DLI κατευθύνσεις

• Πολιτιστική κληρονομιά: να δημιουργήσει μια 
κοινή Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που 
θα εξυπηρετεί ως μια Διαδικτυακή 
πολυγλωσσική πύλη δίνοντας πρόσβαση στις 
πολιτιστικές συλλογές από όλα τα κράτη μέλη

• Επιστημονική κληρονομιά: να εγγυηθεί την 
τρέχουσα και την μελλοντική πρόσβαση στην 
πληροφορία για έρευνα και καινοτόμους 
σκοπούς



EDL Foundation

• Αποτέλεσμα της DLI είναι τα EDL Foundation 
και του EDL Νetwork

• Σκοπός του EDL Foundation η δημιουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
(European Digital Library-EDL)

• Προώθησε τη συνεργασία μεταξύ των 
ευρωπαϊκών φορέων παροχής περιεχομένου 
(βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, κλπ) για την 
παροχή περιεχομένου σε μια κοινή πύλη



EDLnet

• Κλήθηκε να δημιουργήσει ένα νομικό 
πλαίσιο/οργανισμό για να χρηματοδοτείται 
από την ΕΕ γι’ αυτόν τον σκοπό

• Αποτέλεσμα του EDL Foundation ήταν το EDL 
Network, αργότερα European.Net ή EDLnet 
(2007-2009)

• Το EDLnet ήταν το Ευρωπαϊκό θεματικό 
δίκτυο που πρότεινε τη Europeana



EDLnet
• Είχε ως σκοπό

– να προωθήσει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης 
μεταξύ των οργανισμών που θέλουν να 
συμμετέχουν στη Europeana

– να δημιουργήσει την οργανωτική της δομή, να 
αντιμετωπίσει προβλήματα διαλειτουργικότητας

– να προτείνει μια εφαρμόσιμη λύση για την 
υλοποίησή της, να επιλύει προβλήματα που 
αναδύονται και να εντοπίζει θέματα για 
περαιτέρω έρευνα



EDLnet πακέτα εργασίας

• 90 εταίροι με σκοπό την ανάπτυξη της 
Europeana, 5 πακέτα εργασίας
– Ανθρώπινη, πολιτική και διακοινοτική 

συνεργασία
– Τεχνική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα
– Χρήστες και χρηστικότητα
– Διάχυση
– Διοίκηση και συντονισμός



EDLnet 5 ομάδες εργασίας (WG)
• Ανθρώπινη, πολιτική και διακοινοτική 

συνεργασία (wg1)
• Πρότυπα και διαλειτουργικότητα προτύπων 

(με έμφαση στα μεταδεδομένα, (πχ ESE, 
EDM) (wg2.1)

• Σημασιολογική και πολυγλωσσική 
διαλειτουργικότητα (wg2.2)

• Τεχνολογική αρχιτεκτονική (wg2.3)
• Χρήστες και χρηστικότητα (wg3)



Η εξέλιξη του EDLnet

• Την Ελλάδα στο EDLnet εκπροσωπούσε, ως 
εθνικός αντιπρόσωπος, η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας (ΔΚΒΒ)

• Η συνέχεια του EDLnet και του EDL 
Foundation είναι το Europeana Network και 
το Europeana Foundation που αναπτύσσονται 
παρακάτω όταν παρουσιάζεται η Europeana
και η εξέλιξή κατά τη συγγραφή του παρόντος



Europeana: προγράμματα

Τρία είδη:
• Παροχής περιεχομένου και τεχνολογίας

– Europeana Awareness, Europeana v1.0, 2.0, κ.ά.

• Παροχής τεχνολογίας (αμιγώς τεχνολογικά)
– Arrow, Assets, EuropeanaConnect, LoCloud, κλπ

• Παροχής-ενίσχυσης περιεχομένου
– Athena, Carare, EFG, EUscreen, EuropeanaLocal, 

κ.ά.



ATHENA

• 2008-2011
• Αποσκοπούσε στη συνεργασία μουσείων και 

οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς για την 
ενσωμάτωση του υλικού τους στη Europeana 
καθώς και την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων 
που θα διευκολύνουν στο μέλλον την 
τροφοδότησή της με παρόμοιο υλικό από 
αντίστοιχους φορείς



ATHENA επιτεύγματα
• Το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας 

Σημάτων του ΕΜΠ που υλοποίησε ενδιάμεσο 
σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί ως αυτόνομος 
συσσωρευτής

• Δηλαδή, είναι ανοικτός για harvesting μόνο στη 
Europeana, παρέχει εργαλεία για τη φόρτωση 
μεταδεδομένων σε μορφή XML και  το mapping 
στο σχήμα της Europeana

• Συμμετείχαν εκτός του ΕΜΠ που καθοδήγησε το 
έργο, το Υπουργείο Πολιτισμού και το 
Πανεπιστήμιο Πατρών 



CARARE

• Το CARARE είναι ένα δίκτυο βέλτιστων 
πρακτικών που εμπλουτίζει τη Europeana με 
περιεχόμενο που αφορά αρχαιολογικά 
μνημεία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά 
της Ευρώπης, και με τριασδιάστατο (3D) και 
εικονικής πραγματικότητας περιεχόμενο

• Φεβρουάριος 2010-σήμερα, συμμετέχουν το 
ερευνητικό κέντρο Αθηνά, το ΕΜΠ και το 
Υπουργείο Πολιτισμού



Πριν τη Europeana στην Ελλάδα

• 2000-2010, ψηφιοποιήσεις πολιτιστικού και 
επιστημονικού περιεχομένων με έργα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

• Ετερογένεια (ψηφιοποιημένου) περιεχομένου
• Κείμενα και εικόνες σε βιβλιοθήκες και 

αρχεία
• Αρχεία ήχου, βίντεο, ηχογραφήσεων, κλπ 

(ΕΡΤ!), www.ert-archives.gr (;)

http://www.ert-archives.gr/�


Ετερογένεια σε πολιτιστικούς 
οργανισμούς

• Σε περιεχόμενο, εξειδίκευση και σε 
ικανότητες υλοποίησης αποθετηρίων

• Δεν είχαν ψηφιοποιημένο περιεχόμενο
• Δεν είχα διαλειτουργικά (DC, OAI-PMH) 

αποθετήρια
• Είχαν σύνολα δεδομένων (πχ φωτογραφίες) 

χωρίς τεκμηρίωση και οργάνωση
• Το EuropeanaLocal βοήθησε με εργαλεία και 

τεχνογνωσία  τους φορείς που συμμετείχαν



openarchives.gr

• Ο συσσωρευτής στον ακαδημαϊκό χώρο
• Αναπτύχθηκε από τον Βαγγέλη Μπάνο
• Συντηρείται και αναπτύσσεται από το ΕΚΤ
• Χρησιμοποιείται από τις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες και το ΕΚΤ
• Συσσωρεύει μεταδεδομένα σε DC από 68 

συλλογές, 50 φορείς και έχει 464.879 
(μετρήσεις Μαΐου 2014)



EuropeanaLocal (2008-2011)
• Δίκτυο κατανεμημένων αποθετηρίων βέλτιστων 

πρακτικών
• Ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου τοπικών 

οργανισμών, βιβλιοθηκών, μουσείων, αρχείων, 
κλπ, μέσω της πύλης Europeana 

• Προώθηση προτύπων μέσω της Europeana και 
ενίσχυση του περιεχομένου της

• Ελληνικός εταίρος προγράμματος και 
συσσωρευτής: ΔΚΒΒ



Φορείς που συμμετέχουν (1)

1. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
3. Αμερικανική Γεωργική Σχολή
4. ΤΕΕ τμήμα Κέρκυρας
5. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
6. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 

«Λίλιαν Βουδούρη»
7. Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη (Αργοστολίου)



Φορείς που συμμετέχουν (2)

8. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

9. Υπουργείο Παιδείας
10.Κολλέγιο Ανατόλια
11.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
12.Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
13.Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
14.Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους



Ομάδα διαχείρισης έργου
• Γιάννης Τροχόπουλος, ΔΚΒΒ (σήμερα στο ΚΠΙΣΝ)
• Γιώργιος Μπίκας, ΔΚΒΒ
• Μανώλης Γαρουφάλλου, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Σαράντος Καπιδάκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
• Αλέξανδρος Κουλούρης, ΤΕΙ Αθήνας
• Βαγγέλης Μπάνος, openarchives.gr (σήμερα 

freelancer)
• Δημήτρης Πρωτοψάλτου, University of Geneva

(σήμερα στο Future Library, ΙΣΝ)
• Ράνια Σιάτρη, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης



Η συμβολή του EuropeanLocal

• Πριν το EuropeanaLocal και τη Europeana η 
συσσώρευση (συγκομιδή) μεταδεδομένων σε 
πολιτιστικούς οργανισμούς ήταν ανύπαρκτη

• Η ομάδα έργου του EuropeanaLocal βοήθησε 
με τεχνογνωσία σε θέματα αντιστοίχισης 
μεταδεδομένων (mapping), σε ζητήματα 
διαλειτουργικότητας (DC, OAI-PMH), 
λογισμικού (DSpace plug-in) και σε τεχνικά 
θέματα (διάφορα εργαλεία)



Ειδικά για τα μεταδεδομένα

• Συμμόφωση με το Dublin Core (DC), το 
Europeana Semantic Elements (ESE) και το 
Europeana Data Model (EDM)

• Εξαγωγή ESE με το OAI-PMH
• Παροχή μεταδεδομένων με τη χρήση της Data 

Exchange Agreement (DEA) της Europeana και 
επαναχρησιμοποίησή τους γίνεται με την 
άδεια Creative Commons 0 (CC0)



Μετάβαση από το DC στο ESE

• Ακόμα και οι φορείς που συμμετέχουν στο
openarchives.gr χρησιμοποιούν απλό DC

• Η Europeana θέλει ESE ή EDM με 
περισσότερα (και ειδικά) πεδία, όπως ο τύπος 
περιεχομένου που χωρίζεται σε υποπεδία
κείμενο, εικόνα, βίντεο, και άλλα ειδικά πεδία

• Η βοήθεια ήρθε με το DSpace plug-in



DSpace plug-in (1)

• Πρόσθετο εργαλείο ανταλλαγής 
περιεχομένου

• Αναπτύχθηκε από τον Βαγγέλη Μπάνο για 
λογαριασμό της ΔΚΒΒ και επεκτάθηκε από το 
ΕΚΤ

• Αποτελεί επέκταση του DSpace για παροχή 
μεταδεδομένων αποθετηρίων στη Europeana
(σχήμα ESE και EDM)



DSpace plug-in (2)

• Μαζική συμπλήρωση πεδίων και τιμών μεταδεδομένων του 
ESE
– PHP Metadata Updater (Μπάνος, ΔΚΒΒ)
– Java Metadata Updater με αυτόματη προσθήκη των 

πεδίων ESE απευθείας στο σχήμα μεταδεδομένων του 
DSpace (ΕΚΤ)

• Παροχή / εξαγωγή μεταδεδομένων ESE μέσω OAI-PMH –
δημιουργία ειδικού OAI Crosswalk (Μπάνος, ΔΚΒΒ)

• Πολύ εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση με κάποιους 
περιορισμούς σε δυνατότητες παραμετροποίησης



Ελληνικός συσσωρευτής

• Hellenic Aggregator for Europeana, 
aggregator.libver.gr

• Αναπτύχθηκε από τον Βαγγέλη Μπάνο για τη 
ΔΚΒΒ και συντηρείται ομοίως

• Κατά τη συγγραφή του παρόντος αποτελεί τον 
επίσημο συσσωρευτή ελληνικού 
περιεχόμενου για τη Europeana

• Η συγκομιδή (harvesting) είναι μηνιαία 

http://aggregator.libver.gr/�


Πρόσθετα εργαλεία

• Ανταλλαγής περιεχομένου
• Open Archives Engine (OAE), 

openarchivesengine.com
• Open archives initiative protocol for metadata 

harvesting validation and data extraction tool, 
oaipmh.com

• DEiXTo, www.deixto.com

http://openarchivesengine.com/�
http://oaipmh.com/�
http://www.deixto.com/�


Άλλες δράσεις του EuropeaLocal

• Συμπόσιο στο ΕΙΕ, 19 Οκτωβρίου 2010

• Εμπλουτισμός περιεχομένου, πρότυπα

• Νέοι φορείς

• Που έχουν αποθετήριο ή δημιούργησαν 
αποθετήριο στο πλαίσιο του προγράμματος



Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

• Η ΑΓΣ ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1904
• Με την ανακαίνιση του 2001 ονομάστηκε σε 

Βιβλιοθήκη «Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή»
• Τα Αρχεία της ΑΓΣ περιλαμβάνουν πολύτιμα 

τεκμήρια που αφορούν στην ίδρυση της 
Σχολής και την ιστορία της όπως επιστολές, 
αναφορές, φωτογραφικό υλικό και διάφορα 
αντικείμενα



Η συμμετοχή της στο πρόγραμμα

• Το 2008 ξεκίνησε η συνεργασία με το 
EuropeanaLocal

• Έδωσε κίνητρο στη βιβλιοθήκη και 
συγκέντρωσε τις δραστηριότητες οργάνωσης 
μέρους των συλλογών της στην μετατροπή 
τους σε ψηφιακή μορφή

• Παράλληλα επιλογή για διατήρηση και 
ψηφιοποίηση 1000 περίπου φωτογραφιών 
από 3 μεγάλες συλλογές



Αποθετήριο ΑΓΣ «Ουρανός»

• Από το 2009 βασισμένο στο Dspace
• Οργάνωση και διάθεση του αρχείου της από 

το αποθετήριο
• Έχει υλοποιήσει όλα τα πρότυπα 

διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής 
περιεχομένου, DC, OAI-PMH, κλπ

• Διαθέσιμο στο ouranos.afs.edu.gr/dspace

http://ouranos.afs.edu.gr/dspace�


Europeana: σενάρια συμμετοχής

1. Να υπάρχει ψηφιακό περιεχόμενο και 
αποθετήριο
– DC, ESE, EDM, OAI-PMH

2. Να μην υπάρχει ψηφιακό περιεχόμενο και 
αποθετήριο
– Δημιουργία ή διάθεσή του (και μέσω της ΔΚΒΒ)

3. Να υπάρχει περιεχόμενο που μπορεί να 
εκφραστεί σε XML, βλ. DEiXTo



Europeana σήμερα

• ~30 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα
• Ο δικτυακός τόπος διαθέσιμος σε 29 γλώσσες
• API και άλλα τεχνολογικά εργαλεία
• ESE, EDM και χαρτογραφήσεις
• CC0 και DEA
• Δίκτυα υποστήριξης: Europeana Foundation, 

Europeana Network και Europeana 
Professional



Αξίζει να δείτε (1)

• pro.europeana.eu, Europeana Professional
• www.europeana.eu, Europeana
• www.europeanalocal.eu, EuropeanaLocal
• www.deixto.com, DEiXTo
• http://vbanos.gr/blog/2010/02/11/dspace-

plugin-for-europeana-semantic-elements/, 
DSpace plug-in

http://pro.europeana.eu/�
http://www.europeana.eu/�
http://www.europeanalocal.eu/�
http://www.deixto.com/�
http://vbanos.gr/blog/2010/02/11/dspace-plugin-for-europeana-semantic-elements/�
http://vbanos.gr/blog/2010/02/11/dspace-plugin-for-europeana-semantic-elements/�


Αξίζει να δείτε (2)

• Houssos, N., Stamatis, K., Banos, V., Kapidakis, S., 
Garoufallou, E., & Koulouris, A. (2011). Implementing 
enhanced OAI-PMH requirements for Europeana. In 
S. Gradmann et al. (Ed.), Proceedings of the 
International Conference on Theory and Practice of 
Digital Libraries (TPDL 2011), Berlin, Germany, 
September 25-29, 2011, Lectures Notes in Computer 
Science (LNCS), vol. 6966, pp. 396-407. Berlin 
Heidelberg: Springer-Verlag. 
– doi:10.1007/978-3-642-24469-8_40

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24469-8_40�


Συμπεράσματα (1)
• Η συμμετοχή στη Europeana:

– Αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο των φορέων
– Βοηθά στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων
– Βοηθά στην εύρεση χρηματοδότησης από 

ευρωπαϊκά προγράμματα
– Συμβάλει (πιθανό) στην ενεργοποίηση των 

χρηστών και προσέλκυση νέων –διότι οι 
οργανισμοί πληροφόρησης «πεθαίνουν» χωρίς 
χρήστες



Συμπεράσματα (2)
• Γιατί η «κρίση» θέλει πολιτισμό!
• Γιατί οι φορείς πληροφόρησης (βιβλιοθήκες, 

αρχεία και μουσεία) πρέπει να είναι το 
βασικό «κύτταρο» πολιτισμικής και ψυχικής 
ανάτασης μιας κοινωνίας

• Τέλος, γιατί οι κοινωνίες «κατρακυλούν» όταν 
οι πολίτες αδιαφορούν –όπως γίνεται σήμερα



Ο επαγγελματίας πληροφόρησης;

• Που βρίσκεται;
• Γιατί υπάρχει;
• Πώς μπορεί να συνεισφέρει;
• Γιατί είσαστε στο ΠΜΣ;
• …και άλλα ζητήματα που μπορούμε να 

συζητήσουμε



Σας ευχαριστώ πολύ!
Αλέξανδρος Κουλούρης, δρ

Καθηγητής Εφαρμογών
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

akoul@teiath.gr
http://users.teiath.gr/akoul/

mailto:akoul@teiath.gr�
http://users.teiath.gr/akoul/�
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