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OpenArchives
έναςψηφιακός
θησαυρός

Από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τ^ο Op>eriArchives.gr η μεγα
X λύπρη ελληνική πύλη πρόσβασης

σε έγκριτο επιστημονικό
περιεχόμενο που αναπτύσσεται

από το Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης

EKT και η οποία
συγκεντρώνει

ήδη 723.000 ψηφιακά
τεκμήρια από 73 σηλλογές

61 φορέων ανασχεδιάστηκε εικαστικά

αναβαθμίστηκε τεχνικά

και εμπλουτίστηκε σημασιολογικά

προς όφελος της ερευνητικής

της εκπαιδευτικής και
της επιστημονικής κοινότητας
που εξυπηρετεί

Η πόλη η οποία προσφέρεται
με ένα δυναμικό και περισσότερα

φιλικό περιβάλλον διε
παφής παρέχει στους επισκέπτες

της βελτιωμενοης τρόποης
πλοήγησης αλλά και νέες εξελιγμένες

δυνατότητες αναζήτησης
στο πλούσιο περιεχόμενο

των σηλλογών της με βάση χρα
νολογίες και τύποης υλικού Αυτό

επιτυγχάνεται με τον σημασιολογικό

εμπλουτισμό και την
επιμέλεια περιεχομένου που
εφορμόζει το ΕΚΤ στα μεταδε
δομένα που σησσωρεΰει χρησιμοποιώντας

προηγμένα σημασιολογικά

εργαλεία και λεξιλόγια

Ταυτόχρονα επικαιροποι
ήθηκαν οι σηλλογές που περιλαμβάνει

π πόλη To OpenAr
chives.gr απέκτησε πλέον σαφή
επιστημονικό προσανατολισμό
καθώς οι πολιτιστικές σηλλογές
που φιλοξενούσε είναι πλέον
προσηελάοτμες μέσω της πόλης
SearchCidture.gr του εθνικού
συσσωρευτή περιεχομένου πολιτιστικής

κληρονομιάς

73 ψηφιακές συλλογές
Ο επισκέπτης της ανανεωμένης
πύλης OpenArdiives.gr www
openarchives.gr μπορεί να περιηγηθεί

από ένα κοινό σημείο
σε περισσότερα από 723.000 ψηφιακά

τεκμήρια και να αναζητήσει

σηλλογές γκρίζας βιβλιο
γροφίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

και επιστημονυ-ιό περιεχόμενο
που παράγεται από φορείς

έρευνας επιστήμης και εκπαίδευσης

Διδακτορικές διατριβές
μεταπτυχιακές εργασίες βιβλία
δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά

περιοδικά τεκμήρια
συνεδρίων βιβλιοκρισίες συνεντεύξεις

και ηχογραφήσεις είναι

ορισμένοι μόνο τύποι περιεχομένου

που οπγκενφώνον
ται στο διαδικτυακό περιβάλλον
του OpenArchives.gr

Το περιεχόμενο που ευρετη

ριάζεται στις 73 ψηφιακές σηλλογές

του OpenArchives.gr είναι
κατανεμημένο σε επιμέρους ψηφιακές

βιβλιοθήκες σε αρχεία
και σε ιδρυματικά αποθετήρια
στο διαδίκτυο και εντοπ ίζεται δύ
σκολα από τις καθιερωμένες μηχανές

αναζήτησης
To επιστημονικό περιεχόμενο
που οτιγκεντρώνειαι στην αναβαθμισμένη

υποδομή του
OpenArchives.gr

είναι εύκολα ανα
ζητησιμο και δυναμό καθώς
ετηκαιροποιείται τακτικά με νέες

σηλλογές ενώ οι υπάρχουσες
ενημερώνονται διαρκώς ακολουθώντας

την πορεία παρογω
γής και δημοσίευσης των φορέων

που παρέχουν τις σηλλογές
τοης στην πύλη

Οι σηλλογές του OpenArchives.gr

προέρχονται από 61 έγ
κριτοης φορείς από την Ελλάδα

0 επισκέπτης
της ανανεωμένης πύλης
OpenArchives.gr
I www openarchrves.gr
μπορεί να περιηγηθεί από
ένα κοινό σημείο σε περισσότερα

από 723.000
ψηφιακά τεκμήρια

και την Κύπρο όπως πανεπιστήμια

ερευνητικά κέντρο επιστημονικές

εταιρείες δημόσιες
βιβλιοθήκες αρχεία και σηλλογές

ιδρυμάτων Ως εκ τούτου το
περιεχόμενο των σηλλογών καλύπτει

μία τεράστια πουαλία θεματικών

περιοχών και παρουσιάζει

μεγάλη ποικιλομορφία
Αξιοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης

του ΟραπΑτεήίνε5 ο

χρήστης μπορεί να εντοπίσει βιβλία

και μελέτες από τον τομέα
τωνΑνθρωπιστικών Επιστημών
επιστημονικά άρθρο και εκπαιδευτικό

υληώ από τον κλάδο των
Κοινωνικών Επιστημών τεύχη
επιστημονικών περιοδικών που
καλύπτουν το φάσμα τόσο των
Φυσικών όσο και των Γεωργικών
Επιστημών διπλωματικές εργασίες

από ίο πεδίο της κιτρικής και
των Επιστημών Υγείας και παρουσιάσεις

σε συνέδρια με περιεχόμενο

που σχετίζεται με τους
τομείς της Μηχανικής και της
Τεχνολογιάς

Οι φορείς προσκομίζουν πολλαπλά

οφέλη από τη συμμετοχή
τοης στον συσσωρευτή επιστημονικού

περιεχομένου OpenArchives.gr
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