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ΕΚΤ Έως τις 30 Ιουνίου η έρευνα που διενεργεί το παρατηρητήριο ENUMERATE μεταξύ των εθνικών ευρωπαϊκών φορέων

Δράσεις για την ψηφιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Υηοεκτιμημένη
η ελληνική
δραστηριότητα

μέχρι ης 30 Ιουνίου έλαβε η

έρευνα που διενεργεί ίο παρατηρητήριο
ENUMERATE για τους φορείς του ευρύ
ιερου πολιτιστικού οικοουστήματοςτης
Ευρώπης Η έρευνα π οποία στην Ελλάδα

πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ που
είναι ο εθνικός συντονιστής της δράσης
απευθύνεται σε αρχεία βιβλιοθήκες μουσεία

πινακοθήκες οπτικοακουστικές
ουλλογές και αρχεία όπως ταινιοθήκες
και φορείς υπεύθυνους για μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους αποτελεί συνέχεια

των προηγούμενων επιτυχημένων
ερευνών ENUMERATE που πραγματοποιήθηκαν

τα έτη 2012 2013 και 2015
και περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο
to οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελι'δα

https://nl.surveymonkey.com/r/enume
rate_core_survey_4_GREEK

Το παρατηρητήριο αποτελεί μέρος
ιης Europeana παρέχονΐας στοιχεία για
ης διαδικασίες ψηφιοποίησης ψηφιακής
διατήρησης και ηλεκτρονικής πρόσβασης
που ακολουθούν οι ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί

φορείς Μέσω αις υπό εξέλιξη έρευνας

θα συγκεντρωθούν στοιχεία για α

ιις δράσεις ψηφιοποίησης β to κρσιος
ιων ψηφιακών συλλογών γ την πρόσβαση
και tn χρήση ψηφιακών ουλλογών δ τη

διατήρηση ψηφιακού υλικού πολιησπκής
κληρανομιάς Ένα σημαντικό όφελος
εκτός από την καταγραφή του εθνικού

ψηφιακού πολιτιστικού κεφαλαίου είναι
ότι διαθέτοντας τέτοια στοιχεία και δείκτες
ο κλάδος του πολιτισμού ενδυναμώνεται
και δίνεται η ευκαιρία στην Ελλάδα να
διεκδικήσει χρηματοδότηση για δράσεις
για την ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής

μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο
To ENUMERATE ξεκίνησε το 201 1 ως

χρηματοδοτούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή

Επιτραπή σε συνεργασία με την
Europeana Από το 2014 μετασχηματίσθηκε

σε ένα Παρατηρητήριο το οποίο
παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία
για την ψηφιοποίηση την ψηφιακή διατήρηση

και την ηλεκτρονική πρόσβαση
στην πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη

Ένα μεγάλο δίκτυο φορέωνμνήμης

και πολιτισμού εμπλέκεται στο ENUMERATE

είτε ως εθνικοί συντονιστές όπως
δρα για mvΕλλάδα το ΕΚΓ είτε ως πάροχοι
πληροφορίας

Το Παρατηρατήριο συλλέγπ οτσησηκά
στοιχεία μέσω ερευνών και δημοσιεύει
τα αναλυμένα αποτελέσματα ενώ αναπτύσσει

δείκτες όπως είναι οι δείκτες
ψηφιακής κληρονομιάς Οι δείκτες αφο
ρούν διάφορες πτυχές της ψηφιοποίησης
διατήρησης και διάθεσης της ψηφιακής
πολιτιστικής κληρονομιάς και χωρίζονται
σε τέσσερις βασικούς άξονες προσφορά
ζήτηση οικονομία και βιωσιμότητα

Τα στοιχεία σηλλέγονται από ευρωπαϊκούς

φορείς μνήμος δηλαδή μουσεία
αρχεία και βιβλιοθήκες πινακοθήκες
οπτικοακουστικές σηλλογές και αρχει'α
όπως ταινιοθήκες και φορείς υπεύθυνους
για μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
Το βασικό κριτήριο για ουμμετοχή είναι
να υπάρχει μια τεκμηριωμένη καταγροφή
καθώς και η δέσμευση για την προστασία
των ουλλογών για τις μελλοντικές γενιές
στο καΐαστατικό του φορέα

Φέτος to δίκιυο ENUMERATE to οποίο

συντονίζεται από το DEN Foundation της
Ολλανδίας ξεκινά εκ νέου έναν κύκλο
ουλλογής στοιχείωνκαι to ΕΚΤ ως εθνικός
συνισνισιής έχει αναλάβει να προωθήσει
την έρευνα στο εκτεταμένο δίκτηο των

ουνεργασιών που εδώ και χρόνια έχει
αναπτύξει με σημαντικούς φορείς παρα

γωγής έγκρπου περιεχομένου στην Ελλάδα

όπως βιβλιοθήκες αρχεία μουσεία
και ερευνητικά κένιραΤο ΕΚΓ προσκαλεί
τους ελληνικούς φοροίς μνήμης να στηρίξουν

αιπή την ιδιαίτερο σημαντική προ
σηάθεια καταγροφής του ψηφιακού εθνικού

κεφαλαίου ουμηληρώνοντας μέχρι
τις 30 Ιουνίου το σχετικό ερωτηματολόγιο
της έρευνας στη διεύθυνση https://ril.sur
vey monkey com/r/enumerate_core_sur
vey_4_GREEK Περισσότερες πληροφορίες
για το Enumerate και την έρευνα που διενεργείται

αυτή την περίοδο παρέχονται
στην ιστοσελίδα http://pro.euro
peana.eu/enumerate

Σημειώνεται ότι to ΕΚΤ μέσα από τις
δράσεις ton συλλέγει οργανώνει διατηρεί
και διαθέτει ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο

επιστήμης και πολιτισμού Στο πλαίσιο

αυτό παρέχει κεντρική πρόσβαση και
ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό
περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα
μας από έγκριτους φοροίς μέσα από τη
διαδτκτυακή πύλη SearchCulture.gr ενώ
αναπτύσσει και διαθέτει ψηφιακά αποθετήρια

με πολιησηκό περιεχόμενο Αυιό
to πολιηστικό περιεχόμενο σε ουμφωνία
με τους φορείς τροφοδοτεί αναγνωρισμένες

διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου

όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή
βιβλιοθήκη Eurcrç>eana προβάλλοντας
την πολιτιστική κληρονομιά της χώρος
μας διεθνώς SID:I1 1440741

Η ηρωτη βοσική ερευνά του
ENUMERATE Γΐρ-σγματοηοαίθηκε το
20 1 2 με ερωτήσεις υψηλού οκαεδου

γιο mv ιχιρακολούθηοη της προόδου
οοον οφορο την ψτκριοηοιηση της
πολπχτπκής κληρονομιάς σε ολόκληρη
την Ευρώπη Το 201 3

πραγματοποβιθηκε μια θεματική ερευνο
γιο μκι βοθύιερπ κατσνόηοη ιιχ εξέλιξης
της ψηφιοποίησης και διάθεσης ιου
ψτιφιοηοβιμένου αποθέματος στο κοινό
Τα αποτελέσματα των ερευνών ετνοι

διαθέσιμο στην ηοσελίδο
http wKimefatedataplatfoiiTicSgib^cofii
datasets Τα στοίχε ηου είχαν
συλλεχθεί για την Ελλάδο στην

ηροιτγουμενη έρευνα υηκκτιμούν την
ελληνική ψηφιακή ιχιλπισηχή

δραστηριότητα καθώς οφορουσαν 35

φορείς οκτω αρχεία r/νέα μουοεια
εννέα βιβλιοθήκες δυο οπτικοακουστικό

αρχεία και επτά άλλους φορείς εφορίες
αρχαιοτήτων και άλλους φορείς
αριθμός οημσνηκα μικρότερος σε σχέση

με τους 1 50 φορείς για τους οηοιους
είχαν αποσταλεί στοιχεία αηο άλλεχ

χώρες οηως αχ την Ιταλία τη Γερμσνια
κοι το Ηνωμένο Βασίλειο
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