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Ενα πρότυπο αρχείο γνώσης

Μέσα αηότπ διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης Search Culture, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες ψπφιοποιπμένα τεκμήρια πολιτισμού, που ο αριθμός τους αυξάνεται 

συνεχώς. Μέσω μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, το ΕΚΤ έχει φθάσει
στην αιχμή της τεχνολογίας με σκοπό τη διάχυση της γνώσης. Τ 
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Ενα ψαχτήρι για τον πολιτισμό
Μέσω του SearchCulture που έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ο πλούτος φανερώνεται σε όλους

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Είναι συγκινητικό να αγγίζει αντικείμενα
που διατηρούνται μέσα otous αιώνε Να
σκέφτεσαι ότι πριν από εσένα υπήρξαν άνθρωποι

που αφιέρωσαν τη ζωή tous για να
τα διατηρήσουν και να τα σώσουν Είναι
αντικείμενα με ιδιαίτερη ενέργεια λέει
στην Κ ο Γιάννα Βουλγαράκα τα μο
vàôas ψηφιακήβ διαχείρισα του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσα ΕΚΤ

Πριν από μερικέ ημέρε επέστρεψε από
την τελευταία αποστολή του ΕΚΤ στην Ιερά
Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου τα Πάτμου

για να συνεχίσει την ψηφιοποίηση
των χειρογράφων του μοναστηριού Πέρασε
δέκα ημέρε στη βιβλιοθήκη ms μονήε φω
τογραφίζονταβ περγαμηνέ5 ειλητάρια ευαγγέλια

και σπάνια χειρόγραφα με περίτεχνοι
διάκοσμοα Στα εργαστήρια του ΕΚΤ στο
υπόγειο του Εθνικού Ιδρύματοε Ερευνών
μα δείχνει στην οθόνη του υπολογιστή του
την ψηφιοποιημένη εικόνα ενό από τα
σπουδαιότερα εικονογραφημένα λειτουργικά
ειλητάρια των αρχών του 13ου αιώνα

Για να το φωτογραφίσουμε στήσαμε ένα
μικρό στούντιο στον χώρο τα μονήε Με
μεγάλη προσοχή τοποθετήσαμε το ειλητάριο
σε ένα ειδικό μαύρο βελούδινο ύφασμα για
να γίνουν opaTés οι λεπτομέρειεβ xns περ
γαμηνή5 Συναντήσαμε δυσκολία με την
αποτύπωση λόγω ms αντανάκλασα των
χρωμάτων αλλά την ξεπεράσαμε σημειώνει
Πράγματι τα χρώματα του ειληταρίου παραμένουν

ζωηρά και λαμπερά Η παράσταση
απεικονίζει με μεγάλη λεπτομέρεια την Αγία
Τράπεζα με τον Αγιο Βασίλειο στο κέντρο
να κρατά στα χέρια του παρόμοιο ειλητάριο
και να τελεί τη Θεία Λειτουργία σε ένα ναό
με δύο veapoùs διακόνουε δεξιά και αριστερά
xns εισόδου του ναού Η χρήση των διακοσμητικών

μοτίβων φανερώνει τη συνέχιση

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν
συνολικά σε περίπου 100.000

πολιτιστικά αγαθά 38 φορέων
που συνεχώς εμπλουτίζονται
Με κανόνες και σαφή δικαιώματα

σημειώνει η διευθύντρια του ΕΚΤ
δρΕύη Σαχίνη

Στα εργαστήρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τις δύσκολες αποστολές για την ψηφιοποίηση
σπάνιων χειρογράφων ιστορικών εγγράφων και εφημερίδων ενώ δοκιμάζονται και νέες τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης

Η τεχνολογία εκδημοκρατίζει την πρόσβαση
στην πολιτιστική μας κληρονομιά λέει

στην Κ η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης δρ Εύη Σαχίνη

i\as τάσα που αναπτύχθηκε τον 12ο αιώνα
και υποδηλώνει cos τόπο προέλευσα την
Κωνσταντινούπολη

Οι παραπάνω χρηστικέε πληροφορίε3
προέρχονται από το βιβλίο Οι θησαυροί
xns Movns Πάτμου εκδ Αθηνών 1988
και για να μελετήσει évas ερευνητή το
σπάνιο ειλητάριο θα πρέπει να μεταβεί στο
νησί να πάρει ειδική άδεια και να υποβάλει
το χειρόγραφο σε μια μικρή ταλαιπωρία
Το ευρύτερο κοινό θα μπορέσει να μάθει γι
αυτό και να το δει από κοντά είτε ons σελίδε
κάποιου βιβλίου ή στο πλαίσιο Känoias έκ
θεσα Ωστόσο χάρη στην τεχνολογία και
στουε μηχανισμού που έχει αναπτύξει το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσα και στην εξωστρέφειατα Movâs Πάτμου αυτέε οι αποστάσει

και οι δυσκολίεβ εκμηδενίζονται
και το ψηφιοποιημένο ειλητάριο θα καταλήξει
σύντομα στην οθόνη του υπολογιστή μαβ
μέσω τα ôiaôucnjaiais unxaràs αναζήτησα
SearchCulture που έχει αναπτύξει το κέντρο
και έχει τεθεί σε λειτουργία

Η τεχνολογία εκδημοκρατίζει την πρόσβαση

στο πολιτιστικό απόθεμα Η χρήση
xns απαιτεί συνεργασία συλλογικότητα
τήρηση κανόνων συνέπεια και καλή χρήση
των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μα
λέει στην Κ η διευθύντρια του ΕΚΤ δρ Εύη
Σαχίνη Μιλάει με υπερηφάνεια για την πολιτιστική

μηχανή αναζήτησα που δημιούργησε

το κέντρο τεκμηρίωσα η οποία
στηρίζεται σε τεχνολογία anauis που παράγει
το ίδιο το ΕΚΤ και στη συνεργασία με tous
πολιτιστικούε φορείε οι οποίοι ψηφιοποίησαν
τα αρχεία και τα έργα tous με βάση x\s προ
διαγραφέβ και την τυποποίηση που έθεσε
το κέντρο

Σε ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη
βλέπουμε έγγραφα του Ευγένιου Βούλγαρη
από τη συλλογή τα Στέγα Γραμμάτων και

Από τη βιβλιοθήκη του ΕΚΤ που είναι ανοικτή για το κοινό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και σε επιστημονικά περιοδικά

Τεχνών εντυπωσιακά κοσμήματα του
Αρχαιολογικού

Μουσείου Χανίων παλιέε αφίσεβ
του ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνήε αλλά και γλυπτά
από το Ιδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου
Οι χρήστεε μπορούν να περιηγηθούν συνολικά

σε περίπου 100.000 πολιτιστικά αγαθά
38 φορέων που συνεχώε εμπλουτίζονται
Ο εντυπωσιακόε πλοότο5 του SearchCulture

είναι ακόμη ενδεικτικόε τα ωρίμανσα των
πολιτιστικών φορέων οι οποίοι αντιλαμβάνονται

τη σπουδαιότητα του εγχειρήματο5
και τα οφέλη που απορρέουν για tous iôious
Οι φορεί5 είναι πάντα η πηγή των πολιτιστικών

αγαθών Εμεί5 μεσολαβούμε για να
κάνουμε φανερό αυτόν τον πλούτο σε όλου5
τονίζει η διευθύντρια του ΕΚΤ

Το ψηφιοποιημένο λειτουργικό ειλητάριο
αρ 707 του 13ου αιώνα από τη Βιβλιοθήκη

της Ιεράς Μονής Πάτμου το οποίο θα ενταχθεί
στο ψηφιακό αποθετήριο που δημιουργεί το
ΕΚΤ για τη μονή

Evas από tous φορεί5 nou συνεργάζεται
εδώ και 15 χρόνια με το ΕΚΤ είναι η Υπηρεσία
Συντήρησα Μνημείων Ακρόπολα ΥΣΜΑ
Πρόσφατα μάλιστα παρουσιάστηκε το ψηφιακό

αποθετήριο με το αναστηλωτικό έργο
του φορέα αρχικά για το Ερέχθειο το οποίο
περιέχει 4.000 τεκμήρια από βίντεο και φω
τογραφίε5 μέχρι κατόψεΐ3 μελέτε5 και πρακτικά

συνεδρίων από τα έργα αναστήλωσα
τα οποία εντοπίζονται εύκολα μέσα από το
SearchCulture Η τεκμηρίωση τα ΥΣΜΑ
ήταν υποδειγματική και πολύ καλά οργανωμένη

Αυτό που κάναμε ήταν να βγάλουμε
τον πλούτο που προοριζόταν για λίγοα σε
όλο τον κόσμο τονίζει η κ Σαχίνη

Η προσπάθεια του ΕΚΤ στην κατεύθυνση
ψηφιοποίησα του πολιτισμού ξεκίνησε
πριν από περίπου 20 χρόνια Σε αυτό το
διάστημα αποκτήθηκε τεχνογνωσία αναπτύχθηκε

η απαιτούμενη τεχνολογία και
οι φορεί3 πείστηκαν ότι έπρεπε να ανοίξουν

τα συρτάρια tous και να βγάλουν
έναν πολιτιστικό πλούτο για χρήση και
επανάχρηση Με κανόνε3 όμωε και σαφή
δικαιώματα σημειώνει με νόημα η κ Σαχίνη

Οι φωτογραφίεβ τα βίντεο τα αρχιτεκτονικά

σχέδια οι τρισδιάστατεε απει¬

κονίσει τα έγγραφα και τα πρακτικά των
συνεδρίων όλα όσα συνοδεύουν τα πολιτιστικά

αγαθά που παρουσιάζονται στη
μηχανή αναζήτησα υπόκεινται σε δικαιώματα

που μπορεί να αφορούν είτε μόνο
την πηγή ôncos ox\s φωτογραφίε5 του Ελληνικού

Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων
ή την πιο αυστηρή μορφή tous ôncos συ
vn0cos συμβαίνει με τα τεκμήρια που διαθέτουν

οι αρχαιολογικοί φορείε
Μια σημαντική καινοτομία του SearchCulture

είναι η δυνατότητα του εννοιολο
γικού εμπλουτισμού τα πληροφορία5 που
οδηγεί στην καλύτερη διασύνδεση των
δεδομένων Με απλά λόγια η αντιστοίχιση
ενό5 αρχαίου αντικειμένου θα μπορεί να
γίνει όχι μόνο με τη χρονολόγησή του
αλλά και με την αρχαία χρήση του Για
παράδειγμα ένα αγγείο μπορεί να αναφέρεται

στη μάχη του Μαραθώνα Ο χρηστά
θα μπορεί να εντοπίζει διάφορα άλλα αντικείμενα

με αυτό το κριτήριο avacpopâs
που όμωε δεν προκύπτει από τη χρονολόγησή

του ή την τυπολογία του Αυτό
αφορά ένα δεύτερο επίπεδο πληροφορία5
τονίζει η κ Σαχίνη και επισημαίνει ότι με
αυτόν τον τρόπο τα πολιτιστικά αγαθά
αποτελούν ένα πρωτογενέ5 υλικό μια
πηγή ψηφιακών δεδομένων npos διάφορε5
εφαρμογέε Εκπαιδευτή ερευνητή
ή ακόμη και τουριστικέε Φαντασία χρειάζεται

σημειώνει
Στην ξενάγησή uas στα έγκατα του Εθνικού

Ιδρΰματο5 Ερευνών εκεί όπου βρίσκονται
τα εργαστήρια του ΕΚΤ βλέπουμε tous

xcopous όπου ψηφιοποιοΰνται επιλεκτικά
ορισμένα σπάνια ιστορικά έγγραφα με υψη
Àés απαιτήσει αλλά και tous xcopous όπου
φυλάσσονται τα αρχεία των φορέων δηλαδή
η πολιτιστική μα5 κληρονομιά σε ψηφιακή
μορφή Το ΕΚΤ ôncos μα5 εξηγούν δεν προτίθεται

να αντικαταστήσει την ιδιωτική

Οταν ένα κειμήλιο ψηφιοποιηθεί
ακολουθεί την εξής πορεία
καταλογογράφηση τεκμηρίωση
έλεγχος ποιότητας σημασιολογικός
εμπλουτισμός ανέβασμα στο ψηφιακό

αποθετήριο του φορέα
και σύνδεση με το SearchCulture

Είναι συγκινητικό να ανοίγεις σπάνια χειρόγραφα

που άντεξαν αιώνες και να συμβάλλεις
και εσύ στη διατήρησή τους τονίζει

ο κ Βουλγαράκης της ομάδας ψηφιοποίησης

πρωτοβουλία και μάλιστα η αγορά έχει αποκτήσει

σημαντική τεχνογνωσία από τα έργα
ψηφιοποίησα που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα

χρόνια Oncos και το ιστορικό ειλητάριο

τα Movâs Πάτμου όταν ένα κειμήλιο

φωτογραφηθεί και ψηφιοποιηθεί ακολουθεί

συγκεκριμένη πορεία που θα μπορούσε

να περιγραφεί απλοποιημένη και
σχηματικά cos εξή5 καταλογογράφηση τεκμηρίωση

έλεγχο5 ποιότητα σημασιολογικόε
εμπλουτισμό5 ανέβασμα στο ψηφιακό
αποθετήριο του φορέα και σύνδεση με το
δίγλωσσο ελληνικά αγγλικά SearchCulture
το οποίο με τη σειρά του παρέχει υλικό στην
ευρωπαϊκή μηχανή αναζήτησα Europeana
Η παραπάνω δομή μπορεί να φαντάζει απλή
αλλά στηρίζεται σε ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο

τεχνολογικό αρχιτεκτόνημα το
οποίο το ΕΚΤ είναι υποχρεωμένο να αναβαθμίζει

κάθε φορά που εξελίσσονται τα
διεθνή πρότυπα ôncos μα5 εξηγεί η διευθύντρια

του κέντρου
Η Εύη Σαχίνη πέρασε το κατώφλι του ΕΚΤ

το 1997 και από Tis θέσειε ευθύνα που ανέλαβε

παρακολούθησε από κοντά όλη την
πορεία του φορέα και nebs από διαχείριση
τεχνολογίαε έγινε ο iôios παραγωγόβ xeopis
να χάσει την ταυτότητά του και τη σύνδεσή
του με xis ανθρωπιστή επιστήμε5 Μιλάει
με τα καλύτερα λόγια για τον επαγγελματισμό
και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των συνεργατών

τα και δηλώνει αισιόδοξη για το
μέλλον του φορέα Ο πολιτισμόβ ôncos λέει
έχει ειδικό ßäpos στο κέντρο Το ΕΚΤ είναι
ο εθνικό5 epopéas οργάνωσα και διάχυσα
τα ψηφιακή5 πληροφορία5 που παράγει η
επιστημονική έρευνα Εμεί5 βλέπουμε τον
πολιτισμό cos επιστήμη καταλήγει

f Επισκεφθείτε
ds TOwww.searchculture.gr
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