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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ SEARCHCULTURE.GR

Με νέες υπηρεσίες και εργαλεία
αναζήτησης και φιλτραρίσματος
ψηφιακού περιεχομένου ανά

ιστορική περίοδο εμπλουτίστηκε η
διοδικτυακή πύλη SearchCulture.gr
η οποία προσφέρει κεντρική
πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε
ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο
που παράγεται στη χώρα αηο

έγκριτους φορείς Ετσι ο χρήστης
μπορεί να περιηγηθεί με
πολλαπλούς τρόπους σε ένα
πλούσιο σύνολο πολιτισμικών
πληροφοριών για την ιστορία την
αρχαιολογία το περιβάλλον την

ιστορία την τέχνη και τη μουσική
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Οι νέες υπηρεσίες της πύλης Search

Culture.gr mv οποία αναπτύσσει και
εξελίσσει συνεχώς το Εθνικό Κέντρα
Τεκμηρίωσης ΕΚΤ περιλαμβάνουν
την ομογενοποιημένη χρονολόγηση
και την ιεραρχική ταξινόμηση σε

ιστορικές περιόδους Ο χρήστης
μπορεί πλέον να αναζητήσει το
περιεχόμενο αλλά και να φιλτράρει
τα διαθέσιμα αποτελέσματα και με
χρονικό κριτήρια διαστήματα
χρονολογιών και ιστορικές
περιόδους Επίσης μπορεί να

εξερευνήσει το περιεχόμενο της
πύλης είτε μέσω του διαδραστικού
χρονολογίου είτε μέσω της σελίδας
ιστορικών περιόδων
Το SearchCulture.gr παρέχει
πρόσβαση σε περισσότερα από
1 60.000 τεκμήρια από 55 συλλογές
43 πολιτιστικών φορέων με το
περιεχόμενο αυτό να εμπλουτίζεται
συνεχώς με υλικό από νέους φορείς
Σημειώνεται ότι όλα τα διαθέσιμα
ψηφιακά τεκμήρια έχουν ελεγχθεί
και πιστοποιηθεί από το ΕΚΤ με βάση
την ποιότητα των μεταδεδομενων
που το συνοδεύουν ενω έχουν
εμπλουαστεί και ομογενοποιηθεί ως
προς τον τύπο Υποστηρίζεται έτσι η

δυνατότητας προηγμένης
αναζήτησης και εντοπισμού των
τεκμηρίων βάσει μιας μεγάλης
γκόμας πεδίων που περιλαμβάνει
τον ομογενοποιημένο από το ΕΚΤ

τύπο τεκμηρίου τον πρωτότυπο
τύπο τη θεματική κατηγορία την
αδεκι χρήσης τον τύπο της Euro

peana και τη συλλογή
Στο πλαίσιο της περαιτέρω
ανάπτυξης και βελτίωσης της πύλης
107.003 τεκμήρια εμπλουτίστηκαν
και ομογενοποιήθηκαν από το ΕΚΤ

και ως προς τη χρονική τους
κάλυψη βάσει ενός πρότυπου
δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου
ιστορικών περιόδων και

συγκεκριμένης μεθοδολογίας
Αρχικό τα διαθέσιμα ψηφιακό
τεκμήρια που συνθέτουν τη βάση
δεδομένων του SearchCulture.gr
εμπλουτίστηκαν με δύο νέα χρονικά
πεδία ΕΚΤ Χρονολόγηση και ΕΚΤ

Ιστορική Περίοδος Ο εμπλουτισμός
βασίζεται στην πρωτότυπη
τεκμηρίωση των πεδίων χρονική
κάλυψη ημερομηνία ή

ημερομηνία δημιουργίας ενώ σε

ειδικές περιπτώσεις
συνυπολογίστηκε το πεδίο τίτλος
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα
ιεραρχικό δίγλωσσο λεξιλόγιο
ιστορικών περιόδων στο
www.semantics.gr αποτελούμενο
απο 94 όρους με συνώνυμα και

συνοδευόμενα από χρονολογικά
διαστήματα
Τεκμήρια τα οποία εξ αρχής
περιλάμβαναν χρονολόγηση
ομογενοποιήθηκαν στο πεδίο ΕΚΤ

Χρονολόγηση και στη συνέχεια
εμπλουτίστηκαν με τους όρους από
το λεξιλόγιο ιστορικών περιόδων
που συμφωνούσαν με τη
χρονολόγηση στο πεδίο ΕΚΤ

Ιστορική Περίοδος Αντίστοιχα τα

τεκμήρια που εξ αρχής
εντασσόντουσαν σε ιστορικές
περιόδους αντιστοιχήθηκαν με τους
όρους του λεξιλογίου του ΕΚΤ στο
πεδίο ΕΚΤ Ιστορική Περίοδος και
εν συνεχεία εμπλουτίστηκαν με τα
αντίστοιχα χρονολογικά διαστήματα
των όρων στο πεδίο ΕΚΤ

Χρονολόγηση
Η υλοποίηση όλης αυτής της
διαδικασίας αποσκοπούσε οτη
βελτίωση της πρόσβασης της
χρηστικότητας και της αξιοποίησης
του ψηφιακού περιεχομένου της
πύλης Ετσι λοιπόν ο επισκέπτης
του SearchCulture.gr μπορεί πλέον
• να αναζητήσει το περιεχόμενο που
τον ενδιαφέρει αλλά και να

φιλτράρει αποτελέσματα και με
χρονικά κριτήρια

να εξερευνήσει την εξελικτική
πορεία του ελληνικού πολιτισμού
μέσω του δΊαδραοτικού
χρονολογίου

να περιηγηθεί στο περιεχόμενο της
πύλης μέσω της σελίδας ιστορικών
περιόδων siD.ii.msssi
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