


Ατζέντα 10:30-13:30 Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Περιβάλλον της Ψηφιακής Συσσώρευσης του Πολιτισμού

10:30-10:45 Εισαγωγή στα θέματα της ημερίδας
Γεωργία Αγγελάκη | Υπεύθυνη ανάπτυξης δικτύου φορέων SearchCulture.gr

10:45-11:15 Europeana: from portal to platform to the data space for cultural heritage
Henning Scholz | Head of Data Publishing Services, Europeana Foundation

11:15-11:45 Greece: this is the Europeana Network!
Sofie Taes, Vice-Chair | Europeana Network Association

11:45-12.00 Διάλλειμα

12:00-12:20 Εισαγωγή στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr
Έλενα Λαγούδη | Υπεύθυνη ανάδειξης περιεχομένου SearchCulture.gr

12:20-12:50 Οι ψηφιακές συλλογές του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Χαρίλαος Τσέλιος, Χριστίνα Ρωμάνου, Νίκος Συρρής | Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου 
Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

12:50-13:10 Το ψηφιακό οικοσύστημα του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ. Δεκάξι χρόνια συνεισφοράς στο διαδίκτυο
Βασιλική Χατζηγεωργίου | Φωτογραφικό Αρχείο | Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ-
ΜΙΕΤ)



Ο Ψηφιακός Χώρος των Δεδομένων
στον Πολιτισμό





Ευρωπαϊκή Σύσταση της 10.11.2021 για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου Χώρου Δεδομένων για 
την πολιτιστική κληρονομιά

• Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών
• Η πανδημία επέφερε σοβαρό πλήγμα στους πολιτιστικούς

φορείς
• Ο πολιτισμός ως δομικό στοιχείο της ευρωπαϊκής

ταυτότητας
• Ο ψηφιακός πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης
• Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Κλιματική αλλαγή, βιωσιμότητα και πράσινη ανάπτυξη



Ευρωπαϊκή Σύσταση της 10.11.2021 για τη 
δημιουργία ενός ενιαίου Χώρου Δεδομένων για την 
πολιτιστική κληρονομιά

• Σχεδιασμός μίας ολοκληρωμένης και μακρόπνοης στρατηγικής
με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του
πολιτιστικού τομέα, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους
εταίρους

• Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών όπως 3Δ, Τεχνητή
Νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, τεχνολογίες Νέφους, επιστήμη
των δεδομένων, blockchain, ψηφιακά δίδυμα, εικονική και 
επαυξημένη πραγματικότητα στο πλαίσιο του αυτοματισμού, 
της εξόρυξης νέας γνώσης και της επαύξησης της ποιότητας 
των δεδομένων

• Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με την καλλιέργεια των
ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον πολιτισμό

• Ασφαλείς,βιώσιμες, ανθεκτικές, αποδοτικές υποδομές στο
Νέφος για την επεξεργασία, την πρόσβαση, τη διάθεση και την
ψηφιακή διατήρηση του περιεχομένου



Ευρωπαϊκή Σύσταση της 10.11.2021 για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου Χώρου Δεδομένων για 
την πολιτιστική κληρονομιά

• Europeana
• Διασύνδεση χρηματοδότησης έργων ψηφιοποίησης με

τη διάθεση των συλλογών δεδομένων στη Europeana
• Πλαίσια προδιαγραφών και προτύπων (Europeana

Publishing Framework, Europeana Licensing Framework, 
Europeana Data Model)

• Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των εθνικών συσσωρευτών
ως ενδιάμεσων στην υλοποίηση του Ψηφιακού Χώρου των
Δεδομένων στον Πολιτισμό



Ευρωπαϊκή Σύσταση της 10.11.2021 για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου Χώρου Δεδομένων για 
την πολιτιστική κληρονομιά

• Χώρος δεδομένων στον Πολιτισμό
• Ενίσχυση της επανάχρησης στο χώρο της εκπαίδευσης, 

των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών, του τουρισμού, πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες

• Αυξημένης ποιότητας περιεχόμενο
• Έγκριτο
• Εύχρηστο



Ευρωπαϊκή Σύσταση της 10.11.2021 για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου Χώρου Δεδομένων για 
την πολιτιστική κληρονομιά

• Προσδιορισμός ξεκάθαρων στόχων όσον αφορά την
ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διατήρηση,

• Ως το 2030, τα Κράτη Μέλη πρέπει να ψηφιοποιήσουν όλα
τα μνημεία και τους χώρους που βρίσκονται σε κίνδυνο και
το 50% των πλέον επισκέψιμων μνημεία και χώρους

• Χρηματοδοτικά εργαλεία: Ορίζοντας Ευρώπη, Ταμείο
Ανάκαμψης, ταμείο Συνοχής, κ.ά.





“Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό
Δημόσιο Χώρο και τη Europeana: 

Προκλήσεις - Προοπτικές”


