
To EKT, τα μουσεία και τα ψηφιακά 
πολιτιστικά τοπία



Το ΕΚΤ επενδύει 
στην τεκμηρίωση 

του ψηφιακού μας πολιτισμού



9

αποθετήρια με 
ποικίλες 

πολιτιστικές 
συλλογές

32 πολιτιστικές 

συλλογές προσφέρονται 
ανοικτά για ανακάλυψη 

στο SearchCulture.gr

1
εκπαιδευτική 

εφαρμογή «Αθηνά, η 
Θεά της Ακρόπολης» 
για το Μουσείο της 

Ακρόπολης

5 Μουσεία 

διαθέτουν 18.482
τεκμήρια στο 

SearchCulture.gr

8 Μουσεία

χρησιμοποιούν ABEKT για 
τη διαχείριση της 
Βιβλιοθήκης τους

1 
περιοδικό μουσείου 

εκδίδεται με την πλατφόρμα 
ePublishing

Το ΕΚΤ δραστηριοποιείται 
για την αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου



Το ΕΚΤ προσφέρει στα μουσεία υπηρεσίες διασφάλισης 
περιεχομένου, διαλειτουργικότητας & ποιότητας



5 μουσεία

διαθέτουν 

18.482 τεκμήρια 

στο SearchCulture.gr:

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, 
Μουσείο Τεχνολογίας, Λαογραφικό 

και Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκης, Μουσείο 
Δελφών, Ολυμπιακό Μουσείο

Το ΕΚΤ συσσωρεύει & δίνει πρόσβαση 
σε πλούσιο έγκριτο, τεκμηριωμένο, μουσειακό περιεχόμενο



7 Αρχαιολογικές συλλογές
• Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
• Ψηφιακή Πυλία
• Μουσείο Δελφών
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (πρώην 23η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων)
• Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

7 Πολιτιστικές συλλογές
• Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου
• Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
• Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
• Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση
• Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
• Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών ΚΟΘ
• Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

8 Ιστορικές - Λαογραφικές συλλογές
• Ολυμπιακό Μουσείο
• Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΕΙΜ)
• Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. ΒΕΝΙΑΜΙΝ
• Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα “Βασίλειος Παπαντωνίου”
• Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
• Ίδρυμα Ευάγγελου Αβέρωφ - Τοσίτσα
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.)
• Ψηφιακό Αποθετήριο Αρχείου Στέφανου Κότσιανου - Δήμος Πολύγυρου

32 
πολιτιστικές 

συλλογές 
προσφέρονται 

ανοικτά για 
ανακάλυψη

Το ΕΚΤ συσσωρεύει & δίνει πρόσβαση 
σε πλούσιο έγκριτο, τεκμηριωμένο, πολιτιστικό περιεχόμενο



9 αποθετήρια 

με ποικίλες πολιτιστικές συλλογές

Συλλογές του Ινστιτούτου 

Ιστορικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. 

(Τομείς Νεοελληνικών Ερευνών, 

Βυζαντινών Ερευνών, Ελληνικής 

& Ρωμαϊκής Αρχαιότητος) 

Αποθετήριο της Ζωφόρου 

του Παρθενώνα

Αρχείο του Ιδρύματος 

Κωνσταντίνου Σημίτη

Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου 

«Εργάνη»

Το ΕΚΤ αναπτύσσει αποθετήρια
που αναδεικνύουν ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο



Ένα παράδειγμα αποθετηρίου από το ΕΚΤ: 
το αποθετήριο της ΥΣΜΑ
αρχική σελίδα & εικόνες προεπισκόπησης αρχείων



το Αποθετήριο σε αγγλικό περιβάλλον



καρτέλες τεκμηρίου στα αγγλικά



Ανάδειξη 
του Καταλόγου της ΥΣΜΑ 
σε υποδομή γνώσης

μια σημαντική 
Βιβλιοθήκη 
ανοικτή σε όλους

http://ysma.openabekt.gr



Η Βιβλιοθήκη 
διαθέτει 
λεξιλόγια 
σημασιολογικά 
εμπλουτισμένα



H συνεργασία ΕΚΤ & ΥΣΜΑ 
μπαίνει στον 16ο χρόνο της



• Διεθνής  ψηφιακή παρουσία

• Δημόσια πρόσβαση σε πρωτογενή επιστημονική πληροφορία 
για ένα από τα πιο γνωστά μνημεία

• Αναπτύσσεται δυναμική για διασύνδεση πληροφορίας με άλλες 
βάσεις δεδομένων, συσσωρευτές και εργαλεία έρευνας

Στρατηγικά αποτελέσματα 
της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο



Μη διαλειτουργικά
συστήματα 
& υποδομές

Τεκμηρίωση που 
δεν ακολουθεί 
τις Αρχές 
της Ανοικτής 
Πρόσβασης 

Σύνθετο 
καθεστώς 
δικαιωμάτων

Οργανώνουμε προτυποποιημένη
μετάπτωση και διατηρούμε 
αντίγραφα ασφαλείας στο νέφος

Προσφέρουμε Υποδομές νέφους 
για ψηφιακή παρουσίαση περιεχομένου
με υψηλό επίπεδο αισθητικής

Διαθέτουμε τεχνογνωσία 
για σημασιολογικό εμπλουτισμό, 
ομογενοποίηση & προτυποποίηση

Παρέχουμε υπηρεσίες 
για τη διαχείριση δικαιωμάτων 
πρόσβασης και διανοητικής 
ιδιοκτησίας

Λύσεις που προσφέρουμε
σε προβλήματα των πολιτιστικών φορέων



www.ekt.gr

Προσκαλούμε φορείς 
με ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο 
να μπουν στον χάρτη του searchculture.gr

Εκδηλώστε σήμερα ενδιαφέρον 
στο saas@ekt.gr

Ενισχύστε την ψηφιακή σας παρουσία και προβολή,
αλλά και τη διάχυση του περιεχομένου σας σε εθνικό και 
σε διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη διάθεση των 
μεταδεδομένων σας στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana. 


