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ΕΚΤ Πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε περισσότερο από 160.000 τεκμήρια μέσω του SearchCulture.gr

Χιλιάδες πολιτιστικοί θησαυροί
της Ελλάδας σε ψηφιακή μορφή
Κενφκή πρόσβαση και ενιαία

Η πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε

αναζήτηση

σε ψηφιακό πολιτιστικό
που παράγεται στη χώρα
μας από έγκριτους φορείς προσφέρει
η νέα διαδικτυακή πύλη SearchCul
ture.gr που αναπτύχθηκε και διατίθεται
από το Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ Σε ένα φιλικό προς τον

στο πλαίσιο της Πράξης Πλατφόρμα
Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης

περιεχόμενο

χρήστη περιβάλλον διεπαφής παρέχονται
προηγμένες δυνατότητες
εξελιγμένες δυνατότητες
πλοήγησης και ελκυστική παρουσίαση
και ανάδειξη περιεχομένου
Το www.SearchCulture.gr παρέχει
πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε
περισσότερα από 160.000 τεκμήρια
από 55 συλλογές 43 πολιτιστικών φο
ρέων με το περιεχόμενο αυτό να
συνεχώς με υλικο από νέους
φορείς Αξιοποιώντας τις εθνικές
υποδομές που εκ του ρόλου του
το ΕΚΤ οι φορείς αυξάνουν
την ευρεοτμότητα του περιεχομένου
τους ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσης
του και εξασφαλίζουν τις
προϋποθέσεις επανάχρησής
του Το περιεχόμενο του SearchCul
ture.gr σε συμφωνία με τους φορείς
τροφοδοτεί αναγνωρισμένες διεθνείς
πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου
όπως n ευρωπαϊκή ψηφιακή
Europeana προβάλλοντας
την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας
μας διεθνώς
Ένας σημαντικός αριθμός πολιτιστικών
φορέων της χώρος μας όπως

Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών
Δεδομένων και Ψηφιακού
που υλοποιήθηκε από
το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμμαιος Ψηφιακή Σύγκλιση
ΕΣ ΠΑ με τη συγχρηματοδό
τηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφο
ρειακής Ανάπτυξης
Σημειώνεται ότι η πύλη Search
Culture gr του ΕΚΤ συγκεντρώνει
περιεχομένου ποικίλων
Περιεχομένου

αναζήτησης

μεταδεδομενα

τύπων μέσω των οποίων

εμπλουτίζεται

πολιτιστικών

διασφαλίζει

βέλτιστες

βιβλιοθήκη

μουσεία αρχεία εφορίες αρχαιοτήτων

δήμοι πολιτιστικοί οργανισμοί
χιλιάδες τεκμήρια για ανακάλυψη
διαθέτουν

στο πληρως οργανωμένο ψηφιακό
περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης
και προηγμένης αναζήτησης Search
Culture.gr του ΕΚΤ Τα μεταδεδομενα
διατίθενται ανοικτά με άδειες χρήσης
Creative Commons ή άλλες παρόμοιες
άδειες χρήσης ενώ για το ψηφιακό
περιεχόμενο ισχύουν όσα εφορμόζει
ο εκάστοτε φορέας περιεχομένου Επιπλέον

ενεργοί σύνδεσμοι στους ιστό
τοπους των πολιτιστικών φορέων
πρόσβαση στο πληρες ψηφιακό

γραφεί κύρια γεγονότα της Ελληνικής
Ιστορίας όπως για παράδειγμα ta 1 1 8
έργα τέχνης με θέμα την Ελληνική
Επανάσταση από την καταπληκτική
σηλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης
και του Μουσείου Αλέξανδρου Σού
τζου φιλοτεχνημένα από ζωγράφους
του ακαδημαϊκού ρεαλισμού Σχόλης
του Μονάχου όπως ο Νικόλαος Γύζης
και ο Θεόδωρος Βρυζάκης
Ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει
το περιεχόμενο του SearchCulture.gr
αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση
σε τύπους που πραγματοποίασε
το ΕΚΤ Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν
με αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου
ιερορχικού λεξιλογίου τύπων Έτσι
το περιεχόμενο ταξινομήθηκε σε ένα

σημπαγές και ισορροπημένο σύνολο
τύπων αποκτώντας σημασιολογική
συνοχή με θετικό αντίκτυπο στην ευ

ρεσιμότητα στην παρουσίαση και
στην πολυγλωσστκότητά του Επίσης
μπορεί εύκολα να ανακαλύψει περιεχόμενο
εξερουνώντας μέσα από 130
τύπους όπως χαρακτικά έργα ψηφιδωτά
γλυπτά επιγροφές αγγεία
και χειρόγροφο ακόμα και
αν δεν γνωρίζει ακριβώς τι ψάχνει
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε
κοινό μέσα από την αγγλική
έκδοση του SearchCulture.gr να
τεκμήρια βάσει του τύπου
τους ακόμη και εάν τα μεταδεδομενα
τους τεκμηριώθηκαν πρωτοτύπως μόνο
στην ελληνική γλώσσα

εργόχειρο

αγγλόφωνο

ανακαλύψει

Από την αρχαιότητα στον 20ό αιώνα

με πρωτογενείς πηγές Εκπαιδευτικοί
και γονείς μπορούν να βρουν
πολιτιστικό περιεχόμενο που εικονο¬

SearcriCutture.gr υπάρχουν όμως κα εργα σύγχρονης τέχνης όπως ζωγροφικη κα
γλυπτική του 20ού αιωνσ καθώς και ποικίλο περιεχόμενο για μελέτη του υλικού
πολιτισμού απο την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα

Η διαδικτυακή πύλη SearchCul

Έτοτ λοιπόν οι φορείς που εντάσσουν
τα μεταδεδομενα τους στο Sear

chCulture.gr εξασφολίζουν διεθνή
διαχρονική προβολή και ανάδειξη
του πολιτιστικού τους πλούτου και
τοποθετούνται στο εθνικό και διεθνές
περιβάλλον του ψηφιακού πολιησμού
Το SearchCulture.gr μάλιστα διαθέτει
των φορέων και των σηλλογών τους
που φιλοξενούνται στη διαδικτυακή

πύλη
To SearthaMurejcT υποστήριζε ιιροηΥμενες δυνατότητες αναζητησιχ καθώς at
δυνατότητα φιλτραρίσματος ιων αποτελεσμάτων βοσει μιας μεγάλης γκάμας πεδίων
που περιλαμβάνει τον ομογενατοιιτμένο από το ΕΚΤ τυηο τεκμηρίου ιον πρωτότυπο
τυηο τη θεματική κατηγορία ιην άδεια χρήσης τον τυηο της Europeana κα τη
συλλογή Ετσι ο χρπσοχ μπορεί να εντοπίσει mo εύκολα tu τεκμήρια που αναζήτα
φιλτράροντας συνδυαστικά τα αποτελέσματα

ture.gr αποτελεί ένα πολύπμο εργαλείο
που μ πορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο
για έρευνα όσο και στην εκπαιδευτική
διαδικασία για να εμπλουτι'σει το μάθημα

αρχείο

σημασιολογικό εμπλουτισμό seman
tics.gr ώστε να εξασφαλίζεται πληρως
η συμμόρφωση του με προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας περιγραφής με
ταδεδομένων ανάλογα με τον τύπο
ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου
ενώ για τη διάθεση και την επανάχρπ
σή του εφορμόζονται διεθνείς πολιτικές

μία ξεχωριστή σελίδα παραυσίασης

Για παράδειγμα οι λάτρεις της ιεχνης μπορούν να εξερευνήσουν ιο SearchCirfture^jr
επιλέγοντας ένα θεμα να φιλτράρουν τα αποτελέσματα τους και να βρουν για
παράδειγμα αποτελέσματα με εργα ηθογροφίίκ ιου 1 9ου οιωνό τα γνωστά κα
αγαπημένα έργα με ειδυλλιακές νοσταλγικές σκηνές απο την καθημερινή ζωη πριν οηο
ενάμιση αιώνα όπως είναι Το Φίλημα του NiwKpopou Λύτρα π Τα πρώτο βημχπο
Kot Η ψυχρολουσία του Γεώργιου Ιοκωβίδπ Εκτος αηο πλούσιο αρχαιολογικό
περιεχόμενο υπάρχει και ενος σημαντικός αριθμός λαογροφικων τεκμιιριων
συμιιεριλαμβανομενων ενδυμασιών και προσωπικών αντικείμενων ιστορικών
προσωπικοτήτων οηως το οελαχλίκι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Στο

δίνουν

υποστηρίζεται

n ενιαία αναζήτηση και ο χρήστης
οδηγείται στο ψηφιακό ή ψπ
φιοπσιημένο περιεχόμενο των
φορέων Το περιεχόμενο που
συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr
υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και

Η διαδικτυακή πύλη SearchCul
ture.gr αναπτύχθηκε αρχικά για τους
δικαιούχους των Προσκλησεων 31
και 31.2 του Επιχειρησιακού
Ψηφιακή Σύγκλιση με
στόχο την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου
σημείου πρόσβασης σε έγκριτο
περιεχόμενο για την ανάδειξη
και την ενιαία αναζήτηση σε πολύπμο
υλικό αυξάνοντας την ευροσιμότητά
Προγράμματος

ψηφιακό

του από το ευρύ κοινό Το περιεχόμενο
όμως του SearchCulture.gr συνεχώς
διευρύνεται καθώς μπορεί να διαθέσει
σε αυτό περιεχόμενο κάθε οργανισμός
της χώρας που διαθέτει ανοικτό

πολιτιστικό

περιεχόμενο
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