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Φοράς του ευρύτερου πολιτιστικού

οικοσυστήματος της χώρας καλούνται
να συμμετάσχουν στην υπό εξέλιξη
έρευνα που διενεργεί το
παρατηρητήριο ENUMERATE που
αποτελεί μέρος της Europeana
παρέχοντος στοιχεία για τις
διαδικασίες ψηφιοποίησης ψηφιακής
διατήρησης και ηλεκτρονικής
πρόσβασης που ακολουθούν Η

έρευνα η οποία στην Ελλάδα

πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ που
είναι ο εθνικός wvrovicrmç
απευθύνεται σε αρχεία βιβλιοθήκες
μουσεία πινακοθήκες
οπτικοακουστικές συλλογές και

αρχεία όπως ταινιοθήκες και φορείς
υπεύθυνους για μνημεία και

αρχαιολογικούς χώρους αποτελεί
συνέχεια των προηγούμενων
επιτυχημένων ερευνών ENUMERATE
που πραγματοποιήθηκαν τα έτη
201 2 201 3 και 201 51 και

περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο το
οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστοτόηο
https^/nl.surveymonkey.conVr/enu
merate core survey 4 GREEK

Η έρευνα θα συγκεντρώσει στοιχεία
για α τις δράσεις ψηφιοποίησης β το
κόστος των ψηφιακών συλλογών γ
την πρόσβαση και τη χρήση
ψηφιακών συλλογών δ τη διατήρηση
ψηφιακού υλικού ηολιοστικής
κληρονομιάς Ενα σημαντικό όφελος
εκτός από την καταγραφή του εθνικού

ψηφιακού πολιτιστικού κεφαλαίου
είναι ότι διαθέτοντας τέτοια στοιχεία
και δείκτες ο κλάδος του πολιτισμού
ενδυνάμωνε roi και δίνεται η ευκαιρία
στην Ελλάδα να διεκδικήσει
χρηματοδότηση για δράσεις για την
ανάπτυξη και διάδοση της ηολι αστικής
μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο
To ENUMERATE ξεκίνησε to 201 1 ως
χρηματοδοτούμενο εργο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία
με την Europeana Από το 2014
μετασχηματίσθηκε σε ένα

Παρατηρητήριο Observatory to
οποίο παρέχει αξιόπιστα στατιστικά
στοιχεία για την ψηφιοποίηση την
ψηφιακή διατήρηση και την

ηλεκτρονική πρόσβαση στην
πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη
Ενα μεγάλο δίκτυο φορέων μνήμης
και πολιτισμού εμπλέκεται στο ENUMERATE

είτε ως εθνικός συντονιστής
όπως δρα για την Ελλάδα το ΕΚΤ είτε

ως ηάροχος πληροφορίας Το

Παρατηρητήριο συλλέγει στατιστικά
στοιχεία μέσω ερευνών και δημοσιεύει
τα αναλυμένα αποτελέσματα ενώ
αναπτύσσει δείκτες όπως είναι οι

δείκτες ψηφιακής κληρονομιάς Οι

δείκτες αφορούν διάφορες πτυχές της
ψηφιοποίησης διατήρησης και

διάθεσης της ψηφιακής πολιτιστικής
κληρονομιάς και χωρίζονται στ
τέσσερις βασικούς άξονες προσφορά
ΰίτηση οικονομία και βιωσιμότητα
SID:11073877
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