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Περίληψη  
 
Το ευρωπαϊκό έργο COINE ξεκίνησε επίσηµα τον Μάρτιο 2002.  Η βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ήταν ένας από τους εταίρους της κοινοπραξίας του COINE, η 
οποία συστάθηκε για την υλοποίηση του έργου.  Το έργο είχε διάρκεια 30 µηνών και 
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2004. 
 
Κύριος στόχος του COINE ήταν η δηµιουργία ενός απλού, αλλά ευέλικτου συστήµατος που να 
λειτουργεί σε περιβάλλον Web και το οποίο θα ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί από απλούς 
χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης Η/Υ, προκειµένου να µοιραστούν ιστορίες, 
αναµνήσεις και εµπειρίες πολιτιστικού περιεχόµενου, διαδίδοντας µε αυτό τον τρόπο την 
πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης.  Οι διηγήσεις των χρηστών θα µπορούσαν να καλύπτουν 
θέµατα όπως: παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά, εορταστικά ή άλλα ήθη και έθιµα, 
προσωπικές εµπειρίες ή αναµνήσεις, φωτογραφικό υλικό από αξιοθέατα και αρχαιολογικά µέρη 
κ.ά.  Οι διηγήσεις των χρηστών θα ήταν δυνατόν να εµπλουτιστούν µε ψηφιοποιηµένο υλικό 
(ψηφιακά αντικείµενα) και στη συνέχεια, να διαφοροποιηθούν - εφόσον το επιθυµούσε ο 
συγγραφέας τους - ή να δεχθούν επιπλέον ψηφιοποιηµένο υλικό.  Μετά τη δηµοσίευσή τους οι 
διηγήσεις θα µπορούσαν να ανακτηθούν µέσω του δικτύου COINE από τους χρήστες του 
συστήµατος. 
 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σύντοµα τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος που 
αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του έργου COINE και επικεντρώνεται στα στάδια εφαρµογής 
τόσο του συστήµατος όσο και της κεντρικής ιδέας του έργου στην Ελλάδα.  Περιγράφονται τα 
βήµατα που ακολουθήθηκαν κατά τις επαφές µε τις διαφορετικές οµάδες χρηστών του 
συστήµατος (πολιτιστικοί οργανισµοί, βιβλιοθήκες, µεµονωµένα άτοµα), οι αντιδράσεις τους 
και οι συνεισφορές τους µε διηγήσεις. 
 
Επίσης, µε βάση τη διερεύνηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς για τη διαµόρφωση ενός 
σχεδίου εκµετάλλευσης του συστήµατος στο µέλλον, γίνεται λόγος και για περαιτέρω προοπτικές 
χρήσης του συστήµατος COINE για εκπαιδευτικούς σκοπούς (χρήση από σχολεία) και ακόµη 
και για εµπορικούς σκοπούς (χρήση από ιδιωτικούς καλλιτεχνικούς φορείς και οµάδες).   
 
Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστική κληρονοµιά, Εκπαίδευση. 
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Abstract 
 
The COINE project started officially in March 2002. The library of the University of 
Macedonia was one of the partners of the COINE consortium, which was formed for the 
implementation of the project. COINE has had a duration of 30 months and has been 
completed in August 2004. 
 
The project’s target was the creation of a simple, but flexible system, which would operate in 
a Web environment and would not require advanced IT skills form users. By using the system, 
users could share their stories, memories and experiences of cultural content, disseminating 
in that way the cultural heritage of Europe. The users’ stories might cover subjects like: 
tradition and cultural heritage, cultural events and customs, personal experiences or 
memories, photos of places of cultural interest, etc. The stories could be illustrated with 
digitized material (digital objects) and also, be amended later on -if the author of a story 
wished so- or be enriched with additional digitized material. After their publishing, the stories 
would be retrieved through the COINE network by the users of the system. 

 
The present paper introduces, in brief, the basic characteristics of the system that was 
developed for the implementation of the COINE project and mainly focuses on the stages of 
introduction of the COINE system and the COINE idea in Greece. The paper also presents the 
steps taken during contacts with the different user groups (cultural institutions, libraries, and 
individuals), their reactions and their contributions with stories. 
 
Furthermore, based on the exploration of the Greek and European market for the 
construction of the system’s exploitation plan in the future, it has become apparent that there 
are further perspectives of use of the COINE system for educational purposes 
(implementation in schools) and also for commercial/promotion purposes (implementation by 
private artistic institutions and groups).   
 
Keywords: Cultural Heritage, Education. 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΤΟΥ COINE 
 
To έργο COINE, (Cultural Objects in Networked Environments = Πολιτιστικά Αντικείµενα 
σε ∆ικτυωµένα Περιβάλλοντα) είναι ένα έργο που υπάγεται στον επιχειρησιακό άξονα 
«Πολιτιστική Κληρονοµιά για Όλους» (Heritage for All) του προγράµµατος «Τεχνολογίες 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας» (IST Information Society Technologies) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Το έργο COINE είναι διακρατικό και οι εταίροι του έργου είναι φορείς που 
προέρχονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης: 
• CERLIM (Manchester Metropolitan University), Ηνωµένο Βασίλειο [Συντονιστής του 

έργου]. 
• Fretwell-Downing Informatics Ltd (FDI), Sheffield, Ηνωµένο Βασίλειο.  
• The National Microelectronics Applications Centre Ltd (MAC), Limerick, Ιρλανδία. 
• Ennis Information Age Town, Ιρλανδία. 
• Universitat Oberta de Catalunya, Βαρκελώνη, Ισπανία. 
• Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα. 

 2 



• The Jagiellonian University, Krakow, Πολωνία. 
 
Βασική ιδέα του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διηγηθούν τις 
δικές τους ιστορίες (διηγήσεις).  Οι διηγήσεις µπορούν να καλύπτουν θέµατα όπως: 
παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, προσωπικές 
εµπειρίες ή αναµνήσεις, φωτογραφικό υλικό από επισκέψεις σε τουριστικά και αρχαιολογικά 
µέρη ή από εκδροµές, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέµα πολιτιστικής κληρονοµιάς.   
 
Με τη χρήση του συστήµατος COINE επιτυγχάνεται ένα νέο επίπεδο διαδραστικότητας 
ανάµεσα στα µουσεία, τις βιβλιοθήκες, τους διάφορους πολιτιστικούς οργανισµούς και τους 
επισκέπτες αυτών των χώρων.  Οι επισκέπτες των εν λόγω χώρων µπορούν αφενός να 
αναζητούν και να ανακαλύπτουν υλικό για τις έρευνές τους και αφετέρου, χρησιµοποιώντας 
το σύστηµα COINE να δηµιουργούν διηγήσεις που να αποτελούν πηγές για τις έρευνες 
άλλων επισκεπτών.  Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν εικόνες, κείµενο, καθώς και 
προσωπικές τους δηµιουργίες για να καταγράψουν, αλλά και για να µοιραστούν εντυπώσεις 
τους ή την οικογενειακή τους ιστορία µε τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος.  
Μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι µπορούν να χρησιµοποιήσουν στοιχεία από την προφορική 
ιστορία, φωτογραφίες, βίντεο, καθώς και εικόνες από γραπτά κείµενα για να διηγηθούν την 
ιστορία της ζωής τους.  

 
Κάθε µια από αυτές τις διηγήσεις µπορεί να µοιραστεί µε τους υπόλοιπους χρήστες του 
συστήµατος.  Το σύστηµα COINE αναλαµβάνει την παροχή των απαραίτητων εργαλείων για 
να δηµιουργηθούν δοµηµένα περιβάλλοντα που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο και επιτρέπουν το 
περιεχόµενό τους να είναι προσβάσιµο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, αλλά και διεθνές 
επίπεδο.  Το σύστηµα παρέχει επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας ή 
εµπλουτισµού των διηγήσεων που έχουν εισαχθεί.  Έτσι οι συγγραφείς των διηγήσεων 
µπορούν να τις εµπλουτίζουν µε ψηφιακό υλικό, να τις διαφοροποιούν αλλά και να 
προσθέτουν (εφόσον το επιθυµούν) επιπλέον ψηφιακό υλικό ακόµη και µετά την πρώτη 
δηµοσίευσή τους στο ∆ίκτυο του COINE.  Με τη δηµοσίευσή τους, οι διηγήσεις µπορούν να 
ανακτώνται µέσω του ∆ικτύου COINE από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος.    
 
Το σύστηµα αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία τόσο για µαθητές όσο και για ενήλικες στο να 
εξοικειωθούν µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου και γενικότερα 
στο να αναπτύξουν δεξιότητες σε ότι αφορά την έρευνα, τη συγκέντρωση υλικού, τη 
συγγραφή διηγήσεων που εκθέτουν τις προσωπικές τους εµπειρίες και απόψεις, καθώς και 
την επεξεργασία και χρήση ψηφιακού υλικού.  Για όλους τους παραπάνω λόγους η χρήση του 
συστήµατος από σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισµούς εκτιµάται ότι θα προσέφερε πολλά 
στους µαθητές αλλά και στους διδάσκοντες που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα 
για να εµπλουτίσουν την διδασκαλία τους.  

 
Επίσης το σύστηµα COINE µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οργανισµούς που σκοπό έχουν να 
προάγουν τον πολιτισµό, όπως µουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικοί οργανισµοί και πολιτιστικοί 
σύλλογοι.  Μια από τις χρήσεις του συστήµατος µπορεί να είναι η προβολή των εκθεµάτων 
και της ιστορίας των µουσείων, η προβολή λεπτοµερειών και φωτογραφικού υλικού από τις 
διάφορες παραστάσεις των θεατρικών οργανισµών, καθώς και η προβολή των εκδηλώσεων 
που διοργανώνουν διάφορες πολιτιστικές οµάδες. 

 
Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύστηµα COINE: α) η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης σε ηλεκτρονική µορφή, αφού όλες οι διηγήσεις των 
χρηστών είναι προσβάσιµες µέσω του ∆ιαδικτύου, β) η γενικότερη προβολή της κληρονοµιάς 
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αυτής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και γ) η δοµή του συστήµατος, που επιτρέπει 
στους χρήστες να αναζητήσουν διηγήσεις σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζει το σύστηµα 
(ελληνικά, αγγλικά, πολωνικά, καταλονικά και ιρλανδικά), µε αποτέλεσµα να έρχονται σε 
επαφή µε την κουλτούρα και τον πολιτισµό αυτών των χωρών, διευρύνοντας έτσι τους 
πολιτιστικούς τους ορίζοντες.   
 

2.α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ενότητα 1 : Γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 
 
Το COINE βασίζεται σε µια κατανεµηµένη αρχιτεκτονική.  Αποτελείται από δύο τµήµατα, το 
front-end και το back-end.  Η front-end αρχιτεκτονική του συστήµατος περιλαµβάνει : 
1. Τις υπηρεσίες ασφαλείας κατά την µετακίνηση των δεδοµένων ανάµεσα στους χρήστες 

και στο σύστηµα. 
2. Τη διασύνδεση των χρηστών και το περιβάλλον του συστήµατος µε το οποίο 

αλληλεπιδρούν. 
3. Το χώρο αποθήκευσης των πολυµεσικών αντικειµένων του COINE. 

 
Η back-end αρχιτεκτονική του συστήµατος περιλαµβάνει: 

1. Τη βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύονται οι διηγήσεις και όλα τα στοιχεία των 
χρηστών. 

2. Τις συναρτήσεις και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 
συστήµατος. 
 

Η επικοινωνία ανάµεσα στο front-end και στο back-end περιβάλλον του συστήµατος γίνεται 
µέσω των υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου εφαρµόζοντας συγκεκριµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
και ασφάλειας. 
 
Το σύστηµα λειτουργεί κατανεµηµένα στους διάφορους Τοµείς του COINE.  Όταν 
αναφερόµαστε σε Τοµείς του COINE εννοούµε τους διάφορους φορείς (ιδρύµατα, 
πολιτιστικούς συλλόγους, βιβλιοθήκες κτλ.) που έχουν αποκτήσει δικαίωµα χρήσης και 
διάθεσης του συστήµατος στο κοινό.  Ο κάθε Τοµέας COINE κατέχει ξεχωριστό χώρο 
αποθήκευσης των διηγήσεών του στην κεντρική βάση δεδοµένων του COINE, έχει τη 
διαχείριση των χρηστών που εγγράφονται στο συγκεκριµένο Τοµέα και γενικά διαχειρίζεται 
ένα κοµµάτι, θα λέγαµε, του συστήµατος.  Τα δεδοµένα του κάθε Τοµέα COINE 
καταλαµβάνουν ένα ξεχωριστό τµήµα στην κεντρική βάση µε τα δεδοµένα του συστήµατος.  
Στα πλαίσια του έργου COINE η διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδοµένων είναι 
αρµοδιότητα των δύο τεχνικών εταίρων του έργου, δηλ. των εταιριών MAC (The National 
Microelectronics Applications Centre Ltd, Limerick, Ιρλανδία) και FDI (Fretwell-Downing 
Informatics Ltd, Sheffield, Ηνωµένο Βασίλειο).  Τα δεδοµένα και οι διηγήσεις του κάθε 
Τοµέα COINE είναι προσπελάσιµα τόσο από τους χρήστες του συγκεκριµένου Τοµέα, όσο 
και από όλους τους χρήστες του ∆ικτύου COINE.    
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Η Αρχιτεκτονική του συστήµατος COINE 
 

Ενότητα 2: Λειτουργίες του συστήµατος  
 
Υπάρχουν τριών επιπέδων προνόµια στο σύστηµα του COINE και ένας λογαριασµός χρήστη 
µπορεί να υπάρχει στο σύστηµα µε µία από τις παρακάτω µορφές: 
1. ∆ιαχειριστής 
2. Εγγεγραµµένος χρήστης  
3. Μη εγγεγραµµένος χρήστης  
 
Οι λογαριασµοί των χρηστών που έχουν δικαιώµατα διαχειριστή µπορούν να διαχειριστούν 
το σύστηµα. 
 
Οι λογαριασµοί των εγγεγραµµένων χρηστών αντιπροσωπεύουν τους συγγραφείς του 
συστήµατος. 
 
Οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν µονάχα να πραγµατοποιήσουν αναζητήσεις στο 
σύστηµα και δεν µπορούν να δηµιουργήσουν διηγήσεις.  
 

1. Εγγραφή ενός νέου χρήστη 
 
Προκειµένου να µπορέσει κάποιος να αποκτήσει τα δικαιώµατα του εγγεγραµµένου χρήστη 
του συστήµατος πρέπει να κάνει εγγραφή.  Ο χρήστης έχοντας επιλέξει κάποιον από τους 
Tοµείς του COINE, µπορεί να εγγραφεί σαν χρήστης παρέχοντας ένα όνοµα χρήστη, έναν 
κωδικό, ονοµατεπώνυµο και προαιρετικά κάποια επιπλέον στοιχεία.  Με τον τρόπο αυτό ο 
εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να εισάγει τις διηγήσεις του στο συγκεκριµένο Τοµέα COINE 
και συγχρόνως να αναζητά και να ανακτά διηγήσεις από όλους τους Τοµείς του COINE. 
 

 5



2. ∆ηµιουργία διηγήσεων 
 
∆ικαίωµα δηµιουργίας και αποθήκευσης διηγήσεων στο σύστηµα έχουν µόνο οι 
εγγεγραµµένοι χρήστες.  Οι χρήστες αυτοί µπορούν µέσα από 7 απλά βήµατα να 
δηµιουργήσουν διηγήσεις.  Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι παρουσιάζονται 7 
διαφορετικές οθόνες στον χρήστη που τον καθοδηγούν ως προς τον τρόπο που θα εισάγει την 
διήγησή του στο σύστηµα.  
 
Αρχικά ο χρήστης καλείται να ονοµάσει την διήγησή του δίνοντάς της κάποιο τίτλο.  Στη 
συνέχεια του ζητείται να προσδιορίσει το γενικό θέµα το οποίο διαπραγµατεύεται η διήγησή 
του επιλέγοντας από µια λίστα θεµάτων που παρέχεται από το σύστηµα.  Για περαιτέρω 
θεµατική ανάλυση της διήγησής του ο χρήστης µπορεί να εισάγει επιπλέον λέξεις – κλειδιά 
που αντιπροσωπεύουν το περιεχόµενο της διήγησής του.  Με τις επιπλέον λέξεις – κλειδιά 
επιδιώκεται η ευκολότερη ανάκτηση της συγκεκριµένης διήγησης στα πλαίσια κάποιας 
σχετικής αναζήτησης.  Έπειτα ο χρήστης µπορεί να εισάγει το κυρίως κείµενο της διήγησής 
του στον κειµενογράφο που παρέχει το σύστηµα είτε πληκτρολογώντας την, είτε 
χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες της αντιγραφής και επικόλλησης για να µεταφέρει το 
κείµενό του από έναν κοινό κειµενογράφο, όπως π.χ. το MSWord.  Στην ίδια αυτή οθόνη του 
συστήµατος, µπορεί ο χρήστης να ενσωµατώσει στο κυρίως κείµενο της διήγησης 
συνδέσµους (links) προς κάποια ιστοσελίδα ή/και πολυµεσικό υλικό όπως ψηφιακό βίντεο, 
φωτογραφίες και ήχο.  Στη συνέχεια δίνεται δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει και επιπλέον 
λέξεις – κλειδιά που έχουν να κάνουν µε τοποθεσίες ή/και ονόµατα προσώπων, να 
προσδιορίσει τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένη η διήγησή του, καθώς και το χρονικό 
διάστηµα που αυτή καλύπτει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάθε χρήστης – συγγραφέας διηγήσεων, µετά την συγγραφή µιας διήγησης µπορεί να 
επιλέξει να την τροποποιήσει, να την εµπλουτίσει, να τη διαγράψει ή να τη δηµοσιεύσει.  Η 
δηµοσίευση µιας διήγησης µπορεί να γίνει είτε σε «ιδιωτικό επίπεδο», οπότε θα είναι ορατή 
και αναζητήσιµη µόνο από τους εγγεγραµµένους χρήστες του Τοµέα COINE στον οποίο είναι 
εγγεγραµµένος ο συγγραφέας, είτε σε «δηµόσιο επίπεδο», οπότε είναι ορατή από όλους τους 
χρήστες των διαφορετικών Τοµέων COINE, εγγεγραµµένους και µη. 
 
Προκειµένου να δηµοσιευτεί µια διήγηση πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τον διαχειριστή του 
σχετικού Τοµέα COINE.  Ο διαχειριστής, µέσω των λειτουργιών του συστήµατος θα 
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ενηµερωθεί για τις νεοεισαχθείσες διηγήσεις των χρηστών, θα ελέγξει και αναλόγως θα 
εγκρίνει τις λέξεις κλειδιά που παρέχουν οι χρήστες και τέλος θα δηµοσιεύσει (ή όχι) τις 
διηγήσεις τους.  Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα, το σύστηµα παρέχει στο διαχειριστή τη 
δυνατότητα να επικοινωνεί µε το χρήστη µε απλά µηνύµατα για την επίλυση του 
προβλήµατος. 

 

3. Αναζήτηση διηγήσεων 
 
Τη λειτουργία της αναζήτησης µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν όλοι οι χρήστες του 
συστήµατος.  Οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις από 
την κεντρική σελίδα εισαγωγής στο σύστηµα, µε βάση προδιαγεγραµµένη αναδυόµενη λίστα 
θεµάτων που παρέχεται από το σύστηµα.  Κατά την διάρκεια αυτών των αναζητήσεων, οι 
χρήστες µπορούν να αποθηκεύσουν τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγουν οι έρευνές τους.  
Τα αποτελέσµατα όµως αυτά θα χαθούν µετά την έξοδό τους από το σύστηµα.  
 
Οι εγγεγραµµένοι χρήστες του συστήµατος έχουν την δυνατότητα να πραγµατοποιούν δύο 
ειδών αναζητήσεις.  Την απλή αναζήτηση και την σύνθετη.  Κατά την απλή αναζήτηση 
επιστρέφονται αποτελέσµατα από όλους τους Τοµείς COINE (δηµόσιες διηγήσεις) αλλά και 
από τον Τοµέα COINE στον οποίο έχει κάνει εισαγωγή ο χρήστης (δηµόσιες και ιδιωτικές 
διηγήσεις).  Πάλι µπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει τις διηγήσεις που έχουν ανακτηθεί µε 
σκοπό να µπορεί να τις εντοπίζει σε κάποια επόµενη εισαγωγή του στο σύστηµα, αλλά 
µπορεί να αποθηκεύσει και την ίδια την αναζήτηση, έτσι ώστε να µην χρειάζεται να εισάγει 
κάθε φορά τα ίδια στοιχεία.  Κατά τη σύνθετη αναζήτηση, ο χρήστης µπορεί να προσθέσει 
επιπλέον στοιχεία για τις διηγήσεις που επιθυµεί να εντοπίσει, όπως: όνοµα συγγραφέα, 
ηµεροµηνίες, γλώσσα της διήγησης κτλ. 
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4. Βοήθεια  
 
Καθ’ όλη την διάρκεια της περιήγησης των χρηστών στο σύστηµα είναι δυνατή η χρήση της 
λειτουργίας της βοήθειας.  Η βοήθεια περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες του συστήµατος 
καθώς και απλές οδηγίες για τη χρήση τους.  

 

5. ∆ιαχείριση του συστήµατος  
 
Τέλος, για κάθε Τοµέα COINE έχει προβλεφθεί ένας διαχειριστής.  Ο διαχειριστής αυτός έχει 
πρόσβαση στους λογαριασµούς όλων των χρηστών του συγκεκριµένου Τοµέα COINE και 
είναι εκείνος που εγκρίνει τη δηµοσίευση των διηγήσεων.  Επίσης είναι υπεύθυνος για το 
θησαυρό των όρων που χρησιµοποιούν οι χρήστες σαν λέξεις-κλειδιά για τις διηγήσεις τους.  
 

3. ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
Το έργο COINE απευθύνεται σε ένα ευρύ σύνολο πιθανών χρηστών: από οργανισµούς και 
ιδρύµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε είδους (κυρίως βιβλιοθήκες και µουσεία) µέχρι και 
µεµονωµένους χρήστες κάθε ηλικίας (που πιθανόν δεν έχουν γνώσεις χρήσης Η/Υ) ή µικρές 
καλλιτεχνικές οµάδες. 
 
Στο COINE µπορούν να συµβάλλουν µε περιεχόµενο, όχι µόνο επίσηµοι πολιτιστικοί φορείς, 
αλλά και µεµονωµένα άτοµα που µπορούν να συµµετέχουν ενεργά µε το δικό τους υλικό, µε 
αποτέλεσµα το σύστηµα που αναπτύσσεται να µην χρησιµοποιείται µόνο ως εργαλείο 
αναζήτησης. 
 
Η πορεία του COINE στην Ελλάδα µέχρι σήµερα, ήταν πολύ ικανοποιητική.  Το 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας από την αρχή του έργου, προσπάθησε να προσεγγίσει ένα µεγάλο 
αριθµών τόσο µεµονωµένων ατόµων, όσο και ιδρυµάτων, µε σκοπό να τα εισάγει στην ιδέα 
που προωθεί το COINE (δηλ. τη δηµιουργία διηγήσεων, διανθισµένων µε ψηφιακά 
αντικείµενα) και να τα παρακινήσει να γνωρίσουν από κοντά το σύστηµα.  Αρκετά από αυτά 
τα άτοµα και ιδρύµατα χρησιµοποιήθηκαν ως υποθετικοί χρήστες του συστήµατος κατά την 
περίοδο της σχεδίασής του και στη συνέχεια, τα περισσότερα από αυτά µαζί µε νέους, 
πρόσθετους χρήστες, αποτέλεσαν τις οµάδες εφαρµογής και αξιολόγησης του συστήµατος.   
 
Οι χρήστες του συστήµατος COINE στην Ελλάδα, µπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω 
οµάδες: 
• Σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. 
• Φοιτητές δύο πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της Θεσσαλονίκης. 
• Το Αµερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης (Anatolia College και American College of 

Thessaloniki). 
• Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. 
• Μουσεία. 
• Μικροί πολιτιστικοί οργανισµοί. 
• Μεµονωµένα άτοµα. 

 
Από τους παραπάνω φορείς, το Αµερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης και η ∆ηµόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας αποτέλεσαν µαζί µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 
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Μακεδονίας τρεις ξεχωριστούς Τοµείς COINE για την Ελλάδα.  Κάθε ένας από τους 
παραπάνω φορείς και άτοµα χρησιµοποίησε το σύστηµα COINE για διαφορετικούς λόγους.  
Οι βιβλιοθήκες, τα µουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισµοί χρησιµοποίησαν το σύστηµα 
COINE µε στόχο να προβάλουν τις συλλογές τους, τις δραστηριότητές τους ή στην 
περίπτωση που αποτελούσαν κάποιον Τοµέα του COINE, για να φιλοξενήσουν τις διηγήσεις 
διαφορετικών χρηστών (φορέων και ατόµων).  Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα χρησιµοποίησαν το 
σύστηµα COINE για να προβάλουν τις δραστηριότητές τους ή τις εργασίες των µαθητών 
τους, αλλά και ως εργαλείο εισαγωγής των µαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
του ∆ιαδικτύου.  Τα µεµονωµένα άτοµα έκαναν χρήση του συστήµατος COINE µε στόχο την 
προβολή εµπειριών και απόψεών τους, ή απλά για να διηγηθούν κάποια οικογενειακή ή άλλη 
ιστορία τους. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιµής του συστήµατος, πραγµατοποιήθηκαν δύο έλεγχοι 
αξιολόγησης του συστήµατος µε συµπλήρωση σχετικών ερωτηµατολογίων.  Τα 
αποτελέσµατα της πρώτης αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν για την τροποποίηση και 
βελτίωση του συστήµατος και τη δηµιουργία της δεύτερης έκδοσης του COINE.  Τα 
αποτελέσµατα της δεύτερης αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό µελλοντικών 
επιθυµητών αλλαγών στο COINE και στον τρόπο µε τον οποίο αυτό παρουσιάζεται.  Το 
ερωτηµατολόγιο της δεύτερης αξιολόγησης χωρίστηκε σε δύο µέρη, ένα για τους χρήστες και 
ένα για τους διαχειριστές του συστήµατος, ώστε να καλυφθούν όλες οι λειτουργίες του 
συστήµατος. 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα πορίσµατα που προέκυψαν από τη 
δεύτερη αξιολόγηση του συστήµατος.  Τα δεδοµένα είναι συγκεντρωτικά και αφορούν τη 
χρήση του συστήµατος σε όλες της περιοχές εφαρµογής και αξιολόγησής του, δηλ. Ελλάδα, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιρλανδία και 
Ισπανία. 
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Στ διπλανό διάγραµµα απεικονίζεται το 
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Η γενική εντύπωση των χρηστών από το 
σύστηµα του COINE απεικονίζεται στο 
διπλανό διάγραµµα, όπου 1 είναι ο 
χαµηλότερος βαθµός εντύπωσης και 5 ο 
υψηλότερος.  Από το συγκεκριµένο 
διάγραµµα παρατηρούµε ότι η γενική 
εντύπωση που προκάλεσε το σύστηµα στην 
πλειοψηφία των χρηστών ταν πραγµ τικά 
πολύ καλή ενώ το 58% των χρηστών 
δήλωσε εξ κά ικανοπ ο.  
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κατά πόσο το σύστηµα επέτρεψε στους 
χρήστες να πραγµατοποιήσουν όσα 
επιθυµούσαν, δηλαδή την εισαγωγή 
διηγήσεων, αναζητήσεις κτλ.  Πάλι ο 
βαθµός εντύπωσης ξεκινάει από το 1 
(χαµηλότερος) και καταλήγει στο 5 
(υψηλότερος).  Παρατηρούµε ότ  γενικά 
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σύστηµα και µε τις λειτουργίες τις οποίες αυτό προσφέρει. 
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Στο διπλανό σχήµα εµφανίζονται οι 
απαντήσεις των χρηστών στην ερώτηση 
του πόσο εύκολο ήταν για αυτούς να 
εισάγουν την διήγησή τους στο σύστηµα.  
Η βαθµολόγηση είναι η ίδια όπως και 
προηγουµένως.  Παρατηρούµε ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι η 
εισαγωγή της διήγησής τους στο 
σύστηµα ήταν πολύ εύκολη. 
 

Τα αποτελέσµατα του 
διπλανού διαγράµµατος 
προκύπτουν από 
απαντήσεις που έδωσαν 
οι διαχειριστές των 
διαφόρων Τοµέων του 
COINE. 
  Παρουσιάζεται το πόσο 
εύχρηστο και απλό ή 
δύσχρηστο και πολύ-
πλοκο ήταν το διαχει-
ριστικό περιβάλλον, το 
πόσο σχετικό βρήκαν το 
περιβάλλον αυτό µε τις 
λειτουργίες που ήθελαν να επιτελέσουν οι διαχειριστές και τέλος το αν οι πληροφορίες που 
δίνονται ήταν ικανοποιητικές.  Η βαθµολόγηση κυµαίνεται και πάλι στα ίδια επίπεδα µε τα 
προηγούµενα διαγράµµατα.  Τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτό το 
διάγραµµα είναι ότι οι διαχειριστές θεώρησαν το περιβάλλον διαχείρισης του συστήµατος 
πολύ ικανοποιητικό, αρκετά εύχρηστο και απλό, χωρίς να παρέχει µεγάλο όγκο 
πληροφοριών, ενώ θεώρησαν ότι ίσως το σύστηµα παρέχει περισσότερη βοήθεια από όση 
είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εργασιών του διαχειριστή. 
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Για τις ανάγκες του έργου COINE έχει διαµορφωθεί ιστότοπος στη διεύθυνση: 
http://www.coine.org.  Ο επισκέπτης του ιστότοπου του COINE µπορεί να συνδεθεί µε τους 
τοµείς COINE και, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει χρήση του συστήµατος. 
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http://www.coine.org/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

∆είγµατα ∆ιηγήσεων  
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