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H ΑΝΕΜΗ επιδιώκει να προσφέρει μέχρι
τον Φεβρουάριο 2007 :

ΜιαΜια πλούσιαπλούσια βιβλιογραφικήβιβλιογραφική βάσηβάση 10.000 10.000 
εγγραφώνεγγραφών γιαγια θέματαθέματα πουπου αφορούναφορούν τοντον
ΝεότεροΝεότερο ΕλληνισμόΕλληνισμό

ΆμεσηΆμεση πρόσβασηπρόσβαση, , όπουόπου είναιείναι δυνατόνδυνατόν,  ,  στοστο ίδιοίδιο
τοτο ψηφιοποιημένοψηφιοποιημένο τεκμήριοτεκμήριο..

ΔυνατότηταΔυνατότητα φυλλομέτρησηςφυλλομέτρησης περισσότερωνπερισσότερων απόαπό
1.000.000 1.000.000 ψηφιακώνψηφιακών σελίδωνσελίδων



Προέλευση ψηφιακού υλικού :

1.000.000 1.000.000 ψηφιακέςψηφιακές σελίδεςσελίδες αναπαραγάγουναναπαραγάγουν
βιβλίαβιβλία τηςτης ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου
ΚρήτηςΚρήτης

ΕνώΕνώ ηη χρήσηχρήση υπερσυνδέσμωνυπερσυνδέσμων εμπλουτίζειεμπλουτίζει τητη
βάσηβάση μεμε πρόσθετοπρόσθετο ψηφιοποιημένοψηφιοποιημένο υλικόυλικό άλλωνάλλων
φορέωνφορέων πουπου διατίθεταιδιατίθεται ελεύθεραελεύθερα στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο. . 



Η λειτουργία των
υπερσυνδέσμων



Η στρατηγική χρήσης
υπερσυνδέσμων :

ΑποτελείΑποτελεί πολιτικήπολιτική τηςτης ΑΝΕΜΗΣΑΝΕΜΗΣ μιαμια καικαι τηςτης
εξοικονομείεξοικονομεί χρόνοχρόνο καικαι χρήμαχρήμα
ΔηλώνειΔηλώνει σεβασμόσεβασμό στηστη δουλειάδουλειά τωντων άλλωνάλλων
φορέωνφορέων ψηφιοποίησηςψηφιοποίησης
ΕισηγείταιΕισηγείται άτυπαάτυπα τηντην επιθυμίαεπιθυμία μιαςμιας ευρύτερηςευρύτερης
συνεργασίαςσυνεργασίας σεσε θέματαθέματα παραγωγήςπαραγωγής καικαι
διαχείρισηςδιαχείρισης τουτου ψηφιακούψηφιακού τεκμηρίουτεκμηρίου























ΙστορικόΙστορικό ΔημιουργίαςΔημιουργίας τηςτης
ΑνέμηςΑνέμης

ΊδρυσηΊδρυση ιστοτόπουιστοτόπου: : ΑπρίλιοςΑπρίλιος τουτου 2006.2006.

ΕκτέλεσηΕκτέλεση έργουέργου: : ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες πληροφόρησηςπληροφόρησης
καικαι ΚλειστέςΚλειστές ΣυλλογέςΣυλλογές..

ΗΗ ΑΝΕΜΗΑΝΕΜΗ είναιείναι προϊόνπροϊόν τηςτης πρότασηςπρότασης
««ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΝεοελληνικώνΝεοελληνικών
ΣπουδώνΣπουδών»» πουπου κατατέθηκεκατατέθηκε στηνστην ΚοινωνίαΚοινωνία
τηςτης ΠληροφορίαςΠληροφορίας τοτο καλοκαίρικαλοκαίρι τουτου 20032003



ΙστορικόΙστορικό ΔημιουργίαςΔημιουργίας τηςτης
ΑνέμηςΑνέμης

ΧρηματοδότηςΧρηματοδότης::

ΚοινωνίαΚοινωνία τηςτης ΠληροφορίαςΠληροφορίας σταστα πλαίσιαπλαίσια τουτου
μέτρουμέτρου 1.31.3
««ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση, , αξιοποίησηαξιοποίηση καικαι ανάδειξηανάδειξη
τουτου ΕλληνικούΕλληνικού ΠολιτισμούΠολιτισμού»»



ΙστορικόΙστορικό ΔημιουργίαςΔημιουργίας τηςτης
ΑνέμηςΑνέμης

ΕπιστημονικοίΕπιστημονικοί υπεύθυνοιυπεύθυνοι: : 
ΧρήστοςΧρήστος ΝικολάουΝικολάου, , καθκαθ. . ΠληροφορικήςΠληροφορικής,,
πρώηνπρώην πρύτανηςπρύτανης ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΚρήτηςΚρήτης

ΑλέξηςΑλέξης ΠολίτηςΠολίτης , , καθηγητήςκαθηγητής ΝεοελληνικήςΝεοελληνικής
ΦιλολογίαςΦιλολογίας τηςτης ΦιλοσοφικήςΦιλοσοφικής ΣχολήςΣχολής τουτου
ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΚρήτηςΚρήτης



ΥλοποίησηΥλοποίηση τηςτης ΑνέμηςΑνέμης
ΗΗ συγκρότησησυγκρότηση τηςτης ΑνέμηςΑνέμης βασίστηκεβασίστηκε στηνστην
παράλληληπαράλληλη δράσηδράση τωντων ακόλουθωνακόλουθων έργωνέργων: : 

ΕΕκτέλεσηκτέλεση τουτου έργουέργου τηςτης ψηφιοποίησηςψηφιοποίησης

ΔΔημιουργίαημιουργία λογισμικούλογισμικού ψηφιακήςψηφιακής βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης

ΣΣυγκρότησηυγκρότηση βιβλιογραφικήςβιβλιογραφικής βάσηςβάσης



ΤοΤο έργοέργο τηςτης
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓιαΓια τηντην παραγωγήπαραγωγή τωντων ψηφιακώνψηφιακών
αντιγράφωναντιγράφων ακολουθείταιακολουθείται::

AAρχικήρχική ψηφιοποίησηψηφιοποίηση σεσε αρχείααρχεία Tiff Tiff υψηλήςυψηλής
ανάλυσηςανάλυσης 600 600 dpidpi, 1 , 1 bitbit. . 

ΒΒιβλίαιβλία μεμε ιδιαίτερηιδιαίτερη αξίααξία, , όπωςόπως τατα
incunabula incunabula καικαι τατα παλαίτυπαπαλαίτυπα, , αλλάαλλά καικαι
σελίδεςσελίδες μεμε εικονογράφησηεικονογράφηση σαρώσαρώνονταινονται σεσε
grayscalegrayscale 8 8 bitbit ήή έγχρωμαέγχρωμα 24 24 bitbit. . 



ΤοΤο έργοέργο τηςτης
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

TTαα ψηφιακάψηφιακά αντίγραφααντίγραφα υψηλήςυψηλής ανάλυσηςανάλυσης, ως
αρχεία αναφοράς, φυλάσσονται σε ειδικούς
δίσκους και αποθηκεύονται σε DVD Rom & 
ταινίες LTO-2 στη Bιβλιοθήκη.

TTαα ψηφιακάψηφιακά αντίγραφααντίγραφα υψηλήςυψηλής ανάλυσηςανάλυσης
μετατρέπονταιμετατρέπονται σεσε multipagemultipage Tiff Tiff αρχείααρχεία
χαμηλότερηςχαμηλότερης ανάλυσηςανάλυσης (300 (300 dpidpi).).



ΤοΤο έργοέργο τηςτης
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

TTαα Tiff Tiff αρχείααρχεία χαμηλότερηςχαμηλότερης ανάλυσηςανάλυσης
μετατρέπονταιμετατρέπονται σεσε pdfpdf ..

ΤαΤα pdf pdf αρχείααρχεία, , μαζίμαζί μεμε τιςτις μικρογραφίεςμικρογραφίες
τωντων εξωφύλλωνεξωφύλλων (Thumbnails)  (Thumbnails)  
διατίθενταιδιατίθενται απόαπό τηντην ψηφιακήψηφιακή βάσηβάση τηςτης
ANEMHANEMHΣΣ, , αφούαφού σφραγιστούνσφραγιστούν μεμε τοτο
ειδικόειδικό υδατόσημουδατόσημο τηςτης BBιβλιοθήκηςιβλιοθήκης τουτου
ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου KKρήτηςρήτης. . 



ΤοΤο λογισμικόλογισμικό τηςτης ΑνέμηςΑνέμης
ΤοΤο λογισμικόλογισμικό τηςτης ΑνέμηςΑνέμης βασίζεταιβασίζεται στοστο σύστημασύστημα
ψηφιακήςψηφιακής βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης Keystone.Keystone.

AAκολουθούνταικολουθούνται τατα παρακάτωπαρακάτω πρωτόκολλαπρωτόκολλα::

Z39.50 (Z39.50 (γιαγια τηντην παροχήπαροχή βιβλιογραφικώνβιβλιογραφικών υπηρεσιώνυπηρεσιών). ). 
SRW/SRU (SRW/SRU (γιαγια τηντην παροχήπαροχή μελλοντικώνμελλοντικών
βιβλιογραφικώνβιβλιογραφικών υπηρεσιώνυπηρεσιών, , ήή γιαγια τηντην υποστήριξηυποστήριξη
εναλλακτικώνεναλλακτικών διαδραστικώνδιαδραστικών δυνατοτήτωνδυνατοτήτων τουτου
συστήματοςσυστήματος) ) 
OAIOAI--PMH (PMH (παροχήπαροχή δυνατότηταςδυνατότητας σεσε εξωτερικούςεξωτερικούς
φορείςφορείς νανα συλλέξουνσυλλέξουν τοπικέςτοπικές πληροφορίεςπληροφορίες). ). 
SOAPSOAP
MySQLMySQL's client protocol 's client protocol 





ΣτηΣτη ΒιβλιογραφικήΒιβλιογραφική βάσηβάση τηςτης
ΑνέμηςΑνέμης καταχωρούνταικαταχωρούνται ::

ΜονογραφίεςΜονογραφίες
ΠολύτομαΠολύτομα έργαέργα
ΠεριοδικάΠεριοδικά
ΆρθραΆρθρα
ΧάρτεςΧάρτες καικαι
ΑρχειακόΑρχειακό υλικόυλικό





H H τεκμηρίωσητεκμηρίωση ακολουθείακολουθεί τατα πρότυπαπρότυπα
τουτου Dublin Dublin CoreCore
παρπαρ’’ όλαόλα αυτάαυτά οιοι εγγραφέςεγγραφές πουπου σήμερασήμερα
προσφέρονταιπροσφέρονται αφορούναφορούν υλικόυλικό πουπου
καταλογογραφήθηκεκαταλογογραφήθηκε σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο
ΜΑΜΑRC 21RC 21,,
καικαι εισήχθηεισήχθη στηστη βάσηβάση μετατρεπόμενομετατρεπόμενο
αυτόματααυτόματα σεσε δεδομέναδεδομένα DublinDublin CoreCore



Μαθήματα καταλογογράφησης
από την βάση του Melvyl



(το σύστημα ALEPH) 

(το σύστημα ALEPH)  



ΟΙΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣΣΥΛΛΟΓΕΣ
««ΤΗΣΤΗΣ ΑΝΕΜΗΣΑΝΕΜΗΣ»»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ,,
ΨηφιακήΨηφιακή BBιβλιοθήκηιβλιοθήκη BBιβλιογραφιώνιβλιογραφιών, , 
ΛεξικώνΛεξικών καικαι EEγχειριδίωνγχειριδίων γιαγια τοτο NNεότεροεότερο
ΕλληνισμόΕλληνισμό
ΕλληνικήΕλληνική ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία
14761476--19001900
ΠεριηγητικάΠεριηγητικά κείμενακείμενα
ΜάρκοςΜάρκος ΜουσούροςΜουσούρος



ΗΗ ΨΗΦΙΑΚΗΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣΥΛΛΟΓΗ
««ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ»»

ΤοΤο βιβλιογραφικόβιβλιογραφικό υλικόυλικό τηςτης στηρίζεταιστηρίζεται στοστο έργοέργο
τουτου ΑλέξηΑλέξη ΠολίτηΠολίτη, , ««ΕγχειρίδιοΕγχειρίδιο τουτου
ΝεοελληνιστήΝεοελληνιστή»». . 
ΗΗ βάσηβάση διαθέτειδιαθέτει σήμερασήμερα ::

2672 2672 βιβλιογραφικάβιβλιογραφικά λήμματαλήμματα

593 593 ψηφιοποιημέναψηφιοποιημένα τεκμήριατεκμήρια απόαπό τητη
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΚρήτηςΚρήτης μεμε
πόρουςπόρους τηςτης ΚοινωνίαςΚοινωνίας τηςτης ΠληροφορίαςΠληροφορίας πουπου
αντιστοιχούναντιστοιχούν σεσε 250.000 250.000 ψηφιακέςψηφιακές σελίδεςσελίδες καικαι



ΗΗ ΨΗΦΙΑΚΗΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣΥΛΛΟΓΗ
««ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ»»
....καικαι

107  107  τεκμήριατεκμήρια πουπου ψηφιοποιήθηκανψηφιοποιήθηκαν απόαπό άλλουςάλλους
φορείςφορείς καικαι προσφέρονταιπροσφέρονται,  ,  μέσωμέσω
υπερσυνδέσμωνυπερσυνδέσμων,  ,  απόαπό τητη βιβλιογραφικήβιβλιογραφική βάσηβάση
τηςτης συγκεκριμένηςσυγκεκριμένης συλλογήςσυλλογής. . 



ΗΗ ψηφιακήψηφιακή συλλογήσυλλογή
Ελληνική ψηφιακή Βιβλιογραφία
1476-1900

ΗΗ ολοκλήρωσηολοκλήρωση τηςτης βάσηςβάσης υπόσχεταιυπόσχεται νανα
ανανεώσειανανεώσει τοτο τοπίοτοπίο τηςτης ελληνικήςελληνικής
βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας κάνονταςκάνοντας δυνατήδυνατή τηντην
πρόσβασηπρόσβαση στοστο ίδιοίδιο τοτο ψηφιακόψηφιακό τεκμήριοτεκμήριο

ΠαράλληλαΠαράλληλα επιδιώκειεπιδιώκει νανα συνδέσεισυνδέσει τηντην
ηλεκτρονικήηλεκτρονική εγγραφήεγγραφή μεμε τηντην
βιβλιογραφικήβιβλιογραφική παραπομπήπαραπομπή τωντων έντυπωνέντυπων
βιβλιογραφιώνβιβλιογραφιών\\



ΗΗ ψηφιακήψηφιακή συλλογήσυλλογή
Ελληνική ψηφιακή Βιβλιογραφία
1476-1900

ΑπόΑπό τοτο ΦεβρουάριοΦεβρουάριο τουτου 2007 2007 ηη
βιβλιογραφικήβιβλιογραφική βάσηβάση τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής

ΨηφιακήςΨηφιακής ΒιβλιογραφίαςΒιβλιογραφίας

θαθα εμπλουτιστείεμπλουτιστεί μεμε 8000 8000 βιβλιογραφικέςβιβλιογραφικές
εγγραφέςεγγραφές

καικαι θαθα παρέχειπαρέχει online online πρόσβασηπρόσβαση σεσε
περισσότεραπερισσότερα απόαπό 8000 8000 ψηφιοποιημέναψηφιοποιημένα
τεκμήριατεκμήρια



ΗΗ ψηφιακήψηφιακή συλλογήσυλλογή
Ελληνική ψηφιακή Βιβλιογραφία
1476-1900

OPAMA OPAMA ……
H H ΕλληνικήΕλληνική ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία 14761476--19001900

νανα γίνειγίνει τοτο συλλογικόσυλλογικό σύστημασύστημα
καταχώρησηςκαταχώρησης καικαι προβολήςπροβολής στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο
όλωνόλων τωντων μεμονωμένωνμεμονωμένων προσπαθειώνπροσπαθειών
ψηφιοποίησηςψηφιοποίησης έργωνέργων πουπου αφορούναφορούν τηντην
περίοδοπερίοδο 14761476--1900.1900.



ΗΗ ψηφιακήψηφιακή συλλογήσυλλογή
Ελληνική ψηφιακή Βιβλιογραφία
1476-1900

ΠροϋπόθεσηΠροϋπόθεση……
HH συνεργασίασυνεργασία τωντων ΒιβλιοθήκωνΒιβλιοθήκων τηςτης
όληςόλης τηςτης χώραςχώρας. . 



ΗΗ ψηφιακήψηφιακή συλλογήσυλλογή
ΠεριηγητικάΠεριηγητικά κείμενακείμενα

ΟΟ βιβλιογραφικόςβιβλιογραφικός κατάλογοςκατάλογος τηςτης
ΣυλλογήςΣυλλογής θαθα θησαυρίσειθησαυρίσει::

1700 1700 περιηγητικάπεριηγητικά κείμενακείμενα τωντων
ΚλειστώνΚλειστών ΣυλλογώνΣυλλογών πουπου
ψηφιοποιήθηκανψηφιοποιήθηκαν απόαπό τητη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη
τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΚρήτηςΚρήτης καικαι
άλλουςάλλους φορείςφορείς. . 



ΗΗ ΨΗΦΙΑΚΗΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣΥΛΛΟΓΗ
««ΜάρκοςΜάρκος ΜουσούροςΜουσούρος»»
ΗΗ βάσηβάση θαθα θησαυρίσειθησαυρίσει::

ΒιβλίαΒιβλία
ΧάρτεςΧάρτες
ΑρχειακόΑρχειακό υλικόυλικό ((επιστολέςεπιστολές, , έγγραφαέγγραφα,  ,  
φωτογραφίεςφωτογραφίες, , ταχυδρομικάταχυδρομικά δελτάριαδελτάρια κτλκτλ.).)

ΤοΤο παραπάνωπαραπάνω υλικόυλικό ανήκειανήκει κυρίωςκυρίως στηστη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη
τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΚρήτηςΚρήτης



ΜελλοντικέςΜελλοντικές προοπτικέςπροοπτικές
ΦιλοδοξίαΦιλοδοξία τηςτης ομάδαςομάδας πουπου συνέστησεσυνέστησε τηντην ANEMH ANEMH 
είναιείναι νανα συνεχιστείσυνεχιστεί οο εμπλουτισμόςεμπλουτισμός τηςτης καικαι μετάμετά τητη
λήξηλήξη τηςτης κοινοτικήςκοινοτικής χρηματοδότησηςχρηματοδότησης. . 
ΑΝΕΜΗΑΝΕΜΗ είναιείναι ακόμαακόμα πρόθυμηπρόθυμη νανα συμπεριλάβεισυμπεριλάβει
πρόσθετεςπρόσθετες βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων καικαι άλλωνάλλων φορέωνφορέων
καικαι νανα δημοσιεύσειδημοσιεύσει ηλεκτρονικάηλεκτρονικά ανέκδοτοανέκδοτο υλικόυλικό, , 
εφόσονεφόσον αυτόαυτό ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται στιςστις προδιαγραφέςπροδιαγραφές
τηςτης. . 
ΕίναιΕίναι σσυνείδησηυνείδηση τωντων δημιουργώνδημιουργών τηςτης πωςπως μόνομόνο μεμε τοντον
συνεχήσυνεχή εμπλουτισμόεμπλουτισμό καικαι μεμε τηντην βελτίωσηβελτίωση τωντων τεχνικώντεχνικών
δυνατοτήτωνδυνατοτήτων τηςτης μπορείμπορεί νανα πετύχειπετύχει αυτόαυτό πουπου
υπόσχεταιυπόσχεται: : ΝαΝα γίνειγίνει ηη σημαντικότερησημαντικότερη
ηλεκτρονικήηλεκτρονική πηγήπηγή πληροφόρησηςπληροφόρησης γιαγια τιςτις
NNεοελληνικέςεοελληνικές ΣπουδέςΣπουδές. . 
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