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Ορισμός 
Μία διαδικτυακή πύλη η οποία ενεργεί ως πολυγλωσσικό εργαλείο έρευνας 

παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερα από 23 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα 

από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι επισκέπτες στη Europeana www.europeana.eu έχουν τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν και να ανακτήσουν ψηφιακό υλικό από ψηφιακές συλλογές 

διαφόρων Ινστιτούτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
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Πως λειτουργεί η Europeana 

Διαλειτουργικότητα  

Συλλογή μεταδεδομένων 

Φιλοξενία μεταδεδομένων και ΌΧΙ των 

ψηφιακών αντικειμένων  

Ανάκτηση Αποτελεσμάτων  

Εύρος έρευνας 

Επικοινωνία – Συντονισμός 



Μεταδεδομένα 
Διάταξη μεταδεδομένων σε Ψηφιακό Αποθετήριο 

Μορφή Europeana Semantic Elements ESE 3.4.1 



OAI – PMH μεταξύ Ψηφιακής Βιβλιοθήκης – Συσσωρευτή 



Δημοσίευση μεταδεδομένων στη Europeana ύστερα από επικοινωνία της 

Europeana με τον Εθνικό Συσσωρευτή μέσω πρωτοκόλλου OAI-PMH 

Ο χρήστης πλοηγείται στη σελίδα της Εuropeana 

Πατώντας σε κάποιο τεκμήριο, μεταφέρεται στην 

αντίστοιχη σελίδα από την οποία προέρχεται. 



Προβολή Europeana 
Κωδικοποιημένη διάταξη μεταδεδομένων 

σε μορφή xml και σχήμα ESE 3.4.1  

Διασύνδεση εγγραφών 



Ψηφιακό Αρχείο  

(φιλοξενία ψηφιακού αντικειμένου) 

Εθνικός Συσσωρευτής  

(έλεγχος – συντονισμός) 

Europeana 

Δημοσίευση μεταδεδομένων - παραπομπή χρήστη στην 

σελίδα όπου φιλοξενείται το ψηφιακό αντικείμενο 

Πλήρης επισκόπηση του ψηφιακού αντικειμένου από το 

χρήστη της Europeana μέσω της σελίδας που το φιλοξενεί  



Φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 (Ψηφιακά Αρχεία) 

Αποστολή μεταδεδομένων 

προς Εθνικό Συσσωρεύτή 

μέσω πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας OAI-PMH   

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 

Έλεγχος συμβατότητας 

μεταδεδομένων – 

μετατροπή σε ESE.   

Επικοινωνία Εθνικού 

Συσσωρευτή με Europeana 

μέσω OAI-PMH – Τελική 

δημοσίευση ψηφιακού 

αντικειμένου 

H Europeana ανακτά τα εξής 

δεδομένα για κάθε τεκμήριο: 

• Μεταδεδομένα σε μορφή ESE 

• Προεπισκόπηση τεκμηρίου 

μέσω εικονιδίου (αν υπάρχει) 

• URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση 

που παραπέμπει στην πλήρη 

επισκόπηση του αντικειμένου 



Κριτήρια και προϋποθέσεις για 

συμμετοχή στη Europeana 



Βιβλιοθήκες  

Μουσεία  

Αρχεία  

Ινστιτούτα έρευνας 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 

Σχολικές μονάδες 

Οργανωμένα σύνολα 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Οργανισμοί μνήμης  

Όλοι ανεξαιρέτως φορείς 

Πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Ποιοι μπορούν να 

συμμετέχουν στη 

Europeana: 

 

 

 

 

         ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Ποιοι ‘‘επιβάλλεται’’ να 

συμμετέχουν στη 

Europeana: 



Οι συμμετέχοντες φορείς πρέπει να 

διαθέτουν: 
 Ψηφιακό Υλικό Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές (ΚΕΙΜΕΝΑ, 

ΕΙΚΟΝΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ, ΗΧΟΣ, ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – 3D)  

 

 Λογισμικό διάθεσης (Dspace, Eprints, Fedora κ.α) 

Dspace plugin for ESE   

 

 Υποστήριξη συλλογής (συγκομιδής) μεταδεδομένων 

(Open Archives Intiative – Protocol for Metadata 

Harvesting) OAI-PMH. 

 

 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του εκάστοτε 

οργανισμού με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

ως υπογράφων οργανισμός του (Data Exchange 

Agreement) – γνωστοποίηση εγγράφου συμφωνίας 

 Κάποιες δοκιμές συγκομιδής.  

 



Λογισμικά φιλοξενίας Ψηφιακού υλικού και διάθεσης μεταδεδομένων  

(Λειτουργικά και συμβατά ως προς τη Europeana)  
 

 BePress www.bepress.com 

 Invenio http://invenio-software.org/ 

 ContentDm http://www.contentdm.org/ 

 DAITSS. <http://daitss.fcla.edu/>.  

 DSpace. <http://www.dspace.org/>.  

 EPrints. <http://www.eprints.org/>.  

 Equella http://www.equella.com/ 

 Fedora. <http://www.fedora-commons.org/>.  

 Greenstone. <http://www.greenstone.org/>.  

Keystone DLS. <http://www.indexdata.com/keystone/>.  

 

 

 ArchivalWare™ (PTFS). <http://www.archivalware.net/>.  

 CONTENTdm® (OCLC). <http://www.contentdm.com>.  

 DigiTool® (Ex Libris). 

<http://www.exlibrisgroup.com/digitool.htm>.  

 VITAL (VTLS). <http://www.vtls.com/products/vital>.  

 OPUS http://www.opus-repository.org 

 Fez. <http://sourceforge.net/projects/fez/>.  

 Muradora. <https://fedora-

commons.org/confluence/display/MURADORA/Muradora>.  

 JHOVE. <http://hul.harvard.edu/jhove/>.  

 DROID. <http://droid.sourceforge.net/>.  

 

Σημείωση: 

Όλα σχεδόν τα λογισμικά διατίθενται 

δωρεάν μέσω διαδικτύου από τις 

αντίστοιχες ηλ. διευθύνσεις! 
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Mητρώο Αποθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης  

(Registry of open access Repositories) http://roar.eprints.org/ 

 

Στατιστικά 

εγγραφής 

Κινητικότητα 

http://roar.eprints.org/


Ελάχιστες προδιαγραφές για εγκατάσταση και λειτουργία 

Ψηφιακού Αποθετηρίου (Τεχνική Υποδομή) 

 

 

     Hardware (Υλικό) 

 Οποιοσδήποτε υπολογιστής που ενεργεί ως διακομιστής server σε 

περιβάλλον που επιτρέπει την υποστήριξη λογισμικού Apache Tomcat. 

 Δίσκοι σε συστοιχία RAID 5 για φιλοξενία των ψηφιακών αντικειμένων.  

 Ευρυζωνικότητα διαδικτύου από 1 - ***** Mbps. 

      Ενδεικτικό κόστος €1500 - 2000 

      Software (Λογισμικά) 

 Λογισμικό εγκατάστασης Αποθετηρίου (πχ Dspace, Eprints κ.α) 

http://www.dspace.org/ & www.eprints.org/  

 Linux server (όλες οι εκδόσεις ubuntu) – Περιλαμβάνονται όλες οι 

οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης http://www.ubuntu.com/ 

 Apache Tomcat (όλες οι εκδόσεις) - Περιλαμβάνονται όλες οι οδηγίες 

εγκατάστασης και χρήσης. http://tomcat.apache.org/ 

 

 

 

 

Τα λογισμικά διατίθενται δωρεάν μέσω διαδικτύου  αναλόγως συμβατότητας 

και τεχνικών προδιαγραφών των υπολογιστών – διακομιστών (servers)  
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Εναλλακτική λύση 

 
Συνεργασία με οργανισμούς που διαθέτουν υποδομές 

φιλοξενίας Ψηφιακού υλικού. 

  

Αποκλειστική ή μη αποκλειστική διάθεση 

 

Όροι χρήσης: Ανοικτή / κλειστή πρόσβαση 

 

Όροι δικαιωμάτων: Πνευματικά δικαιώματα, 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων 

  

Διάθεση μεταδεδομένων προς τον Εθνικό Συσσωρευτή και 

ακολούθως στη Europeana.  

 

 

 





Πλεονεκτήματα από τη χρήση Ψηφιακού Αποθετηρίου για τη 

φιλοξενία ψηφιακού υλικού. 

  Κατηγοριοποίηση υλικού - δημιουργία συλλογών. 

  Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών μορφών ψηφιακού υλικού 

(κείμενα, εικόνες, ήχος, βίντεο, αντικείμενα 3D) 

  Διαμόρφωση σταθερού προτύπου μεταδεδομένων για κάθε 

συλλογή ψηφιακών αντικειμένων ή για το σύνολο τους.  

  Εισαγωγή πρότυπου σχήματος μεταδεδομένων συμβατό με τη 

Europeana (Europeana Semantic Elements ESE 3.4.1 και Europeana 

Data Model - EDM προσεχώς 12-16 Ιουνίου 2012. 

  Συνεχής έλεγχος αρτιότητας και συμβατότητας μεταδεδομένων με 

τα πρότυπα της Europeana.  

  Διάθεση πρωτόκολλων επικοινωνίας OAI-PMH 

  Δυνατότητα παραμετροποίησης λειτουργιών (λογισμικό ανοικτού  

κώδικα.  

  



Οργανισμοί που χρησιμοποιούν ψηφιακά αποθετήρια για 

φιλοξενία Ψηφιακού υλικού (ενδεικτικά) 

 ►Cambridge University http://www.dspace.cam.ac.uk/ 

►Harvard University http://repository.countway.harvard.edu/xmlui/ 

►Oxford University http://www.ict.ox.ac.uk/repositories/index.xml?ID=body.1_div.6 

►Κυπριακή Βιβλιοθήκη http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy 

►Πανεπιστήμιο Κύπρου http://lekythos.library.ucy.ac.cy/ 

►Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου http://ktisis.cut.ac.cy/ 

►Πάντειο Πανεπιστήμιο http://library.panteion.gr:8080/dspace/ 
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Πόροι –  

Χρηματοδότηση 



Έσοδα Europeana για τις λειτουργικές της δαπάνες 
Συγχρηματοδότηση μέσω του CIP-ICT PSP: Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

                            

                                   Έσοδα Europeana 2011 – 2015 

 

 

€4,977,900 

€4,855,800 

€5,260,900 

€5,503,900 

Πηγή: Europeana Strategic Plan 2011-2015 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm


Προγράμματα Europeana  
Συγχρηματοδοτούμενα μέσω του CIP-ICT PSP: Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 

 

Προγράμματα Europeana για παροχή τεχνολογικών 

εφαρμογών: 

 ARROW 

 ARROW Plus 

 ASSETS 

 EuropeanaConnect 

 PATHS 

 PrestoPRIME 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm


Προγράμματα για παροχή υλικού προς 

τη Europeana: 

 
 Europeana Libraries 

 Europeana Regia 

 EuropeanaLocal 

 EuropeanaTravel 

 HOPE 

 Judaica Europeana 

 Linked Heritage 

 MIMO 

 Natural Europe 

 OpenUp! 

 The European Library 

 ThinkMOTION 

 

 APENet 

 ATHENA 

 BHL-Europe 

 CARARE 

 Digitising Contemporary Art 

 ECLAP 

 EFG 

 EFG1914 

 EUscreen 

 EuroPhoto 

 Europeana 1914-1918 

 Europeana Collections 1914-1918 

 Europeana Fashion 
 



 

 

Συλλογή υλικού από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 

Πρόγραμμα Europeana 1914-1918 

   

 



Συνδυαζόμενα προγράμματα 

Τεχνολογικές εφαρμογές και Παροχή 

υλικού προς τη Europeana 

 
  Digitised Manuscripts to  

Europeana 

  Europeana Awareness 

  Europeana v1.0 

  Europeana v2.0 
 

      Όροι συμμετοχής, έγγραφα, συνεργαζόμενοι φορείς, 

περίοδοι ισχύος, καταληκτικές ημερομηνίες. 

http://pro.europeana.eu/projects 

http://pro.europeana.eu/projects


Στρατηγικό σχέδιο Europeana 2011-2015 

 

2010 

14,000,000 

αντικείμενα 

2011 

16,000,000 

αντικείμενα 

2012 

21,000,000 

αντικείμενα 

2013 

26,000,000 

αντικείμενα 

2014 

28,000,000 

αντικείμενα 

2015 

30,000,000 

αντικείμενα 

Τουλάχιστον ένας 

Μηχανισμός 

Συσσώρευσης σε κάθε 

χώρα κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μέχρι το 

2015! 



Οφέλη και προοπτικές από τη συμμετοχή στη 

Europeana 

  Εδραίωση του Πολιτισμού της Κύπρου σε ένα ευρύτερο 

Ευρωπαϊκό Πολιτισμικό στερέωμα.  

  Δημοσίευση ψηφιακού υλικού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

  Αύξηση κινητικότητας στις σελίδες των οργανισμών. 

  Πλοήγηση χρηστών μέσα από ενιαία μηχανή 

αναζήτησης 

  Διεύρυνση έρευνας 

  Αξιοπιστία ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο 

  Συμμετοχή σε προγράμματα.  

  Αναβάθμιση υπηρεσιών  

  Συνεχής επιμόρφωση και βελτίωση των δεξιοτήτων του 

προσωπικού  

  Συμβολή στην πραγματοποίηση μιας κοινής 

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 

 



Τρέχουσα κατάσταση: 

3 Οργανισμοί  

Πλήθος τεκμηρίων στη 

Europeana 6920 

Στόχος:  

Περισσότεροι Οργανισμοί!  

Μεγαλύτερο πλήθος 

τεκμηρίων στη Europeana! 



Προσεχώς από τη Europeana!! 



EUROPEANA DATA MODEL 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 3D 



Η μακραίωνη 

Πολιτιστική μας 

κληρονομιά, είναι 

ταυτόχρονα η 

ταυτότητα μας και η 

ανάδειξη της στο νέο 

διαμορφωμένο 

πολιτισμικό χάρτη δεν 

είναι μόνο προτέρημα, 

αλλά ανάγκη! 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Ζάχος Πολυβίου 

zpolyviou@moec.gov.cy  

zpolyviou@gmail.com 

zpolyviou@schools.ac.cy 
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