
Συμπεράσματα διημερίδας 

- Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εισβολή του διαδικτύου  

στη ζωή μας, έχουν λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξουν 

τον τρόπο εκπαίδευσης και διάδοσης της γνώσης και να προσφέρονται 

πλέον νέοι τρόποι λειτουργίας στη εκδοτική βιομηχανία - Τα 

ηλεκτρονικά βιβλία έχουν την ίδια ή ακόμη και μεγαλύτερη 

δυνατότητα να επιδράσουν στην συμπεριφορά αναζήτησης της 

πληροφορίας. 

- Έχουν ανακοινωθεί τα πλεονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων και η 

θετική επίδραση τους προς τους χρήστες των βιβλιοθηκών. 

- Η ΕΕ προβαίνει σε δράσεις που ενισχύουν την Ανοικτή πρόσβαση και 

μέσα από προγράμματα ενδυναμώνουν την πρόσβαση σε ερευνητικά 

δεδομένα με αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας. 

- Εφαρμόζοντας εργαλεία επιμόρφωσης τα Ακαδημαϊκά κέντρα 

πληροφόρησης, ενισχύουν τις εκπαιδευτικές μεθόδους μέσω 

ασύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης, ενισχύοντας με αυτό τον 

τρόπο την μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

- Έχουμε ακούσει για τον ορισμό των υπολογιστικών νεφών. Αναφορά 

σε μεγάλες υποδομές, αποθήκευσης και διαχείρισης μεγάλων 

δεδομένων, Δημόσια Νέφη και 

Ιδιωτικά "Νέφη", νοητές βιβλιοθήκες, κέντρα δεδομένων όρους που 

περιγράφουν μια νέα μορφή υποδομών που δίνουν τη δυνατότητα για 

διεύρυνση και υλοποίηση νέων δυναμικών από τα κέντρα 

πληροφόρησης. 

- Προγράμματα συγκομιδής μεταδεδομένων που προσφέρουν 

διασύνδεση τεκμηρίων και παροχή τους σε ευρύτερες βάσεις για 

σκοπούς διάθεσης διαφύλαξης και διάδοσης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου μας. 



- Συσχέτιση οντοτήτων, από απλές εγγραφές γίνονται οντότητα για να 

αναδειχτούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας εγγραφής. Υπάρχει 

ανάγκη για ενιαία διαχείριση και αναπαραγωγή δεδομένων. 

Σημασιολογική διαλειτουργικότητα των δεδομένων. 

Όχι μόνο αναπαραγωγή αλλά και παραγωγή νέων δεδομένων μέσα 

από την χρήση των νέων σχημάτων δεδομένων βιβλιοθηκών. 

- Οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι πρωτοπόροι αν θέλουν να έχουν ρόλο 

στις τρέχουσες εξελίξεις. Όσο καλύτερες είναι οι εγγραφές στα 

υφιστάμενα σχήματα τόσο πιο εύκολη θα είναι η μετάβαση σε 

οποιοδήποτε νέο σχήμα επικρατήσει.  

- Σήμερα τη δεύτερη μέρα της διημερίδας ακούσαμε για τα Συστήματα 

Οργάνωσης Γνώσης. Μια οντότητα μπορεί να χαρακτηριστεί με 

διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης 

που χρησιμοποιείται. Έγινε αναφορά στο RDF  ένα μοντέλο δεδομένων 

που αποτελείται  από ένα σύνολο δηλώσεων. Επισημάνθηκε ότι 

πρέπει οι βιβλιοθήκες να δομήσουν τις συλλογές τους ως δεδομένα. 

- Κλείνοντας έγινε αναφορά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που αφορά 

τις διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία και τη διασυνεσιμότητα 

των δεδομένων με τρόπο ώστε να είναι μηχαναγνώσιμα και με 

κατηγορηματικά καθορισμένη σημασία. Ακούσαμε επίσης για 

συνδεδεμένα δεδομένα των βιβλιοθηκών, όπου γίνεται αναφορά 

πλέον για δεδομένα βιβλιοθηκών και όχι βιβλιοθηκονομικά δεδομένα. 

Τέλος αναφέρθηκε το VIAF το διεθνές εικονικό Αρχείο καθιερωμένων 

τύπων για ονόματα προσώπων. 

 

 


