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Ιστορικό του προγράμματος

• Επιλέγει από τη Διεύθυνση Ε της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Directorate E – Content)

• Χρηματοδοτείται από τη Δράση 2.3.6.1, η οποία 
στοχεύει στην κινητοποίηση, την ενθάρρυνση και 
τη διευκόλυνση της συμμετοχής οργανώσεων 
από τα Νέα Κράτη Μέλη σε δράσεις του τομέα 
των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας (IST)



Εταίροι του προγράμματος
• Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Γερμανίας - Συντονιστής
• Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ολλανδίας
• Βρετανική Βιβλιοθήκη
• Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελβετίας
• Ένωση Διευθυντών των 

Ευρωπαϊκών Εθνικών 
Βιβλιοθηκών (Conference 
of European National 
Librarians)

• Eremo Srl, Italy -
Διαχειριστές

• Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Τσεχίας

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, Κυπριακή 
Βιβλιοθήκη

• Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Εσθονίας

• Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ουγγαρίας

• Εθνική Βιβλιοθήκη της
Λετονίας

• Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Λιθουανίας

• Εθνική Βιβλιοθήκη Μάλτας
• Εθνική Βιβλιοθήκη Πολωνίας
• Εθνική Βιβλιοθήκη Σλοβακίας
• Εθνική και Πανεπιστημιακή 

Βιβλιοθήκη Σλοβενίας



Στόχοι
• Να υποστηρίξει τις 10 εθνικές βιβλιοθήκες των 

νέων κρατών μελών, εταίροι στο πρόγραμμα, να 
γίνουν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης
(The European Library)

• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για ευκαιρίες 
συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα από τα 
νέα κράτη μέλη, στα πλαίσια του Προγράμματος 
Πολιτιστική Κληρονομιά και Μάθηση των 
Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας
(IST)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 
2005 ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ



Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη : The 
European Library

http://www.theeuropeanlibrary.org

• Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 
Ένωσης Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Εθνικών 
Βιβλιοθηκών (Conference of European National 
Librarians - CENL)

• Παρέχει ενιαία πρόσβαση στις ηλεκτρονικές και άλλες 
συλλογές των 43 Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης

→Το πρόγραμμα TEL-ME-MOR θα επιτρέψει την 
ένταξη των συλλογών των 10 νέων κρατών μελών 
στην Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη.

http://www.theeuropeanlibrary.org/�


Σε ποιους απευθύνεται

• Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία
• Εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, πανεπιστήμια, 

κ.ά.) 
• Κυβερνητικές υπηρεσίες και υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής
• Τοπικές αρχές
• Ερευνητές
• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

• Ιδιώτες



Σχέδιο εργασίας

• Εξακρίβωση και ανάλυση των ερευνητικών 
αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς 
του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης στα Νέα 
Κράτη, ώστε να ληφθούν υπόψη σε 
μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Υλοποίηση της τεχνικής υποδομής για να 
επιτρέψει την ένταξη των συλλογών των 
εθνικών βιβλιοθηκών των 10 νέων κρατών 
μελών στην Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση



ΠΕ 1 Ανάλυση ερευνητικών 
απαιτήσεων

• Στόχος είναι η διερεύνηση των απαιτήσεων των 
εθνικών βιβλιοθηκών των 10 νέων κρατών 
μελών και των χρηστών στον τομέα των 
ερευνητικών και τεχνολογικών εφαρμογών

• Υπεύθυνος για το ΠΕ1 είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Τσεχίας



ΠΕ2 Ανάπτυξη του δικτύου για πρόσβαση σε 
εθνικές πηγές

• Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στις εθνικές 
βιβλιοθήκες των 10 νέων κρατών μελών ώστε να 
μπορέσουν να εναρμονιστούν με τα πρότυπα 
και το τεχνικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
Βιβλιοθήκης (π.χ. η αξιοποίηση του 
πρωτοκόλλου Z39.50 και του UNICODE)

• Υπεύθυνος για το ΠΕ2 είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ολλανδίας 



ΠΕ3 Ανάπτυξη της 
πολυγλωσσικής ικανότητας του 

δικτύου
• Στόχος είναι να τεθεί η βάση για την ανάπτυξη 

των πολυγλωσσικών ικανοτήτων του δικτύου 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κάθε μία 
από τις εθνικές γλώσσες των κρατών που 
αποτελούν την Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

• Υπεύθυνοι για το ΠΕ3 είναι οι εθνικές 
βιβλιοθήκες της Σλοβενίας και της Ελβετίας



ΠΕ4 Ευαισθητοποίηση και 
Ενημέρωση

• Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των 
σημαντικότερων φορέων των 10 νέων κρατών 
μελών που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία της 
γνώσης σχετικά με τις ευκαιρίες που 
δημιουργούνται στον τομέα της έρευνας και τη 
συνεισφορά τους στην κατάρτιση ερευνητικής 
ατζέντας

• Μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν:
Γενική ιστοσελίδα του προγράμματος (www.telmemor.net)
Τοπικές ιστοσελίδες
Έκδοση ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)
10 Εθνικές Ημερίδες (National Workshops), Ιούνιος 2005
3 Περιφερειακές Ημερίδες (Regional Workshops), Οκτώβρης 2006
Διεθνές Συνέδριο στο Ταλίν της Εσθονίας, Οκτώβρης 2006

• Υπεύθυνος για το ΠΕ4 είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Εσθονίας

http://www.telmemor.net/�


Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Να αυξήσει τη συμμετοχή των 10 νέων κρατών 

μελών σε μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής στα 
πλαίσια του Προγράμματος για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά και Μάθηση, ως επίσης και σε άλλους 
τομείς έρευνας

• Να προσφέρει τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Βιβλιοθήκης στις εθνικές βιβλιοθήκες των 10 νέων 
κρατών μελών μέσω ιστοσελίδας στην τοπική 
γλώσσα (local interface)

• Να δώσει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε χρήστη, 
από οπουδήποτε στον κόσμο και ανά πάσα στιγμή 
να μπορεί να έχει πρόσβαση στις πηγές 
πληροφόρησης από τις πλείστες εθνικές 
βιβλιοθήκες της Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής 
Βιβλιοθήκης



Ευχαριστώ
amaratheftis@hotmail.com

Αντώνης Μαραθεύτης

http://www.telmemor.net/�
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