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Παλαιότυπες ιστορικές εφημερίδες

 Καζεκεξηλή πεγή πιεξνθόξεζεο

 Σπκβάιιεη ζηελ

 θνηλσληθή,

 πνιηηηθή &

 νηθνλνκηθή ελεκέξσζε ηόζν ηνπ κέζνπ 
πνιίηε όζν θαη ηνπ εξεπλεηή

 Πξσηνγελήο θαη πνιπδηάζηαηε πεγή



...ζε ψηθιακή μοπθή

 αλαδεηθλύεη ην πινύζην πεξηερόκελό ηεο

 κεηαηξέπεηαη ζε εύρξεζηε πεγή ηζηνξηθώλ 
πιεξνθνξηώλ

 ειθύεη λέεο νκάδεο ρξεζηώλ

 απνθαζηζηά ηελ ηζηνξηθή ηεο αμία ζηε ζύγρξνλε 
πξαγκαηηθόηεηα

Το ζητούμενο
Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένη πληροφορία

Η λύζη

Να πξνβνύλ νη βηβιηνζήθεο ζηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό
θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ςεθηνπνίεζεο ζπιινγώλ 
ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ

Η παιαηόηππε ηζηνξηθή 
εθεκεξίδα...



Βαζηθά ζέκαηα πινπνίεζεο έξγνπ 
ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθώλ 

εθεκεξίδσλ

 Ποιος είναι ο στόχος του εγχειρήματος

 Ποιο ηκήκα πιηθνύ ζα πξνβιεζεί ζην πξώην 
ζηάδην εθαξκνγήο

 Πνηα ζύλνια ρξεζηώλ ζα εμππεξεηεζνύλ 
από απηή ηελ ππεξεζία

 Τερληθέο πξνδηαγξαθέο

o Δθηίκεζε εμνπιηζκνύ
o Δθηίκεζε ινγηζκηθνύ
o Σηαζκνί θαη ρώξνη εξγαζίαο

 Κόζηνο
 Πξνζσπηθό



Βαζηθά ζέκαηα ςεθηνπνίεζεο 
ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ (1)

Ψεθηνπνίεζε, OCR & θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά

«πηθένηα»

Λοξά, 
πλαγιαζμένα

γπάμμαηα

«ος εύπωζι»

«ηη 
ελικοκινήηω»

«Κςπίος 
Βούδθοπδ»



Βαζηθά ζέκαηα ςεθηνπνίεζεο 
ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ (2)

Ψεθηνπνίεζε βαζηζκέλε ζε κηθξνθίικ ηαηλίεο

 ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αλάινγα κε

α) ην βαζκό ζπληήξεζεο ησλ ηαηληώλ

β) ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο έγηλε ε κεηαθνξά 
από ηελ έληππε ζηελ κηθξνθίικ κνξθή

 δεδνκέλα πιενλεθηήκαηα:

α) απμεκέλε απηνκαηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζάξσζεο

β) ρακειό θόζηνο δεκηνπξγίαο ηειηθήο εηθόλαο

γ) άκεζε δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ



Βαζηθά ζέκαηα ςεθηνπνίεζεο 
ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ (3)

Ψεθηνπνίεζε βαζηζκέλε ζε έληππε πξσηόηππε πεγή

 Γεδνκέλν πιενλέθηεκα

α) θαζαξέο & δσεξέο εηθόλεο θαηά ηελ 
ςεθηνπνίεζε

 Πηζαλά πξνβιήκαηα

α) θαζπζηέξεζε εμέιημεο ςεθηνπνίεζεο

β) απαξαίηεηνο ν θαηάιιεινο & πξνζεθηηθόο 
ρεηξηζκόο ηνπ ηζηνξηθνύ αληηθεηκέλνπ

γ) επηκειείο επεκβάζεηο κε ηερληθά κέζα γηα 
θσηεηλόηεηα & θαζαξόηεηα (όπνπ ε θπζηθή 
θαηάζηαζε ηνπ πιηθνύ είλαη θαθή)



Βαζηθά ζέκαηα ςεθηνπνίεζεο 
ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ (4)

Ψεθηνπνίεζε, αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 
πιεξνθνξίαο

Τν πιεξνθνξηαθό πεξηερόκελν ηεο εθεκεξίδαο 
ραξαθηεξίδεηαη από θύξηεο νλνκαζίεο ζπλόισλ 
(νλόκαηα ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, αλζξώπσλ, 
ηόπσλ, δξάζεσλ, γεγνλόησλ θ.ά.)

↓

Βαζηθόο άμνλαο αλαδήηεζεο→καηηγοριοποίηζη 
περιετομένοσ με βάζη:
 ηο είδος ηης πληροθορίας (άρθρα, κριηικές, μελέηες, κ.ά.)

 ηη γενική θεμαηική καηηγορία ηης πληροθορίας (διεθνή νέα, 
ηοπικά νέα, αθληηικά νέα, κ.ά.)



Αλαδήηεζε – Πινήγεζε –
Αλάθηεζε

Απνηειέζκαηα έξεπλαο – University of California

California Newspaper Digitization Project
Έξεπλα αμηνιόγεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ. Οη ρξήζηεο/κειεηεηέο επηζπκνύλ:
 Αλαδήηεζε κε: 

 θξάζε
 ιέμεηο-θιεηδηά & Boolean εληνιώλ
 νξηζκό ρξνληθνύ πιαηζίνπ

 Αλάθηεζε:
 ηίηινο εθεκεξίδαο
 ηίηινο άξζξσλ
 εκεξνκελία έθδνζεο
 ζύλδεζκνο (link) γηα θάζε άξζξν & αληίζηνηρε εηθόλα

 Δύθνιε πινήγεζε (ζε πξνεγνύκελα & επόκελα ηεύρε, 
ζειίδεο)

 Πιεξνθνξίεο δηαζεζηκόηεηαο



Πποηάζειρ για ηην ςποζηήπιξη και πποώθηζη 
ηων ζςλλογών ηων ελληνικών ιζηοπικών 

εθημεπίδων ζε κοινή ηλεκηπονική βάζη

Γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο 
αμίαο ησλ παιαηόηππσλ ειιεληθώλ εθεκεξίδσλ 
αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 
αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, 
πξνηείλνληαη:

 Η ζύζηαζε ελόο Δζληθνύ Κέληξνπ Ψεθηαθήο 
Αμηνπνίεζεο Ιζηνξηθώλ Δθεκεξίδσλ

 Η ζύληαμε θαη θαζηέξσζε εζληθώλ πξνηύπσλ θαη 
εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 
ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ

 Πξνβνιή θαη πξνώζεζε (κάξθεηηλγθ) ησλ έξγσλ 
ςεθηνπνίεζεο ηζηνξηθώλ εθεκεξίδσλ 



Εθνικό Κένηπο Ψηθιακήρ Αξιοποίηζηρ 
Ιζηοπικών Εθημεπίδων

Οθείιεη λα...
 Δμαζθαιίδεη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο

 Παξέρεη ζηαζεξέο θαη θηλεηέο κνλάδεο 
ςεθηνπνίεζεο

 Γηαρεηξίδεηαη νξζά θαη ιεηηνπξγηθά ην 
ςεθηνπνηεκέλν πιηθό

 Πεξηγξάθεη, επεμεγεί θαη λα ηεθκεξηώλεη ην 
ςεθηνπνηεκέλν πιηθό

 Σπληεξεί θαη λα δηαθπιάηηεη ζε θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο ην ςεθηνπνηεκέλν θαη ην πξσηόηππν 
πιηθό 

 Πξνβάιιεη ην πιηθό κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη 
κέζα



Σύνηαξη και καθιέπωζη εθνικών 
πποηύπων και εθνικήρ πολιηικήρ

Πξόηππα θαη πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε:

 Κξηηήξηα επηινγήο πιηθνύ
 Γεκηνπξγία ςεθηαθώλ εηθόλσλ 
 Σπκπίεζε ςεθηαθώλ εηθόλσλ θαη δηαρείξηζή ηνπο 

ζην δηαδίθηπν
 Αλάιπζε απαηηήζεσλ OCR
 Ολνκαζία αξρείσλ
 Γηαδηθαζία αλάγλσζεο, παξαθνινύζεζεο θαη 

αλίρλεπζεο ςεθηνπνηεκέλσλ αξρείσλ
 Καζνξηζκό κεηαδεδνκέλσλ
 Γηαηήξεζε ςεθηαθώλ εηθόλσλ
 «Χώξνπο» θαηαρώξεζεο θαη απνζήθεπζεο



Πποβολή και πποώθηζη ηων έπγων 
ψηθιοποίηζηρ ιζηοπικών εθημεπίδων

 Ηιεθξνληθή πξνβνιή

 Ιζηνζειίδεο βηβιηνζεθώλ

 Ιζηνζειίδεο εξεπλεηηθώλ θέληξσλ

 Θεκαηηθέο πύιεο (κε έκθαζε ζηηο επηζηήκεο ηεο Ιζηνξίαο, 
Φηινινγίαο, Γεκνζηνγξαθίαο, Κνηλσληνινγίαο, Πνιηηηθήο & 
Γηπισκαηίαο, Αξραηνινγίαο & Μνπζεηνινγίαο, Γισζζνινγίαο, 
Γεσγξαθίαο)

 Δθπαηδεπηηθέο πύιεο

 Πύιεο εηδεζενγξαθηθήο ελεκέξσζεο

 Ιζηνζειίδεο ππνπξγείσλ, θξαηηθώλ θνξέσλ & νξγαληζκώλ

 Ιζηνζειίδεο ελώζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ παηδεία θαη ηνλ 
πνιηηηζκό

 Σπλεξγαζία θαη ζύκπξαμε κε αλάινγνπο θνξείο θαη δξάζεηο 
ηνπ εμσηεξηθνύ (ζπλέδξηα, εθζέζεηο, εθδειώζεηο, εθδόζεηο, 
θ.ά.)



«Δεν ςπάπσει άλλη πηγή πληποθόπηζηρ πος να 
καηαγπάθει ηα ζηάδια εξέλιξηρ ηηρ ανθπώπινηρ 
κοινωνίαρ ζε καθημεπινή βάζη, όπωρ η εθημεπίδα»

Βπεηανική Βιβλιοθήκη

Αο δξάζνπκε πξνο ηε...

ζςλλογική ψηθιοποίηζη ηων ελληνικών ιζηοπικών 

εθημεπίδων

γηα λα...

 Αμηνπνηήζνπκε δεκηνπξγηθά ηνλ ηεξάζηην όγθν 
πιεξνθνξηώλ πνπ παξακέλεη αλεθκεηάιιεπηνο

 Παξέρνπκε πξόζβαζε ζε όινπο θαη δηάζεζε ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ πεξηερνκέλνπ ηόζν ζηελ επηζηεκνληθή 
έξεπλα όζν θαη ζην επξύ θνηλό



Αριέττα Παπαϊωάννου, MRes (SLAIS, London), cPhD


