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3Ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης – Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη



Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη – Αρχείο
ΑΣΚΤ

Οι συντελεστές που καθορίζουν τον σχεδιασμό και την οργάνωση 
των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, της Πινακοθήκης και του Αρχείου 
της ΑΣΚΤ είναι οι εξής:

 Οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικές με 
την διδασκαλία, την έρευνα και την διεύρυνση των γνώσεων των 
μελών της,

 η ιστορία και ο διαχρονικός ρόλος της Α.Σ.Κ.Τ. και της βιβλιοθήκης 
της στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και στην επιρροή και 
διαμόρφωση της νεοελληνικής τέχνης,



Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη – Αρχείο
ΑΣΚΤ

 το υπάρχον περιβάλλον στην Ελλάδα.

 η οικονομική δυνατότητα και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η 
Α.Σ.Κ.Τ. για την ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών και

 η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, της 
πινακοθήκης και του αρχείου της Α.Σ.Κ.Τ μέσω του διαδικτύου από 
εξωτερικούς και απομακρυσμένους χρήστες.



Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

Οι ανάγκες και οι προκλήσεις που οδήγησαν στις εφαρμογές:

 Υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας

 Η ανάδειξη και διάθεση πρωτογενών πηγών

 Τεχνολογικές προκλήσεις

 ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ και Κοινωνία της Πληροφορίας



Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Πρώτες απόπειρες (1994-1999)

 Συλλογή υλικού από άλλες βιβλιοθήκες και παλαιοπωλεία

 Ψηφιοποίηση υλικού (φωτογράφιση)



Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Πρώτες απόπειρες  (1994-1999)

 Ψηφιακή συλλογή δημοσιευμάτων του τύπου

 Ψηφιακό αντίγραφο του περιοδικού Παναθήναια και πρόσβαση 
σε αυτό μέσω του WWW

 Ψηφιοποίηση του βιβλίου « Η τεχνική του λαδιού» του 
Λ.Κανακάκι

 Ψηφιακή συλλογή χαρακτικών προσβάσιμη μέσω του OPAC της  
βιβλιοθήκης

 Ψηφιοποίηση καταλόγων με έργα αποφοίτων της ΑΣΚΤ 
(Διπλωματική εργασία Πανεπ. Πατρών)



Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

 Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

 Η επιλογή υλικού με βάση της εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες καθώς και την προβολή και διατήρηση σπάνιου υλικού

 Περιλαμβάνει :
 19 βιβλία
 12 τίτλους περιοδικών και 
 500 χαρακτικά



Ψηφιακή βιβλιοθήκη
Ψηφιοποίηση

 Εξωτερικοί συνεργάτες

 Πρότυπα ψηφιοποίησης

 Ξεκάθαροι στόχοι 

 Καλή συνεργασία

 Καλή κατάσταση πρωτοτύπων



Ψηφιακή βιβλιοθήκη
Τεκμηρίωση

 Περιοδικά, άρθρα, κεφάλαια, υποκεφάλαια, ένθετα στοιχεία στο 
κύριο σώμα του βιβλίου, και χαρακτικά

 Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού ήδη αποδελτιωμένο, 
καταλογογραφημένο και θεματικά ευρετηριασμένο

 Πρότυπα περιγραφής και καταχώρησης



Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Ανάδειξη της συλλογής

 Δύο εφαρμογές
 Αναζήτηση (Απλή και Σύνθετη)

 Ορίστηκαν ευρετήρια για κάθε συλλογή
 Κοινά ευρετήρια για ταυτόχρονη αναζήτηση
 Οπτική αναγνώριση (OCR)

 Ξεφύλλισμα
 Πλοήγηση στα βιβλία, στα περιοδικά και στα χαρακτικά
 Κυρίως για βιβλία με ιστορικό ή/και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον

 Πνευματικά δικαιώματα























Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Η Πινακοθήκη περιλαμβάνει :

Α. έργα σπουδαστών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. :

 που  διακρίθηκαν ( βραβεία-έπαινοι) σε εξετάσεις της Σχολής.
 που βραβεύθηκαν σε διαγωνισμούς υποτροφιών. 
 που κατατέθηκαν από τους αποφοίτους.
 που προέρχονται από πολλαπλά τυπώματα στα εργαστήρια της 

χαρακτικής.
 που φιλοτεχνήθηκαν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών αποστολών 

στους καλλιτεχνικούς σταθμούς της ΑΣΚΤ και
 που είναι αντίγραφα έργων λαϊκής τέχνης ( ζωγραφικά και ανάγλυφα ) 

από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκαν σε 
εκπαιδευτικές αποστολές.



Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Β. άλλα έργα :

 φιλοτεχνημένα από καθηγητές της Α.Σ.Κ.Τ.
 προερχόμενα από εκθέσεις του μεσοπολέμου, όπως π.χ. οι 

Πανελλήνιες Εκθέσεις (δωρεά του Αντώνη Μπενάκη).
 από άλλες δωρεές διαφόρων χρονολογιών. 

Γλυπτική – Ζωγραφική – Χαρακτική – Φωτογραφία – Σχέδια –
Κατασκευές – Video Art – Τοιχογραφίες – Φορητές εικόνες –
Μακέτες Σκηνικών κ.α.

Τα πνευματικά δικαιώματα τα διαχειρίζεται ο καλλιτέχνης και η 
Σχολή.



Ψηφιακή Πινακοθήκη ΑΣΚΤ

 Υλοποίηση δύο προγραμμάτων της  Κοινωνίας της Πληροφορίας:

 Τεκμηρίωση και ανάδειξη των απαρχών και της εξέλιξης της 
Νεοελληνικής Τέχνης: η Πινακοθήκη της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών 1837- 1980

 Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 3800 έργων 
αποφοίτων της περιόδου 1980-2005



Πινακοθήκη ΑΣΚΤ  
Υπάρχουσα Κατάσταση

 Τα έργα της πινακοθήκης δεν ήταν καταγεγραμμένα στο σύνολό 
τους, 

 Οι συνθήκες φύλαξης ήταν ανεπαρκείς έως ακατάλληλες, με 
συνέπεια πολλά έργα να έχουν φθορές, 

 Η διαφορετική προέλευση των έργων και οι πληροφορίες που τα 
συνόδευαν 

 Τα κενά και οι αντιφάσεις των  αρχειακών πηγών



Ψηφιακή Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Προβλήματα τεκμηρίωσης

 Η επιστημονική ελληνική ορολογία στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης  
είναι ακαθόριστη,

 Η επιλογή συστημάτων  και προτύπων έπρεπε να γίνει μεταξύ 
κάποιων μη ελληνικών,

 Συστήματα σχεδιασμένα για μουσειακές συλλογές  και όχι για 
σπουδαστικές, όπως είναι κατά πλειονότητα η συλλογή της 
Α.Σ.Κ.Τ.,  

 Η μη έγκαιρη παροχή υποστήριξης ως προς τα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές από την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

 Η χρονική πίεση την οποία επέβαλε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
των έργων, 



Ψηφιακή Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Ολοκλήρωση του έργου

 Η τεκμηρίωση των έργων ποικίλλει ανάλογα με τις 
πληροφορίες που συνόδευαν τα έργα και τη χρονική 
περίοδο στην οποία εντάσσονταν :
 Συγκεκριμένα, για τα έργα της χρονικής περιόδου 1856 

έως 1986, έγινε με βάση τις ενεπίγραφες σημάνσεις των 
έργων (όπου υπήρχαν), τα στοιχεία προγενέστερης 
τεκμηρίωσης και όσες σχετικές πληροφορίες αντλήθηκαν 
από τις υπάρχουσες αρχειακές πηγές.

 Η τεκμηρίωση των έργων της χρονικής περιόδου 1987-
2006, τα οποία είναι όλα έργα αποφοίτων, έγινε με τα 
στοιχεία που υπάρχουν στους ήδη εκδομένους έντυπους 
καταλόγους των εκθέσεων των αποφοίτων. 



Ψηφιακή Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Ολοκλήρωση του έργου

 Για την καταχώριση των ονομάτων των δημιουργών επιλέχθηκε ως 
καθιερωμένος τύπος η μορφή δημοσίευσής τους στο «Λεξικό 
Ελλήνων Καλλιτεχνών» των εκδόσεων Μέλισσα. 

 Η κατηγοριοποίηση και δημιουργία ευρετηρίων έγινε εν τέλει με τη 
χρήση του θησαυρού Art & Architecture Thesaurus (AAT) του 
Getty και με την συνεργασία ιστορικών τέχνης και βιβλιοθηκονόμων

 Για τη διαχείριση και τεκμηρίωση των έργων της συλλογής 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ADLIB Museum + Archive, που 
βασίζεται στο πρότυπο περιγραφής SPECTRUM και έχει τη 
δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε XML.



Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Το αποτέλεσμα 













Πινακοθήκη ΑΣΚΤ
Ιδιαιτερότητες

 Συλλογή σπουδαστικών έργων μέσα από την οποία μπορούν να 
ανιχνευτούν:

 η ιστορία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των  150 τελευταίων 
χρόνων

 Οι απαρχές του  έργου καλλιτεχνών όπως : 
Γ. & Λ. Φυτάλης, Ιακωβίδης, Βικάτος, Αργυρός, Νίκος Λύτρας, 
Μαθιόπουλος, Νικολάου, Μόραλης κ.α.

 Οι αισθητικές επιλογές στη διδασκαλία των τελευταίων 150 
χρόνων



Πρόσθετες εφαρμογές

 Καθηγητές - Σπουδαστές
 Διδάσκοντες τα πρώτα 150 χρόνια

 Βιογραφικά
 Αντικείμενο και περίοδος διδασκαλίας
 Έργα καθηγητών τους αλλά και σπουδαστών τους
 Συνοπτική καταγραφή της ιστορίας της Σχολής μέχρι το 1987

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αμφίδρομη σχέση του 
καθηγητή με τους δασκάλους του αλλά και με τους 
σπουδαστές του που στη συνέχεια έγιναν καθηγητές της 
ΑΣΚΤ.



 Νίκη

















Πρόσθετες εφαρμογές

 Η Πινακοθήκη μου

 Δυνατότητα δημιουργίας «προσωπικής πινακοθήκης»









Ιστορικό αρχείο ΑΣΚΤ
Ψηφιακό αρχείο

 Η  βιβλιοθήκη ανέλαβε τη  συγκρότηση του Ιστορικού αρχείου της 
Α.Σ.Κ.Τ. (2006)

 Ως Ιστορικό Αρχείο ορίστηκαν τα πάσης φύσεως τεκμήρια,    στα 
οποία αποτυπώνεται  η ιστορία της Α.Σ.Κ.Τ.   από τα πρώτα χρόνια 
της λειτουργίας της στο πλαίσιο του Σχολείου των Τεχνών   μέχρι το 
1975.

 Συγκέντρωση του υλικού. 
 Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και  δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων 

για τους φοιτήσαντες και απόφοιτους στην Α.Σ.Κ.Τ. η ενημέρωσή 
της οποίας συνεχίζεται.

 Αν και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η βάση, η πρόσβαση σε αυτή  
είναι δυνατή,  μετά από συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης με 
τα στοιχεία που ζητούνται.







Συμπεράσματα

 Να έχει γίνει αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών του 
οργανισμού, αλλά και των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την 
υποστήριξη τόσο της υλοποίησης του προγράμματος, όσο και 
της βιωσιμότητας του αποτελέσματος.

 Ο σχεδιασμός να γίνεται σε  συνεργασία με όσους σχετίζονται με 
το αντικείμενο, προκειμένου  να διατυπωθεί με τη μεγαλύτερη 
δυνατή λεπτομέρεια, πληρότητα και σαφήνεια το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα.

 Είναι σκόπιμο και πριν από όλα, αν το προς ψηφιοποίηση υλικό 
δεν είναι μοναδικό, να γίνεται η ενδεδειγμένη έρευνα μη τυχόν 
έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμο από το διαδίκτυο.



Συμπεράσματα

 Επειδή κάθε οργανισμός, αλλά και κάθε έργο,   έχει τις 
ιδιαιτερότητές  του, ειδικά όταν πρόκειται για   πολιτιστικά 
αποθέματα και την παρουσίασή τους, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
στενή συνεργασία του οργανισμού με τον ανάδοχο του έργου μέχρι 
την ολοκλήρωσή του.

 Η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του ψηφιακού 
περιεχομένου δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την εφαρμογή 
καθιερωμένων συστημάτων και προτύπων. Για το σκοπό αυτό, 
απαιτείται συγκεκριμένη δουλειά από τους ειδικούς επιστήμονες, 
όπως είναι οι ιστορικοί τέχνης, λαογράφοι, καλλιτέχνες κ.α.. Επίσης 
συνεργασίες μεταξύ αυτών και άλλων ομάδων όπως είναι οι 
αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, επιστήμονες πληροφόρησης γενικά , 
πληροφορικοί και ειδικοί χρήστες. 



Ευχαριστούμε πολύ !
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