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Περίληψη 
 
Μια νέα υπηρεσία που αναπτύσσεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) αποτελεί η δηµιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυµατικού 
αποθετηρίου. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη επιχειρεί να προάγει την ελληνική πολιτιστική 
κληρονοµιά, παρέχοντας σπάνιο ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο. Συνάµα προσπαθεί να 
εγκαθιδρύσει νέες ρουτίνες στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αναφορικά µε την ηλεκτρονική 
υποβολή και αυτο-αρχειοθέτηση των διπλωµατικών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών 
διατριβών που κατατίθενται στο ιδρυµατικό αποθετήριο. Περιγράφονται οι ψηφιακές 
συλλογές, το λογισµικό διάθεσής τους, η πιλοτική λειτουργία του ιδρυµατικού αποθετηρίου 
και της ηλεκτρονικής υποβολής, καθώς επίσης η εξέλιξη και η αξιολόγηση της 
αναπτυσσόµενης υπηρεσίας. 
 

Εισαγωγή 
 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ στοχεύει στην ανάδειξη και διατήρηση των σπάνιων συλλογών 
της, στην προώθηση και στην προβολή του ερευνητικού έργου του Ιδρύµατος, καθώς και 
στον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου σε 
συνδυασµό µε την πρόθεση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης να προάγει την ανοικτή πρόσβαση, 
προσδίδουν προστιθέµενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην παροχή 
επιστηµονικής πληροφόρησης.  
 

Ψηφιακές συλλογές 
 
Η προσπάθεια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου, 
εστιάζεται σε τρεις επιµέρους συλλογές. Πρόκειται για δύο συλλογές µε ψηφιοποιηµένο υλικό, 
το οποίο προέρχεται από την Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ και για το Ιδρυµατικό Αποθετήριο 
µε πρωτογενώς ψηφιακό υλικό. 
 
Αναλυτικότερα οι ψηφιακές συλλογές που αναπτύσσει και διαθέτει η Κεντρική Βιβλιοθήκη 
ΕΜΠ είναι: 
• Ελληνική Επιστηµονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940), 
• Ελληνικά Επιστηµονικά Περιοδικά, 
• Ιδρυµατικό Αποθετήριο.  
 
Η «Ελληνική Επιστηµονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940)» περιλαµβάνει υλικό 
δηµοσιευµένο στην Ελλάδα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους µέχρι το 1940. Σκοπός 
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της βιβλιογραφίας είναι να διευκολύνει τους ερευνητές που ασχολούνται µε την ιστορία των 
επιστηµών και της τεχνολογίας. Τα Ελληνικά Επιστηµονικά Περιοδικά αποτελούν τη δεύτερη 
συλλογή µε δύο σπάνιους τίτλους: τον «Προµηθέα» και τον «Αρχιµήδη». Το υλικό που 
ψηφιοποιείται αποτελεί, κυρίως, δηµόσιο περιεχόµενο και εκδόσεις του ΕΜΠ, το οποίο έχει 
εκδοθεί στα τέλη του 19ου αιώνα ή στις αρχές του 20ου. Πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο 
των δύο παραπάνω συλλογών έχουν µόνο τα µέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Τέλος στο 
Ιδρυµατικό Αποθετήριο εντάσσονται οι διπλωµατικές, µεταπτυχιακές και διδακτορικές 
διατριβές (βλ. εργασίες) που εκπονούνται στο Ίδρυµα και για τις οποίες ισχύει η πολιτική 
πρόσβασης που επιλέγει ο συγγραφέας.  
 
Πριν την ψηφιοποίηση του επιλεγµένου υλικού έγιναν πολλές διορθώσεις και προσθήκες στα 
µεταδεδοµένα, στα πεδία Dublin Core (DC) του DSpace, µε σκοπό την επίτευξη της 
καλύτερης δυνατής περιγραφής των τεκµηρίων, µε δεδοµένο ότι το DC δεν αποτελεί πρότυπο 
βιβλιογραφικής περιγραφής, αλλά πρότυπο διαλειτουργικότητας και περιγραφής ψηφιακών 
πόρων. Υλοποιήθηκε η ενσωµάτωση πολιτικών πρόσβασης ανά τεκµήριο και συλλογή. 
Συµπληρωµατικά έγινε η εισαγωγή των περιεχοµένων για κάθε ένα από τα βιβλία που είναι 
διαθέσιµα στο DSpace µε αντίστοιχους συνδέσµους προς το ψηφιακό περιεχόµενο, µέσω 
κατάλληλης εφαρµογής (DSpace ToC), η οποία έχει αναπτυχθεί από το προσωπικό της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 
 

Λογισµικό ψηφιακής βιβλιοθήκης 
 
Αναφορικά µε την επιλογή του λογισµικού τέθηκε ως αρχικός στόχος η χρησιµοποίηση 
λογισµικού ανοικτού κώδικα (open source) και συγκεκριµένα βασισµένου σε JAVA 
τεχνολογίες. Η επιλογή του λογισµικού έγινε µε τα εξής κριτήρια: 
 
• επεκτασιµότητα και ευελιξία του συστήµατος, 
• χαµηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, 
• ευρεία χρήση από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. 
 
Επιλέχθηκε το λογισµικό ανοικτού κώδικα DSpace (2007) που είναι συµβατό µε το 
πρωτόκολλο συγκοµιδής µεταδεδοµένων OAI-PMH, χρησιµοποιεί το Dublin Core (DC) ως 
σχήµα µεταδεδοµένων και υποστηρίζει το σύνολο χαρακτήρων Unicode UTF-8. Το λογισµικό 
παραµετροποιήθηκε και τροποποιήθηκε µε συνεργασία βιβλιοθηκονόµων και µηχανικών, τόσο 
στις διαδικασίες καταχώρησης και επεξεργασίας των µεταδεδοµένων, όσο και στις 
δυνατότητες αναζήτησης και στη διεπαφή των χρηστών µε γνώµονα τη λειτουργικότητα και 
την ευχρηστία στην πλοήγηση. Συγκεκριµένα προστέθηκε και τροποποιήθηκε κώδικας, ώστε 
να παρέχονται επιπλέον δυνατότητες φυλλοµέτρησης (browsing) των τεκµηρίων και 
τροποποιήθηκε το γραφικό περιβάλλον των χρηστών. 
 

Ιδρυµατικό αποθετήριο 
 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ µετά από σχετική µελέτη και πρότασή της στα αρµόδια 
όργανα του Ιδρύµατος,  δροµολόγησε τη δηµιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου µε πρόθεση 
τη συγκέντρωση της γκρίζας βιβλιογραφίας. Ως αποτέλεσµα και σύµφωνα µε απόφαση της 
Συγκλήτου (24/2/2006), προβλέπεται η υποχρεωτική κατάθεση διπλωµατικών, µεταπτυχιακών 
και διδακτορικών διατριβών σε ηλεκτρονική µορφή. Στο ιδρυµατικό αποθετήριο κατατίθενται, 
για την ώρα, µόνο εργασίες του ΕΜΠ. Ωστόσο σχέδια περιλαµβάνουν την κατάθεση και 
διατήρηση του συνόλου της γκρίζας βιβλιογραφίας (επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, εκθέσεις, 
πρακτικά κ.λπ.) που παράγεται στο Ίδρυµα. Οι προδιαγραφές, τα πρότυπα και οι διαδικασίες 
για τη συγγραφή, την ηλεκτρονική υποβολή, την αποθήκευση και την πρόσβαση των 
εργασιών καθορίζονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αναφορικά µε τη συγγραφή των 
εργασιών, η Κεντρική Βιβλιοθήκη ακολουθεί τα υποδείγµατα των σχολών του ΕΜΠ. Ωστόσο 
προσβλέπει στην υλοποίηση ενός ευέλικτου, ενοποιηµένου και µοναδικού υποδείγµατος που 
θα βασίζεται στον οδηγό της UNESCO (2001) για εργασίες σε ηλεκτρονική µορφή (Electronic 
Theses and Dissertations – ETDs). 
 



 3 

Ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών 
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών είναι υποχρεωτική και προαπαιτείται της έντυπης. 
Αναπτύχθηκε κατάλληλο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής, µια ξεχωριστή διαδικτυακή (web-
based) φόρµα υποβολής εργασιών (http://dspace.lib.ntua.gr/ETDSubmit) από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη ΕΜΠ και η οποία δρα ως ενδιάµεσος µεταξύ του DSpace και του τελικού χρήστη. 
H εφαρµογή σχεδιάστηκε χρησιµοποιώντας τεχνολογίες JAVA (πλατφόρµα JSF). Η επιλογή 
της συγκεκριµένης πλατφόρµας έγινε µε γνώµονα: 
 
• τη συµβατότητα µε το DSpace, 
• την ευκολία παράλληλης συντήρησης αµφότερων των συστηµάτων από το ίδιο 

προσωπικό, 
• τη χρήση τεχνολογιών αιχµής (JSF), προβλέποντας την επεκτασιµότητα και διατήρηση 

του συστήµατος σε βάθος χρόνου. 
 
Η βάση στην οποία αποθηκεύονται τα στοιχεία (δήλωση αποδέσµευσης, µεταδεδοµένα, 
εργασία κ.λπ.) που υποβάλλει ο φοιτητής είναι σε Postgres SQL. Ο εξυπηρετητής (server) 
στον οποίο εκτελείται η εφαρµογή είναι Sun Microsystems SunFire, µε λειτουργικό σύστηµα 
Sun Solaris 9. Ο εξυπηρετητής εφαρµογών ∆ιαδικτύου (web application server) είναι Apache 
Tomcat  5.5.12. 
 
Η ηλεκτρονική υποβολή των µεταδεδοµένων και της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή, µέσω 
της σχετικής διαδικτυακής φόρµας υποβολής και έχει τρία στάδια: 
 
1. δήλωση αποδέσµευσης (πολιτικές πρόσβασης), 
2. υποβολή των µεταδεδοµένων της εργασίας, 
3. υποβολή-φόρτωµα (upload) του αρχείου της εργασίας.  
 
Πρώτο βήµα στην ηλεκτρονική υποβολή είναι η δήλωση αποδέσµευσης, κατά την οποία ο 
φοιτητής ορίζει την πολιτική πρόσβασης που επιθυµεί. Οι διαθέσιµες πολιτικές πρόσβασης που 
ακολουθούνται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, βασίζονται σε διεθνείς πρακτικές. 
 
Το δεύτερο βήµα είναι η υποβολή των µεταδεδοµένων της εργασίας, τα οποία δίδονται από 
τον φοιτητή και αφού ελεγχθούν για την ορθότητά τους και γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 
(π.χ. λάθη πληκτρολόγησης) από το αρµόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης, εισάγονται στο 
DSpace και στο δηµόσιο κατάλογο (OPAC) της βιβλιοθήκης. Ιδιαίτερα οι λέξεις-κλειδιά 
προκύπτουν από µη ελεγχόµενο λεξιλόγιο, όπως δίδονται από τους συγγραφείς και δεν 
υπόκεινται σε βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία ή σε συγκεκριµένα πρότυπα (π.χ. θεµατικές 
επικεφαλίδες ΕΒΕ, LC). Κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιούνται µη ελεγχόµενοι θεµατικοί όροι, 
διότι λόγω της εξειδίκευσης των αντικειµένων, µόνο οι συγγραφείς µπορούν να αποδώσουν 
τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά που µε σαφήνεια εκφράζουν το περιεχόµενο των εργασιών τους. 
Ωστόσο προτείνονται κάποιες κατευθυντήριες γραµµές για τη διατύπωση των λέξεων-
κλειδιών, οι οποίες βασίζονται στη λογική συγκρότησης θεµατικών επικεφαλίδων (πληθυντικός 
αριθµός, συγκεκριµένες και όχι αφηρηµένες έννοιες κ.λπ.). 
 
Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι η υποβολή του αρχείου της εργασίας, αποκλειστικά και 
µόνο σε PDF και µέχρι 50 MB. Επιλέχθηκε η συγκέντρωση των εργασιών µόνο σε µορφότυπο 
PDF, διότι αποτελεί εύκολα διατηρήσιµο πρότυπο και διαβάζεται από όλα τα λειτουργικά 
συστήµατα, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου ιδιαίτερου λογισµικού (π.χ. MS Office).  
 
Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής υπάρχει σχετική online βοήθεια σε κάθε 
στάδιο και σε κάθε βήµα. Κάποια πεδία που αφορούν σε µεταδεδοµένα όπως ο τίτλος, ο 
συγγραφέας, η ηµεροµηνία αποδοχής της εργασίας κ.ά. είναι υποχρεωτικά – διακρίνονται µε 
αστερίσκο (*) – και αν δεν συµπληρωθούν, δεν είναι δυνατή η συνέχεια σε επόµενα βήµατα 
της ηλεκτρονικής υποβολής. Επίσης σε κάποια βήµατα, όπως στο upload του αρχείου της 
εργασίας, υπάρχουν περιορισµοί ως προς το µέγεθος και το µορφότυπο, οι οποίοι εάν 
παραβλεφθούν δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Η διεπαφή της 
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ηλεκτρονικής υποβολής, καθώς και η σχετική βοήθεια είναι σε δύο γλώσσες, ελληνικά και 
αγγλικά. 
 

Μεταδεδοµένα και πολιτικές πρόσβασης των εργασιών 
 
Οι εργασίες που εκπονούνται στο Ίδρυµα, είναι αναζητήσιµες πρωτίστως στο ιδρυµατικό 
αποθετήριο (http://dspace.lib.ntua.gr), αλλά επίσης και στο δηµόσιο κατάλογο (OPAC). Η 
Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει δύο σηµεία πρόσβασης για λόγους διαλειτουργικότητας, 
διατήρησης µεταδεδοµένων και ολοκλήρωσης. Για τα DC µεταδεδοµένα του DSpace, 
αναπτύχθηκε ειδικό προφίλ εφαρµογής (application profile) συµβατό µε το εξειδικευτικό 
(qualified) DC. Υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες DC πεδίων και οι 
σχετικές πολιτικές αποθήκευσης και πρόσβασης των µεταδεδοµένων. 
 
Οι συγγραφείς, µε τη δήλωση αποδέσµευσής τους µέσω της ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής, 
καθορίζουν και την πολιτική πρόσβασης που επιθυµούν. Οι πολιτικές πρόσβασης οι οποίες 
ακολουθούνται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ, βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και 
πρακτική. Για παράδειγµα βασίζονται σε πολιτικές που ακολουθούνται σε ιδρυµατικά 
(ψηφιακά) αποθετήρια που έχουν αναπτυχθεί από πρωτοπόρα πανεπιστήµια του εξωτερικού 
όπως το Virginia Tech, το West Virginia University (WVU ETD Task Force 1999) κ.ά. Τα 
πανεπιστήµια αυτά έχουν εφαρµόσει την ηλεκτρονική υποβολή εργασιών εδώ και αρκετά 
χρόνια (~1998) µε µεγάλη επιτυχία. Επίσης αποτελούν πανεπιστήµια τα οποία έχουν 
πρωτοστατήσει στην κίνηση του NDLTD (2002), ενός δικτύου 230 περίπου µελών 
(πανεπιστηµίων και άλλων φορέων) που συγκεντρώνουν και διαθέτουν ηλεκτρονικά τις 
εργασίες τους. 
 
Οι διαθέσιµες πολιτικές πρόσβασης που ακολουθούνται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, έχουν 
κέντρο τον χρήστη και είναι οι ακόλουθες: α) παγκόσµια (ελεύθερη) πρόσβαση, β) ΕΜΠ 
πρόσβαση (onsite) και γ) έλλειψη πρόσβασης. Στην παγκόσµια πρόσβαση οι χρήστες µπορούν 
ελεύθερα, µέσω ∆ιαδικτύου, να διαβάζουν και να αποθηκεύουν τις εργασίες ως PDF. Στην 
ΕΜΠ πρόσβαση µόνο χρήστες που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή κοινότητα έχουν πρόσβαση 
στο πλήρες κείµενο, µέσα από IP διευθύνσεις του ΕΜΠ. Οι πνευµατικοί δηµιουργοί µπορούν 
να περιορίσουν τις εργασίες στην ΕΜΠ πρόσβαση για τρία χρόνια. Μετά το πέρας των τριών 
χρόνων η πρόσβαση αλλάζει αυτόµατα σε παγκόσµια. Αυτή η πολιτική συστήνεται σε 
φοιτητές που έχουν δηµοσιεύσει µέρη των εργασιών τους, αλλά δεν είναι σίγουροι για το πώς 
οι εκδότες αντιµετωπίζουν το ζήτηµα των πνευµατικών δικαιωµάτων. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη 
ΕΜΠ παραπέµπει σε πηγές, όπως η Academic Journal Policy Database (University of Cincinnati 
2003) και το SHERPA/RoMEO (University of Nottingham 2006), που διαθέτουν πληροφορίες 
για τις πολιτικές των εκδοτών σε θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και δηµοσίευσης. Στην 
έλλειψη πρόσβασης οι χρήστες έχουν πρόσβαση µόνο στα µεταδεδοµένα. Φοιτητές που έχουν 
πατέντες οι οποίες εκκρεµούν, µπορούν να επιλέξουν αυτή την πολιτική. Η έλλειψη 
πρόσβασης διαρκεί για ένα χρόνο, έπειτα αλλάζει αυτόµατα σε ΕΜΠ πρόσβαση για τρία χρόνια 
και στη συνέχεια σε παγκόσµια πρόσβαση. Οι πολιτικές πρόσβασης έχουν υλοποιηθεί σε 
επίπεδο τεκµηρίου και συλλογής και εκφράζονται σε XML.  
 

Ροή εργασίας 
 
Για την ψηφιοποίηση και την επεξεργασία των αρχείων υπολογίζεται ότι η υπάρχουσα ροή 
εργασιών αποφέρει περίπου 400 µε 500 σελίδες την ηµέρα ανάλογα µε τη φύση του υλικού. 
Ο ανώτερος αριθµός εγγραφών που εισάγονται στο DSpace την ηµέρα είναι δέκα έως 
δώδεκα. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία της εισαγωγής των µεταδεδοµένων απαιτεί 
πολλαπλάσιο χρόνο από εκείνον της ψηφιοποίησης του υλικού. 
 
Έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί 400 βιβλία (σάρωση και επεξεργασία), εκ των οποίων 350 είναι 
διαθέσιµα από την ψηφιακή βιβλιοθήκη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η παράλληλη εισαγωγή 
των µεταδεδοµένων τους στο ολοκληρωµένο σύστηµα ALEPH της Βιβλιοθήκης.  
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Αναφορικά µε τα περιοδικά έχει σαρωθεί το σύνολο των 4.200 περίπου σελίδων των δύο 
επιστηµονικών περιοδικών «Αρχιµήδης» (12 τόµοι) και «Προµηθέας» (1 τόµος). 
Παραµετροποιήθηκε το λογισµικό και δηµιουργήθηκε κατάλληλο προφίλ εφαρµογής  
µεταδεδοµένων DC για την περιγραφή των άρθρων των περιοδικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 
διαδικασία «αποδελτίωσης», δηλαδή της καταχώρησης των άρθρων στο DSpace. Ήδη 300 
περίπου άρθρα των περιοδικών είναι διαθέσιµα στο DSpace για τα µέλη της Πολυτεχνειακής 
κοινότητας. 
 
Από τον Ιούνιο 2007 έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του ιδρυµατικού αποθετηρίου και 
της ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών. Μια πρώτη εκτίµηση της πιλοτικής λειτουργίας δείχνει 
ότι η επιστηµονική κοινότητα ανταποκρίνεται στο κάλεσµα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για 
αυτο-αρχειοθέτηση. Ενδείξεις αποτελούν τα θετικά σχόλια των φοιτητών, καθηγητών κ.λπ. 
για την ηλεκτρονική υποβολή και τη σηµασία λειτουργίας του αποθετηρίου, καθώς και ο 
αριθµός των υποβολών (~150 εργασίες βρίσκονται ήδη στο αποθετήριο). Η ανταπόκριση 
αυτή συνάδει και µε το όραµα της Βιβλιοθήκης για τη δηµιουργία ενός αποθετηρίου ανοικτής 
πρόσβασης που θα συγκεντρώνει την γκρίζα βιβλιογραφία του Ιδρύµατος.  
 
Ωστόσο η Κεντρική Βιβλιοθήκη προχωρά στην αποτίµηση της πιλοτικής λειτουργίας της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και του ιδρυµατικού αποθετηρίου. Η µεθοδολογία 
αποτίµησης είναι συνδυαστική. Οι χρήστες που χρησιµοποιούν το σύστηµα ηλεκτρονικής 
υποβολής συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της υπηρεσίας µε τη συµπλήρωση 
κατάλληλου διαδικτυακού ερωτηµατολογίου. Επιλέχθηκε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο µε 
επτά ερωτήσεις κλειστού τύπου για τη διευκόλυνση των χρηστών. Σκοπός της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης δεν είναι η συγκέντρωση αντιπροσωπευτικού δείγµατος, αλλά οι απόψεις του 
συνολικού πληθυσµού. Τα δεδοµένα ανάλυσης των ερωτηµατολογίων θα συνδυαστούν και µε 
δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής, π.χ. πολιτικές 
πρόσβασης που επιλέγουν οι χρήστες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής θα 
δηµοσιοποιηθούν, όπως ήδη έχει γίνει και για τη µέχρι τώρα πορεία της υπηρεσίας (Koulouris 
et al, 2007; Κουλούρης κ. συν., 2007). 
 
Μέριµνα έχει ληφθεί και για τη διατήρηση των ψηφιακών αρχείων, καθώς υιοθετήθηκε 
στρατηγική που θα διασφαλίζει, κατά το δυνατό, τη βιωσιµότητα του έργου και τη 
µονιµότητα του ψηφιακού περιεχοµένου. Υιοθετήθηκαν καθιερωµένα διεθνή πρότυπα (DC, 
XML, PDF, JPEG κ.λπ.), τα οποία επιτρέπουν τη µετανάστευσή τους σε άλλα σχήµατα που 
µπορεί να προκύψουν στο µέλλον και παράλληλα είναι αξιόπιστα και σταθερά. Επιπροσθέτως 
ειδικός χώρος αποθήκευσης έχει προβλεφθεί για τη διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας (back-
up) τόσο για την αποθήκευση των µεταδεδοµένων, όσο και για την αποθήκευση του 
ψηφιακού περιεχοµένου (ψηφιοποιηµένες συλλογές, εργασίες κ.λπ.).  
 

Μελλοντικός σχεδιασµός 
 
Τα µελλοντικά σχέδια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης περιλαµβάνουν την παροχή εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών προς τους χρήστες, την ολοκλήρωση ψηφιακών συλλογών και υπηρεσιών, τη 
δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειµένου, την υλοποίηση οµόσπονδης αναζήτησης σε όλες 
τις ετερογενείς πηγές (ψηφιακή βιβλιοθήκη, ιδρυµατικό αποθετήριο, δηµόσιος κατάλογος 
κ.λπ.), την αυτόµατη εισαγωγή µεταδεδοµένων στο DSpace από το ενδιάµεσο σύστηµα 
ηλεκτρονικής υποβολής, την κοινοποίηση των αλλαγών κώδικα και διεπαφής στη σχετική 
κοινότητα ανάπτυξης του DSpace (DSpace Community) και τη συµµετοχή στην κίνηση – 
συλλογικό κατάλογο του NDLTD.  
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