
ActaDiurna 

Πρόκειται  για  ένα  κομμάτι  κώδικα  βασισμένο 

σε  γλώσσα  XML  το  οποίο  δημιουργήθηκε  για 

την ανταλλαγή περιεχομένου. Το RSS επιτρέπει 

στο  χρήστη  του  διαδικτύου  να  λαμβάνει 

αυτόματα  στον  υπολογιστή  του  νέες 

ενημερώσεις χωρίς να επισκέπτεται κάθε φορά 

τις σχετικές διαδικτυακές πηγές.  

Προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μια 

υπηρεσία  RSS  ο  χρήστης  χρειάζεται  να  κάνει 

εγγραφή  σ’  ένα  πρόγραμμα  ανάγνωσης 

ειδήσεων, όπως  Google Reader, Bloglines κ.α. 

γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. 

Μερικά  από  τα  χαρακτηριστικά  του  Web  2.0 

είναι:  η  επικοινωνία,  η  συμμετοχή,  η 

διαδραστικότητα,  η  ανταλλαγή  ιδεών,  η 

συνεργασία,  ο διαμοιρασμός πληροφοριών,  και 

το χαμηλό κόστος. 

Η  ΒΤΠ  αξιοποιώντας  τις  web  2.0  τεχνολογίες 

προχώρησε  στην  υλοποίηση    web  2.0 

εφαρμογών ως εξής: 

RSS Feeds 

Facebook 

Το  ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης αναπτύχθηκε σε 

πιλοτική βάση τον  Αύγουστο του 2009 με κύριο 

στόχο  την  ανταλλαγή  απόψεων  και 

επικοινωνίας με τους αναγνώστες μέσα από τις 

δημοσιεύσεις του. 

Το  περιεχόμενό  του  ιστολογίου    ενημερώνεται 

σε  τακτική  βάση    υπό  μορφή  χρονολογικού 

ημερολόγιου  ‐  ανά  ημερομηνία  δημοσίευσης 

των  άρθρων  ‐  και  οι  δημοσιεύσεις  του  (posts)   

κατηγοριοποιούνται  με  τη  χρήση  των  tags 

(ετικέτες, κατηγορίες). Tέλος, διαθέτει RSS  feed 

το  οποίο  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  όσους  είναι 

εγγεγραμμένοι  σε  έναν  RSS  reader  να 

λαμβάνουν  ειδοποιήσεις  κάθε  φορά  που 

καταχωρείται νέο άρθρο στο ιστολόγιο. 

Από  τον  Σεπτέμβρη  του  2009  το  Acta  Diurna 

λειτουργεί και επίσημα στο διαδίκτυο.  

http://athena.cut.ac.cy/actadiurna/ 

H  Βιβλιοθήκη σε μια προσπάθεια να έρθει πιο 

κοντά στο κοινό  της  και  να  το  ενημερώνει  για 

τα νέα της,  διατηρεί τη δική της ομάδα  (group)

στο Facebook.  

Μερικά  από τα οφέλη που μπορεί να έχουν τα 

μέλη  του  group  της  βιβλιοθήκης    είναι  η 

ενημέρωση,  η  ανταλλαγή  ιδεών    και  η 

συνεργασία σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος. 

h t t p : / /www . f a c e b o ok . c om / g r oup . php ?

Ο  όρος  Web  2.0  χρησιμοποιείται  για  να 

περιγράψει  τη  νέα  γενιά  του  Παγκόσμιου 

Ιστού  η  οποία  βασίζεται  στην  όλο  και 

μεγαλύτερη  δυνατότητα  των  χρηστών  του 

διαδικτύου  να  μοιράζονται  πληροφορίες  και 

να συνεργάζονται online.  

Πρόκειται    για  μια  δυναμική  διαδικτυακή 

πλατφόρμα  στην  οποία  μπορούν  να 

αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες 

Ο  χρήστης  τείνει  να  ενημερώνεται  μέσα  από 

διάφορες  ιστοσελίδες,  ιστολόγια, πύλες, βάσεις 

δεδομένων,  κ.ά.  Εξαιτίας  όμως  της  πληθώρας 

των  πληροφοριών  που  παρέχει  το  διαδίκτυο, 

είναι  πολύ  δύσκολο  για  αυτόν  να  εντοπίσει 

όλες  τις  νέες  ενημερώσεις  που  γίνονται 

καθημερινά στις πηγές που τον ενδιαφέρουν.  

Μέσω  της  τεχνολογίας  RSS  feed  παρέχεται  η 

δυνατότητα άμεσης και αυτόματης ενημέρωσης 

του χρήστη για τυχόν νέες καταχωρήσεις.  

Σελίδα 6 

Εφαρμογές web 2.0 στη Βιβλιοθήκη 

Ιστολόγιο Βιβλιοθήκης (Blog)  

Στο  Flickr  μπορείτε  να  δείτε  φωτογραφίες  και 

βίντεο  από  τις  διάφορες  εκδηλώσεις,  φιλοξενί‐

ες, σεμινάρια και τα άλλα καθημερινά δρώμενα 

της Βιβλιοθήκης. 

To  Flikr  είναι  μια  διαδικτυακή  υπηρεσία  ‐  μια 

online  πλατφόρμα  ‐  για  αποθήκευση,  οργάνω‐

ση,  αναζήτηση  και  δημοσίευση  ψηφιακών  φω‐

τογραφιών και video clips στο διαδίκτυο.  

http://www.flickr.com/photos/41009284@N04/ 

Flickr 

Μέσω του  twitter  μπορείτε να παρακολουθείτε 

(follow) τη Βιβλιοθήκη και να ενημερώνεστε για 

τα  τελευταία  νέα  της,  όπως  εκδηλώσεις,  νέες 

προσκτήσεις υλικού, κ.ά.,  

http://twitter.com/libraryCUT 

Twitter 
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