
Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών 
(προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους

Υποέργο 1

Ελευθερία Κοσέογλου



Το έργο «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας '04 –
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ' του Ε.Π. 'Μακεδονία - Θράκη'. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχος του έργου: η ψηφιοποίηση σπάνιου υλικού από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) 
προς υποστήριξη και ανάδειξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και του πολιτιστικού περιεχομένου της ΒΚΠ 
στην ευρύτερη κοινωνία, η δημιουργία νέων υπηρεσιών για την ανάδειξη του ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΠΘ και η
βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών. 

Αντικείμενο εργασίας:

Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων και περιοδικών (έκδοσης προ του 1920) και υπηρεσία διάθεσης
Υποέργο 2: Βελτίωση Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης
Υποέργο 3: Ανασχεδιασμός και Ενιαία Παρουσίαση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
Υποέργο 4: Προμήθεια Εξοπλισμού
Υποέργο 5: Υπηρεσίες Ανάδειξης της Πνευματικής Παραγωγής του ΑΠΘ.

Η πράξη εγκρίθηκε το 2011  



Υλοποίηση έργου

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Επιστημονικά υπεύθυνος: Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος

Συμμετέχοντες: 

Στάθης Αμανατίδης

Μελίνα Γρηγοράσκου

Ροδούλα Χαμουρούδη

Αντώνης Σαραγιώτης

Μαρία Τέτου

Ξένια Αγορογιάννη

Αλεξάνδρα Αρσένη

Θάνος Πετρίδης

Κλωντίνη Δέρβου

Ελευθερία Κοσεόγλου

Ανάδοχος:Τυπόραμα, 
Datascouting, Ενημέρωση



Ξεκίνησε με τα έργα

«Εκσυγχρονισμός Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. – Γ’ ΚΠΣ» (2000-2009)

«Ψηφιοποίηση συλλογών νεοελληνικής γραμματείας και τέχνης» (2004-2005)

Σήμερα:

2.306.995 
σελίδες

Η πορεία της ψηφιοποίησης

Η «Ψηφιοθήκη» πριν το παρόν  έργο: 
• 28 Συλλογές 
• 109.467 τεκμήρια
• 1.256.804 σελίδες 



http://www.lib.auth.gr/el/ψηφιοποιημένες-συλλογές



Η ιδέα

Η  ανάδειξη του πολιτιστικού υλικού της 
Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. μέσω της 
ψηφιοποίησης σπάνιων τεκμηρίων και 
ελληνικών περιοδικών και της καταγραφής 
των αντίστοιχων μεταδεδομένων

Η ανάγκη

1.Το πλήθος των σπάνιων βιβλίων κλειστών 
συλλογών που δεν είχαν ακόμη 
ψηφιοποιηθεί

2.Το πλήθος των παλιών ελληνικών 
περιοδικών χωρίς  άμεση πρόσβαση

3.Η αποφυγή περαιτέρω φθοράς

Η διαπίστωση

Τα τεκμήρια αυτά αποτελούν σημαντικές 
πηγές πληροφόρησης, ιδιαίτερα σε 
επιστημονικές θεματικές περιοχές όπου 
χρειάζεται συχνή αναζήτηση και αναδρομή 
σε ιστορικές πηγές  (π.χ. θεολογικά κείμενα, 
νομικά κείμενα, χειρόγραφα κτλ)

Τα αναμενόμενα οφέλη

Η ελεύθερη πρόσβαση στο πολιτιστικό 
περιεχόμενο της ΒΚΠ

H αξιοποίηση και η χρήση ΤΠΕ

Η υλοποίηση 

Το προσωπικό της ΒΚΠ επέλεξε τα τεκμήρια 
(βιβλία και περιοδικά) προς ψηφιοποίηση. 

Ο ανάδοχος ψηφιοποίησε και  
επεξεργάστηκε τα επιλεγμένα τεκμήρια στο 
χώρο της ΒΚΠ με δικό του εξοπλισμό, ενώ η 
ΒΚΠ έκανε το ποιοτικό έλεγχο

Ο τελικός στόχος 

Το ψηφιοποιημένο τεκμήριο διατίθεται 
διαδικτυακώς στο ψηφιακό αποθετήριο 
(«Ψηφιοθήκη») της ΒΚΠ συνοδευόμενο 
από τεκμηρίωση. 

Για τα περιοδικά, υπάρχει και αναζητήσιμος
πίνακας περιεχομένων με στοιχεία για τα 
άρθρα που περιέχονται σε κάθε τεύχος.

Το έργο της ψηφιοποίησης



Σπουδαιότητα 
και 

σπανιότητα 

Ελληνική 
γλώσσα –
ελληνική 

θεματολογία

Εκδόσεις που 
δεν 

υπόκεινται σε  
πνευματικά 
δικαιώματα 

Ερευνητική 
χρήση του 

υλικού

Κριτήρια επιλογής υλικού



Από τις συλλογές της 
Κεντρικής βιβλιοθήκης 
επιλέχτηκαν τα σπάνια 
βιβλία, η συλλογή 
Τρικόγλου, οι εφημερίδες 
και τα περιοδικά του 19ου αι.

Πραγματοποιήθηκε 
έρευνα και εντοπισμός 
τους σε ελληνικές και ξένες 
βάσεις, ώστε να 
ψηφιοποιηθούν μοναδικοί 
και πρωτότυποι τίτλοι

Δημιουργήθηκε ένας 
τελικός κατάλογος που 
αποτέλεσε τη δεξαμενή 
υλικού: 

179 τίτλοι περιοδικών, 
εφημερίδων, 
ημερολογίων (~200.000 
σελίδες) 

1000 Σπάνια ελληνικά και 
ξενόγλωσσα βιβλία 
(~500.000 σελίδες) 

1800 Βιβλία της συλλογής 
Τρικόγλου βιβλία 
(~340.000 σελίδες)

Διαδικασία για την τελική επιλογή του υλικού 



• Σπάνια βιβλία: (εκδόσεων 1495-1821) μη δανειζόμενα, πολύτιμα και σπάνια. 

• Συλλογή Τρικόγλου

Ο Ιωάννης Τρικόγλου πέρασε το μεγαλύτερο της ζωής του στο Κάιρο της Αιγύπτου. Οι επαγγελματικές 
του δραστηριότητες αφορούσαν το εμπόριο καπνού, όμως το υψηλό πνευματικό του επίπεδο, τον 
οδήγησε στο να δαπανήσει μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά ιδιαίτερα σπάνιων βιβλίων (περίπου 
12000), έργων τέχνης (3500 γκραβούρες, πίνακες, φωτογραφίες). 

Επίκεντρο όλων αυτών  των θεμάτων ήταν η Ελλάδα και ο Ελληνισμός. Με την πτώση του Φαρούκ στην 
Αίγυπτο και την έναρξη της εκδίωξης των Ελλήνων από τον Νάσερ, ο Τρικόγλου για να διασώσει τη 
συλλογή από τη δήμευση αποφάσισε να την δωρίσει σε ένα ελληνικό ίδρυμα. Μετά από πολλές κυρίως 
γραφειοκρατικές περιπέτειες κατέληξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Το περιεχόμενο των βιβλίων – που ξεκινούν χρονολογικά από το 1495 και φτάνουν στα μέσα του 20ου 
αιώνα και αποτελούν τον κύριο όγκο της συλλογής– αφορά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, τον 
περιηγητισμό, τους φιλέλληνες αλλά και την ιστορία της Μακεδονίας, όπως και θέματα αρχαιολογίας, 
λαογραφίας και λογοτεχνίας (έχουν ψηφιοποιηθεί ~4000 πριν το παρόν έργο, κυρίως έργα τέχνης, 
φωτογραφίες, χαρακτικά, χάρτες, γελοιογραφίες, παλαίτυπα, κειμήλια από τα οποία ξεχωρίζουν μια 
σημαία Ελληνικής Επανάστασης, ένα Λάβαρο του Όθωνα, χειρόγραφα του Byron και του Σικελιανού, 
ένα αντίτυπο της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου, φιρμάνια και 11 πορσελάνες).

• Ελληνικά περιοδικά 19 αι. πολύτιμα, σπάνια με ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση

Πληροφορίες για τις συλλογές που ψηφιοποιήθηκαν 



Καινοτομία της δράσης

Καινοτομία

Χρήση πολλών βιβλιοθηκονομικών προτύπων (Dublin Core, HealMeta, MODS, MARC XML κτλ) και το πρωτόκολλο 
OAI-PMH (Open Archives Initiative for Metadata Harvesting) με στόχο την διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
διάχυσης του ψηφιακού περιεχομένου

Εντοπισμός μέσω μηχανών αναζήτησης

Χρήση OCR ή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Το OCR είναι λογισμικό που μετατρέπει σαρωμένα έγγραφα, 
αρχεία PDF και ψηφιακές φωτογραφίες σε έγγραφα και επιτρέπει την αναζήτηση όρων στο πλήρες κείμενο.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων στην εγγραφή.  Ενσωμάτωση του πίνακα περιεχομένων στο ψηφιακό αρχείο

Article clipping («διαχωρισμός») σε επίπεδο άρθρου με OCR



Σελίδες που ψηφιοποιήθηκαν

1.050.191

1865 τεκμήρια 

440  Τόμοι 
περιοδικών/9180 
τεύχη περιοδικών

1425 τόμοι 
βιβλίων

212.303 
περιοδικά 

837.888 Βιβλία 



Δημιουργία κεντρικού 
καταλόγου του υλικού

Εκτύπωση ειδικών 
επισημάτων 

ψηφιοποίησης για εύκολο 
εντοπισμό του υλικού

Παράδοση του υλικού με 
τη χρήση πρωτοκόλλων  

παράδοσης - παραλαβής
Ψηφιοποίηση  του υλικού

Καταλογογράφηση των 
τευχών των περιοδικών  

Σταδιακή παράδοση από 
τον Ανάδοχο 

(ψηφιοποίησης, 
τεκμηρίωσης)

Έλεγχος από την ομάδα 
της ΒΚΠ

Διορθώσεις, τελικός 
έλεγχος

Παράδοση από τον 
Ανάδοχο

Διάθεση στο διαδίκτυο 
του υλικού και της 
τεκμηρίωσής του

Ροή εργασιών



Ψηφιοποίηση στην ΒΚΠ 

Ρομποτικός 
σαρωτής

Επιτραπέζιος 
σαρωτής

Επιτραπέζιος 
σαρωτής

Χώρος 
ψηφιοποίησης



Διαδικασία 
ψηφιοποίησης

Επιτραπέζιος 
σαρωτής

Επεξεργασία





15ος

0,04%
16ος

2,70%

17ος

6,02%

18ος

14,26%

19ος

65,85%

20ος

11,12%

Πλήθος βιβλίων ανά αιώνα έκδοσης

15ος

16ος
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19ος
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ID Τόμου

ID Τεύχους

ID χρήστη καταλογογράφησης

Ημερομηνία καταλογογράφησης

Τύπος τεκμηρίου

Τίτλος

Υπότιτλος

Tόπος έκδοσης

Εκδότης

Ημερομηνία έκδοσης τεύχους

Έτος έκδοσης τεύχους

Τόμος

Αριθμός τόμου

Τεύχος

Αριθμός τεύχους

Ημερομηνία 

Έτος 

Σελίδα (από)

Σελίδα (έως)

Συνολικό πλήθος σελίδων

Ύψος

Πλάτος

Περιεχόμενα

Συγγραφέας/ άρθρο

Παρατηρήσεις - Σημειώσεις

Εσωτερικές παρατηρήσεις
Θέμα τίτλου περιοδικού

Περιγραφή

Θέματα 

Πεδία καταλογογράφησης





Ενσωμάτωση του πίνακα περιεχομένου σε ένα ενιαίο pdf  



Article clipping – διαχωρισμός άρθρου



Παραδείγματα ψηφιοποίησης/ τεκμηρίωσης 



Έκδοση του 1503, από τη συλλογή 
των σπανίων 

Παράδειγμα ψηφιοποίησης και εμφάνιση της εγγραφής στο lib.auth.gr



Παράδειγμα ημερολογίου 



Παράδειγμα περιοδικού και  OCR
Επιτυχία OCR κατά περίπτωση από 
70-90%



Παράδειγμα από Λεύκωμα (εξώφυλλο και εσωτερική φωτογραφία)



Παραδείγματα περιοδικών 



Παραδείγματα με έγχρωμες φωτογραφίες



Turkish costumes



Παραδείγματα με χάρτες





Προστιθεμένη αξία του έργου 

Άμεση πρόσβαση του ερευνητή στα τεκμήρια

Διατήρηση των τεκμηρίων, καθώς περιορίζεται η φυσική πρόσβαση σε αυτά 

Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση

Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων επιτρέπει την αναζήτηση όρων στο πλήρες κείμενο

Συμβολή στην έρευνα και στον πολιτισμό

Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 



Ο δυνητικά ωφελούμενος πληθυσμός από τα αποτελέσματα του έργου είναι:

Η εκπαιδευτική κοινότητα

Οι μελετητές ελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Οι ερευνητές ανθρωπιστικών επιστημών

Η δημοσιογραφική κοινότητα

Κάθε πολίτης με ενδιαφέρον για τον πολιτισμό

Προστιθεμένη αξία του έργου 



Τον επιστημονικά 
υπεύθυνο κ. 

Μπαμπατζιμόπουλο 
που στήριξε τη ΒΚΠ τα 
τελευταία 20 χρόνια

Την κ. Κλωντίνη
Δέρβου που 

εμπνεύστηκε όλες 
τις δράσεις

Την ομάδα των 
πληροφορικών 

της ΒΚΠ που 
στήριξαν όλα τα 

έργα και μας 
«ανέχονται» 
διαχρονικά

Tην προϊσταμένη 
διεύθυνσης  κ. 

Κατερίνα Νάστα
που βρίσκεται 
πίσω από την 

ορθή υλοποίηση 
των πάντων

Τον Ανάδοχο για 
την άψογη 

συνεργασία και 
το τελικό 

αποτέλεσμα

Όλο το προσωπικό 
της ΒΚΠ που 

υλοποιεί, 
υποστηρίζει και 

διαδίδει το 
παραγόμενο έργο 

Ευχαριστούμε πολύ


