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ΜΕΤΑ-βιβλιοθήκες αρχείων: μια αρχική θεώρηση

-συμβολή του Παγκόσμιου Ιστού (WW)=
απελευθέρωση από εγγενείς δεσμεύσεις

-συμβολή του Σημασιολογικού Ιστού (SW)=
χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων γνώσης



Διαχείριση της αρχειακής γνώσης

Διαφοροποιήσεις στις αναζητήσεις των χρηστών
μας: 

-η πληροφορία μεταβάλλει το χαρακτήρα της από εκείνον
της «πρόσκτησης» σε εκείνον της «κατανόησης» του
υλικού

-σε ατομικό επίπεδο, το κίνητρο για τη δια βίου παιδεία
παρουσιάζεται πιο ενεργοποιημένο από ποτέ

-σε συλλογικό επίπεδο, η πρόσβαση στην πληροφορία
αξιολογείται και ως προς τον τρόπο διάθεσής της



Διαχείριση της πληροφορίας και
διαχείριση της γνώσης

- -η διαχείριση της πληροφορίας εστιάζεται κυρίως στην
πρόδηλη γνώση

- -η διαχείριση της γνώσης διαχειρίζεται τη λανθάνουσα
γνώση

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Πολλαπλή Ταξινόμηση

Web Interface

Θεματική Ευρετηρίαση

Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων

Περιγραφές
Εγγράφων -
ISAD(G)



Ανάλυση αρχειονομικών εργασιών

Η κυρίως επεξεργασία περιλαμβάνει την οργάνωση των
τεκμηρίων με την:

• Ταξινόμηση

• Περιγραφή

• Ευρετηρίαση

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Πολλαπλή Ταξινόμηση

Θεματική Ευρετηρίαση
Περιγραφές
Εγγράφων -
ISAD(G)



Διαχείριση της γνώσης στον αρχειακό χώρο

Ενεργοποίηση τρίπτυχου:

• αξιολόγηση της πληροφορίας

• ανίχνευση της λανθάνουσας γνώσης

• αξιοποίηση της γνώσης



Μεταδεδομένα αρχειακών συλλογών

Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Σημασιολογικού
Ιστού:

- ψηφιακή βιβλιοθήκη

- θεματική ευρετηρίαση

- πολλαπλή ταξινόμηση

- υποστήριξη περιγραφών των αρχείων

- σύστημα χρήσης Παγκόσμιου Ιστού



Ως μεταδεδομένα ορίζονται:

• «τα δεδομένα περί των δεδομένων»
• «τα δεδομένα που περιγράφουν πηγές πληροφοριών»
• «όσα δύνανται να ειπωθούν για κάποιο προϊόν
πληροφορίας ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέσο
μορφοποίησής του»



Συμπεράσματα

Η διαθεσιμότητα σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ενός
σημασιολογικά ισχυρού σχεδιασμού μετα-δεδομένων:

• επιτρέπει στους «οργανισμούς μνήμης» (μουσεία, αρχεία και βιβλιοθήκες) να
ανταποκριθούν εξ αποστάσεως στις σύνθετες αναζητήσεις των χρηστών τους

• συμβάλλει στη σημασιολογική προσπέλαση της πολιτισμικής πληροφορίας

• παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας του
περιβάλλοντος χώρου μας
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