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Άξονες δράσεις

Γνωστοποίηση 
υπηρεσιών Europeana

Υποστήριξη ΦΠΠ Διάθεση υλικού 
Πολιτιστικής κληρονομιάς

Συνεργασίες ΦΠΠ



Γνωστοποίηση Υπηρεσιών Europeana
• Πολυγλωσσικό εργαλείο έρευνας

• Σημείο πρόσβασης στον 
Ευρωπαϊκό πολιτισμικό πλούτο

• Πλούσιο θεματολόγιο
• Φιλοξενία 37 εκατομμυρίων 

καταχωρήσεων
• Συμμετοχή 3450 φορέων μνήμης 

• Δυνατότητα διαχείρισης 
υπηρεσιών μέσω My Europeana

• Αύξηση κινητικότητας στις 
ιστοσελίδες των συμμετεχόντων 

οργανισμών 
• Συνεχής ενημέρωση 

• Δυνατότητα συμμετοχής σε 
προγράμματα της Europeana

Φορείς μνήμης



Υποστήριξη ΦΠΠ
• Καθοδήγηση όσον αφορά το πλαίσιο 

συμμετοχής
• Παροχή γνώσης όσον αφορά τη φιλοξενία 

του υλικού 
• Παραμετροποίηση μεταδεδομένων για 

σκοπούς συμβατότητας
• Υποδομές φιλοξενίας υλικού

• Γνωστοποίηση πλαισίου σύμβασης με 
Europeana

• Συντονισμός ενεργειών όσον αφορά 
συμμετοχή σε προγράμματα της Europeana.

• Συνεχής ενημέρωση μέσω Εθνικού 
Συσσωρευτή Μεταδεδομένων



Διάθεση υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς
• Διαμόρφωση προβλεπόμενης υποδομής για 

απευθείας δημοσίευση υλικού προς τη 
Europeana

• Συνεργασία με άλλους φορείς (δημιουργία 
ενιαίου θεματολογίου)

• Ανάρτηση υλικού σε επιμέρους βάσεις 
• Παροχή τεχνογνωσίας όσον αφορά τη 

διαχείριση μεταδεδομένων
• Κοινό σημείο πρόσβασης η Europeana.

Ομάδα υποστήριξης / 
Εθνικός Συσσωρευτής 



Συνεργασίες ΦΠΠ 

Εθνικό επίπεδο: 
• Κοινή διαχείριση 

ψηφιακών συλλογών 
• Σύμπραξη στους τομείς 

ψηφιοποίησης
• Συνεργασία φορέων σε 

δημόσιο, ευρύτερο 
δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα – καταγραφή 
υλικού 

Ευρωπαϊκό επίπεδο: 
• Συμμετοχή σε 

προγράμματα Europeana
• Horizon 2020

• 11555 τεκμήρια
• Συμμετοχή περισσότερων 

ΦΠΠ
• Μαζικές καταχωρήσεις 

ψηφιακών συλλογών
• Χρηματοδότηση Connecting 

Europe Facility 



Ανάλυση συχνότητας πρόσβασης



Συχνότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα Europeana



Συχνότητα πρόσβασης μέσω διάφορων λογισμικών 



Συχνότητα επανάληψης πρόσβασης



Πρόσβαση σε ψηφιακά αντικείμενα με κριτήριο αναζήτησης τη χώρα προέλευσης



Συχνότητα πρόσβασης σε ψηφιακά αντικείμενα μέσω της Europeana



Κέντρο Μελετών Ελληνισμού Διασποράς (ΚΕΜΕΔΙ) 
ψηφιοποίηση αρχείου



Europeana Ambrosia

29 συνεργάτες
Συντονισμός προγράμματος: Οργανισμός Collection Trust UK
Κύπρος: Εικονικό μουσείο Κυπριακών τροφίμων και διατροφής



Ψηφιακή Πλατφόρμα Κυπριακής Βιβλιοθήκης
www.cyprusdigitallibrary.org.cy

• Ψηφιακό αποθετήριο διαμορφωμένο με λογισμικό ανοικτού κώδικα με σκοπό τη μαζική καταχώρηση όλου του 
ψηφιακού υλικού καθώς επίσης των δράσεων ψηφιοποίησης που έγιναν και θα γίνονται στο εξής από την Κυπριακή 
Βιβλιοθήκη σε συνάρτηση με μελλοντικές δραστηριότητες και προγράμματα της Europeana που εμπίπτουν στο 
σχετικό πλαίσιο συνεργασίας.

Ψηφιακές Συλλογές

 Κυπρολογικό υλικό

 Επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

 Cyprus Blue Books

 Συλλογή Θεοδόση Νικολάου

Ψηφιακές – Διαδραστικές
 Ψηφιακή συλλογή αντικειμένων και ιστοριών του Α' Παγκοσμίου πολέμου

Πρόγραμμα Europeana 1914-1918. Υλοποίηση προγράμματος Europeana 1914-1918 στο πλαίσιο της Κυπριακής 
προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διεξαγωγή Διημερίδας Ψηφιοποίησης Ιστοριών και 
Αντικειμένων του Α' Παγκοσμίου Πολέμου η οποία διεξήχθη την 1&2 Δεκεμβρίου 2012 στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τη συνεργασία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και της 
Europeana. Αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος, ήταν η ψηφιοποίηση και μεταφόρτωση 900 
αντικειμένων στη σχετική ιστοσελίδα που καταδεικνύουν τη συμβολή της Κύπρου στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέρος του 
προγράμματος ήταν και η ψηφιοποίηση του Μητρώου Παρασημοφόρησης Κυπρίων Πολεμιστών το οποίο βρίσκεται στο 
Κρατικό Αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου και επαναπατρίστηκε σε ψηφιακή μορφή ύστερα από 100 χρόνια.

 Ψηφιακές συλλογές από φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στη Europeana

Μεταφόρτωση ψηφιακών αντικειμένων στη Europeana μέσω του Εθνικού Συσσωρευτή Μεταδεδομένων με σκοπό την 
ανάδειξη της Κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τις ψηφιακές συλλογές σημαντικών φορέων. Ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται η ανοικτή και εξ αποστάσεως πρόσβαση σε όλο το υλικό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Europeana.

http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/
http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/archeia/europeana_1914_18_afisa.pdf
http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/
http://www.europeana1914-1918.eu/en/collection/search?q=cy01&qf%5B%5D=index:a&utf8=%E2%9C%93
http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/archeia/katalogos_kyprion_ethelonton_pagkosmiou_polemou.pdf
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=*:*&qf=PROVIDER:Cyprus+Ministry+of+Education+and+Culture




Ευχαριστώ για την προσοχή σας…!

zpolyviou@moec.gov.cy
zpolyviou@gmail.com

zpolyviou@schools.ac.cy
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mailto:zpolyviou@schools.ac.cy
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