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Ο συσσωρευτής 
SearchCulture.gr: 
μια προσέγγιση για 
την ανάδειξη του 
ελληνικού ψηφιακού 
πολιτιστικού 
περιεχομένου

Αγάθη Παπανότη| Αρχαιολόγος
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EKT / Ομάδα τεκμηρίωσης 
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το EKT ως θεσμικός φορέας 

διάχυσης της γνώσης στη χώρα
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το EKT και το Πολιτιστικό Περιεχόμενο 
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η Ανοικτή 

διαδικτυακή πύλη 
που προσφέρει κεντρική 

πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση 

σε ψηφιακό πολιτιστικό 

περιεχόμενο που παράγεται 

στη χώρα μας από

43 έγκριτους φορείς,

55 συλλογές με

161.881 τεκμήρια
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το Έργο

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 
Πρόσκληση 31 και 31.2 

• Φορείς - δικαιούχοι
• Υλοποίησαν έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης

• Δημιούργησαν ψηφιακά αποθετήρια ανοικτής διάθεσης

• Το ΕΚΤ  στα πλαίσια του έργου SaaS
• όρισε προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, 

μεταδεδομένων και ψηφιοποίησης

• έλεγξε & πιστοποίησε τα αποθετήρια 
των φορέων ως προς τις προδιαγραφές 

• συσσώρευσε και διέθεσε το περιεχόμενο κεντρικά 
μέσω του SearchCulture.gr 

• αποθήκευσε το ψηφιακό περιεχόμενο με 
όρους ασφαλούς διαφύλαξης
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Υποδομή 
συσσώρευσης του ΕΚΤ
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Υπηρεσία Πιστοποίησης Προδιαγραφών 
Διαλειτουργικότητας και Περιεχομένου του ΕΚΤ
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Μοντέρνα και αποδοτική μηχανή αναζήτησης 

Υποστηρίζει OAI DC, ESE, DC-DS-XML και EDM

Αποθηκεύει σε EDM

Υποστηρίζει σημασιολογικό εμπλουτισμό

Υποστηρίζει ιεραρχική πλοήγηση σε τύπους περιεχομένου και 
ιστορικές περιόδους

Διάθεση περιεχομένου ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα
(Open Linked Data)

Σελίδα παρουσίασης & πλοήγησης στους φορείς & στις συλλογές τους

Σαφείς άδειες χρήσης ψηφιακού περιεχομένου

Δίγλωσση  πύλη σε στατικό και δυναμικό περιεχόμενο

Πύλη σχεδιασμένη και για πρόσβαση από κινητά και tablets

Συνεισφέρει με περιεχόμενο στην Europeana

Φιλικό διαχειριστικό περιβάλλον για εύκολη εισαγωγή περιεχομένου

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου 
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου 
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Σημασιολογικός 
εμπλουτισμός περιεχομένου

100.000+ τεκμήρια 
έχουν εμπλουτιστεί και 
ομογενοποιηθεί
ως προς τη χρονική κάλυψη

150.000+ τεκμήρια 
έχουν εμπλουτιστεί 
και ομογενοποιηθεί
ως προς τον τύπο
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Πολυγλωσσική αναζήτηση, φιλτράρισμα 

& πλοήγηση βάσει τύπων
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Πολυγλωσσική αναζήτηση, φιλτράρισμα 

& πλοήγηση βάσει ιστορικών περιόδων 
& χρονολόγησης
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Καρτέλα τεκμηρίου
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20 
Πολιτιστικές συλλογές

55 Συλλογές από όλη την Ελλάδα

20
Ιστορικές / 
Λαογραφικές συλλογές

15
Αρχαιολογικές 
συλλογές
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To EKT τροφοδοτεί 
ως βασικός πάροχος
την ευρωπαϊκή ψηφιακή 
βιβλιοθήκη europeana.

Συμβάλλει έτσι στην αύξηση 
της ευρεσιμότητας, της 
επανάχρησης και της διεθνούς 
προβολής του πολιτιστικού 
αποθέματος της χώρας.

η Συνεργασία 
με την europeana
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το Τεκμήριο
στην europeana
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Ένταξη νέων συλλογών

 Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr
 Η διαδικασία σε 7 βήματα

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate/form

2. Μελέτη του περιεχομένου και της διαλειτουργικότητας
του υλικού από την ομάδα του searchculture.gr

3. Υπογραφή Μνημονίου Συνεισφοράς Δεδομένων
4. Συσσώρευση των μεταδεδομένων και των εικόνων 

προεπισκόπησης από το ΕΚΤ
5. Έλεγχος & εμπλουτισμός των μεταδεδομένων από το ΕΚΤ
6. Διάθεση της συλλογής μέσω του searchculture.gr
7. Διάθεση της συλλογής μέσω της europeana

 Μάθετε περισσότερα 
www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate

 Επικοινωνήστε μαζί μας searchculture@ekt.gr
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Σας ευχαριστώ!

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
δ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 
11635 Αθήνα
e: saas@ekt.gr |   www.ekt.gr

Αγάθη Παπανότη

Χάρης Γεωργιάδης

Παρασκευάς Καμάτσος

Δέσποινα Χαρδούβελη

Εύη Σαχίνη info: searchculture@ekt.gr


