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    Περίληψη  
Η εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει το πώς είναι εφικτή η υλοποίηση 
της διαχείρισης ιστορικού αποθέματος με τη χρήση εννοιολογικών μοντέλων 
και διασυνδεδεμένων δεδομένων,  μέσω της παρουσίασης του Αποθετηρίου 
Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΑΣΕλΊς).  
Στο πρώτο μέρος θα αναφερθούμε στις νέες επιστημονικές εξελίξεις που 
επέφεραν στον τομέα των Ιδρυμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς ο 
σημασιολογικός ιστός, τα διασυνδεδεμένα δεδομένα, τα εννοιολογικά μοντέλα 
και οι οντολογίες.  
Για την καλύτερη κατανόηση δυνατοτήτων και των προοπτικών που παρέχουν 
οι νέες εξελίξεις θα παρουσιάσουμε το Αποθετήριο Σύγχρονης Ελληνικής 
Ιστορίας. Το ΑΣΕλΊς, που υλοποιήθηκε στην  ανοικτού κώδικα πλατφόρμα 
ReasonableGraph, είναι ένα project που προσπαθεί να μεταφέρει και να 
αποτυπώσει στον κόσμο των οντολογιών, τη γνώση που αναφέρεται σε μια 
περίοδο της ελληνικής ιστορίας, συγκεκριμένα στη δεκαετίας του 1940.  
Στόχος του ΑΣΕλΊς ήταν το «κτίσιμο ενός διασυνδεδεμένου ψηφιακού 
κόσμου» που θα παρέχει πληροφορίες για  τα πρόσωπα, τους φορείς, τα 
γεγονότα και τόπους  που συνδέθηκαν με την ελληνική ιστορία παρέχοντας 
ταυτόχρονα σύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ βιβλιογραφικών, 
αρχειακών και μουσειακών πόρων που αναφέρονται σε αυτές τις οντότητες. 
Για την επίτευξη των ανωτέρω, το ΑΣΕλΊς σχεδιάστηκε με βάση τα 
εννοιολογικά μοντέλα της οικογένειας του FRBR και  του LRM, τους κανόνες 
περιγραφής RDA και εξειδικευμένες οντολογίες, που θα παρουσιάσουμε κατά 
την εισήγηση.  
Η εισήγηση θα ολοκληρωθεί με μια σύντομη επίδειξη του ΑΣΕλΊς και με τα 
συμπεράσματα από την υιοθέτηση εννοιολογικών μοντέλων και εφαρμογών 
για την οργάνωση και παρουσίαση αποθέματος που διαθέτουν τα Ιδρύματα 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, Εννοιολογικά 
μοντέλα, Οντολογίες, Πολιτιστικό Απόθεμα, Ιδρύματα Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 
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    Abstract 

The subject of the paper is to present the feasibility of our approach in 
managing and developing historical inventory through the utilization of 
conceptual models and linked data focusing in the case of the Greek Modern 
History Repository (ASElIs). 
 
The first section refers to the new scientific developments that were brought 
about in the areas of the Cultural Heritage Institutions by the semantic web, 
linked data, conceptual models and ontologies. 
 
For the better understanding of the capabilities and perspectives that these new 
developments have to offer, the Greek Modern History Repository (ASELIS) 
will be presented. ASELIS, which is implemented on the open-source platform  
ReasonableGraph, is a project that tries to convey and capture in the world of 
ontologies, the knowledge that regards a period of the Greek history, and in 
particular  of the 1940s. 
 
The primary goal of ASELIS is to build a “complete linked digital world” that 
will offer information on the persons, organizations, events and places that are 
associated with Greek history, providing at the same time linkage and 
interoperability between bibliographic, archival and museum resources that 
refer to these entities. For achieving the latter, ASELIS was designed based on 
the conceptual models of the FRBR family and LRM, description rules RDA 
and special-purpose ontologies, which will be explained in the presentation.  
 
The presentation will be completed by a short demonstration of ASELIS and 
with the conclusions from adopting conceptual models and applications for the 
organization and presentation of the inventory that Cultural Heritage 
Institutions have. 
 
KEYWORDS: Digital Humanities, Conceptual models, Ontologies, Cultural 
Inventory, Cultural Heritage Institutions  
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1. Λίγα λόγια για τα σημασιολογικά δεδομένα και τα Digital Humanities 
 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο για 
την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν η 
πλήρη επικράτηση του διαδικτύου ως μέσο διακίνησης και συμμετοχής στη 
διαμόρφωση της πληροφορίας, η οργάνωση πληροφοριών με βάση διεθνή πρότυπα 
και κανόνες καθώς και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών 
αποθετηρίων που περιέχουν πολιτιστικό απόθεμα.  

Η μετάβαση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) σε Σημασιολογικό Ιστό 
(Semantic Web)  (T. Berners-Lee, May 2001) με τη χρήση των οντολογιών, που είναι 
ένας αποτελεσματικός τρόπος για τον εννοιολογικό προσδιορισμό ενός 
επιστημονικού πεδίου, αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στον τρόπο οργάνωσης 
και διαχείρισης της πληροφορίας. Οι οντολογίες επιτρέπουν τον διαμοιρασμό της 
πληροφορίας και τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα που 
διαθέτουν μεταδεδομένα  (M. Paolucci, 2002) και αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη υπηρεσιών διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked 
Data).  

Η υλοποίηση των παραπάνω εξελίξεων στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών 
αφορά αυτό που ονομάζουμε Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital 
Humanities) και ορίζεται ως ο κλάδος των ανθρωπιστικών επιστημών που συνδυάζει 
τις παραδοσιακές επιστήμες του ανθρώπου (όπως είναι η ιστορία, η φιλολογία, η 
κοινωνιολογία, κλπ.) με τη μεθοδολογία των νέων τεχνολογιών.  

Σε αυτή την εργασία, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο 
υλοποίησης και λειτουργίας ενός ψηφιακού αποθετηρίου που σχετίζεται με τις 
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, του Αποθετηρίου Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 
(ΑΣΕλΊς). 

 
2. Η βιβλιογραφία του Ελληνικού Εμφυλίου και η διαχείριση των 

μεταδεδομένων 

Το 2014, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου που συμμετείχα, 
ανέλαβα να εκπονήσω μια διπλωματική εργασία που είχε ως θέμα τη βιβλιογραφία 
του ελληνικού εμφύλιου πόλεμου 1945-1949. Καθώς άρχισα να διαμορφώνω το 
πλαίσιο της έρευνας μου και λαμβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική διαδικασία του 
μεταπτυχιακού κατέληξα σε μια σειρά από παραδοχές, σε σχέση με το τι θα έπρεπε 
να κάνω. Οι σημαντικότερες από αυτές ήταν: 
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(α) Δεν θα δημιουργούσα ένα απλό βιβλιογραφικό κατάλογο παράθεσης έργων για 
τον ελληνικό εμφύλιο. Ένας τέτοιος κατάλογος είναι χρήσιμος, αλλά δεν θα 
επαρκούσε για τα πλαίσια του μεταπτυχιακού.  

(β) Θα πραγματοποιούσα έρευνα ώστε να εντοπίσω τα βιβλιογραφικά έργα που 
αναφέρονταν στον εμφύλιο και θα προσπαθούσα να παρουσιάσω στοιχεία για το πώς 
εξελίχθηκε  η βιβλιογραφική παραγωγή στην Ελλάδα καθώς και το πως οι πολιτικές 
εξελίξεις επηρέασαν το περιεχόμενο της βιβλιογραφικής παραγωγής όλα αυτά τα 
χρόνια.  

(γ) Παράλληλα, θα προσπαθούσα να εισχωρήσω στα περιεχόμενα των 
βιβλιογραφικών έργων αλλά και των ανθρώπων που τα είχαν δημιουργήσει για να 
παρουσιάσω στοιχεία που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα και απαντούσαν σε ερωτήματα 
του τύπου πόσα από τα βιβλία αυτά είναι μονογραφίες ή συλλογικά έργα, πόσα είναι  
προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, πόσα είναι επιστημονικά, 
ποιοι από τους συγγραφείς είχαν βιωματική σχέση με την εποχή αυτή, πόσοι ανήκαν 
στην αριστερά και πόσοι στις εθνικές δυνάμεις, κλπ.  

Έπρεπε λοιπόν η εργασία μου να ακολουθήσει μια μεθοδολογία, η οποία θα 
παρουσίαζε το πώς καταγράφτηκε και ερμηνεύτηκε ο εμφύλιος στον «κόσμο» των 
εκδόσεων από το 1945 μέχρι και το 2016. Σε αυτό το σημείο με απασχόλησαν 
διάφορα μεθοδολογικά ζητήματα, τα κυριότερα από αυτά ήταν: 

(α) Θα καταγραφούν στη βιβλιογραφία τα έργα ή οι εκδόσεις τους; Η συνηθισμένη 
πρακτική αφορούσε την καταγραφή των εκδόσεων, όταν αυτές ακολουθούσαν 
κάποιους κανόνες (π.χ. έκδοση από διαφορετικό εκδότη). Η πρακτική όμως αυτή δεν 
θα μπορούσε να απαντήσει με πραγματικά στοιχεία σε ζητήματα που έθετε η έρευνα, 
όπως για παράδειγμα στο ερώτημα πόσα από τα έργα είναι βιωματικά και πόσα 
επιστημονικά, επειδή θα προσμετρούνταν σε αυτή την ανάλυση οι πολλαπλές 
εκδόσεις. Στη λύση αυτού του προβλήματος συνέβαλε η υιοθέτηση της βασικής 
αρχής του εννοιολογικού μοντέλου FRBR1, με τον διαχωρισμό των έργων (Work) και 
των εκδόσεων (Manifestation). Ο διαχωρισμός αυτός θα βοηθούσε στην επεξεργασία 
του υλικού και στο να δώσω απαντήσεις σε πολλαπλά ερωτήματα που είτε 
αφορούσαν τα έργα είτε τις εκδόσεις.  

(β) Ποιες άλλες πληροφορίες μπορούσαν να αντληθούν από τα έργα που να 
παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Κατέληξα ότι παρουσίαζαν ενδιαφέρον 
πληροφορίες που αφορούσαν τη μορφή των έργων (όπως αν είναι μονογραφίες ή 
συλλογικά έργα προσώπων ή φορέων), τον τύπο των έργων (όπως αν είναι βιωματικά 
έργα ή επιστημονικές εργασίες), τη χρονολογική κάλυψη των έργων (όπως αν τα έργα 
αναφέρονται αποκλειστικά στην περίοδο του εμφυλίου ή και σε περιόδους πριν ή 

                                                            
1 Πρόκειται για το εννοιολογικό μοντέλο της IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records 
(FRBR), του οποίου η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1997. Δείτε περισσότερα στο 
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf  
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μετά) και  την πολιτική υποστήριξη των έργων (όπως αν υποστήριζαν τις 
εθνικόφρονες δυνάμεις ή την αριστερά). 

(γ) Ποιες αντίστοιχες πληροφορίες για τα πρόσωπα θα παρουσίαζαν ενδιαφέρον; 
Κατέληξα ότι παρουσίαζαν ενδιαφέρον πληροφορίες που αφορούσαν τα πρόσωπα 
που είχαν βιωματική σχέση με τα γεγονότα, ώστε να απαντηθούν ερωτήματα του 
τύπου πόσοι από τους δημιουργούς είχαν βιωματική σχέση, πόσοι από αυτούς 
συμμετείχαν στα γεγονότα και με ποια παράταξη, πόσοι  ήταν παιδιά – έφηβοι εκείνη 
την εποχή, από ποιές γεωγραφικές περιοχές προερχόταν, ποια ήταν η προσωπική 
πορεία των υποστηρικτών της αριστεράς κατά τη διάρκεια του εμφυλίου αλλά και τα 
πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια και ποια ήταν η προέλευση των υποστηρικτών της 
εθνικοφροσύνης. 

Θεώρησα ότι η συλλογή στοιχείων για τα παραπάνω ερωτήματα θα βοηθούσε στο 
να απαντήσω στο βασικό ερώτημα της εργασίας μου που ήταν το πώς οι κατά 
καιρούς πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν το τι γράφτηκε και το πώς ερμηνεύτηκε κατά 
καιρούς ο εμφύλιος στην Ελλάδα.   

Αφού προσδιορίστηκαν τα παραπάνω ζητήματα, προχώρησα στον ακριβή ορισμό 
των ερωτημάτων της έρευνας και δημιούργησα τοπικής διάστασης ταξινομίες 
(taxonomy), ώστε να υπάρχει μια συστηματική και ενιαία οργάνωση των 
πληροφοριών που θα κατέγραφα κατά τη διάρκεια της έρευνας.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος εντοπισμού σχετικού υλικού μέσα από 
βιβλιογραφίες, ηλεκτρονικούς καταλόγους, βιβλιογραφικές αναφορές, μηχανές 
αναζήτησης, κλπ. Ακολούθησε η καταγραφή και η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, που έγινε σε ένα Excel, κάτι που δημιούργησε διάφορα προβλήματα στη 
διαχείριση των δεδομένων αλλά και καθυστερήσεις στην επεξεργασία και 
ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων.  

 Τα αποτελέσματα της ερευνάς μου παρουσιάστηκαν στη δημοσιευμένη σχετική 
μεταπτυχιακή εργασία (Παντελής Μπράττης, 2016)2. Στη βιβλιογραφία για τον 
ελληνικό εμφύλιο περιέχονται 1.935 εκδόσεις που αφορούσαν 1.710 βιβλιογραφικά 
έργα και 225 επανεκδόσεις ή ανατυπώσεις αυτών. Από αυτά τα έργα τα 1.412 είχαν 
δημιουργηθεί από 1.102 φυσικά πρόσωπα, 869 εκ των οποίων είχαν βιωματική σχέση 
με τον εμφύλιο.  

3. Προβληματισμοί (μετά την ολοκλήρωση της έρευνας) 

Με την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας, δημιουργήθηκαν νέοι 
προβληματισμοί που σχετίζονταν με τη δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
της έρευνας που είχα πραγματοποιήσει.  

                                                            
2 Δείτε την εργασία στο ψηφιακό αποθετήριο «Πάνδημος» της βιβλιοθήκης του Παντείου στη 
διεύθυνση 
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%A
C%CF%84%CF%84%CE%B7%CF%82&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:17596  



6 
 

Τα χιλιάδες δεδομένα που είχα συλλέξει και σχετίζονταν με τον εμφύλιο 
βρίσκονταν «φυλακισμένα» μέσα στα λογιστικά φύλλα του Excel, χωρίς δυνατότητα 
προβολής και αξιοποίησής τους, όχι μόνο από τρίτους αλλά και από εμένα που τα 
είχα συλλέξει. Οι αναγνώστες της εργασίας μου μπορούσαν να δουν μόνο πίνακες με 
συγκεντρωτικά στοιχεία και κείμενα ερμηνείας αυτών των στοιχείων, αλλά δεν 
μπορούσαν να περιηγηθούν μέσα στα δεδομένα που είχα συλλέξει. Μια πιθανή λύση 
θα ήταν η παράθεση του συνόλου των έργων και εκδόσεων και η δημιουργία 
δεκάδων ευρετηρίων που θα παρέπεμπαν σε αυτά. Η λύση όμως αυτή ήταν αδύνατη 
για τα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού αλλά και στατική καθώς δεν θα μπορούσε να 
ενημερώνεται για αλλαγές στα συλλεγόμενα δεδομένα, που μπορεί να οφείλονταν σε 
λάθος στοιχεία ή σε προσθήκες υλικού που δεν είχα εντοπίσει κατά την έρευνα. 
Επίσης, δεν θα μπορούσε να είναι συνδυαστική και να απαντά σε ερωτήματα του 
τύπου, θέλω έργα που έχουν γραφτεί τη δεκαετία του 1950, είναι βιωματικά και 
έχουν δημιουργηθεί από υποστηρικτές της αριστεράς.  

Σε αυτό το χρονικό σημείο,  τέθηκε ο προβληματισμός της σταδιακής συνέχισης 
του έργου για τις εκδόσεις που θα κυκλοφορούσαν μετά το 2016. Ήταν δυνατό να 
συνεχίσω να συγκεντρώνω στοιχεία για τον εμφύλιο που αφορούσαν νέα έργα ή έργα 
που δεν είχα βρει στα πλαίσια της έρευνας μου; Μέσα στο περιβάλλον του excel αυτό 
θα ήταν αδύνατο. Άρα οποιαδήποτε μεταγενέστερη έρευνα για τη βιβλιογραφία του 
εμφυλίου θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε νέα βάση, αξιοποιώντας βέβαια τα 
συλλεγμένα μεταδεδομένα.  

Η νέα βάση αφορούσε τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου, το οποίο θα 
έπρεπε να μπορεί: 

(α) να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει τα συλλεγμένα μεταδεδομένα,  

(β) να διαχειριστεί πιθανές  επεκτάσεις της βιβλιογραφίας, 

(γ) να συλλέγει πληροφορίες και για εκτός βιβλιογραφικού τύπου έργα (όπως 
συμβολές σε συλλογικά έργα, κινηματογραφικά έργα, αρχειακό υλικό κλπ.),  

(δ) να αναπτύξει πληροφορίες και μεταδεδομένα για πρόσθετες οντότητες που 
σχετίζονται με την ιστορία (όπως γεγονότα, έννοιες, αντικείμενα και περιοχές),  

(ε) να υποστηρίζει της τοπικής διάστασης ταξινομίες που αφορούν τον εμφύλιο 
και να μπορεί να διαχειριστεί πιθανές επεκτάσεις τους, 

(στ) να επεκταθεί σε προγενέστερες ή μεταγενέστερες χρονικές περιόδους της 
ελληνικής ιστορίας, 

(ζ) να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης ψηφιακών αποθετηρίων που σχετίζονται με 
τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
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(η) να αποτελέσει εργαλείο διαχείρισης των μεταδεδομένων του έργου ενός 
ερευνητή, με δυνατότητες ιδιωτικής και δημόσιας προβολής αυτών των δεδομένων 
και συνδυασμού τους με τα γραπτά αποτελέσματα της έρευνας. 

Με λίγα λόγια θα έπρεπε να υλοποιήσουμε ένα αποθετήριο το οποίο θα βασίζεται 
στις αρχές και έννοιες αυτού που ονομάζουμε Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(Digital Humanities). 

4. Ψηφιακή Συλλογή ΑΣΕλΊς 

Στις αρχές του 2016 στα πλαίσια της συμμετοχής μου στην ανάπτυξη της ανοικτού 
κώδικα πλατφόρμας ReasonableGraph3 αποφασίσαμε, με την ομάδα ανάπτυξης της 
πλατφόρμας, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του Αποθετηρίου Σύγχρονης 
Ελληνικής Ιστορίας (ΑΣΕλΊς)4, ως ένα πιλοτικό project που έχει ως στόχο τη 
δημιουργία Ψηφιακών Συλλογών που θα  διαχειρίζονται πολιτιστικό απόθεμα μέσω 
της χρήσης εννοιολογικών μοντέλων και οντολογιών.  

Ως άμεσος στόχος ορίσθηκε η δημιουργία ενός πλήρους τεκμηριωμένου 
αποθέματος που θα αναφέρεται στην περίοδο του εμφυλίου, στα γεγονότα που 
προηγήθηκαν αλλά και στα γεγονότα που τον ακολούθησαν και σχετίζονται με αυτόν. 
Ως απώτερος στόχος τέθηκε η δημιουργία ενός ενοποιημένου και ολοκληρωμένου 
αποθετηρίου πληροφοριακών πηγών για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.  

Η καταγραφή των μεταδεδομένων που περιέχονται στο ΑΣΕλΊς βασίζεται στο  
εννοιολογικό βιβλιογραφικό μοντέλο LRM5 το οποίο αποτελεί την ενοποίηση των 
τριών μοντέλων της οικογένειας του FRBR6 (Pat Riva, Patrick Le Bœuf, Maja Žumer, 
2017) καθώς και στους νέους κανόνες RDA7 (Μαρία Ασλανίδη, 2017). Με βάση 
αυτά, τα μεταδεδομένα εντάσσονται σε συγκεκριμένες οντότητες (entities) που 
περιέχουν ιδιότητες - πεδία (attributes) και που διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω των 
σχέσεων (relations). Στο ΑΣΕλΊς υπάρχουν 3 ειδών ομάδες οντοτήτων. Οι οντότητες 
που σχετίζονται με τα πνευματικά ή καλλιτεχνικά δημιουργήματα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, δηλαδή το Work (Έργο), το Expression (Έκφραση), το 

                                                            
3  Δείτε  περισσότερα  για  την  πλατφόρμα  ReasonableGraph  στη  διεύθυνση 
https://reasonablegraph.org/ (προσπελάθηκε 29/10/2018) 
4  Δείτε  το  αποθετήριο ΑΣΕλΊς στη διεύθυνση http://www.greekhistoryrepository.gr/?lang=el 
(προσπελάθηκε 29/10/2018) 
5 Δείτε το εννοιολογικό μοντέλο Library Reference Model (LRM) στη διεύθυνση 
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017.pdf (προσπελάθηκε 
29/10/2018) 
6 Τα τρία μοντέλα της οικογένειας του FRBR είναι το Functional Requirements for Bibliographic 
Records (FRBR), το Functional Requirements for Authority Data (FRAD) που μπορείτε να δείτε στη 
διεύθυνση https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf και το Functional 
Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) που μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση 
https://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-
authority-data/frsad-final-report.pdf (προσπελάθηκε 29/10/2018) 
7 Οι Resource Description and Access (RDA) είναι το νέο πρότυπο περιγραφής πόρου και πρόσβασης 
που δημοσιοποιήθηκαν από το 2013 και αντικαθιστούν τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες 
Καταλογογράφησης AACR. Δείτε περισσότερα για τους RDA στη διεύθυνση http://www.rda-rsc.org/ 
(προσπελάθηκε 29/10/2018) 
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στοιχείων. Να σημειώσω όμως ότι έχει εισαχθεί στο ΑΣΕλΊς και ένας σημαντικός 
αριθμός έργων και άλλων οντοτήτων που δεν τις είχα συμπεριλάβει στην εργασία 
μου. 

Με την ολοκλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας του ΑΣΕλΊς θεωρώ ότι μπορούμε να 
έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα για αυτό. Το πρώτο αφορά στο ότι μπορέσαμε, σε 
ένα πραγματικό περιβάλλον, να δημιουργήσουμε αμιγώς σημασιολογικά 
διασυνδεδεμένα δεδομένα, ώστε να παρουσιάσουμε στην ευρύτερη κοινότητα 
δημιουργών πολιτιστικού αποθέματος ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Το δεύτερο αφορά 
την πρακτική υλοποίηση των εννοιολογικών μοντέλων της οικογένειας του FRBR – 
LRM και των κανόνων RDA, που παρά τα όποια προβλήματα, που σχετίζονταν με 
εξειδικευμένες περιπτώσεις διασυνδέσεων μεταξύ των οντοτήτων της πρώτης ομάδας 
του FRBR (π.χ. το πρόβλημα του από πιο σημείο θεωρούμε ότι μια διασκευή ενός 
έργου είναι Expression ή νέο Work), θεωρώ ότι είναι εφικτή και μπορεί να γίνει 
αποδεκτή από τους επαγγελματίες του χώρου και ειδικότερα από τους νεώτερους που 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις συμβάσεις και τους περιορισμούς που επιβάλουν 
τα μορφότυπα MARC. Το τρίτο αφορά τη διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων, 
που είναι εφικτή μέσω των νέων τεχνολογιών, καθώς παρέχει τη δυνατότητα 
διαφορετικής αντιμετώπισης και εμφάνισης εντελώς διαφορετικών και μη 
βιβλιογραφικών τύπων υλικού, όπως είναι το αρχειακό υλικό, χωρίς να επηρεάζεται η 
δημιουργία και η εμφάνιση των βιβλιογραφικών μεταδεδομένων. Το τέταρτο και 
πολύ σημαντικό είναι η δυνατότητα προσθήκης τοπικών ταξινομιών, που μπορούν να 
εξειδικευτούν ανάλογα με το είδος της ψηφιακής συλλογής που δημιουργείται χωρίς 
να χρειάζεται να «πειράξουμε» τον δομημένο βιβλιογραφικό κόσμο.   

Το ΑΣΕλΊς σήμερα, λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού χρόνου απλά 
συντηρείται. Κατά καιρούς γίνονται κάποιες προσθήκες νέων συνήθως 
βιβλιογραφικών έργων ώστε να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις νέες εκδόσεις. 
Άμεσος στόχος μας είναι το άνοιγμα στις σχετικές επιστημονικές κοινότητες, ώστε να 
βρεθούν ερευνητές που θα θελήσουν είτε να συνεισφέρουν μεταδεδομένα πάνω στη 
επιλεγμένη ιστορική περίοδο είτε θα θελήσουν να προσθέσουν μεταδεδομένα που 
αφορούν προηγούμενες ή επόμενες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Απώτερος 
στόχος είναι η παραχώρηση του ΑΣΕλΊς  σε Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς ώστε 
να συνεχιστεί η καταγραφή του συνόλου των πληροφοριακών πηγών που αφορούν 
την ελληνική ιστορία αλλά και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του project. Τέλος, 
στους μελλοντικούς στόχους είναι η δυνατότητα προσθήκης λειτουργιών 
πληθοπορισμού (crowdsourcing), ώστε μεγαλύτερες πληθυσμιακά ομάδες να 
μπορούν να συνεισφέρουν μεταδεδομένα και ψηφιακά τεκμήρια στον δομημένο 
κόσμο του ΑΣΕλΊς. 
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