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Ιστορικοί χάρτες 

- λυτοί, ανεξάρτητοι μεταξύ τους 

- ένθετοι σε βιβλία 

σε Βιβλιοθήκες, Συλλογές 

Ανάπτυξη ψηφιακών 
τεχνολογιών 

Βιβλιοθήκες:  

Νέες κατευθύνσεις στον τρόπο 
διαχείρισης και ανάκτησης της 
πληροφορίας. 

Βασικό ρόλο: η ψηφιοποίηση του 
χαρτογραφικού αποθέματος και 
διάθεσής του ψηφιακά στους 
χρήστες  

Ιστορικοί χάρτες σε βιβλιοθήκες 

Χρήστες (ερευνητές και ευρύ κοινό):  

Πρόσβαση στους χάρτες και νέα 
εργαλεία μελέτης  
>> διεύρυνση του πεδίου έρευνας 
για τους ερευνητές,  
>> ανάδειξη του χαρτογραφικού 
πλούτου στους ερευνητές και στο 
ευρύ κοινό 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  



Ένθετοι χάρτες σε βιβλία σε ψηφιακές βιβλιοθήκες 

• Χάρτες δεμένοι σε βιβλία – Άτλαντες 

• Μεμονωμένοι χάρτες σε βιβλία που συνοδεύουν το κείμενο 

Σε διαφορετικά μεγέθη και με διαφορετικό τρόπο ενσωματωμένοι στα βιβλία: 

- Στο μέγεθος του βιβλίου - Μεγαλύτεροι από το μέγεθος του βιβλίου 

http://digital.lib.auth.gr/record/137716/files/9802.pdf http://digital.lib.auth.gr/record/127454/files/001.pdf 
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http://digital.lib.auth.gr/record/127454/files/001.pdf


Παρούσα κατάσταση: 

Καταγραφή χαρτών συνήθως γίνεται με βάση παραδοσιακούς κανόνες και 
προδιαγραφές που ακολουθούνται για την καταλογογράφηση βιβλίων  

>> σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τους χάρτες 
παραλείπονται, οπότε χάνονται 

>> λάθος καταγραφή των πληροφοριών 

>> δύσκολος ο εντοπισμός χαρτών με τα ίδια χαρτογραφικά 
πρότυπα (δεν υπάρχουν πληροφορίες) 

>> δύσκολη η αναζήτηση χαρτών με βάση λέξεις κλειδιά που 
αφορούν τις ιδιότητες των χαρτών (δεν υπάρχουν πληροφορίες) 

>> δεν υπάρχει εξιδεικευμένο σύστημα αναζήτησης των χαρτών 

Συνέπεια:  

Οι χάρτες, αν και καταγεγραμμένοι στο σύστημα της βιβλιοθήκης, παραμένουν 
άγνωστοι στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό  

Προβλήματα: 

Ένθετοι χάρτες σε βιβλία σε ψηφιακές βιβλιοθήκες 
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Σκοπός της έρευνας μας: 

Βελτίωση του συστήματος ψηφιακών συλλογών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης ΑΠΘ, με στόχο: 

- την πρόσβαση στους ερευνητές σε άγνωστο χαρτογραφικό υλικό της 
Τρικογλείου Βιβλιοθήκης της ΒΚΠ-ΑΠΘ 

- την ανάδειξη του χαρτογραφικού πλούτου της Βιβλιοθήκης 

Πεδίο έρευνας: 

Τρικόγλειος Βιβλιοθήκη, ΒΚΠ-ΑΠΘ 

- η συλλογή έχει καταλογογραφηθεί και μερικώς ψηφιοποιηθεί 

Πρώτα Βήματα:  

• Αναζήτηση χαρτών στο ενιαίο σύστημα της Ψηφιοθήκης 

• Εντοπισμός προβλημάτων και ελλείψεων 

• Σωστή καταγραφή και τεκμηρίωση των χαρτών με σκοπό 
την παροχή περισσότερων πληροφοριών στους χρήστες 

Ένθετοι χάρτες σε βιβλία σε ψηφιακές βιβλιοθήκες 
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

- Οι λυτοί χάρτες, ιδίως αν έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, συνήθως δεν υπάρχουν 
ψηφιοποιημένοι. Δεν υπάρχει ενδεικτική εικόνα να τους δείχνει  

http://search.lib.auth.gr/Record/491013 
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http://search.lib.auth.gr/Record/491013
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- Οι λυτοί χάρτες, ιδίως αν έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, συνήθως δεν υπάρχουν 
ψηφιοποιημένοι. Δεν υπάρχει ενδεικτική εικόνα να τους δείχνει  

- Υπάρχουν λάθη στην περιγραφή 

http://search.lib.auth.gr/Record/491013 

Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

http://search.lib.auth.gr/Record/491013


- Διαφορετικές λέξεις κλειδιά για τον χάρτη («χάρτης», «χάρτες», «map», 
«plan», «carte»)  

 >> διαφορετικό πλήθος αποτελεσμάτων στην αναζήτηση κάθε λέξης 

http://digital.lib.auth.gr/record/138128] 
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

http://digital.lib.auth.gr/record/138128


http://digital.lib.auth.gr/record/138211 
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

- Δεν αναφέρεται η ακριβής θέση των χαρτών στο βιβλίο 

 >> ο χρήστης πρέπει να ψάξει όλο το βιβλίο για εντοπίσει τον χάρτη 

http://digital.lib.auth.gr/record/138211


http://digital.lib.auth.gr/record/138211 
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

- Δεν αναφέρεται η ακριβής θέση των χαρτών στο βιβλίο 

 >> ο χρήστης πρέπει να ψάξει όλο το βιβλίο για εντοπίσει τον χάρτη 

http://digital.lib.auth.gr/record/138211


http://digital.lib.auth.gr/record/138211 
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

- Δεν αναφέρεται η ακριβής θέση των χαρτών στο βιβλίο 

 >> ο χρήστης πρέπει να ψάξει όλο το βιβλίο για εντοπίσει τον χάρτη 

http://digital.lib.auth.gr/record/138211


- Χάρτες ψηφιοποιούνται χωρίς να ξεδιπλωθούν >> δεν διαβάζονται 

https://archive.org/details/reminiscencesofa00carn 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  

Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

https://archive.org/details/reminiscencesofa00carn


https://books.google.be/books?id=7cZYAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

- Χάρτες ψηφιοποιούνται χωρίς να ξεδιπλωθούν >> δεν διαβάζονται 

https://books.google.be/books?id=7cZYAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


http://invenio.lib.auth.gr/record/123280/files/04.pdf 
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

- Χάρτες ψηφιοποιούνται ανοικτοί, αλλά παραμορφώνονται για να χωρέσουν 
στην σελίδα του βιβλίου.  

http://invenio.lib.auth.gr/record/123280/files/04.pdf


http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/0/b/metadata-193-0000028.tkl 

- Ψηφιοποίηση χαρτών στις διαστάσεις τους, αλλά προβλήματα στην εξαγωγή 
των αρχείων 
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Προβλήματα στην αναζήτηση χαρτών στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/0/b/metadata-193-0000028.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/0/b/metadata-193-0000028.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/0/b/metadata-193-0000028.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/0/b/metadata-193-0000028.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/0/b/metadata-193-0000028.tkl


http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000118w.r=Barthelemy%20Anacharsis?rk=21459;2 
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- Υπάρχουν οι εικόνες των χαρτών 

Παραδείγματα καλής πρακτικής στην αναζήτηση χαρτών 
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000118w.r=Barthelemy Anacharsis?rk=21459;2


- Υπάρχουν οι εικόνες των χαρτών και παρέχονται πληροφορίες για το βιβλίο 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53023114f/f1.item 
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Παραδείγματα καλής πρακτικής στην αναζήτηση χαρτών 
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53023114f/f1.item


https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland 
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- Υπάρχουν οι εικόνες των χαρτών και παρέχονται πληροφορίες για το βιβλίο 
- Δίνονται πληροφορίες >> διευκόλυνση της εξωτερικής αναγνώρισης των χαρτών 

Παραδείγματα καλής πρακτικής στην αναζήτηση χαρτών 
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland


https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  

- Υπάρχουν οι εικόνες των χαρτών και παρέχονται πληροφορίες για το βιβλίο 
- Δίνονται πληροφορίες >> διευκόλυνση της εξωτερικής αναγνώρισης των χαρτών 
- Διάθεση των χαρτών σε υψηλή ανάλυση 

Παραδείγματα καλής πρακτικής στην αναζήτηση χαρτών 
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland-


https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland 
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- Υπάρχουν εικόνες των χαρτών και παρέχονται πληροφορίες για το βιβλίο 
- Δίνονται πληροφορίες >> διευκόλυνση της εξωτερικής αναγνώρισης των χαρτών 
- Διάθεση των χαρτών σε υψηλή ανάλυση, γεωαναφορά χαρτών 

Παραδείγματα καλής πρακτικής στην αναζήτηση χαρτών 
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland


Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  

- Υπάρχουν εικόνες των χαρτών και παρέχονται πληροφορίες για το βιβλίο 
- Δίνονται πληροφορίες >> διευκόλυνση της εξωτερικής αναγνώρισης των χαρτών 
- Διάθεση των χαρτών σε υψηλή ανάλυση, γεωαναφορά χαρτών 

Παραδείγματα καλής πρακτικής στην αναζήτηση χαρτών 
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland 

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33517~1171003:Griechenland


Στάδια της εργασίας 

Ιστορικοί χάρτες στις βιβλιοθήκες 

Εντοπισμός και συλλογή 
του χαρτογραφικού 

αποθέματος της 
βιβλιοθήκης 

Τεκμηρίωση 
χαρτών 

Σχεδιασμός συστήματος 
βάσης δεδομένων για την 

διαχείριση της πληροφορίας 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  

Διερεύνηση και 
ορισμός πεδίων 
στη βάση 
δεδομένων 

Αναζήτηση χαρτών: 
ηλεκτρονικά /επί τόπου 



Διερεύνηση και ορισμός κατάλληλων πεδίων για την περιγραφή των χαρτών 
στη βάση δεδομένων με βάση τα χαρακτηριστικά που παρέχονται για τους 
χάρτες σε άλλες ψηφιακές βιβλιοθήκες παγκοσμίως 

- Κωδικός (id) 

- Πλήρης τίτλος, σύντομος τίτλος 

- Χαρτογράφος / Συγγραφέας                                                                                                                         

- Χαράκτης και εκδότης 

- Ημερομηνία έκδοσης 

- Κλίμακα του χάρτη και φυσικές 
διαστάσεις  

- Είδος του χάρτη  

- Θεματικό περιεχόμενο των χαρτών 

Πεδία βάσης δεδομένων: 

- Περιοχή απεικόνισης 

- Πληροφορίες σύνδεσης του κάθε 
χάρτη με το βιβλίο στο οποίο 
ανήκουν (τίτλος, συγγραφέας)  

- Η θέση του μέσα στο βιβλίο 

- Εικόνα του χάρτη 

- Εικόνα του εξωφύλλου του βιβλίου 
όπου βρίσκεται ο χάρτης 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  

Ιστορικοί χάρτες στις βιβλιοθήκες 



Στάδια της εργασίας 

Ιστορικοί χάρτες στις βιβλιοθήκες 

Εντοπισμός και συλλογή 
του χαρτογραφικού 

αποθέματος της 
βιβλιοθήκης 

Αναζήτηση χαρτών: 
ηλεκτρονικά /επί τόπου 

Τεκμηρίωση 
χαρτών 

Σχεδιασμός συστήματος 
βάσης δεδομένων για την 

διαχείριση της πληροφορίας 

Διερεύνηση και 
ορισμός πεδίων 
στη βάση 
δεδομένων 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  

Γεωαναφορά των 
χαρτών 

Γεωγραφικό Σύστημα 
πληροφοριών για τη διαχείριση 

της πληροφορίας και χωρική 
σύνδεση των χαρτών με την 

περιοχή απεικόνισης 

Ένωση της βάσης με άλλες 
πηγές γνώσης λεκτικού ή 

εικονογραφικού χαρακτήρα 

Σωστή ψηφιοποίηση 
των χαρτών με βάση τα 

χαρακτηριστικά τους  



Συμπεράσματα 

• Η καταλογογράφηση και η αρχειοθέτηση χαρτών στις ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν 
ακολουθούν πάντα τα ίδια πρότυπα   

  >> Κάθε βιβλιοθήκη ακολουθεί διαφορετική πολιτική στη πρόσβαση και  
       διάθεση των αρχείων της στους χρήστες 

  >> διαφορετικά προβλήματα και ελλείψεις εμφανίζονται σε κάθε ψηφιακή 
       βιβλιοθήκη και διαθέτη χαρτών στο διαδίκτυο, ιδίως στην περίπτωση των 
      ένθετων σε βιβλία χαρτών 

 

• Ο εντοπισμός των προβλημάτων >> προτάσεις για την επίλυσή τους με στόχο 

  >> την σωστή καταλογογράφηση και αρχειοθέτηση των χαρτών στο  
       σύστημα της ψηφιακής βιβλιοθήκης  

  >> την παροχή πρόσβασης στους χρήστες σε περισσότερες πληροφορίες γι’ 
       αυτούς, αξιοποιώντας έτσι και το χαρτογραφικό απόθεμα της βιβλιοθήκης 

  >> την ανάδειξη του χαρτογραφικού πλούτου της βιβλιοθήκης στους  
       ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  

Ιστορικοί χάρτες στις βιβλιοθήκες 



Αγγελική Τσορλίνη 
Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης ΑΠΘ 

Χάρτες σε βιβλία σε περιβάλλον ψηφιακών βιβλιοθηκών 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Σεμινάριο «Σύγχρονες Μέθοδοι στη Διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας» 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 12.10.2018  


