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Μουσείο ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 



H συνεργασία ΕΚΤ & ΥΣΜΑ 
μπαίνει στον 16ο χρόνο της



2015: εγκαινιάζουμε το νέο κεφάλαιο



μια σύγχρονη 
υποδομή γνώσης 

για το αναστηλωτικό 
έργο των μνημείων

repository-ysma.ekt.gr



Σύγχρονη αισθητική



Πολλαπλές προσεγγίσεις στο περιεχόμενο



Αναζήτηση με κριτήρια



Δυναμική πλοήγηση



Καλαίσθητη παρουσίαση



Σύγχρονες καρτέλες τεκμηρίου



Πεδία μεταδεδομένων 
μόνο για εσωτερική χρήση



Πεδία μεταδεδομένων 
μόνο για εσωτερική χρήση



το Αποθετήριο σε αγγλικό περιβάλλον



Καρτέλες τεκμηρίου στα αγγλικά



Ανάδειξη 
του Καταλόγου 
σε υποδομή γνώσης

μια σημαντική 
Βιβλιοθήκη 
ανοικτή σε όλους

http://ysma.openabekt.gr



μια Βιβλιοθήκη
προς ανακάλυψη

Εξερεύνηση με φίλτρα, 
αναζήτηση με κριτήρια, 
άμεσος εντοπισμός 
τεκμηρίων



Πλήρη μεταδεδομένα, 
διασυνδεδεμένα δεδομένα, 
διάθεση ψηφιακού περιεχομένου

Ευκρινής παρουσίαση των τεκμηρίων



Η Βιβλιοθήκη 
διαθέτει 
λεξιλόγια 
σημασιολογικά 
εμπλουτισμένα



Δομημένη παρουσίαση Λεξιλογίων





Προσαρμογή Υποδομών ΕΚΤ 
• Λειτουργικότητες ανάδειξης 

πολιτιστικού περιεχομένου
• Εικαστική παραμετροποίηση
• Διαβάθμιση πρόσβασης

Επιμέλεια 
ψηφιακού περιεχομένου 
• Προτυποποίηση μεταδεδομένων
• Ομογενοποίηση & εμπλουτισμός μεταδεδομένων
• Σημασιολογική επεξεργασία μεταδεδομένων
• Διασφάλιση προδιαγραφών διαλειτουργικότητας

στα ψηφιακά αρχεία

Διαχείριση δικαιωμάτων
• Διαχείριση Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας

Μετάπτωση & 
ασφαλής διατήρηση 
• Μετάπτωση υπάρχοντος ψηφιακού 

περιεχομένου στις υποδομές του ΕΚΤ
• Ασφαλής διαφύλαξη περιεχομένου 

και υποδομών

Υπηρεσίες ΕΚΤ
στην ΥΣΜΑ



Κατανόηση 
αναγκών φορέα

Κατανόηση 
κοινότητας χρηστών
και δυναμικής 
για επανάχρησηΚατανόηση 

περιεχομένου και 
ιδιαιτεροτήτων του

Επιτυγχάνουμε ισορροπία 
ανάμεσα σε περιεχόμενο, 
ανάγκες φορέων και του κοινού τους



Στρατηγικά αποτελέσματα 
της συνεργασίας για την ΥΣΜΑ

• Το αρχείο αποκτά δημόσια παρουσία

• Συμμόρφωση με εγχώριες και διεθνείς πολιτικές ανοικτότητας

• Διεύρυνση του κοινού της ΥΣΜΑ

• Το περιεχόμενο προτυποποιείται



• Η κοινότητα ενδιαφέροντος 
στην Ακρόπολη αποκτά ένα νέο, 
πολύτιμο εργαλείο γνώσης

• Αναπτύσσεται δυναμική για 
εκπαίδευση, επανάχρηση, 
διασύνδεση πληροφορίας, 
διεύρυνση της κυκλοφορίας 
της γνώσης

Στρατηγικά αποτελέσματα 
της συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο



• Διεθνής  ψηφιακή παρουσία

• Δημόσια πρόσβαση σε πρωτογενή επιστημονική πληροφορία 
για ένα από τα πιο γνωστά μνημεία

• Αναπτύσσεται δυναμική για διασύνδεση πληροφορίας με άλλες 
βάσεις δεδομένων, συσσωρευτές και εργαλεία έρευνας

Στρατηγικά αποτελέσματα 
της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο





7 Αρχαιολογικές συλλογές
• Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
• Ψηφιακή Πυλία
• Μουσείο Δελφών
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (πρώην 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)
• Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

7 Πολιτιστικές συλλογές
• Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου
• Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
• Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
• Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση
• Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
• Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών ΚΟΘ
• Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

8 Ιστορικές - Λαογραφικές συλλογές
• Ολυμπιακό Μουσείο
• Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΕΙΜ)
• Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. ΒΕΝΙΑΜΙΝ
• Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα “Βασίλειος Παπαντωνίου”
• Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
• Ίδρυμα Ευάγγελου Αβέρωφ - Τοσίτσα
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.)
• Ψηφιακό Αποθετήριο Αρχείου Στέφανου Κότσιανου - Δήμος Πολύγυρου



Μη διαλειτουργικά
συστήματα 
& υποδομές

Τεκμηρίωση που 
δεν ακολουθεί 
τις Αρχές 
της Ανοικτής 
Πρόσβασης 

Σύνθετο 
καθεστώς 
δικαιωμάτων

Οργανώνουμε προτυποποιημένη
μετάπτωση και διατηρούμε 
αντίγραφα ασφαλείας στο νέφος

Προσφέρουμε Υποδομές νέφους 
για ψηφιακή παρουσίαση περιεχομένου
με υψηλό επίπεδο αισθητικής

Διαθέτουμε τεχνογνωσία 
για σημασιολογικό εμπλουτισμό, 
ομογενοποίηση & προτυποποίηση

Παρέχουμε υπηρεσίες 
για τη διαχείριση δικαιωμάτων 
πρόσβασης και διανοητικής 
ιδιοκτησίας

Λύσεις που προσφέρουμε
σε προβλήματα των πολιτιστικών φορέων



Στο ΕΚΤ στοχεύουμε 
στην κυκλοφορία της γνώσης

Διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην οικολογία 
της επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης, ως οριζόντια και 
σε εθνικό επίπεδο ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου 
για την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό



www.ekt.gr Δρ Εύη Σαχίνη | Διευθύντρια ΕΚΤ


