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Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες

• Αναπαράσταση αρχειακών τεκμηρίων Χρήση ηλεκτρονικών οπτικών
και ηχητικών μέσων μέσα από την αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων

• Αποτελούνται από μια σειρά πρακτικών και επιστημονικών εφαρμογών,
συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών ψηφιακών αρχείων και έργων
επεξεργασίας

• Εισάγουν έναν νέο τρόπο έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, μέσα από την
πλαστικότητα των ψηφιακών μορφών, προσεγγίζοντας τον πολιτισμό με έναν
ριζικά νέο τρόπο



Μεταδεδομένα

• Περιγραφές ατόμων - δραστηριοτήτων - τοποθεσιών - γεγονότων

• Συνδέονται συχνά με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που έχουν μελετηθεί και 
αποτυπωθεί ιστορικά 

• Πολύτιμα από ιστορική άποψη

• Σχέσεις μεταξύ οντοτήτων  αύξηση υπαρχόντων μεταδεδομένων 

• Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων σε πολλά ιστορικά κείμενα 

• Διευκόλυνση αναζήτησης χρονικά και γεωγραφικά



• Δημιουργία περιγραφικών μεταδεδομένων κάθε θεατρικής παράστασης

(τίτλος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης κλπ.)

• Μεταδεδομένα για κάθε τεκμήριο που πλαισιώνει την παράσταση

(μεταδεδομένα εικόνων, τεχνικά μεταδεδομένα, μεταδεδομένα προγραμμάτων

των παραστάσεων, ηχητικών ντοκουμέντων και βίντεο)

• Γεωγραφικά στοιχεία - Βιογραφικά στοιχεία συντελεστών - σύνδεση με

εξωτερικές πηγές ή με υπάρχοντα μεταδεδομένα

• Διαχωρισμός παραστάσεων ανά θεατρικό είδος (type) - κωμωδία, δράμα κλπ.

Θέατρο και Μεταδεδομένα



• Παρουσιάζουν κυρίως μεταδεδομένα και τεκμήρια που αφορούν τις

περισσότερες φορές στις παραστάσεις και ειδικότερα στις παραστάσεις ενός

θεατρικού οργανισμού

• Αν και με κάποιες εξαιρέσεις, παρουσιάζουν ελάχιστες πληροφορίες σε σχέση

με τα θεατρικά κείμενα, τις έντυπες εκδόσεις τους, τους δημιουργούς τους, το

πλαίσιο που αναπτύχθηκαν, κλπ.

• Υπάρχουν αρκετές ψηφιακές βιβλιοθήκες που περιέχουν ψηφιακά τεκμήρια

από κριτικές για τις θεατρικές παραστάσεις

• Χρησιμοποιούν ως σχήματα μεταδεδομένων κυρίως επεκτάσεις του Dublin

Core ή custom σχήματα

• Δεν εντοπίσαμε πλατφόρμες που να υλοποιούν και να υποστηρίζουν

διασυνδεδεμένα δεδομένα (Linked Data)

Έρευνα σε Θεατρικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες



Ερευνητικά ερωτήματα 

• Είναι εφικτή η δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών που να δίνουν έμφαση στον
«κόσμο των θεατρικών κειμένων – έργων»;

• Είναι εφικτή η διασύνδεση των θεατρικών έργων με τις θεατρικές παραστάσεις;
• Είναι εφικτή η διασύνδεση με τα πρόσωπα και τους οργανισμούς που

διαμεσολαβούν για την υλοποίηση των παραστάσεων;
• Μπορούν όλα τα παραπάνω να υλοποιηθούν σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που

να υποστηρίζει
• τεχνολογίες σημασιολογικών δεδομένων
• πρότυπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της βιβλιοθηκονομίας

• όπως τα εννοιολογικά μοντέλα FRBR και FRAD
• και τους κανόνες περιγραφής RDA;

• Ποια η χρησιμότητα μιας τέτοιου τύπου ψηφιακής βιβλιοθήκης για την
καταγραφή της εργασίας ενός ερευνητή στο χώρο των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστημών;



Μεθοδολογία - Υλοποίηση

Μελέτη περίπτωσης

• Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης για θεατρικά έργα που έχουν δημιουργηθεί από

Έλληνες συγγραφείς και αναφέρονται σε κοινωνικές εξεγέρσεις ή επαναστάσεις

• Σημαντικό: Τα μεταδεδομένα (σε απλή μορφή) καθώς και τα σχετικά ψηφιακά τεκμήρια

για τα θεατρικά έργα υπήρχαν διαθέσιμα από έρευνα που προϋπήρχε

Υλοποίηση

• Επιλογή πλατφόρμας καταγραφής:

• ReasonableGraph

• Χρήση των εννοιολογικών μοντέλων

• Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)

• Functional Requirements for Authority Data (FRAD)

• Χρήση των νέων κανόνων καταλογογράφησης

• Resource Description and Access (RDA)

https://reasonablegraph.org/
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf


Πρόσθετο ερώτημα

• Μπορεί μια τέτοιου είδους ψηφιακή βιβλιοθήκη να αποτελέσει εργαλείο καταγραφής 

της έρευνας ενός επιστήμονα  σε δύο στάδια:

• Αρχικά ως εσωτερικό εργαλείο καταγραφής και «διάσωσης» των αποτελεσμάτων 

της έρευνας, πριν τη συγγραφή του επιστημονικού έργου, ως μέσο για την 

καλύτερη και πληρέστερη καταγραφή μεταδεδομένων και τεκμηρίων έρευνας; 

• Και ως εργαλείο επιλεκτικής παρουσίασης στο ευρύ κοινό των πορισμάτων της 

έρευνας, κάτι που πιθανόν να μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση του 

συγγράμματος του επιστημονικού έργου;



Οντότητες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Οντότητα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Οντότητα ReasonableGraph Τύπος οντότητας ReasonableGraph
Θεατρικά έργα FRBR Work Generic Work
Εκφράσεις θεατρικών έργων FRBR Expression Generic Expression
Εκδόσεις θεατρικών έργων FRBR Manifestation Generic Manifestation
Θεατρικές παραστάσεις FRBR Work / Expression Optical ή Sound Work / Expression

Βιβλιογραφικές πηγές
FRBR Work / Expression / 

Manifestation
Bibliographic Work  / Expression / 

Manifestation
Φωτογραφίες από παραστάσεις Still Image Photo
Αφίσες από θεατρικές παραστάσεις Graphic Material Poster
Αποκόμματα με κριτικές από Publication Clipping 
Θεατρικοί Συγγραφείς
Συντελεστές θεατρικών παραστάσεων
Ηθοποιοί θεατρικών παραστάσεων 
Θεατρικοί κριτικοί
Δημιουργοί βιβλιογραφικών πηγών
Θεατρικοί χαρακτήρες No Real Person
Θεατρικοί οργανισμοί (θέατρα, σκηνές, 
παραγωγοί, κλπ.)

FRAD Organization

Γεγονότα που σχετίζονται με κοινωνικές 
εξεγέρσεις

FRAD Event

Γεωγραφικά ονόματα FRAD Place
Θεματικές οντότητες FRAD Concept / Object / Genre
Συλλογές - υποσυλλογές ψηφιακής 
βιβλιοθήκης

Collection

Real Person

Physical Item ή Digitized Item

FRAD Person

Οντότητες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για τις κοινωνικές εξεγέρσεις στα θεατρικά έργα



Συλλογές και υποσυλλογές



Οντότητες θεατρικών έργων
Θεατρικό έργο  για εξεγέρσεις(Generic Work)



Οντότητες θεατρικών εκδόσεων
Έκδοση (Generic Manifestation)



Οντότητες θεατρικών παραστάσεων
Θεατρική παράσταση (Optical Work) 



Οντότητες τεκμηρίων 
Απόκομμα τύπου (Digitized item)



Οντότητες Προσώπων
Θεατρικοί συγγραφείς (Real Person)



Διασύνδεση πραγματικών & φανταστικών χαρακτήρων
Πραγματικό πρόσωπο

Φανταστικός χαρακτήρας



Οντότητες Οργανισμών
Θεατρικός οργανισμός (Organization)



Οντότητες Γεγονότων
Γεγονότα που συνδέονται με θεατρικά έργα (Event)



Οντότητες πρωτότυπου & παράγωγου έργου
Πρωτότυπο βιβλιογραφικό έργο  Παράγωγο έργο



Οντότητες επιστημονικών μονογραφιών

Επιστημονική μονογραφία (Bibliographic Work)



Οντότητες γεωγραφικών ονομάτων
Τόποι που συνδέονται με θεατρικά έργα



Αποτελέσματα εργασίας (1/2)

Οντότητες  ReasonableGraph

Work 198

Expression 100

Manifestation 110

Person 242

Organization 128

Place 127

Item (Physical & Digital) 85

Event 29

Concept 32

Genre 3

• Δημιουργία 1.054 οντοτήτων

• Πλήρη ανάπτυξη μεταδεδομένων για το σύνολο των οντοτήτων

• Πλήρη ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων



Αποτελέσματα εργασίας (2/2)

Οντότητες ανά ειδική κατηγορία

Θεατρικά έργα Ελλήνων συγγραφέων 44

Θεατρικά έργα ξένων συγγραφέων 11

Θεατρικές παραστάσεις για εξεγέρσεις, επαναστάσεις, κλπ. 72

Βιβλιογραφικές πηγές για το θέατρο 51

Θεατρικοί συγγραφείς 38

Συγγραφείς θεωρητικών έργων για θέατρο 25

Θεατρικοί σκηνοθέτες 17

Θεατρικοί χαρακτήρες 77

Θεατρικοί κριτικοί 14

Τεκμήρια σχετικά με τα θεατρικά έργα (Φωτογραφίες, αφίσες, 
αποκόμματα τύπου)

45

Θεατρικοί οργανισμοί 27

Βιβλιογραφικές εκδόσεις 110

Γεγονότα που σχετίζονται με κοινωνικές εξεγέρσεις 29



Ερώτημα: 

Περί δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών που να δίνουν έμφαση στον «κόσμο των 
θεατρικών κειμένων/έργων», διασυνδέσεων με παραστάσεις, πρόσωπα, 
οργανισμούς, τεκμήρια, κλπ.;

Απάντηση: 
Ναι, εφόσον η υλοποίηση στηρίζεται προηγμένης τεχνολογίας πλατφόρμες 

Ερώτημα: 
Μπορούν τα εννοιολογικά πρότυπα FRBR και FRAD να περιγράψουν πλήρως 
«κόσμο των θεατρικών κειμένων/έργων» και των διασυνδέσεων τους;

Απάντηση:
Το FRBR μπορεί να περιγράψει πλήρως το «βιβλιογραφικό κόσμο» αλλά όχι με 
ακρίβεια τον κόσμο των παραστατικών τεχνών. Για αυτό θα ήταν κατάλληλο ένα 
πιο εξειδικευμένο σχήμα, όπως για παράδειγμα το CIDOC-CRM.

Συμπεράσματα [1/2]



• Δυνατή η αποτύπωση των πληροφοριών των θεατρικών κειμένων

• Δύσκολη η αποτύπωση των πληροφοριών των θεατρικών έργων χωρίς να έχει προηγηθεί η μελέτη

τους

• Η διαδικασία της καταγραφής και της δημιουργίας μεταδεδομένων δεν μπορεί να προηγείται της

συγγραφής μίας μελέτης, καθώς η ίδια η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών απαιτεί την μελέτη

και την έρευνα πάνω στα συγκεκριμένα κείμενα.

VS

• Κατά την διάρκεια της συγγραφής μίας ερευνητικής εργασίας υπάρχει η πιθανότητα ο ερευνητής να

αποτυπώσει και να κωδικοποιήσει με κάποιον τρόπο τις πληροφορίες που συλλέγει προκειμένου στη

συνέχεια να οδηγηθεί στη συγγραφή της μελέτης του.

• Η καταγραφή των στοιχείων των θεατρικών κειμένων και η δημιουργία μεταδεδομένων μπορεί να

διευκολύνει σημαντικά την μετέπειτα συγγραφή του μελετήματος.

• Συμπερασματικά, θεωρούμε πως η ψηφιακή αποτύπωση των πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει

σημαντικό εργαλείο έρευνας και αρωγό για μετέπειτα μελέτες αναφορικά με το συγκεκριμένο ή με

παρεμφερή θέματα.

Συμπεράσματα [2/2]



Σας ευχαριστούμε!

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της εργασίας
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