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Παρουσίαση του ψηφιακού αποθετηρίου 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων 

για την ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού 



Ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών
• Διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφορίας
• Από διαφορετικά τεκμήρια
• Δημιουργία συλλογών προς όφελος της κοινότητας που εξυπηρετούν 

και όχι μόνο
• Αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές
• Με συνεργατικούς τρόπους
• Και στο ψηφιακό περιβάλλον για:

ανάδειξη συλλογών τους
διάδοση της γνώσης
καλύτερη/ περισσότερη πρόσβαση



Βήματα υλοποίησης ενός υπό εξέλιξη έργου
• Μία μελέτη περίπτωσης που εξετάστηκε στα πλαίσια του ΠΜΣ του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, 

Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος υπό την επίβλεψη 
του Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

• Πρόταση για χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης, αφού ήδη είχε ενεργοποιηθεί η κοινότητα και 
υπήρχαν δείγματα στην πράξη

• Έργο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη με επιπλέον υλικό και ιδέες για εμπλουτισμό/ συνεργασίες

Προ υπάρχουσες συνθήκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων 
 Πρότερη σχέση και παροχή υπηρεσιών προς την κοινότητα
 Σχέσεις εμπιστοσύνης και καλών πρακτικών
 Μία δημόσια υπηρεσία ανοιχτή προς το κοινό
 Συνεχή εξέλιξη και συνεργασία με τη Διοίκηση για παροχή και κάλυψη αναγκών
 Δημιουργία νέων αναγκών 
 Προσπάθεια συνεχής για παρουσίαση των ρόλων μίας βιβλιοθήκης που δημιουργεί υποδομές προς την 

κοινότητα



Παρατηρήσεις και Στόχος
• Aλλαγές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες λόγω τεχνολογικών εφαρμογών 
• Aλλαγές στον τομέα της περιγραφής των τεκμηρίων 
• Eνασχόληση τοπικών κοινωνιών γύρω από το παρελθόν, την ιστορική μνήμη, 

λαογραφικά στοιχεία κ.ά
Στόχος

η οργάνωση τεκμηρίων και η ανάδειξή τους από διαφορετικούς τομείς

• έντυπο υλικό που βρίσκεται ήδη στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
• υλικό το οποίο βρίσκεται ήδη σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο
• ψηφιακές πληροφορίες που βρίσκονται διάσπαρτες στο διαδίκτυο, 
• τεκμήρια (φωτογραφίες, αρχεία, έγγραφα) που βρίσκονται στην κατοχή ανθρώπων 

της περιοχής του Δήμου Σαρωνικού και θα προκύπτουν μέσω πληθοπορισμού



Μεθοδολογία
Μελέτη περίπτωσης (ξεκινώντας από τη διπλωματική)

• Δήμος Σαρωνικού/ Τοπικές κοινότητες/ Ιστορία και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (π.χ. αρβανίτικα)

• Τυπικές και άτυπες δομές (συλλογικοί φορείς, άτομα, ομάδες) 
δραστηριοποίησης γύρω από τοπική ιστορία/ πολιτισμό/ λαογραφία

• Αποτελέσματα έρευνας οδήγησαν και σε ομάδες στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (έμφαση σε μία από αυτές με οργάνωση του υλικού)

Πληθοπορισμός



Πληθοπορισμός στο Δήμο Σαρωνικού

→ Κατόπιν πρόσκλησης για συνάντηση στη Βιβλιοθήκη δόθηκε πρόσβαση σε σαρωμένες φωτογραφίες,   
videos από κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις στις ομάδες του Facebook 
→ Άτομα πρόσφεραν φωτογραφίες ερχόμενοι στη Βιβλιοθήκη 
→ Επισκέψεις σε σπίτια
→ Άτομα που προσφέρουν αρχεία, συλλογές και προσκαλούν κι άλλους με θεματολογία: 

οικογενειακές στιγμές, φωτογραφίες που απεικονίζονται πρόσωπα, μνημεία, τρόποι διαβίωσης, 
παλιά επαγγέλματα κλπ

ομαδικές δραστηριότητες (πανηγύρια, γαμήλιες τελετές κλπ.)
δημόσια κτίρια, μνημεία
χειρόγραφα ή έγγραφα

• Σχόλια και πληροφορίες γύρω από τα τεκμήρια
• Εμπλουτισμός πληροφορίας ανατρέχοντας σε βιβλιογραφικές πηγές για εγκυρότητα και επιπλέον γνώση



Ανάγκη δημιουργίας υποδομής από την ίδια 
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ενθουσιασμός
• Ιδέες
• Ενεργοποίηση κοινότητας
• Επιπλέον σύνδεση με βιβλιογραφικές πηγές
• Ανάδειξη της αξίας της Βιβλιοθήκης

Ενίσχυση δημιουργίας Ψηφιακού Αποθετηρίου
Ενίσχυση και επιπλέον εμπλουτισμού συλλογής ως παρακαταθήκη



Επιχειρηματικός σχεδιασμός ανάπτυξης 
υπηρεσίας/ νέας υποδομής
• Ποιος είναι ο σκοπός δημιουργίας της συγκεκριμένης ψηφιακής συλλογής;
• Ποιο είναι το επιδιωκόμενο κοινό;
• Τι είδους τεκμήρια θα περιλαμβάνει η ψηφιακή συλλογή; Υπάρχουν τεκμήρια από την 

υπάρχουσα συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων που πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να 
τεκμηριωθούν;

• Σε ποιες κατηγορίες θα υπάγεται το υλικό αυτό; Θα ανταποκρίνονται οι κατηγορίες αυτές στον 
σκοπό δημιουργίας της συγκεκριμένης ψηφιακής συλλογής; Τί θέλουμε να αναδείξουμε; Υπάρχει 
κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή στοιχείο του περιεχομένου που το κάνει μοναδικό;

• Τί τεχνικός εξοπλισμός χρειάζεται για την ψηφιοποίηση και την περαιτέρω επεξεργασία των 
τεκμηρίων;

• Ποια εργαλεία υπάρχουν (λογισμικό); Θα ανταποκρίνεται το λογισμικό στις παραπάνω 
απαιτήσεις; Τι λειτουργίες και τεχνικές εφαρμογές καλύπτει;

• Με ποιο τρόπο θα προβάλλονται τα τεκμήρια και οι πληροφορίες γύρω από αυτά; Θα υπάρχει 
εύκολη και ανοιχτή πρόσβαση στο επιδιωκόμενο κοινό;

• Τί τεχνική υποστήριξη θα υπάρχει;



Τεχνολογικές εξελίξεις άμεσα συνυφασμένες με την 
πλατφόρμα
• Μεταδεδομένα (metadata)
• Σημασιολογικός Ιστός (semantic web)
• FRBR, EAD, RDF
• Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (open linked data)

Εξελίξεις που δίνουν τη δυνατότητα για: 
Δόμηση των δεδομένων
Προβολή δεδομένων και τεκμηρίων
Διασύνδεση τους
Νέοι τρόποι περιγραφής
Ουσιαστικότερη προσέγγιση της πληροφορίας και ανάπτυξή της
Προβολή όσο περισσότερων δεδομένων/ πληροφοριών γύρω από ένα θέμα
Διαμοιρασμό πληροφορίας και μεταδεδομένων
Διασύνδεση όχι μόνο στο εσωτερικό της συλλογής των δεδομένων, αλλά και με 

εξωτερικούς συνδέσμους



Υλοποίηση μέσω της πλατφόρμας ReasonableGraph

Εμφάνιση αρχικής σελίδας της Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης από τη διπλωματική εργασία

Εμφάνιση αρχικής σελίδας του Ψηφιακού 
Αποθετηρίου Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού

https://reasonablegraph.org/


ReasonableGraph: μία ανοιχτού κώδικα web πλατφόρμα 
οργάνωσης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου

• Καταγραφή και εμπλουτισμός δεδομένων κατευθείαν στο σημασιολογικό μοντέλο.
− Εξειδικευμένες φόρμες εισαγωγής μεταδεδομένων για κάθε οντότητα και τύπο τεκμηρίου.
− Εξειδικευμένες σελίδες εμφάνισης για κάθε οντότητα και τύπο τεκμηρίου.  
− Ειδικοί viewers για κάθε τύπο ψηφιακού αρχείου (bitstream)

• Ταυτόχρονη υλοποίηση σε μία εφαρμογή σημασιολογικών μοντέλων FRBR/FRAD και πρότυπο αρχειακής 
περιγραφής EAD

• Ανάπτυξη και εμπλουτισμός του πλαισίου (context) και όχι μόνο των τεκμηρίων
− Παρουσίαση δεδομένων σαν wikipedia (wiki)

• Δημιουργία ταξινομιών/επιμέρους συλλογών, δημιουργία διαφορετικών τύπων ανάλογα με το προς περιγραφή 
τεκμήριο 

• Διασύνδεση με εξωτερικές πηγές, άντληση πληροφοριών (π.χ. Wikidata, Geonames, VIAF)
• Linked data: αναπαράσταση μεταδεδομένων σε RDFa, RDF/XML, JSON-LD
• Πολυγλωσσικά μεταδεδομένα
• Faceted Search, full-text search



Συλλογές Ψηφιακού Αποθετηρίου

Αρχειακό Υλικό Βιβλιοθήκης 
αναλύεται και αναδύεται το 

αρχείο του Χρ. Πέτρου –
Μεσογείτη όπως αυτό έχει 

αρχειοθετηθεί και ταξινομηθεί 
στους φυσικούς του φακέλους

Όλα τα Πρόσωπα για τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί 

αντίστοιχες εγγραφές

Συγκεντρώνονται βιβλία, 
Εκδόσεις, μέρη βιβλίων, 
ανάτυπα, αυτοτελείς ή 

περιοδικές εκδόσεις, όπου είτε 
αφορούν έργα έντυπης 

μορφής που ψηφιοποιήθηκαν, 
είτε σχετικά τεκμήρια που 
αφορούν στην ιστορία, τη 

λαογραφία και τον πολιτισμό 
του Δήμου Σαρωνικού, είτε 

τεκμήρια που ήταν ήδη 
δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο 

και σχετίζονται με τις 
προηγούμενες κατηγορίες 

Ψηφιοποιημένες 
φωτογραφίες που έχουν 

συγκεντρωθεί είτε μέσω του 
πληθοπορισμού, είτε από 

αυτές που ανήκαν στο αρχείο 
της Βιβλιοθήκης, είτε 

οπτικοακουστικό υλικό το 
οποίο έχει τεκμηριωθεί

Συγκεντρώνονται όλοι οι 
Οργανισμοί που 

αναφέρονται ή έχουν 
δημιουργηθεί κατά τη 

διάρκεια της 
καταλογογράφησης και της 

τεκμηρίωσης, όπου 
συγκαταλέγονται Δήμοι και 

δημόσιες υπηρεσίες, 
ιδιωτικοί φορείς ή 

πολιτιστικοί και πνευματικοί 
σύλλογοι



Αναζήτηση στο Ψηφιακό Αποθετήριο 



Χειρόγραφα – Οργάνωση και Αποτύπωση κατά το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής



Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου – Μεσογείτη
«Οντότητα Person (Πρόσωπο) Χρίστος Ν.Πέτρου Μεσογείτης»

https://apothetirio.kalivialibrary.gr/archive/item/113?lang=el


Αναπαράσταση σε μορφή γραφήματος του πλέγματος διασύνδεσης πληροφοριών και όρων για 
την «Οντότητα Person (Πρόσωπο) Χρίστος Ν.Πέτρου Μεσογείτης»



Διασύνδεση διαφορετικών τεκμηρίων –
παράδειγμα «Οντότητα Place (Γεωγραφικό Όνομα) Καλύβια»



Συνέχεια ανάπτυξης «Οντότητα Place (Γεωγραφικό Όνομα) Καλύβια» 

Καταχωρούνται τεκμήρια σύμφωνα με:

• Έργα που δημιουργήθηκαν στον τόπο

• Έργα με αυτή την γεωγραφική κάλυψη



Συνέχεια ανάπτυξης «Οντότητα Place (Γεωγραφικό Όνομα) Καλύβια»

Καταχωρούνται τεκμήρια σύμφωνα με:

• Φορείς που ιδρύθηκαν στον τόπο

• Φορείς με έδρα στον τόπο

• Φορείς/ Πρόσωπα που με 
δραστηριότητα στον τόπο

• Πρόσωπα που γεννήθηκαν/ απεβίωσαν 
στον τόπο

Αποτελούν ξεχωριστές οντότητες που 
αναπτύσσονται εφόσον έχει δοθεί κατά τη 
διάρκεια περιγραφής και τεκμηρίωσής τους 
ο όρος «Καλύβια»



«Οντότητα Οργανισμός Δήμος Σαρωνικού»



Παράδειγμα Οντότητας Γεωγραφικού Ονόματος Ζωοδόχου Πηγή 
Οι πληροφορίες προέρχονται από εξωτερικό σύνδεσμο → Ιερά Μητρόπολις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Σε ποια τεκμήρια απεικονίζεται/ περιέχεται ως θεματική επικεφαλίδα



Παράδειγμα «Οντότητας Γεγονός 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945»



Οπτικοακουστικό υλικό (video) που περιέχει θεματική επικεφαλίδα 
«Οντότητα Γεγονός 2ος Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945»



Παράδειγμα Οντότητας που συνδέει/ απεικονίζεται 
το παρελθόν με το παρόν



Έμφαση και απεικόνιση τεκμηρίων στην/ σχέση με αρβανίτικη γλώσσα



Λαογραφικά στοιχεία – τεκμήρια που διασυνδέονται 



Έμφαση στον κάτοχο του Αρχείου που έχει προσφέρει τεκμήρια



Οντότητα Βιβλιογραφική Έκδοση – Σύνδεση με Κατάλογο (Opac) 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων



Βιβλιογραφικό έργο – Βιβλιογραφική έκδοση (manifestation)
Ενσωμάτωση λειτουργίας ανάγνωσης πλήρους κειμένου



Διασύνδεση τεκμηρίου που περιέχεται σε άλλο τεκμήριο
Οντότητα Βιβλιογραφικό Έργο (Work)



Εξελίξεις/ Νέες ιδέες πάνω στο αποθετήριο

• Εργαστήρια πληθοπορισμού με πιο διευρυμένο άνοιγμα και 
σύμπραξη περισσότερων πολιτών

• Συνεργασία με ακαδημαϊκά τμήματα (προέκυψε ανάγκη για 
συντήρηση φωτογραφιών από συλλογή)

• Επαφή με ιστορικούς/ λαογράφους για να δοθεί έμφαση στην άυλη
πολιτιστική κληρονομιά/ανθρωπολογική έρευνα και αποτύπωσής της 
στο αποθετήριο στα πλαίσια επέκτασής της.



Συμπεράσματα
• Ο συνδυασμός της εξέλιξης στην περιγραφή των τεκμηρίων μέσω και των 

εννοιολογικών μοντέλων και η ευελιξία της ίδιας της πλατφόρμας να 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του υλικού, και να αναπτύσσει πεδία 
και κατηγορίες, προκαλεί τον καταλογογράφο και διαχειριστή του περιεχομένου 
της ψηφιακής συλλογής να συνθέτει διαρκώς το περιεχόμενο με επιπλέον 
πληροφορία. 

• Αναδεικνύεται το περιεχόμενο, τα διαφορετικά τεκμήρια και το πώς από τη 
μεμονωμένη πληροφορία δημιουργείται ένας ιστός πολλών πληροφοριών

• Αναδεικνύονται ιστορικά ντοκουμέντα μαζί με τη σύνδεση σε βιβλιογραφικές 
πηγές

• Επαναχρησιμοποιούνται τα δεδομένα και προκαλείται το ενδιαφέρον στο 
χρήστη για επιπλέον έρευνα

• Αξία συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και ομάδων (κοινού –
κοινότητας/ βιβλιοθηκονόμου – πληροφορικών – ιστορικών κ.ά.)

• Γέννηση ανάγκης δημιουργίας υποδομών από τον φορέα που θα 
ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις ανάγκες και στην ανάδειξη του πολιτιστικού 
αποθέματος ενός τόπου

• Δύναμη της πληροφορίας που χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως (από ερευνητές, 
κατοίκους της περιοχής, αιρετούς, επισκέπτες, μαθητές)



Ευχαριστούμε πολύ!

Το Ψηφιακό Αποθετήριο βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο:
https://apothetirio.kalivialibrary.gr/

Να ευχαριστήσουμε επίσης για την πολύτιμη βοήθεια και αμέριστη συνεργασία, 
τις Ελένη Ράπτη και Ευαγγελία Παπαδάκη

Καλύβια, 25/10/2021

https://apothetirio.kalivialibrary.gr/
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