
Σ το ΕΚΤ αφουγκραζόμαστε τη δημόσια σφαί-
ρα και αντιλαμβανόμαστε τις ευαισθησίες 
και τα επίκαιρα ερωτήματα που θέτουν πο-
λίτες, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και όσοι 

συναποτελούν το οικοσύστημα του πολιτισμού της 
χώρας. Όσοι εργάζονται ερευνητικά ή δημιουργικά 
στον πολιτιστικό τομέα χρειάζονται εύκολους τρό-
πους να αναζητούν, να συγκρίνουν και να διασυνδέουν 
δεδομένα πολιτιστικών συλλογών που εντοπίζονται 
σε διαφορετικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και 
καταλόγους.

Ο εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομέ-
νου SearchCulture.gr ενεργοποιεί τη διασύνδεση και 
την ανακάλυψη περιεχομένου, έτσι ώστε οι χρήστες 
να μπορούν να εξερευνήσουν εύκολα και γρήγορα 
μεγάλα και ποικιλόμορφα σύνολα δεδομένων που 
ανήκουν σε συλλογές διαφορετικών φορέων. 

Το SearchCulture.gr συγκεντρώνει την πρώτη ύλη, 
το ψηφιακό περιεχόμενο, από φορείς πολιτισμού - 
μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες. Ανεξάρ-
τητα από τα συστήματα στα οποία «ζει», και ανεξάρτη-
τα από τα πρότυπα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
δημιουργία του, το περιεχόμενο συλλέγεται από την 
ομάδα επιστημόνων του ΕΚΤ, είτε μέσω τυποποιημέ-
νων Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (API), 
όπως είναι το πρωτόκολλο διάθεσης μεταδεδομένων 
OAI-PMH, αν τα συστήματα διαχείρισης των φορέ-
ων είναι σύγχρονα και υποστηρίζουν πρωτόκολλα 
διαλειτουργικότητας, είτε χρησιμοποιώντας τεχνικές 

εξόρυξης δεδομένων από ιστοσελίδες (web crawling 
και scrapping), αν πρόκειται για απαρχαιωμένα ή μη 
διαλειτουργικά συστήματα. 

Σε επόμενο στάδιο, βελτιώνονται τα δεδομένα 
προέλευσης με ομογενοποιήσεις και σημασιολογι-
κούς εμπλουτισμούς σε δύο γλώσσες, ελληνικά και 
αγγλικά, βάσει λεξιλογίων που έχουν αναπτυχθεί από 
το ΕΚΤ. Οι εργασίες αυτές αυξάνουν την πολυγλωσ-
σικότητα των ψηφιακών συλλογών και επιτρέπουν τη 
διασύνδεσή τους και την εφαρμογή ενιαίων φίλτρων 
αναζήτησης και πλοήγησης. 

Με την επιμέλεια που γίνεται στο SearchCulture.gr, 
οι ερευνητές μπορούν εύκολα να διατυπώσουν ριζικά 
νέα ερευνητικά ερωτήματα και να πραγματοποιήσουν 
ενιαίες αναζητήσεις σε όλο το φάσμα αρχείων και ψη-
φιακών συλλογών της χώρας. Η δυναμική που ανα-
πτύσσεται για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
είναι μεγάλη: αίρονται εμπόδια μεταξύ συλλογών οι 
οποίες «ανοίγουν» σε νέες διεπιστημονικές γραμμές 
έρευνας. 

Πραγματοποιείται, έτσι, μια ριζική αλλαγή παρα-
δείγματος για την ανακάλυψη ψηφιακού περιεχο-
μένου εντός και μεταξύ των ψηφιακών συλλογών. 
Δίνοντας στους χρήστες του SearchCulture.gr την 
ευκαιρία να απαλλαγούν από υπάρχοντα φυσικά και 
εικονικά εμπόδια μεταξύ συλλογών, διευκολύνονται 
διεπιστημονικοί τρόποι έρευνας και εμπλοκής για νέες 
και απρόβλεπτες συνάψεις και διανοητικές διαδρομές.

Πέραν της γενικής εικόνας που μπορεί να έχει κα-

Στο SearchCulture.gr συναντιούνται διαφορετικά 
αρχεία και συλλογές, δημιουργώντας συνάψεις και 
πρωτότυπες διανοητικές διαδρομές, ανοίγοντας νέες 
δυνατότητες εξερεύνησης του ελληνικού πολιτισμού.

Ενώνοντας τις 
ψηφίδες του πολιτισμού
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λαπλασιάζοντας την επιστημονική τους δυναμική και 
τη διανοητική τους διασυνδεσιμότητα. 

Η Ακαδημία Αθηνών, ο παλαιότερος ερευνητι-
κός φορέας της χώρας, με πολυετή παράδοση στη 
συλλογή τεκμηρίων και στη μελέτη των ανθρωπι-
στικών και των κοινωνικών επιστημών, διέθεσε στο 
SearchCulture.gr ένα μεγάλο μέρος του ψηφιακού 
της αποθέματος, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 
260.000 τεκμήρια. Το περιεχόμενο, οργανωμένο σε 
10 επιμέρους συλλογές ανά ερευνητικό κέντρο, χαρα-
κτηρίζεται από θεματική ετερογένεια και μορφολογική 
πολυμορφία και αναδεικνύει το έργο των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας, που εδώ και περίπου έναν 
αιώνα είναι αφιερωμένο στην προώθηση των επιστη-
μών, των γραμμάτων και των τεχνών.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέ-
ριος Κ. Βενιζέλος» στα 20 χρόνια της λειτουργίας του, 
έχει συγκροτήσει ένα πολύτιμο αρχείο συγκεντρώνο-
ντας πρωτότυπο, αυθεντικό και σπάνιο υλικό για τη 
ζωή του μεγάλου ηγέτη, αναπτύσσοντας παράλληλα 
πολύπλευρη ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηρι-
ότητα για την ανάδειξή του με τη χρήση καινοτόμων 
τεχνολογιών. Καρπός αυτής της δραστηριότητας είναι, 
μεταξύ άλλων, η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού 
αρχείου που αφορά την περίοδο από τα μέσα του 19ου 
αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ελεύθερα 
προσβάσιμο από τους χρήστες του διαδικτύου. Πάνω 
από 50.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια από το αρχείο 
εντάχθηκαν στο SearchCulture.gr και τη Europeana.  ●

νείς για το περιεχόμενο των ψηφιακών συλλογών του 
SearchCulture.gr, ένα επιπλέον όφελος του συσσω-
ρευτή είναι ότι δίνει την ευκαιρία για μια χαρτογράφηση 
συλλογών σε εθνικό επίπεδο. Στρατηγικά, μπορεί να 
λειτουργήσει και ως ένα «μητρώο» ψηφιακής παρου-
σίας, προϊόν κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων ψηφιοποίησης. 

Επιπλέον, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ποιοι δρα-
στηριοποιούνται στο πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού 
και να έχει μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα 
για ποιοι είναι και τι συλλέγουν οι οργανισμοί μνήμης 
της χώρας, πώς τεκμηριώνουν το υλικό τους, τι επιλέ-
γουν να ψηφιοποιήσουν. Διαφαίνονται τα δυνατά ση-
μεία των ελληνικών συλλογών, αλλά και πιθανά κενά, 
γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση 
καλύτερων στρατηγικών ανάπτυξης των συλλογών 
μουσείων, πινακοθηκών και αρχείων. 

Δύο νέοι σημαντικοί φορείς 
Το καλοκαίρι του 2020 προστέθηκαν ακόμα δύο ση-
μαντικοί φορείς στο ολοένα και μεγαλύτερο δίκτυο 
πολιτισμού του SearchCulture.gr: το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και 
η Ακαδημία Αθηνών με τα 10 ερευνητικά της κέντρα. 

Το ιστορικό αρχείο «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και 
το πλούσιο περιεχόμενο της Ακαδημίας Αθηνών το-
ποθετούνται σε ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, πολι-
τισμικό πλαίσιο και σε διάλογο με τα αρχεία άλλων 
σημαντικών φορέων, όπως το ΕΛΙΑ και τα ΑΣΚΙ, πολ-

1.  Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος σε πλοίο 
με τον Μποδοσάκη, 
Λυκίδης, CC BY-NC 
4.0, Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών & Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος»

2. Plain of Marathon, 
James Skene, CC BY-
NC-SA 4.0, Ακαδημία 
Αθηνών

3. Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι, 
Σχεδίασμα Γ, Σολωμός 
Διονύσιος, CC BY-
NC-SA 4.0, Ακαδημία 
Αθηνών
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