Ακινα, 19 Φεβρουαρίου 2009

Ενημέρωση για τo έργο ATHENA και την EUROPEANA
1. Οι εξελίξεις στην EUROPEANA
Η EUROPEANA αποτελεί ζνα ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ ςτθν πλοφςια πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ μζςω
μιασ δικτυακισ πφλθσ διακζςιμθσ ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε. Στθν πρϊτθ τθσ μορφι, που λειτουργεί από το
Νοζμβριο του 2008, οι χριςτεσ του Διαδικτφου ςε όλο τον κόςμο μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε 3.500.000
ψθφιοποιθμζνα πολιτιςτικά τεκμιρια. Μεταξφ αυτϊν προβάλλεται και Ελλθνικό πολιτιςτικό περιεχόμενο,
περιλαμβανομζνων των ςυλλογϊν που διατίκενται μζςω του ελλθνικοφ ιςτοχϊρου MICHAEL, ο οποίοσ
δθμιουργικθκε από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ (ΥΠΠΟ) και το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
Η νζα μορφι τθσ EUROPEANA, ςε πλιρθ λειτουργία, κα ολοκλθρωκεί τον Ιοφνιο 2010. Στόχοσ είναι να περιλάβει
10.000.000 Ευρωπαϊκά τεκμιρια, από εκνικοφσ ιςτοχϊρουσ, κεματικοφσ ςυςςωρευτζσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου,
ςυντονιςμζνεσ δράςεισ όπωσ π.χ. Ευρωπαϊκά ζργα ψθφιοποίθςθσ, αλλά και από ςθμαντικοφσ μεμονωμζνουσ
πολιτιςτικοφσ φορείσ, ϊςτε να αντιπροςωπεφεται επαρκϊσ θ πολιτιςτικι ποικιλομορφία τθσ Ευρϊπθσ.
Η πφλθ EUROPEANA επομζνωσ, κακιςτά δυνατι τθν αναηιτθςθ και πλοιγθςθ των ψθφιοποιθμζνων τεκμθρίων των
Ευρωπαϊκϊν Μουςείων, Αρχείων και Βιβλιοκθκϊν. Στο πλαίςιο αυτό, το ΥΠΠΟ ςκοπεφει να υποςτθρίξει ουςιαςτικά
τθν ανάδειξθ τθσ Ελλθνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςε Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο.
Τα κφρια ζργα που κα ςυμβάλουν ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ EUROPEANA είναι αυτά που περιλαμβάνονται ςτο
πρόγραμμα E-Content Plus: EUROPEANA CONNECT και EUROPEANA NΕΤ, 2009-2011, ςτα οποία ςυμμετζχει το ΕΜΠ.
Βαςικι επιδίωξθ τθσ EUROPEANA είναι να ενκαρρφνει τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτιςτικϊν φορζων ςε
επιμζρουσ πρωτοβουλίεσ ςυγκζντρωςθσ κεματικοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, όπωσ το ζργο ATHENA που ζχει
ενταχκεί ςτο πρόγραμμα E-Content Plus, 2008-2011. Στο ζργο ςυμμετζχει το ΥΠΠΟ - Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ &
Τθλεπικοινωνιϊν και Διεφκυνςθ Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων - ςε ςυνζχεια των ζργων MINERVA και MICHAEL, οι
φορείσ των προαναφερκζντων ζργων, κακϊσ και θ European Digital Library (EDL). Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ του ΑΤΗΕΝΑ
είναι το Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Στο ζργο ςυμμετζχει επίςθσ, και το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν.

2. Το ζργο ATHENA
Το ATHENA, (http://www.athenaeurope.org/), είναι ζνα Ευρωπαϊκό δίκτυο, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ EContent Plus, το οποίο ςτοχεφει ςτθ ςυλλογι πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, από τα Μουςεία και Αρχεία τθσ Ευρϊπθσ,
με απϊτερο ςκοπό τθν ενςωμάτωςι του ςτθν Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Βιβλιοκικθ EUROPEANA.
Το ATHENA παίηει το ρόλο του κεματικοφ ςυςςωρευτι περιεχομζνου που κα εμπλουτίςει ςθμαντικά το ευρφτερο
πολιτιςτικό δίκτυο προβολισ EUROPEANA. Τα ςτοιχεία που ςυλλζγει, αφοφ ςυςχετιςτοφν και ομογενοποιθκοφν με
βάςθ το ενιαίο ςχιμα μεταδεδομζνων τθσ EUROPEANA, κακίςτανται διακζςιμα (ςτθ EUROPEANA) μζςω του
ευρζωσ διαδεδομζνου προτφπου OAI-PMH, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ των
ποικίλων πθγϊν.
Το ATHENA ζχει ωσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ:



να ενιςχφςει, να υποςτθρίξει και να ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι Μουςείων και άλλων φορζων διαχειριςτϊν
πολιτιςτικϊν ςυλλογϊν, οι οποίοι δεν ζχουν εμπλακεί ακόμα πλιρωσ ςτθ EUROPEANA.
να ςυντονίςει τισ διαδικαςίεσ προτυποποίθςθσ και τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ των Μουςείων και Αρχείων





τθσ Ευρϊπθσ.
να ςυνειςφζρει ςτθν ολοκλιρωςθ των διαφόρων τομζων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςε ςυνεργαςία με άλλα
ζργα που εςτιάηουν άμεςα ςε βιβλιοκικεσ και (οπτικοακουςτικά) αρχεία, με κοινό ςτόχο τθ ςυνζνωςθ όλων
αυτϊν των διαφορετικϊν ςυνειςφορϊν και τον εμπλουτιςμό τθσ EUROPEANA.
να αναπτφξει ζνα ςφνολο εργαλείων λογιςμικοφ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν πλατφόρμα τθσ
EUROPEANA, για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό υλικό των Μουςείων τθσ Ευρϊπθσ.

Το ζργο ATHENA κα δθμιουργιςει επίςθσ ζνα ςφνολο λογιςμικϊν, υποδείξεων και ςυνιςτϊμενων πρακτικϊν,
επικεντρϊνοντασ ςε κζματα πολυγλωςςικότθτασ και ςθμαςιολογίασ, μεταδεδομζνων και κθςαυρϊν γνϊςθσ, ςτισ
δομζσ δεδομζνων αλλά και ςε ηθτιματα πνευματικϊν δικαιωμάτων, με ςκοπό τθ χριςθ τουσ από τα Μουςεία και τα
Αρχεία, ακόμα και για τθν υποςτιριξθ των εςωτερικϊν τουσ ενεργειϊν ψθφιοποίθςθσ και περαιτζρω, τθ
διευκόλυνςθ τθσ ενςωμάτωςισ τουσ ςτθν EUROPEANA. Όλα αυτά τα αποτελζςματα κα βαςίηονται ςε πρότυπα και
καλζσ πρακτικζσ, ςε ςυμφωνία με τισ χϊρεσ των ςυμμετεχόντων φορζων, για τθν εναρμόνιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο
πολιτιςτικό υλικό, και κα είναι εφκολα εφαρμόςιμα.
Το ζργο ATHENA κα βρίςκεται ςε ςτενι ςυνεργαςία με ζργα που είναι ςε εξζλιξθ ι ζχουν ολοκλθρωκεί (π.χ.
EuropeanaNet και Michael, τα οποία ςυμμετζχουν ςτο ATHENA) και κα αναπτφξει ζντονθ δραςτθριότθτα
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με άλλα ςυναφι ζργα.
Στον Ελληνικό χώρο:
Το Υπουργείο Πολιτιςμοφ κα είναι υπεφκυνο για τθν ςυλλογι και διάκεςθ του Ελλθνικοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου
ςτο ςφςτθμα του ATHENA και τθν EUROPEANA. Οι φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτο ζργο ATHENA κα διακζςουν
μζροσ του ψθφιακοφ υλικοφ τουσ, με ςκοπό τθ προβολι του (και επομζνωσ τθν προβολι του ίδιου του φορζα) ςτθν
EUROPEANA. Το Υπουργείο Πολιτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, κα υποςτθρίξει τουσ
ςυμμετζχοντεσ φορείσ ςε κζματα επιλογισ του υλικοφ, κακϊσ και ςε τεχνικά κζματα για τθν χρθςιμοποίθςθ των
παρεχομζνων τεχνολογικϊν εργαλείων.
Ειδικότερα:
Το ζργο ATHENA κα παρζχει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ ζνα αυτόματο εργαλείο για τθν δθμιουργία τθσ βάςθσ,
που κα περιζχει το υλικό προσ παρουςίαςθ μζςω του κεντρικοφ ςυςτιματοσ του ATHENA, κακϊσ και ζνα θμιαυτόματο εργαλείο για τθν ςυςχζτιςθ των ςχθμάτων των μεταδεδομζνων των φορζων με αυτά τθσ EUROPEANA,
(δθλαδι, με τα κοινά πρότυπα αναπαράςταςθσ Europeana Semantic Elements - ESE και ςυγκομιδισ OAI-PMH των
μεταδεδομζνων τθσ EUROPEANA, αλλά και με τισ ςχετικζσ εξελίξεισ που κα προκφψουν από τθν παράλλθλθ
υλοποίθςθ των ζργων EUROPEANA CONNECT και EUROPEANA NΕΤ).
Τζλοσ, θ ανάπτυξθ του εκνικοφ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ χϊρου είναι μια ςυνεχισ, δυναμικι διαδικαςία και ςκοπόσ
τθσ προςπάκειασ αυτισ, είναι θ κακιζρωςθ μθχανιςμοφ διαρκοφσ υποςτιριξθσ και εμπλουτιςμοφ του δικτφου
EUROPEANA με απϊτερο ςτόχο τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ Ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτο Ευρωπαϊκό δίκτυο.

3. Σχετικζς Παρουσιάσεις – Ενζργειες
1) Αρχζσ Μαρτίου προγραμματίηεται ενθμερωτικι θμερίδα για το ζργο ATHENA, ςτθν οποία κα παρουςιαςτεί
το πρόγραμμα υλοποίθςθσ ςτον Ελλθνικό χϊρο.
2) Οι ενδιαφερόμενοι φορείσ κα κλθκοφν να ςυμπλθρϊςουν (ι να επεκτείνουν προθγοφμενα)
ερωτθματολόγια με πλθροφορίεσ για το ψθφιακό περιεχόμενο που ενδιαφζρονται να προβάλουν ςτθ
EUROPEANA.

