APARSEN Workshop: σχεδιάζοντας ένα οδικό χάρτη για την μακροχρόνια
διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
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Περίληψη: Το APARSEN: Alliance for Permanent Access to the Records of Science
Network είναι ένα νέο Δίκτυο Αριστείας και συνεργασίας ευρωπαϊκών φορέων και
ερευνητών που επιδιώκει την επίτευξη του μέγιστου βαθμού συνοχής και συνέχειας
στην έρευνα για την εξασφάλιση μακροχρόνιας πρόσβασης και χρήσης των
ψηφιακών δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου Εικονικού Κέντρου
Αριστείας για τη Διατήρηση και Προστασία του Ψηφιακού περιεχομένου. Η χώρα
μας συμμετέχει σε αυτό μέσω του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Εργαστήριο
Πληροφοριακών Συστημάτων Iνστιτούτου Πληροφορικής) και του Πανεπιστημίου
Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης).
Στη χώρα μας μετά από μια υπερ-δεκαετή ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών και
αποθετηρίων υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ψηφιακού περιεχομένου, η οποία καλεί για
την ύπαρξη και εφαρμογή συντονισμένων ενεργειών για την αποτελεσματική και
μακροχρόνια διατήρησή του. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν οι
ανάγκες, οι δυνατότητες και οι προοπτικές ορθής επιμέλειας του υλικού και
απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτό.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα επιδιώξουμε τη συγκέντρωση εκπροσώπων
Ελληνικών φορέων που έχουν αναπτύξει, λειτουργούν ή/και διαχειρίζονται
μικρότερες ή μεγαλύτερες συλλογές πάσης φύσεως ψηφιακών δεδομένων
(βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες
κλπ) με σκοπό :
- Την εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τη σκοπιμότητα της διατήρησης και
προστασίας του ψηφιακού περιεχομένου,
- Την ενημέρωση σχετικά με τις υφιστάμενες τεχνολογίες, διαδικασίες και πρότυπα
στην διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου,
- Την παρουσίαση των στόχων και των επιτευγμάτων του APARSEN
- Την συζήτηση πάνω σε μια σειρά ζητημάτων όπως
o Τις ανάγκες και απαιτήσεις των φορέων σε θέματα διατήρησης του ψηφιακού
περιεχομένου τους
o Τις δυνατότητες υλοποίησης διαδικασιών διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου σε
ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
o Τις αντίστοιχες δυνατότητες συνεργασιών/συνεργιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
o Την υιοθέτηση κατάλληλων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων
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