
APARSEN Workshop: Μακροχρόνια Διατήρηση του Ψηφιακού Περιεχομένου και το Δίκτυο 
Αριστείας APARSEN 

21 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012, 14:00-17:00

Πανεπιστήμιο  Πειραιά, Αίθουσα 003/004

Ανακοίνωση Προγράμματος

Α΄ μέρος: 14:00-15:30
1 Εγγραφές
2 Υφιστάμενο ψηφιακό τοπίο στην Ελλάδα – Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου – Σκοπιμότητα και 

απαιτήσεις διατήρησης και προστασίας του ψηφιακού περιεχομένου, Παναγιώτης Γεωργίου,  
Πανεπιστήμιο Πατρών-ΒΚΠ

3 APARSEN project: συνοπτική παρουσίαση έργου, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΤΕ-ΙΤ & Πανεπιστήμιο Κρήτης
4 APARSEN: Ζητήματα Αξιοπιστίας  και Χρηστικότητας, Γιάννης Τζίτζικας, ΙΤΕ-ΙΤ & Πανεπιστήμιο  

Κρήτης
5 APARSEN: Ζητήματα Πρόσβασης & Βιωσιμότητας, Παναγιώτης Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Πατρών-

ΒΚΠ

Διάλλειμα: 15:30-16:00

Β΄ μέρος: 16:00-17:00
6 Σύντομη παρουσίαση των δράσεων του APARSEN για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την 

υλοποίηση δράσεων διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου, Παναγιώτης Γεωργίου, Πανεπιστήμιο  
Πατρών-ΒΚΠ

7 Ανοικτή συζήτηση σχετικά με 
• Τις ανάγκες και απαιτήσεις των φορέων σε θέματα διατήρησης του ψηφιακού 

περιεχομένου τους
• Τις δυνατότητες υλοποίησης διαδικασιών διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου σε 

ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
• Τις αντίστοιχες δυνατότητες συνεργασιών/συνεργιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
• Την υιοθέτηση κατάλληλων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων

8 Κλείσιμο – Συμπεράσματα

Περίληψη:

Το APARSEN: Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network 
(http://www.aparsen.eu) 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 

http://www.aparsen.eu/


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 έως τώρα.
- Την συζήτηση πάνω σε μια σειρά ζητημάτων με ερευνητικό ενδιαφέρον για το APARSEN 

όπως
o Ανάγκες και απαιτήσεις φορέων σε θέματα διατήρησης του ψηφιακού 

περιεχομένου
o Δυνατότητες υλοποίησης διαδικασιών διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου σε 

ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
o Δυνατότητες συνεργασιών/συνεργιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
o Υιοθέτηση κατάλληλων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων 

Κοινό:

Το  Workshop απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης/διαχείρισης έργων και τεχνικό προσωπικό 
Ελληνικών φορέων κατόχων ή/και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου καθώς και 
επιστημονικό/ερευνητικό προσωπικό στα αντίστοιχα θεματικά πεδία προερχόμενο από:

- Βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Ακαδημαϊκές, Δημόσιες/Δημοτικές βιβλιοθήκες, 
Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων) 

- Δημόσιους και κυβερνητικοούς οργανισμούς και υπηρεσίες (Υπουργείο Πολιτισμού, 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Εθνικό Κτηματολόγιο κλπ)

- Αρχεία (ΓΑΚ – Γενικά Αρχεία του Κράτους, ιδιωτικά αρχεία κλπ) 

- Αρχεία/Συλλογές Οπτικοακουστικού Υλικού (Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, ΕΡΤ – 
Ψηφιακό Αρχείο, Ταινιοθήκη κλπ)

- Μουσεία

- Ερευνητικούς φορείς 

- Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 

- Λοιπούς οργανισμούς (εταιρείες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές συλλογές κλπ)

Διοργάνωση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Iνστιτούτου 
Πληροφορικής, http://www.ics.forth.gr/ 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, http://www.lis.upatras.gr/

http://www.lis.upatras.gr/
http://www.ics.forth.gr/


Αριθμός συμμετεχόντων:

Μέγιστος αριθμός : 40 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια:

3 ώρες (+ διάλλειμα καφέ 30’)

Συμμετοχή:

Δωρεάν συμμετοχή

Εγγραφές:
Μέχρι 15/10/2012 με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στη  διεύθυνση 
http://goo.gl/Jg8U6 .
Η φόρμα αυτή αφορά μόνο την εγγραφή για την παρακολούθηση του workshop.
Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα πρέπει να συμπληρώσουν ΚΑΙ την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής του 
συνεδρίου στη διεύθυνση: http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el/register
Πληροφορίες:
Παναγιώτης Γεωργίου, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Τηλ: 2610969623, email: panos@lis.upatras.gr 

mailto:panos@lis.upatras.gr
http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el/register
http://goo.gl/Jg8U6



