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Αρχειονομικά και άλλα νέα 

Ιούλιος 2020 
 

ΑΡΘΡΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ  

 
Discussing issues of authenticity, evidence, neutrality and 
accountability during the COVID-19 crisis 
Παρακολουθείστε τη συζήτηση του Διευθυντή των Εθνικών Αρχείων της Σκωτίας 
John Pelan και της Διευθύντριας της Γενικής Γραμματείας του ICArchiv, Anthea 
Seles, οι οποίοι αναλύουν τα ζητήματα της αυθεντικότητας, της αποδεικτικής 
αξίας, της ουδετερότητας, της ευθύνης και του ρόλου των αρχειονόμων, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. 

Ακούστε τη συζήτηση εδώ: 

https://bit.ly/3de7NUC 
 
 
Ένταξη του αρχείου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος K. Βενιζέλος» στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού 
Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης 
Το αρχειακό υλικό αποτελείται από το προσωπικό αρχείο του Βενιζέλου, το 
αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και το αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού & 
Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ). Περίπου 50.000 τεκμήρια (αλληλογραφία, 
φωτογραφίες και χάρτες, ταχυδρομικές κάρτες, λιθογραφίες, κ.ά.) βρίσκονται 
πλέον στο SearchCulture.gr. Το εν λόγω υλικό τεκμηριώνει τόσο τη ζωή και το 
έργο του μεγάλου πολιτικού, όσο και την ιστορική περίοδο των αρχών του 20ου 
αιώνα. 
Πηγή: 

http://www.ekt.gr/el/news/24332?fbclid=IwAR2sZz8EklpqbY2_yLDuJ7yk_u
m_SB7eq0HuGwPwt2x0zY9cJzDB6Ivo0yM  
 

 
Digitised East India Company ships’ journals and related records 
Οι ερευνητές της ευρωπαϊκής ιστορίας και ειδικότερα της περιόδου εξάπλωσης 
της αποικιοκρατίας έχουν πλέον διαδικτυακή πρόσβαση σε σημαντικά τεκμήρια 
της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Έγγραφα και κυρίως αναλυτικές καταγραφές 
των ταξιδιών που έκαναν οι κυβερνήτες των πλοίων της Εταιρείας 
ψηφιοποιήθηκαν και είναι πλέον προσβάσιμα. 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3de7NUC%3Ffbclid%3DIwAR0tTIbkfKmyF883nU54eA--lF2VZTyuaxVt1SyLtdSz0kC6qmpw5LlMn38&h=AT0OceK3qO2xdvipB1gbY2OY2nnhjFf_Azd9jjIFL0pGaXyUIuk-8mPVPW-uGB007HXGbTN1pTglS0sxiYfq3IOkbTFXSRDrBiWgoshZJnLnjzYhWGV6nQig8iqWvJiuGw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xMqqoaGw25IE2lZO0x-bLl3A1WCIk9thOW-YIPYNRNVb4a8ACGVcz1dJlU28FE4mD8rlOySAUlam_8XxAI6nteSvfK6-uML_9BN7u166IuxXn_l-yEGuN0sldABJOi2QmVHBW_3V9jhhQI_dLA7o0QtlRntLV8lMgMWJbBWDUhqMqliPuKoWRWsCNdcavDvZQTzTKaMI9gCyLOiXNpN2zNvw
http://www.ekt.gr/el/news/24332?fbclid=IwAR2sZz8EklpqbY2_yLDuJ7yk_um_SB7eq0HuGwPwt2x0zY9cJzDB6Ivo0yM
http://www.ekt.gr/el/news/24332?fbclid=IwAR2sZz8EklpqbY2_yLDuJ7yk_um_SB7eq0HuGwPwt2x0zY9cJzDB6Ivo0yM
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Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2020/05/digitised-east-india-company-
ships-journals-and-related-
records.html?fbclid=IwAR1JCJJB9xNHOxGqfu2lZDgEvUXq2N96HVwRuJK0Vi
DrOuBB7a0UgSZGOOM 

https://www.qdl.qa/en/search/site/East%2520India%2520Company?retain-
filters=1 
 

 
Van Gogh Museum acquires letter from Van Gogh and Gauguin 
Οι αρχειακές συλλογές του Μουσείου Βαν Γκογκ εμπλουτίστηκαν με επιστολή 
του 1888 που είχε γραφεί στην Αρλ από τον Βαν Γκογκ και τον Γκωγκέν και 
απευθυνόταν από κοινού προς τον Εμίλ Μπερνάρ, επίσης ζωγράφο. Το 
περιεχόμενο της τετρασέλιδης επιστολής είναι γνωστό από την έκδοση της 
αλληλογραφίας του Βαν Γκογκ. Ο ζωγράφος αναφέρεται στις συζητήσεις που 
κάνει με τον Γκωγκέν για μια ένωση ζωγράφων, για την προαίσθησή του ενός 
νέου κόσμου και την πίστη στην πιθανότητα αναγέννησης της τέχνης. 
Πηγή: 

www.vangoghmuseum.nl/en/news-and-press/press-releases/van-gogh-
museum-acquires-letter-from-van-gogh-and-gauguin  

http://vangoghletters.org/vg/letters/let716/letter.html   
 

 
«Preserving sound collaboratively», Archival Outlook 
Η συμβολή πολλών ειδικοτήτων για την προμήθεια εξοπλισμού, για τη 
χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης παρωχημένων μέσων αποθήκευσης, για την 
ανάπτυξη μεταδεδομένων και για τη διευρυμένη  και αποτελεσματικότερη 
πρόσβαση στις συλλογές είναι απαραίτητη, όταν πρόκειται ένας αρχειακός 
φορέας να υλοποιήσει έργα που απαιτούν είτε ενδοτμηματική είτε εξωτερικές 
συνεργασίες. Πέντε (5) αρχειονόμοι μοιράζονται στο Archival Outlook, τις 
εμπειρίες τους μετά από τη συμμετοχή τους σε συνεργατικά προγράμματα. 
Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

http://ow.ly/Asn730qMpdj 
 

 
Joint statement of intent for the heritage sector 
Η Αρχειακή Ένωση της Μεγάλης Βρετανίας συνεργαζόμενη με συναδέλφους από 
το χώρο των μουσείων, των πινακοθηκών και των αρχείων σε όλη την Μ. 
Βρετανία, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία ζητούν να τερματιστεί ο 
ρατσισμός στον πολιτιστικό τομέα.  
Πηγή: 

https://www.archives.org.uk/news/807-joint-statement-of-intent-for-the-
heritage-sector.html  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogs.bl.uk%2Fasian-and-african%2F2020%2F05%2Fdigitised-east-india-company-ships-journals-and-related-records.html%3Ffbclid%3DIwAR2HUnptMLDhJXpVYvyNwZkiPKtItx0cA9V5KkN3qYEnHbCK3vmVms3Zlec&h=AT3rN23ln3cX5odM-zK1ZquI-xB2_60sxWi8T1G0PVJB2Wo5INRJB4SPwYyDcExsdLZkjw8ZAYGY4AUnyc7xnw6BTZjRbXEDDt8slLgezJ2PEUK4BoK_0G0K04M3AIch6A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20G2UYwpbM6ckeFKa2Ig51XJdIMnvMJSSfdxXtoAf0Mf_uY0E4o7KLdw4zrubtEIm3vvCjBnfOQiW4SX8ifgKQ8tO5hnEGDpO8n6w8Kj7XMGLycur07fqdcqXtOQ5IN_EBjhtNwkzN4qFHtfAG-IsFxBv2Tlg-hysAK2K1whhquw65wtObTIDIOAW0jNzljXItaJdcWc4SvlDC78-ofseUsDKU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogs.bl.uk%2Fasian-and-african%2F2020%2F05%2Fdigitised-east-india-company-ships-journals-and-related-records.html%3Ffbclid%3DIwAR2HUnptMLDhJXpVYvyNwZkiPKtItx0cA9V5KkN3qYEnHbCK3vmVms3Zlec&h=AT3rN23ln3cX5odM-zK1ZquI-xB2_60sxWi8T1G0PVJB2Wo5INRJB4SPwYyDcExsdLZkjw8ZAYGY4AUnyc7xnw6BTZjRbXEDDt8slLgezJ2PEUK4BoK_0G0K04M3AIch6A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20G2UYwpbM6ckeFKa2Ig51XJdIMnvMJSSfdxXtoAf0Mf_uY0E4o7KLdw4zrubtEIm3vvCjBnfOQiW4SX8ifgKQ8tO5hnEGDpO8n6w8Kj7XMGLycur07fqdcqXtOQ5IN_EBjhtNwkzN4qFHtfAG-IsFxBv2Tlg-hysAK2K1whhquw65wtObTIDIOAW0jNzljXItaJdcWc4SvlDC78-ofseUsDKU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogs.bl.uk%2Fasian-and-african%2F2020%2F05%2Fdigitised-east-india-company-ships-journals-and-related-records.html%3Ffbclid%3DIwAR2HUnptMLDhJXpVYvyNwZkiPKtItx0cA9V5KkN3qYEnHbCK3vmVms3Zlec&h=AT3rN23ln3cX5odM-zK1ZquI-xB2_60sxWi8T1G0PVJB2Wo5INRJB4SPwYyDcExsdLZkjw8ZAYGY4AUnyc7xnw6BTZjRbXEDDt8slLgezJ2PEUK4BoK_0G0K04M3AIch6A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20G2UYwpbM6ckeFKa2Ig51XJdIMnvMJSSfdxXtoAf0Mf_uY0E4o7KLdw4zrubtEIm3vvCjBnfOQiW4SX8ifgKQ8tO5hnEGDpO8n6w8Kj7XMGLycur07fqdcqXtOQ5IN_EBjhtNwkzN4qFHtfAG-IsFxBv2Tlg-hysAK2K1whhquw65wtObTIDIOAW0jNzljXItaJdcWc4SvlDC78-ofseUsDKU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogs.bl.uk%2Fasian-and-african%2F2020%2F05%2Fdigitised-east-india-company-ships-journals-and-related-records.html%3Ffbclid%3DIwAR2HUnptMLDhJXpVYvyNwZkiPKtItx0cA9V5KkN3qYEnHbCK3vmVms3Zlec&h=AT3rN23ln3cX5odM-zK1ZquI-xB2_60sxWi8T1G0PVJB2Wo5INRJB4SPwYyDcExsdLZkjw8ZAYGY4AUnyc7xnw6BTZjRbXEDDt8slLgezJ2PEUK4BoK_0G0K04M3AIch6A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20G2UYwpbM6ckeFKa2Ig51XJdIMnvMJSSfdxXtoAf0Mf_uY0E4o7KLdw4zrubtEIm3vvCjBnfOQiW4SX8ifgKQ8tO5hnEGDpO8n6w8Kj7XMGLycur07fqdcqXtOQ5IN_EBjhtNwkzN4qFHtfAG-IsFxBv2Tlg-hysAK2K1whhquw65wtObTIDIOAW0jNzljXItaJdcWc4SvlDC78-ofseUsDKU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.qdl.qa%2Fen%2Fsearch%2Fsite%2FEast%252520India%252520Company%3Fretain-filters%3D1%26fbclid%3DIwAR3BsTss1xbQcK2rZN3euJJ9Xs9vYIdfDGSR0NeHvJFA78ccDgEsRcBxJsU&h=AT3U_zcT7kE8E-spEZBR1PPCbGj4Lfssp0FG5ppi_OYlVI3a-oEPZbmX7q6UVuXf_xzkDei5cJqCTg8WO3EeFYs5UNy1W3_3Ns0atAoVVCZxqkLDewLY4q3kfUOopkRkhQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20G2UYwpbM6ckeFKa2Ig51XJdIMnvMJSSfdxXtoAf0Mf_uY0E4o7KLdw4zrubtEIm3vvCjBnfOQiW4SX8ifgKQ8tO5hnEGDpO8n6w8Kj7XMGLycur07fqdcqXtOQ5IN_EBjhtNwkzN4qFHtfAG-IsFxBv2Tlg-hysAK2K1whhquw65wtObTIDIOAW0jNzljXItaJdcWc4SvlDC78-ofseUsDKU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.qdl.qa%2Fen%2Fsearch%2Fsite%2FEast%252520India%252520Company%3Fretain-filters%3D1%26fbclid%3DIwAR3BsTss1xbQcK2rZN3euJJ9Xs9vYIdfDGSR0NeHvJFA78ccDgEsRcBxJsU&h=AT3U_zcT7kE8E-spEZBR1PPCbGj4Lfssp0FG5ppi_OYlVI3a-oEPZbmX7q6UVuXf_xzkDei5cJqCTg8WO3EeFYs5UNy1W3_3Ns0atAoVVCZxqkLDewLY4q3kfUOopkRkhQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT20G2UYwpbM6ckeFKa2Ig51XJdIMnvMJSSfdxXtoAf0Mf_uY0E4o7KLdw4zrubtEIm3vvCjBnfOQiW4SX8ifgKQ8tO5hnEGDpO8n6w8Kj7XMGLycur07fqdcqXtOQ5IN_EBjhtNwkzN4qFHtfAG-IsFxBv2Tlg-hysAK2K1whhquw65wtObTIDIOAW0jNzljXItaJdcWc4SvlDC78-ofseUsDKU
http://www.vangoghmuseum.nl/en/news-and-press/press-releases/van-gogh-museum-acquires-letter-from-van-gogh-and-gauguin
http://www.vangoghmuseum.nl/en/news-and-press/press-releases/van-gogh-museum-acquires-letter-from-van-gogh-and-gauguin
http://vangoghletters.org/vg/letters/let716/letter.html
http://ow.ly/Asn730qMpdj
https://www.archives.org.uk/news/807-joint-statement-of-intent-for-the-heritage-sector.html
https://www.archives.org.uk/news/807-joint-statement-of-intent-for-the-heritage-sector.html
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«There’s an Archivist for That!», an interview with Laura LaPlaca, 
Director of Archives of the National Comedy Center 
Στην ιστοσελίδα Archives Aware!, Awareness and Outreach Resources for 
Archivists και πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα «There’s an Archivist for That!» 
παρουσιάζονται παραδείγματα χώρων εργασίας που δεν θα περίμενε κανείς να 
δει να απασχολούνται αρχειονόμοι ή/και βιβλιοθηκονόμοι. Η Laura LaPlaca, 
Διευθύντρια των Αρχείων του National Comedy Center της Νέας Υόρκης 
περιγράφει πτυχές της δουλειάς της στο αρχείο ενός  χώρου με πλούσια ιστορία. 
Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ: 

https://archivesaware.archivists.org/2020/06/16/theres-an-archivist-for-
that-interview-with-laura-laplaca-the-director-of-archives-of-the-national-
comedy-center/ 
 

 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θέτει στη διάθεση του κοινού το 
Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών  
Το Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών δημιουργήθηκε από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και είναι διαθέσιμο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. 
Στο Ευρετήριο παρατίθενται αλφαβητικά τίτλοι περιοδικών εκδόσεων που έχουν 
ψηφιοποιηθεί από ένα σύνολο οργανισμών πληροφόρησης και παρέχονται στο 
κοινό σε ηλεκτρονική μορφή. Στόχος του Ευρετηρίου είναι να αποτελέσει ένα 
εργαλείο έρευνας και πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιοποιημένων 
περιοδικών εκδόσεων.  
Δείτε το Ευρετήριο εδώ: 

https://www.nlg.gr/static-page/eyretirio-psifiopoiimenon-
periodikon/?fbclid=IwAR3kaSRAYZ3Lgl1JxwZiTLj8hfDRpAYzJp3VthXDeZZDP
IDTT63aJqm05dY 
 

 
Ψηφιοποίηση και ειδική μετατροπή βιβλίων για φοιτητές με εντυπο-
αναπηρία από τη Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γ.Π.Α. 
Η Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης 
δράσης, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συνεργάζεται 
με την AMELib, την Ηλεκτρονική Πολυτροπική Βιβλιοθήκη για Άτομα με 
Αναπηρία (ΑμεΑ) για την ψηφιοποίηση και ειδική μετατροπή βιβλίων. 
Πηγή: 

https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/psifiopoiisi-kai-eidiki-metatropi-
vivlion-gia-foitites-me-entypo-anapiria-apo-tin 
 

 

https://archivesaware.archivists.org/2020/06/16/theres-an-archivist-for-that-interview-with-laura-laplaca-the-director-of-archives-of-the-national-comedy-center/
https://archivesaware.archivists.org/2020/06/16/theres-an-archivist-for-that-interview-with-laura-laplaca-the-director-of-archives-of-the-national-comedy-center/
https://archivesaware.archivists.org/2020/06/16/theres-an-archivist-for-that-interview-with-laura-laplaca-the-director-of-archives-of-the-national-comedy-center/
https://www.nlg.gr/static-page/eyretirio-psifiopoiimenon-periodikon/?fbclid=IwAR3kaSRAYZ3Lgl1JxwZiTLj8hfDRpAYzJp3VthXDeZZDPIDTT63aJqm05dY
https://www.nlg.gr/static-page/eyretirio-psifiopoiimenon-periodikon/?fbclid=IwAR3kaSRAYZ3Lgl1JxwZiTLj8hfDRpAYzJp3VthXDeZZDPIDTT63aJqm05dY
https://www.nlg.gr/static-page/eyretirio-psifiopoiimenon-periodikon/?fbclid=IwAR3kaSRAYZ3Lgl1JxwZiTLj8hfDRpAYzJp3VthXDeZZDPIDTT63aJqm05dY
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/psifiopoiisi-kai-eidiki-metatropi-vivlion-gia-foitites-me-entypo-anapiria-apo-tin
https://www2.aua.gr/el/news-events/nea/psifiopoiisi-kai-eidiki-metatropi-vivlion-gia-foitites-me-entypo-anapiria-apo-tin


4 

 

Μουσική βιβλιοθηκονομία/αρχειονομία, των Ηλία Κυριαζή (Deutsche 
Nationalbibliothek), Αρσινόης Ιωαννίδου (Greek Office RISM) και 
Άρη Μπαζμαδέλη (Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ) 
Στο κείμενο με τίτλο «Μουσική βιβλιοθηκονομία/αρχειονομία» αναλύεται ο όρος 
Μουσική Βιβλιοθηκονομία / Αρχειονομία, οι άξονες και οι ενέργειες, η σχέση με 
άλλα επιστημονικά πεδία και τέλος η κατάρτιση και η εκπαίδευση των μουσικών 
βιβλιοθηκονόμων για τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών οργάνωσης και 
έρευνας. 
Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://drive.google.com/file/d/1WTJmr1f8II5MZaIxYGYr9EH5v2M0o9NU/v
iew?fbclid=IwAR21TC22TpJHrQsYmlTbbEUwZUkPJyTsGMXHexo8AdCnlV6jXj
TeiAzg8MA 
 

 
Coronavirus: How libraries provided a lifeline in lockdown, by Laura 
Devlin and Laurence Cawley 
Όταν αποφασίστηκε το κλείσιμο των βιβλιοθηκών, κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας στην Μεγάλη Βρετανία, το κοινό δεν είχε μεν πρόσβαση σε βιβλία, 
όμως η σύνδεση με την τοπική κοινότητα διατηρήθηκε σχεδόν ανέπαφη. Το BBC 
News επισκέφτηκε τη Βιβλιοθήκη του Ipswich για να ακούσει από τους χρήστες 
της βιβλιοθήκης πως βρήκαν «καταφύγιο» στη βιβλιοθήκη το δύσκολο αυτό 
διάστημα.  
Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-
53312324?at_custom4=65B46564-C2C2-11EA-98B2-
6F234D484DA4&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=link&at
_custom2=facebook_page&at_custom3=Regional+BBC+East&fbclid=IwAR3ywj
qjs-C4VtIdWI-v8bZ3aag3f8onv0kuPq-WpRfddbXXTCX2-R0JC_k 
 

 
Five Questions with Carlyn Osborn of the Digital Content 
Management Section, by Danna Bell 
Στo blog της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου η Carlyn Osborn,  Community Manager 
του Τμήματος Digital Content Management της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 
περιγράφει τις αρμοδιότητες της σε έναν τομέα για τον οποίο δεν γνωρίζουμε 
πολλά. 
Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ: 

https://blogs.loc.gov/teachers/2020/07/five-questions-with-carlyn-osborn-of-
the-digital-content-management-section/#comments 
 

 
Jisc new guide: purchasing digital archives; guidelines for librarians 
when negotiating with publishers 
Έχετε τις γνώσεις για να διαπραγματευτείτε δικαιώματα χρήσης κατά τη 
διαδικασία απόκτησης ψηφιακών αρχείων; Η νέα έκδοση του Jisc αποτελεί ένα 

https://drive.google.com/file/d/1WTJmr1f8II5MZaIxYGYr9EH5v2M0o9NU/view?fbclid=IwAR21TC22TpJHrQsYmlTbbEUwZUkPJyTsGMXHexo8AdCnlV6jXjTeiAzg8MA
https://drive.google.com/file/d/1WTJmr1f8II5MZaIxYGYr9EH5v2M0o9NU/view?fbclid=IwAR21TC22TpJHrQsYmlTbbEUwZUkPJyTsGMXHexo8AdCnlV6jXjTeiAzg8MA
https://drive.google.com/file/d/1WTJmr1f8II5MZaIxYGYr9EH5v2M0o9NU/view?fbclid=IwAR21TC22TpJHrQsYmlTbbEUwZUkPJyTsGMXHexo8AdCnlV6jXjTeiAzg8MA
https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-53312324?at_custom4=65B46564-C2C2-11EA-98B2-6F234D484DA4&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=link&at_custom2=facebook_page&at_custom3=Regional+BBC+East&fbclid=IwAR3ywjqjs-C4VtIdWI-v8bZ3aag3f8onv0kuPq-WpRfddbXXTCX2-R0JC_k
https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-53312324?at_custom4=65B46564-C2C2-11EA-98B2-6F234D484DA4&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=link&at_custom2=facebook_page&at_custom3=Regional+BBC+East&fbclid=IwAR3ywjqjs-C4VtIdWI-v8bZ3aag3f8onv0kuPq-WpRfddbXXTCX2-R0JC_k
https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-53312324?at_custom4=65B46564-C2C2-11EA-98B2-6F234D484DA4&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=link&at_custom2=facebook_page&at_custom3=Regional+BBC+East&fbclid=IwAR3ywjqjs-C4VtIdWI-v8bZ3aag3f8onv0kuPq-WpRfddbXXTCX2-R0JC_k
https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-53312324?at_custom4=65B46564-C2C2-11EA-98B2-6F234D484DA4&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=link&at_custom2=facebook_page&at_custom3=Regional+BBC+East&fbclid=IwAR3ywjqjs-C4VtIdWI-v8bZ3aag3f8onv0kuPq-WpRfddbXXTCX2-R0JC_k
https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-53312324?at_custom4=65B46564-C2C2-11EA-98B2-6F234D484DA4&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=link&at_custom2=facebook_page&at_custom3=Regional+BBC+East&fbclid=IwAR3ywjqjs-C4VtIdWI-v8bZ3aag3f8onv0kuPq-WpRfddbXXTCX2-R0JC_k
https://blogs.loc.gov/teachers/2020/07/five-questions-with-carlyn-osborn-of-the-digital-content-management-section/#comments
https://blogs.loc.gov/teachers/2020/07/five-questions-with-carlyn-osborn-of-the-digital-content-management-section/#comments
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χρήσιμο οδηγό για τη διαπραγμάτευση με τους εκδότες πετυχαίνοντας ευνοϊκούς 
όρους.  
Διαβάστε περισσότερα:  

http://archivesportaleurope.blog/2020/07/10/jisc-new-guide-purchasing-
digital-archives-guidelines-for-librarians-when-negotiating-with-publishers/ 
 

 
«Interesting reads on the topic of copyright» 
Διαβάστε μία μικρή συλλογή κειμένων από την Wikimédia France, την ICOM 
Italia, την European Commission και την International Federation of Library 
Associations and Institutions - IFLA που αφορούν στο θέμα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας (copyright). 
Πηγή: 

https://archivesportaleurope.blog/2020/07/09/interesting-reads-on-the-
topic-of-copyright/?fbclid=IwAR1BanGh5bmfcXBr7_wl38_y4wy--8bUFg3hW-
S7mhaMHk8pmdTrTFq3vus 
 

 
Η Ακαδημία Αθηνών στο SearchCulture  
Η Ακαδημία Αθηνών, ο παλαιότερος ερευνητικός φορέας της χώρας, έχει 
πολυετή παράδοση στη συλλογή τεκμηρίων και στην μελέτη των ανθρωπιστικών 
και των κοινωνικών επιστημών. Ένα μεγάλο μέρος του ψηφιακού της 
αποθέματος, που αριθμεί πάνω από 260.000 τεκμήρια, διατίθεται στον εθνικό 
συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου www.SearchCulture.gr. Το περιεχόμενο 
είναι οργανωμένο σε 10 επιμέρους συλλογές, ανά ερευνητικό κέντρο. 
Χαρακτηρίζεται 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 επιστημών, των 
γραμμάτων και των τεχνών.  
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ: 

http://www.ekt.gr/el/news/24487   
 

 
«Innovation and local tourism key to re-design Europe’s cultural and 
creative cities», an EU Science Hub - Joint Research Centre Report  
Η Έκθεση του Science Hub - Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις, στις οποίες απασχολείται μεγάλος αριθμός 
ατόμων στο χώρο του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, έχουν 
υποστεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Η Έκθεση παρουσιάζει προβλέψεις, 
βασισμένες σε δεδομένα πριν από την περίοδο εξάπλωσης του COVID-19, καθώς 
και μελλοντικές ενέργειες, βάσει της πολιτικής που έχει αποφασισθεί να 
εφαρμοστεί.   
Διαβάστε την πλήρη Έκθεση εδώ: 

https://europa.eu/!RD64pr 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farchivesportaleurope.blog%2F2020%2F07%2F10%2Fjisc-new-guide-purchasing-digital-archives-guidelines-for-librarians-when-negotiating-with-publishers%2F%3Ffbclid%3DIwAR2b4jC9ujTstdkkCUkkaIoP2oR8vvcmr-GGH7u4vvklLIeS3sIV2_iqUok&h=AT0Wo_i7m1TLqMYoJYmEW0pwUMgKNsIFpxcOot852tAMlHIC9fWXNV0-8dpZiPXqFJo-0DOvUahP1dxSk8NgdWLZtRTk4ip7tVaP5hxJZfOP9o_opZb8I8qTZhRYHHxuHQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3G9-zASCtNPNSj1XFh3qn4jJYd_X1A4_zDBKwad1IFGnp8Gg21rNJc-7_Aev7wWIWXUzLCBqfStnfCbGMFefwBd6kllUTR56tVHA1Lv_VmAOYBzJO5S2T7V096pZ32ObSHiAGjfMMohtjcmiDjZ-RCqIO3ACbJoeuDFxNBPjvvGOxFa3gR1HvZMGi1CVNqeTuhbIxALoWxHSQ-su0JLGO0bzGLCA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farchivesportaleurope.blog%2F2020%2F07%2F10%2Fjisc-new-guide-purchasing-digital-archives-guidelines-for-librarians-when-negotiating-with-publishers%2F%3Ffbclid%3DIwAR2b4jC9ujTstdkkCUkkaIoP2oR8vvcmr-GGH7u4vvklLIeS3sIV2_iqUok&h=AT0Wo_i7m1TLqMYoJYmEW0pwUMgKNsIFpxcOot852tAMlHIC9fWXNV0-8dpZiPXqFJo-0DOvUahP1dxSk8NgdWLZtRTk4ip7tVaP5hxJZfOP9o_opZb8I8qTZhRYHHxuHQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3G9-zASCtNPNSj1XFh3qn4jJYd_X1A4_zDBKwad1IFGnp8Gg21rNJc-7_Aev7wWIWXUzLCBqfStnfCbGMFefwBd6kllUTR56tVHA1Lv_VmAOYBzJO5S2T7V096pZ32ObSHiAGjfMMohtjcmiDjZ-RCqIO3ACbJoeuDFxNBPjvvGOxFa3gR1HvZMGi1CVNqeTuhbIxALoWxHSQ-su0JLGO0bzGLCA
https://archivesportaleurope.blog/2020/07/09/interesting-reads-on-the-topic-of-copyright/?fbclid=IwAR1BanGh5bmfcXBr7_wl38_y4wy--8bUFg3hW-S7mhaMHk8pmdTrTFq3vus
https://archivesportaleurope.blog/2020/07/09/interesting-reads-on-the-topic-of-copyright/?fbclid=IwAR1BanGh5bmfcXBr7_wl38_y4wy--8bUFg3hW-S7mhaMHk8pmdTrTFq3vus
https://archivesportaleurope.blog/2020/07/09/interesting-reads-on-the-topic-of-copyright/?fbclid=IwAR1BanGh5bmfcXBr7_wl38_y4wy--8bUFg3hW-S7mhaMHk8pmdTrTFq3vus
http://www.searchculture.gr/
http://www.ekt.gr/el/news/24487
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2F!RD64pr%3Ffbclid%3DIwAR1NWQBjYfCX0_lhxvMX_qM-jO1Xyja3lSmOTLsIOa00qhJ9HTaypKARtXc&h=AT10EUOZdvoVOoxFqTf-lNLxFW7GCY8a6ujwxn2ZQ_O5vGQu4iwWW3u8Ap2Oy5Nzdm9XvD8ySwEAeGbkOjk-c2nTJ89AmvKSJD0L3B6i6APpPN4lP2Kz4_y365C02KJShQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0dIv0z-z4KoaNXDd1vs1EDLVM0LksOT4rqurXd92TemCfGHwLqtqo2A8AxyqfXB7yt1C6Xu8sNtoIg-smG8lWQ5SHwSFH4vONpr4-A7HlDa88YcKdyvWl6YPCklAmvunmzuNV3i7OiRan86NXY17qOW2AWV7Dy6NM6OUpnsZVSM0qCPdwu9E4nQfhJE8dIZz5SXTGGL-EA8io9-5n5qhiqudEM
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«Digital Culture Network» 
Το 2019, ξεκίνησε το Digital Culture Network με σκοπό να αναπτύξει τις 
ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών στο χώρο των τεχνών και εν γένει, του 
πολιτισμού. Μετά από ένα (1) χρόνο λειτουργίας, το Δίκτυο εξέδωσε τα μέχρι 
τώρα πεπραγμένα του.  
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ: 

https://digitalculturenetwork.org.uk 
 

 
Exeter museum offers physical activity packs for «shielded, 
vulnerable or isolated» people 
Το Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery διασφαλίζει ότι κανένα μέλος 
της τοπικής κοινότητάς του δεν θα αποκλειστεί από την πρόσβαση στο 
περιεχόμενό του κατά την περίοδο της απαγόρευσης κυκλοφορίας και, γενικά, 
της πανδημίας. Το Μουσείο συνεργάζεται με το Δημοτικό Φορέα Πολιτιστικής 
Διαχείρισης της πόλης του Exeter στην Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να 
διανείμει μουσειοσκευές (museum kits) προς κάθε ευάλωτο και απομονωμένο 
άτομο της κοινότητας, ως μέρος μίας διαρκούς προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η 
ανία του εγκλεισμού και της απαγόρευσης κυκλοφορίας.  
Η Rachel Sutton, επικεφαλής σύμβουλος για το κλίμα και τον πολιτισμό στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Exeter εξηγεί ότι «ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως οι 
ηλικιωμένοι και τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, πολλές φορές αδυνατούν 
να έχουν πρόσβαση στον τεράστιο πλούτο δημιουργικών πηγών, που είναι 
διαθέσιμος διαδικτυακά. Επίσης, γνωρίζουμε ότι πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι 
δεν έχουν τις γνώσεις και την άνεση να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακές 
υπηρεσίες».  

https://advisor.museumsandheritage.com/news/exeter-museum-offers-
physical-activity-packs-shielded-vulnerable-isolated-
people/?fbclid=IwAR0jS0CAUfrq1xVM8qhqh4yi8Kp3xrdvlLkWMBAqXV_v6HU
ii01M8RDrshA 
 

 
«Η απόλυτη καταστροφή του πολιτιστικού Λονδίνου, μια απώλεια 
τουλάχιστον 58 δισ. Λιρών» 
Το Γραφείο Πολιτισμού του Δημάρχου του Λονδίνου, Sadiq Khan, αποκάλυψε 
τον καταστροφικό αντίκτυπο του COVID-19 στις δημιουργικές βιομηχανίες του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η πολιτιστική βιομηχανία έχει πληγεί διπλάσια από την 
ευρύτερη οικονομία της χώρας, με 400.000 θέσεις εργασίας που αναμένεται να 
χαθούν σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πηγή: 

https://www.elculture.gr/blog/article/i-apolyti-katastrofi-tou-politistikou-
londinou-mia-apolia-toulachiston-58-dis-liron/ 
 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdigitalculturenetwork.org.uk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0i-ZbcgSELaMarrOsqzSqZmWVdSSJP-iIgsUsDPJp7kkbymiq3ZHRXwFE&h=AT3X9sGG0OTYxM8VrOQQZanjEt09g-NgU_G-sO9mLtf53AT97noEbbTaSz5fAB4svaHmqFxtmPNZRPeJfdiH-TiLNhJXPXGu0uJ3M1o2Ssdhj9rqUCcYs-saSP0LhQYX_g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11zvYqlJ8ouX5rR0NYRlb4JYq0ftjHUGN9HqBlCuKt5Izy7KVHreMxR7LEbJJwrQqyPN5JmsRX0US9ISXVDEDQeWFNCNi5hj3vF7sZuGi6XMsPhOKi8hsdE9HiwnEvbsVHkvzGPRRTxc8NgKOiX8rN-nM0UGvQFPUz3LGV72GWCvyBeA09gzCLow6x3r6BI7aqgpUO9VXXXAaYmd9i27UlzcGNwamg1MNeZe0
https://advisor.museumsandheritage.com/news/exeter-museum-offers-physical-activity-packs-shielded-vulnerable-isolated-people/?fbclid=IwAR0jS0CAUfrq1xVM8qhqh4yi8Kp3xrdvlLkWMBAqXV_v6HUii01M8RDrshA
https://advisor.museumsandheritage.com/news/exeter-museum-offers-physical-activity-packs-shielded-vulnerable-isolated-people/?fbclid=IwAR0jS0CAUfrq1xVM8qhqh4yi8Kp3xrdvlLkWMBAqXV_v6HUii01M8RDrshA
https://advisor.museumsandheritage.com/news/exeter-museum-offers-physical-activity-packs-shielded-vulnerable-isolated-people/?fbclid=IwAR0jS0CAUfrq1xVM8qhqh4yi8Kp3xrdvlLkWMBAqXV_v6HUii01M8RDrshA
https://advisor.museumsandheritage.com/news/exeter-museum-offers-physical-activity-packs-shielded-vulnerable-isolated-people/?fbclid=IwAR0jS0CAUfrq1xVM8qhqh4yi8Kp3xrdvlLkWMBAqXV_v6HUii01M8RDrshA
https://www.facebook.com/britishlibrary/?__cft__%5b0%5d=AZWxHrPIrRhQDd8PyX396MM7XikcmYXm-jF8WO196G1YPK5rrjsqW1V9ekKWSYq5BombFIGqW6uiTfapQusTV8is-0V2o4CduVDDRGo9fWvKX9LUDv1t7phmDh2YoT7h95Y8kZm6CVhRcTRna82LPBHKKfM5xXaJy35oqPhHdOqZfFq7KEi-bn-pL_aBtxnXTz-2rjsNgxqdORMl0x1PFCTN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/britishlibrary/?__cft__%5b0%5d=AZWxHrPIrRhQDd8PyX396MM7XikcmYXm-jF8WO196G1YPK5rrjsqW1V9ekKWSYq5BombFIGqW6uiTfapQusTV8is-0V2o4CduVDDRGo9fWvKX9LUDv1t7phmDh2YoT7h95Y8kZm6CVhRcTRna82LPBHKKfM5xXaJy35oqPhHdOqZfFq7KEi-bn-pL_aBtxnXTz-2rjsNgxqdORMl0x1PFCTN&__tn__=kK-R
https://www.elculture.gr/blog/article/i-apolyti-katastrofi-tou-politistikou-londinou-mia-apolia-toulachiston-58-dis-liron/
https://www.elculture.gr/blog/article/i-apolyti-katastrofi-tou-politistikou-londinou-mia-apolia-toulachiston-58-dis-liron/
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«Coronavirus: Arts venues welcome £1.57bn government support» 
Ο καλλιτεχνικός τομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχορηγείται με 1,57 
δισεκατομμύρια λίρες. Η Βρετανική Κυβέρνηση προσδοκά να ενισχύσει με αυτά 
τα χρήματα το μέλλον των θεάτρων, των πινακοθηκών, της μουσικής και εν γένει 
της πολιτιστικής βιομηχανίας σε όλη τη χώρα.  
Πηγή: 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-
53302415?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4
=781E487E-BF06-11EA-AC4A-
4F283A982C1E&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_cam
paign=64&fbclid=IwAR0ubroFAZj3t59kbRySAKFsvMwVgHhPzHUIZFkp4z07je
5mfeuoCT7gUJk 
 

 
«Understanding changes to the way that we consume culture at home 
during COVID-19» 
Η απαγόρευση κυκλοφορίας που αναπόφευκτα ανάγκασε όλους να παραμείνουν 
στο σπίτι τους, η προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της  κοινωνικής 
αποστασιοποίησης στην πνευματική υγεία και η τεράστια οικονομική 
αβεβαιότητα, έχουν ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αξιοποίησε το 
ψηφιακό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αυτή η τάση 
διαφαίνεται να διατηρείται και μακροπρόθεσμα. Επομένως, αποτελεί 
αναγκαιότητα να μελετηθεί η φύση και οι συνέπειες αυτών των αλλαγών 
προκειμένου να γίνει κατανοητός ο αντίκτυπος της κρίσης στις Δημιουργικές 
Βιομηχανίες, όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μουσική, οι εκδόσεις κλπ. 
Όλοι αυτοί οι τομείς αποφέρουν δισεκατομμύρια λίρες προστιθέμενης αξίας στην 
Βρετανική οικονομία, μέσω της φυσικής παρουσίας και της εμπλοκής του 
κοινού/των καταναλωτών σε αυτούς.  
Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://www.adesteplus.eu/resource/understanding-changes-to-the-way-that-
we-consume-culture-at-home-during-covid-19/ 
 

 
«The impact of the COVID-19 pandemic on the Cultural and Creative 
Sector», a Report for the Council of Europe 
Η KEA European Affairs δημοσίευσε μία νέα Έκθεση για το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, όπου γίνεται μία πρώτη εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου της 
πανδημίας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην 
επισφαλή θέση που έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους.  
Στη συνέχεια της Έκθεσης δίνεται μία συνολική εικόνα των μέτρων που έχουν 
ληφθεί σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
οικονομική και κοινωνική κρίση.  
 
 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=781E487E-BF06-11EA-AC4A-4F283A982C1E&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_campaign=64&fbclid=IwAR0ubroFAZj3t59kbRySAKFsvMwVgHhPzHUIZFkp4z07je5mfeuoCT7gUJk
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=781E487E-BF06-11EA-AC4A-4F283A982C1E&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_campaign=64&fbclid=IwAR0ubroFAZj3t59kbRySAKFsvMwVgHhPzHUIZFkp4z07je5mfeuoCT7gUJk
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=781E487E-BF06-11EA-AC4A-4F283A982C1E&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_campaign=64&fbclid=IwAR0ubroFAZj3t59kbRySAKFsvMwVgHhPzHUIZFkp4z07je5mfeuoCT7gUJk
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=781E487E-BF06-11EA-AC4A-4F283A982C1E&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_campaign=64&fbclid=IwAR0ubroFAZj3t59kbRySAKFsvMwVgHhPzHUIZFkp4z07je5mfeuoCT7gUJk
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=781E487E-BF06-11EA-AC4A-4F283A982C1E&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_campaign=64&fbclid=IwAR0ubroFAZj3t59kbRySAKFsvMwVgHhPzHUIZFkp4z07je5mfeuoCT7gUJk
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=781E487E-BF06-11EA-AC4A-4F283A982C1E&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News&at_campaign=64&fbclid=IwAR0ubroFAZj3t59kbRySAKFsvMwVgHhPzHUIZFkp4z07je5mfeuoCT7gUJk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.adesteplus.eu%2Fresource%2Funderstanding-changes-to-the-way-that-we-consume-culture-at-home-during-covid-19%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nzdM4ngV_8n4EONt0bte2HGh_41xpv6_wh-x1PsF_DrWHOhh0xwvRxTI&h=AT3boZusGnOKfinfINFwVq2EnfDRtzDAdQv7H9N8BYZowS1dNXRiIssark-6R00qGZyWetaDUPH3LmzESFs6Rn__6RW91jHn3ZT2oDgmxGLMbSdc5ega0YiwqEYYU9buuw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0nybEsPRpQWu-lxmRUr8yW789u7QalOh82uF20FPeDqjPNqjv64oQf-3AaCcZMREsvfgqXkll3jY14veEcLscsPRdem0Hbbh8pEXKuBux3c6za6JNit6H1N9B7pNVxvY2F4uBjogJ-2gNHBnnH3N-RVP9UDq3Y1zB5fLQJTCZmRoNmzSMyF0GBwNLr6yIXbkp3W6OTjBEGuSVTkaoog-I5prc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.adesteplus.eu%2Fresource%2Funderstanding-changes-to-the-way-that-we-consume-culture-at-home-during-covid-19%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nzdM4ngV_8n4EONt0bte2HGh_41xpv6_wh-x1PsF_DrWHOhh0xwvRxTI&h=AT3boZusGnOKfinfINFwVq2EnfDRtzDAdQv7H9N8BYZowS1dNXRiIssark-6R00qGZyWetaDUPH3LmzESFs6Rn__6RW91jHn3ZT2oDgmxGLMbSdc5ega0YiwqEYYU9buuw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0nybEsPRpQWu-lxmRUr8yW789u7QalOh82uF20FPeDqjPNqjv64oQf-3AaCcZMREsvfgqXkll3jY14veEcLscsPRdem0Hbbh8pEXKuBux3c6za6JNit6H1N9B7pNVxvY2F4uBjogJ-2gNHBnnH3N-RVP9UDq3Y1zB5fLQJTCZmRoNmzSMyF0GBwNLr6yIXbkp3W6OTjBEGuSVTkaoog-I5prc
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Διαβάστε την πλήρη Έκθεση εδώ: 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/Impact-of-COVID-19-pandemic-on-
CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf 
 

 
NEMO co-signs letter calling for strong and systemic support 
measures to recover from the crisis 
Το Δίκτυο ΝΕΜΟ (Network of European Museum Organisations) και 93 άλλοι 
φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό και στο δημιουργικό τομέα, 
συνυπέγραψαν μία Επιστολή, στην οποία κάνουν έκκληση για τη λήψη ισχυρών 
και συστηματικών μέτρων, σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να 
ξεπεραστεί η κρίση.  
Διαβάστε την Επιστολή εδώ: 

https://www.ne-
mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_Statements/Joint_sector_call_-
_Investing_in_Europe_s_next_generation_by_investing_in_culture.pdf 
 

 
Share3D - helping the cultural heritage sector to tell stories 
Η έλευση της 3D τεχνολογίας φέρνει νέες ευκαιρίες στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, προσφέροντας καινοτόμους τρόπους πρόσβασης στην κληρονομιά 
για εκπαιδευτικούς, τουριστικούς, ερευνητικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. 
Παράλληλα όμως ανακύπτουν και νέες προκλήσεις, όπως πώς μπορεί κάποιος να 
επωφεληθεί περισσότερο από την τρισδιάστατη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες 
και να ανταπεξέλθει στις ταχύτητες που χαρακτηρίζουν τις τεχνολογικές αλλαγές; 
Σε αυτό το κείμενο, η Kate Fernie και ο Dimitris Gavrilis μιλούν για το Share3D, 
ένα πρόγραμμα της Europeana, όπου χρησιμοποιείται η 3D τεχνολογία 
προκειμένου να παρακινηθεί το κοινό να εξερευνήσει και να 
επαναχρησιμοποιήσει το διαθέσιμο περιεχόμενο πολιτιστικής κληρονομιάς.  

https://pro.europeana.eu/post/share3d-helping-the-cultural-heritage-sector-
to-tell-stories 
 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
«ARCHIVES * RECORDS 2020: Creating Our Future», 3 - 8 August 
2020 
Το Συμβούλιο των Εθνικών Αρχειονόμων των ΗΠΑ και η Εταιρεία Αμερικανών 
Αρχειονόμων πραγματοποιεί μία σειρά δράσεων  και διαδικτυακών συσκέψεων 
πριν την έναρξη του Συνεδρίου με τίτλο: «ARCHIVES * RECORDS 2020: 
Creating Our Future» 

 Για πληροφορίες σχετικά με το πλήρες Πρόγραμμα των Δράσεων δείτε εδώ: 

 https://www2.archivists.org/am2020/schedule 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/Impact-of-COVID-19-pandemic-on-CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf
https://keanet.eu/wp-content/uploads/Impact-of-COVID-19-pandemic-on-CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_Statements/Joint_sector_call_-_Investing_in_Europe_s_next_generation_by_investing_in_culture.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_Statements/Joint_sector_call_-_Investing_in_Europe_s_next_generation_by_investing_in_culture.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_Statements/Joint_sector_call_-_Investing_in_Europe_s_next_generation_by_investing_in_culture.pdf
https://pro.europeana.eu/post/share3d-helping-the-cultural-heritage-sector-to-tell-stories
https://pro.europeana.eu/post/share3d-helping-the-cultural-heritage-sector-to-tell-stories
https://www2.archivists.org/am2020/schedule
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«Collect & Connect: Archives and Collections in a Digital Age», Leiden, 
The Netherlands, November 2020 
Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής προτάσεων για το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: 
«Collect & Connect: Archives and Collections in a Digital Age» που θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη Leiden της Ολλανδίας, το Νοέμβριο του 2020.  

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2020.  

 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ: 

http://archivesportaleurope.blog/2020/07/03/call-for-papers-collect-
connect-conference-deadline-11-september/ 
 

 
The MobiDig project 

 Στόχος του έργου «MobiDig» είναι να εκπαιδεύσει βιβλιοθηκονόμους, 
διαχειριστές μικρών οργανισμών και μέλη οργανισμών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας και της αρχειονομίας, προκειμένου 
να δημιουργήσουν τις δικές τους χαμηλού κόστους ψηφιακές υποδομές και 
βάσεις διατήρησης δεδομένων. Το έργο παρέχει διαδικτυακούς πόρους για την 
επιμόρφωση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων. 

 Δείτε περισσότερα εδώ: 

http://mobiledigit.eu/the-project/ 
 

 
ALL DIGITAL Summit 2020 «Competences for the future» Βερολίνο, 
Γερμανία, 7 – 8 Οκτωβρίου 2020 

 Η Συνάντηση Κορυφής έχει σκοπό να φέρει σε επαφή εκπροσώπους από 
δίκτυα και φορείς που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες των Ευρωπαίων 
πολιτών.   

 Εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι διοργανωτές επέλεξαν μία υβριδική 
μορφή διεξαγωγής της Συνάντησης, και με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, 
ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Βερολίνο, να 
συμμετέχουν εξ αποστάσεως αλλά με έναν ενεργό τρόπο. 
Η έναρξη των εγγραφών υπολογίζεται να ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου.  

 Διαβάστε περισσότερα εδώ: 
https://summit.all-digital.org/2020/07/03/all-digital-summit-2020-call-for-
workshops-and-lightning-talks/ 
 

 
BOBCATSSS 2021 conference «DIGITAL TRANSFORMATION» 
Το BOBCATSSS είναι ένα διεθνές ετήσιο Συμπόσιο το οποίο ασχολείται με 
σημαντικά θέματα που απασχολούν τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα σε ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  
Έχει δημιουργηθεί από και για φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και 
επαγγελματίες στο χώρο της επιστήμης της πληροφόρησης.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farchivesportaleurope.blog%2F2020%2F07%2F03%2Fcall-for-papers-collect-connect-conference-deadline-11-september%2F%3Ffbclid%3DIwAR31qYdFFRvcQhbSO5BB68AyiBkrX9Ye-l7VW1NmV-Hu7H7MYvnJURyHRjE&h=AT0hslKzdBP9J7FU3v8owPDoT837Gw25btTlzZ-MtYwbyQ8CXc81-Zxze2UFbHD3QJ211Hbitugh8YC_T7hT1zJCh8KT6QlBdEfrcRigBvqVa4I4QiDaxRt2zAsX8CaqTQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1uOBwx2giFthRuDCV49eV102wS6gWxX165pnE-rGYIFMlWndfCCqfu7f5IulhtfOzPZJm1NBEWnyhWxNheQvKbEy8HD7Oyrc236yhkgHt5xgDLebZM0n19lL3wSDbaKpUbs7L1XSTvBaK7n3GrA_F2stBM4Q3LN-zkIsxTe8bleukblTxHZaKP0nzZG8CnZ88lpqwJkQFAfilIdfCPxoMGmNwJeg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farchivesportaleurope.blog%2F2020%2F07%2F03%2Fcall-for-papers-collect-connect-conference-deadline-11-september%2F%3Ffbclid%3DIwAR31qYdFFRvcQhbSO5BB68AyiBkrX9Ye-l7VW1NmV-Hu7H7MYvnJURyHRjE&h=AT0hslKzdBP9J7FU3v8owPDoT837Gw25btTlzZ-MtYwbyQ8CXc81-Zxze2UFbHD3QJ211Hbitugh8YC_T7hT1zJCh8KT6QlBdEfrcRigBvqVa4I4QiDaxRt2zAsX8CaqTQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1uOBwx2giFthRuDCV49eV102wS6gWxX165pnE-rGYIFMlWndfCCqfu7f5IulhtfOzPZJm1NBEWnyhWxNheQvKbEy8HD7Oyrc236yhkgHt5xgDLebZM0n19lL3wSDbaKpUbs7L1XSTvBaK7n3GrA_F2stBM4Q3LN-zkIsxTe8bleukblTxHZaKP0nzZG8CnZ88lpqwJkQFAfilIdfCPxoMGmNwJeg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmobiledigit.eu%2Fthe-project%2F%3Ffbclid%3DIwAR12sO68qXvLZ-gs54FHXKpMfTvZv5jbLpixbU3DB4w13MGVt2fnHcRvfsc&h=AT0tMA5CqrDV-SgKz64DXHyuXZMVhHibpD_U-mPv3BpuVrw6ZYt0rY_3CC9Zhs-3ttWvmJ58062Mu-OlrRE__Tk-dMmr5XlTUSFaadPdMOv7ooty5_GEydUerXEqSsFVSg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0qNCMvnSsTy8MiFrHO-i-WSnZfWNIl9J6LSgb3gKkuRDNlKTx_sYJ8XZgiQ3opdxXVBQfIWRnUOy4H1yc440WaZFJVSN14gNs3x5cz_M-Xk0fGXaVsLU8bWOtWVzfDR8hoH1QKDWaBEL22dkElI9MFzQ7nv7-irZ5tj9szFbSiU8td3kWYbEIncx0IqWNOKFvYQbGYdWJ-QJ12vsAAqiu02ipC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsummit.all-digital.org%2F2020%2F07%2F03%2Fall-digital-summit-2020-call-for-workshops-and-lightning-talks%2F%3Ffbclid%3DIwAR1h0y8OYz07kExmo5ifa4h1LIz7jfDTdLmB9mgKV59GcbdUfVyrEYOZekc&h=AT2Xrr5CtLEocnPDd85C5pr72u-BZsfmkWa19IPxhZzaBVTJirOi1RvIG-0N2gr6QShOQjP4QBEb_IgNqYhnYDJiIjlYmlPF2xBa7DoCCv5-vSGGyOwU3NeOnhU7MK33qA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1G3fUxgD2OB2GFJQ3JsirY8RH3HDtt0qSgHgw09mHFtVqmycoWvxzNLH0XB7xaGpWLvCahIMHw7nL60qEQfP9HGxOlHSJyz_6rxgCxfcvrPtLNeYxICezjN9Lu-7Mh_K6CtIXbjwMmL7tEwZTF2w6gMcxXsk1YN8_kL1eUZ5b6WrrpHdGGuSmahHodToOCNS_YOQrmFqyoL6QB9GWb2UpmkRUfDtuD2jkiBFyUdyEwyjzreceO0K07lWdLC_s3GUiE2QN82YT2JndE5x_6pDYXU5cKNlKH
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsummit.all-digital.org%2F2020%2F07%2F03%2Fall-digital-summit-2020-call-for-workshops-and-lightning-talks%2F%3Ffbclid%3DIwAR1h0y8OYz07kExmo5ifa4h1LIz7jfDTdLmB9mgKV59GcbdUfVyrEYOZekc&h=AT2Xrr5CtLEocnPDd85C5pr72u-BZsfmkWa19IPxhZzaBVTJirOi1RvIG-0N2gr6QShOQjP4QBEb_IgNqYhnYDJiIjlYmlPF2xBa7DoCCv5-vSGGyOwU3NeOnhU7MK33qA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1G3fUxgD2OB2GFJQ3JsirY8RH3HDtt0qSgHgw09mHFtVqmycoWvxzNLH0XB7xaGpWLvCahIMHw7nL60qEQfP9HGxOlHSJyz_6rxgCxfcvrPtLNeYxICezjN9Lu-7Mh_K6CtIXbjwMmL7tEwZTF2w6gMcxXsk1YN8_kL1eUZ5b6WrrpHdGGuSmahHodToOCNS_YOQrmFqyoL6QB9GWb2UpmkRUfDtuD2jkiBFyUdyEwyjzreceO0K07lWdLC_s3GUiE2QN82YT2JndE5x_6pDYXU5cKNlKH
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Το Συμπόσιο σκοπό έχει να συνδέσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις 
επαγγελματικές πρακτικές, με βασικό άξονα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, υπό 
την σκοπιά της βιβλιοθηκονομικής και της αρχειονομικής κοινότητας.  

 Το βασικό θέμα του Συμποσίου είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ενώ οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις επιλέγοντας μέσα από μία 
μεγάλη γκάμα θεματικών, όπως: 

 Ψηφιακή Παιδεία και Ψηφιακός Πολιτισμός  

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  

 Ψηφιακή Ηγεσία  

 Ψηφιοποίηση στις Βιβλιοθήκες και στα Αρχεία  

 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Αποθετήρια – Προγράμματα και Καλές Πρακτικές 

 Κινητές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες  

 Παραδοσιακές τεχνολογίες ιστού vs. κινητές τεχνολογίες διαδικτύου 

 Υπηρεσίες Cloud και Internet of Things 

 Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
COVID-19 

 Το 29ο BOBCATSSS Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εξαιτίας της 
πανδημίας του COVID-19. 

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:  
http://bobcatsss2021.sciencesconf.org 
 

 
Δωρεάν εκπαίδευση από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 
Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση στο ταξινομικό της 
σύστημα στην παρακάτω σελίδα: 

https://www.loc.gov/catworkshop/lcc/index.html 
Για επιπλέον βοήθεια, σε ζητήματα μουσικής, δείτε τους παρακάτω οδηγούς: 
Music and Books on Music - Outline: 

https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/LCC_M2020OUT.pdf 
Music and Books on Music - Text: 

https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/LCC_M2020TEXT.pdf 
Supplement on Music Materials: 

https://www.loc.gov/aba/publications/FreeCSM/G800.pdf 
Supplement on Discographies: 

https://www.loc.gov/aba/publications/FreeCSM/F582.pdf 
 

 
«Museums and Social Responsibility: Values revisited», co-organised 
by NEMO and the German Museums Association Deutscher 
Museumsbund e.V., 17-18 September 2020 
Το Συνέριο θα εστιάσει στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης από την πλευρά των 
μουσείων. Μέσω του καθημερινού τους έργου, τα μουσεία συνεισφέρουν 
σημαντικά στην κοινωνική ευθύνη μέσω των ερωτήσεων που δέχονται και 
συνδέονται με την κοινωνική συνοχή, κοινωνική αποδοχή και την κοινωνική 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbobcatsss2021.sciencesconf.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ItZwKta7zD1OvIBGSErMTafiOdgdXStyal6P7aI8g5o98tUZSbjyAWkM&h=AT3Hexe-oxLP_bXbpYEbMcUfjigHkniGbX8i89BWvVjjSuEUn3-Q6l9Q0SObkJXt3ZWj3Mzbz8QnFbCwYGr0EYNyrR_3y1C8E-VsyeK5YsQ774zMJtMmBLbn8nyBrE4RRyHHycADe6IDWgB3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1n4vNpBTpw8bVzcciDGb6byxBuaG-Yyr884lj8MQypAYIhj1HeVABCcgzmsRwWW7bZ4_RzpwU4DeGRbBaO3JI2kOKjcxzmct-arrY02y-3LvSUcFW7ox74QB1B-Y2fiE_p_21PwIyLniaJIOHYv04FVpcZUqVXomX6lzNEwqT35-PpXziZatp4yTOZgc10n-5MdMNdLfRfbdBaL-YqXH7Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Fcatworkshop%2Flcc%2Findex.html%3Ffbclid%3DIwAR2EwbM3dY60QgYcBo9JufFJH3fG1AFCuKOM20QItrrx4mplXh5lToUUTjU&h=AT0hS87QOeAKuUDEb8SBilS5dlFp7l3qXFCHmclX4HavG6ii7mW_EyMsEseivxbVR5B89cQUIBYwvcaOQaDzxWHxYKCS5Zw4iQzf3bhM7yZwZ3G--gwV4ktl9stMvUmX2A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3btPzln19q0xRW81_YCmyWz8tgT5sWYoqUPzVD53o1Gov49bbFZ90xlJEgZDbsMT12LSHDi5TTNKIPqQJhL04m3n3Oq2Ko6vY-uS0212yTqi_wbYIITse8Qwke6sd537M6EYJXTr7tbze__-vmdeIRsOgsrDK6gQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Faba%2Fpublications%2FFreeLCC%2FLCC_M2020OUT.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0vfvoRvSgxw-Oun3Z5X5q0c9BFhhdcaSVK7wfdzq_hJks9ZVpecgeC-jU&h=AT29wvjOSECrLUs7tCVsa64D3sbQqvbKrPDgX4u-JZh3KPwm_YMtG0qoWqyna0SDKMCoAU3UoBq8A3wTEpb4S6voBtrl5P9u2oWsQPkyb-1pSviREDZKyxGCgT0CwggpMg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3btPzln19q0xRW81_YCmyWz8tgT5sWYoqUPzVD53o1Gov49bbFZ90xlJEgZDbsMT12LSHDi5TTNKIPqQJhL04m3n3Oq2Ko6vY-uS0212yTqi_wbYIITse8Qwke6sd537M6EYJXTr7tbze__-vmdeIRsOgsrDK6gQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Faba%2Fpublications%2FFreeLCC%2FLCC_M2020TEXT.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2q0930hf7MSyUlEvLUEd7yrWsZSsy9JpD1mCJkb-bV2nQWvJQewxH19Lo&h=AT2GUR5vwUpY6Hq1mPgcfLC_11kLPHAbztXTKn0BJZsXU0__H0zGWGL5kUTRtYJIG3Onz6J-M2FrMvkRo3nMaf7fUaaFtkmDrYoEzutyxwKfKr7GVUpXhMckYMxHlHODrA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3btPzln19q0xRW81_YCmyWz8tgT5sWYoqUPzVD53o1Gov49bbFZ90xlJEgZDbsMT12LSHDi5TTNKIPqQJhL04m3n3Oq2Ko6vY-uS0212yTqi_wbYIITse8Qwke6sd537M6EYJXTr7tbze__-vmdeIRsOgsrDK6gQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Faba%2Fpublications%2FFreeCSM%2FG800.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2Lh3roJHHJvCkiHC5Wp-iS-yWDwvpnsi2W-iEZsDaqJ_hbc5w3IFppO70&h=AT0AvRYU8YTbqtK7Rj2UuoIDKJ9l8usihYNKBPHYPBcpGxDcvmrDnA8fGsv6NXVj7csdJSynuuGDtDWWvzaD6Ej3Ftcik4Pk9oMDVk7GMEqarhB0vLVNJRY8OmVv3QtS5A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3btPzln19q0xRW81_YCmyWz8tgT5sWYoqUPzVD53o1Gov49bbFZ90xlJEgZDbsMT12LSHDi5TTNKIPqQJhL04m3n3Oq2Ko6vY-uS0212yTqi_wbYIITse8Qwke6sd537M6EYJXTr7tbze__-vmdeIRsOgsrDK6gQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Faba%2Fpublications%2FFreeCSM%2FF582.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Vw82PcxySF1qBdQDfszXp8WFhJhU3Amuc-2UxovYDwE73dxaAGNfTB-g&h=AT375Gj2DxAr-y6Sadi_8wjpOvW01exxqtzV5wQXBjCAwQguRVESIoXot5vsQ1DYhCyF6FF0_ksH_K_BpB_C7Fjn1a3DaRPu3NKvhVMGk9c_97jmWzRbjEqn-1xlOIiMsQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3btPzln19q0xRW81_YCmyWz8tgT5sWYoqUPzVD53o1Gov49bbFZ90xlJEgZDbsMT12LSHDi5TTNKIPqQJhL04m3n3Oq2Ko6vY-uS0212yTqi_wbYIITse8Qwke6sd537M6EYJXTr7tbze__-vmdeIRsOgsrDK6gQ
https://www.facebook.com/Museumsbund/?__cft__%5b0%5d=AZWYEt1VEu9RZfH9JSteaswxgEHUvNo2dmlyRDC8lq3wIlyAiTqkNTk9hpGllzcj6t1qaAakXn4f5fhWoW033P2oN6m-RtX-pK9DAcfTaXfpc889j3Zk2TOeHF13GvqC-2Nmaq0Lv3biPUOtJO5AXEI8s---RvZm9Tvo6gC6_oTAVM4B806Y0Zo4LsJMj1Zcatw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Museumsbund/?__cft__%5b0%5d=AZWYEt1VEu9RZfH9JSteaswxgEHUvNo2dmlyRDC8lq3wIlyAiTqkNTk9hpGllzcj6t1qaAakXn4f5fhWoW033P2oN6m-RtX-pK9DAcfTaXfpc889j3Zk2TOeHF13GvqC-2Nmaq0Lv3biPUOtJO5AXEI8s---RvZm9Tvo6gC6_oTAVM4B806Y0Zo4LsJMj1Zcatw&__tn__=kK-R
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ποικιλομορφία. Στο διαδικτυακό αυτό Συνέδριο θα συζητηθούν βασικές πλευρές 
των μουσείων, της κοινωνικής εμπλοκής και ανάπτυξης.  
Σύντομες διαλέξεις, πάνελ συζητήσεων και workshops θα  περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα θέματα: 

 Συμμετοχή της κοινότητας  

 Εκπαίδευση και πολιτισμός   

 Δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων   

 Επένδυση στην κοινωνία  

 Τεχνολογική εξέλιξη και ζητήματα πρόσβασης  

 Πηγή:  

https://www.ne-mo.org/about-us/eu-presidency-museum-conference.html 
 

 
«HerMa Hub 2019: Fostering Communities» 
Το Συνέδριο «HermaHUB 2019: Fostering communities» είχε ως σκοπό να 
εντοπίσει ομάδες και πρωτοβουλίες από όλη την Ελλάδα, οι οποίες εργάζονται 
στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις τοπικές κοινότητες, 
προσκαλώντας όλους αυτούς τους παράγοντες να συναντηθούν και να  
δημιουργήσουν δίκτυα ούτως ώστε να προκύψουν νέες συνεργασίες.  

 Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://heritagemanagement.org/fostering-communities/    
 

 
Ο σημασιολογικός εμπλουτισμός των πολιτιστικών δεδομένων του 
SearchCulture.gr σε webinar της Europeana 
Στο επίκεντρο του webinar το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 
Περιεχομένου (ΕΚΤ) με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.eu βρέθηκαν οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί και διαθεματικοί συσσωρευτές 
πολιτιστικού περιεχομένου στην προσπάθειά τους να προσφέρουν τη βέλτιστη 
δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης στον μεγάλο ετερογενή όγκο δεδομένων 
που συλλέγουν. Οι συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου συγκεντρώνουν 
συλλογές που προέρχονται από μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, εφορείες και, εν 
γένει, πολιτιστικούς οργανισμούς, και οι οποίες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως 
προς τον τρόπο που περιγράφουν τις χρονολογίες και τις ιστορικές περιόδους, 
τους τύπους των τεκμηρίων και τα θέματα, τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς 
και τις τοποθεσίες, τα πρόσωπα και τους οργανισμούς, ανάμεσα στα άλλα. 
Ο μεγάλος ετερογενής όγκος δεδομένων είναι ένα προνόμιο, γιατί σημαίνει ότι οι 
χρήστες έχουν πολλές πιθανότητες να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. 
Αποτελεί όμως και «πονοκέφαλο» για τους συσσωρευτές, καθώς απαιτεί να 
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τρόποι που θα καθιστούν απλή και εύκολη την 
αναζήτηση και την πλοήγηση για τους χρήστες. 

 Πηγή: 

http://www.ekt.gr/el/news/24457  
 

https://www.ne-mo.org/about-us/eu-presidency-museum-conference.html
https://heritagemanagement.org/fostering-communities/
http://www.ekt.gr/el/news/24457
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) 
Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και  

Εκπαιδευτικών Δράσεων 
Δάφνης 61, 154 52, Ψυχικό, Αθήνα 

Τηλ.: 210 67 82 272, 270 
Φαξ: 210 67 82 268 
Ιστοσελίδα Γ.Α.Κ.:  

www.gak.gr 
Facebook: 

https://www.facebook.com/genikaarxeiakratous/ 

 

 
«EU support for digital technologies for the CulturalHeritage sector» 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών στον τομέα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζωτικής 
σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μία δημόσια διαβούλευση για την 
αξιολόγηση και την πιθανή αναθεώρηση του βασικού στρατηγικού εργαλείου της  
στην προσπάθεια υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού στον πολιτιστικό 
τομέα.  

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση 
μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2020. 

 Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

https://bit.ly/2YOHEYF  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  

 
Ο ιστότοπος http://www.restauratorenohnegrenzen.eu/erc/OtherEvents/ 
παρέχει ενημέρωση για θέματα συντήρησης και διατήρησης βιβλιακού και 
αρχειακού υλικού και έργων τέχνης σε χαρτί.   

 Πηγή: 

 https://www.facebook.com/groups/icomgreececonservationgroup  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.gak.gr/index.php/el/arxiki-el/kentriki
https://www.facebook.com/genikaarxeiakratous/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=culturalheritage&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6689771018220834816
https://bit.ly/2YOHEYF
http://www.restauratorenohnegrenzen.eu/erc/OtherEvents/
https://www.facebook.com/groups/icomgreececonservationgroup

