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ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ∆ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες

Νέες υποδοµές – τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

λειτουργικότητα

• User generated content

• Μηχανισµοί κοινωνικής δικτύωσης

• Υποστήριξη πολλαπλών δυνητικών χρήσεων (bottom up προσέγγιση) και
χρηστών

• Proactive υπηρεσίες

• Προσωποποιηµένες υπηρεσίες

• Υπηρεσίες σε κινούµενους χρήστες - πολυκαναλική προσέγγιση

• Προηγµένα συστήµατα αναζήτησης

• Υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιµότητας δεδοµένων και περιεχοµένου



Από το περιεχόµενο προς τις υπηρεσίες

Κείµενο……………………………………………….

• Κείµενο



Τα αποθετήρια επιστηµονικού περιεχοµένου στην

καθηµερινότητα της ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας

Εργαλεία Web 2.0

• διαχείριση προσωπικών ή και οµαδικών συλλογών

επιστηµονικού περιεχοµένου µε βάση λειτουργίες επισηµείωσης, 
αξιολόγησης και διαµοιρασµού (tagging, review, sharing) 

• διαχείριση της βιβλιογραφικής πληροφορίας σε δοµηµένη µορφή

• διαµόρφωση προσωπικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών

• δηµιουργία ευρύτερων εικονικών βιβλιοθηκών µε βάση τις

υπάρχουσες προσωπικές βιβλιοθήκες



Τα αποθετήρια επιστηµονικού περιεχοµένου στην

καθηµερινότητα της ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας

Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας

• Ηλεκτρονική αυτο-αρχειοθέτηση επιστηµονικών κειµένων

• Ηλεκτρονική αυτο-αρχειοθέτηση επιστηµονικών δεδοµένων µε

πλήρως ηλεκτρονικό τρόπο

• Αυτοµατοποιηµένη παραγωγή διοικητικών εγγράφων και

αναφορών σε επίπεδο ιδρύµατος, ινστιτούτου, ερευνητικής

οµάδας και ερευνητή

• Αυτοµατοποιηµένη παραγωγή βιβλιοµετρικών αναφορών ανά

ίδρυµα, ινστιτούτο, εργαστήριο και ερευνητή



Ψηφιακό περιεχόµενο ανοικτής πρόσβασης για εκπαίδευση και

επιµόρφωση

Εργαλεία web 2.0 στις υποδοµές ψηφιακού περιεχοµένου θα επιτρέπουν την
ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων και τη δυναµική συνεργατική ανάπτυξη και

οργάνωση περιεχοµένου (user generated content) από τους χρήστες –
εκπαιδευτικούς, µαθητές και πολίτες

•Ένα σηµαντικό πεδίο εφαρµογής θα αφορά πηγές εκπαιδευτικού περιεχοµένου για

την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου καθηγητές και µαθητές

και θα µπορούν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν το υλικό των αποθετηρίων

σύµφωνα µε τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, εκµεταλλευόµενοι, πέρα από τις

δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, και εξελιγµένους µηχανισµούς διάδρασης και

οπτικοποίησης. 

•Αντίστοιχες λειτουργίες θα αναπτυχθούν για τη διάθεσή τους σε πολίτες που

ενδιαφέρονται για επιµόρφωση και πληροφόρηση σε επιστηµονικά και πολιτιστικά

θέµατα. 



Ολοκληρωµένο περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής

πρόσβασης

Σύστηµα ηλεκτρονικών εκδόσεων για την υποστήριξη της έκδοσης έκδοση

ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals), ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) 
και ηλεκτρονικών πρακτικών συνεδρίων (e-proceedings)

•Το σύστηµα ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ: 

� θα ενσωµατώνει τις νέες τάσεις στην επιστηµονική επικοινωνία (ανοικτή
πρόσβαση, ηλεκτρονική (born digital) δηµιουργία περιεχοµένου) και στον
τρόπο ανάγνωσης (e-book readers, κινητές συσκευές, συσκευές µε

δυνατότητες multi-touch interfaces κλπ)

� θα υποστηρίζει υπηρεσίες βιβλιογραφικών στοιχείων

•10  ηλεκτρονικά περιοδικά και 5 βιβλία



Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Νέες τεχνολογίες για την πλήρως ηλεκτρονική διάθεση των υπηρεσιών της

βιβλιοθήκης µε εναλλακτικούς τρόπους που θα ανταποκρίνονται σε

διάφορες κατηγορίες τελικών χρηστών και σε διαφορετικούς τύπους

περιεχοµένου

•Υπηρεσίες προληπτικές επιστηµονικής πληροφόρησης

•Πλήρως ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραγγελίας επιστηµονικού περιεχοµένου

•Βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών

και των µηχανισµών διαδανεισµού του Εθνικού ∆ικτύου Ερευνητικών και

Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών



Πληροφοριακά Συστήµατα Ερευνητικών ∆ραστηριοτήτων - CRIS

Πλατφόρµα CRIS ΕΛ/ΛΑΚ µε σκοπό τη διάθεσή της στους ελληνικούς

ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. 

Τα συστήµατα CRIS καταγράφουν, επεξεργάζονται και διαθέτουν σηµαντικά στοιχεία για την

ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο ζωής της (διάρθρωση και οργάνωση ερευνητικών

οργανισµών, ερευνητικά έργα, υποδοµές και εξοπλισµό, υπηρεσίες που παρέχονται από ερευνητικές

οµάδες, προγράµµατα χρηµατοδότησης έρευνας από αρµόδιους οργανισµούς, καθώς και στοιχεία για

τους ίδιους τους ερευνητές (π.χ. βιογραφικό, ερευνητικά ενδιαφέροντα, θέση στον οικείο οργανισµό, 
διακρίσεις). 

• συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα

• καλύτερη αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων τόσο από την ερευνητική και
ακαδηµαϊκή όσο και από την επιχειρηµατική κοινότητα

• προώθηση συνεργασιών στην ερευνητική κοινότητα

• καταγραφή της δραστηριότητας του ελληνικού ερευνητικού δυναµικού εντός και εκτός
Ελλάδας



Σας ευχαριστώ
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