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Περίλθψθ Εργαςίασ
Στθν ειςιγθςθ αυτι εξετάηονται οι πρακτικζσ που ακολοφκθςε θ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (ΒΠΚ)
ςτθν προςπάκειά τθσ να δθμιουργιςει μια ψθφιακι βάςθ με δφο ςυλλογζσ και ζνα αρχείο, που αφοροφν τθν
ιςτορικι για τθν Κφπρο περίοδο 1950-1960. Αναφορά γίνεται και ςτα ορατά αποτελζςματα τθσ πολιτικισ
ανοίγματοσ τθσ Βιβλιοκικθσ προσ τθν κοινωνία, το οποίο ςυνζτεινε ϊςτε οργανιςμοί και μεμονωμζνα άτομα
να εμπιςτευτοφν ςτθ ΒΠΚ τα πολφτιμα αρχεία και ςυλλογζσ τουσ. Αναλφονται επίςθσ τα προβλιματα που
αντιμετωπίςτθκαν ϊςτε τα τεκμιρια των ςυλλογϊν να ψθφιοποιθκοφν και να οργανωκοφν αρμονικά ςε μια
κοινι βάςθ.
Τζλοσ, αναφζρονται οι προκλιςεισ και τα μελλοντικά ςχζδια τθσ ΒΠΚ ςχετικά με τισ ψθφιακζσ τθσ ςυλλογζσ και
τίκενται κάποιοι γενικότεροι προβλθματιςμοί που αφοροφν τθν αλλθλοςφνδεςι τουσ με άλλεσ βάςεισ,
καταλόγουσ, αποκετιρια κτλ.
Λζξεισ κλειδιά: Ψθφιοποίθςθ, Θλεκτρονικι Βάςθ Δεδομζνων, Αρχεία, Κοινωνία τθσ πλθροφόρθςθσ, Κφπροσ,
Ιςτορία, Συνεργαςία μεταξφ βιβλιοκθκϊν, Λογιςμικά ςυςτιματα.

Abstract in English
This paper presents the practices that the University of Cyprus Library (UCyL) has adopted in order to build a
database with tow collections and one archive concerning the period 1950-1960 in Cyprus. The recognition by
the society, of UCyL as the most important information organisation in the island, was very crucial in the
decision of several organisations and individuals to entrust their valuable archives to the Library.
The paper also examines the problems that UCyL faced during the digitisation of the collections and during the
effort to organise them in a single database.
Finally, the paper reports the challenges and the future plans of the UCyL regarding its digital collections and
some more general reflections regarding their interconnection with other databases, catalogues, repositories,
etc.
Keywords: Digitisation, Electronic Database, Archives, Information society, Cyprus, History, Cooperation
between libraries, Software.

Η Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτιμιου Κφπρου (ΒΠΚ) ςτθν κοινωνία τθσ
πλθροφόρθςθσ
Ζνασ από τουσ διακθρυγμζνουσ ςτόχουσ τθσ ΒΠΚ είναι και το άνοιγμά τθσ προσ τθν τοπικι κοινωνία
και θ ςυμβολι τθσ ςτθ διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ (Τςιμπόγλου 2002). Είναι εξάλλου καταγραμμζνο
ο
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και ςτουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ ΒΠΚ ότι ςτόχοσ τθσ είναι «να εξυπθρετεί ςτο μζτρο των
δυνατοτιτων τθσ, και ςε βακμό που να μθν παραβλάπτεται το ζργο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, τα
μζλθ τθσ ευρφτερθσ επιςτθμονικισ κοινότθτοσ τθσ Κφπρου» (Βιβλιοκικθ Πανεπιςτθμίου Κφπρου
1996).
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο θ ΒΠΚ ζχει αναλάβει μια ςειρά από ζργα ψθφιοποίθςθσ (βλζπε Παράρτθμα)
και προϊκθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ μζςα ςτθν κυπριακι κοινωνία και ζχει ςυμβάλει,
ςτο μζτρο των δυνατοτιτων τθσ, και ςτθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ και εκτόσ Κφπρου, π.χ. θ δθμιουργία
Ελλθνικισ Θλεκτρονικισ Βιβλιοκθκονομικισ Βάςθσ – e-ΒΙΒΑ και ςυνεργαςία τθσ με το διεκνζσ
βιβλιοκθκονομικό θλεκτρονικό αποκετιριο E-LIS (Φραντηι κ.ά. 2007).
Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου και ειδικότερα θ Βιβλιοκικθ του, ζχει κακιερωκεί μζςα από τθν πορεία
του, ςτθν αντίλθψθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ωσ ο αξιόπιςτοσ φορζασ ψθφιοποίθςθσ, οργάνωςθσ,
διαφφλαξθσ και διάδοςθσ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ του τόπου.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που μερικζσ πολφ ςθμαντικζσ ιδιωτικζσ ςυλλογζσ και αρχεία που
περιλαμβάνουν ιςτορικά ντοκουμζντα, ζχουν περιζλκει ςτθν κατοχι τθσ ΒΠΚ, αφοφ οι κάτοχοι τουσ τα
ζχουν εμπιςτευκεί ςε αυτιν.
Θ ΒΠΚ ςτθ προςπάκεια τθσ για τθν εποικοδομθτικότερθ αξιοποίθςθ αυτϊν των ςυλλογϊν και αρχείων
προσ όφελοσ τόςο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ όςο και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ, δθμιοφργθςε
κάποιεσ ξεχωριςτζσ βάςεισ ανά κεματικι κατθγορία (π.χ. τθν «Θλεκτρονικι Βιβλιοκθκονομικι Βάςθ e-ΒΙΒΑ») και τθ βάςθ «Ιςτορικι Ψθφιακι Βάςθ για τθν περίοδο 1950-1960»), ενϊ ςχεδιάηει και τθ
δθμιουργία τθσ βάςθσ με τα αρχεία ςθμαντικϊν πολιτικϊν προςϊπων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ,
βάςθ με βιογραφικά παλαιϊν πολεμιςτϊν κ.ά.

Συλλογζσ και Αρχεία1 Ιςτορικισ Περιόδου 1950-1960
Στθν κατοχι τθσ ΒΠΚ ζχουν περιζλκει δφο πολφ ςθμαντικζσ ςυλλογζσ και ζνα αρχείο με ςπάνια
ζγγραφα και άλλο υλικό για τθν περίοδο 1950-1960:
1. Θ Συλλογι του Συμβουλίου Ιςτορικισ Μνιμθσ Αγϊνα ΕΟΚΑ, 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ).
2. Θ ςυλλογι τεκμθρίων για τθν ΕΟΚΑ ενόσ ανϊνυμου «Βρετανοφ Στρατιωτικοφ 1955-1959».
3. Το Αρχείο του «Σάββα Λοϊηίδθ».
Η ςθμαντικότθτα τθσ ιςτορικισ περιόδου 1950-1960 για τθν Κφπρο
Θ ιςτορικι περίοδοσ 1950-1960 είναι πολφ ςθμαντικι για τθν Κφπρο. Θ αρχι τθσ δεκαετίασ που
εξετάηουμε βρίςκει τθν Κφπρο υπό Βρετανικι κατοχι και κατά τθ διάρκειά τθσ ςυνζβθςαν πολφ
1

Γεδομένος όηι γενικά ςπάπσει μια ζύγσςζη και μια αζάθεια για ηην ακπιβή επμηνεία ηων όπων «απσείο» και «ζςλλογή» ςπήπξε μεγάλορ
πποβλημαηιζμόρ από ηοςρ ζςγγπαθείρ ηηρ παπούζαρ ειζήγηζηρ καηά πόζον οι ηπείρ πεπιπηώζειρ πος αναλύονηαι εμπίπηοςν ζηην καηηγοπία ηων «απσείων»
ή ηων «ςυλλογϊν». Προςπακϊντασ να είμαςτε όςο το δυνατό πιο επιςτθμονικά ορκοί, αποφαςίςαμε να υιοκετιςουμε τον οριςμό του Ανδρζα Φ.
Μπάγια «Συλλογι τεκμθρίων είναι θ ςυγκζντρωςθ τεκμθρίων γφρω από ζνα κοινό ςθμείο, όπωσ είναι ζνα κζμα, ζνα πρόςωπο, μια περιοχι, μια
περίοδοσ. Σε αντίκεςθ δθλαδι με το αρχειακό ςφνολο που ζχοντασ δθμιουργθκεί κατά τρόπο φυςικό και αυτόματο, διακζτει τεκμθριωτικι αξία, θ
ςυλλογι ζχει δθμιουργθκεί κατά τρόπο τεχνθτό, προκειμζνου να ικανοποιιςει ερευνθτικά ι απλϊσ ςυλλεκτικά ενδιαφζροντα.» (Μπάγιασ 1998). Σε
παλιότερεσ αναφορζσ και δθμοςιεφςεισ μασ θ ςυλλογι του ΣΙΜΑΕ αναφζρεται (και) ωσ αρχείο.
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ςθμαντικά ιςτορικά γεγονότα, όπωσ θ διεξαγωγι του Ενωτικοφ δθμοψθφίςματοσ2, θ
προκαταςκευαςτικι οργάνωςθ τθσ ΕΟΚΑ3 ςε Ακινα και Κφπρο, θ διεξαγωγι ζνοπλου αντάρτικου
αγϊνα ςτθν Κφπρο εναντίον των Βρετανϊν, οι ςυμφωνίεσ Ηυρίχθσ-Λονδίνου και θ ανακιρυξθ τθσ
Κφπρου ωσ ανεξάρτθτο κράτοσ (Σπανόσ 1996).
Παρουςίαςθ των ςυλλογϊν και του αρχείου
1. Συλλογή Ιςτορικών Τεκμηρίων του Συμβουλίου Ιςτορικήσ Μνήμησ Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
(ΣΙΜΑΕ)
Το 2005 είχε ιδθ ολοκλθρωκεί με επιτυχία το ζργο τθσ ψθφιοποίθςθσ των αρχείων του Κζντρου
Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν (Ανδρζου και Ηζρβασ 2003) και είχε ιδθ αρχίςει να γνωςτοποιείται θ
πολιτικι τθσ ΒΠΚ για δθμιουργία ψθφιακϊν νθςίδων. Στο πλαίςιο αυτό αντιπροςωπία του ΣΙΜΑΕ
προςζγγιςε τθ ΒΠΚ, βολιδοςκοπϊντασ τθν κατά πόςο κα ενδιαφερόταν να ψθφιοποιιςει τισ ςυλλογζσ
του ΣΙΜΑΕ που περιλάμβαναν ιςτορικά τεκμιρια για τον αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ 1955-1959. Μεταξφ των δφο
μερϊν υπογράφθκε επίςθμθ ςυμφωνία μζςα ςτο 2006, θ οποία προνοοφςε ότι «Το ΣΙΜΑΕ
δεςμεφεται ζναντι του Πανεπιςτθμίου Κφπρου και εκχωρεί τα μθ αποκλειςτικά δικαιϊματα χριςθσ,
πρόςβαςθσ και διαφφλαξθσ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ ςτθ Βιβλιοκικθ Πανεπιςτθμίου Κφπρου, ενϊ
παράλλθλα διατθρεί αντίγραφα του ψθφιακοφ υλικοφ που του παραδίδει θ Βιβλιοκικθ
Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΙΜΑΕ. Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου δεςμεφεται να
εγκαταςτιςει ςτισ υπολογιςτικζσ υποδομζσ τθσ Βιβλιοκικθσ Πανεπιςτθμίου Κφπρου το ςφνολο του
ψθφιοποιθμζνου υλικοφ και να προςφζρει τοπικά και εξ αποςτάςεωσ πρόςβαςθ ςε χριςτεσ μζςω των
ιςτοςελίδων τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου και να δρα ωσ διακζτθσ των ψθφιακϊν
αρχείων του ΣΙΜΑΕ».
Όςον δε αφορά τα πνευματικά δικαιϊματα, ςτο ςυμφωνθκζν ζγγραφο δθλϊνεται ξεκάκαρα ότι: «Τα
δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ των αποτελεςμάτων του ζργου ανικουν και παραμζνουν ςτο
ΣΙΜΑΕ, το οποίο είναι ο κάτοχοσ των αρχείων. Οφτε θ Βιβλιοκικθ Πανεπιςτθμίου Κφπρου οφτε τα
απαςχολοφμενα ςτο ζργο άτομα ζχουν δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί των παραγόμενων
αποτελεςμάτων. Υπεφκυνο για το περιεχόμενο των ψθφιακϊν αρχείων παραμζνει το ΣΙΜΑΕ. Κατ’
ουδζνα τρόπο θ Βιβλιοκικθ Πανεπιςτθμίου Κφπρου και εν γζνει το Πανεπιςτιμιο Κφπρου ευκφνονται
για το περιεχόμενο των αρχείων» 4.
Ωσ ςτόχοσ του ζργου ζχει οριςτεί θ διάςωςθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ του αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ, κακϊσ και θ
ςυλλογι και διάκεςθ υλικοφ ςχετικοφ με τον αγϊνα ςτισ μεταγενζςτερεσ γενιζσ ερευνθτϊν και
ιςτορικϊν.
Θ ςυλλογι αποτελείται από πλοφςιο και μοναδικό υλικό ςε διάφορεσ μορφζσ (ζντυπο, θχθτικό,
οπτικοακουςτικό και φωτογραφικό).
Μζχρι ςιμερα ζχουν ψθφιοποιθκεί και διατίκενται ελεφκερα μζςω του διαδικτφου:
2

Στισ 15 Ιανουαρίου του 1950 πραγματοποιικθκε ςτθν Κφπρο δθμοψιφιςμα με βάςθ το οποίο, το 95.7% του εκλογικοφ ςϊματοσ (ανάμεςά τουσ και
αρκετοί Τουρκοκφπριοι) ψιφιςαν υπζρ τθσ ζνωςθσ τθσ Κφπρου με τθν Ελλάδα.
3
Εκνικι Οργάνωςθ Κυπρίων Αγωνιςτϊν. Άρχιςε τθν δράςθ τθσ τθν 1θ Απριλίου 1955 και ςυνζχιςε τον ζνοπλο αγϊνα για απελευκζρωςθ τθσ Κφπρου από
τουσ Βρετανοφσ και ζνωςι τθσ με τθν Ελλάδα, μζχρι το 1959. Πολιτικόσ αρχθγόσ τθσ ΕΟΚΑ ιταν ο Αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ ο Γ’ και ςτρατιωτικόσ αρχθγόσ
ο Κφπριοσ αξιωματικόσ του Ελλθνικοφ Στρατοφ, Γεϊργιοσ Γρίβασ Διγενισ.
4
Πρόταςθ-Σφμβαςθ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ τθσ Βιβλιοκικθσ Πανεπιςτθμίου Κφπρου προσ το Συμβοφλιο Ιςτορικισ Μνιμθσ Αγϊνα ΕΟΚΑ 1955-1959
για τθ Δθμιουργία Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ των Αρχείων του ΣΙΜΑΕ, Λευκωςία, 2006, ς. 20.
ο
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 2.140 φωτογραφίεσ που παρουςιάηουν ςθμαντικζσ ςτιγμζσ, τοποκεςίεσ και πρόςωπα που
ζλαβαν μζροσ ςτον απελευκερωτικό αγϊνα. Θ τεκμθρίωςθ του υλικοφ ςυνεχίηεται με τθ
ςυνδρομι αγωνιςτϊν τθσ ΕΟΚΑ.
 28 ζντυπεσ εκδόςεισ. Το ζντυπο υλικό αποτελείται από εκδόςεισ του Ιδρφματοσ
Απελευκερωτικοφ Αγϊνα ΕΟΚΑ και του Συμβουλίου Ιςτορικισ Μνιμθσ Αγϊνα ΕΟΚΑ 1955-59.
Στισ εκδόςεισ ςυγκεντρϊνονται μαρτυρίεσ και ςκζψεισ αγωνιςτϊν, που δίνουν ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ για τθν εποχι.
 530 καςζτεσ ιχου. Το θχθτικό υλικό αποτελείται από μαγνθτικζσ ταινίεσ που περιλαμβάνουν
ςυνεντεφξεισ αγωνιςτϊν και εκπομπζσ ραδιοφϊνου με κζμα τον αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ. Θ
προετοιμαςία, θ ζναρξθ και θ εξζλιξθ του αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ, πρωτογενείσ μαρτυρίεσ και
αναμνιςεισ αγωνιςτϊν αποτυπϊνονται ςε αυτό το υλικό, καταγράφοντασ τα γεγονότα και τισ
αξίεσ τθσ εποχισ.
 435 βιντεοταινίεσ. Το τθλεοπτικό υλικό αποτελείται από 435 ταινίεσ και περιλαμβάνει
εκπομπζσ, ςυνεντεφξεισ και αφιερϊματα ςε αγωνιςτζσ και ςτον αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ.
Περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων, ντοκιμαντζρ, ομιλίεσ του αρχθγοφ τθσ ΕΟΚΑ Γεϊργιου Γρίβα
Διγενι, οι Συμφωνίεσ Ηυρίχθσ-Λονδίνου, κακϊσ και γεγονότα που διαδραματίςτθκαν κατά τθ
διάρκεια αλλά και μετά τον αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ, όπωσ τα αποτφπωςε ο τθλεοπτικόσ φακόσ τθσ
εποχισ.
Θ ςυλλογι ιςτορικϊν τεκμθρίων του ΣΙΜΑΕ ςυνεχίηει να εμπλουτίηεται με νζο υλικό και θ
ψθφιοποίθςθ ςυνεχίηεται.
2. Συλλογή ντοκουμέντων ανώνυμου «Βρετανοφ Στρατιωτικοφ 1955-1959»
Θ ςυλλογι αυτι ανικε ςε ζναν άγνωςτο αποκανόντα παλαίμαχο ςτρατιωτικό, ο οποίοσ υπθρζτθςε
κατά τθν περίοδο 1955-1959 ςτθν Κφπρο και ο οποίοσ φαίνεται ότι είχε πρόςβαςθ ςε ςθμαντικά
ζγγραφα τθσ εποχισ. Τα ζγγραφα τθσ ςυλλογισ ζπεςαν ςτα χζρια μιασ Ιρλανδισ, θ οποία απζκτθςε το
ςπίτι του ςτρατιωτικοφ ςτο Δουβλίνο μετά το κάνατο του. Ευτυχϊσ, θ γυναίκα που ανακάλυψε τα
ζγγραφα αναγνϊριςε τθν αξία τουσ και αποφάςιςε να τα δϊςει κάπου ϊςτε να αξιοποιθκοφν. Μζςω
του διαδικτφου εντόπιςε τθν ιςτοςελίδα τθσ ΒΠΚ και αφοφ είδε ότι αυτι αςχολείται με το κζμα,
ζςτειλε τα ζγγραφα ταχυδρομικϊσ μζςα ςε ζνα πακζτο ςτθν Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου
με δικά τθσ ζξοδα. Το όλο κζμα ζκανε αίςκθςθ και ζτυχε δθμοςιότθτασ ςε Ελλάδα και Κφπρο
(Μιχαθλίδθσ 2009 ˙ Τηάνθ 2009).
Θ ςυλλογι περιλαμβάνει 152 ζγγραφα τθσ εποχισ, προκθρφξεισ τθσ ΕΟΚΑ,
φυλλάδια,
προπαγανδιςτικά φυλλάδια των βρετανϊν κ.ά. Τα ζγγραφα ζχουν ψθφιοποιθκεί και αφοφ τφχουν τθσ
κατάλλθλθσ επεξεργαςίασ και τεκμθρίωςθσ με τθ βοικεια επιςτθμόνων του Τμιματοσ Ιςτορίασ και
Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, κα ενςωματωκοφν ςτθ βάςθ με τα «Αρχεία τθσ Ιςτορικισ
Περιόδου 1955-1960».
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3 Αρχείο Σάββα Λοϊηίδθ
Ο Σάββασ Λοϊηίδθσ ιταν ελλθνοκφπριοσ δικθγόροσ και πολιτικόσ εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ακινα μετά τθν
εξορία του από τισ Βρετανικζσ δυνάμεισ για τθ ςυμμετοχι του ςτα Οκτωβριανά επειςόδια του 1931 5.
Ιταν από τουσ πρωτεργάτεσ τθσ προπαραςκευισ τθσ ΕΟΚΑ και ιταν και ο ςφνδεςμοσ τθσ οργάνωςθσ
με τον τότε πρωκυπουργό τθσ Ελλάδασ Αλζξανδρο Παπάγο. Το 1955 ο Λοϊηίδθσ εκλζχκθκε βουλευτισ
Ακθνϊν με το ςυνδυαςμό του Κωνςταντίνου Καραμανλι. Υπθρζτθςε και ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ
ςτον ΟΘΕ, αγωνιηόμενοσ πάντα για τθ δικαίωςθ τθσ ιδιαίτερισ του πατρίδασ Κφπρου (Λοϊηίδθσ 1980).
Τον Οκτϊβριο του 2005, κατά τθ διάρκεια του Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου με αφορμι τα 50 χρόνια από
τθν ίδρυςθ τθσ ΕΟΚΑ που ζγινε ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου, παρουςιάςτθκε ειςιγθςθ που αφοροφςε
τθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ ΒΠΚ και του ΣΙΜΑΕ για ψθφιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ του ΣΙΜΑΕ
(Τςιμπόγλου, Ηζρβασ και Ανδρζου 2006). Στθν ανάπαυλα του ςυνεδρίου, θ κυγατζρα του Σάββα
Λοϊηίδθ - που ιταν παροφςα ςτθν εκδιλωςθ - ανακοίνωςε δθμόςια ότι δωρίηει ςτο Πανεπιςτιμιο
Κφπρου το αρχείο του πατζρα τθσ.
Το αρχείο του Λοϊηίδθ αποτελείται από ςπάνια ζγγραφα και αλλθλογραφία μεταξφ του ιδίου και των
Μακαρίου και Γρίβα. Περιλαμβάνει επίςθσ ςπάνιεσ φωτογραφίεσ από τθν πολιτικι δράςθ του Λοϊηίδθ
αλλά και φωτογραφίεσ με λαογραφικά ςτοιχεία τθσ εποχισ από Ελλάδα, Κφπρο και αλλοφ. Τα
ζγγραφα βρίςκονται αυτι τθν περίοδο υπό επεξεργαςία από το Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου και κα δοκοφν ςφντομα ςτθ ΒΠΚ για ψθφιοποίθςθ και ζνταξι τουσ ςτθ βάςθ
με τα «Αρχεία τθσ Ιςτορικισ Περιόδου 1950-1960». Οι φωτογραφίεσ τθσ ςυλλογισ άρχιςαν να
ψθφιοποιοφνται και να διατίκενται ελευκζρα ςτο διαδίκτυο από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΒΠΚ.

Χαρακτθριςτικά του υλικοφ των δφο ςυλλογϊν και του αρχείου
Το υλικό παρουςιάηει ανομοιογζνεια όςον αφορά ςτθ μορφι του, ςτα πνευματικά δικαιϊματα και
ςτθν πολιτικι πρόςβαςθσ ςε αυτό. Ζχει όμωσ, κοινι κεματολογία, αφοφ όλο ζχει ςχζςθ με τισ
ιςτορικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ τθσ περιόδου 1950-1960 ςτθν Κφπρο.
Μορφι του υλικοφ
Θ ςυλλογι του ΣΙΜΑΕ περιλαμβάνει βίντεο, θχθτικό υλικό, φωτογραφίεσ και ζντυπα (κυρίωσ βιβλία
και ενθμερωτικά ζντυπα – εκδόςεισ του ΣΙΜΑΕ). Το αναλογικό υλικό (καςζτεσ, βιντεοκαςζτεσ, ζντυπα
και φωτογραφίεσ) παραμζνει ςτθ κυριότθτα του ΣΙΜΑΕ και φυλάγεται ςτουσ χϊρουσ του Συμβουλίου.
Θ ςυλλογι τεκμθρίων του «Βρετανοφ ςτρατιωτικοφ» περιλαμβάνει αποκλειςτικά ζντυπο υλικό τθσ
εποχισ (μαηί με ζνα πανό του οποίου θ φωτογραφία κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν ψθφιακι ςυλλογι).
Το αρχείο Λοϊηίδθ περιλαμβάνει μόνο ζντυπο υλικό, και φωτογραφίεσ. Το ζντυπο υλικό αποτελείται
κυρίωσ από αλλθλογραφία που είχε ο ιδιοκτιτθσ του αρχείου με ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ τθσ
εποχισ, ανακοινϊςεισ, αποκόμματα εφθμερίδων, κλπ.

5

Τον Οκτϊβριο του 1931 πραγματοποιικθκε ςτθ Λευκωςία εξζγερςθ των Ελλθνοκυπρίων ενάντια ςτθ βρετανικι κατοχι, που οδιγθςε ςε αιματθρά
επειςόδια και ςτο κάψιμο του βρετανικοφ Κυβερνείου. Οι πρωτεργάτεσ των επειςοδίων ςυνελιφκθκαν και εξορίςτθκαν από το νθςί.
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Σε ότι αφορά τθν οργάνωςθ τθσ φυςικισ μορφισ των τεκμθρίων τα οποία κα παραμείνουν ςτθ
κατοχι τθσ ΒΠΚ, κφριοσ ςτόχοσ είναι να κρατθκεί θ ακεραιότθτα του αρχείου/ςυλλογισ όπωσ ζφταςε
ςτθ Βιβλιοκικθ, προκειμζνου να παραμείνει αναλλοίωτθ θ (τυχϊν) ςφνδεςθ μεταξφ των τεκμθρίων
αλλά και ο δεςμόσ τουσ με τθ δραςτθριότθτα που τα δθμιοφργθςε.
Θ οργάνωςθ του υλικοφ ςτθ φυςικι του μορφι περιλαμβάνει τισ εξισ διαδικαςίεσ: α) καταγραφι του
υλικοφ (ςε επίπεδο αρχειακοφ ςυνόλου, όγκου, είδοσ υλικοφ κτλ.), β) απόδοςθ ταυτότθτασ τεκμθρίων
(αποτελείται ςυνικωσ από γράμματα και αφξωντα αρικμό), γ) καταγραφι και ζλεγχο των
πλθροφοριϊν που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ωσ περιγραφικά ςτοιχεία (τα ςτοιχεία αυτά κα μασ
χρθςιμεφςουν ςτον προςδιοριςμό, ςτθ διαχείριςθ, ςτον εντοπιςμό και ςτθν κατανόθςθ του
αρχειακοφ υλικοφ), ςφμφωνα με το πρότυπο ISAD (G)6. Το πρότυπο ISAD(G) επιλζχκθκε επειδι, εκτόσ
του ότι είναι φτιαγμζνο ειδικά για περιγραφι αρχείων, τα πεδία του καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα
πλθροφοριϊν, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και να καλφψει άλλα πρότυπα όπωσ το Dublin
Core.
Το υλικό, όπου χρειάηεται τυγχάνει ςυντιρθςθσ και αφοφ ψθφιοποιθκεί φυλάςςεται κάτω από τισ
ενδεικνυόμενεσ - κατάλλθλεσ ςυνκικεσ.
Πνευματικά δικαιϊματα
Τα πνευματικά δικαιϊματα του αρχείου του ΣΙΜΑΕ εξακολουκοφν να ανικουν ςτο Συμβοφλιο
Ιςτορικισ Μνιμθσ Αγϊνα ΕΟΚΑ, το οποίο ζχει παραχωριςει «το μθ αποκλειςτικό δικαίωμα» διάκεςθσ
του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ του από τθ ΒΠΚ. Πρόβλθμα προζκυψε με κάποια βίντεο τα οποία
ανικουν ςε ςυγκεκριμζνουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ. Με κάποια κανάλια επιλκε ςυμφωνία και το
υλικό παραχωρικθκε ςτο ΣΙΜΑΕ και ςτθ ΒΠΚ για ψθφιοποίθςθ και διάκεςι του. Τα βίντεο για τα
οποία δεν επιλκε ςυμφωνία, ψθφιοποιικθκαν αλλά δε διατίκενται ςτο ευρφ κοινό. Αντίκετα, τα
πνευματικά δικαιϊματα τθσ ςυλλογισ του «Βρετανοφ Στρατιωτικοφ» και του αρχείου «Λοϊηίδθ»
ανικουν πλζον ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου.
Προςβαςιμότθτα
Ανάμεςα ςτο υλικό που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ ςυλλογι του ΣΙΜΑΕ υπάρχουν και κάποιεσ
ςυνεντεφξεισ (βιντεογραφθμζνεσ και θχογραφθμζνεσ), οι οποίεσ περιλαμβάνουν πολφ ευαίςκθτα
προςωπικά δεδομζνα, νοουμζνου ότι κάποιοι οι οποίοι δίνουν τισ ςυνεντεφξεισ ι άτομα ςτα οποία
αναφζρονται οι ςυνεντεφξεισ βρίςκονται ακόμα εν ηωι. Τα τεκμιρια αυτά ζχουν ψθφιοποιθκεί, αλλά
δεν είναι προςβάςιμα - προσ το παρόν τουλάχιςτον – ςτο ευρφ κοινό. Τθν ευκφνθ αποδζςμευςθσ
αυτϊν των πλθροφοριϊν ζχει θ διεφκυνςθ του ΣΙΜΑΕ.
Το αρχείο του άγνωςτου Βρετανοφ ςτρατιωτικοφ ζχει ψθφιοποιθκεί και αφοφ τεκμθριωκεί και
ςχολιαςτεί από κακθγθτζσ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου κα
διατεκεί ελεφκερα ςτο διαδίκτυο. Θ ανάγκθ για ςχολιαςμό κάποιων τουλάχιςτον προκθρφξεων και
διαταγϊν τθσ ΕΟΚΑ προζκυψε, κυρίωσ, από τθν υποψία ότι οριςμζνεσ από αυτζσ είναι ψεφτικεσ και
προπαγάνδα των Βρετανϊν (Παπαπολυβίου 2009).
6
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Τα ζγγραφα του αρχείου Λοϊηίδθ αφοφ μελετθκοφν από τουσ κακθγθτζσ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και
Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, κα ψθφιοποιθκοφν και κα διατεκοφν ελεφκερα ςτο
διαδίκτυο. Οι φωτογραφίεσ του ίδιου αρχείου ψθφιοποιοφνται και είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό.
Το περιεχόμενο των ςυλλογϊν και του αρχείου είναι πολφ ςθμαντικό, αλλά θ προςβαςιμότθτά του
και θ διάκεςι του μζςω διαδικτφου είναι ίςωσ ςθμαντικότερθ (Odlyzko 2001). Για το λόγο αυτό, θ
ΒΠΚ ξεκίνθςε τθν ψθφιοποίθςθ των αρχείων, τθν τεκμθρίωςθ και οργάνωςι τουσ ςε ειδικό λογιςμικό
διαχείριςθσ ψθφιακοφ υλικοφ (Greenstone digital library software7) και τθ διάκεςθ τουσ ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ μζςω των εξυπθρετθτϊν (servers) του Πανεπιςτθμίου Κφπρου.
Θεματολογία
Θ κεματολογία και των ςυλλογϊν και του αρχείου εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ κεματικι ενότθτα
«Κυπριακι ιςτορικι περίοδοσ 1950-1960».
Θ ςυλλογι του ΣΙΜΑΕ αςχολείται αποκλειςτικά με τθν ιςτορία τθσ ΕΟΚΑ, τα μζλθ και τθ δράςθ τθσ
κατά τθν περίοδο 1955-1959.
Θ ςυλλογι του Βρετανοφ Στρατιωτικοφ αποτελείται αποκλειςτικά από ιςτορικά ζγγραφα που
ςυνζλεξε ο ςτρατιωτικόσ που υπθρετοφςε τθ κθτεία του ςτθν Κφπρο μεταξφ των ετϊν 1955-1959.
Στο αρχείο Λοϊηίδθ υπάρχουν ιςτορικά ζγγραφα και πθγζσ από το 1930 μζχρι το 1980, αλλά τα
περιςςότερα και ςθμαντικότερα ζγγραφα είναι από τθν περίοδο 1950 - 1960. Σε αυτά υπάρχουν
ςθμαντικά τεκμιρια για τθν πολιτικι ηωι ςε Ελλάδα και Κφπρο τθν εποχι εκείνθ. Στο ίδιο αρχείο,
εκτόσ από τισ ιςτορικζσ φωτογραφίεσ, υπάρχουν και λαογραφικοφ ενδιαφζροντοσ φωτογραφίεσ οι
οποίεσ αφοφ ψθφιοποιθκοφν, κα αξιοποιθκοφν καταλλιλωσ.

Αλλθλοςφνδεςθ των ςυλλογϊν και του αρχείου και διάκεςι τουσ μζςω
διαδικτφου
H ΒΠΚ, αφοφ ψθφιοποίθςε τισ πιο πάνω ςυλλογζσ και το αρχείο, τα ςυνζδεςε ςε μια κοινι
θλεκτρονικι βάςθ για να μποροφν να αναηθτοφνται ταυτόχρονα, αλλά και ξεχωριςτά. Στθ βάςθ αυτι,
κα ςυνδεκοφν και άλλα ςχετικά αρχεία, τα οποία πικανόν να αποκτθκοφν ςτο μζλλον.
Στόχοσ είναι οι ςυλλογζσ και τα αρχεία που κα αποτελζςουν μζροσ τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ, να
αλλθλοςυμπλθρϊνονται και να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ όλων των γεγονότων τθσ ιςτορικισ περιόδου
1950-1960, από όλεσ τισ οπτικζσ γωνίεσ. Με μια αναηιτθςθ ο χριςτθσ κα μπορεί να ψάχνει και να
ανακτά πλθροφορίεσ για το κζμα που τον ενδιαφζρει από διαφορετικζσ ςυλλογζσ και αρχεία κακϊσ
και διαφορετικά είδθ υλικοφ. Κάνοντασ αναηιτθςθ κάποιοσ για παράδειγμα, με τθ λζξθ «Γρίβασ»,
μπορεί να ανακτιςει φωτογραφίεσ, θχθτικό υλικό, βίντεο και ζντυπο υλικό που αναφζρονται ςτον
αρχθγό τθσ ΕΟΚΑ από τθ ςυλλογι του ΣΙΜΑΕ, προκθρφξεισ και διαταγζσ του Γρίβα από τθ ςυλλογι
τεκμθρίων του «Βρετανοφ ςτρατιωτικοφ» κακϊσ και επιςτολζσ που ζγραψε ο ίδιοσ προσ τον Λοιηίδθ
αλλά και άλλεσ επιςτολζσ του αρχείου «Λοϊηίδθ» που ζγραψαν άλλοι και υπάρχει αναφορά ςτο όνομα
του Γρίβα.
7
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Θ Θλεκτρονικι Βάςθ προςφζρει πρωτογενείσ πθγζσ οι οποίεσ κα διαςταυρϊνονται μεταξφ τουσ και κα
αντιπαραβάλλονται με μεταγενζςτερεσ αφθγιςεισ και κείμενα από τισ ςυλλογζσ και τα αρχεία που
ζχουν ψθφιοποιθκεί, αλλά και με βιβλία και άλλο υλικό από τθ ςυλλογι τθσ ΒΠΚ.

Τεχνικά κζματα
Ψηφιοποίηςη
Θ Ψθφιοποίθςθ πραγματοποιικθκε ςτουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, όπου
το ειδικά διαμορφωμζνο εργαςτιριο Ψθφιοποίθςθσ ανζλαβε τθ διαδικαςία παραλαβισ, ελζγχου,
επεξεργαςίασ και τεκμθρίωςθσ του υλικοφ.
Για τθν ψθφιοποίθςθ χρθςιμοποιικθκε κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ, όπωσ κονςόλα μετατροπισ
αναλογικισ μορφισ ιχου ςε ψθφιακι, ςαρωτισ εγγράφων, φωτογραφιϊν και αρνθτικϊν, εξοπλιςμόσ
για μετατροπι μαγνθτοςκοπθμζνου υλικοφ ςε ψθφιακι μορφι, λογιςμικά επεξεργαςίασ και
μετατροπισ μορφοτφπων κτλ.
Το υλικό μετατράπθκε αρχικά ςε αςυμπίεςτθ ψθφιακι μορφι (.wav για ιχο, .avi για
μαγνθτοςκοπθμζνο υλικό, .tiff για φωτογραφίεσ και ζγγραφα).
Ακολοφκωσ, μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ψθφιακϊν αρχείων
για ςκοποφσ ευκολότερθσ διαχείριςθσ τουσ, μετατράπθκαν ςε ςυμπιεςμζνεσ μορφζσ, όπωσ .mp3 για
ιχο, .mpeg για μαγνθτοςκοπθμζνο υλικό και .jpeg ι html για φωτογραφίεσ και ζγγραφα.
Όλο το ζντυπο υλικό, αφοφ ψθφιοποιικθκε, πζραςε από τθ διαδικαςία τθσ οπτικισ αναγνϊριςθσ
χαρακτιρων (OCR), ζτςι ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ αναηιτθςθσ ςτο πλιρεσ κείμενο. Το
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ OCR χρθςιμοποιείται για αναηιτθςθ ςτο πλιρεσ κείμενο (text under the
image) και θ απόδοςι του κρίνεται απόλυτα ικανοποιθτικι. Πρόβλθμα παρουςιάςτθκε με κάποια
πολυτονικά κείμενα κακϊσ και με κάποια χειρόγραφα τα οποία δφςκολα αναγνωρίηονταν από το OCR.
Όλο το ψθφιοποιθμζνο υλικό αποκθκεφτθκε ςτουσ εξυπθρετθτζσ (servers) τθσ ΒΠΚ. Ειδικά τα
ψθφιακά τεκμιρια από τθ ςυλλογι του ΣΙΜΑΕ αποκθκεφτθκαν και ςε εξωτερικοφσ ςκλθροφσ δίςκουσ,
κακϊσ και ςε ψθφιακοφσ δίςκουσ και δόκθκαν ςτο Ίδρυμα.
Τεκμθρίωςθ και μεταδεδομζνα
Θ τεκμθρίωςθ ζγινε ςφμφωνα με το πρότυπο Dublin Core. Υλικό με ελλιπι ι κακόλου ςτοιχεία ζτυχε
επεξεργαςίασ και μελζτθσ από το προςωπικό τθσ ΒΠΚ, το οποίο και ανζλαβε τθν τεκμθρίωςι του και
τθ δθμιουργία μεταδεδομζνων.
Προβλιματα όπωσ θ ζλλειψθ πλθροφοριϊν και ο διαχωριςμόσ πολλαπλϊν ανατυπϊςεων που
αντιμετωπίςτθκαν κυρίωσ ςτο φωτογραφικό υλικό, επιλφκθκαν με τθ βοικεια ιςτορικϊν του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου αλλά και τθν άμεςθ εμπλοκι ανκρϊπων που ζηθςαν τα γεγονότα που
απεικονίηονται ςτισ φωτογραφίεσ, οι οποίοι και βοικθςαν ςτθν αναγνϊριςθ προςϊπων και
γεγονότων. Οι φωτογραφίεσ αρικμικθκαν, εκτυπϊκθκαν ςε τόμουσ ςυνοδευόμενεσ από δελτία
πλθροφορθτϊν και κυκλοφόρθςαν ςτουσ χϊρουσ που ςυναντϊνται άνκρωποι που βίωςαν τα
γεγονότα τθσ ιςτορικισ περιόδου για ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων που λείπουν. Θ διαδικαςία
αναγνϊριςθσ και πλθρζςτερθσ τεκμθρίωςθσ ακόμα ςυνεχίηεται.
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Παροχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ για τθ ςυλλογι του ΣΙΜΑΕ δόκθκε ςτο κοινό ςτα τζλθ του 2008. Τότε
προζκυψαν αιτιματα χρθςτϊν τα οποία θ ΒΠΚ φρόντιςε να ικανοποιιςει (π.χ. μετάφραςθ των τίτλων
ςτθν αγγλικι γλϊςςα).
Λογιςμικό
Το λογιςμικό ςφςτθμα που επιλζχτθκε από τθ ΒΠΚ για τθ διαχείριςθ του ψθφιακοφ τθσ υλικοφ είναι
το Greenstone.
Θ επιλογι αυτι ζναντι άλλων λογιςμικϊν ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιεί θ ΒΠΚ (ADVANCE και ΑΒΕΚΤ)
ζγινε για τουσ εξισ λόγουσ:
1. Το ADVANCE τθσ Geac, το οποίο είναι και το κεντρικό ςφςτθμα τθσ ΒΠΚ, ζχει ςταματιςει να
αναπτφςςεται. Ωσ εκ τοφτου, θ ΒΠΚ βρίςκεται ςε φάςθ αναηιτθςθσ νζου λογιςμικοφ
ςυςτιματοσ. Επίςθσ το ADVANCE (όπωσ και άλλα ανάλογα ςυςτιματα) δεν υποςτθρίηει
αναηιτθςθ ςτο πλιρεσ κείμενο ενόσ ψθφιοποιθμζνου τεκμθρίου. Ζνα άλλο πρόβλθμα του
ADVANCE είναι ότι δεν υποςτθρίηει το πρότυπο UNICODE για τουσ ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ,
κάτι που προκαλεί πρόβλθμα ςτθ μεταφορά των δεδομζνων και ςτθν προςπάκεια
διαλειτουργικότθτασ του με άλλα ςυςτιματα.
2. Το λογιςμικό ΑΒΕΚΤ χρθςιμοποιείται από τθ ΒΠΚ ωσ βοθκθτικό ςφςτθμα. Σε αυτό θ ΒΠΚ
διατθρεί κάποιεσ ψθφιακζσ τθσ ςυλλογζσ και το χρθςιμοποίθςε και ςε περιπτϊςεισ όπου δεν
υπάρχει θ ανάγκθ για αναηιτθςθ εντόσ του πλιρουσ κειμζνου, π.χ. για τα θχθτικά αρχεία και
τισ φωτογραφίεσ του Κζντρου Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν – ΚΕΕ (Ανδρζου και Ηζρβασ 2003) αφοφ
θ διαςφνδεςθ τθσ εγγραφισ με το ψθφιοποιθμζνο αρχείο γίνεται μόνο μζςω εξωτερικοφ
ςυνδζςμου (link, ςτο πεδίο 856 του UniMARC) – όπωσ και ςτο ADVANCE.
3. Το Greenstone επιλζχκθκε ςε μια περίοδο που δεν υπιρχε μεγάλθ πλθροφορικι υποςτιριξθ
ςτθ ΒΠΚ, λόγω κυρίωσ τθσ ευκολότερθσ εγκατάςταςισ του ζναντι άλλων λογιςμικϊν ανοικτισ
πρόςβαςθσ (Witten et. al. 2005) αλλά και τθσ άμεςθσ κετικισ ανταπόκριςθσ που υπιρξε από
τθ διεκνι διαδικτυακι κοινότθτα υποςτιριξθσ του Greenstone ςε προβλιματα που
αντιμετωπίςτθκαν (π.χ. ευρετθρίαςθ των ελλθνικϊν χαρακτιρων). Το λογιςμικό δθμιουργίασ
ψθφιακϊν ςυλλογϊν ανοικτοφ κϊδικα Greenstone ζχει παραμετροποιθκεί με τρόπο ϊςτε να
γίνεται κοινι αναηιτθςθ ανάμεςα ςτο πλιρεσ κείμενο του υλικοφ ανά ςυλλογι ξεχωριςτά,
αλλά και για όλεσ τισ ςυλλογζσ μαηί.

Μελλοντικά ςχζδια – προκλιςεισ και προβλθματιςμοί
Γενικά
Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000, οι βιβλιοκικεσ - και ειδικά οι ακαδθμαϊκζσ - άρχιςαν λόγω ανάγκθσ
αλλά και λόγω τθσ επικρατοφςασ τάςθσ να αςχολοφνται ςυςτθματικά με τθν ψθφιοποίθςθ και τθ
δθμιουργία αποκετθρίων ψθφιακοφ υλικοφ. Σε αυτό το πεδίο ζγιναν πολλοί πειραματιςμοί και
επενδφκθκαν χρόνοσ και πόροι.
Λόγω των πλεονεκτθμάτων που πρόςφεραν τα λογιςμικά ανοικτοφ κϊδικα (Kumar 2007) αλλά και των
αδυναμιϊν των παραδοςιακϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βιβλιοκθκϊν να υποςτθρίξουν δυνατότθτεσ
αναηιτθςθσ πλιρουσ κειμζνου των ψθφιακϊν ςυλλογϊν, οι βιβλιοκικεσ ςτράφθκαν με ενκουςιαςμό
προσ τα λογιςμικά ανοικτοφ κϊδικα για τθν οργάνωςθ των ψθφιακϊν ςυλλογϊν και των αποκετθρίων
ο
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τουσ. Οι βιβλιοκικεσ, όμωσ, δεν ζλαβαν ςοβαρά υπόψθ τουσ τθ διαςφνδεςθ των ψθφιακϊν πθγϊν με
τον παραδοςιακό κατάλογο κατά τθν επιλογι πολιτικισ κακιερωμζνων όρων, επιλογισ προτφπων κτλ,
με αποτζλεςμα να υπάρχει ανομοιογζνεια και πολφ χαμθλι διαλειτουργικότθτα, ακόμα και μεταξφ
ςυςτθμάτων τθσ ίδιασ βιβλιοκικθσ (Πεπονάκθσ και Σφακάκθσ 2008).
Η Ηλεκτρονικι Βάςθ τθσ Ιςτορικισ περιόδου 1950-1960
Θ ψθφιακι ςυλλογι είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ ο οποίοσ κα ςυνεχίςει να εμπλουτίηεται και να
ςυμπλθρϊνεται (ποςοτικά και ποιοτικά). Στα μελλοντικά ςχζδια τθσ ΒΠΚ υπάρχουν προοπτικζσ για
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ Συλλογισ με προςκικθ ςυνδζςμων (links), βιογραφικϊν
ςθμειωμάτων, βιβλιογραφικϊν αναφορϊν κτλ.
Αλλαγή λογιςμικοφ;
Θ παραγωγι μιασ μικρο-μεςαίου μεγζκουσ ψθφιακισ ςυλλογισ μπορεί να κοςτίςει αρκετά ςε μια
βιβλιοκικθ, τόςο ςε χριματα όςο και ςε ανκρωποϊρεσ (Πανεπιςτιμιο Πατρϊν 2005). Θ φπαρξθ μιασ
ςωςτισ υποδομισ λογιςμικϊν και υλιςμικϊν που κα υποςτθρίξουν αυτι τθ διαδικαςία είναι
πρωταρχικισ ςθμαςίασ.
 Πϊσ τελικά κα γίνει θ επιλογι ενόσ ςυςτιματοσ που κα ικανοποιεί τισ ανάγκεσ μιασ ςφγχρονθσ
βιβλιοκικθσ;
 Πϊσ κα παρουςιάηονται / ανακτοφνται οι ετερογενείσ πλθροφορίεσ από τισ διαφορετικζσ
πθγζσ;
Λαμβάνοντασ υπόψθ κάποια νζα δεδομζνα: α) το γεγονόσ ότι θ ΒΠΚ απζκτθςε πλθροφοριακι ομάδα
υποςτιριξθσ, β) το γεγονόσ ότι το νεοϊδρυκζν Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου (ΤΕΠΑΚ)
εγκατζςτθςε και χρθςιμοποιεί το DSpace, κακϊσ και γ) το γεγονόσ ότι θ ΒΠΚ κα προχωριςει ςε
αντικατάςταςθ του κυρίωσ ςυςτιματοσ διαχείριςισ τθσ, υπάρχει προβλθματιςμόσ για το κατά πόςον
κα πρζπει θ ΒΠΚ να προχωριςει ςε αντικατάςταςθ του Greenstone.
Πικανζσ λφςεισ είναι:
1. Το DSpace, λόγω του γεγονότοσ ότι θ ΒΠΚ πλζον ζχει ικανοποιθτικι πλθροφοριακι υποςτιριξθ
αλλά και του γεγονότοσ ότι κα μπορεί να μοιράηεται τθν υποςτιριξθ και να ςυνεργάηεται και
με το ΤΕΠΑΚ. Επιπλζον, ςφμφωνα τουλάχιςτον με τθ διεκνι βιβλιογραφία, θ μεταφορά των
δεδομζνων και μεταδεδομζνων από το Greenstone ςτο DSpace μπορεί να πραγματοποιθκεί
χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα (Witten et al. 2005 ˙ Greenstone 2009) .
2. Θ μετάβαςθ όλων των ψθφιακϊν ςυλλογϊν τθσ ΒΠΚ ςε υποςφςτθμα του νζου κεντρικοφ
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ΒΠΚ, που κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθ διαχείριςθ τζτοιων
ςυλλογϊν.
Το κζμα τθσ επιλογισ του καταλλθλότερου λογιςμικοφ με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και
απαιτιςεισ του κάκε οργανιςμοφ είναι μια πολφ ςθμαντικι και πολφπλοκθ διαδικαςία (DeRidder
2007), ςτθν οποία ίςωσ δεν δόκθκε ακόμθ θ δζουςα ςθμαςία από τισ ελλθνικζσ ακαδθμαϊκζσ
βιβλιοκικεσ.
Διαλειτουργικότητα βάςησ με άλλα ςυςτήματα
Θ διαλειτουργικότθτα τθσ «Θλεκτρονικισ Βάςθσ για τθν Ιςτορία τθσ Κφπρου 1950-1960» με το
κεντρικό ςφςτθμα και τον OPAC τθσ ΒΠΚ, κακϊσ και με άλλουσ καταλόγουσ και αποκετιρια που
ο
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λειτουργοφν ςτθν Κφπρο, είναι ςτουσ άμεςουσ ςτόχουσ τθσ ΒΠΚ. Με τον τρόπο αυτό όλεσ οι
πρωτογενείσ πθγζσ των ςυλλογϊν κα διαςταυρϊνονται και κα αντιπαραβάλλονται με αναφορζσ
κειμζνων και βιβλίων που διακζτει ςε ζντυπθ (και θλεκτρονικι) μορφι θ ΒΠΚ και άλλεσ βιβλιοκικεσ.

Επίλογοσ
Εντόσ τθσ κάκε βιβλιοκικθσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν πολιτικζσ διαχείριςθσ του υλικοφ τθσ ωσ
ενιαίου, ανεξάρτθτα από τθ μορφι του και του λογιςμικοφ ςτο οποίο είναι καταχωρθμζνο.
Πρζπει επίςθσ να υπάρχει αλλθλοενθμζρωςθ μεταξφ των βιβλιοκθκϊν και κοινι αξιοποίθςθ τθσ
γνϊςθσ και των εμπειριϊν (π.χ. Ευρετιριο Ελλθνικϊν Ψθφιακϊν Πθγϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν)8
Τα ομοειδι ιδρφματα που κζλουν τουσ καταλόγουσ και τα αποκετιρια τουσ να «ςυνεργάηονται»,
πρζπει να αναπτφξουν καλφτερουσ μθχανιςμοφσ ςυντονιςμοφ μεταξφ τουσ όςον αφορά τισ πολιτικζσ
καταλογογράφθςθσ, τθ χριςθ μεταδεδομζνων, τουσ κακιερωμζνουσ όρουσ κτλ. Μόνο με αυτό τον
τρόπο κα μπορζςει να επζλκει ςυντονιςμόσ, ςυνεκμετάλλευςθ των πθγϊν και αποφυγι διπλισ
εργαςίασ αλλά και κοινϊν λακϊν (Τςιμπόγλου, Ηζρβασ και Ανδρζου 2006).

8

http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_EL.php
ο
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