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Κ. Χατζοπούλου 
Ιστορικός, Βιβλιοθηκονόμος, Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού Παιδείας 

Κ. Chatzopoulou 
Historian, Librarian, Special Consultant of the Vice-Minister of Education 

Cultivate και Ευρωπαϊκό Ανθρωποδίκτυο 

Cultivate and European Human-Network 

«Απο την έρευνα που εστιάζεται στο αποτέλεσμα περνάμε στην έρευνα που επιδιώκει να 

αντιμετωπίσει τα κονωνικοοικονομικά προβλήματα της Ευρώπης του σήμερα» 

Edith Ctesson 

5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - 1 9 9 8 - 2 0 0 2 , 1 4 , 9 6 δισ. ευρώ 

> Αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων 

> Εκμετάλλευση των τεχνολογικών εξελίξεων και λύσεις σε βασικά προβλήματα ( ερ-

γασία, υγεία, περιβάλλον, παιδεία,) 

> Ποιότητα ζωής για τους πολίτες της Ευρώπης 

5° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - 1 9 9 8 - 2 0 0 2 , ΠΕΔΙΟ: "Τεχνολογίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας" 

> Ηλεκτρονική έκδοση και ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο 

> Παιδεία και επιμόρφωση 

>Τεχνολογίες συνδεδεμένες με την γλώσσα και τον γραπτό λόγο. 

> Πρόσβαση, έλεγχος ανάλυση και επεξεργασία της πληροφόρησης. 

5° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - 1 9 9 8 - 2 0 0 2 "Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληρο

φορίας " 

>Συμμετοχή Βιβλιοθηκών, Αρχείων,Μουσείων 

> Ψηφοποίηση πολιτιστικού αποθέματος 

> Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο 

> Ευρωπαϊκή πολιτική 

5" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - 1 9 9 8 - 2 0 0 2 Ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέμα

τος: ενιαία πολιτική 

>επιλογή πολιτιστικού αποθέματος 

>Μεταφορά τεχνογνωσίας 
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> Πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα 

> Εκπαίδευση - ενημέρωση χρηστών 

> Ανάπτυξη νέων κατασκευαστών πηγών 

> Ασφάλεια πρόσβασης 

5° ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - 1 9 9 8 - 2 0 0 2 Ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέμα

τος στην Ε. Ε. 

> 95% δεν συμμετέχει σε ψηφιακά προγράμματα. 

> Ισπανία & Γαλλία εφαρμόζουν πολιτικές προτεραιοτήτων 

> Ελλείψεις σε πόρους και στελεχιακό δυναμικό 

Νέα προγράμματα 

Κέντρα ενημέρωσης 

Ενίσχυση συνεργασιών 

Μεταφορά τεχνογνωσίας 

Πρόσβαση στο πολιτιστικό απόθεμα 

Η Ευρώπη αποκτά την ποιο ανταγωνίσιμη και δυναμική οικονομία της γνώσης. 

http://europa.eu.int/information 
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Ν ATI ONAL REPRESENTATIVES GROUP 

Συντονισμός προγραμμάτων ψηφιοποίησης 

> Αποσπασματική προσέγγιση 

> Αχρήστευση από παλαιότητα 

> 'Ελλειψη απλών μορφών προσπέλασης 

> Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

> Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των προγραμμάτων 

Αρχές του LUND 

> Δημιουργία διαρκούς φόρουμ 

> Ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής 

> Προώθηση και υποστήριξη βέλτιστης πρακτικής και εναρμόνισης της στα κράτη 

> Επιτάχυνση της απορρόφησης της βέλτιστης πρακτικής 

> Προσπελάσιμο το ευρωπαϊκό περιεχόμενο. 

ΕΨΕΠΑ 

Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτιστικού Αποθέματος 

http:///www.hdpweb.org/ 
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Cultivate 

Τι είναι ; 

Συνοδευτικό μέτρο του Πεδίου ΙST υπαγόμενο στη Κεντρική Δράση Ψηφιοποίηση πο

 αποθέματος 

Βασικά στοιχεία έργου 

Διάρκεια: 36 μήνες (Φεβ.2000-!αν.2003) 

Συμμετοχή: 15 μέλη από 12 χώρες Ε.Ε. και το Ισραήλ 

Συντονισμός: Deutsches Bibliotekinstitut (DBI), DE . 

Ιστοσελίδα: http://www.cultivate-eu.org 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ 

> Δημιουργία ευρωπαϊκού portal για την προώθηση της συμμετοχής ενδιαφερόμενων 

φορέων στο πρόγραμμα ΙST (Information Society Technologies)-τομέας «Ψηφιο

ποίηση πολιτιστικού αποθέματος» και σύνδεση με Εθνικούς κόμβους 

> Ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο για τις εκάστοτε Ε.Ε. πρωτοβουλίες καθώς και τα απο-

τελέσματα των έργων 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

> Διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Κοινοτικών, 

Εθνικών αρχών, ινστιτούτων, επαγγελματικών φορέων και άλλων συναφών με το θέ

μα οργανισμών 

> Ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών ανάπτυξης και χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών για 

την πολιτιστική κληρονομιά σε κάθε χώρα-μέλος 

> Καθοδήγηση πιθανών εταίρων στην υποβολή προτάσεων τους 

Στόχοι Εθνικού κόμβου 

> Δημιουργία Ανθρωποδικτύου για το έργο CULTIVATE με την υποστήριξη ομάδαςερ-

γασίας, καταγραφή προτεραιοτήτων και διάδοση πληροφόρησης σε Εθνικό και Ευρω

παϊκό επίπεδο 

> Ενημέρωση και διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας ή/και καινοτόμων εφαρμογών του 

τομέα «Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος» για χρήση στον Ελληνικό χώρο 

> Διευκόλυνση εθνικών και διεθνών συνεργασιών 

Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου 

> Δημιουργία Ελληνικής Ιστοσελίδας για το έργο Cultivate, με σύνδεση σε βασικούς 

εθνικούς κόμβους ενημέρωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά 

(http://www.ekt.gr/cultivate) 

> Ενημέρωση δυνατοτήτων που παρέχονται από άλλους εταίρους του προγράμματος, 

όπως: 

- Πρόσβαση στο Cultivate Interactive Magazine (UKOLN) 

- Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση ψηφιοποιημένων εντύπωντης Ε.Ε. (CL-ILRT) 

- Ενημέρωση για νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και σχετικές δραστηριό

τητες ενημέρωσης (Information Days, conferences, workshops κ.α.) (EDBI) 

- Δημιουργία ηλεκτρονικών λιστών συζήτησης (discussion lists) και ανταλλαγής 

απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων (CL-ILRT) 

Ειδικότερα για την Ελλάδα θα επιδιωχθούν: 

> Η δημοσίευση σημαντικών θεμάτων σχετικά με την «Ψηφιοποίηση πολιτιστικού απο

θέματος» στο περιοδικό του ΕΚΤ και άλλα περιοδικά 

> Η δημοσίευση λίστας επιτυχών έργων στον χώρο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με ελ

ληνική συμμετοχή (σε συνεργασία με το Εθνικό Εστιακό Σημείο για το πρόγραμμα ΙST) 
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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

> Η απευθείας σύνδεση με τις σελίδες αναζήτησης συνεργασιών του Ideal-ist σε σχέ

ση με τις Γραμμές Δράσης του έργου 

> Υποστήριξη υποβολής προτάσεων 

> Ενημέρωση για άλλες παρεμφερείς πρωτοβουλίες, όπωςτο Digicult, MEDICIS ή έρ

γα όπωςτο DELOS κ.α. 

Cultivate και ευρωπαϊκό ανθρωποδίκτυο 

> Νέες συνεργασίες μεταξύ Βιβλιοθηκών, Αρχείων, Μουσείων 

> Εθνικά - Ευρωπαϊκά προγράμματα 

> Αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου 

> Εκπαίδευση-ανάπτυξη 

Cultivate και 6° Πρόγραμμα Πλαίσιο 

Μάρτιο 2 0 0 2 Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

1 2 . 0 0 0 προτάσεις 

2.591 προτάσεις για Τεχνολογίες της κοινωνίας της Πληροφορίας 

http://www. ekt.gr/cultivate και 

http://www. cordis. lu/fp6/eoi-instruments 
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