
 

Αθήνα , 29/11/2022 
  

Συμμετοχής στο Διαδικτυακό Διήμερο Διεθνές 
“ Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και τη 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την έδρα 
Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Ευρωπαϊκ
σας προσκαλούν σε ένα διήμερο διεθνές διαδικτυακό 

 «Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο κα

Το Forum θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι δράσεις ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος 
συγκεντρωθεί πάνω από 830.000 τεκμήρια στον εθνικό συσσωρευτή 
SearchCulture.grτου ΕΚΤ και, μέσω αυτού, έχουν διατεθεί πάνω από 530

 

  

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Συμμετοχής στο Διαδικτυακό Διήμερο Διεθνές Forum
“ Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και τη 

Προκλήσεις- Προοπτικές” 
Αθήνα, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την έδρα 
Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών, 
σας προσκαλούν σε ένα διήμερο διεθνές διαδικτυακό Forum, με τίτλο: 

«Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και την Europeana-Προκλήσεις 

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι δράσεις ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος 
συγκεντρωθεί πάνω από 830.000 τεκμήρια στον εθνικό συσσωρευτή ψηφιακών πολιτιστικών πόρων 

, μέσω αυτού, έχουν διατεθεί πάνω από 530.000 τεκμήρια και στην ευρωπαϊκή 

Forum: 
“ Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και τη Europeana: 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την έδρα UNESCO του 

ό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών, 

Προκλήσεις –Προοπτικές».  

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι δράσεις ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος και έχουν 
ψηφιακών πολιτιστικών πόρων 

.000 τεκμήρια και στην ευρωπαϊκή 



πλατφόρμα Europeana, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τον ψηφιακό Πολιτισμό. Εν τούτοις, το ελληνικό 
περιεχόμενο αντιστοιχεί στο 1,17% μόλις, του συνολικού περιεχομένου στη Europeana. 

Στόχος του Forum είναι να αποτιμηθεί η έως τώρα πορεία της συμμετοχής της χώρας μας στη Europeana,  αλλά και 
να διερευνηθούν περαιτέρω οι προοπτικές και οι προκλήσεις που εγείρονται από την κλιμάκωση της ψηφιοποίησης 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, όπως η βιωσιμότητα 
των χρηματοδοτούμενων υποδομών και η κατάρτιση των στελεχών των φορέων πολιτισμού ως προς τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι σχέσεις του ψηφιακού πολιτισμού με καίριους τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η έρευνα, ο τουρισμός και η πολιτιστική διπλωματία. Τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, θα διενεργηθεί 
πρακτικό σεμινάριο για την ένταξη νέων συλλογών στο SearchCulture.gr και τη Europeana. 

Το Forum θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα περιλαμβάνει και 
ομιλίες στελεχών της Europeana στην αγγλική γλώσσα (χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση). 

Η συμμετοχή είναι ανοικτή δωρεάν αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. 

Δείτε το νέο πρόγραμμα αναλυτικά εδώ. 

Με Εκτίμηση 
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