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Στόχος της εισήγησης

• Να αναδειχτεί το Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού, το 
οποίο ξεκίνησε να δημιουργείται και να λειτουργεί από το Φθινόπωρο του 2020.

• Να παρουσιαστεί μία σημαντική υποδομή που ανοίγει δρόμους για περαιτέρω 
συνεργασίες και αξιοποίηση των υπηρεσιών, που προσφέρει η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη στους τομείς της παροχής πληροφορίας, της έρευνας και της 
προβολής του περιεχομένου των συλλογών που κατέχει. 

• Να αναδείξει ένα χρήσιμο εργαλείο όπου όχι μόνο αξιοποιείται ήδη, αλλά 
γεννάει συνεχώς νέες ιδέες για το πώς μπορεί να είναι χρήσιμο για τη 
Βιβλιοθήκης μας, αλλά και την υπόλοιπη τοπική κοινωνία.

• Να παρουσιαστεί ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο μέσω των τεχνολογικών του 
χαρακτηριστικών δίνει τη δυνατότητα να διασυνδέει διαφορετικά τεκμήρια 
μεταξύ τους, από διαφορετικούς δημιουργούς. 

• Να αναδείξει ιδέες για το πώς μία δημόσια υποδομή – προσβάσιμη από όλους, 
μπορεί να αξιοποιηθεί διευρύνοντας τα όρια του φυσικού χώρου της 
Βιβλιοθήκης.

• Να επισημάνει την αναγκαιότητα ύπαρξης και στελέχωσης με το απαραίτητο 
εξειδικευμένο προσωπικό.



Ο ρόλος των Δημόσιων Βιβλιοθηκών

• Συλλογή και Διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφορίας από διαφορετικά τεκμήρια

• Δημιουργία συλλογών προς όφελος της κοινότητας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της

• Αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές, δημιουργώντας καταλόγους προσβάσιμους από το ευρύ κοινό

• Με συνεργατικούς τρόπους, δηλαδή συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων

• Και στο ψηφιακό περιβάλλον για:

ανάδειξη συλλογών τους

διάδοση της γνώσης

καλύτερη/ περισσότερη πρόσβαση

κοινό κτήμα για όλους

• Αξιοπιστία πληροφορίας/ τεκμηρίου – βοηθώντας στην έρευνα

• Παροχή τεκμηρίων/ υλικού για εκπαίδευση όλων των ηλικιών απρόσκοπτα



Πώς ξεκίνησε το έργο

Το έργο στηρίχτηκε και θεωρείται συνέχεια της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για 

την ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης με υπηρεσίες πληθοπορισμού: το παράδειγμα του Δήμου Σαρωνικού» του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον» με 

επιβλέποντα καθηγητή τον Δρ. Γαρουφάλλου. Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής συγκεντρώθηκε υλικό και έγινε ένας 

αρκετά καλός σχεδιασμός, ενώ κατατέθηκε πρόταση στο Νομικό Πρόσωπο που υπάγεται η Βιβλιοθήκη, πράγμα που 

κατέστη να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του.

Λαμβάνοντας υπόψιν 

• Υπάρχουσες ανάγκες Βιβλιοθήκης:

α) Αρχείο Χρ. Πέτρου - Μεσογείτη – για να προβληθεί με όσο τον δυνατόν καλύτερο τρόπο

β) Εκδόσεις του Δήμου με ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον 

• Έρευνα στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, για το τι είδους Υλικό είναι αναγκαίο να ψηφιοποιηθεί για να 
αναδείξει μέρη της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Δήμου 

• Τεκμήρια, Υλικό απευθείας στη Βιβλιοθήκη

• Πρόσβαση σε τεκμήρια (όπως μέσα από ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου μέλη ανεβάζουν 
ψηφιοποιημένα τεκμήρια και πληροφορίες γύρω από αυτά)

• Γνώση και πληροφορίες γύρω από τεκμήρια, όπου εμπλουτίζουν/ συμπληρώνουν/ παρέχουν από την αρχή 
πληροφορίες 

• Προφορικές μαρτυρίες

• Ιδέες αξιοποίησης ή σύνδεσης τεκμηρίων μεταξύ τους



Στοιχεία για την πλατφόρμα Reasonablegraph

• Λογισμικό ανοιχτού κώδικα οργάνωσης και διαχείρισης ψηφιακού 
περιεχομένου

• Χρήση μεταδεδομένων

• Διασυνδεδεμένα δεδομένα

• Ευελιξία και προσαρμογή ανάλογα με τα τεκμήρια – προστίθενται νέα 
πεδία για καλύτερη περιγραφή

• Προσαρμοσμένη στα creative commons με τον μεγαλύτερο όγκο της 
πληροφορίας να είναι διαθέσιμος ελεύθερα, με μόνη αναφορά στην πηγή.



Τρόπος λειτουργίας
στις 11 προτεινόμενες κατηγορίες που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα, είναι ενεργοποιημένα φίλτρα 
που ομαδοποιούν τα τεκμήρια, προκειμένου να διευκολύνουν τον χρήστη και παράλληλα να 
αναδειχθούν κάποιες θεματικές ενότητες



Ενότητα «Αρχειακό υλικό» 
Αρχείο Χρίστου N. Πέτρου - Μεσογείτη

Το αρχείο του συντοπίτη μας Χρίστου Ν. 
Πέτρου – Μεσογείτη μια ακόμα αφορμή για 
την δημιουργία του Αποθετηρίου. Περιήλθε 
στην Βιβλιοθήκη μας το 2007, προσφορά του 
ανιψιού του Χρήστου Δημητρίου.

Σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη 
ψηφιοποιημένη συλλογή του Αποθετηρίου 
μας. 

Περιλαμβάνει περίπου 1079 τεκμήρια 
(κυρίως χειρόγραφα, μελέτες και 
φωτογραφίες)

















Ενότητα «Πρόσωπα»

Περιλαμβάνει πρόσωπα όπως 
συγγραφείς, επιμελητές, 
δημιουργούς, πρόσωπα του 
Δήμου Σαρωνικού (αιρετούς, 
δημότες, πολίτες)



Επιλέγοντας το πρόσωπο Σωτήρης Κόλλιας
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε 
βιογραφικά στοιχεία, 
τεκμήρια που έχει παραχωρήσει 
(κάτοχος αρχείου),
συγγραφικό έργο,
τεκμήρια στα οποία απεικονίζεται
το πρόσωπο,
αλλά και τεκμήρια που περιλαμβάνονται 
σε θεματικές επικεφαλίδες

Ένα παράδειγμα από την 
ενότητα «πρόσωπα» και πως 
διασυνδέονται οι 
πληροφορίες σε άλλες 
κατηγορίες





Διασύνδεση 
του Αποθετηρίου 

με τον online κατάλογο 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης





Ενότητα «Βιβλιογραφικά έργα»

Εδώ συγκεντρώνονται βιβλία (εξ ολοκλήρου 
ψηφιοποιημένα ή οι τίτλοι τους), μέρη βιβλίων, 
ανάτυπα, αυτοτελείς ή περιοδικές εκδόσεις, 
σχετικά με την ιστορία, τη λαογραφία και τον 
πολιτισμό του Δήμου Σαρωνικού ή τεκμήρια 
που ήταν ήδη δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο και 
σχετίζονται με τις προηγούμενες κατηγορίες





Ενότητα «Φωτογραφίες /Οπτικοακουστικό 
Υλικό» (κυρίως από πληθοπορισμό)

• Υλικό που προήλθε από κόσμο που πρόσφερε 
τεκμήρια ή έδωσε πρόσβαση σε αυτά 

• Υλικό που επίσης στο παρελθόν δόθηκε μέσω του 
κόσμου για να δημιουργηθεί ένα λεύκωμα γεμάτο 
με ιστορικές φωτογραφίες

• Υλικό το οποίο είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο 
και εδώ ομαδοποιείται





Ενότητα «Οργανισμοί»

Συγκεντρώνονται όλοι οι 
Οργανισμοί που αναφέρονται ή 
έχουν δημιουργηθεί κατά τη 
διάρκεια της καταλογογράφησης και 
της τεκμηρίωσης, π.χ. Δήμοι και 
δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικοί φορείς 
ή πολιτιστικοί και πνευματικοί 
σύλλογοι, Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, Μουσεία κλπ





Ενότητα «Εφημερίδες / Περιοδικά»

Συγκεντρώνονται εφημερίδες και 
περιοδικά από τη Συλλογή της 
Βιβλιοθήκης, Τοπικός και Πολιτικός 
Τύπος, τεύχη καθώς και άρθρα τευχών



π.χ. στο 28ο τεύχος της 
εφημερίδας «ΠΡΟΣΠΑΛΤΑ»,

έχουμε τη δυνατότητα 
να την ξεφυλλίσουμε και 

να αναζητήσουμε και 
συγκεκριμένα άρθρα της



Ενότητα «Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου 
Ιωάννη Σωτ. Λιάπη» (αρνητικά φιλμς) 





Γίνεται αναφορά σε καθένα 
από τα ψηφιακά τεκμήρια, 

πριν τη συντήρηση, μετά τη συντήρηση, 
καθώς και ότι αφορά στην απεικόνιση, 

ενώ έγινε παραμετροποίηση της 
πλατφόρμας για να αναδειχθεί 

καλύτερα το υλικό αυτό



Ενότητα «Μνημεία»

Δίνονται πληροφορίες για ηρώα, 
προτομές, αφιερωματικές επιγραφές 
που βρίσκονται σε πλατείες και 
πάρκα αφιερωμένα σε ανθρώπους  
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 
ζωή του τόπου. Σκοπός είναι να 
συγκεντρωθούν τόσο στοιχεία για το 
ίδιο το έργο (καλλιτέχνης, υλικό, 
σκεπτικό, απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, κλπ), όσο και στοιχεία 
για τα τιμώμενα άτομα τα οποία 
είναι αφιερωμένο το έργο.





Στην ενότητα «Λοιπά Τεκμήρια» 
συγκεντρώνονται τεκμήρια που δεν ανήκουν στις 
προηγούμενες κατηγορίες, και δίνεται έμφαση έμφαση
στις ιδιαιτερότητές τους. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων 
πρωτογενές υλικό από το βιβλίο 
το «Καμαρόσπιτο της Αττικής» 
της Δρ. Αικατερίνης Δημητσάντου – Κρεμέζη, 
Ομότιμης Καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.

Το υλικό περιήλθε στην κατοχή της Βιβλιοθήκης 
στις 9 Φεβρουαρίου 2022 και τα σχέδια αφορούν σε όλη 
την Αττική όπως αναφέρεται και στον τίτλο του βιβλίου. 
Επίσης παραχωρήθηκαν και τεκμήρια (σχέδια) 
που αφορούν στα Καλύβια. Έχουν ψηφιοποιηθεί 
ενδεικτικά μόνο κάποια σχέδια, δεδομένου 
ότι είναι απαραίτητη η συντήρηση τους. 
Το νέο αυτό υλικό χρειάστηκε επιπλέον 
παραμετροποίηση στην εισαγωγή δεδομένων στην
πλατφόρμα του Αποθετηρίου 
προκειμένου να δοθούν όσο περισσότερες και ακριβείς 
πληροφορίες.

Ενότητα «Λοιπά Τεκμήρια»



Με την καταχώρηση ακόμα και 
ενός σχεδίου, δημιουργήθηκε 
εγγραφή για την δημιουργό-

συγγραφέα, το βιβλίο, το σχέδιο.
Επίσης έγινε η διασύνδεση με το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Ενότητα «Εκπαιδευτικές δράσεις»

Σχετικές δράσεις που έχουν γίνει 
με εκπαιδευτικούς φορείς



Εκπαιδευτικά Προγράμματα

• Σύνδεση σχολικής κοινότητας με 
έντυπο και ψηφιακό υλικό 

• Ανάδειξη ρόλου Βιβλ/κης για 
έρευνα από μικρή ηλικία

• Ανάδειξη συλλογών και 
αξιοποίησή τους, προάγοντας 
την τεκμηριωμένη πληροφορία 
στην εκπαιδευτική κοινότητα

• Συνεργασία με άλλους φορείς 
που παρέχουν κι αυτοί 
αξιόπιστο υλικό



Ενότητα «Σχετικά με το Αποθετήριο»

Περιλαμβάνει τεκμήρια που 
αφορούν στη δημιουργία, 
περιγραφή και ανάπτυξη του 
Ψηφιακού Αποθετηρίου.  
Εισηγήσεις σε συνέδρια, 
συνεντεύξεις, διπλωματική 
εργασία, παρουσιάσεις, 
ηχογραφήσεις κ.ά. 





Ένα ψηφιακό 
αποθετήριο που 
συνδυάζει 
μεταδεδομένα και 
πληροφορίες 
μεταξύ τους 
προερχόμενα από 
διαφορετικά 
οικογενειακά αρχεία



Φωτογραφίες από διαφορετικούς κατόχους 
τεκμηρίων με την ίδια θεματική 



Έμφαση στον κάτοχο του αρχείου που έχει 
προσφέρει τεκμήρια



Εργαστήρια πληθοπορισμού
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων (πάνω από 500 τεκμήρια)

• Προσφορά τεκμηρίων

• Πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα τεκμήρια

• Πληροφορίες γύρω από αυτά

• Εμπλουτισμός υπάρχουσας συλλογής

• Ανάδειξη διαφορετικών ειδών τεκμηρίων και πληροφορίας ακόμα και για την ίδια τη φύση των 
τεκμηρίων π.χ. αρνητικά φιλμς, αρχιτεκτονικά σχέδια

• Συνεργασία με Υπηρεσίες του Δήμου α) Ληξιαρχείο (δημιουργία γενεαλογικών δέντρων κλπ.)                              
β) Τεχνική Υπηρεσία (καταγραφή τοπωνυμίων και γεωγραφικός προσδιορισμός τους και με την 
αρβανίτικη ονομασία όπου διατηρείται ακόμα) 

• Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα α) ΔΙΠΑΕ λόγω και της διπλωματικής, αλλά και συνεχής 
επικοινωνίας με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας β) ΠΑΔΑ τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης για συντήρηση φωτογραφιών 

• Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης



Τι έδειξε η εμπειρία

Δουλεύοντας καθημερινά για τον εμπλουτισμό του Αποθετηρίου, 
συμπεραίνουμε ότι:

• Καθώς μεγαλώνει ο όγκος της πληροφορίας, εισάγοντας νέα  τεκμήρια, 
γίνεται ολοένα πιο πλούσιο σε τεκμήρια και πληροφορίες.

• Είναι μια υπηρεσία, που δεν ολοκληρώνεται, ούτε μένει στάσιμη. 
Απεναντίας εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες, ως προς το 
περιεχόμενο που προστίθεται, τον τρόπο που συνδέονται και 
προβάλλονται τα δεδομένα, το που και πως δίνεται έμφαση και σε ποιες 
συλλογές, καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συλλογής. 



π.χ. η συνεργασία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο για την 
υλοποίηση ενός τρίμηνου project (σχετικά με το 

Βυζαντινό Ιερό Ναό των Ταξιαρχών στα Καλύβια 
και τα έθιμα της γιορτής)

Σκοπός μας είναι :

πέρα από το αυτονόητο - οι μαθητές να γνωρίσουν την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό - να εμπλουτιστεί με νέα τεκμήρια η 
κάθε θεματική κατηγορία που θα έχει προέλθει από τη δράση (με στοιχεία από τις οικογένειες των μαθητών, προφορικές 
μαρτυρίες, φωτογραφίες κλπ)

να παροτρύνουμε τους μαθητές μέσα από τις δράσεις να γίνουν μέρος της τοπικής ιστορίας, εκφράζοντας μέσω του γραπτού 
λόγου, της φωτογραφίας, ή της ζωγραφικής τη δική τους οπτική, των προς εξέταση θεμάτων.

Προετοιμασία της δραστηριότητας

1. Επιλογή θεματικής ενότητας (σε συνεργασία με την Δασκάλα του τμήματος)

2. Αναζήτηση βιβλιογραφίας στη συλλογή της Βιβλιοθήκης (από εμάς)

3. Αναζήτηση τεκμηρίων στο Αποθετήριο (από εμάς)

4. Εμπλουτισμό του Αποθετηρίου με νέα τεκμήρια που αφορούν την συγκεκριμένη θεματική ενότητα και δεν έχουν 
καταχωρηθεί ακόμα (από εμάς). Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες και 
τεκμήρια τόσο στη φυσική συλλογή της βιβλιοθήκης όσο και στο Αποθετήριο ψηφιακά.

5. Το νέο Υλικό που θα προκύψει μέσα από τις εργασίες και των μαθητών, θα διασυνδεθεί με τα υπάρχοντα τεκμήρια



Παράδειγμα 
διασύνδεσης 
των εγγραφών και 
των σχετικών 
τεκμηρίων 
με τις εργασίες 
των μαθητών



Αξιοποίηση για την τοπική κοινωνία

• Αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι σε μία δημόσια υπηρεσία που βάζει στο 
επίκεντρο τη μνήμη και τη συλλογή τεκμηρίων του τόπου

• Οι ίδιοι οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας, μοιράζονται και προβάλλουν 
πληροφορίες για τον τόπο τους, ακόμα κι αν είναι αντικρουόμενες. 

• Επαναχρησιμοποίηση τεκμηρίων και βιβλιογραφικών πηγών και χρήση 
τους ακόμα και από μικρούς μαθητές.

• Πληροφορίες και τεκμήρια που αναδείχτηκαν και διασυνδέθηκαν, 
χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και σε διεκδίκηση/αγώνα του Δήμου μας για την 
διάσωση του αναδασωμένου φυσικού περιβάλλοντος  και ενάντια στην 
τοποθέτηση ανεμογεννητριών.

• Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού, με τη σύνταξη πρότασης, 
η οποία εγκρίθηκε και ξεκινάει άμεσα η υλοποίησή της. Το έργο εγκρίθηκε 
από το «ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021», χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και έχει τίτλο «Η επανάσταση στην Αττική. Η συμβολή των 
χωριών της Αττικής στην εθνεγερσία».



Νέες ιδέες

Με δεδομένη την καθημερινή χρήση του Αποθετηρίου, είτε εισάγοντας 
νέα τεκμήρια στην πλατφόρμα, είτε όταν χρησιμοποιείται από διάφορους 
ερευνητές, μας οδηγεί σε νέες ιδέες σχετικά με:

• Μνημεία και την Ιστορίας τους

• Ψηφιοποίηση κι άλλων ιστορικών αρχείων της περιοχής (π.χ. του 
Συνεταιρισμού, οικογενειακά αρχεία, Σχολικά αρχεία)

• Περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις ενεργοποιώντας τους μαθητές να 
δουλέψουν με ένα ψηφιακό εργαλείο (ιδέα για δημιουργία σχολικών 
ομάδων πληθοπορισμού, να αναζητήσουν στοιχεία για εργασίες, κλπ)

• Συνεργασία με Μουσεία της περιοχής, αφού αρκετά τεκμήρια 
σχετίζονται και με συλλογές τους

• Προσπάθεια δημιουργίας δικτύου αποθετηρίων με κοινές θεματικές



Συμπεράσματα (Ι)
✓ Ο συνδυασμός της εξέλιξης στην περιγραφή των τεκμηρίων και η ευελιξία της ίδιας της πλατφόρμας 

να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του υλικού και να αναπτύσσει πεδία και κατηγορίες, 
προκαλεί τον καταλογογράφο και διαχειριστή του περιεχομένου της ψηφιακής συλλογής να 
εμπλουτίζει διαρκώς το περιεχόμενο με επιπλέον πληροφορία. 

✓ Αναδεικνύεται το περιεχόμενο, τα διαφορετικά τεκμήρια και το πώς από τη μεμονωμένη 
πληροφορία δημιουργείται ένας ιστός πολλών πληροφοριών

✓ Αναδεικνύονται ιστορικά ντοκουμέντα που διασυνδέονται με βιβλιογραφικές πηγές

✓ Τα διασυνδεδεμένα δεδομένα που υποστηρίζει το συγκεκριμένο αποθετήριο οδηγούν σε διασύνδεση 
των διαφορετικών φορέων και ειδικοτήτων που τους απαρτίζουν, αυτό που επικρατεί στις Ψηφιακές 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες

✓ Η δύναμη της πληροφορίας που χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως (από ερευνητές, κατοίκους της 
περιοχής, αιρετούς, επισκέπτες, μαθητές, φοιτητές κλπ)

✓ Η διασύνδεση των διαφορετικών τεκμηρίων (φωτογραφιών, βιβλίων, χαρτών, προσώπων, 
οργανισμών κλπ) με ίδιες θεματικές επικεφαλίδες, εμπλουτίζει την έρευνα

✓ Η εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα, προκαλεί το ενδιαφέρον στον χρήστη για επιπλέον έρευνα

✓ Η πρόσβαση στις συλλογές τις Βιβλιοθήκης εκτός φυσικών ορίων και σε ευρύτερο κοινό –
απομακρυσμένο

✓ Η πρόσβαση σε υλικό από δράσεις με εκπαιδευτικές κοινότητες, που παρέχει πληροφορίες για τον 
τρόπο διεξαγωγής και τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν



Συμπεράσματα (ΙΙ)

Η νέα αυτή υποδομή έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούν και άλλοι  
Βιβλιοθηκονόμοι στις ήδη υπάρχουσες συλλογές και μάλιστα χωρίς να έχουν 
πρόσβαση στα φυσικά τεκμήρια.

Έχοντας ως δεδομένο:
• Το μεγάλο όγκο των τεκμηρίων
• Το πλήθος πεδίων για την περιγραφή και διασύνδεση των εγγραφών
• Την εξειδίκευση στην καταλογογράφηση
• Την εις βάθος τεκμηρίωση
• Τις εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από τη φύση των τεκμηρίων αλλά και των 

πνευματικών δικαιωμάτων  

Δημιουργείται η ανάγκη 
στελέχωσης της υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό



Βιβλιογραφία – Ηλεκτρονικές πηγές

• Αλαγιάννη, Λυδία (2020). Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την 
ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης με υπηρεσίες πληθοπορισμού: το 
παράδειγμα του Δήμου Σαρωνικού. Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ. 
Επιβλέπων τον Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, 
Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Διαθέσιμο 
σε: https://apothetirio.kalivialibrary.gr/archive/item/8437

• Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας του Δήμου Σαρωνικού διαθέσιμο σε:
https://saronikos.reasonablegraph.org/home?lang=el

• Αλαγιάννη Λ., Μαϊστρέλης Κ., Λεωνιδάκος Σ., Παπάζης Ν., Μπράττης Π., 
Γαρουφάλλου Ε. Παρουσίαση του ψηφιακού αποθετηρίου της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Καλυβίων για την ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου 
Σαρωνικού. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 25-27 
Οκτωβρίου 2021. [χ.τ.], 27, 1. Διαθέσιμο σε: 
https://apothetirio.kalivialibrary.gr/archive/item/8449

• Reasonable Graph Thinking ontologies (2022). Διαθέσιμο σε:
https://reasonablegraph.org

https://apothetirio.kalivialibrary.gr/archive/item/8437
https://saronikos.reasonablegraph.org/home?lang=el
https://apothetirio.kalivialibrary.gr/archive/item/8449
https://reasonablegraph.org/


Σας ευχαριστούμε πολύ


