Παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου
της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
και των εκδόσεων της ΥΣΜΑ του 2015
Moυσείο Ακρόπολης | Αμφιθέατρο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων
Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σας προσκαλούν στην "Παρουσίαση του
Ψηφιακού Αποθετηρίου της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και των εκδόσεων της
ΥΣΜΑ του 2015" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17.00, στο
αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.
Θα μιλήσουν η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, ο ομότιμος καθηγητής
ΕΜΠ Χαράλαμπος Μπούρας, πρόεδρος της ΕΣΜΑ, η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ Βασιλική Ελευθερίου, η
Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Εύη Σαχίνη και η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης
Φανή Μαλλούχου-Tufano.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν το Ψηφιακό Αποθετήριο της ΥΣΜΑ και ο
ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης της, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της
ΥΣΜΑ με το ΕΚΤ. Το Αποθετήριο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης δημιουργήθηκε
με στόχο την ψηφιακή οργάνωση και συστηματική διάθεση του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά
έργα της Αθηναϊκής Ακρόπολης στο διαδίκτυο. Σε πρώτη φάση διατίθεται στο κοινό υλικό τεκμηρίωσης
(κείμενα μελετών, σχέδια, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό) των επεμβάσεων αποκατάστασης
του Ερεχθείου της περιόδου 1979-1987, το οποίο θα εμπλουτίζεται συστηματικά με νέο υλικό
παράλληλα με την ολοκλήρωση και την απόδοση των αναστηλωτικών έργων και στα άλλα μνημεία της
Ακρόπολης. O ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ αναπτύχθηκε στο περιβάλλον
openABEKT και για πρώτη φορά διατίθεται στο κοινό.
Το Αποθετήριο και ο ηλεκτρονικός κατάλογος έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα
Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων
Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου", η οποία υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ και εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι εκδόσεις που πραγματοποίησαν η Υπηρεσία
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και η Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, με
πιστώσεις του "Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς" (ΕΣΠΑ) το 2015, με τις οποίες συνεχίζεται
η παράδοση της συστηματικής έκδοσης του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στα μνημεία
της Ακρόπολης στο πλαίσιο των αναστηλωτικών έργων, την οποία ξεκίνησε η ΕΣΜΑ το 1976. Πρόκειται
για τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων ΑκροπόλεωςΑθήνα 2013, τις μελέτες αποκατάστασης του Παρθενώνα (τόμοι 8 και 9) και των Προπυλαίων (τόμος
3), και τα εκπαιδευτικού περιεχομένου έντυπα "Eκπαιδευτικές δράσεις για την Aκρόπολη", "Χάρτης
Εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά" και "10 ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της
Ακρόπολης".
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση παρέχονται στις ιστοσελίδες:
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2016-01-22
http://www.ysma.gr/news

