
«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:   «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΑΣ» 

 

Στο πλαίσιο της δράσης ΕΕ4: «Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων», η οποία  στοχεύει στην ενημέρωση 

και στην κατάρτιση νέων επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπουδών σε θέματα αιχμής που 

χειρίζεται η υποδομή ΔΥΑΣ (διεθνή πρότυπα για σχήματα δεδομένων, μεταδεδομένων, 

οντολογιών κά.), το  ΙΤΕ διοργανώνει διήμερη συνάντηση εργασίας στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 

2014, με θέμα: 

«Θησαυροί όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών».  

Ειδικότερα, στη συνάντηση θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με: 

• τον καθορισμό των εννοιών των θησαυρών, 

• το θεσμικό πλαίσιο των θησαυρών, 

• τα είδη των θησαυρών, 

• τη λειτουργία των θησαυρών σε ένα πληροφοριακό σύστημα. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανάλυση του συστήματος θησαυρών που αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της ΔΥΑΣ(http://dyas-net.gr/) και θα συζητηθούν τα θέματα (facets) που προτείνονται μαζί με 

τα παραδείγματα μοντελοποίησης. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 30/6-1/7/2014, στις εγκαταστάσεις του τμήματος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών (Αίθουσα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή) 

(http://www.uoc.gr/university/map/uocgallosmap.html) του Πανεπιστημίου Κρήτης ,στο Ρέθυμνο, 

και ώρες 10.30-17:00.  

Στην συνάντηση αυτή καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του δικτύου – ΔΥΑΣ (http://dyas-

net.gr/index.php/el/about.html), εργαζόμενοι στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη 

του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του Τμήματος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών, η επιστημονική και φοιτητική κοινότητα και όποιος άλλος έχει ενδιαφέρον 

για την παραπάνω θεματολογία.  

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στα email: 

lida@ics.forth.gr και daskalak@ics.forth.gr, ή στα τηλέφωνα: 2810391630 και 6934526262. 

 

Το έργο DARIAH-KRHTH  αναπτύσσει ένα  μέρος της  Εθνικής Υποδομής για την Έρευνα Ανθρωπιστικών Σπουδών 

(ΔΥΑΣ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της ΓΓΕΤ:  ∆ηµιουργία Εθνικών Ερευνητικών Υποδοµών στους τοµείς του 

Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Υποδοµών. Το έργο εκτελείται σε συνεργασία με το DARIAH - ATTIKH που υλοποιείται από 

την Ακαδηµία Αθηνών και τους συνεργάτες τους: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών , Ίδρυµα Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). 


