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Νεοελληνική Φιλολογία 

αντικείμενο

κλάδοι/ μεθοδοι 

○ βιβλιογραφία
○ ιστορία της λογοτεχνίας
○ εκδοτική
○ ερμηνεία και αισθητική 

ανάλυση
○ γλωσσική έρευνα και 

κωδικοποίηση
○ θεωρία λογοτεχνίας
○ σύγκριση
 

  

 

  



http://www.educause.edu/ero/article/does-digital-scholarship-have-f
uture



http://www.neh.gov/divisions/odh/grant-news/roberto-busa-november-13-1913-august-9-2011



http://blogs.getty.edu/iris/risk-collaborate-tweet-charting-next-steps-in-digital-humanities-at
-the-getty





Νεοελληνική Φιλολογία και ψηφιακό περιεχόμενο

 δημιουργία

πώς μετατρέπουμε την επιστημονική πληροφορία σε ψηφιακό 
περιεχόμενο; 

 επεξεργασία-δημοσίευση-χρήση

τι “νέο” φέρνουν το ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές 
τεχνολογίες για 

τη βιβλιογραφία

τη λογοτεχνική ιστορία 

τη λογοτεχνική ανάλυση κι ερμηνεία

την εκδοτική ; 

“χρυσοί κανόνες” γύρω από το ψηφιακό περιεχόμενο

 



από την επιστημονική πληροφορία 
στο ψηφιακό περιεχόμενο1

ψηφιακό περιεχόμενο : ψηφιακή πληροφορία που διατίθεται σε ποικιλία 
μορφών

επιστημονικό ψηφιακό περιεχόμενο :  επιστημονική ψηφιακή πληροφορία 
που διατίθεται σε ποικιλία μορφών



a computer requires that everything is transformed 
from the continuous flow of our everyday reality 
into a grid of numbers that can be stored as a 
representation of reality which can then be 
manipulated using algorithms. These subtractive 
methods of understanding reality (episteme) produce 
new knowledges and methods for the control of 
reality (techne).

 (Berry, David, "The Computational Turn: Thinking About the Digital 
Humanities". Culture Machine,Vol 1, 2011, 12)

http://culturemachine.net/index.php/cm/article/viewDownloadInterstitial/440/470
http://culturemachine.net/index.php/cm/article/viewDownloadInterstitial/440/470
http://www.culturemachine.net/index.php/cm/issue/view/23
http://culturemachine.net/index.php/cm/article/viewDownloadInterstitial/440/470


Ιn operational terms, when humanities research is 
computerized the source materials become data - that is, 
computable information - and the research methods resolve 
into some combination of software and markup. 

Willard McCarty, “Humanities Computing: Essential Problems, Experimental Practice”, Literary and Linguistic 
Computing, Vol. 17, No. 1, 2002, 103-125: 104

}



επιστημονική πληροφορία

ψηφιακές τεχνολογίες   
εργαλεία

ψηφιακό περιεχόμενο 

τι θέλω να κάνω 

 πώς θα το κάνω

ψηφιοποίηση

επεξεργασία

δημοσίευση..
.



αναλογικό υλικό χρήση/στόχος τεχνολογία, εργαλείο ψηφιακό περιεχόμενο

φυσικό αντικείμενο 
ως οπτική πληροφορία 
(φωτογραφίες, 
κειμενικά τεκμήρια 
ως εικονες)

πρόσβαση
συντήρηση
υψηλή ανάλυση
μεταδεδομένα
page image
σύνδεση με άλλα δεδομένα

ψηφιακή φωτογράφηση 
(digital imaging)
χρήση σαρωτή (scanning)

ψηφιακό φωτογραφικό 
τεκμήριο (digital 
images) (ψηφιακές 
φωτογραφίες, 
σκαναρισμένα κειμενικά 
τεκμήρια) 

κείμενο ως 
περιεχόμενο

ανάλυση 
επεξεργασία

σύνδεση με άλλα δεδομένα

λογισμικό οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρα (OCR)
κωδικοποίηση χαρακτήρων  
(character encoding-ASCII) 
γλώσσα μεταφοράς της 
πληροφορίας (SGML, ΧΜL-ΤΕΙ)

ψηφιακό κείμενο
(electronic text)  
σώματα κειμένων

άθροισμα 
πληροφοριών 

………….

επεξεργασία 
σύνδεση με άλλα δεδομένα
…………..

σχεσιακή βάση δεδομένων 
(relational database)
XML 
………..

οργανωμένο συνόλο 
δεδομένων

………….

άθροισμα των 
παραπάνω

άθροισμα των παραπάνω συνδυασμός των παραπάνω οργανωμένο συνόλο 
ψηφιακών τεκμηρίων - 
σύνθετος ψηφιακός 
πόρος



επιθυμητό προϊόν τύπος ψηφιοποίησης

μεταδεδομένα και εικόνες 
σελίδων

χρήση σαρωτή

αναζήτηση πλήρους κειμένου (σε 
εικόνες σελίδων)

οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 
(OCR)

αναζήτηση πλήρους κειμένου με 
εντοπισμό λέξεων σε εικόνες 
σελίδων

οπτική αναγνώριση χαρακτήρων 
(OCR)
με συντεταγμένες (coordinates)

μεταγραφή του κειμένου διορθωμένο OCR και βασική 
κωδικοποίηση δομής (structural 
markup)

δυνατότητα σύνθετης 
επεξεργασίας 

διορθωμένο OCR και κωδικοποίηση 
σε υψηλό/‘βαθύ’ επίπεδο (deep 
encoding)

κείμενο

κόστος
χρόνος



ψηφιακό περιεχόμενο 

ποικιλία τεχνολογιών/εργαλείων: 
δημιουργία-ψηφιοποίηση

επεξεργασία
δημοσίευση

χρήση εκ νέου - κύκλος ζωής της ψηφιακής πληροφορίας

“χρυσοί κανόνες”



2 τι “νέο” φέρνει το ψηφιακό περιεχόμενο 

και οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη 
Νεοελληνική Φιλολογία 



βιβλιογραφία

από την παραπομπή στη διασύνδεση 



http://anemi.lib.uoc.gr/



nbib.nlg.gr





λογοτεχνική ιστορία

από την εξιστόρηση στην αναπαράσταση



http://republicofletters.stanford.edu/





http://timemapper.okfnlabs.org/



από το close reading στο differential reading

ανάλυση-ερμηνεία-κριτική



http://dsl.richmond.edu/dis
patch/pages/home





e-κδοτική

από την έκδοση κειμενικών τεκμηρίων 
στο δυναμικό αρχείο  



http://www.beckettarchive.org/





http://www.digitalthoreau.org/



http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/



“χρυσοί κανόνες” 

γύρω από το ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο 3
● ακριβής στοχοθεσία 
● γνώση - επιλογή - χρήση - υιοθέτηση

○ κατάλληλων ανοικτών προτύπων, εργαλείων και 
λογισμικών 

○ καλών πρακτικών στη δημιουργία, αποθήκευση, χρήση κι 
επιμέλεια της ψηφιακής πληροφορίας

● επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου - ο ρόλος των 
ερευνητικών υποδομών

● άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας / περιεχοµένου/ δεδοµένων
● πειραματισμός & εξοικείωση
● συνεργασία & επικοινωνία  
● δημιουργικότητα, καινοτομία, φαντασία, τόλμη

 



annasixani@gmail.com 

http://www.funlava.com/
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