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Πρόγραμμα	  Σεμιναρίου	  

XAΡTEΣ	  στις	  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	  
Θεσσαλονίκη,	  2	  Νοεμβρίου	  2016	  

9.00	  –	  15.00	  

8.30	  –	  9.00	  	   Προσέλευση,	  εγγραφή,	  παραλαβή	  φακέλλου	  (βεβαιώσεις	  συμμετοχής)	  

9.00	  –	  9.15	  	   Έναρξη,	  χαιρετισμοί	  

Καθηγητής	  Περικλής	  Μήτκας,	  Πρύτανης	  ΑΠΘ	  	  |	  Xαιρετισμός	  

Καθηγητής	  Ιωάννης	  Τζιφόπουλος,	  Αναπλ.	  Πρόεδρος	  Βιβλιοθήκης	  &	  Κέντρου	  Πληροφόρησης	  ΑΠΘ	  

Professor	  Menno-‐Jan	  Kraak,	  President	  of	  the	  International	  Cartographic	  Association	  

	  

	  

Από	  αριστερά:	  Καθηγ.	  Χρυσούλα	  Μπούτουρα	  (ΑΠΘ,	  ΧΕΕΕ),	  Καθηγ.	  Ιωάννης	  Τζιφόπουλος	  (ΑΠΘ	  ΒΚΠ),	  Prof.	  Menno-‐Jan	  Kraak	  (ΙCA)	  
Καθηγ.	  Περικλής	  Μήτκας	  (Πρύτανης	  ΑΠΘ)	  ,	  Ομότ.	  Καθηγ.	  Ευάγγελος	  Λιβιεράτος	  (ΑΠΘ,	  ICA)	  

	  

http://cartography.web.auth.gr/cartogeolab/lib-seminar/Rector.pdf
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Διδάσκοντες	  –	  Εισηγητές	  

	  

9.15	  –	  10.45	  	  	   Ευάγγελος	  Λιβιεράτος,	  Ομότ.	  Καθηγητής	  ΑΠΘ,	  Πρόεδρος	  της	  International	  Cartographic	  Association	  	  

Commission	  ‘Cartographic	  Heritage	  into	  the	  Digital’	  

10.45	  –	  11.00	   Συζήτηση	  

11.00	  –	  11.45	   Dr	  Carme	  Montaner,	  Διευθύντρια	  της	  Χαρτοθήκης	  της	  Καταλονίας,	  Institut	  Cartogràfic	  i	  Geològic	  de	  

Catalunya,	  Βαρκελώνη,	  Aντιπρόεδρος	  της	  International	  Cartographic	  Association	  Commission	  ‘Cartographic	  

Heritage	  into	  the	  Digital’	  

11.45	  –	  12.00	   Συζήτηση	  

12.00	  –	  12.30	   Διάλειμμα	  (προσφέρεται	  καφές/τσάι,	  σάντουιτς,	  χυμοί,	  νερό)	  	  

12.30	  –	  13.15	   Dr	  Marco	  van	  Egmond,	  Επικεφαλής	  του	  Τμήματος	  Χαρτών	  της	  Βιβλιοθήκης	  του	  Πανεπιστημίου	  της	  

Ουτρέχτης	  	  

13.15	  –	  13.30	   Συζήτηση	  

13.30	  –	  14.00	   Χρυσούλα	  Μπούτουρα,	  Καθηγήτρια	  ΑΠΘ,	  Διευθύντρια	  του	  Εργαστηρίου	  Χαρτογραφίας	  &	  

Γεωγραφικής	  Ανάλυσης	  ΑΠΘ,	  Πρόεδρος	  της	  Χαρτογραφικής	  Επιστημονικής	  Εταιρείας	  Ελλάδος	  

14.00	  –	  14.15	   Συζήτηση	  

14.15	  –	  14.45	   Δρ	  Αγγελική	  Τσορλίνη,	  Μεταδιδακτορική	  Eρευνήτρια	  στο	  Ινστιτούτο	  Χαρτογραφίας	  του	  Ελβετικού	  

Ομοσπονδιακού	  Τεχνολογικού	  Ινστιτούτου	  (ΕΤΗ)	  της	  Ζυρίχης	  

14.45	  –	  15.00	   Συζήτηση	  

	  

	  

	  

	  

	  

Στο	  Σεμινάριο	  συζητήθηκαν	  τα	  θέματα:	  Τί	  είναι	  χάρτης	  |	  Ποια	  τα	  βασικά	  στοιχεία	  του	  χάρτη	  |	  Ιστορική	  αναδρομή	  |	  Σε	  τί	  μοιάζουν	  και	  σε	  τι	  
διαφέρουν	  οι	  χάρτες	  από	  τα	  βιβλία	  |	  Τί	  είδους	  χάρτες	  βρίσκουμε	  στις	  Βιβλιοθήκες	  |	  Ποιοί	  έχουν	  ανάγκη	  τέτοιων	  χαρτών	  |	  Τί	  περιμένουν	  οι	  χάρτες	  
από	  τη	  Βιβλιοθήκη	  |	  Τί	  περιμένει	  η	  Βιβλιοθήκη	  από	  τους	  χάρτες	  |	  Τί	  περιμένουν	  οι	  χρήστες	  Βιβλιοθηκών	  από	  τους	  χάρτες	  |	  Θέματα	  ψηφιοποίησης,	  
συντήρησης	  και	  γεωαναφοράς	  |	  Θέματα	  καταλογράφησης	  και	  κωδικοποίησης	  |	  Θέματα	  διαδικτυακής	  παροχής	  |	  Τί	  γίνεται	  αλλού.	  Τί	  μπορεί	  να	  
γίνει	  στην	  Ελλάδα	  |	  "Παραδείγματα	  Καλής	  Πρακτικής"	  


