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Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο

Κινηματικό Αρχείο — Καλωσόρισμα
Η παρούσα σελίδα χρησιμοποιείται για δοκιμαστικούς
σκοπούς. Το Κινηματικό Αρχείο δεν είναι έτοιμο
ακόμα.
Η Συσπείρωση Ατάκτων παραχώρησε προσωρινά χώρο
στον σέρβερ της, αλλά το Κινηματικό Αρχείο δεν
πρέπει να θεωρηθεί έργο της ΣΑ.

Εισαγωγικό σχόλιο
Το Κινηματικό Αρχείο είναι μια απόπειρα να γίνει η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού
κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις και δημοσιεύσεις του.
Θέλουμε το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες
ατόμων με μειωμένη όραση, σε διάφορες εύχρηστες ψηφιακές μορφές όπως σκαναρισμένες εικόνες
σε PDF, δακτυλογραφημένο κείμενο online, αρχεία LibreOﬃce Text Document (ODT), αρχεία PDF
κειμένου, και απλό κείμενο TXT.
Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια και ελπίζουμε σε βοήθεια για οποιαδήποτε από τις πιο κάτω
αναγκαίες εργασίες:
Πρόσβαση σε προσωπικά ή άλλα αρχεία που περιέχουν περιοδικά, μπροσούρες, φυλλάδια,
αφίσες, γκράφιτι, φωτογραφίες κλπ από δράσεις του ριζοσπαστικού κινήματος στην Κύπρο
Προσεκτικό σκανάρισμα εντύπων
Δακτυλογράφηση των άρθρων ή επιμέλεια του αποτελέσματος της αυτόματης Οπτικής
Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR)
Ανεύρεση των πρωτότυπων ηλεκτρονικών αρχείων των εντύπων (PDF,
doc/docx/odt/rtf/html documents, αρχεία προγραμμάτων σελίδωσης κλπ) όπου αυτά
διασώθηκαν
Κατηγοριοποίηση του υλικού και ανέβασμα του στο παρών site και στο archive.org
Ενημέρωση του Καταλόγου μας, ώστε ανα πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τι υλικό δεν
ανακτήσαμε ακόμα, και ποιες εργασίες εκκρεμούν
Συγγραφή σύντομων ιστορικών σημειωμάτων που να συνοδεύουν κάθε έντυπο, ή και κάθε
τεύχος
Επαφή με τις/τους αρχικές/ους συγγραφείς ώστε να τους ζητηθεί η απελευθέρωση
των κειμένων τους στα Πολιτιστικά Κοινά, κάτω από μια άδεια ελεύθερου περιεχομένου.
Μετάφραση του υλικού σε άλλες γλώσσες (το site προσφέρει την δυνατότητα μετάφρασης
κάθε σελίδας σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Τουρκικά, Αγγλικά. Αν παρουσιαστεί η ανάγκη
μπορούν να προστεθούν και άλλες γλώσσες)

Κατάλογος Ψηφιοποιημένου Υλικού
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el:start https://movementsarchive.org/doku.php?id=el:start&rev=1468089025

Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή…

Αυτή η υπο-ενότητα της σελίδας χρειάζεται καλύτερη
ταξινόμηση.

Το Τραίνο (σχετικά με αυτό το έντυπο)
Τεύχη: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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