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Προμήθεια στα ηλεκτρονικά περιοδικά – 
Νέες προκλήσεις για τον προμηθευτή συνδρομών - Swets 

Διογένης Καλογερίδης 

Περίληψη 

 

          Oι  προμηθευτές συνδρομών έχουν μια μακρόχρονη παράδοση στην 
προμήθεια έντυπων περιοδικών κυρίως για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής έκδοσης έχει σημαντικές συνέπειες στο έργο των 
προμηθευτών. 

Ποιες αλλαγές παρατηρούνται; 

Πώς αντιμετωπίζει ο προμηθευτής τις νέες προκλήσεις της ηλεκτρονικής 
εποχής; 

Ποιες μορφές μεσολάβησης απαιτούνται στη νέα δόκιμη διαδικασία 
επικοινωνίας; 

Υπηρεσίες για τις βιβλιοθήκες 

• Ηλεκτρονική απευθείας σύνδεση στην τράπεζα πληροφοριών του προ 
μηθευτή - DataSwets 

• Πρόγραμμα διαχείρισης περιοδικών εκδόσεων - SAILS 

• Τράπεζες πληροφοριών σε CD ROMs, Internet - ERL 
 

• Πίνακες περιεχομένων - SwetScan 

Ηλεκτρονικά περιοδικά 

• Νέα τεχνολογία, εκπαίδευση και υποστήριξη 

• Μόνιμη ιδιοκτησία ή δικαιώματα πρόσβασης 

• Έλεγχος στη χρήση - ασφάλεια 

•     Περισσότερα μοντέλα τιμολόγησης: συνδρομή, πληρωμή κατά αναζήτηση, 
       άδειες 

• Μακρύ μεταβατικό στάδιο από το έντυπο στο ηλεκτρονικό περιοδικό 

Περισσότερα και νέα θέματα διοίκησης 

• Συμφωνίες απευθείας με τους εκδότες 

• Passwords, IP διευθύνσεις, εγγραφή 

• Αναζήτηση ηλεκτρονικών περιοδικών 
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•     Περισσότερα και διαφορετικά συστήματα εκδοτών, interface κλπ. 
•     Θέλουν μια πηγή ηλεκτρονικών περιοδικών 
 
Υπηρεσίες προμηθευτών για ηλεκτρονικά περιοδικά - SwetsNet 
•     Ένα σημείο πρόσβασης                                                     , 
•     Ένα interface και ένα search engine 
•     Επίπεδα - Πίνακες περιεχομένων, περιλήψεις, πλήρες κείμενο 
•     Ξεφύλλισμα και αναζήτηση σε περισσότερους τίτλους 
•     Βοηθητικές υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συνδρομών 
•     Απλή μορφή passwords 
•     Αφύπνιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
•     Υπηρεσίες με βάση το δίκτυο WWW 
 
Υπηρεσίες με βάση συνεταιριστικές συμφωνίες (Consortia) 
•     Συντήρηση των συμφωνιών με τους εκδότες, επιλογές, τιμές 
•     Αλλαγές συμφωνιών 
•     Ανανέωση συμφωνιών 
•     Διανομή passwords / IP διευθύνσεις 
•     Τιμές και κοστολόγηση 
•     Περιεχόμενο συμφωνιών 
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικά περιοδικά 
•     Υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση copyright: άδεια από τους ιδιοκτήτες, 

κόστος 
•     Ψηφιακή στοιχειοθέτηση: μετατροπή του έντυπου σε ψηφιακό για τις 

βιβλιοθήκες και τους εκδότες 
 
Συμπεράσματα 
•     Οι προμηθευτές προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των βιβλιοθηκών 
•     Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εκδόσεων παρουσιάζει νέες προκλήσεις και 

ευκαιρίες 
•     Επιβεβαιώνουν τη θέση τους σαν σύνδεσμος ανάμεσα σε παραγωγούς 

(εκδότες) και καταναλωτές (βιβλιοθήκες) πληροφοριών 


