
Κοινοπραξίες ελληνικών βιβλιοθηκών. Το "αναγκαίο 
καλό" των ψηφιακών βιβλιοθηκών 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ1

Περίληψη 

Το επίπεδο ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 
προσδιορίζει τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών. 
Μία σύντομη, συγκριτική αναδρομή στην εξέλιξη των νέων 
τεχνολογιών πληροφόρησης, στις σχέσεις συνεργασίας των 
Ελληνικών βιβλιοθηκών και στο ρόλο, που κατά κύριο λόγο, 
παίζει εκάστοτε η βιβλιοθήκη, επιβεβαιώνει την παραπάνω 
κατηγορία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις (υπό διαμόρφωση) 
συλλογές ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών στις 
ελληνικές βιβλιοθήκες, τις επικρατούσες τάσεις, τις 
οικονομικές, τεχνικές και θεσμικές μεταβλητές. Οι μεταβλητές 
αυτές επιβάλλουν αντικειμενικά τις κοινοπρακτικές συνεργασίες 
μεταξύ βιβλιοθηκών, ως το "αναγκαίο καλό" των ψηφιακών 
βιβλιοθηκών. Περιγράφεται επίσης ένα πλαίσιο θέσεων και 
κανόνων για μια εφικτή και ορθολογική πολιτική συντονισμένης 
ανάπτυξης της εθνικής συλλογής ηλεκτρονικών περιοδικών. 

 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά περιοδικά, 
κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, πολιτική κοινοπραξιών, Ελλάδα 

 

199 



 
Κοινοπραξίες ελληνικών βιβλιοθηκών. Το "αναγκαίο καλό" των ψηφιακών βιβλιοθηκών 

 
 
 

Concortia of hellenic libraries. The "necessary good" 
of the digital libraries 
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Abstract 
 
The level of development of new information technologies determines 
the cooperational relations between libraries. A brief, comparative 
retrospection on the evolution of new information technologies, the 
collaborative relations of Greek libraries and the main role that 
libraries are playing each period, verifies the above predicate. 
Emphasis is laid on (yet under formation) collections of electronic 
journals of Greek libraries, prevalent tendencies, economic, technical 
and institutional variables. These variables objectively establish 
libraries collaboration as the "necessary good" of the digital libraries. 
A framework of positions and rules is also described for a feasible and 
reasonable policy on the coordinated development of the national 
collection of electronic journals. 
 
Keywords: digital libraries, electronic journals, libraries consortia, 
consortia policy, Greece 
 
 

1. Εισαγωγή 
 

To επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων καθορίζει τις 
σχέσεις παραγωγής. Στην περίπτωση των βιβλιοθηκών οι 
"παραγωγικές δυνάμεις" αντιστοιχούν στα διαθέσιμα εργαλεία των 
νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, ενώ οι σχέσεις παραγωγής 
αντιστοιχούν στις μορφές συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκών (αλλά και 
συγγραφέων - εκδοτών - βιβλιοθηκών - χρηστών). 
 
Εξειδικεύοντας τα παραπάνω στο πεδίο δράσης των βιβλιοθηκών 
διαπιστώνουμε ότι "το επίπεδο ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης προσδιορίζει τις σχέσεις συνεργασίας των 
βιβλιοθηκών". 
 
'Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Βιβλιοθηκών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Βασ. 
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, e-mail: ftsimp@ekt.gr - Head, Libraries Development 
Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, 
Greece 
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Προς επικύρωση του τελευταίου παραθέτουμε στον πίνακα Ι μία 
σύντομη συγκριτική αναδρομή στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και στις σχέσεις συνεργασίας των Ελληνικών 
βιβλιοθηκών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις συλλογές των 
επιστημονικών περιοδικών. Έμφαση δίνεται στις αντιστοιχίες μεταξύ: 
1.   Διαθέσιμων εργαλείων 
2.   Σχέσεων μεταξύ βιβλιοθηκών 
3.   Κύριο ρόλο των βιβλιοθήκης 
 
 
 

Πίνακας Ι 
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2. Ηλεκτρονικά περιοδικά - μερικά βασικά αριθμητικά 
δεδομένα 

 
Ποία είναι όμως τα αριθμητικά δεδομένα που επιτρέπουν σήμερα να 
εντοπίζουμε το κύριο ενδιαφέρον στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και 
ειδικά σε μία από τις συνιστώσες τους, τα ηλεκτρονικά περιοδικά. 
Έχει νόημα έχει η συζήτηση για τα ηλεκτρονικά περιοδικά, όταν 
αποτελούν ακόμη μικρό ποσοστό του συνόλου των εντύπων 
εκδόσεων; Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού των βιβλιοθηκών απορροφάται από τις συνδρομές 
για τις έντυπες εκδόσεις. Ποίο ποσοστό του συνόλου αποτελούν τα 
ψηφιακά περιοδικά διεθνώς, ποίο ποσοστό στις συλλογές των Ε&Τ 
Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και ποίο σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. 
Στον πίνακα II παρουσιάζονται ορισμένα μεγέθη και στοιχεία που 
προσφέρονται για σύγκριση και αναφέρονται κατά σειρά: 
 
1.Στο σύνολο των περιοδικών διεθνώς (επιστημονικών και άλλων),  
 
2.  Στο    πλήθος    των    εν    κυκλοφορία    Επιστημονικών    και 

Τεχνολογικών (Ε&Τ) περιοδικών διεθνώς,  
3.  Στο πλήθος των περιοδικών τα οποία περιλαμβάνονται στο 
     Συλλογικό   Κατάλογο   Περιοδικών   στις   Ελληνικές   Ε&Τ 
     Βιβλιοθήκες,  
4.  Στο πλήθος των ηλεκτρονικών περιοδικών που  εκδίδονται 
     διεθνώς,  
5.   Στο σύνολο των τίτλων μιας μεγάλης ελληνικής βιβλιοθήκης 
    (ΕΙΕ) 
ό.  Στο πλήθος των τρεχόντων τίτλων της ίδιας βιβλιοθήκης  
7.  Στο πλήθος των ηλεκτρονικών περιοδικών της ίδιας βιβλιοθήκης 
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Μία ποσοστιαία σύγκριση μεταξύ των επιμέρους αριθμών-μεγεθών 
κάθε πηγής παρουσιάζεται στον πίνακα III. Από την εξέταση του 
πίνακα III προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: 
 
1.    Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών στις Ελληνικές Ε&Τ 

Βιβλιοθήκες περιλαμβάνει κατά μέγιστο το 12.8% του συνόλου 
των διεθνώς κυκλοφορούντων επιστημονικών περιοδικών (με 
βάση τον οδηγό ULRICH's). Στην πραγματικότητα το ποσοστό 
είναι πολύ μικρότερο όταν αναφερόμαστε αποκλειστικά σε 
τρέχοντες τίτλους του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών. Η 
σύγκριση γίνεται με τον οδηγό ULRICH's επειδή περιλαμβάνει 
κυρίως Ε&Τ περιοδικά, τα οποία ενδιαφέρουν τις επιστημονικές 
βιβλιοθήκες και όχι με το ISSN Compact που περιλαμβάνει και 
μη επιστημονικά περιοδικά. 

 
2.    Ο αριθμός των ηλεκτρονικών περιοδικών που περιλαμβάνονται 

στο newjour αντιστοιχεί στο 28,3% του μεγέθους του 
Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών. Ακόμη και εάν το σύνολο 
των περιοδικών που περιλαμβάνονται στο newjour, δεν αποτελεί 
γνήσιο υποσύνολο του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών, το 
ποσοστό αυτό είναι ήδη υψηλό. Δείχνει ότι το πλήθος των 
ηλεκτρονικών περιοδικών που ήδη κυκλοφορούν, πλησιάζει το 
1/3 των περιοδικών που αποτελούν την Εθνική Συλλογή 
Περιοδικών. 

 
3.    Το σύνολο των διαθέσιμων περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή 

αποτελεί  μόλις  το  3,6%  του  συνόλου  των     εντύπων  Ε&Τ 
περιοδικών.   Το   ποσοστό   αυτό   είναι  πράγματι   χαμηλό.   Η 
παρατήρηση  όμως δεν πρέπει να αρκεστεί σε  μια στατική 
θεώρηση. Σύμφωνα με την ARL (Association of Research 
Libraries) [5] το  1996 από τα  1.700 ηλεκτρονικά περιοδικά που 
είχαν καταγραφεί, 215 είχαν μόνο ηλεκτρονική έκδοση. Από 
αυτά   47 περιοδικά δημοσίευαν άρθρα κατόπιν αξιολόγησης από 
επιτροπή και  168 διετίθεντο μόνο έναντι συνδρομής.  Όσον 
αφορά τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των "παραδοσιακών" εκδοτών, 
σύμφωνα με την ίδια πηγή, το  1997 είχαν διπλασιαστεί σε σχέση 
με το προηγούμενο χρόνο και   ανέρχονταν σε   3.400. Από αυτά 
1.465 τίτλοι κατηγοριοποιούνται ως ηλεκτρονικά περιοδικά,  
1.002 διαθέτουν επιτροπή αξιολόγησης δημοσιεύσιμων άρθρων 
και 708 χρεώνουν με κάποιο τρόπο την πρόσβαση. Από τα 
στοιχεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου newjour [4], ο 
αριθμός των ηλεκτρονικών περιοδικών αυξάνεται με ένα ρυθμό 
της τάξεως των 12 νέων εγγραφών ανά ημέρα (Οκτώβριος 1998). 
Με σταθερό αυτό 
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το ρυθμό, προβλέπεται να κυκλοφορήσουν μέσα στον επόμενο χρόνο 
περισσότερα από 3.600 νέα ηλεκτρονικά περιοδικά (αντίστοιχα των 
έντυπων εκδόσεων). Η εκτίμηση μου είναι ότι ο ρυθμός αυτός θα 
τριπλασιαστεί σύντομα. Σε ένα χρονικό ορίζοντα τριών ετών το 
συντριπτικό ποσοστό των περιοδικών του Συλλογικού Καταλόγου 
Περιοδικών και επομένως της Εθνικής Συλλογής Περιοδικών, θα 
καλύπτεται με ηλεκτρονικά περιοδικά. 
 
4. Είναι γεγονός ότι τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα καλύπτονται 

με διαφορετικούς ρυθμούς και ποσοστά με ηλεκτρονικά 
περιοδικά. Σύμφωνα με την ARL [5] τα ηλεκτρονικά περιοδικά 
των θετικών επιστημών καλύπτουν το 29% του συνόλου των 
ηλεκτρονικών περιοδικών, τα ανθρωπιστικά το 14%, ενώ το 28% 
αφορά τις κοινωνικές επιστήμες.. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 
συλλογή της βιβλιοθήκης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), 
η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων (θετικών, 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών), καλύπτεται ήδη με 
τίτλους σε ηλεκτρονική μορφή κατά το 66,2% του συνόλου των 
τρεχόντων τίτλων της. 

 
 

Πίνακας III 

 
 
 

3. Πληροφορία-άϋλο αγαθό. Τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες 
 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τρεις ιδιότητες 
της πληροφορίας, που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της ως άϋλο 
αγαθό. Η πλήρης αξιοποίηση των τριών αυτών ιδιοτήτων καθορίζει 
τους τρόπους συνεργασίας των βιβλιοθηκών. 
1. Σε όρους περιεχομένου η πληροφορία χαρακτηρίζεται από "μη 
αναλωσιμότητα".    Η    πληροφορία    δεν    αντιμετωπίζεται    ως 
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αναλώσιμο αγαθό. Η "χρησιμοποίηση" της δηλαδή από ένα χρήστη 
δεν στερεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και από άλλους 
χρήστες, όπως συμβαίνει με τα αναλώσιμα αγαθά. 

2.  Σε όρους υλικού μέσου-φορέα τα ηλεκτρονικά μέσα προσδίδουν 
στη      πληροφορία      την      ιδιότητα      της      "ταυτόχρονης 
πόλυχρηστικότητας", δηλαδή της ταυτόχρονης χρήσης της ίδιας 
πληροφορίας από περισσότερους του ενός χρήστες. Η ιδιότητα 
αυτή δεν εμφανίζεται στα έντυπα μέσα-φορείς, όπου η χρήση είναι 
"αποκλειστικού χαρακτήρα" και η πολυχρηστικότητα υπαρκτή μεν 
(πρώτη ιδιότητα) αλλά αναγκαστικά ετεροχρονική. 

3.   Οι   νέες   τεχνολογίες   πληροφόρησης   και   τηλεπικοινωνιών 
καθιστούν  μη  αναγκαία,  σε  όρους πραγματικού  χρόνου, τη 
σύμπτωση (ή γειτνίαση) των γεωγραφικών χώρων εγκατάστασης-
αποθήκευσης του περιεχομένου (της πληροφορίας) και χρήσης του 
περιεχομένου (της πληροφορίας). 

4. Ο δρόμος για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες περνάει από τις  
κοινοπραξίες βιβλιοθηκών και το αντίστροφο: ο δρόμος για τις 
κοινοπραξίες περνάει από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

 
Το υπόδειγμα της "Αλεξανδρινής" βιβλιοθήκης αναφέρεται σε μια 
ιδεατή βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει στη συλλογή της "όλες" τις 
πληροφορίες χωρίς να έχει την ανάγκη συνεργασίας με άλλες. Ενα 
τέτοιο υπόδειγμα δεν είναι εφικτό, αλλά ούτε και αποτελεσματικό 
στην εποχή μας. Εμπειρικές έρευνες στις ΗΠΑ [6] και στην 
Αυστραλία [7] έδειξαν ότι οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες αξιοποιούν ως 
χρήστες το διαδανεισμό βιβλιοθηκών (Interlibrary loan], ευθέως 
ανάλογα με το μέγεθος τους. Ειδικά στην πρώτη περίπτωση η έρευνα 
περιελάμβανε βιβλιοθήκες με συλλογές που αποτελούνταν από 
περισσότερους από ένα εκατομμύριο τόμους περιοδικών η κάθε μία. 
Επιπλέον από στατιστικές της ARL [8] προκύπτει ότι ο διαδανεισμός 
μιας εκατοντάδας περίπου ερευνητικών βιβλιοθηκών των ΗΠΑ 
αυξήθηκε κατά 116% (ως χρήστες) και κατά 61% (ως προμηθευτές) 
στη δεκαετία 1986 - 1996. 
 
Η Ελλάδα δεν έχει βιβλιοθήκες τέτοιας εμβέλειας. Η μόνη 
δυνατότητα  είναι  η   δημιουργία  μηχανισμών  και  συνεργασιών 
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αξιοποίησης της "Εθνικής Συλλογής Επιστημονικών Περιοδικών" 
από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Τέτοια προσπάθεια 
ήταν το Εθνικό Δίκτυο Ε&Τ Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) και το σύστημα 
διαδανεισμού που δημιούργησε. Το ΕΔΕΤΒ είναι μία θεμελιακή 
συνιστώσα των μηχανισμών και συνεργασιών που απαιτούνται για 
την επέκταση της "Εθνικής Συλλογής Επιστημονικών Περιοδικών". 
Δίνει τη δυνατότητα διάθεσης και αξιοποίησης του υλικού που 
υπάρχει. Με τα σημερινά διαθέσιμα εργαλεία του (Συλλογικός 
Κατάλογος Περιοδικών), τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας αξιοποιεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό την πρώτη από τις τρεις ιδιότητες της 
πληροφορίας που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (μη 
αναλωσιμότητα). Δεν αξιοποιεί τις υπόλοιπες δύο (ταυτόχρονη 
πολυχρηστικότητα, ανεξαρτησία τόπων εγκατάστασης και χρήσης σε 
πραγματικό χρόνο). Αυτές αξιοποιούνται με συνεργατικούς 
μηχανισμούς συμπληρωματικούς στο ΕΔΕΤΒ: τις κοινοπραξίες 
βιβλιοθηκών και την πρόσβαση κάθε χρήστη σε ηλεκτρονικά 
περιοδικά. 
 
Η επιχείρηση για την ορθολογική αναδιάρθρωση της "Εθνικής 
Συλλογής Επιστημονικών Περιοδικών" και επομένως τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των συνολικά διατιθέμενων πόρων, είναι εφικτή μέσα από 
τη συνεργασία των επιμέρους βιβλιοθηκών. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου το ενδιαφέρον των ελληνικών βιβλιοθηκών για 
συνεργασία οφείλει να επικεντρωθεί στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και 
συγκεκριμένα στα ηλεκτρονικά περιοδικά. Αυτή τη θέση δεν την 
ενισχύουν μόνο οι τάσεις που προκύπτουν από τα αριθμητικά 
δεδομένα. Είναι, κυρίως, οι οικονομικές πιέσεις, σε εθνικό επίπεδο, 
που επιβάλλουν και η φύση της διαθέσιμης τεχνολογίας που επιτρέπει 
τις κοινοπρακτικές συνεργασίες στις βιβλιοθήκες. Είναι από την άλλη 
πλευρά, οι διεθνείς οικονομικές πιέσεις και η φύση της διαθέσιμης 
τεχνολογίας που επιβάλλουν και επιτρέπουν, αντίστοιχα, στους 
εκδότες την αποδοχή και συμφωνία με τέτοια συνεργατικά σχήματα.. 
 
Η δημιουργία πυρήνα "Συλλογής Ηλεκτρονικών Περιοδικών 
Κοινοπραξίας", αποτελεί άμεσα εφικτό στόχο. Η 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση είναι αυτή των "ολικών 
προσεγγίσεων" δηλαδή διαπραγματεύσεων και συμφωνιών με κάθε 
εκδότη για κάθε διαθέσιμη ηλεκτρονική πηγή που προσφέρει ο 
εκάστοτε εκδότης, η  οποία ανήκει στο σύνολο των (έντυπων) 
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συλλογών της κοινοπραξίας. Με τη σημερινή περιορισμένη 
διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών περιοδικών (πίνακας III), η "θεματική 
προσέγγιση" είναι προβληματική και αναποτελεσματική. Ο 
περιορισμός σε 3-4 θεματικά αντικείμενα και 4-5 βιβλιοθήκες δεν 
οδηγεί στη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. 
Αντιθέτως, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, χωρίς σημαντική 
μείωση του συντελεστή επικάλυψης [9], επιβαρύνει το συνολικό 
προϋπολογισμό. Η μείωση του συντελεστή επικάλυψης αποτελεί την 
καθοριστική παράμετρο και είναι ταυτόσημη με την βελτιστοποίηση 
των πόρων. 
 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ορθολογικής αναδιάρθ ρωσης της 
"Εθνικής Συλλογής Επιστημονικών Περιοδικών" το πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων με τους εκδότες πρέπει να περιλαμβάνει στις 
συμφωνίες-συμβάσεις τους παρακάτω όρους-κανόνες: 
 
Ι.  Διατηρούνται για τρία χρόνια σταθερές οι δαπάνες των 

Ιδρυμάτων-μελών της κοινοπραξίας για ηλεκτρονικά περιοδικά 
(δηλαδή των έντυπων περιοδικών εκδόσεων που διατίθενται και σε 
ηλεκτρονική μορφή). 

Π. Διατηρούνται σταθερά τα έσοδα των προμηθευτών από τις 
συνδρομές των μελών της κοινοπραξίας, αλλά διευρύνεται ο 
συνολικός αριθμός των τρεχόντων ηλεκτρονικών τίτλων. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την παύση της συνδρομής των πολλαπλά 
αγοραζόμενων τίτλων και την αντικατάσταση τους με άλλους 
τίτλους του ίδιου εκδότη. 

III.    Από   τα   πολλαπλά   αγοραζόμενα   ηλεκτρονικά   περιοδικά 
διακόπτεται από τα Ιδρύματα-μέλη της κοινοπραξίας (στο 
σύνολο τους) όλες πλην μίας οι τρέχουσες συνδρομές. Τα 
Ιδρύματα-μέλη της κοινοπραξίας αποφασίζουν: ποίο μέλος 
καλύπτει το κόστος για ποιόν τίτλο, ποίο μέλος διακόπτει ποιόν 
τίτλο και με ποιόν τον αντικαθιστά. Κατά την αντικατάσταση 
επιχειρείται η διατήρηση του ίδιου ποσού που καταβάλλεται σε 
κάθε εκδότη, ώστε να μην υπάρξουν αντιρρήσεις από τη πλευρά 
τους. Το ίδρυμα που διατηρεί την συνδρομή για την έντυπη 
έκδοση δεσμεύεται για τη διατήρηση του τίτλου ("υιοθέτηση" 
περιοδικού) στο μέλλον. 

IV. Όλα τα μέλη των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη 
κοινοπραξία  έχουν πρόσβαση  σε όλους τους ηλεκτρονικούς 
τίτλους  που αποτελούν τη "Συλλογή Ηλεκτρονικών 
Περιοδικών Κοινοπραξίας" 
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V.   Εάν ένας εκδότης διαθέσει, στην  τριετία, νέο ηλεκτρονικό τίτλο, 
για τον οποίο υπάρχει ήδη συνδρομή στην έντυπη έκδοση από 
οποιοδήποτε    Ίδρυμα-μέλος    της    κοινοπραξίας,    αυτός    ο 
ηλεκτρονικός τίτλος προστίθεται στη Συλλογή της Κοινοπραξίας 
(ΣΚ) και ισχύει ότι ισχύει στο IV. Εάν ο νέος τίτλος είναι ένας 
από τους πολλαπλά αγοραζόμενους ακολουθείται το βήμα III. 

VI.  Επιτρέπεται για κάθε περιοδικό της "Συλλογής Ηλεκτρονικών 
Περιοδικών Κοινοπραξίας"    και κάθε  βιβλιοθήκη  μέλος της 
κοινοπραξίας ο συστηματικός διαδανεισμός με άλλες βιβλιοθήκες 
ή κοινοπραξίες της χώρας με κάθε διαθέσιμο τρόπο 
"παραδοσιακό" ή ηλεκτρονικό. 

VII. Η συμφωνία με κάθε εκδότη περιλαμβάνει και ανώτατο όριο    
ετήσιας αύξησης των τιμών των περιοδικών. 

        Η   αποδοχή   και   υιοθέτηση   του   παραπάνω  πλαισίου   
κανόνων εξασφαλίζει: 

1.  Τη δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης των συνεχώς μειούμενων 
προϋπολογισμών των βιβλιοθηκών, αφού μειώνεται σταδιακά αλλά 
δραστικά, ο συντελεστής επικάλυψης και πολλαπλασιάζονται οι 
δυνατότητες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά, με σταθερές 
τις αντίστοιχες δαπάνες για κάθε Ίδρυμα 

2.  Την δυνατότητα να επωφελούνται,  ακόμη και οι πιο μικρές 
     βιβλιοθήκες, με την πρόσβαση στο σύνολο των περιοδικών της 
     κοινοπραξίας1. 
3.  Την μείωση της "αντίστασης" των εκδοτών αφού τους εξασφαλίζει 

σταθερότητα στα συνεχώς μειούμενα έσοδα 
4.   Την απομάκρυνση  σκέψεων (και στάσεων) για "ευνοούμενες" 

εξειδικευμένες βιβλιοθήκες και των πραγματικών ή φανταστικών 
υποψιών για "ριξίματα", "καπελώματα" και ιδιοτέλειες μεταξύ των 
υποψήφιων Ιδρυμάτων-μελών της κοινοπραξίας. 

5.   Την   επέκταση   της   κοινοπραξίας   και   τη   συνέχεια   στην 
συντονισμένη, ορθολογική αναδιάρθρωση της Εθνικής Συλλογής 
Επιστημονικών Περιοδικών. 

Η πρακτική αυτή έχει ήδη ακολουθηθεί με επιτυχία από ένα μεγάλο 
αριθμό κοινοπραξιών στο εξωτερικό [10], [11]. Μόνο στις 
ιστοσελίδες 
 
 
 
 
 
 
 
1 Σύμφωνα με τον κανόνα IV το οριακό όφελος των μικρών βιβλιοθηκών είναι πολλαπλάσιο 
του οριακού οφέλους των μεγάλων, αφού το οριακό όφελος είναι αντιστρόφως ανάλογο του 
μεγέθους της συλλογής μιας βιβλιοθήκης. 
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του Academic Press [12] αναφέρονται 29 κοινοπραξίες βιβλιοθηκών 
που περιλαμβάνουν 884 βιβλιοθήκες-μέλη, από 12 χώρες και 
καλύπτουν τις πληροφοριακές ανάγκες 6.000.000 τελικών χρηστών. Η 
μεγαλύτερη κοινοπραξία είναι του Higher Education Funding Council 
for England (HEFCE) [13] που περιλαμβάνει 136 Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αγγλίας και ακολουθεί το OhioLINK με 
109. 
 
 
5. Αντί συμπερασμάτων 
Ο δρόμος προς τις ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν είναι στρωμένος με 
άνθη. Αναφέρονται επιγραμματικά ορισμένα μόνο από τα ανοιχτά 
θέματα που αναμένουν επίλυση ή αντιμετώπιση: 
 

Τεχνικά - διαδικαστικά 
1. Διαδικασίες υπογραφής συμβάσεων πρόσβασης (lisence agrre- 

ments), χρονοβόρες,  
2. Διαχείριση κωδικών, συνθηματικών πρόσβασης και 

διευθύνσεων (IP address) δικαιούχων.  
3. Δημιουργία    ιστοσελίδων για εύκολη πρόσβαση χρηστών 

τακτικός έλεγχος και ενημέρωση συνδέσεων  
4. Προβλήματα καταλογογράφησης (π.χ. έναρξη συλλογής) 
 
Θεσμικά 
5.  Καθεστώς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ανάγκη 

προσαρμογής του νόμου 2121/93 στην πραγματική ζωή των 
βιβλιοθηκών και όχι την νοητή (virtual) πραγματικότητα του 
νομοθέτη. 

6.  Κατοχύρωση κοινοπραξίας, Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 
7.  Εξασφάλιση εθνικού αρχείου ψηφιακού υλικού σε Εθνικό, 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Ανθρώπινος παράγοντας 
8. Συντονισμός μελών κοινοπραξίας, εκούσια αυτοδέσμευση  

μελών. Αναγνώριση ότι το "επιμέρους καλό" περνάει μέσα 
από το "συνολικό καλό" 

9. Κίνητρα αποδοχής εξοικείωσης τελικών χρηστών, μετακίνησης 
προς ψηφιακές βιβλιοθήκες 
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10. Εκπαίδευση - υποστήριξη χρηστών 
11. Απαιτούμενες δεξιότητες στελεχών, υπέρβαση προσωπικών 
ανταγωνισμών, τεχνολογικών (και όχι μόνο) ανασφαλειών. 
 

Η μετάβαση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι ένα είδος 
"νομοτέλειας". Η μετάβαση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες όμως δεν 
αποτελεί, σε καμία περίπτωση, πανάκεια για τα χρονίζοντα 
προβλήματα των ελληνικών βιβλιοθηκών. Ο θεσμός της κοινοπραξίας 
είναι ένα αναγκαίο, αλλά όχι και ικανό, εργαλείο αντιμετώπισης των 
νέων προκλήσεων και προβλημάτων που επιφέρει η νέα εποχή των 
πληροφοριών. Είναι ζητούμενο, ακόμη, η έγκαιρη προετοιμασία των 
εμπλεκόμενων μερών, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις των καιρών. Είναι, ωστόσο, εντός των υπαρχουσών 
δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που λειτουργεί στις (και για 
τις) βιβλιοθήκες, να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. 
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