
9.7. Υπηρεσία Πολυμορφικής 
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με 
Προσβάσιμη Βιβλιογραφία 
για τους Φοιτητές με 
Αναπηρίες 
 

Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Ειρήνη Δαφέρμου 
 
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών   



Έντυπο Έντυπο ––  Αναπηρία Αναπηρία   
Print – Disability  

Η αδυναμία ανάγνωσης από έντυπο 
τεκμήριο η οποία μπορεί να οφείλεται σε 
προβλήματα όρασης, σε μαθησιακές 
δυσκολίες όπως η δυσλεξία, σε αναπηρία 
των άνω άκρων κλπ.   



Built it and they will NOT Built it and they will NOT 

come come   
  

 Μη προσβάσιμη κοινωνία  

 

 Μη προσβάσιμα Πανεπιστήμια  

 

 ή ποια είναι τελικά τα ποσοστά χρήσης 
των Σταθμών Εργασίας στη Βιβλιοθήκη;  

 



Πολυμορφική Ψηφιακή Πολυμορφική Ψηφιακή 
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη  

Τεχνολογία  
 Προσβάσιμο 

Περιβάλλον 
Διεπαφής  

 Ενσωματωμένη 
τεχνολογία text-
to-speech ακόμη 
και στην 
πλόηγηση   

Περιεχόμενο  

 
 Πολλαπλοί 

μορφότυποι (doc, 
txt, pdf, wav, mp3, 
daisy) 

 

 



Περιεχόμενο Περιεχόμενο Vs Vs Copyright  
 

•Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 29/2001 : προβλέπει στο άρθρο 5 
παρ. 3 την εξαίρεση από το δικαίωμα του δημιουργού 
για τους ανθρώπους  με αναπηρίες, για μη εμπορικούς 
σκοπούς. Επιτρέπει την αναπαραγωγή αλλά και τη 
δημόσια παρουσιάση. 

•Η ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 «Αναπαραγωγή έργων προς 
όφελος τυφλών και κωφωλάλων και επέκταση της 
ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες» : 
ενσωματώνει την εξαίρεση μόνο για την αναπαραγωγή.  

•Υπογραφή συμφωνιών με τους εκδοτικούς οίκους για 
τους όρους διάθεσης του περιεχομένου.   

 

 

 



Ποιοι θα υλοποιήσουν το έργο;Ποιοι θα υλοποιήσουν το έργο;  
•Συνεργατικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών :  
κοινές πολιτικές 
σύννομες και συμφωνημένες πρακτικές 
αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου των βιβλιοθηκών  
αξιοποίηση των υποδομών 
μείωση του κόστους…. 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. 

 
•Συνεργασία με τους διαθέτες προσβάσιμου 
περιεχομένου:  
ΚΕΑΤ και Φάρος Τυφλών 

 
 



Και ζήσαν αυτοί καλά…Και ζήσαν αυτοί καλά…  

•Όσο η ΕΔΕΤ μας φιλοξενεί δωρεάν 

•Όσο το περιεχόμενο διατίθεται δωρεάν 

•Όσο τα ιδρύματα διαθέτουν από τους 
προϋπολογισμούς τους χρήματα για την 
υποστήριξη των ΑμεΑ 

•Όσο οι βιβλιοθήκες διαθέτουν το απαραίτητο 
προσωπικό για την υποστήριξη των υποδομών 
–βιβλιοθηκονόμους και πληροφορικούς 



Κι εμείς καλύτερα αν…Κι εμείς καλύτερα αν…  

•Αξιοποιούσαμε τις δικές μας υποδομές – 
επιστήμονες της πληροφόρησης και διατιθέμενο 
υλικό, για την ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων 
έξω από τη λογική της ανάθεσης; 

•Αξιοποιούσαμε τις δυνατότητες που μας 
προσφέρει το διαδίκτυο και το ελεύθερο λογισμικό 
για να χτίσουμε υπηρεσίες που θα μακροζωίσουν; 

•Δίναμε τη μάχη για ανοικτό περιεχόμενο, 
υποστηρίζαμε πως ότι πληρώνεται από δημόσιους 
πόρους οφείλει να διατίθεται δημόσια και δωρεάν; 

 


