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Πεπίλητη 

Τα δεκνζηεχκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο (ηδξπκαηηθά θαη ζεκαηηθά απνζεηήξηα, 

πεξηνδηθά αλνηρηήο πξφζβαζεο θιπ) έξρνληαη κε ηε θηινδνμία λα αληηθαηαζηήζνπλ 

έλα εθδνηηθφ ζχζηεκα πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ηξηαθφζηα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Οη 

αθαδεκατθέο εθδφζεηο, αθφκα πεξηζζφηεξν, βαζίδνληαη ζην εθδνηηθφ απηφ ζχζηεκα, 

γηαηί, παξφιν πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα αθξηβφ θαη πνιιέο θνξέο αξγφ, απφ ηελ 

άιιε εμππεξεηεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα ζπκθέξνληα θπξίσο ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ 

εθδνηψλ αιιά θαη ησλ αλαγλσζηψλ. Η επηζηεκνληθή πιεξνθνξία φκσο έρεη αλάγθε 

κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηε δηαθίλεζε ηεο θαζψο νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ δηαξθψο απμάλνπλ. Οη βηβιηνζήθεο βξίζθνληαη παγηδεπκέλεο κέζα ζε έλα 

ζχζηεκα αγνξψλ θαη ζπλδξνκψλ ζην νπνίν δπζθνιεχνληαη λα αληεπεμέιζνπλ 

νηθνλνκηθά, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ (ζα 

ήζειαλ λα) παξέρνπλ. 

Τα ζπζηήκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο σζηφζν, φζν θαη αλ θαίλνληαη ζειθηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά, δελ έρνπλ αθφκα απνδείμεη ηε βησζηκφηεηα ηνπο ζε έλα νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν πξνθαλψο αςεθνχλ (ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζνχλ λα αλαηξέςνπλ) 

θαη δελ έρνπλ γίλεη αθφκα πιήξσο απνδεθηά απφ ηελ επξεία αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

Η κεγάιε πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά εληνπίδεηαη 

θπξίσο ζηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν αλάκεζα ζηηο δχν  κνξθέο εθδνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ζα πξέπεη λα πεηζηνχλ ηφζν 

νη ζπγγξαθείο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κέρξη ηψξα δεκνζίεπαλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο, ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα λα απνδερηεί ηελ επηζηεκνληθή αμία θαη 

εγθπξφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ αλνηθηήο πξφζβαζεο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα 

αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ αμηνινγνχκε θαη θνζηνινγνχκε ηελ πιεξνθνξία ελ γέλεη. 

Σθνπφο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα θαηαδείμεη θαηαξράο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηελ επηζηεκνληθή πιεξνθνξία, απφ νηθνλνκηθήο, 

επηζηεκνληθήο θαη – πξνθαλψο - θνηλσληθήο άπνςεο. Απφ ηελ άιιε ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ δηαθαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ, ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφ, αιιά θαη ζε επίπεδν λννηξνπίαο, 

πξνθεηκέλνπ ηα ζπζηήκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα 

ηνπο, κε ζθνπφ, βέβαηα, λα απνηειέζνπλ κία βειηησκέλε εθδνρή ηεο επηζηεκνληθήο 

εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη απιψο άιιν έλα πείξακα ζην ηνκέα απηφ. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Αλνηθηή πξφζβαζε, επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ειεθηξνληθά 

πεξηνδηθά, νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζπλεξγαηηθά κνληέια 

 

Abstract  

Open access systems of scientific information come to replace a publishing system 

that has been around for over 300 years. Academic publishing, even more, depends on 

this publishing system because, even though sometimes it proves to be expensive and 

slow, has served the interest of publishers, writers and even readers. Scientific 

information though, needs to be more flexible as concerns its distribution, as the 

informational needs of the users increase. Libraries find themselves trapped in a 
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system of buys and subscriptions, which cannot cope with, given the constant 

shrinkage of their budgets. As a result the quality of their services is compromised. 

Open access systems, on the other hand, have not yet proved capable of being viable 

in the economic system that they defy, and have not yet been widely approved by the 

academic society. 

The biggest challenge that these systems have to tackle is mainly surviving the 

transitional period between these two forms of publishing. During this period open 

access systems must convince the writers to change the way the are getting published, 

the academic society to approve the scientific integrity and merit of pen access 

publications and even more, we all must change the perception we have about 

assessing and costing information worth in general. 

Aim of this presentation is to demonstrate first of all the advantages of open access 

systems in scientific information from an economic, scientific and social point of 

view. On the other hand, there will be an analysis of the problems and the challenges 

that these systems have to surmount in order to assure their survival, with ultimate 

goal of course to provide with a new and improved version of scientific publishing 

system, an not just be another experiment in the field of publishing. 

 

Keywords: Open access, business models, e-journals, economic viability, 

collaborative models 

 

Βιυζιμόηηηα ηυν ακαδημαφκών εκδόζευν ανοικηήρ ππόζβαζηρ 

Οη αθαδεκατθέο εθδφζεηο είλαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη δξαζηήξηα βηνκεραλία 

πνπ πιένλ εμειίζζεηαη θαη κεηαιάζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ωζηφζν είλαη θαη 

κηα πνιχ αθξηβή βηνκεραλία. Καη ην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη: πνηφο επσκίδεηαη ην 

θφζηνο ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο; 

Τν ζέκα ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηελ επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε έρεη πιένλ 

αλαδεηρζεί ζε κείδνλα ζπδήηεζε θαη πξνβιέπεηαη λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

ηξφπν πνπ νη επηζηήκνλεο δηαθηλνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία. 

Οη αθαδεκατθέο εθδφζεηο, φκσο, παξνπζηάδνπλ θαη δηάθνξεο ηδαηηεξφηεηεο πνπ δελ 

απαληψληαη ζηε γεληθφηεξε εθδνηηθή βηνκεραλία θαη πνπ πεξηπιέθνπλ ην δήηεκα 

πεξαηηέξσ. Αο εμεηάζνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή: 

Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία ή έλα πξντφλ, θαηαβάιεη θαη ην 

αληίζηνηρν θφζηνο. Σηελ πεξίπησζε ησλ επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ ηα πξάγκαηα δελ 

είλαη ηφζν μεθάζαξα. Ο πξαγκαηηθφο ηειηθφο ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο, ζπάληα 

επσκίδεηαη ην θφζηνο ηεο εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο. Αληηζέησο, ε εμφθιεζε βαξχλεη ην 

ίδξπκα ζην νπνίν ν ρξήζηεο αλήθεη (ή πξνζσξηλά ρξεζηκνπνηεί), θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηε βηβιηνζήθε. Απηφ απνηειεί κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αθαδεκατθήο εθδνηηθήο βηνκεραληάο θαη είλαη θπζηθφ λα δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλεο 

αλσκαιίεο, φζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. 

Απν ηελ άιιε πιεπξά, θαζψο ην αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο είλαη νη επιστημονικές 

εθδφζεηο, νπφηε θαη ελππάξρεη εμ νξηζκνχ ε εζηθή αιιά θαη πξαθηηθή ππνρξέσζε ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο λα πξνβάιεη θάζε επηζηεκνληθή πιεξνθνξία ζην επξχ 

θνηλφ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

θνηλσληθή πξφνδν (Trayhutn, 2002). 

Μέρξη ζηηγκήο, σζηφζν, νη επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θπξηαξρνχληαη απφ έλαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εκπνξηθψλ εθδνηψλ, νη νπνίνη έρνπλ θαηαθέξεη λα 

ζπγθεληξψζνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπληθήο 

παξαγσγήο. Απηή ε ζπγθέληξσζε ηεο δχλακεο ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ρσξίο νη πειάηεο ηνπο (ελ πξνθεηκέλσ νη 



βηβιηνζήθεο) λα κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ απνηειεζκάηηθά θάπνηνπ είδνπο αληίζηαζε 

(McCabe, 2000). 

Δίλαη θνηλψο γλσζηφ πσο νη δηαξθψο απμαλφκελεο ηηκέο ησλ ζπλδξνκψλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ έρεη νδεγήζεη ηηο βηβιηνζήθεο ζε αξθεηά δχζθνιε ζέζε. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπο δελ θαίλεηαη λα απμάλεηαη κε αληίζηνηρνπο ξπζκνχο θαη απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή κέησζε ησλ πξνζθηήζεσλ κνλνγξαθηψλ θαη ηελ 

πξνζεθηηθή επηινγή αλαλέσζεο ησλ ζπλδξνκψλ ζε πεξηνδηθά. Οη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο έρνπλ πιένλ θηάζεη ζε έλα ζεκείν, φπνπ δελ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλσπιήξσο ηνλ ζθνπφ ηνπο, θαζψο είλαη αλίθαλεο λα ζπγθεληξψζνπλ 

θαη λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο θάζε είδνπο πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηα 

επηζηεκνληθά πεδία πνπ θαιχπηνπλ, αθνχ είλαη αλαγθαζκέλεο λα δηαζέζνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ ηνπο ζηε δηαηήξεζε ησλ ζπλδξνκψλ. Η 

θαηάζηαζε απηή, επξχηεξα γλσζηή σο ε θξίζε ησλ πεξηνδηθψλ, δπζθνιεχεη πνιχ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ σο απνηειεζκαηηθφ κεζάδνληα 

αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ηελ πιεξνθνξία. Οη βηβιηνζήθεο απνδπλακψλνληαη θαη 

θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, βξίζθνληαη παγηδεπκέλεο ζε κηα αβέβαηα θαηάζηαζε, 

αλχκπνξεο λα ηελ επεξεάζνπλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα ηελ αλαηξέςνπλ. 

Αλ αγλνήζνπκε γηα ιίγν ηελ χπαξμε ηνπ θηλήκαηνο ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη πσο νη εθδφηεο δελ έρνπλ θαλέλα ζνβαξφ ιφγν λα 

κεηψζνπλ ηηο ρξψζεηο ηνπο, θαζψο ε δήηεζε ζηηο αθαδεκατθέο εθδφζεηο είλαη 

αλειαζηηθή σο πξνο ηελ ηηκή. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δχν πνιχ ζεκαληηθνχο ιφγνπο: ε 

ηηκή δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαηά ηελ 

άπνςε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ηα ίδηα ηα πεξηνδηθά δελ κπνξνχλ εχθνια 

λα ππνθαηαζηήζνπλ ην έλα ην άιιν. Οη εξεπλεηέο, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νη 

θνηηεηέο, απαηηνχλ, φινη, λα δηαζθαιήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε κηα πνιχ επξεία γθάκα 

πιεξνθνξηψλ, ρσξίο θακία αλεζπρία γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

ψζηε ε πιεξνθνξία απηή λα θαηαζηεί δεκφζην αγαζφ, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πνηφ ζα 

είλαη ην θφζηνο γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Πξάγκα πνπ είλαη πνιχ ινγηθφ αθνχ 

θαλείο απφ ηνπο παξαπάλσ δελ ρξεψλεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πνπ 

ζεσξνχληαη δεδνκέλεο. 

Τν θίλεκα ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο, σζηφζν, κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα 

πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Πξνθαλψο, ε εκπνξηθή βηνκεραλία ησλ 

αθαδεκατθψλ εθδφζεσλ δελ πξφθεηηαη λα πάςεη λα ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ ζην άκεζν, 

πξνβιέςηκν κέιινλ, θαη , θαηά ζπλέπεηα, ε αλνηθηή πξφζβαζε δελ πξφθεηηαη λα 

απνηειέζεη ηελ κνλαδηθή ελαιιαθηηθή κέζνδν δεκνζίεπζεο. Οη εκπνξηθνί εθδφηεο 

απηή ηε ζηηγκή πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο  πνπ ε επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα έρεη κεγάιε αλάγθε. Οη εθδφηεο θξνληίδνπλ γηα ηνλ πξνζεθηηθφ θαη έγθπξν 

έιεγρν ησλ άξζξσλ, δηεμάγνπλ ηελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο, ηελ εθηχπσζε θαη ηελ 

Online δεκνζίεπζε, θαη γεληθφηεξα ηελ παξάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ρξήζηε. 

Παξφιν πνπ ε απφθαζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο δελ απνηειεί 

απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθφ ζέκα, πξνθάλσο ην θφζηνο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα, ν νπνίνο θαη θαζνξίδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ κέζνπ θαη γεληθφηεξα ηε 

δηαθίληζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

Σην ζέκα ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο φκσο, νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ζίγνπξα 

ηα ίδηα ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη νη βηβιηνζήθεο ηνπο, θαζψο απνηεινχλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο πειάηεο θαη ρξεκαηνδφηεο ησλ επηζηεκνληθψλ εθδνηψλ, ησλ 

ζπγγξαθέσλ θαη ησλ αλαγλσζηψλ. 

Τα αθαδεκατθά (θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα) έρνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο θπξηνιεθηηθά 

νιφθιεξε ηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή. Φξεκαηνδνηνχλ ηνπο εξεπλεηέο θαη ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ζθνπφ λα δηεμάγνπλ θάζε είδνπο έξεπλα θαη λα παξάγνπλ 



δεκνζηεχζηκα απνηειέζκαηα. Τα απνηέιεζκαηα απηά, αξγφηεξα, επηθνηλσλνχληαη 

ζηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε ηε κνξθή δεκνζηεχζεσλ. Οη δεκνζηεχζεηο 

απηέο μαλααγνξάδνληαη απφ ηα ίδηα ηδξχκαηα, θαη πηφ ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο 

βηβιηνζήθεο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε πιήξσλ θαη ελεκεξσκέλσλ ζπιινγψλ. Φαίλεηαη 

ινηπφλ πσο ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πιεξψλνπλ δχν θνξέο γηα 

ην ίδην πξντφλ. 

 
Δθδνηηθά κνληέια αλνηθηήο πξφζβαζεο ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη εδψ θαη αξθεηφ 

θαηξφ, κε αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο, θαη ε ρξήζε ηνπο εμαπιψλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Απηή ηε ζηηγκή ηα πεξηνδηθά αλνηθηήο πξφζβαζεο ζπληζηνχλ κέρξη ην 

20% ησλ Online πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ (Willinsky, 2003). Οη ζπγγξαθείο αξρίδνπλ λα 

εκπηζηέπνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα πεξηνδηθά αλνηθηήο πξφζβαζεο θαη 

ππνβάιινπλ (θαη) ζε απηά ηά άξζξα ηνπο πξνο δεκνζίεπζε. Παξφια απηά, ζα 

ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα θαζηεξσζνχλ πιήξσο 

ζηελ ζπλείδεζε ησλ ζπγγξαθέσλ. Γηα λα θηάζνπκε φκσο, ζε απηφ ην απνηέιεζκα, 

είλαη απαξαίηεην ηα ίδηα ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα λα ελζαξχλνπλ ηνπο εξεπλεηέο 

ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλνηθηή πξφζβαζε ζηεο πιεξνθφξεζε. 

Δμ νξηζκνχ, έλα ζχζηεκα αλνηθηήο πξφζβαζεο ζπληζηά έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ 

ζα απνθέξεη ζρεηηθά κηθξφ ρξεκαηηθφ θέξδνο. Υπν απηφ ην πξίζκα, νη πην 

θαηάιιεινη ππνςήθηνη γηα ην ξφιν ηνπ κή θεξδνζθνπηθνχ εθδφηε ζα είλαη κε 

θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα. Τέηνηνπ είδνπο νξγαληζκνί είλαη θαη ηα αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα, κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε πσο ζα είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ αξθεηά 

έζνδα ψζηε λα ζπληεξείηαη επαξθψο ε εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Η δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή φκσο, παξνπζηάδεη ζηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ζηηο 

βηβιηνζήθεο κηα κνλαδηθή επθαηξία λα επαλαδηεθδηθήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή παξαγσγή. 

Οη παξνχζεο ζπλζήθεο, φζν δχζθνιεο θαη αλ είλαη απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, 

πηέδνπλ γηα ελεξγφ δξάζε. Απφ ηελ άιιε, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ηέηνηα 

πνπ επηηξέπεη κε κηθξέο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ 

ζεηηθψλ επνηειεζκάησλ. 

Υπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη ψζηε ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα λα εληαρηνχλ δπλακηθά 

ζηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηελ εθδνηηθή παξαγσγή ησλ 

κειψλ ηνπο. Ωζηφζν, θάζε ιχζε απαηηεί ηελ εθηεηακκέλε θαη ζηελή ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηα ηδξχκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηελ θαιιηέξγηα ηεο ζπλείδεζεο πψο 



ε επηζηεκνληθή πιεξνθνξία απνηειεί πξσηεχνλ, βαζηθφ αγαζφ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε 

πξφζβαζε ζ’ απηή πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Κάησ απφ ην 

βάξνο ησλ δπζβάζηαρησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ , νη βηβιηνζήθεο έρνπλ ήδε 

νξγαλσζεί ζε θνηλνπξαμίεο. Μέζσ απηψλ δηεθδηθνχλ απφ ηνπο εθδφηεο ρακειφηεξεο 

ρξεψζεηο θαη πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή πξφζβαζε αθφκα θαη 

γηα βηβιηνζήθεο κε ηδηαίηεξα κηθξνχο πξνυπνινγηζκνχο. Ωζηφζν, νη θνηλνπξαμίεο 

απηέο, δελ θαηαθέξλνπλ λα δψζνπλ νξηζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα θαη θαηαπνιεκνχλ 

βξαρππξφζεζκα ηα ζπκπηψκαηα ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Φξεζηκνπνηψληαο παξφκνην ζθεπηηθφ, ηα ηδξχκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίζνπλ 

έλα λέν είδνο θνηλνπξαμηψλ πνπ δελ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη απιψο ζηελ πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθνξία αιιά θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ ηνπ δεκνζηεχκαηνο. Μηα 

παγθφζκηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα αθαδεκατθά ηδξχκηα ζα κπνξνχζε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζρεδφλ ζε φιε ηελ παξαγφκελε εθδνηηθή πιεξνθνξία θαη 

λα επηηαρχλεη ζεκαληηθά ηελ εθδνηηθή δηαδηθαζία. 

Ήδε πνιιά αθαδεκατθά θαη επηζηεκνληθά ηδξχκαηα έρνπλ πξνβεί ζηελ ζχζηαζε 

ηδξπκαηηθψλ απνζεηεξίσλ. Όια, απηνχ ηνπ είδνπο ηα ηδξχκαηα παγθνζκίσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε θάπνην βαζκφ ην Γηαδίθηπν είηε γηα επηθνηλσλία, είηε γηα 

δηαθήκηζε θαη marketing, είηε γηα παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ. Τν Γηαδίθηπν απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα έλα ζεκαληηθφηαην εξγαιείν γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη πιένλ φιεο ηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο – 

«μεθχιιηζκα», αλάγλσζε, δαλεηζκνχο, δηαρείξηζε ζπιινγψλ, δηαρείξηζε ρξεζηψλ 

θιπ. Απηνκάησο, απηφ ζεκαίλεη πσο ππάξρεη δαηζέζηκν πξνζσπηθφ κε βαζηθέο 

ηνπιάρηζηνλ γλψζεηο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ πιηθνχ. Έηζη, ζαλ θπζηθή ζπλέπεηα, 

ην πξνζσπηθφ πνπ ήδε ππάξρεη ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ζην ίδξπκα γεληθφηεξα, 

απαζρνιείηαη κε ηελ ίδξπζε, δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

απνζεηεξίσλ. Ωζηφζν, ηα ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα, γηα λα γίλνπλ πξαγκαηηθά 

αληαγσληζηηθά απέλαληη ζην ήδε ππάξρνλ εθδνηηθφ θαζεζηψο, ζα πξέπεη λα 

εμαπισζνχλ ζε θάζε ίδξπκα πνπ δηαζέηεη έζησ θαη ειάρηζηε επηζηεκνληθή 

παξαγσγή. Απηφ είλαη, πξνθαλψο, αξθεηά δχζθνιν, ηφζν απφ ηερλνινγηθήο απφςεσο, 

φζν θαη απφ άπνςε ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο ηα κηθξφηεξα θαη θησρφηεξα ηδξχκαηα 

δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζ’ απηφ ην θάιεζκα. 

Η ιχζε πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ φκσο, κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί φιε ηελ πνζφηεηα 

ηεο επηζηεκνληθήο παξαγσγήο θαη λα είλαη θαη βηψζηκε νηθνλνκηθά γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Με ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο επξείαο θαη ζπλερνχο 

ζπλεξγαζίαο. 

Πηφ ζπγθεθξηκέλα, ηα ηδξχκαηα θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

επηζηεκνληθφ ηνκέα, κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ θνηλνπξαμίεο κε ζθνπφ ηε δεκνζίεπζε 

θαη δηάζεζε ζην επξχ θνηλφ ησλ επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ. Καζψο νη 

επηζηεκνληθνί θιάδνη είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνη θαη πεξηνξηζκέλνη, απηφ κπνξεί λα 

απνδεηρηεί έλα αξθνχλησο πξνζαξκνζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ κνληέιν. Η 

κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έγθεηηαη ζηε 

δηάζεζε ( ή ζηελ απνπζία ηεο) ησλ αξκνδίσλ λα εκπιαθνχλ. 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί έλα εθδνηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα δηνηθείηαη 

απφ ηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο βηβιηνζήθεο θαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπο θφζηνπο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη ε επηθέληξσζε ζηηο εθδνζείο ζε απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή κνξθή θαη 

θαηάξγεζε (ηνπιάρηζηνλ κερξη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ) ηεο 

δηαλνκήο εληχπσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην θφζηνο ησλ εθηππψζεσλ, ηνπ δεζίκαηνο, 

ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, δελ ζα βαξαίλεη 

πιένλ ηνλ εθδφηε (φπνηνο θαη αλ είλαη απηφο). 



Σχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Δθδφζεσλ πνπ 

δεκνζηεχηεθε απφ ην LISU(2005), ηα αξραηφηεξα παλεπηζηήκην μνδεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα πξνζθηήζεηο ζε ζπλδξνκέο 

πεξηνδηθψλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα
1
. Καηά ην ίδην δηάζηεκα ηα λεφηεξα παλεπηζηήκηα 

μνδεχνπλ ην 45% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα πεξηνδηθά. Τα πνζά απηά είλαη 

εμαηξεηηθά κεγάια θαη θπζηθά, δελ αθνξνχλ φιεο νη ζπλδξνκέο ειεθηξνληθέο πεγέο. 

Αλ ηα παλεπηζηήκηα απνθαζίζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

εθδνηηθφ δίθηπν, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα κπνξέζνπλ λα αλαθαηαλείκνπλ ηα έμνδα 

ηνπο θαη λα δηαζέζνπλ ηα πνζά απηά ( ή ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκαληηθφ ηνπο κέξνο) ζηε 

δεκηνπξγία θνηλψλ απνζεηεξίσλ. 

Οη εξεπλεηέο θαη νη ζπγγξαθείο απνηεινχλ ήδε ελεξγφ κέξνο ησλ ηδξπκάησλ απηψλ 

θαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη έξεπλεο πνπ δηεμάγνπλ γίλνληαη εθ κέξνπο ησλ 

ίδησλ ησλ ηδξπκάησλ, ή ηνπιάρηζηνλ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηά. Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, έλα κέξνο ηνπ κηζζνχ ηνπο πξννξίδεηαη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ 

ζθνπφ· ηε δηεμαγσγή δεκνζηεχζηκσλ εξεπλψλ. 

Η δηαδηθαζία ηνπ peer review, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ άξζξσλ θαη ησλ κειεηψλ, κπνξεί 

λα δηαηεξεζεί ζρεδφλ απηνχζηα, αθνχ έρεη θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε φισλ φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε κέζνδν θξίζεο. Μφλν πνπ ζηελ 

πεξίπησζε απηή, νη αμηνινγεηέο δελ ζα αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ θάπνηνπ εκπνξηθνχ 

εθδφηε, αιιά ζηελ εθδνηηθή θνηλνπξαμία. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ αμηνινγεηψλ αλήθεη ήδε ζην πξνζσπηθφ ησλ εξεπλεηηθψλ / αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ, δελ ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ 

θαηάιιεια. 

Υπάξρεη φκσο θαη έλα ζηνηρείν ηεο αμίαο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ πεξηνδηθψλ ην νπνίν 

δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί απφ ηνπο εθδφηεο θαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

«εθκεηάιιεπζεο» ελφο λένπ εθδνηηθνχ κεραληζκνχ, θαη απηφ είλαη ε θαζηεξσκέλε 

θήκε ηνπ ηίηινπ. Η θήκε θάζε έθδνζεο εδξαηψλεηαη κέζσ αξγψλ θαη δχζθνισλ 

δηαδηθαζηψλ θαη φηαλ απηφ ζπκβεί κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή 

εζφδσλ γηα ηνλ εθδφηε. Τα πην επυπφιεπηα πεξηνδηθά έρνπλ λα επηδείμνπλ κηα πνιχ 

ζεκαληηθή ηζηνξηά ε νπνία, πξνθαλψο, δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή λα αθπξσζεί 

ελ κία λπθηί. Παξ’φια απηά φκσο, ε θήκε ηνπ θάζε πεξηνδηθνχ απνξξέεη απφ ηελ 

αμία ησλ ζπγγξαθέσλ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ αμηνινγεηψλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή, 

επηζηεκνληθή αμία ησλ δεκνζηεχεζεσλ. Όια απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ πιήξσο, αθφκε θαη λα βειηησζνχλ, αλ ππάξμεη ε θαηάιιειε νξγάλσζε, 

θαη λα κεηαθεξζεί ζην πιαίζην ησλ απνζεηεξίσλ. Γεδνκέλεο ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

εμάπισζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην Γηαδίθηπν, ν ρξφλνο θαηαμίσζεο ελφο ηίηινπ, ζα 

είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο, απφ εθείλνλ πνπ απαηηνχληαλ 20 ρξφληα πξηλ ζε έλα 

θαζαξά έληππν πεξηβάιινλ. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο γξήγνξεο θαηαμίσζεο 

επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ην Plos Biology, ην 

νπνίν μεθίλεζε ηελ έθδνζή ηνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 θαη ζήκεξα είλαη έλα απφ ηα 

πην επηηπρεκέλα θαη αμηφινγα πεξηνδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ. 

Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πάλσ απφ 30,000 αθαδεκατθά πεξηνδηθά, θαη κφλν ηα 

8,000 (McCabe, 2000) απφ απηά εθαξκφδνπλ θάπνηα κνξθή αμηνιφγεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαη άξα ραίξνπλ κεγαιχηεξεο εθηίκεζεο κέζα ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα. Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα θαίλεηαη ηδηαίηεξα κεγάινο, αιιά αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ησλ εξεπλψλ πνπ δηεμάγνληαη ζε θάζε 

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ εξεπλεηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα δνπλ 

                                                 
1
 Απηφ είλαη θαη ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν ππάξρνπλ αξρεία γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 



ηα έξγα ηνπο δεκνζηεπκέλα, ηφηε ν αξηζκφο απηφο θαίλεηαη λα ζπξξηθλψλεηαη. Δλ 

ηέιεη, ηα πεξηνδηθά πνπ εθαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ peer review είλαη θαη εθείλα 

πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αμία γηα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Αιιά ε πιεηνςεθία 

ησλ 8,000 πεξηνδηθψλ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηα ρέξηα ησλ δψδεθα  πην ηζρπξψλ 

εθδνηψλ, νη νπνίνη θαη νξίδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. 

Η αλνηρηή πξφζβαζε είλαη ιίγν- πνιχ αλαπφθεθθηε. Η ηερλνινγία έρεη ζεκεηψζεη 

ηέηνηα πξφνδν θαη ηαπηφρξνλα έρεη γίλεη αξθεηά πξνζηηή, ψζηε δελ ππάξρεη πιένλ ε 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα εμαηξεηηθά πςειή ηερληθή θαηάξηηζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

θαη λα δηαηεξεζεί κηα αξθεηά θαιή Online δεκνζίεπζε. Τφζν νη βηβιηνζεθνλφκνη, 

φζν θαη νη εξεπλεηέο ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα θαη 

πξφζβαζε ζηε δεκνζηεπκέλε έξεπλα. Οη ίδηνη νη ζπγγξαθείο επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε 

ηεο νξαηφηεηαο ησλ έξγσλ ηνπο. Η αλνηθηή πξφζβαζε κπνξεί λα ην εμαζθαιίζεη 

απηφ. 

Η κεγάιε πξφθιεζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη εθδφζεηο αλνηθηήο πξφζβαζεο 

είλαη λα βξνχλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο. Ο πην πξνθαλήο ηξφπνο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε αλαθαηαλνκή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ βηβιηνζεθψλ απφ 

ηηο αγνξέο ζπλδξνκψλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ απνζεηεξίσλ. Ωζηφζν, απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κφλν αλ ε κεηάβαζε γηλφηαλ νινθιεξσκέλα θαη απηφκαηα 

απφην ζπλδξνκεηηθφ κνληέιν ζην κνληέιν ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο. Αλαπφθεπθηα 

φκσο, ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ζα είλαη καθξά, θαη ηα δχν εθδνηηθά κνληέια ζα 

ζπλππάξρνπλ. Η πεξίνδνο απηή έρεη ήδε μεθηλήζεη. 

Μεξηθνί απνηειεζκαηηθνί θαη δνθηκαζκέλνη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθδφζεηο 

αλνηθηήο πξφζβαζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

1. Χπέυζη ζςγγπαθέυν: κε ηελ απνδνρή ησλ άξζξσλ θαη ησλ κειεηψλ πξνο 

δεκνζίεπζε ν ζπγγξαθέαο ζα ρξεψλεηαη έλα πνζφ. Τν πνζφ απηφ κπνξεί λα 

πιεξψλεηαη είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα, αιιά αθφκα θαιχηεξα, απφ ην 

ίδξπκα πνπ ηνλ απαζρνιεί. Η ρξέσζε κπνξεί λα είλαη είηε ζηαζεξή, είηε λα 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ. 

2. Κπαηική σπημαηοδόηηζη: ζρεδφλ φια ηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά 

ηδξχκηα ρξεκαηνδνηνχληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ην θξάηνο. Μέξνο απηήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα δηαηεζεί γηα ηεο ειεθηξνληθέο δεκνζηεχζεηο. 

3. POD (εκηύπυζη καηά παπαγγελία): ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

αλαγλψζηεο ζέιεη λα πξνκεζεπηεί άξζξα ζε έληππε κνξθή, ζα επηβαξχλεηαη 

κε ρξεψζεο εθηχπσζεο θαη απνζηνιήο. 

4. Offline εκδόζειρ: ηα δεκνζηεχκαηα κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζε CD-ROM, DVD-ROM θιπ. ηα νπνία θαη ζα πσινχληαη 

μερσξηζηά. Η παξαγσγή cd θαη dvd δελ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, είλαη κηα 

δηαδηθαζία γξήγνξε θαη εχθνιε (εηδηθά αθνχ ππάξρεη ήδε ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν) θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ειθπζηηθφ ππνπξντφλ 

5. Διαθήμιζη: ε δηθηπαθή δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη πνιχ πξνζνδνθφξα, αξθεη 

λα εθαξκφδεηαη κε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ πξο ηνλ ρξήζηε. 

6. Δυπεέρ και ιδιυηικέρ σπημαηοδοηήζειρ: ε έξεπλα δελ ρξεκαηνδνηείηαη 

κφλν απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ αιιά θαη απφ ηδηψηεο. Η ρξεκαηνδφηεζε 

απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

απνζεηήξησλ ησλ ηδξπκάησλ. 

7. Χπεώζειρ σπήζηρ για ηοςρ σπήζηερ διαθοπεηικών επιζηημονικών ηομέυν: 
ε πξφζβαζε ζηα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα κπνξεί λαέηαλη δσξεάλ θαη 

ειεχζεξε γηα φζνπο αλήθνπλ ζηνλ ίδην επηζηεκνληθφ ηνκέα (ηδξχκαηα, 

βηβιηνζήθεο, ηδηψηεο) θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο (ή νη ηβιβηνζήθεο ηνπο) λα 

πιεξψλνπλ κηα κηθξή ζρεηηθά ζπλδξνκή. 



Σπκπεξάζκαηα 

Τν κνληέιν ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηηο εθδφζεηο είλαη θαη πξαγκαηνπνηήζηκν θαη 

πξαθηηθφ. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο επηζηεκνληθέο εθδφζεηο, φπνπ ε αλάγθε γηα 

ηελ ηαρχηεξε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί ζνβαξή ππφζεζε, ε αλνηθηή 

πξφζβαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζπλνιηθά. Δίλαη βέβαην πσο, ζα ρξεηαζηεί πνιχο ρξφλνο 

θαη θφπνο λα πεηζηνχλ νη ρξεκαηνδφηεο ησλ ηδξπκάησλ, αιιά θπξίσο νη ίδηνη νη 

ζπγγξαθείο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, αιιά είλαη επίζεο βέβαην, πσο ην ζέκα 

ηεο αλνηθηήο πξφζβαζεο ηνπο αθνξά φινπο. 
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