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Ψεθηαθό Διιεληθό περηετόκελο θαη αλοηθηή πρόζβαζε 

Παλαγηώηεο Γεσξγίνπ, Φηεξνύια Παπαδάηνπ 

Βηβιηνζήθε & Τπεξεζία Πιεξνθόξεζεο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

 

1. Δηζαγωγή 

Γέθα ρξόληα πεξίπνπ κεηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξώησλ ειιεληθώλ ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ, ε 

πξόνδνο ηεο ρώξαο καο ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αλάπηπμε 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αλ θαη όρη ζηνλ βαζκό 

πνπ πξνβιέπνληαλ από ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζεκαληηθνύο πόξνπο πνπ 

αθηεξώζεθαλ γηα ηνλ ζθνπό απηό θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Παξάιιεια κε ηελ επέθηαζε ηεο 

ηδέαο, ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ αλνηθηή πξόζβαζε ζην ςεθηαθό 

πεξηερόκελν ζε παγθόζκην επίπεδν, δεκηνπξγνύληαη λέεο παξάκεηξνη ζηε δεκηνπξγία, 

δηάζεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ. 

Με ηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξνύκε κηα πξώηε απνηύπσζε ηνπ ςεθηαθνύ ράξηε ζηε ρώξα 

καο θαη κηα πξσηνγελή αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθώλ ςεθηαθώλ 

πεγώλ νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ή/θαη πξόζβαζε ζε πξσηόηππν πεξηερόκελν ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα κε βαζηθνύο ζηόρνπο: 

- Σελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνόδνπ ηεο ρώξαο ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο 

- Σε ζπγθέληξσζε θαη θσδηθνπνίεζε βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη παξακέηξσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζε επόκελε θάζε ελόο «κεηξώνπ» ειιεληθώλ ςεθηαθώλ πεγώλ 

- Tελ αλάδεημε ζεκαληηθώλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα 

ηερλνινγηώλ, πξνηύπσλ, παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πνιηηηθώλ επηινγήο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ ςεθηαθώλ πεγώλ 

- Tελ εμέηαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ πξόηαζε κειινληηθώλ ελεξγεηώλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα αλνηθηή πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν 

2. Ιζηορηθή αλαδροκή  

2.1 Γιεθνές περιβάλλον 

Ζ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηνπ web δεκηνύξγεζε ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηνπο δηαζέηεο – 

παξαγσγνύο πάζεο θύζεσο πιεξνθνξηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη 

ππεξεζηώλ κε ζθνπό ηε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζε ςεθηαθό 

πεξηβάιινλ. Πνιύ γξήγνξα νη αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί, αθνινπζώληαο ηνπο 

εκπνξηθνύο δηαζέηεο, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ έληνλα ζην ρώξν ησλ ςεθηαθώλ πεγώλ κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη κε ηελ αλάιεςε 

ζεκαληηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο αλνηθηήο πξόζβαζεο ηόζν 

ζην αξρεηαθό πιηθό όζν θαη ζηελ ηξέρνπζα παξαγσγή πιεξνθνξίαο. 

Ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ ’90 δεκηνπξγνύληαη νη πξώηνη pre-prints & e-prints servers (arXiv
1
, 

CERN preprint server
2
) κε δπλαηόηεηεο πξνζσπηθήο αξρεηνζέηεζεο πιηθνύ θαη κε ζθνπό ηελ 

όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε θαη ειεύζεξε πξόζβαζε ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο πξόζβαζεο κεγάισλ βηβιηνγξαθηθώλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ (PubMed, Agricola, ERIC), θαη ε πινπνίεζε νινέλα θαη κεγαιύηεξσλ 

έξγσλ ςεθηνπνίεζεο πιηθνύ, ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ νπνίσλ ήζαλ είηε ειεύζεξα ή 

αλήθαλ ζε κε θεξδνζθνπηθνύο ή δεκόζηνπο νξγαληζκνύο, δεκηνύξγεζαλ ζεκαληηθέο 

                                                 
1
 http://arxiv.org/ 

2
 http://cdsweb.cern.ch/ 
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ςεθηαθέο πεγέο ειεύζεξεο πξόζβαζεο θαη παξάιιεια θαιιηέξγεζαλ θαη αλέπηπμαλ έληνλα 

ζε αθαδεκατθό αιιά θαη ζε πνιηηηθό επίπεδν πξνζδνθίεο αιιά θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

αύμεζε ηεο αλνηθηήο πξόζβαζεο ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν. Παξάιιεια πιήζνο 

επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ κεηαθέξζεθαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ εμ’ αξρήο ζε ςεθηαθό 

πεξηβάιινλ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ πξνζέθεξαλ αλνηθηή πξόζβαζε ζηα πεξηερόκελά ηνπο. 

Βαζηθό ζηαζκό ζηνλ ζπληνληζκό ησλ πξσηνβνπιηώλ απηώλ απνηέιεζε ην Santa Fe 

Convention for the Open Archives Initiative, ην 1999 πνπ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πξώηνπ πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο κεηαδεδνκέλσλ (ΟΑΗ-PMH
3
) γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δηαδξαζηηθόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ πεγώλ αλνηθηήο πξόζβαζεο.  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ OAI-PMH έδσζε ηελ απαξαίηεηε ώζεζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ 

εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο ζπιινγώλ αλνηθηήο πξόζβαζεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000: 

Eprints
4
 (2000), Dspace

5
 θαη CDSware

6
 (2002), Fedora

7
 (2003). Ζ ύπαξμε ηνπ πξσηνθόιινπ 

θαη ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ εθηίλαμε ηνλ αξηζκό ησλ ςεθηαθώλ πεγώλ ζε παγθόζκην 

επίπεδν θαη ην 2002 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία έλα από πην δεκνθηιή OAI Harvesters, ην OAIster
8
 

ην νπνίν ζπιιέγεη κεηαδεδνκέλα από πεξηζζόηεξεο από 850 ςεθηαθέο πεγέο πνπ είλαη 

ζπκβαηέο κε ην πξσηόθνιιν OAI-PMH. Σέινο ην 2004 παξνπζηάζηεθε ε πξώηε έθδνζε ηνπ 

πξσηνθόιινπ SRW/U (Search/Retrieve Webservice/URL Service)
9
, κε ξίδεο θαη ζηνηρεία από 

ην πξσηόθνιιν Ε39.50, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία κε ην OAI-PMH θαη 

ήδε εξεπλάηαη ε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκέλεο πινπνίεζεο θαη ησλ δύν ζε κηα ςεθηαθή πεγή-

ζπιινγή (π.ρ. ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ην OAI-PMH θαη αλαδήηεζε κε ην SRW/U). 

Παξάιιεια κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ΟΑΗ, ην θίλεκα ηεο αλνηθηήο πξόζβαζεο πξνσζήζεθε 

από κηα ζεηξά πξσηνβνπιηώλ θαη δηαθεξύμεσλ δηεζλώο όπσο ην Budapest Οpen Access 

Ηnitiative
10

 (2001), ηε Bethesda Statement on Open Access Publishing
11

 (2003) θαη ην Berlin 

Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
12

 (2003), όπνπ 

δίλνληαη νξηζκνί ελλνηώλ, θαζνξίδνληαη θαη πξνδηαγξαθέο, ελώ δηεπθξηλίδνληαη θαη ζέκαηα 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην Directory of Open 

Access Journals
13

 κε πεξίπνπ 2800 επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αλνηθηήο πξόζβαζεο. Σέινο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αθαδεκατθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ςεθηαθώλ πεγώλ θαηαγξάθεηαη 

ζε δύν ζεκαληηθά «κεηξώα» αλαθνξάο πεγώλ αλνηθηήο πξόζβαζεο, ην Directory of Open 

Access Repositories – OpenDOAR θαη ην Registry of Open Access Repositories (ROAR). 

Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2007 θαη ηα δύν κεηξώα θαηέγξαθαλ ηελ ύπαξμε πάλσ από 900 

αθαδεκατθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ςεθηαθώλ πεγώλ, ζπκβαηώλ κε ην πξσηόθνιιν OAI-PMH. 

2.2 Δλληνικές πρφηοβοσλίες 

ηελ ρώξα καο σο πξώηα βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζνύλ :  

- νη πξσηνβνπιίεο ηνπ ΔΚΣ κε ηνλ πιινγηθό Καηάινγν ησλ Πεξηνδηθώλ θαη ην Δζληθό 

Αξρείν Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980,  

- νη πξώηεο πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθώλ βηβιηνζεθώλ λα απνθηήζνπλ ζπζηήκαηα 

                                                 
3
 http://www.openarchives.org/ 

4
 http://www.eprints.org/ 

5
 http://www.dspace.org/ 

6
 http://cdsware.cern.ch/ 

7
 http://www.fedora.info/ 

8
 http://www.oaister.org/ 

9
 http://www.loc.gov/standards/sru/ 

10
 http://www.soros.org/openaccess/ 

11
 http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 

12
 http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html 

13
 http://www.doaj.org/ 



 3 

απηνκαηηζκνύ θαη ειεθηξνληθνύο θαηαιόγνπο ηνπ πιηθνύ ηνπο,  

- ε αλάπηπμε ειιεληθώλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ βηβιηνζεθώλ: ΑΒΔΚΣ (ΔΚΣ), 

Πηνιεκαίνο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο), PLAS (Knowledge θαη Παλεπηζηήκην Παηξώλ) 

- ηα έξγα αλάπηπμεο βάζεσλ ειιεληθώλ βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ κέζσ ζπλεξγαζηώλ ηνπ 

ΔΚΣ κε δηάθνξνπο νξγαληζκνύο (πιαηθόξκα ΑΡΓΧ
14

, ΗΑΣΡΟΣΔΚ
15

 θιπ) 

- Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξώηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο
16

, (ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην πξώην ειιεληθό 

Ηδξπκαηηθό Απνζεηήξην) από ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην 1997 

εκαληηθή ώζεζε, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηα αθαδεκατθά ηδξύκαηα, ζηελ αλάπηπμε 

ςεθηαθώλ πεγώλ θαη ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο δόζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΔΑΚ Η (1996-

2000) όπνπ νη βηβιηνζήθεο απέθηεζαλ, ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο, ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο 

θαη ππνδνκέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

ειεθηξνληθώλ θαηαιόγσλ, ελώ ζε νξηδόληην επίπεδν απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηεο HEAL-

Link, ε πινπνίεζε ηνπ πιινγηθνύ Καηαιόγνπ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Άξηεκηο 

γηα ηελ γθξίδα βηβιηνγξαθία κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Dienst. 

Οπζηαζηηθό θνκβηθό ζεκείν όκσο απνηεινύλ ηα Δ.Π. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο ηνπ Γ’ ΚΠ (2000-2008) ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ πινπνηήζεθαλ ηα 

πεξηζζόηεξα έξγα ςεθηαθώλ πεγώλ ησλ ειιεληθώλ βηβιηνζεθώλ θαη ηα νπνία 

θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. ε νξηδόληην επίπεδν δεκηνπξγείηαη ε δηθηπαθή πύιε 

ηεο HEAL-Link, ελώ ην 2003 ιεηηνπξγεί ε πύιε ΕΔΦΤΡΟ, έλαο εηθνληθόο ζπιινγηθόο 

θαηάινγνο. Τινπνηνύληαη έξγα εθηεηακέλεο ςεθηνπνίεζεο αξρεηαθνύ, ηζηνξηθνύ θαη 

επηζηεκνληθνύ πιηθνύ θαη νη πξώηεο ΟΑΗ ςεθηαθέο ζπιινγέο ιεηηνπξγνύλ από ην 2004 

(Κνζκόπνιηο, Παλ. Παηξώλ, Φεθηαθέο πιινγέο ΑΠΘ, πιαηθόξκα ΦΖΦΗΓΑ, Παλ.  

Μαθεδνλίαο). Σέινο κέζσ ηεο Πξόζθιεζεο 65 ηνπ Δ.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ) 

πάλσ από 150 έξγα ςεθηνπνίεζεο θαη δηθηπαθήο δηάζεζεο πνιηηηζηηθνύ πιηθνύ πινπνηνύληαη 

κε νξίδνληα νινθιήξσζεο ην ηέινο ηνπ 2007. 

3. Καηεγορηοποίεζε Πεγώλ 

Γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θξίζεθε απαξαίηεηε ε πξόηαζε 

κηαο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ςεθηαθώλ πεγώλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ην επίπεδν ηεο 

πιεξνθνξίαο ζην νπνίν δίλεηαη πξόζβαζε. Με βάζε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη πξαγκαηηθόηεηα 

αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζέγγηζήο καο πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε: 

Καηεγορία Πεγής 1. Βάζεης βηβιηογραθηθώλ δεδοκέλωλ 

πιινγέο κεηαδεδνκέλσλ δηαθόξσλ εηδώλ ηεθκεξίσλ, ρσξίο απαξαίηεηα λα δίλεηαη πξόζβαζε ζηε πιήξε κνξθή 

ηνπ ηεθκεξίνπ. 

Τύποι Πηγών/ Περιετομένοσ 

1.1 Καηάινγνη βηβιηνζεθώλ  

1.2 Βηβιηνγξαθίεο πιινγέο βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ βηβιίσλ, κνλνγξαθηώλ θιπ. 

1.3 Άξζξα Πεξηνδηθώλ 

Δθδόζεσλ  

πιινγέο βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ άξζξσλ πεξηνδηθώλ, εθεκεξίδσλ θιπ. 

Καηεγορία Πεγής 2. Ψεθηαθές ζσιιογές (Βάζεης πιήροσς θεηκέλοσ) 

πιινγέο πνπ επξεηεξηάδνπλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπιάρηζηνλ έλα ειάρηζην αξηζκό πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ, θαη 

απνζεθεύνπλ ςεθηαθά ηεθκήξηα ζηελ πιήξε κνξθή ηνπο θαη παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πεξηνξηζκέλεο ή ειεύζεξεο 

πξόζβαζεο ζηελ πιήξε κνξθή ηνπο. 

Τύποι Πηγών/ Περιετομένοσ 

2.1 Αξρεία Πεξηνδηθώλ 

Δθδόζεσλ 

Πιήξεηο ή/θαη ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλεο ζπιινγέο άξζξσλ παιαηώλ ηεπρώλ 

πάζεο θύζεσο πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θιπ) ελεξγώλ ή κε.  

                                                 
14

 http://argo.ekt.gr/ 
15

 http://www.iatrotek.org/ 
16

 http://dlib.lib.uoc.gr/index1.html 
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2.2 πιινγέο Βηβιίσλ, 

θεηκέλσλ, άξζξσλ 

Κάζε ζπιινγή ςεθηαθώλ ηεθκεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε βηβιία, κνλνγξαθίεο θαη 

πάζεο θύζεσο κεκνλσκέλα θείκελα θαη άξζξα. 

2.3 πιινγέο εηθόλσλ & 

πνιπκεζηθνύ πιηθνύ 

Κάζε είδνπο ζπιινγή ςεθηαθώλ ηεθκεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε εηθόλεο 

(θσηνγξαθίεο, απεηθνλίζεηο έξγσλ ηέρλεο θιπ), αξρεία ήρνπ, βίληεν θ.ά. 

Καηεγορία Πεγής 3. Ιδρσκαηηθά αποζεηήρηα 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί έλα ηύπν ςεθηαθήο ζπιινγήο (βι. Καηεγνξία 2) κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ζην 

πεξηερόκελν θαη ζην όηη δεκηνπξγνύληαη από αθαδεκατθνύο & εξεπλεηηθνύο νξγαληζκνύο, θαη ιόγσ ησλ νπνίσλ 

ζηελ παξνύζα εξγαζία αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηή θαηεγνξία. 

Τύποι Πηγών/ Περιετομένοσ 

3.1 Γθξίδα Βηβιηνγξαθία Γηπισκαηηθέο & Μεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο θαη πάζεο 

θύζεσο επηζηεκνληθά θείκελα (αλαθνξέο θιπ) ελόο νξγαληζκνύ. 

3.2 Γεκνζηεύζεηο Γεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ κε πεξηνξηζκέλε ή ειεύζεξε πξόζβαζε 

ζην πιήξεο θείκελν αλαιόγσο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. 

3.3 Δθπαηδεπηηθό Τιηθό  

3.4 Αξρεηαθό Τιηθό Κάζε άιινπ είδνπο ηεθκήξην (δηνηθεηηθά έγγξαθα, θσηνγξαθίεο θιπ) ηνπ 

νξγαληζκνύ 

Καηεγορία Πεγής 4. Ηιεθηροληθά Περηοδηθά 

πιινγέο άξζξσλ ελεξγώλ ηίηισλ πεξηνδηθώλ πνπ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη πνιιέο 

θνξέο ην ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο - αμηνιόγεζεο ησλ άξζξσλ θαη έθδνζεο ησλ ηεπρώλ πινπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ (e-publishing). 

Πίνακας 1: Καηηγοριοποίηζη υηθιακών πηγών-ζσλλογών 

4. Διιεληθές Ψεθηαθές Πεγές – Αλάισζε σθηζηάκελες θαηάζηαζες 

4.1 Μεζνδνινγία 

Ζ απνηύπσζε θαη θαηαγξαθή ησλ πεγώλ πινπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα 1. Ζ αλαδήηεζε θαη εύξεζε ησλ ππαξρόλησλ πεγώλ 

ζηεξίρζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ηελ πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε ζηνπο ηζηνηόπνπο ησλ 

αθαδεκατθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ηεο ΚηΠ, ζε δηεζλή κεηξώα, επξεηήξηα θαη 

ΟΑΗ harvesters, γεληθή αλαδήηεζε ζην web θαη θπζηθά ζηε ρξήζε πξνζσπηθώλ επαθώλ κε 

ππεπζύλνπο νξγαληζκώλ. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα δεηήζνπκε πξνθαηαβνιηθά γηα 

ζπγλώκε γηα νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή ιάζνο ζηελ απνηύπσζε πνπ επηρεηξήζακε. 

ηελ ηειηθή απνηύπσζε θαη αλάιπζε ηεο εξγαζίαο: 

- ζπκπεξηιήθζεθαλ όιεο νη νινθιεξσκέλεο ή ζε ιεηηνπξγία ζην web, ςεθηαθέο πεγέο, ζε 

επίπεδο ζσλλογής, ησλ αθαδεκατθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ θαζώο θαη ηδξπκάησλ 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ζρέζεο κε ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα όπσο ε Δζληθή Βηβιηνζήθε, 

Αθαδεκία Αζελώλ, Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, θαη άιινη. 

- δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη θαηάινγνη ησλ ειιεληθώλ βηβιηνζεθώλ, θαζώο πέξα από ηελ 

ελδειερή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο ηνπο από παιαηόηεξεο εξγαζίεο θαη έξεπλεο, ζεσξνύκε, θαη 

απηό θπζηθά ρξήδεη επξείαο ζπδήηεζεο ηώξα ή ζην κέιινλ, όηη αθ’ ελόο δελ πξνζθέξνπλ, 

σο επί ην πιείζηνλ, πξόζβαζε ζε κνλαδηθή πιεξνθόξεζε θαη αθ’ εηέξνπ δελ αθνξνύλ 

απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθό πεξηερόκελν.  

- ηέινο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνύζα θάζε ηα πεξηζζόηεξα έξγα ςεθηνπνίεζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο 65 ηεο ΚηΠ θαζώο από ην ζύλνιν ησλ 160 πεξίπνπ 

εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία  νινθιεξώλεηαη ην ηέινο ηνπ 2007. 

4.2 Καηαγξαθή θαη Αλάιπζε πεγώλ 

πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 75 ςεθηαθέο πεγέο-ζπιινγέο ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 

δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_EL.php . Οη 

ζπιινγέο απηέο θαηαλέκνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 

Οη πεγέο-ζπιινγέο απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί από 34 θνξείο σο αθνινύζσο: 16 ΑΔΗ (37 

ζπιινγέο), 7 ΣΔΗ (8 ζπιινγέο σο επί ην πιείζηνλ απινί θαηάινγνη ή ζπιινγέο γθξίδαο 

http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_EL.php
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βηβιηνγξαθίαο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ΑΡΣΔΜΗ), 10 ινηπνί νξγαληζκνί (15 ζπιινγέο) ελώ 

ηέινο 15 πεγέο-ζπιινγέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ην ΔΚΣ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο. 

Καηεγορία Πεγής 

Τύπος Πεγής 

1.3 1.2 

& 

1.3 

2.1 2.2 2.1 

& 

2.2 

2.1 

& 

2.2 

& 

2.3 

2.3 2.2 

& 

2.3 

1.2 

& 

1.3 

& 

2.2 

3.1 3.1 

& 

3.4 

3.1 

& 

3.2 

& 

3.4 

3.2 4 

Σύλοιο 

1 Βάζε 

Βηβιηνγξαθηθώλ 

Γεδνκέλσλ 

11 4                         15 

2 Φεθηαθή 

πιινγή 

   8 13 1 1 5 2       30 

1 

& 

2 

Φεθηαθή 

πιινγή/Βάζε 

Βηβιηνγξαθηθώλ 

Γεδνκέλσλ 

         5      5 

3 Ηδξπκαηηθό 

Απνζεηήξην 

          15 1 1 2  19 

4 Ζιεθηξνληθό 

Πεξηνδηθό 

              6 6 

 Σύλοιο 11 4 8 13 1 1 5 2 5 15 1 1 2 6 75 

Πίνακας 2: Ψηθιακές πηγές-ζσλλογές καηά καηηγορία και ηύπο πηγής 

ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ησλ πεγώλ-

ζπιινγώλ θαηά θαηεγνξία πεγήο. Από ην ζύλνιν ησλ πεγώλ κόιηο ην 42% πεξίπνπ 

ιεηηνπξγεί ζε κηα από ηηο γλσζηέο πιαηθόξκεο δηαρείξηζεο ςεθηαθώλ ζπιινγώλ αλνηθηνύ 

θώδηθα, ελώ ζε αληίζηνηρα επίπεδα θπκαίλεηαη ην πνζνζηό ησλ ζπιινγώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ 

κε ηελ ρξήζε κηα ηππνπνηεκέλεο ή custom εκπνξηθήο εθαξκνγήο. Έλα κηθξόηεξν πνζνζηό 

(≈17%) θαίλεηαη από ηα ζηνηρεία πνπ θαηνξζώζακε λα ζπγθεληξώζνπκε όηη αλαθέξεηαη ζε 

ρξήζε in house custom εθαξκνγώλ αγλώζησλ ζηνηρείσλ. Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν 

αθνξά ηελ πινπνίεζε/ζπκβαηόηεηα ησλ εθαξκνγώλ κε ζύγρξνλα πξόηππα επηθνηλσλίαο, 

ζπιινγήο θαη αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ. Μόιηο 23 από ηηο πεγέο – ζπιινγέο πινπνηνύλ ην 

πξσηόθνιιν OAI-PMH 2.0 θαη 1 ζπιινγή ην SRW/U, θακία εθ ησλ νπνίσλ δελ ρξεζηκνπνηεί 

εκπνξηθή ή custom εθαξκνγή. Από ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο κόλν 2 εμ απηώλ ADVANCE 

θαη ΑΒΔΚΣ ππνζηεξίδνπλ ην πξσηόθνιιν Ε39.50, ελώ ηέινο 8 ζπιινγέο ιεηηνπξγνύλ βάζε 

ηνπ μεπεξαζκέλνπ πξσηνθόιινπ DIENST. Από ηηο 23 ΟΑΗ-PMH ζπκβαηέο πεγέο, 22 είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ή/θαη επξεηεξηάδνληαη από δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα κεηξώα θαη OAI 

harvesters. 

Αλ εμαηξέζνπκε ηηο βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο δελ πεξηέρνπλ ή δελ νδεγνύλ 

ζην πιήξεο ηεθκήξην (θείκελν), νη πεξηζζόηεξεο ζπιινγέο (44) δίλνπλ πιήξε θαη αλνηθηή 

πξόζβαζε ζην πεξηερόκελό ηνπο, 6 όρη, ελώ 10 ππό πεξηνξηζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ 

πνιηηηθή ηνπ θνξέα είηε κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ δεκηνπξγνύ (Ηδξπκαηηθά 

απνζεηήξηα). 

ε επίπεδν ηεθκεξίσζεο ε πιεηνςεθία (49 ζπιινγέο ≈65%) ησλ ζπιινγώλ ρξεζηκνπνηεί 

θάπνην γλσζηό πξόηππν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ (MARC21, UNIMARC, DC) ζε αληίζεζε κε 

ηηο ππόινηπεο 26 (ζην ζύλνιό ηνπο εκπνξηθέο ή custom εθαξκνγέο) γηα ηηο νπνίεο είηε δελ 

βξέζεθαλ ζρεηηθά ζηνηρεία ή ρξεζηκνπνηνύλ ζρήκαηα θαηά πεξίπησζε. ηα ίδηα επίπεδα 

θπκαίλνληαη θαη νη αξηζκνί ησλ ζπιινγώλ ζε όηη αθνξά ηε ζεκαηηθή επξεηεξίαζε (48 ΝΑΗ - 

27 ΟΥΗ) ελώ ζην ζύλνιό ηνπο ε ηεθκεξίσζε γίλεηαη ζε επίπεδν ηεθκεξίνπ θαηά πεξίπησζε 

αλάινγα κε ηε θύζε ηεο πεγήο. Διάρηζηεο αιιά αμηνζεκείσηεο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ 3 



 6 

ζπιινγέο νη νπνίεο αλ θαη πεξηέρνπλ κεξηθώο ή ζπλνιηθά Αξρεία Πεξηνδηθώλ Δθδόζεσλ, 

(δειαδή άξζξα) ε ηεθκεξίσζε γίλεηαη ζε επίπεδν ηεύρνπο ή ηόκνπ ηεο έθδνζεο. 

 

Τίηιος 

ιογηζκηθού 

Καηεγορία Πεγής 

Βάζε 

Βηβι/θώλ 

Γεδοκέλωλ 

Ψεθηαθή 

Σσιιογή 

Ψεθηαθή 

Σσιιογή / Βάζε 

Βηβι/θώλ 

Γεδοκέλωλ 

Ιδρσκαηηθό 

Αποζεηήρηο 

Ηιεθηροληθό 

Περηοδηθό 
Σύλοιο 

Custom 

Δθαρκογές 
1 3  3 6 13 

Open Source Δθαρκογές 

CDSware  7  2  9 

Dienst    8  8 

Dspace  3  4  7 

Eprints    1  1 

Fedora  1    1 

Greenstone  1    1 

Keystone   4   4 

Open Journals 

System 
 1    1 

 Σύλοιο   13 4 15  32 

Δκπορηθές εθαρκογές 

ADVANCE*   1   1 

ARXEION 

WEB 
1     1 

ΑΒΔΚΣ  13 1    14 

ΑΒΔΚΣ *   2    2 

e-preserve  1    1 

Υσξίο ζηνηρεία  10  1  11 

Σύλοιο  14 14 1 1  30 

* (Γιαθορεηική εθαρμογή παροσζίαζης) 

Πίνακας 3: Χρηζιμοποιούμενες εθαρμογές λογιζμικού διατείριζης πηγών-ζσλλογών 

ε επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο:  

- 57 πεγέο (75%) παξέρνπλ δπλαηόηεηεο απιήο θαη ζύλζεηεο αλαδήηεζεο,  

- 65 πεγέο (≈86%) θάπνηνπ είδνπο επξεηήξην ή επηινγή ζάξσζεο θαηά πεδίν,  

- 28 πεγέο (≈37%) ιεηηνπξγνύλ απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 34 (≈45%)   

ζε πνιύγισζζν, θπξίσο ειιεληθά θαη αγγιηθά θαη ηέινο 13 πεγέο (≈17%) πξνο ην παξόλ 

ηνπιάρηζηνλ απνθιεηζηηθά ζε αγγιηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο! 

- ζε 41 από απηέο ηα ηεθκήξηα ζηελ πιήξε κνξθή ηνπο παξέρνληαη κε ηελ κνξθή αξρείσλ 

PDF θαη ζε 18 κε αξρεία εηθόλσλ, 

- 21 πεγέο (28%) παξέρνπλ δπλαηόηεηεο ηζηνξηθνύ αλαδήηεζεο ελώ ε πιεηνςεθία ηνπο (67 

πεγέο ≈ 90%) παξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα βαζηθό επίπεδν πιεξνθνξηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαη ρξήζε αιιά θαη γηα ην πεξηερόκελν ηεο ζπιινγήο. 

- ηέινο, πεξίπνπ ην 40% ησλ πεγώλ παξέρνπλ ή κπνξνύλ θαηά πεξίπησζε λα παξέρνπλ 

πηζηνπνηεκέλε πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ή/θαη πην «πξνσζεκέλεο» ιεηηνπξγίεο ηεο 

ζπιινγήο (εηζαγσγή ηεθκεξίνπ πξνζσπηθέο ξπζκίζεηο, ελεκέξσζε γηα λέν πιηθό θιπ) 

5. Προβιήκαηα – Παραηερήζεης 

Ζ παξνύζα εξγαζία απνηππώλεη κηα ζεκαληηθή πξόνδν ζην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο 

ειιεληθώλ ςεθηαθώλ πεγώλ-ζπιινγώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηόζν πνζνηηθά, όζν, αλ θαη 

ιηγόηεξν, πνηνηηθά. Πξσηαγσληζηέο κέρξη ηώξα ζηελ πξνζπάζεηα είλαη ηα αθαδεκατθά 

ηδξύκαηα ελώ νη ππόινηπνη θνξείο θάηνρνη ελδηαθέξνληνο θαη ζεκαληηθνύ πεξηερνκέλνπ 
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αλακέλεηαη ζύληνκα λα ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηάζεζε ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ, ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ ηεο ΚηΠ. εκαληηθή 

παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εξεπλεζεί ζε επόκελν ζηάδην είλαη, αλ ην εύξνο θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζπαζεηώλ απηώλ ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο πόξνπο πνπ δηαηέζεθαλ γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη εύξεζεο ησλ δηαθόξσλ πεγώλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζήο καο δηαπηζηώλεηαη έληνλε «γεσγξαθηθή» δηαζπνξά ησλ έξγσλ, πνπ ζπλερώο ζα 

απμάλεη ζην κέιινλ, θαη ειιηπήο ελεκέξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε ζηελ θνηλόηεηα γηα ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ δηαθόξσλ θνξέσλ. Ζ θαηάζηαζε δπζρεξαίλεηαη πεξηζζόηεξν θαη  από ηελ 

ζεκαληηθή αιιά ζρεηηθά κηθξή αθόκα πηνζέηεζε ζύγρξνλσλ πξνηύπσλ θαη κεζόδσλ 

επηθνηλσλίαο (ΟΑΗ_PMH, SRW/U, harvesters). Σα πξνβιήκαηα απηά ζπκβάιινπλ κεηαμύ 

άιισλ ζε πεξηπηώζεηο αιιεινεπηθάιπςεο πεξηερνκέλνπ κεηαμύ ζπιινγώλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ εξγαζία καο θαη θαζηζηνύλ ρξήζηκε αλ όρη αλαγθαία ηελ ύπαξμε 

θάπνησλ κεραληζκώλ ζπληνληζκνύ θαη ελεκέξσζεο γηα θάζε έξγν θαη ζρεηηθή πξσηνβνπιία. 

Ζ ρξήζε γλσζηώλ εθαξκνγώλ αλνηθηνύ θώδηθα θαη ζπκβαηώλ κε ηα πξόηππα απηά 

πξνζθέξεη ηεξάζηηα νθέιε ηόζν ζε θόζηνο όζν θαη ζε ζέκαηα πξνηππνπνίεζεο, ζπλεξγαζίαο 

θαη επηθνηλσλίαο ησλ ζπιινγώλ θαη ελ ηέιεη επθνιόηεξε πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ζην 

πεξηερόκελν θαη κεγαιύηεξε ρξήζε ησλ ζπιινγώλ. εκαληηθό ζηνηρείν ζα απνηειέζεη 

βξαρππξόζεζκα θαη ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ή όρη ζηα πξόηππα, ηόζν επηθνηλσλίαο θαη 

αλαδήηεζεο όζν θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ησλ εκπνξηθώλ ή/θαη custom εθαξκνγώλ θάηη πνπ 

πηζηεύνπκε πξέπεη λα απνηειεί επζύλε θαη ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ησλ ζπιινγώλ. Σν 

γεγνλόο όηη πεξίπνπ ην 50% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπιινγώλ ρξεζηκνπνηεί θάπνην γλσζηό 

ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ όηαλ κηιάκε γηα βηβιηνζήθεο είλαη κάιινλ 

απνζαξξπληηθό.  

Δπίζεο αλ θαη δηαπηζηώλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξεο ζπιινγέο παξέρνπλ ην βαζηθό θνξκό ησλ 

απαξαίηεησλ ππεξεζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα ηνπο ρξήζηεο, θξίλνπκε όηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά πνηνηηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνύλ θαη αληηκεησπηζηνύλ από ηνπο 

θνξείο πινπνίεζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη εθηόο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ δελ 

αλαθέξεηαη ζρεδόλ θαζόινπ ην θξίζηκν ζέκα ηεο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ςεθηαθώλ 

δεδνκέλσλ θάηη πνπ πξνθαλώο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί άκεζα από ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 

6. Προηάζεης - Θέκαηα προς ζσδήηεζε 

Πέξα από ηηο παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο καο, καο νδεγνύλ  ζε 

κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα θαη δεηήκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έξεπλα 

ζε επόκελα ζηάδηα όπσο ε δεκηνπξγία ελόο κεηξώνπ ειιεληθώλ ςεθηαθώλ πεγώλ θαη ελόο 

harvester ησλ ΟΑΗ ειιεληθώλ ζπιινγώλ, ηελ πεξαηηέξσ, θαη πξνζαξκνζκέλε ζηα ζύγρξνλα 

πξόηππα, αλάπηπμε ειιεληθώλ βηβιηνγξαθηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, καδί ίζσο κε ηελ 

δεκηνπξγία επξεηεξίνπ παιαηώλ θαη λέσλ ειιεληθώλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ, ηελ ελζάξξπλζε   

πξσηνβνπιηώλ ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο ειιεληθώλ πεξηνδηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθδόηεο, ηελ αλάπηπμε κεραληζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο 

ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνώζεζε ειιεληθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ δηεζλή αθαδεκατθή θνηλόηεηα.  
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