
ΨΗΦΙΣΜΑ 1° 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Στο 7° Πανελλήνιο Συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (7° 
ΠΣΑΒ), που έλαβε χώρα στο Βόλο στις 4-6 Νοεμβρίου 1998, 
αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές το σημερινό αδιέξοδο που 
δημιουργείται στα ΑΕΙ εξ αιτίας της αύξησης των συνδρομών 
των επιστημονικών περιοδικών. 
Επισημάνθηκε ότι η προσπάθεια που κάνουν μέχρι σήμερα τα 
επί μέρους ΑΕΙ για να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα 
μόνα τους και εκ των ενόντων, απλώς μειώνοντας τις συνδρομές 
τους, δεν οδηγεί πουθενά, διότι στα επόμενα 2-3 χρόνια το 
πρόβλημα θα εμφανίζεται οξύτερο με τις νέες αυξήσεις, που στο 
μεταξύ επιβάλλουν οι εκδότες. 
Οι διευθυντές των βιβλιοθηκών των ελληνικών ΑΕΙ που 
βρεθήκαμε στο συνέδριο, αισθανθήκαμε την ανάγκη να 
υπογραμμίσουμε το μέγεθος του προβλήματος, να εκφράσουμε 
τις βαθιές μας ανησυχίες και να κάνουμε έκκληση προς τους 
Πρυτάνεις μας προκειμένου να αναληφθεί μια κοινή προσπάθεια. 
Έχει γίνει πια κοινή συνείδηση ότι ο μόνος τρόπος για να 
αντιμετωπιστεί το οξύ αυτό πρόβλημα είναι η στενή συνεργασία 
των ελληνικών ΑΕΙ και η ανάληψη συλλογικής δράσης. Στο 
εξωτερικό η εξέλιξη αυτή έχει λάβει χώρα προ πολλού. 
Η δράση αυτή θα πρέπει να εστιάζεται προς τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 
1. Στην έκφραση πολιτικής βούλησης εκ μέρους των    

Πανεπιστημίων 
μας για την άσκηση κοινής και συντονισμένης πολιτικής στο 
θέμα των συνδρομών. 

2. Στη συνεργασία των Πανεπιστημίων ώστε ο σημερινός 
βαθμός επικάλυψης να περιορίζεται κατά το δυνατόν. 

3. Στην οργάνωση στις επί μέρους Βιβλιοθήκες 
αποτελεσματικών υπηρεσιών για διαδανεισμό και 
ανταλλαγή  φωτοτυπημένων άρθρων (Interlibrary Loan and 
Document Delivery), που θα είναιστελεχωμένα με επαρκές 
και κατάλληλο προσωπικό. 

4. Στη συντονισμένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφόρησης (IT) και τη δυνατότητα πρόσβασης στα 
ηλεκτρονικά περιοδικά που λαμβάνει η κάθε βιβλιοθήκη από 
όλα τα άλλα ΑΕΙ. 
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5.  Στη δημιουργία του απαραίτητου Νομικού Πλαισίου που θα 
επιτρέψει να διαπραγματευόμαστε με τους εκδότες σε επίπεδο 
κοινοπραξίας. Σήμερα δυστυχώς δεν έχομε αυτή τη 
δυνατότητα και αυτό μας φέρει σε μειονεκτική θέση στις 
διαπραγματεύσεις μας με τους εκδότες. (Βρίσκουμε την 
ευκαιρία να τονίσουμε ότι νομικό πλαίσιο δεν υφίσταται ούτε 
για τους ίδιους τους οργανισμούς των Πανεπιστημιακών 
Βιβλιοθηκών). 

6. Στην ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας του τρόπου εκροής 
των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων προς τα 
Πανεπιστήμια. Ως γνωστόν οι εκδότες έχουν επιβάλλει την 
προπληρωμή των συνδρομών, δεδομένου δε ότι οι πιστώσεις 
αρχίζουν να έρχονται μετά το Μάιο, μόνο μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να αντέξουν το βάρος της 
προπληρωμής, οι οποίοι βέβαια απαιτούν την είσπραξη των 
τόκων για τις συνδρομές που προπληρώνουν.  

7. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο σε εθνικό επίπεδο, που θα 
περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία όλων των ΑΕΙ και μεταξύ 
τους και με το Υπουργείο Παιδείας, θα είναι δυνατή η 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. 
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