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Εισαγωγικά: 
Χριστίνα Οικονομοττούλου 

(Πρόεδρος ΕΕΒ) 

«Πνευματικά Δικαιώματα: η 
αντιμετώπιση στις Βιβλιοθή
κες και ο ι η ν ηλεκτρονική 
πληροφόρηση». 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΕΒ θα ήθελα να ευχαριστή
σω χους ομιλητές και όλους εσάς που συμμετέχετε 
στην ημερίδα για τα Πνευματικά Δικαιώματα. 

Στη χώρα μας όπως και στις άλλες χώρες της Ευρω
παϊκής Έ ν ω σ η ς υπάρχει νομοθεσία όσον αφορά 
«την πνευματ ική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώμα
τα και πολιτιστικά θέματα». 

0 νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα δημοσιεύτη
κε στις 4 Μαρτίου 1993 (υπ αριθμ. 2121, το άρθρο 
22 αναφέρεται στην αναπαραγωγή από Βιβλιοθή
κες και αρχεία: «Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του 
δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ε
νός πρόσθετου αντ ι τύπου από μ η κερδοσκοπικές 
βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του 
έργου στη νόμιμη συλλογή τους, προκειμένου να 
διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το μεταβιβά
σουν σε άλλη, μ η κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρ
χείο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο αν είναι 
αδύνατη η προμήθεια ενός τέτοιου αντιτύπου από 
την αγορά σε σύντομο χρόνο και με εύλογους ό
ρους». 

Σε όλες τ ις χώρες έχουν γίνει συζητήσεις γύρω από 
το θέμα της διακίνησης του έντυπου και ηλεκτρο
ν ικού υλικού που έχει αρχίσει να γίνεται βάσει 
νομοθετικών διατάξεων. 

Υπάρχει πλέον και στη χώρα μας το ερώτημα εάν θα 
εξακολουθήσουμε να δανείζουμε και να πληροφο
ρούμε ελεύθερα τους χρήστες των Βιβλιοθηκών 
και ποιος θα πληρώνει τα πνευματικά δικαιώματα 
στο δημιουργό. 

Η ημερίδα οργανώθηκε από την Έ ν ω σ η Ελλήνων 
Βιβλιοθηκάριων σε συνεργασία με την (EBLIDA) 
Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Ενώσεων Βιβλιοθη
κών - Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίω
ση ο 

Η εκδήλωση αυτή είναι η πρώτη που γίνεται για τα 
πνευματικά δικαιώματα και το πόρισμα της συζή
τησης θα συζητηθεί μαζί με τα πορίσματα των 
άλλων χωρών, θα διαμορφώσει μια πρώτη άποψη 
για τον τρόπο του δανεισμού και της πληροφόρη
σης των χρηστών από τ ις Βιβλιοθήκες. 
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