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 E-LiS = e-prints in Library & Information 
Science [η- κείμενα για τη Βιβλιοθηκονομία & τις 
Επιστήμες Πληροφόρησης] 

 

 Το e-LiS είναι ένα διεθνές ηλεκτρονικό 
αποθετήριο, ανοικτής πρόσβασης για τα 
επιστημονικά ή τεχνικά έγγραφα, δημοσιευμένα 
ή αδημοσίευτα, στη βιβλιοθηκονομία, την 
επιστήμη της πληροφόρησης και την τεχνολογία, 
και τις σχετικές επιστήμες. 

 



 Δημιουργήθηκε το 2003. 

 Μη κερδοσκοπικό ενδιαφέρον.  

 Το μεγαλύτερο διεθνές αποθετήριο για τη ΒΕΠ 
(15200+ πλήρες κείμενα άρθρων). 

 Εθελοντική εργασία ατόμων από ένα εύρος 
αντικειμένων και γεωγραφικής προέλευσης 
(επιμελητές από 30 χώρες). 

 Περιλαμβάνει άρθρα σε 22 γλώσσες.  

 



 “Φιλοξενείται” από το CILEA στην Ιταλία  
(μηχανές, τεχνικές υπηρεσίες και backup). 

 Χρησιμοποιεί  λογισμικό ανοικτής πρόσβασης 
(ξεκίνησε σε EPrints, το 2010 μεταφέρθηκε σε 
DSpace και το 2013 επέστρεψε στο EPrints).  

 Πλήρη συμβατότητα με το πρότυπο OAI. 

 Ταξινομικό σύστημα JITA. 





 

 Πρόσβαση σε άρθρα (πλήρες κείμενο) εντελώς 
δωρεάν για θέματα που αφορούν τη ΒΕΠ. 
Περίπου το 50% είναι αξιολογημένο υλικό. 

 

 Δυνατότητα στον κάθε συγγραφέα να ανεβάσει 
το άρθρο του κάνοντάς το προσβάσιμο στη 
διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα.  

 



 Ολοκληρωμένο δημοσίευμα 

 preprints (άρθρα που δεν έχουν ακόμη κριθεί και 
δημοσιευθεί)  

 postprints (άρθρα που έχουν κριθεί ή/και έχουν 
δημοσιευθεί) 

 Άρθρα και παρουσιάσεις συνεδρίων 

 Κεφάλαια βιβλίων 

 Τεχνικές αναφορές και έγγραφα εργασίας 

 Ειδησεογραφικά κείμενα 

 Άρθρα περιοδικών 

 



 Ο κάθε συγγραφέας μπορεί αφού κάνει εγγραφή 
να υποβάλει μόνος του το άρθρο του. 

 Το κάθε άρθρο περνά από τεχνικό έλεγχο και 
τελική αποδοχή του υπευθύνου επιμελητή για την 
κάθε χώρα προτού δημοσιευτεί.  

 

 [Εισαγωγή άρθρων από τους ίδιους τους 
επιμελητές μετά από συμφωνία π.χ. τα άρθρα από 
τα ΠΣΑΒ] 

 



 Ελλάδος 
 Ενεργή από το 2004 

 Επιμελητές: 
Μαρία Φραντζή, Τσάκωνας Γιάννης 

 

 

 

 Κύπρου 
 Ενεργή από το 2006 

 Επιμελητής: 
Ανδρέας Κ. Ανδρέου 

 

 



 Έλεγχος  και επιμέλεια των άρθρων που προέρχονται 
από την χώρα του. 

 Παροχή υποστήριξης στην εθνική γλώσσα. 
 Ιστοσελίδα προβολής και υποστήριξης του αρχείου 
Έντυπα (οδηγός χρήσης του αρχείου, τρίπτυχο 

φυλλάδιο) 
Μεταφράσεις διεθνών κειμένων για την Ανοικτή 

Πρόσβαση 
 Προβολή και προώθηση του  αποθετηρίου. 
Σύνδεσμοι 
Ανακοινώσεις σε λίστες επικοινωνίας 
Ανακοινώσεις σε επιστημονικές εκδηλώσεις και σε 

περιοδικά 

 



 
Πρόοδος 
 31/08/2005 

 4 άρθρα στο αρχείο  
 

 31/08/2007 
 201 άρθρα στο αρχείο 

 

 31/08/2013 
 380 άρθρα  στο αρχείο 
 [Cyprus 42, Greece  476] 

 
 

 

Συντελεστές προόδου 
 Συνεπής και συστηματική κατάθεση από συγκεκριμένους ερευνητές. 
 Εισαγωγή εγγραφών από την βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 



 Συγκέντρωση όλων των πρακτικών των ΠΣΑΒ 
που ήταν διαθέσιμα από την ΒΠΚ (από το 5ο-15ο). 

 

 Ψηφιοποίηση και OCR των πρακτικών που 
ήταν μόνο σε έντυπη μορφή. 

 

 Δημιουργία βάσης με πρακτικά των ΠΣΑΒ σε 
ΑΒΕΚΤ (Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Βάση – 
ΕΒιΒα)  

 

 

 



 Αυτόματη μεταφορά των κειμένων και των 
μεταδεδομένων από την ΕΒιΒα στο Ε-LIS. 

 

 Επεξεργασία μιας προς μιας, όλων των εγγραφών 
από τις Ομάδες Επιμέλειας Ελλάδας και Κύπρου, 
πριν δημοσιευτούν στο κεντρικό αρχείο του E-LIS. 

 



 Το E-LIS εμπλουτίστηκε με εκατοντάδες νέα e-
prints. 

 Η ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα 
απόκτησε μια σημαντική μάζα κειμένων σε μια 
διεθνή βάση. 

 Παρουσία της  Ελλάδας και της Κύπρου στο 
μεγαλύτερο αποθετήριο για τη ΒΕΠ. 

 



 Η ενίσχυση του E-LIS με ελληνόγλωσσα κείμενα 
αποτελεί κίνητρο για περισσότερη συμμετοχή 
συγγραφέων-καταθετών. 

 Δίνεται η ευκαιρία σε κάθε Έλληνα συγγραφέα 
του οποίου τα κείμενα συμπεριλαμβάνονται στο 
E-LIS να κάνει αισθητή την παρουσία του στη 
διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα, ενώ 
ταυτόχρονα αποκτά και μια εύχρηστη βάση στην 
οποία μπορεί να αρχειοθετεί τα κείμενα του και 
να παρακολουθεί τα στατιστικά της χρήσης τους. 

 



Θέματα γενικής πολιτικής και βιωσιμότητας 

Τεχνικά και βιβλιοθηκονομικά θέματα  

 

 

Ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των 
συγγραφέων να συνεχίσουν να ανεβάζουν τα 
άρθρα τους στο E-LiS.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Σαν Χρήστης - Αναγνώστης του αποθετηρίου 

 Σαν Συγγραφέας -  ανέβασε τα άρθρα σου 

 Σαν Βιβλιοθηκονόμος – κάνε γνωστό το e-LiS 
στους χρήστες της βιβλιοθήκης σου 

 



 

 

 

e-LiS: 
http://eprints.rclis.org/ 

 
(Επιμελητής Κύπρου:  

Ανδρέας Κ. Ανδρέου 
andlib@ucy.ac.cy)  

 

http://eprints.rclis.org/

