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Ακόμη ένα περιοδικό; Το  χρειαζόμαστε στ’ αλήθεια, την εποχή του Διαδικτύου και της αφθονίας της πληρο-
φορίας  που εκείνο προσφέρει;  

Τα παραπάνω ερωτήματα ακούγονται συχνά, και μάλιστα, με διατύπωση πιο ριζοσπαστική, αμφισβη-
τούν την προσφορά και τη χρησιμότητα καθιερωμένων θεσμών και υπηρεσιών πληροφόρησης, όπως των βιβλι-
οθηκών: «Τι χρειαζόμαστε τις βιβλιοθήκες, όταν βρίσκουμε τα πάντα στο Internet;».

Η απάντηση είναι προφανής: ακριβώς επειδή στο Internet βρίσκουμε τα πάντα, και τα χρήσιμα δηλαδή, 
αλλά και τα άχρηστα, και τα έγκυρα αλλά και τα λιγότερο έγκυρα, χρειαζόμαστε μια πυξίδα πληροφόρησης, 
ένα κόσκινο επιλογής της χρήσιμης και έγκυρης πληροφορίας. Εδώ ακριβώς έγκειται και ο σύγχρονος ρόλος 
των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: παρέχουν τις μεθόδους και τα εργαλεία πρόσβασης στην επιστημονική 
γνώση με τις προδιαγραφές της εγκυρότητας, της ακρίβειας και της ταχύτητας που οι καιροί απαιτούν, 
με τη χρήση φυσικά ΚΑΙ του Διαδικτύου.

Το HEAL Journal γεννήθηκε από την ανάγκη επικοινωνίας και έκφρασης της κοινότητας των εργα-
τών της πληροφόρησης στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Σε μια περίοδο δύσκολη για την κοινωνία 
γενικότερα, αλλά και για την παιδεία και τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ειδικότερα [αποτελούν και αυτές τους 
εύκολους στόχους των «αναγκαίων (!)» περικοπών], η συνέργεια συνιστά το ισχυρό αντίδοτο, για λόγους 
τόσο πρακτικούς - εξοικονόμησης χρημάτων και δυνάμεων - όσο και ψυχολογικούς -  ισχυροποίησης του 
αισθήματος της κοινότητας και διαμοιρασμού μέσων και στόχων. Αυτό άλλωστε είναι και το πλαίσιο δράσης 
του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στα δεκαπέντε και πλέον έτη της ζωής του. 
Ο ΣΕΑΒ ξεκίνησε με το πολύ σημαντικό (και συνεχιζόμενο) έργο της κεντρικής διαχείρισης των συνδρομών 
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές επιστημονικές πηγές (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, ηλεκτρονικά βιβλία, βά-
σεις βιβλιογραφικών δεδομένων), γνωστό στην επιστημονική κοινότητα και ως HEAL-Link, για να υλοποιεί 
σήμερα μια ολόκληρη σειρά οριζόντιων δράσεων και έργων, όπως το Ολοκληρωμένο Συνεργατικό Σύστημα 
Βιβλιοθηκών/ILSaS (υπό υλοποίηση), την κοινή υποδομή των Ακαδημαϊκών Αποθετηρίων, τα Ελληνικά Ακα-
δημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα /«Κάλλιπος», και πολλά άλλα. Το πλέγμα αυτών των έργων φιλοδοξεί να 
αποτελέσει την ατμομηχανή εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ώστε να προσαρμο-
στούν  στις σύγχρονες ανάγκες της Κοινωνίας της Γνώσης. 

Σύμφωνα με τον θεματικό του αυτοπροσδιορισμό, το HEAL Journal  θα φιλοξενεί άρθρα με περιε-
χόμενο τόσο πρωτότυπο-ερευνητικό, όσο και ανασκόπησης-αναφοράς σε σημαντικές καινοτομίες και εξελί-
ξεις στον ευρύτερο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο περιοδικό φιλοδοξεί 
να προσελκύσει τις απόψεις ειδικών και επιστημόνων όχι μόνον της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της 
πληροφόρησης, αλλά και άλλων επιστημονικών πεδίων, σε ό, τι αφορά τους σύγχρονους τρόπους οργάνωσης, 
αναζήτησης και παρουσίασης της πληροφορίας και ενσωμάτωσής της στο οικοδόμημα της γνώσης. Η 
επιζητούμενη ευρύτητα και διεπιστημονικότητα είναι περισσότερο αναγκαία σήμερα, για τη δημιουργία και 
χρήση των λεγόμενων «Διασυνδεδεμένων Δεδομένων» (Linked Data) και τη μετουσίωση της αποσπασματι-
κής ή εξειδικευμένης πληροφορίας σε ολοκληρωμένη γνώση. Ο επιστήμονας της πληροφόρησης καλείται στη 
διαδικασία αυτή να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία του και να συμβάλλει, διαμεσολαβητικά μεν, καθοριστικά δε 
για τον τρόπο οργάνωσης, διασύνδεσης και αναζήτησης των δεδομένων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. 

Το πρώτο τεύχος του HEAL Journal ας σηματοδοτήσει το ξεκίνημα αυτού του όμορφου ταξιδιού στη 
νέα γη της επιστημονικής πληροφόρησης!
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