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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Νοέμβριο του 1998 η Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπογράφει την
πρώτη συμφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδονται από τον οί
κο Elsevier. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊ
κών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις έντυπες συνδρομές τους σε 13 από τους μεγαλύτερους
εκδότες επιστημονικών περιοδικών. Η πρόσβαση στην πληροφορία πλέον παρέχεται μόνο ηλεκτρο
νικά, αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των εκδοτών και της Κοινοπραξίας.
Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι μια συνοπτική περιγραφή της πορείας του έργου μέχρι σή
μερα. Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία βρισκόμαστε σε μία χρονική στιγμή, η οποία μας
επιτρέπει να αποτιμήσουμε τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ε
ρευνητικών Ιδρυμάτων και να σχεδιάσουμε ασφαλέστερα τη δράση μας για τα επόμενα χρόνια.
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ABSTRACT
In November 1998 Heal-link signed the first license agreement for electronic access to
Elsevier's publications through ScienceDirect. Five years later, all members of HEAL-link (the
Consortium of the Greek Academic Libraries) cancelled all their print subscriptions to 13 major
publishers and moved to electronic. The access to the information is now provided only online.
Five years after the first agreement we can evaluate the benefits of the collaboration within
Greek Academic and Research Libraries and plan a strategy for access to scientific information
in the years to come.

Keywords: Academic Libraries, Consortium, Collection Management

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ

Έχουμε ήδη συμπληρώσει πέντε χρόνια από τότε που η Κοινοπραξία υπέγραψε τις πρώτες συμ
φωνίες για πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων της OCLC First Search και στα πε
ριοδικά του εκδοτικού οίκου Elsevier. Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία βρισκόμαστε σε
μία χρονική στιγμή, η οποία μας επιτρέπει να αποτιμήσουμε τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ
των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και να σχεδιάσουμε ασφαλέστερα τη
δράση μας για τα επόμενα χρόνια.
Το 1998 οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες είχαν ήδη διαπιστώσει, ότι οι δρόμοι που οδηγούσαν στη
λύση του αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί από την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των τιμών
των περιοδικών και την παράλληλη μείωση των προϋπολογισμών των Βιβλιοθηκών, ήταν δύο: 1.
περικοπές των συλλογών περιοδικών και 2. συνεργασία των βιβλιοθηκών για την από κοινού α
νάπτυξη των συλλογών.
Μπορούσαν να γίνουν όμως και άλλες περικοπές στις συλλογές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών; Ήδη, το 1998 οι Βιβλιοθήκες, μετά από τις αλλεπάλληλες περικοπές των προηγου
μένων ετών, σχεδόν έχουν φτάσει σε σημείο να μην είναι πια σε θέση να ανταποκριθούν στην
αποστολή τους. Πολλές από αυτές δυσκολεύονται, εξαιτίας των χρεών προς τους εκδότες ή τους
προμηθευτές τους, να ανανεώσουν τις συνδρομές τους. Παρά τις περικοπές των προηγουμένων
ετών, η οικονομική κατάσταση των βιβλιοθηκών παραμένει δεινή. Παράλληλα η εκδοτική δραστη
ριότητα αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι βιβλιοθήκες οφείλουν να παρέχουν στην Ακαδη
μαϊκή Κοινότητα τη δυνατότητα να ανατρέχει σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα πληροφο
ρίας. Η περαιτέρω συρρίκνωση των συλλογών θα σήμαινε αναστολή του πολύπλευρου έργου που
παράγεται στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
Αυτό ήταν το πλαίσιο του προβλήματος που αντιμετώπιζε κάθε βιβλιοθήκη ως μονάδα. Σε εθνι
κό επίπεδο πώς είχαν τα πράγματα; Είναι σε όλους γνωστό ότι ξοδεύονταν τεράστια ποσά χωρίς
να καλύπτονται οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για πρόσβαση στην
τρέχουσα πληροφορία. Όπως είχε αναφερθεί και στο 8ο συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθη
κών, στον Elsevier πληρώναμε το 118% του κόστους των τίτλων του ενώ στις βιβλιοθήκες μας
διαθέταμε μόνο το 54,5% από αυτούς. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στους άλλους εκδότες. Γιατί;
Διότι επειδή δεν υπήρχε μια κοινή πολιτική ανάπτυξης των συλλογών των περιοδικών, ορισμένοι
τίτλοι αγοράζονταν πολλές φορές από διάφορες βιβλιοθήκες, ενώ άλλοι, που όπως αποδείχθηκε
στο μέλλον ήταν απαραίτητοι, δεν αγοράζονταν καθόλου.
Και για να αρχίσουμε να μιλάμε με αριθμούς; όταν τους τελευταίους μήνες του 1999 η Κοινο
πραξία διαπραγματευόταν για την από κοινού ηλεκτρονική πρόσβαση σε πέντε εκδότες (Elsevier,
Springer, Kluwer, MCB, Academic Press), διαπιστώναμε ότι παρόλο που κάθε μία βιβλιοθήκη διέ
θετε ένα σεβαστό ποσό για συνδρομές περιοδικών στους εν λόγω εκδότες, σε εθνικό επίπεδο
δεν διαθέταμε στους χρήστες μας παραπάνω από 1500 τίτλους, δηλαδή διαθέταμε το 45% των
εκδόσεων τους (ενώ πληρώναμε για το 127%).
Αυτή ήταν η εικόνα μας σε εθνικό επίπεδο. Ποια ήταν όμως η εικόνα της κάθε μιας βιβλιοθή
κης;
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Αυτή ήταν η κατάσταση μας μέχρι τα μέσα του περασμένου χρόνου, όταν αποκτήσαμε πρόσβα
ση και στα περιοδικά της ΙΟΡ, μετά της ACS, και σταδιακά, μέσω και των λοιπών νέων συμφω-

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ

νιων, στο περιεχόμενο 15 εκδοτών, έτσι ώστε σήμερα στις ιστοσελίδες της Κοινοπραξίας υπάρ
χουν συνδέσεις σε 7193 τίτλους.
Πόσο εμπλουτίσαμε τις συλλογές μας σε εθνικό επίπεδο; Από τους 2667 τίτλους που διαθέτα
με σε εθνικό επίπεδο σε συνδρομές στους 15 εκδότες, κάθε μία από τις βιβλιοθήκες της κοινο
πραξίας διαθέτει σήμερα στους χρήστες της 7193 τίτλους.
Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε τα στοιχεία τεσσάρων εκδοτών. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνε
ται πώς διευρύνθηκαν οι συλλογές μας μετά την υπογραφή των συμφωνιών:

Εκτός όμως από τις συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο ένας αριθμός ιδρυ
μάτων συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με ειδικότερο εν
διαφέρον. Μέχρι τώρα η HealLink με συμμετοχές διαφόρων ιδρυμάτων έχει κάνει συμφωνίες για
πρόσβαση στις παρακάτω βάσεις δεδομένων:
• Dissertation Abstracts International
• ULRICH'S
• Oxford Reference Online
• MATHSCINET
• COMPENDEX
• Web of Sciences
• Cambridge Scientific Abstracts
Αοιπόν διευρύναμε, εμπλουτίσαμε τις συλλογές μας. Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Αρχικά υπήρ
χε η δυσπιστία και η επιφυλακτικότητα όσων υποστήριζαν ότι κάθε βιβλιοθήκη αγόραζε (και έτσι
έπρεπε να συνεχίσει να κάνει) εκείνο που χρειάζεται και που κάποτε είχε επιλέξει να αγοράζει.
Αυτή η θέση γρήγορα ανατράπηκε από τα στοιχεία, όταν τεκμηριώθηκε η ευρύτατη χρήση των πη
γών, στις οποίες, πριν από την ίδρυση της κοινοπραξίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση ούτε ηλε
κτρονικά ούτε μέσω των εντύπων εκδόσεων.
Από τα στοιχεία χρήσης του έτους 2003 που έχουμε στη διάθεση μας, διαπιστώνεται ότι χρη
σιμοποιήθηκαν σχεδόν όλοι οι διαθέσιμοι τίτλοι για τη μεταφορά άρθρων.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το ποσοστό επί τοις εκατό των «νέων» τίτλων που χρησι
μοποιήθηκαν, των τίτλων δηλαδή στους οποίους καμιά βιβλιοθήκη στην Ελλάδα δε διατηρούσε έ
ντυπες συνδρομές και το ποσοστό των «παλαιών τίτλων».
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Τα παραπάνω δεν είναι μόνο δική μας διαπίστωση. Παρόμοια στοιχεία καταγράφονται και από
την κοινοπραξία OhioLink και ο διευθυντής της, ο Tom Sanville καταλήγει, ότι οι βιβλιοθηκάριοι
θα πρέπει να αλλάξουν προσανατολισμό και να μετακινηθούν από το «ξέρω τι χρειάζονται οι χρή
στες μας» στο «ας ανακαλύψουμε τι χρειάζονται οι χρήστες μας».
Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Το βλέπουμε αν κοιτάξουμε ποιοι τίτλοι χρησιμοποιήθηκαν, πόσο και
από πόσους.
Στις συλλογές μας υπάρχουν παραδείγματα τίτλων περιοδικών, στους οποίους παλαιότερα δια
τηρούσαν συνδρομές πολλά ιδρύματα και παραδείγματα άλλων τίτλων τους οποίους αγόραζε μό
νο ένα ή δύο ιδρύματα. Τι έγινε με αυτούς τους τίτλους και πώς αντιμετωπίστηκαν τώρα που ο
λόκληρη η ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει στο περιεχόμενο τους;
Θα αναφερθούμε στο παράδειγμα ενός τίτλου, ο οποίος αγοραζότανε μέχρι το 2001 από ένα
και μόνο ίδρυμα, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο διαθέταμε μία και μόνο συνδρομή. Από τον συγκε
κριμένο τίτλο μεταφέρθηκαν το 2003, μέσα σε 9 μήνες, 7800 άρθρα. Διαπιστώσαμε ότι η μετα
φορά δεν έγινε από ένα ή δύο ιδρύματα, όπως θα περίμενε κανείς όταν πρόκειται για τίτλους ε
πιστημονικών περιοδικών με ειδικό περιεχόμενο και κυρίως όταν πρόκειται για τίτλο στον οποίο
μόνο ένα ίδρυμα διατηρούσε συνδρομή: μεταφέρθηκαν άρθρα από 33 ιδρύματα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Και δεν είναι αυτή η μοναδική περίπτωση. Εντοπίστηκαν και άλλοι πρώην μοναδικοί τίτλοι, ή τί
τλοι τους οποίους διέθεταν μόνο δύο ή τρία ιδρύματα και από τους οποίους είχαν μεταφέρει άρ
θρα άλλοτε 32, 33 ή 34 ιδρύματα.
Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και στη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς, ο αριθμός άρ
θρων που μεταφέρθηκε από τις βάσεις των εκδοτών στον υπολογιστή του τελικού χρήστη, παρα
μένει μεγάλος, ανατρέποντας έτσι τα επιχειρήματα όσων θεωρούσαν ότι η ευρύτατη χρήση που
είχε καταγραφεί αρχικά θα μειωνόταν στην πορεία του χρόνου.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά εκδότη και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του
έτους 2003, ο αριθμός των άρθρων που μεταφέρθηκε:
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία ανά εκδότη και συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα των ετών 2000 - 2003:

Η ποσότητα των άρθρων που μεταφέρθηκαν είναι τόσο μεγάλη, που αναγκαστικά μας κάνει να
σκεφτούμε, αφ'ενός μεν, το αν θα ήταν ποτέ δυνατό αυτό το τεράστιο πλήθος πληροφορίας να
μεταφερθεί και να μελετηθεί, αν η τεχνολογία δεν μας έδινε τις δυνατότητες που μας δίνει σή
μερα, αφ' ετέρου, αν θα μπορούσαμε χωρίς συνεργατικά σχήματα και συλλογικές διαδικασίες να
ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση για πρόσβαση στην πληροφορία. Η εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών στο περιβάλλον των Βιβλιοθηκών είναι πλέον δεδομένη. Η συνεργασία όμως; Είναι
δεδομένη; Μπορεί να είναι δεδομένη χωρίς τη θεσμοθέτηση της κοινοπραξίας; Ή θα ξυπνήσου
με ένα πρωί φτωχότεροι από πριν έχοντας απλώς ζήσει ένα όνειρο;
Η διαπίστωση, ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα εκφράζουν σήμερα ίσως το μονα
δικό τομέα της ελληνικής πανεπιστημιακής πραγματικότητας, όπου η ανάγκη για διαπανεπιστημια
κή συνεργασία και διασύνδεση διατυπώνεται τόσο απόλυτα και κατηγορηματικά, έχει κατατεθεί
και άλλες φορές από αυτό το βήμα.
θα θέλαμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της
Κοινοπραξίας. Η θεσμοθέτηση της προβλέπεται στο σχετικό πακέτο εργασίας του τεχνικού δελτί
ου της οριζόντιας δράσης των Βιβλιοθηκών και πιστεύουμε, ότι αν δεν υλοποιηθεί μέσα στα ορι
σμένα χρονικά όρια, η συνέχιση του έργου, μετά το τέλος του ΕΠΕΑΕΚ, θα είναι αδύνατη.
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