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ΕισαγωγήΕισαγωγή

ΠολιτικέςΠολιτικές πρόσβασηςπρόσβασης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής
ΨΨ..ΣΣ 10 10 πρωτοπόρωνπρωτοπόρων ακαδημαϊκώνακαδημαϊκών ΨΨ..ΒΒ
ΠαράγοντεςΠαράγοντες: : 
–– ΤύποςΤύπος δημιουργίαςδημιουργίας υλικούυλικού
–– ΜέθοδοςΜέθοδος πρόσκτησηςπρόσκτησης
–– ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία

ΤαξινόμησηΤαξινόμηση καικαι σχέσησχέση παραγόντωνπαραγόντων καικαι πολιτικώνπολιτικών
ΠοσοτικέςΠοσοτικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις καικαι κανόνεςκανόνες πολιτικώνπολιτικών
ΚοινήΚοινή πρακτικήπρακτική πολιτικώνπολιτικών
ΑντιστοίχησηΑντιστοίχηση, , σύγκρισησύγκριση συμβατικώνσυμβατικών –– ψηφιακώνψηφιακών
πολιτικώνπολιτικών



ΠοίεςΠοίες βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες;;

ΨΨ..ΒΒ AladinAladin ((ADLADL) ) τουτου Washington Research Library Washington Research Library 
ConsortiumConsortium ((WRLC)WRLC)
ΨΨ..ΒΒ τουτου ΚολεγίουΚολεγίου τουτου DartmouthDartmouth ((DCDLDCDL))
ΠΠ..ΒΒ τουτου HarvardHarvard ((HULHUL) ) 
ΠΠ..ΒΒ τουτου NorthwesternNorthwestern ((NULNUL) ) 
ΠΠ..ΒΒ τηςτης North CarolinaNorth Carolina ((NCSULNCSUL))
ΠΠ..ΒΒ τουτου CambridgeCambridge ((CULCUL))
ΠΠ..ΒΒ τουτου CornellCornell ((COULCOUL))
ΨΨ..ΒΒ τουτου Miguel de CervantesMiguel de Cervantes ((MdCDLMdCDL))
ΨΨ..ΒΒ τηςτης ΝέαςΝέας ΖηλανδίαςΖηλανδίας ((NZDLNZDL))
ΨΨ..ΒΒ τηςτης GlasgowGlasgow ((GDLGDL))



ΓιατίΓιατί αυτέςαυτές;;

ΚεντρικέςΚεντρικές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες μεγάλωνμεγάλων πανεπιστημίωνπανεπιστημίων
ΜεγάλαΜεγάλα προγράμματαπρογράμματα ψηφιοποίησηςψηφιοποίησης
ΚοινόΚοινό λογισμικόλογισμικό ((ππ..χχ. . GreenstoneGreenstone))
ΈχουνΈχουν συλλογέςσυλλογές μεμε::
–– ΠοικίλουςΠοικίλους τύπουςτύπους δημιουργίαςδημιουργίας υλικούυλικού
–– ΠοικίλουςΠοικίλους τύπουςτύπους υλικούυλικού
–– ΔιάφορουςΔιάφορους πνευματικούςπνευματικούς ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες
–– ΔιαφορετικέςΔιαφορετικές πολιτικέςπολιτικές πρόσβασηςπρόσβασης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής
–– ΠοικίλεςΠοικίλες μεθόδουςμεθόδους πρόσκτησηςπρόσκτησης



ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη Aladin (ADL)Aladin (ADL)

ΨηφιοποιημένεςΨηφιοποιημένες ειδικέςειδικές συλλογέςσυλλογές τουτου WRLCWRLC
ΕλεύθερηΕλεύθερη πρόσβασηπρόσβαση
ΕλεύθερηΕλεύθερη ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΌχιΌχι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΣυλλογήΣυλλογή Felix. E. GrantFelix. E. Grant (FEG):(FEG):
–– ΜόνοΜόνο γιαγια εσωτερικούςεσωτερικούς ((φοιτητέςφοιτητές, , διδάσκοντεςδιδάσκοντες, , προσωπικόπροσωπικό) ) 
–– ΠροσωπικήΠροσωπική καικαι εκπαιδευτικήεκπαιδευτική χρήσηχρήση
–– ΆλληΆλλη χρήσηχρήση ((ππ..χχ. . εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή, , δημοσίευσηδημοσίευση), ), 
γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή στονστον πνευματικόπνευματικό δημιουργόδημιουργό



ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου ΚολεγίουΚολεγίου τουτου
Dartmouth (DCDL)Dartmouth (DCDL)

ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά υλικόυλικό::
–– ΔικόΔικό τηςτης →→ DCDL DCDL πνευματικόςπνευματικός ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης
–– ΆδειεςΆδειες χρήσηςχρήσης →→ άλλοιάλλοι ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες
ΆδειεςΆδειες χρήσηςχρήσης →→ διαφορετικέςδιαφορετικές πολιτικέςπολιτικές πρόσβασηςπρόσβασης::
–– ΕλεύθερηΕλεύθερη
–– ΜόνοΜόνο γιαγια εσωτερικούςεσωτερικούς χρήστεςχρήστες ((onsite) onsite) εντόςεντός ((onon--campus campus 

onsite) onsite) καικαι εκτόςεκτός ((offoff--campus onsite)campus onsite) πανεπιστημίουπανεπιστημίου
–– ΜόνοΜόνο onon--campus onsitecampus onsite
–– ΜερικήΜερική offoff--campus campus καικαι όχιόχι γιαγια εξωτερικούςεξωτερικούς χρήστεςχρήστες ((offsite)offsite)
ΙδιωτικήΙδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση
ΕμπορικήΕμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή
στονστον ιδιοκτήτηιδιοκτήτη ((DCDL DCDL ήή άλλουςάλλους))



ΠανεπιστημιακήΠανεπιστημιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου Harvard Harvard 
((HULHUL))

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο μεμε πνευματικόπνευματικό ιδιοκτήτηιδιοκτήτη τητη HULHUL
ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά μέσωμέσω αδειώναδειών χρήσηςχρήσης, , αγοράςαγοράς μεμε
–– ΠνευματικοίΠνευματικοί ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες: : HUL HUL ήή//καικαι οργανισμοίοργανισμοί
ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική καικαι ατομικήατομική χρήσηχρήση μεμε υπεύθυνηυπεύθυνη τητη HULHUL
ΆλληΆλλη χρήσηχρήση →→ γραπτήγραπτή άδειαάδεια απόαπό HUL HUL καικαι πληρωμήπληρωμή
στουςστους ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες ((HUL HUL ήή//καικαι άλλουςάλλους))
ΣυνήθωςΣυνήθως, , μόνομόνο onsiteonsite
ΕνίοτεΕνίοτε, , μόνομόνο onon--campus onsite campus onsite λόγωλόγω::
–– ΤύποςΤύπος υλικούυλικού
–– ΆδειεςΆδειες χρήσηςχρήσης
ΌχιΌχι offsiteoffsite αλλάαλλά... ... εξαιρέσειςεξαιρέσεις ((ππ..χχ. . Harvard and Harvard and 
Radcliffe Annual ReportsRadcliffe Annual Reports))



ΠανεπιστημιακήΠανεπιστημιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου
NorthwesternNorthwestern ((NULNUL))

ΔιαφορετικοίΔιαφορετικοί περιορισμοίπεριορισμοί ανάανά συλλογήσυλλογή
ΙδιωτικήΙδιωτική καικαι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή ανάανά περίπτωσηπερίπτωση

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο::
NUL NUL ήή ελεύθεροελεύθερο τρίτωντρίτων
ΣυνήθωςΣυνήθως ελεύθερηελεύθερη πρόσβασηπρόσβαση

ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά::
ΆδειεςΆδειες χρήσηςχρήσης ήή//καικαι αγοράαγορά
ΔιάφορεςΔιάφορες πολιτικέςπολιτικές πρόσβασηςπρόσβασης ανάλογαανάλογα μεμε
κατηγορίακατηγορία χρηστώνχρηστών::
–– ΦοιτητέςΦοιτητές, , προσωπικόπροσωπικό καικαι διδάσκοντεςδιδάσκοντες, , απόφοιτοιαπόφοιτοι, , καικαι, , μέλημέλη
καικαι επισκέπτεςεπισκέπτες



ΠανεπιστημιακέςΠανεπιστημιακές ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες τηςτης North North 
Carolina (NCSUL)Carolina (NCSUL)

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο μεμε NCSUL NCSUL πνευματικούςπνευματικούς ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες
ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά μέσωμέσω αδειώναδειών χρήσηςχρήσης ήή//καικαι αγοράςαγοράς
ΠνευματικάΠνευματικά δικαιώματαδικαιώματα καικαι πρόσβασηπρόσβαση ανάανά συλλογήσυλλογή
ΠρόσβασηΠρόσβαση: : ελεύθερηελεύθερη, , onsite,onsite, onsite onsite καικαι μερικήμερική offsiteoffsite
ΙδιωτικήΙδιωτική καικαι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή: : ανάανά περίπτωσηπερίπτωση
ΜόνοΜόνο onsite onsite χρήσηχρήση τωντων πηγώνπηγών μέσωμέσω αδειώναδειών χρήσηςχρήσης
–– ΙδιωτικήΙδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση
–– ΌχιΌχι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή, , αλλάαλλά ενίοτεενίοτε, , ναιναι μεμε γραπτήγραπτή
άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή στουςστους ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες



ΠανεπιστημιακήΠανεπιστημιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου
Cambridge (CUL)Cambridge (CUL)

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο::
CULCUL αλλάαλλά ενίοτεενίοτε, , υλικόυλικό άλλωνάλλων
ΕλεύθερηΕλεύθερη πρόσβασηπρόσβαση εκτόςεκτός Gutenberg BibleGutenberg Bible
ΠροσωπικήΠροσωπική μημη εμπορικήεμπορική χρήσηχρήση
ΕλεύθερηΕλεύθερη ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΕμπορικήΕμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή στηνστην
CULCUL ήή σεσε άλλουςάλλους αλλάαλλά......

ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά::
ΆδειεςΆδειες χρήσηςχρήσης, , αγοράςαγοράς καικαι σπανιότερασπανιότερα εθελοντικήεθελοντική κατάθεσηκατάθεση
ΟργανισμοίΟργανισμοί πνευματικοίπνευματικοί ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες
ΠρόσβασηΠρόσβαση διαφέρειδιαφέρει: : ελεύθερηελεύθερη, , onsite, onsite, μόνομόνο onon--campus onsitecampus onsite
ΚυρίωςΚυρίως όχιόχι offsiteoffsite
ΕλεύθερηΕλεύθερη ιδιωτικήιδιωτική καικαι όχιόχι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή



ΠανεπιστημιακήΠανεπιστημιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου Cornell Cornell 
(COUL)(COUL)

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο μεμε πνευματικόπνευματικό ιδιοκτήτηιδιοκτήτη τηντην COULCOUL
ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά μέσωμέσω αδειώναδειών χρήσηςχρήσης, , αγοράςαγοράς καικαι
άλλουςάλλους ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες ((ππ..χχ. . ιδιώτεςιδιώτες))
ΔύοΔύο πολιτικέςπολιτικές πρόσβασηςπρόσβασης: : ελεύθερηελεύθερη, , μόνομόνο onon--campus campus 
onsite, onsite, αλλάαλλά........
ΕνίοτεΕνίοτε μεμε παραλλαγέςπαραλλαγές ((ππ..χχ. . onsite onsite καικαι μερικήμερική offsite)offsite)
ΙδιωτικήΙδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση
ΠέραΠέρα απόαπό θεμιτήθεμιτή ((ππ..χχ. . εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή):):
–– ΓραπτήΓραπτή άδειαάδεια, , ανάανά περίπτωσηπερίπτωση, , απόαπό COULCOUL καικαι ίσωςίσως πληρωμήπληρωμή
–– ΓραπτήΓραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή σεσε άλλουςάλλους ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες



ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου Miguel de Miguel de 
CervantesCervantes ((MdCDLMdCDL))

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο: : 
–– ΔικόΔικό τηςτης →→ πνευματικόςπνευματικός ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης
–– ΕλεύθεροΕλεύθερο τρίτωντρίτων, , public domainpublic domain →→ διαχειρίζεταιδιαχειρίζεται

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο καικαι γεννημένογεννημένο ψηφιακάψηφιακά::
–– ΆδειεςΆδειες χρήσηςχρήσης καικαι ανάλογαανάλογα... ... MdCDLMdCDL ήή ιδιώτεςιδιώτες
πνευματικήπνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία

ΕλεύθερηΕλεύθερη πρόσβασηπρόσβαση καικαι ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΌχιΌχι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή αλλάαλλά......
ΕνίοτεΕνίοτε, , μερικήμερική μεμε γραπτήγραπτή άδειαάδεια απόαπό MdCDLMdCDL



ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τηςτης ΝέαςΝέας ΖηλανδίαςΖηλανδίας
((NZDLNZDL))

ΨηφιοποιημένεςΨηφιοποιημένες συλλογέςσυλλογές
ΔιάφοροιΔιάφοροι πνευματικοίπνευματικοί ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες ήή public domainpublic domain
ΑναζήτησηΑναζήτηση μεμε τοτο GreenstoneGreenstone
ΕλεύθερηΕλεύθερη πρόσβασηπρόσβαση καικαι ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΌχιΌχι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΠρόσθετεςΠρόσθετες υπηρεσίεςυπηρεσίες γιαγια αναπτυσσόμενεςαναπτυσσόμενες χώρεςχώρες::
–– Humanity Development LibraryHumanity Development Library παρέχεταιπαρέχεται καικαι σεσε CDCD--

ROM ROM μεμε κάποιακάποια πληρωμήπληρωμή



ΨηφιακήΨηφιακή ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τηςτης GlasgowGlasgow ((GDLGDL))

ΚατανεμημένηΚατανεμημένη, , μεμε ψηφιοποιημένοψηφιοποιημένο καικαι γεννημένογεννημένο
ψηφιακάψηφιακά απόαπό: : 
–– ΠρογράμματαΠρογράμματα
–– ΟργανισμούςΟργανισμούς
–– ΙνστιτούταΙνστιτούτα
–– ΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμια
–– ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες
–– ΙδιώτεςΙδιώτες
ΔιάφοροιΔιάφοροι πνευματικοίπνευματικοί ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες
ΕλεύθερηΕλεύθερη πρόσβασηπρόσβαση καικαι ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΕμπορικήΕμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι
πληρωμήπληρωμή στονστον ιδιοκτήτηιδιοκτήτη



ΤαξινόμησηΤαξινόμηση πολιτικώνπολιτικών

ΠρόσβασηςΠρόσβασης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής σύμφωνασύμφωνα μεμε::
–– ΤύποΤύπο δημιουργίαςδημιουργίας
–– ΜέθοδοΜέθοδο πρόσκτησηςπρόσκτησης
–– ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία
ΑνάλυσηΑνάλυση σχέσηςσχέσης παραγόντωνπαραγόντων –– πολιτικώνπολιτικών
ΔιαφοροποιημένεςΔιαφοροποιημένες πολιτικέςπολιτικές πουπου προκύπτουνπροκύπτουν
ΠαράγοντεςΠαράγοντες καικαι πολιτικέςπολιτικές γιαγια: : 
–– ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο
–– ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά
ΠοσοτικέςΠοσοτικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις πολιτικώνπολιτικών



ΤύποςΤύπος
δημιουργίαςδημιουργίας

ΜέθοδοςΜέθοδος
πρόσκτησηςπρόσκτησης

ΠνευματικόςΠνευματικός
ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης

Off Off 
camcam
puspus

OffsiOffsi
tete

ΙδιωτιΙδιωτι
κήκή

ΕμποΕμπο
ρικήρική

ΓραπτήΓραπτή
άδειαάδεια ΠληρωμήΠληρωμή ΠαραδεΠαραδε

ίγματαίγματα

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΌχιΌχι ADLADL

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,
ΙδιώτεςΙδιώτες,,

ΟργανισμοίΟργανισμοί
ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες FEGFEG

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,

ΥλικόΥλικό
τρίτωντρίτων

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη++ ΝαιΝαι
ΚυρίΚυρί
ωςως
ναιναι

ΑνάΑνά
περίπτπερίπτ
ωσηωση

ΑνάΑνά
περίπτπερίπτ
ωσηωση

ΑνάΑνά
περίπτωσηπερίπτωση

ΑνάΑνά
περίπτωσηπερίπτωση

NUL,NUL,
NCSULNCSUL

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΔιαφέρειΔιαφέρει ΝαιΝαι ΜεριΜερι
κήκή

Fair Fair 
useuse ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΌχιΌχι NCSULNCSUL

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,

ΥλικόΥλικό
τρίτωντρίτων

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη++ ΝαιΝαι
ΚυρίΚυρί
ωςως
ναιναι

ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες CULCUL

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΝαιΝαι ΝαιΝαι Fair Fair 
useuse ΝαιΝαι ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη SJMASSJMAS

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 

Public Public 
domaindomain

ΜεΜε
ρικρικ
ήή

ΜεριΜερι
κήκή

Fair Fair 
useuse ΝαιΝαι ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη HMHM

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,

ΥλικόΥλικό
τρίτωντρίτων

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΙδιώτεςΙδιώτες ΝαιΝαι ΜεριΜερι

κήκή
Fair Fair 
useuse ΝαιΝαι ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 

ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες ICIC

ΠαράγοντεςΠαράγοντες πολιτικώνπολιτικών πρόσβασηςπρόσβασης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής γιαγια ψηφιακέςψηφιακές συλλογέςσυλλογές (1)(1)



ΤύποςΤύπος
δημιουργίαςδημιουργίας

ΜέθοδοςΜέθοδος
πρόσκτησηςπρόσκτησης

ΠνευματικόςΠνευματικός
ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης

Off Off 
camcam
puspus

OffsiOffsi
tete

ΙδιωτιΙδιωτι
κήκή

ΕμποΕμπο
ρικήρική

ΓραπτήΓραπτή
άδειαάδεια ΠληρωμήΠληρωμή ΠαραδεΠαραδε

ίγματαίγματα

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,

ΥλικόΥλικό
τρίτωντρίτων

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
Public Public 
domaindomain

ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΜερικΜερικ
ήή!! ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΌχιΌχι MdCDLMdCDL

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο ΥλικόΥλικό
τρίτωντρίτων

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΙδιώτεςΙδιώτες, , 

ΟργανισμοίΟργανισμοί, , 
Public Public 
domaindomain

ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΌχιΌχι NZDLNZDL

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΝαιΝαι
ΚυρίΚυρί
ωςως
όχιόχι

ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη

ΆδειαΆδεια,,
ΑγοράΑγορά

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,
ΟργανισμοίΟργανισμοί

ΜεΜε
ρικρικ
ήή

ΚυρίΚυρί
ωςως
όχιόχι

ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο, , 
ΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά

ΆδειαΆδεια ΔιαφέρειΔιαφέρει ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΌχιΌχι MdCDL MdCDL 

HUL HUL 
ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο, , 
ΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά

ΨηφιοποιημένοΨηφιοποιημένο, , 
ΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,
ΥλικόΥλικό
τρίτωντρίτων

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΙδιώτεςΙδιώτες, , 

ΟργανισμοίΟργανισμοί
ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΝαιΝαι ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες

κυρίωςκυρίως ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες GDLGDL

ΠαράγοντεςΠαράγοντες πολιτικώνπολιτικών πρόσβασηςπρόσβασης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής γιαγια ψηφιακέςψηφιακές συλλογέςσυλλογές (2)(2)



ΤύποςΤύπος
δημιουργίαςδημιουργίας

ΜέθοδοςΜέθοδος
πρόσκτησηςπρόσκτησης

ΠνευματικόςΠνευματικός
ιδιοκτήτηςιδιοκτήτης

Off Off 
camcam
puspus

OffsiOffsi
tete

ΙδιωτιΙδιωτι
κήκή

ΕμποΕμπο
ρικήρική

ΓραπτήΓραπτή
άδειαάδεια ΠληρωμήΠληρωμή ΠαραδεΠαραδε

ίγματαίγματα

ΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά

ΆδειαΆδεια,,
ΑγοράΑγορά

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη,,
ΟργανισμοίΟργανισμοί

ΜεΜε
ρικρικ
ήή

ΌχιΌχι
ΑνάΑνά
περίπτπερίπτ
ωσηωση

ΑνάΑνά
περίπτπερίπτ
ωσηωση

ΑνάΑνά
περίπτωσηπερίπτωση

ΑνάΑνά
περίπτωσηπερίπτωση

NUL,NUL,
NCSUL NCSUL 

ΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά

ΆδειαΆδεια,,
ΑγοράΑγορά ΔιαφέρειΔιαφέρει ΝαιΝαι ΜεριΜερι

κήκή
Fair Fair 
useuse ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΌχιΌχι NCSULNCSUL

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΝαιΝαι ΜεριΜερι
κήκή

Fair Fair 
useuse ΝαιΝαι ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη

ΆδειαΆδεια, , 
ΑγοράΑγορά

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , 
ΟργανισμοίΟργανισμοί

ΜεΜε
ρικρικ
ήή

ΌχιΌχι Fair Fair 
useuse ΝαιΝαι ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες ΙδιοκτήτεςΙδιοκτήτες

ΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά

ΆδειαΆδεια,,
ΑγοράΑγορά, , 

ΕθελοντικήΕθελοντική
κατάθεσηκατάθεση

ΟργανισμοίΟργανισμοί
ΔιαΔια
φέρφέρ
ειει

ΚυρίΚυρί
ωςως
όχιόχι

ΝαιΝαι ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΌχιΌχι CULCUL

DCDLDCDLΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά

ΓεννημένοΓεννημένο
ψηφιακάψηφιακά ΆδειαΆδεια ΙδιώτεςΙδιώτες ΝαιΝαι ΌχιΌχι Fair Fair 

useuse ΌχιΌχι ΌχιΌχι ΌχιΌχι PM, PLPM, PL

ΠαράγοντεςΠαράγοντες πολιτικώνπολιτικών πρόσβασηςπρόσβασης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής γιαγια ψηφιακέςψηφιακές συλλογέςσυλλογές (3)(3)



ΠοσοτικέςΠοσοτικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις πολιτικώνπολιτικών

ΠοιοιΠοιοι παράγοντεςπαράγοντες σεσε συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες πολιτικέςπολιτικές
ΟμαδοποίησηΟμαδοποίηση βάσειβάσει τηςτης πνευματικήςπνευματικής ιδιοκτησίαςιδιοκτησίας

ΠεριπτώσειςΠεριπτώσεις::
ΠρόσκτησηΠρόσκτηση καικαι πνευματικήπνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία
ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία, , offoff--campus campus καικαι offsite offsite 
πρόσβασηπρόσβαση
ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία καικαι ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία καικαι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή



ΠρόσκτησηΠρόσκτηση καικαι πνευματικήπνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία

ΟιΟι βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες ψηφιοποιούνψηφιοποιούν::
–– ΔΔικόικό τουςτους ((περίπουπερίπου 79%) 79%) 
–– ΕΕλεύθερολεύθερο τρίτωντρίτων (43%)(43%)
–– PublicPublic domaindomain (21%)(21%)
ΤοΤο γγεννημένοεννημένο ψηφιακάψηφιακά::
–– ΚΚυρίωςυρίως (70%) (70%) μέσωμέσω αδειώναδειών χρήσηςχρήσης ήή//καικαι αγοράςαγοράς
–– ΕνίοτεΕνίοτε (30%)(30%) απόαπό βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
ΣΣπάνιαπάνια (10%) (10%) εθελοντικήεθελοντική κατάθεσηκατάθεση
ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά μεμε άδειεςάδειες χρήσηςχρήσης ήή//καικαι αγοράαγορά::
–– ΆΆλλοιλλοι ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες (43%)(43%)
–– ΒΒιβλιοθήκηιβλιοθήκη καικαι άλλοιάλλοι (29%) (29%) 
–– ΑΑνάνά τεκμήριοτεκμήριο (28%)(28%)



ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία, , offoff--campus onsite campus onsite 
καικαι offsite offsite πρόσβασηπρόσβαση

OOffff--campus campus ελεύθερηελεύθερη (68%) (68%) ήή μερικώςμερικώς (22%) (22%) 
αλλιώςαλλιώς, , όχιόχι ήή ανάανά συλλογήσυλλογή (5%) (5%) 
Offsite Offsite ελεύθερηελεύθερη (42%) (42%) ήή μερικώςμερικώς (21%) (21%) ήή όχιόχι (37%) (37%) 
OffsiteOffsite μερικώςμερικώς ήή όχιόχι::
–– ΠΠεριορισμοίεριορισμοί πνευματικπνευματικοίοί ήή αδειώναδειών χρήσηςχρήσης
–– ΕΕνίοτενίοτε (11%) (11%) ηη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη επιτρέπειεπιτρέπει μόνομόνο onsiteonsite

OffOff--campus campus καικαι offsite offsite διαφορετικέςδιαφορετικές (47%):(47%):
–– ΕλεύθερηΕλεύθερη offoff--campus campus →→ μερικήμερική ήή όχιόχι offsiteoffsite
–– ΜΜερικερικήή offoff--campus campus →→ όχιόχι offsiteoffsite
–– OOffff--campus campus ανάανά τεκμήριοτεκμήριο →→ όχιόχι offsiteoffsite



ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία καικαι ιδιωτικήιδιωτική
αναπαραγωγήαναπαραγωγή

ΙδιωτικήΙδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή ελεύθερηελεύθερη (53%) (53%) ήή θεμιτήθεμιτή
χρήσηχρήση (37%) (37%) ήή ανάανά περίπτωσηπερίπτωση (10%)(10%)
ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη →→ ελεύθερηελεύθερη
ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή (50%) (50%) ήή θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση (50%)(50%)
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , ήή βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη καικαι άλλοιάλλοι →→ ελεύθερηελεύθερη
(60%) (60%) ήή θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση (20%) (20%) ήή ανάανά περίπτωσηπερίπτωση (20%) (20%) 
ΆλλοιΆλλοι →→ θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση (67%) (67%) ήή ελεύθερηελεύθερη (33%)(33%)



ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία καικαι εμπορικήεμπορική
αναπαραγωγήαναπαραγωγή

ΕμπορικήΕμπορική,, γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή στονστον ιδιοκτήτηιδιοκτήτη
(53%) (53%) ήή όχιόχι (37%) (37%) ήή ανάανά περίπτωσηπερίπτωση (10%) (10%) 
ΕμπορικήΕμπορική, , γραπτήγραπτή άδειαάδεια →→ πληρωμήπληρωμή στονστον ιδιοκτήτηιδιοκτήτη
ΒΒιβλιοθήκηιβλιοθήκη →→ γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή (75%) (75%) 
ΚΚυρίωςυρίως βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη →→ γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή
βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη--ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες (67%) (67%) ήή ανάανά περίπτωσηπερίπτωση (33%)(33%)
ΒΒιβλιοθήκηιβλιοθήκη, , ιδιώτεςιδιώτες καικαι οργανισμοίοργανισμοί →→ γραπτήγραπτή άδειαάδεια
καικαι πληρωμήπληρωμή στουςστους ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες (40%)(40%)



ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία καικαι εμπορικήεμπορική
αναπαραγωγήαναπαραγωγή

ΒΒιβλιοθήκηιβλιοθήκη καικαι οργανισμοίοργανισμοί →→ ανάανά περίπτωσηπερίπτωση
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη καικαι ιδιώτεςιδιώτες →→ γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι
πληρωμήπληρωμή στηστη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη καικαι άλλουςάλλους
ΟΟργανισμοίργανισμοί ήή ιδιώτεςιδιώτες →→ όχιόχι (67%) (67%) ήή γραπτήγραπτή άδειαάδεια
καικαι πληρωμήπληρωμή στουςστους ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες (33%)(33%)
ΟΟργανισμοίργανισμοί →→ γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή στουςστους
ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες (50%) (50%) ήή όχιόχι (50%)(50%)

ΙΙδιώτεςδιώτες →→ όχιόχι εμπορικήεμπορική



ΚανόνεςΚανόνες καικαι προτάσειςπροτάσεις πολιτικώνπολιτικών

ΓενικοίΓενικοί κανόνεςκανόνες →→ παράγοντεςπαράγοντες σεσε πολιτικέςπολιτικές
ΚανόνεςΚανόνες πολιτικώνπολιτικών πρόσβασηςπρόσβασης καικαι αναπαραγωγήςαναπαραγωγής
ΚοινήΚοινή πρακτικήπρακτική πολιτικώνπολιτικών
OnOn--campus onsite campus onsite πάνταπάντα ελεύθερηελεύθερη ανεξάρτηταανεξάρτητα::
–– ΠΠνευματικήνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία
–– ΤΤύπούπο δημιουργίαςδημιουργίας

ΑΑβεβαιότητεςβεβαιότητες στηνστην πνευματικήπνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία →→
ιδιωτικήιδιωτική καικαι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή ανάανά περίπτωσηπερίπτωση



Πρόσκτηση:
Υλικό βιβλιοθήκης

Πρόσκτηση:
Ελεύθερο

υλικό τρίτων

Πρόσκτηση:
Public domain

Πνευματική
ιδιοκτησία: 
Βιβλιοθήκη

Πνευματική ιδιοκτησία: 
Βιβλιοθήκη/Ιδιοκτήτες Ναι off-

campus
Ναι offsite

Όχι off-campus 
Όχι offsite

Ιδιωτική:
Ναι (αναφορά)

Ιδιωτική:
Fair use

Εμπορική: 
Άδεια και fees

Πνευματική
ιδιοκτησία: 
Κανένας

Ναι off-
campus

Όχι offsiteΝαι off-campus
Μερική offsite

Ιδιωτική & Εμπορική
Ανά περίπτωση

Ψηφιοποιημένο

Πρόσκτηση:
Άδεια

Πνευματική
ιδιοκτησία: 
Διαφέρει

Όχι Εμπορική

ΚανόνεςΚανόνες πολιτικήςπολιτικής –– ψηφιοποιημένοψηφιοποιημένο



ΚανόνεςΚανόνες πολιτικήςπολιτικής –– ψηφιοποιημένοψηφιοποιημένο

ΟιΟι βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες ψηφιοποιούνψηφιοποιούν τοτο δικόδικό τουςτους υλικόυλικό
ΠΠνευματικάνευματικά δικαιώματαδικαιώματα ψηφιοποιημένψηφιοποιημένωνων εκδόσεκδόσεωνεων::
–– ΕΕλεύθερουλεύθερου τρίτωντρίτων
–– Public domainPublic domain
ΨΨηφιοποιημένοηφιοποιημένο βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών::
–– ΕλεύθερηΕλεύθερη onsite onsite καικαι offsite offsite πρόσβασηπρόσβαση
–– ΕλεύθερηΕλεύθερη ιδιωτικήιδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή
–– ΕμπορικήΕμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή
ΠΠνευματικήνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία ποικίλειποικίλει::
–– ΕλεύθερηΕλεύθερη onsite onsite καικαι όχιόχι offsite offsite πρόσβασηπρόσβαση
–– ΙδιωτικήΙδιωτική καικαι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μόνομόνο γιαγια εσωτερικούςεσωτερικούς
–– ΙδιωτικήΙδιωτική μεμε αναφοράαναφορά στηνστην πηγήπηγή
–– ΕμπορικήΕμπορική μεμε γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή στονστον ιδιοκτήτηιδιοκτήτη



Πρόσκτηση:
Άδεια, Αγορά

Πρόσκτηση: 
Εθελοντική
κατάθεση

Πνευματική
ιδιοκτησία: 
Βιβλιοθήκη

Πνευματική
ιδιοκτησία: 
Βιβλιοθήκη
και Ιδιοκτήτες

Πνευματική
ιδιοκτησία: 
Ιδιοκτήτες

Πνευματική
ιδιοκτησία: 
Διαφέρει

Ναι off-campus
Μερική offsite

Μερική off-campus
Όχι offsite

Ναι off-
campus

Όχι offsite
Ιδιωτική:

Ναι (αναφορά)

Ιδιωτική:
Fair use

Εμπορική: Άδεια
και fees

Όχι Εμπορική

Ιδιωτική & 
Εμπορική

Ανά περίπτωση

Πρόσκτηση: 
Υλικό

βιβλιοθήκης

Γεννημένο
Ψηφιακά

Ναι off-campus
Ναι offsite

ΚανόνεςΚανόνες πολιτικήςπολιτικής –– γεννημένογεννημένο ψηφιακάψηφιακά



ΚανόνεςΚανόνες πολιτικήςπολιτικής –– γεννημένογεννημένο ψηφιακάψηφιακά

ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά υλικόυλικό: : 
–– ΆδειεςΆδειες χρήσηςχρήσης ήή//καικαι αγοράςαγοράς απόαπό οργανισμούςοργανισμούς καικαι ιδιώτεςιδιώτες
–– ΜόνοΜόνο ότανόταν οιοι βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες υπεύθυνεςυπεύθυνες γιαγια τητη χρήσηχρήση
ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά →→ άάλλοιλλοι πνευματικοίπνευματικοί ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες
ΓεννημένοΓεννημένο ψηφιακάψηφιακά βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών::
–– ΕλεύθερηΕλεύθερη onsite onsite καικαι μερικήμερική offsiteoffsite
–– ΙδιωτικήΙδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση
–– ΕμπορικήΕμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή μεμε γραπτήγραπτή άδειαάδεια καικαι πληρωμήπληρωμή
ΠεριορισμοίΠεριορισμοί πνευματικοίπνευματικοί καικαι αδειώναδειών χρήσηςχρήσης::
–– ΕλεύθερηΕλεύθερη onon--campus, campus, μερικήμερική offoff--campus campus καικαι όχιόχι offsiteoffsite
–– ΙδιωτικήΙδιωτική αναπαραγωγήαναπαραγωγή: : αναφοράαναφορά στηνστην πηγήπηγή ήή θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση
–– ΌχιΌχι εμπορικήεμπορική αναπαραγωγήαναπαραγωγή



ΑντιστοίχησηΑντιστοίχηση, , σύγκρισησύγκριση συμβατικώνσυμβατικών ––
ψηφιακώνψηφιακών πολιτικώνπολιτικών

ΣυμβατικήΣυμβατική πρόσβασηπρόσβαση εντόςεντός βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης = = onon--campus campus 
onsite Internet onsite Internet πρόσβασηπρόσβαση
–– ΠεριορισμέναΠεριορισμένα αντίτυπααντίτυπα vs. vs. παράλληληπαράλληλη καικαι ταυτόχρονηταυτόχρονη

ΔανεισμόςΔανεισμός = = onon--campuscampus onsite Internetonsite Internet πρόσβασηπρόσβαση
–– ΜέσωΜέσω βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης vs. vs. απομακρυσμένηαπομακρυσμένη

ΔιαδανεισμόςΔιαδανεισμός = = offoff--campus onsite campus onsite καικαι offsite Internet offsite Internet 
πρόσβασηπρόσβαση
–– ΠολύπλοκοςΠολύπλοκος, , χρονοβόροςχρονοβόρος, , περιορισμένοςπεριορισμένος καικαι μεσολάβησημεσολάβηση vs.vs.
–– ΑπλήΑπλή, , γρήγορηγρήγορη, , απομακρυσμένηαπομακρυσμένη καικαι χωρίςχωρίς μεσολάβησημεσολάβηση



ΑντιστοίχησηΑντιστοίχηση, , σύγκρισησύγκριση συμβατικώνσυμβατικών ––
ψηφιακώνψηφιακών πολιτικώνπολιτικών

ΣυμβατικήΣυμβατική αναπαραγωγήαναπαραγωγή--φωτοαντιγραφήφωτοαντιγραφή καικαι διανομήδιανομή
τεκμηρίωντεκμηρίων = = ψηφιακήψηφιακή αναπαραγωγήαναπαραγωγή
–– ΒιβλιοθηκονόμοςΒιβλιοθηκονόμος μπορείμπορεί νανα περιορίσειπεριορίσει... ... vs.vs.
–– ΌχιΌχι περιορισμοίπεριορισμοί καικαι οο χρήστηςχρήστης... ... αλλάαλλά
–– ΠεριορισμοίΠεριορισμοί →→ όχιόχι αναπαραγωγήαναπαραγωγή, , Internet Internet πρόσβασηπρόσβαση

ΨηφιακέςΨηφιακές πιοπιο ελεύθερεςελεύθερες απόαπό συμβατικέςσυμβατικές γιατίγιατί::
–– ΌχιΌχι περιορισμόςπεριορισμός αντιτύπωναντιτύπων
–– ΌχιΌχι προβλήματαπροβλήματα προστασίαςπροστασίας

ΠνευματικοίΠνευματικοί περιορισμοίπεριορισμοί επηρεάζουνεπηρεάζουν πολιτικέςπολιτικές



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

ΕξέτασηΕξέταση σχέσηςσχέσης παραγόντωνπαραγόντων καικαι πολιτικώνπολιτικών
ΑνάλυσηΑνάλυση καικαι ταξινόμησηταξινόμηση πολιτικώνπολιτικών
ΠοσοτικέςΠοσοτικές παρατηρήσειςπαρατηρήσεις καικαι κανόνεςκανόνες πολιτικώνπολιτικών ––
ποιοιποιοι παράγοντεςπαράγοντες σεσε ποιεςποιες πολιτικέςπολιτικές
ΠαράδειγμαΠαράδειγμα: : 
–– ΠνευματικήΠνευματική ιδιοκτησίαιδιοκτησία βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη →→ ελεύθερηελεύθερη ιδιωτικήιδιωτική
αναπαραγωγήαναπαραγωγή (50%) (50%) ήή θεμιτήθεμιτή χρήσηχρήση (50%)(50%)

ΚοινήΚοινή πρακτικήπρακτική πολιτικώνπολιτικών
ΑντιστοίχησηΑντιστοίχηση –– σύγκρισησύγκριση μεταξύμεταξύ συμβατικώνσυμβατικών καικαι
ψηφιακώνψηφιακών πολιτικώνπολιτικών
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