
 
 

Αλέκα Σπύρου 
Υπεύθυνη Γραφείου Προσκτήσεων 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 
 



 Ηλεκτρονικό Βιβλίο         η-βιβλίο            
electronic book         ebook  

 
 
 
 
    υπολογιστής    e-reader  smart phone      ipad 

 



Αγορά η-βιβλίου 
Η αγορά και η πρόσβαση του περιεχομένου εξυπακούει 
 
 Όρους χρήσης -  license agreements (περιορισμούς στην χρήση 

των βιβλίων) 
 
 Τιμή πώλησης χαρτόδετου και επιπρόσθετο χρονιαίο ή εφάπαξ 

ποσοστό χρέωσης 
 
 Τελική τιμή  καθορίζεται από το μοντέλο αγοράς και τον αριθμό 

των χρηστών ή το μέγεθος της βιβλιοθήκης. 
 
Διατίθενται: 
Μέσω εκδοτών 
Από διαθέτες - aggregators 
 

 



Συσκευές ανάγνωσης e-readers 
 Kindle της εταιρίας Amazon 

 
 Nook της εταιρίας Barners & Noble 

 
 Sony e-reader της εταιρίας Sony 

 
Αλλά και από: 
Ipads ή και από smart phones 
 



Οικονομικά Μοντέλα 
Επιλογή προσβάσεων 
 Ένα βιβλίο – ένας χρήστης 
 Ένα βιβλίο – πολλοί χρήστες 
 Ένα βιβλίο – πολλοί ταυτόχρονοι χρήστες 
 
Α) Μοντέλο αγοράς – Purchase Model 
  αγορά από εκδότη ή διαθέτη – επιλογή προσβάσεων 
 
 



Ebscohost (πρώην NetLibrary) 
 

Mini consortium HealLink 
 

 Αγορές ΒΠΚ μέχρι σήμερα  2032 
  
 Αγορές από άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα    5534 
 
 Δωρεάν από την Πλατφόρμα της Ebscohost     3502 
 

Πρόσβαση σε όλα. 



  
 Β) Μοντέλο συνδρομής – Subscription Model 
   Πληρωμής ετήσιας συνδρομής μέσω εκδότη ή διαθέτη 
 
 Γ) Μοντέλο ενοικίασης Τίτλων – Rental Model 
  Ενοικίαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
 
 Δ) Συνεργασίες – Consortiums 
  Τιμή κοινοπραξίας μεταξύ Πανεπιστημιακών 

 ιδρυμάτων 



SPRINGER 
 

22000 η-βιβλία 
2.56 ευρώ ανά βιβλίο 

 



Εργαλεία Χρήσης 
 Λειτουργίες αναζήτησης  
 Προσθήκη σημειώσεων, υπογραμμίσεων, 

επισημάνσεων, σελιδοδεικτών 
 Λεξικό  
 Θησαυρός – thesaurus 
 Υπερσυνδέσεις 
 Εκτύπωση/αντιγραφή σύμφωνα με τους κανόνες του 

copyright  
 Εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας 

Refworks, Refmanager, endnote 
 

 



Ανοικτή πρόσβαση – open access 
 Βιβλία απαλλαγμένα πνευματικών δικαιωμάτων 

 
 Internet Archive http://archive.org/details/texts 
 Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/ 
  Early Manuscripts of Oxford University 

http://image.ox.ac.uk/ 
 Google Books http://books.google.com/ 

http://archive.org/details/texts�
http://www.gutenberg.org/�
http://image.ox.ac.uk/�
http://books.google.com/�


Έντυπο βιβλίο vs Ηλεκτρονικό 
Ηλεκτρονικό γιατί: 
 Προστασία του περιβάλλοντος  
 Μια ολόκληρη βιβλιοθήκη στην τσέπη σου 
 Ο χρόνος είναι χρήμα 
 Εργαλεία  
 Απουσία φθοράς λόγω της άυλης υπόστασης τους 
 Αμεσότητα χρήσης 
 Ελάχιστο έως μηδενικό κόστος παραγωγής και 

διάθεσης 
 
 



Έντυπο γιατί: 
 
 Κουλτούρα 
 Αντικειμενική αξία 
 Δεν επιβαρύνεσαι με επιπρόσθετο κόστος 
 Αισθητικά και πραγματιστικά η βιβλιοθήκη υπερέχει 

ενός απλού φακέλου αρχείων 
 Το η-βιβλίο καταστρέφεται  



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 
  
 
 

http://www.google.com.cy/imgres?q=electronic+book+pictures&um=1&hl=el&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4GGLJ_elCY271CY271&biw=1280&bih=470&tbm=isch&tbnid=u5h4VtgZYgd40M:&imgrefurl=http://3dbookgr.blogspot.com/&docid=8F_ZGS6reV5_sM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-gzI1Ns50JbU/TdIGLus1UqI/AAAAAAAAAAs/qbcvRRiLSNs/s1600/ebook.jpg&w=275&h=183&ei=BJ2OUIzqC8zOsgaojICYCw&zoom=1&iact=rc&dur=343&sig=103672184098772749332&page=2&tbnh=132&tbnw=199&start=13&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:13,i:167&tx=86&ty=63�
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