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1. Διζαγυγή 

ηε ζεκεξηλή επνρή έρεη γίλεη φιν θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα άκεζε θαη ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία θαη γλψζε. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

αλάγθεο εληάζζεηαη ε Κίλεζε Αλνηθηήο Πξφζβαζεο (Open Access Movement). Σελ πξψηε 

δηεζλή δηαθήξπμε γηα ηελ Αλνηθηή Πξφζβαζε (Α.Π.), απηή ηεο Βνπδαπέζηεο ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 2002 <http://www.soros.org/openaccess/read.shtml>, αθνινχζεζαλ δχν αθφκα 

δηαθεξχμεηο, ε Γηαθήξπμε ηεο Βεζεζδά γηα ηελ Γεκνζίεπζε Αλνηθηήο Πξφζβαζεο ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2003 <http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm> θαη ε Γηαθήξπμε ηνπ 

Βεξνιίλνπ γηα ηελ Αλνηθηή Πξφζβαζε ζηε Γλψζε γηα ηηο Δπηζηήκεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 

<http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>. Ζ θίλεζε απηή αθνξά ζε 

επηζηεκνληθά άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαηφπηλ θξίζεο νκνηέρλσλ (peer-reviewed) ζε 

πεξηνδηθά, αιιά θαη άιια είδε πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, φπσο βηβιία θαη άιια ηεθκήξηα 

έξεπλαο, φπσο δεδνκέλα απφ εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο, πίλαθεο, αλαιχζεηο θ.α.  

Δληφο ηεο Α.Π. αλαπηχρζεθαλ ππξήλεο ειεχζεξνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

πινπνίεζε δηάθνξσλ εθαξκνγψλ, φπσο πιαηθφξκεο γηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά (DOAJ, 

Scielo θ.α.) θαη ειεθηξνληθά βηβιία (Project Gutenberg) αλνηθηήο πξφζβαζεο, αιιά θαη 

ςεθηαθά απνζεηήξηα (digital repositories), ζηα νπνία νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο (άξζξα, θεθάιαηα βηβιίσλ, ηερληθέο αλαθνξέο θ.α.). Ζ επηθξαηνχζα 

δηάθξηζε ησλ ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ πξνβιέπεη ηα ηδξπκαηηθά θαη ηα ζεκαηηθά απνζεηήξηα. 

Δλψ ηα ηδξπκαηηθά θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ ηδξπκάησλ πνπ ηα 

πινπνηνχλ θαη ζπλήζσο έρνπλ κηα δηαζεκαηηθή δηάζηαζε, ηα ζεκαηηθά απνζεηήξηα θαιχπηνπλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή πεξηνρή. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην arXiv 

<http://arxiv.org/> κε 433,503 e-prints γηα ηηο επηζηήκεο ηεο θπζηθήο πςειήο ελέξγεηαο 

(πξφζβαζε 10/8/2007), ην Citeseer <http://citeseer.ist.psu.edu/> κε 767,558 ηεθκήξηα γηα ηελ 

επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ην RePEc <http://repec.org/> κε 493,940 ηεθκήξηα γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, ην CogPrints κε 2,990 δεκνζηεχκαηα γηα γλσζηηθή ςπρνινγία, 

λεπξνεπηζηήκεο θ.α. <http://cogprints.org/> (φιεο νη κεηξήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο 12/8/2007).  

Ζ βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο Α.Π. γηα ηα ζπζηήκαηα 

παξνρήο ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ζε ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα. Απηφ εμεγείηαη κε ηελ 

δηαζχλδεζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ κε παξαδνζηαθά νθέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Σα 

νθέιε απηά δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ κέζα απφ πνιηηηθέο ππνρξεσηηθήο 

θαηάζεζεο ή δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, θάηη πνπ φκσο δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζεκαηηθψλ απνζεηεξίσλ. Παξ’ φια απηά κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ 

απνδνρήο ηεο Α.Π. απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα (Nicholas, Huntington & Rowlands 2006) 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νη επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκαηηθά απνζεηήξηα ζπζρεηίδνπλ ηελ 

Α.Π. κε ηελ πνηνηηθή πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Α.Π. κεηαθξάδνληαη ζε πνιιέο θαη ζεκαληηθέο απερήζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ επηζηεκφλσλ, αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Μεξηθά απφ 

ηα νθέιε πξνβιέπνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνβνιή, δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 



πξνθίι (Rowlands & Nicholas 2005, Kim 2006). Δπηπιένλ κειέηεο δείρλνπλ φηη εξεπλεηηθά 

άξζξα, ηα νπνία έρνπλ απηφ-αξρεηνζεηεζεί θαη δηέπνληαη απφ θαζεζηψηα Α.Π., 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξαπνκπέο πην ζπρλά απ’ φηη εθείλα πνπ δελ έρνπλ απηφ-

αξρεηνζεηεζεί (Harnad and Brody 2004). ε αξθεηέο επηζηήκεο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ αλαθνξψλ πνπ θεξδίδνπλ νη εξγαζίεο απηέο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη κηα 

αχμεζε ηεο απήρεζεο ηεο έξεπλαο. Σαπηφρξνλα ε δηαδηθαζία ξνήο ηεο έξεπλαο 

(βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, εθπφλεζε, ζχληαμε, δεκνζίεπζε, ρξήζε, παξαπνκπή) 

ζπληέκλεηαη, θαζψο επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία δηάζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

2. Χαπακηηπιζηικά ηος E-LIS 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη βηβιηνζεθνλφκνη έρνπλ απμεκέλε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο πεξί ηεο 

Α.Π. Οη Swan θαη Brown (2005) αλαθέξνπλ φηη ην 60% ηνπ δείγκαηνο ηεο εξεπλάο ηνπο, ην 

νπνίν ήηαλ θαη ην πςειφηεξν αλάκεζα ζε φιεο ηηο επηζηήκεο, γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

απηφ-αξρεηνζέηεζεο θαη ηελ Α.Π. Γελ είλαη ινηπφλ αλεμήγεην ην θαηλφκελν ηεο πνιπάξηζκεο 

εθπξνζψπεζεο απηήο ηεο κηθξήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κέζα απφ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο. 

Δλδεηθηηθέο είλαη νη δξάζεηο ησλ ζεκαηηθψλ απνζεηεξίσλ @SIC (Archive Ouverte en 

Sciences de l’ Information et de la Communication, http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 2002 θαη ην DLIST (Digital Library of Information Science and 

Technology, http://dlist.sir.arizona.edu/), πνπ δεκηνπξγήζεθε ην ίδην έηνο. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ηεο θαηάζεζεο ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ησλ ρσξψλ 

εγθαηάζηαζεο ησλ απνζεηεξίσλ (γαιιηθή θαη αγγιηθή αληίζηνηρα). Αληίζεηα, ην E-LIS 

ζπκπιεξψλεη θαη επηθαιχπηεη ηηο δξάζεηο απηέο κε ηελ θαηλνηνκία ηεο δπλεηηθήο 

ππνζηήξημεο φισλ ησλ γισζζψλ, αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο (πάλσ απφ νγδφληα έσο ηνλ Ηνχιην 2007). Σν γεγνλφο απηφ είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ην E-LIS είλαη ην κεγαιχηεξν ειεθηξνληθφ αξρείν ζηνλ επξχηεξν ζεκαηηθφ ρψξν ηεο 

βηβιηνζεθνλνκίαο κε 6306 ηεθκήξηα (12/8/2007, βι. εηθφλα 1).  

Σν E-LIS δεκηνπξγήζεθε ην 2003 βαζηδφκελν ζηε κε εκπνξηθή πξσηνβνπιία θαη ηε δίρσο 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ελδηαθέξνλ θεξδνθνξίαο εζεινληηθή πξνζπάζεηα επηζηεκφλσλ θαη 

ηερληθψλ αλά ηνλ θφζκν. χκθσλα κε κηα ηππνινγία απνζεηεξίσλ ησλ Heery θαη Anderson 

(2005) ην E-LIS είλαη έλα δηεζλέο ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν θξαηά πξν-δεκνζηεπκέλα ή 

δεκνζηεπκέλα άξζξα ζε πιήξε κνξθή θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθφξεζεο (Β.Δ.Π.). Έρεη σο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηε δηάζεζε ηεθκεξίσλ πιήξνπο θεηκέλνπ ζηελ θνηλφηεηα ηεο Β.Δ.Π., ηελ αλάπηπμε 

ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ Β.Δ.Π., ηελ πξνψζεζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο Α.Π., δεκηνπξγψληαο έλα 

αμηφπηζην κνληέιν ιεηηνπξγίαο, θαη ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη 

δηαρείξηζε αξρείσλ Α.Π. Υξεζηκνπνηεί ην ειεχζεξα δηαζέζηκν ινγηζκηθφ Eprints θαη έρεη 

πηνζεηήζεη ην πξσηφθνιιν γηα ηε ζπγθνκηδή κεηαδεδνκέλσλ OAI (Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting). ην E-LIS γίλεηαη δεθηφ νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ ή 

ηερληθφ έγγξαθν, δεκνζηεπκέλν ή κε πνπ αθνξά ηε Β.Δ.Π. θαη ηηο ζρεηηθέο επηζηήκεο. Σα 

κφλα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη γηα ηελ απνδνρή ηνπ είλαη ε ζπλάθεηα κε ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο 

θαη ε νινθιεξσκέλε κνξθή ελφο ηειηθνχ εγγξάθνπ, πνπ κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο.  

 



 
Δικόνα 1: Πξφνδνο αλάπηπμεο ζπιινγήο ηνπ E-LIS αλά έηνο 

 

Ζ εθπξνζψπεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην αξρείν αξρίδεη απφ ην 2004 κε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο νκάδαο επηκέιεηαο, ελψ πξφζθαηα, ην 2006, ε Κχπξνο 

απέθηεζε ην δηθφ ηεο πξνζσπηθφ επηκέιεηαο. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή είλαη απφ ηηο πην 

δξαζηήξηεο κε ελαξθηήξηα θίλεζε ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο πξνβνιήο θαη ππνζηήξημεο 

ηνπ αξρείνπ (http://elisdocs.rclis.org/greek), παξάδεηγκα πνπ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ρψξεο, 

δεκηνπξγψληαο έλα θαηαλεκεκέλν, πνιπγισζζηθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο ησλ ηππηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπ αξρείνπ. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζπλέηαμε νδεγνχο ρξήζεο ηνπ αξρείνπ ζηελ 

ειιεληθή, ζρεδίαζε ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ην νπνίν δηελεκήζε ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, θαη 

πξφβαιε ην αξρείν κέζσ δεκνζηεχζεσλ (Φξαληδή & Σζάθσλαο 2005a, 2005b) θαη (Αλδξένπ 

2007).  

 

3. Λειηοςπγία ηος απσείος 

Καζψο ηα απνζεηήξηα εκπιέθνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο δηαθφξνπο ρξήζηεο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ζπιινγήο ηνπο πξνβιέπνπλ δχν ηξφπνπο ρξήζεο: ηελ αξρεηνζέηεζε ή δξαζηεξηφηεηα 

εηζαγσγήο ζχκθσλα κε ηνλ Luce (2001) θαη ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ηππηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ην E-LIS πεξηιακβάλεη έλα 

εχξνο δηαδηθαζηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ξφισλ θαη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα. Οη ηάμεηο ρξεζηψλ ηνπ E-LIS –πέξαλ ησλ 

επηζθεπηψλ- είλαη α) νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο, νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ζην αξρείν ηεθκήξηα 

ελδηαθέξνληνο, β) νη επηκειεηέο (editors), νη νπνίνη ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θαηαζέζεσλ 

θαη γ) νη δηαρεηξηζηέο ηνπ αξρείνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεθκεξίσλ πξνβιέπεη θάπνηα ζηάδηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 

αξρείν. Οη ελ δπλάκεη θαηαζέηεο πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζην E-LIS θαη ζηελ πνξεία 

“νδεγνχληαη” ζε έλα εμαηνκηθεπκέλν ρψξν εξγαζίαο, φπνπ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θφξκεο 

θαηά πεξίπησζε ηεθκεξίνπ, εηζάγνπλ ηα κεηαδεδνκέλα θαη “θνξηψλνπλ” ην πιήξεο θείκελν 

ηνπ ηεθκεξίνπ. Οη ρξήζηεο νξίδνπλ ην επίπεδν πξφζβαζεο, (ειεχζεξν ή πξνζβάζηκν ππφ 

πεξηνξηζκνχο) θαη δίλνπλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά απφ ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα JITA (έλα απιφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν δελ απνζθνπεί ζε πεξηεθηηθή ηαμηλφκεζε, αιιά ζηελ εχθνιε αλάθηεζε 

ηεθκεξίσλ, κέζσ ηεο ζάξσζεο ηνπ αξρείνπ). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο “κεηαθφξησζεο” ην 

αξρείν κεηαθέξεηαη ζ’ έλα πξνζσξηλφ ζηάδην ππνβνιήο, ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο επηκέιεηαο. Οη επηκειεηέο θάζε ρψξαο αλαιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ 

ηεθκήξηνπ θαη ην εγθξίλνπλ θάλνληαο ηπρφλ απαξαίηεηεο αιιαγέο. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ, αιιά θαη γηα ηελ 

πινπνίεζε λέσλ ππεξεζηψλ ζην αξρείν.  

Σν E-LIS παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απιήο θαη ζχλζεηεο αλαδήηεζεο ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ 

ηεθκεξίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν, ελψ παξάιιεια ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζαξψζεη ην 

αξρείν ζχκθσλα κε κηα ζεηξά απφ επξεηήξηα φξσλ, φπσο ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ 



επηκειεηή, ηνλ ηίηιν ελφο πεξηνδηθνχ ή βηβιίνπ, ην ζέκα, ηε ρψξα, ην έηνο θαη ηέινο ηηο 

πξφζθαηεο πξνζζήθεο. Σν E-LIS πιαηζηψλεηαη απφ κηα ζεηξά πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο ζπιινγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θαηάινγνο πξφζθαηα θαηαηεζεηκέλσλ ηεθκήξησλ, ελεκεξσηηθά κελχκαηα θαη ππεξεζίεο 

RSS, ηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αξρείνπ, κε ηε ρξήζε νδεγψλ, θαη ηελ επηζεψξεζε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αξρείνπ κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ηφζν ζε επίπεδν αξρείνπ, φζν θαη ζε επίπεδν 

κεκνλσκέλνπ ηεθκεξίνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζην άξζξν ηνπ (abstract views) θαη ησλ κεηαθνξηψζεσλ (downloads) αλά κήλα, έηνο θαη 

ρψξα. Σν E-LIS ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε αιιά ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, πξφζβαζε 

κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηνλ θαηαζέηε κφλν θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείνπ. Καζψο είλαη 

ζχκθσλν κε ην OAI P.M.H., ην E-LIS επηηξέπεη ηε ζπιινγή κεηαδεδνκέλσλ απφ ηξίηα 

αξρεία, ε ζπγθνκηδή, φκσο, ηνπ πιήξνπο πεξηερνκέλνπ δελ είλαη επηηξεπηή. 

Πίνακαρ 1: ηαηηζηηθά ρξήζεο αλά κήλα γηα ην έηνο 2006 

 

4. Η τηθιοποίηζη ηυν ππακηικών ηυν Πανελληνίυν Σςνεδπίυν ηυν Ακαδημαφκών 

Βιβλιοθηκών 

Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, αλέιαβε πξσηνβνπιία γηα ηε ζπγθέληξσζε, 

ςεθηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ Παλειιήλησλ 

πλεδξίσλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΠΑΒ). Οη εγγξαθέο ησλ πλεδξίσλ (απφ ην 5ν 

κέρξη ην 15ν γηα ηα νπνία ππήξραλ πξαθηηθά) ςεθηνπνηήζεθαλ (φζα δελ ππήξραλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή), θαηαινγνγξαθήζεθαλ ζε UNIMARC ζην ζχζηεκα ΑΒΔΚΣ θαη 

δηαηίζεληαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε http://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/. 

ηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ήηαλ λα δνζεί ζηελ ειιεληθή βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα ε 

δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αλαδήηεζε θαη πξφζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν ησλ πξαθηηθψλ 

φισλ ησλ ζπλεδξίσλ. Απφ ηερληθή, βηβιηνζεθνλνκηθή άπνςε ηα θξηηήξηα πνπ επέβαιιαλ ην 

κνξθφηππν MARC ζην θχξην αξρείν ήηαλ α) ε ζπγθξηηηθά επθνιφηεξε δηαδηθαζία κηαο 

κειινληηθήο καδηθήο, απηνκαηνπνηεκέλεο κεηαηξνπήο θαη κεηαθνξάο απφ ην αλαπηπγκέλν 

θαη πιήξσο αλαιπηηθφ MARC πξνο εθαξκνγέο κε πην ζπκππθλσκέλα κνξθφηππα (e-print, 

Dublin Core, METS, MODS θιπ.) θαη β) ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ησλ ΠΑΒ κέζα απφ ζπζηήκαηα εληαίαο αλαδήηεζεο θαηαλεκεκέλσλ θαηαιφγσλ κε ην 

πξσηφθνιιν Z39.50 (π.ρ. ΑΡΓΩ, ΕΔΦΤΡΟ θιπ.).  

Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαινγνγξάθεζεο θαη 

ςεθηνπνίεζεο ησλ πξαθηηθψλ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα: 

1. Οη ηίηινη ζηα πιήξε θείκελα νξηζκέλσλ αλαθνηλψζεσλ δηέθεξαλ απφ απηνχο ζην 

πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ. Ωο ηίηινο ζεσξήζεθε απηφο πνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν 

ησλ έληππσλ πξαθηηθψλ. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ςεθηνπνίεζε ησλ αλαθνηλψζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

έληππν ησλ πξαθηηθψλ κε ζάξσζε, αθνινχζεζε νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ 

(OCR) θαη ε κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε PDF.  

3. Ζ δηαζχλδεζε πξνο ην πιήξεο θείκελν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 

πεδίνπ 856 ηνπ UNIMARC,  

4. Έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ε αληίζηνηρε ζειηδνπνίεζε κε ηελ έληππε έθδνζε 

ησλ πξαθηηθψλ κε επηκέιεηα (post editing) ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο νπηηθήο 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηινγή ηεο πιαηθφξκαο MARC δελ 

επηηξέπεη αλαδήηεζε ζην πιήξεο θείκελν ησλ αλαθνηλψζεσλ, ε αμία ηεο δηαδηθαζίαο 

2006 Ιαν. Φεβ. Μαπ. Αππ.  Μαφ.  Ιούν.  Ιοςλ.  Αςγ.  Σεπ.  Οκη.  Νοε.  Γεκ.  

Δπιζκέτειρ 150.587 148.872 241.993 172.875 209.781 209.218 180.703 182.686 218.034 254.136 304.354 252.506 

Σελίδερ 554.987 569.270 809.820 699.153 762.400 742.916 665.594 859.906 722.358 1.536.744 1.710.748 1.143.726 

Απσεία 859.731 943.021 1.254.629 1.067.230 1.397.462 1.252.001 1.054.061 1.360.459 1.390.334 2.135.705 2.340.967 1.552.863 

Hits 1.094.813 1.196.011 1.628.309 1.343.413 1.776.932 1.599.482 1.328.466 1.747.196 1.859.191 2.856.251 3.149.360 2.111.640 



OCR θάλεθε κεηά ηε κεηαθνξά ησλ αλαθνηλψζεσλ ζην E-LIS, φπνπ ην πιήξεο 

θείκελν ησλ αλαθνηλψζεσλ είλαη άκεζα αλαδεηήζηκν. 

 

5. Μεηαθοπά ηυν ππακηικών ηυν ΠΣΑΒ ζηο E-LIS 

Οη νκάδεο επηκέιεηαο ηνπ E-LIS γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, ζέινληαο λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ E-LIS θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε ειιεληθά θείκελα, απνθάζηζαλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηα πξαθηηθά ησλ ΠΑΒ ζην E-LIS. Με ηε βνήζεηα 

ησλ ηερληθψλ ηνπ E-LIS ηα κεηαδεδνκέλα ησλ εγγξαθψλ κεηαηξάπεθαλ απηφκαηα θαη καδηθά 

απφ UNIMARC ζε ΟΑΗ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα πξνζσξηλφ αξρείν (Submission buffer) 

ψζηε λα ηχρνπλ ηεο ηειηθήο έγθξηζεο θαη επεμεξγαζίαο απφ ηνπο Δπηκειεηέο ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Κχπξνπ. 

Οη επηκειεηέο πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ θάζε εηζήγεζε μερσξηζηά πξνζζέηνληαο θάπνηα 

πεδία πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ άξζξνπ, κεηαθξάδνληαο ή θαη γξάθνληαο 

πνιιέο θνξέο ηελ πεξίιεςε θαη ηηο ιέμεηο θιεηδηά ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα, 

αθφκα θαη εληνπίδνληαο ην πιήξεο θείκελν ή ηελ παξνπζίαζε (φηαλ απηφ δελ 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα πξαθηηθά) επηθνηλσλψληαο κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο.  

Οη επηκειεηέο εθηηκνχλ φηη δελ ηίζεηαη ζέκα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ην γεγνλφο φηη 

ηα θείκελα είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ E-LIS αθνχ:  

1. Σα θείκελα απηά ήηαλ νχησο ή άιισο πξνζβάζηκα απφ ηνλ θαζέλα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ,  

2. Πνιιά απφ απηά είλαη αθφκα αλαξηεκέλα ζηηο ζειίδεο πνπ θηινμέλεζαλ ηα πλέδξηα, 

3. Ζ πξφζεζε γηα δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ΠΑΒ γλσζηνπνηήζεθε ηφζν ζε 

πξνεγνχκελα πλέδξηα (Σζηκπφγινπ & Εέξβαο & Αλδξένπ, 2006) φζν θαη κέζσ ηεο 

ιίζηαο επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (Acadelib). Κάπνηνη απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο (εηδηθά μέλνη) ελεκεξψζεθαλ πξνζσπηθά θαη έδσζαλ ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπο 

γηα απηή ηε πξνζπάζεηα. Δλλνείηαη πσο νπνηνζδήπνηε ζπγγξαθέαο, κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη αλά πάζα ζηηγκή κε ηνπο Δπηκειεηέο δεηψληαο λα εμαηξεζεί ην θείκελν 

ηνπ.  

ην E-LIS κεηαθέξζεθαλ κφλν νη εηζεγήζεηο πνπ είραλ πιήξεο θείκελν ή έζησ κηα 

παξνπζίαζε (PowerPoint). Όζεο εηζεγήζεηο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ ζε πιήξε 

κνξθή, θαζψο επίζεο, νη ραηξεηηζκνί, ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΠΑΒ, θιπ., δελ 

ζπκπεξηθέξζεθαλ ζην E-LIS, αιιά εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ γηα ηζηνξηθνχο (θαη φρη κφλν) 

ιφγνπο ζηε βάζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. ηελ ίδηα βάζε βξίζθεηαη θαη 

ε ελαιιαθηηθή δηεχζπλζε ησλ θεηκέλσλ ε νπνία δειψλεηαη ζηε πεξηγξαθή ηνπ θάζε e-print 

ζην E-LIS. 

Μεηαμχ ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε κεηαθνξά απφ ην 

πεξηβάιινλ MARC ζην πεξηβάιινλ E-LIS αμίδεη λα αλαθεξζνχλ: 

1. Ζ κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέρξη έλα ζεκείν κε απηφκαην ηξφπν. Ζ πιήξεο 

κεηαθνξά ησλ κεηαδεδνκέλσλ σζηφζν πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη δελ ήηαλ ζηελ 

θπξηνιεμία απηφκαηε. Υξεηάζηεθε επηκέιεηα, ζπκπιεξψζεηο θαη δηνξζψζεηο ζε φιεο ηηο 

εγγξαθέο γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο απφ ην 

E-LIS (ζπκπιήξσζε ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ, ιέμεσλ θιεηδηψλ, πεξηιήςεσλ ή/θαη 

κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή φπνπ δελ ππήξραλ). Σν γεγνλφο απηφ δελ αθπξψλεη ηελ 

νξζφηεηα ηεο επηινγήο ηνπ θχξηνπ αξρείνπ ζε MARC.  

2. Σν γεγνλφο φηη νξηζκέλεο αλαθνηλψζεηο πξνυπήξραλ ηεο καδηθήο κεηαθνξάο ζην E-LIS, 

επέβαιιε ηνλ έιεγρν απφ ηνπο επηκειεηέο εγγξαθή πξνο εγγξαθή. Σν πξφβιεκα ησλ 

δηπινεγγξαθψλ παξνπζηάδεηαη ζε φια ηα απνζεηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζην πιηθφ ηνπο 

κεηαδεδνκέλα κε απηφκαηε ζπγθνκηδή (harvesting) απφ άιια απνζεηήξηα  

3. Παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα ηππνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ησλ νλνκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ 

ζηελ ειιεληθή (θαζψο θαη ζηηο γιψζζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο). 



Τπάξρνπλ ζπγγξαθείο ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη κία θνξά ζηελ ειιεληθή θαη 

άιιε κηα θνξά κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, παξφηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν. 

Ζ νξηζηηθή ιχζε δελ κπνξεί λα δνζεί ζε επίπεδν κεκνλσκέλνπ ζπγγξαθέα κε ηελ 

ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε κίαο κνλαδηθήο εθδνρήο ηνπ νλφκαηνο θάζε ζπγγξαθέα (ζε 

ραξαθηήξεο ηεο γιψζζαο ηνπ ή ζε ιαηηληθνχο). Μία ιχζε πνπ αμηνπνηεί ηηο παξαπνκπέο 

κε θαζηεξσκέλσλ πξνο θαζηεξσκέλεο απνδφζεηο κνηάδεη πην απνηειεζκαηηθή. Ζ 

εθρψξεζε ελφο εζσηεξηθνχ αξηζκνχ γηα θάζε θαηαζέηε πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

δηαδηθαζία θαηάζεζεο ηνπ E-LIS, κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηνπο ζπγγξαθείο θαη λα 

απνηειέζεη ηελ ηεθκεξησηηθή βάζε ηεο ιχζεο. Αλάινγε πξνζέγγηζε έρεη αθνινπζεζεί κε 

επηηπρία ζηελ εθαξκνγή Author Identifier ζπζηήκαηνο SCOPUS 

<http://info.scopus.com/detail/facts/>. 

4. Όια ηα άξζξα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ΠΑΒ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ Διιάδα, αθφκε θαη 

αλ νη ζπγγξαθείο ηνπο πξνέξρνληαλ απφ άιιεο ρψξεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα άξζξα 

θαηαρσξήζεθαλ θαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ ζπγγξαθέα. 

  

6. Οθέλη από ηη ζςμπεπίλητη ηυν ΠΣΑΒ ζηο E-LIS 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο καδηθήο κεηαθνξάο κεηαδεδνκέλσλ απφ ηα ΠΑΒ, ζην E-LIS 

πεξηιακβάλνληαλ 85 εγγξαθέο θαηαρσξεκέλεο ζηελ Διιάδα απφ κεκνλσκέλνπο θαηαζέηεο. 

Με ηε καδηθή κεηαθνξά νη εγγξαθέο, κέρξη ηηο 12/8/2007, αλέξρνληαη ήδε ζηηο 213 θαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 500. Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ΠΑΒ ζην E-LIS είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ κεξψλ αθνχ: 

1. Σν E-LIS εκπινπηίζηεθε καδηθά κε εθαηνληάδεο λέα e-prints θαη ζα ζπλερίζεη λα 

εκπινπηίδεηαη θαη ζην κέιινλ απφ ηα επφκελα ΠΑΒ. 

2. Ζ ειιεληθή βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα απφθηεζε κηα ζεκαληηθή κάδα θεηκέλσλ ζε κηα 

δηεζλή βάζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ επηζηήκνλεο ηνπ ρψξνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

3. Ζ παξαγσγή δεκνζηεχζεσλ ηεο ειιεληθήο βηβιηνζεθνλνκηθήο θνηλφηεηαο κπνξεί λα 

απνηηκεζεί ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαγσγή δεκνζηεχζεσλ νκνηέρλσλ απφ άιιεο ρψξεο. 

4. Ζ ελίζρπζε ηνπ E-LIS κε ειιελφγισζζα θείκελα απνηειεί θίλεηξν γηα πεξηζζφηεξε 

ζπκκεηνρή κεκνλσκέλσλ ζπγγξαθέσλ-θαηαζεηψλ.  

5. Γίλεηαη ε επθαηξία ζε θάζε Έιιελα ζπγγξαθέα ηνπ νπνίνπ ηα θείκελα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην E-LIS λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηε δηεζλή 

βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα απνθηά θαη κηα εχρξεζηε βάζε ζηελ νπνία 

κπνξεί λα αξρεηνζεηεί ηα θείκελα ηνπ, λα παξαθνινπζεί ηα ζηαηηζηηθά ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 

7. Πποοπηικέρ πεπαιηέπυ αξιοποίηζηρ ηος E-LIS 

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ E-LIS, ε νπνία εθθξάδεηαη ζην ζρεδηαζκφ εηζαγσγήο 

κεηαδεδνκέλσλ, είλαη ε απηναξρεηνζέηεζε απφ κεκνλσκέλνπο ζπγγξαθείο-θαηαζέηεο. Απηφ 

δελ αλαηξεί ηελ αλάγθε θαη ηε δπλαηφηεηα καδηθήο κεηαθνξάο κεηαδεδνκέλσλ θαη ςεθηαθψλ 

ηεθκεξίσλ. Ζ καδηθή ηξνθνδφηεζεο ηνπ E-LIS κε κεηαδεδνκέλα έρεη ήδε αθνινπζεζεί κε 

επηηπρία θαη απφ άιιεο εζληθέο νκάδεο επηκειεηψλ (Κνχβα), νη νπνίεο εηζήγαγαλ 

απνδειηησκέλα θαη ζαξσκέλα ηα πιήξε θείκελα απφ άξζξα πεξηνδηθψλ. Αλάινγνο 

πξνβιεκαηηζκφο αλαπηχζζεηαη θαη ζε άιιεο εζληθέο νκάδεο επηκειεηψλ (Απζηξία). Σν E-LIS 

κπνξεί λα θηινμελήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο 

βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Δπηζηήκεο Πιεξνθφξεζεο.  
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Δικόνα 2. Μνληέιν ηξνθνδφηεζεο E-LIS κε ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

 

Ζ καδηθή κεηαθνξά ησλ ΠΑΒ ζην E-LIS απνηειεί έλα επηηπρέο εγρείξεκα ζπλεξγαζίαο 

κε ρξήζηκν απνηέιεζκα. Ζ πιεξφηεηα ζηε ζπιινγή δεκνζηεπκάησλ ηνπ E-LIS πνπ 

πξνέξρνληαη απφ Διιάδα θαη Κχπξν κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην ζπλδπαζκφ κεκνλσκέλσλ 

θαηαζέζεσλ θαη καδηθψλ κεηαθνξψλ. Οη δπλεηηθέο πεγέο καδηθήο ηξνθνδφηεζεο ηνπ E-LIS 

είλαη ηα άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε επεηεξίδεο Αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ (Τεκμήριο, 

Σκήκα Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην), ζε ειιελφγισζζα 

πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ, νη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, νη πηπρηαθέο 

εξγαζίεο, δεκνζηεπκέλα πξαθηηθά ή κεκνλσκέλεο αλαθνηλψζεηο ζε ζρεηηθά ζπλέδξηα θαη 

εκεξίδεο (εηθφλα 2), Απηά ηα δεκνζηεχκαηα αλαιακβάλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο 

εθδφηεο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα ηα ζπγθεληξψζεη ε Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ θαη λα ηα εληάμεη ζε πεξηβάιινλ MARC ζηελ πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

ΠΑΒ (πνπ πξέπεη βέβαηα λα αιιάμεη φλνκα). Απνδειηίσζε νξηζκέλσλ απφ απηά έρεη ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο ησλ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Μηα 

ζπλεξγαζία ζε απηφ ην πεδίν ζα ειαρηζηνπνηνχζε ηελ επαλάιεςε πξνζπαζεηψλ. Σε 

κεηαθνξά ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα πξνθχςεη, απφ ην 

πεξηβάιινλ MARC ζην E-LIS, ζα αλαιάβνπλ νη νκάδεο επηκειεηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κχπξν. Σα κεηαδεδνκέλα απφ θαηαζέζεηο κεκνλσκέλσλ ζπγγξαθέσλ - θπξίσο απφ (πξν-) 

δεκνζηεχζεηο ζε μελφγισζζα πεξηνδηθά - κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχλ ην E-LIS θαη απφ εθεί λα 

ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ νπνία κπνξεί λα ππάξμεη σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηνπ E-LIS εθφζνλ επεθηαζεί θαη ζε δεκνζηεπκέλν πιηθφ πνπ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ πιήξεο θείκελν. 
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