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ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ (ΜΔΧΡΙ 5) 
 (ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ) 

Γθξίδα βηβιηνγξαθία, ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, DSpace, 
Dublin Core 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
(ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ)  

 

Πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο θαη ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ 
ζην Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν (ΕΜΠ). Τν έξγν ζπλ-ρξεκαηνδνηείηαη από ην 
Επξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν (75%) θαη από εζληθνύο πόξνπο (25%) – 
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Η ςεθηαθή βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθό DSpace θαη 
πεξηέρεη ζπάληεο ςεθηνπνηεκέλεο ζπιινγέο θαη έλα ππό αλάπηπμε ηδξπκαηηθό 
απνζεηήξην κε ειεθηξνληθέο δηπισκαηηθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο 
δηαηξηβέο (βι. ETDs).  
 
Από ηε κία, ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε επηρεηξεί λα πξνάγεη ηελ ειιεληθή 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, παξέρνληαο ζπάλην ςεθηνπνηεκέλν πεξηερόκελν. 
Τξέρνπζα ςεθηνπνίεζε, πεξηιακβάλεη δύν κνλαδηθνύο ζηα Βαιθάληα ηίηινπο 
ειιεληθώλ πεξηνδηθώλ, ηνλ Αξρηκήδε θαη ηνλ Πξνκεζέα θαη πεξίπνπ 800 ζπάληα 
βηβιία, πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο Ειιεληθήο Επηζηεκνληθήο θαη Τερληθήο 
Βηβιηνγξαθίαο (1830-1940). Σθνπόο ηεο παξνύζαο ςεθηνπνηεκέλεο ζπιινγήο 
βηβιίσλ, είλαη ε δηεπθόιπλζε ησλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξία 
ησλ επηζηεκώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. 
 
Από ηελ άιιε, ζην ηδξπκαηηθό απνζεηήξην θαηαηίζεληαη, γηα ηελ ώξα, κόλν 
ETDs ηνπ ΕΜΠ. Ωζηόζν, ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάζεζε θαη δηαηήξεζε, 
ηνπ ζπλόινπ ηεο γθξίδαο βηβιηνγξαθίαο (επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, θιπ.) πνπ 
παξάγνληαη ζην ΕΜΠ. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο είλαη λα εγθαζηδξπζνύλ λέεο 
ξνπηίλεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 
θαη απην-αξρεηνζέηεζε ησλ ETDs. Υπάξρεη ήδε ζρεηηθή απόθαζε ηεο 
Σπγθιήηνπ ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ καο δίλεη ην δηθαίσκα ηεο ζπιινγήο-
απνζήθεπζεο ησλ ETDs θαη ηελ επρέξεηα ηνπ νξηζκνύ ησλ απαξαίηεησλ 
πξνδηαγξαθώλ, πξνηύπσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζπγγξαθή, ειεθηξνληθή 
ππνβνιή, απνζήθεπζε θαη πξόζβαζε ησλ ETDs. Αθνινπζνύληαη ηα 
ππνδείγκαηα ζπγγξαθήο ησλ ζρνιώλ ηνπ ΕΜΠ, σζηόζν, πξνζδνθνύκε ζηελ 
πινπνίεζε ελόο επέιηθηνπ, ελνπνηεκέλνπ θαη κνλαδηθνύ ππνδείγκαηνο πνπ ζα 
βαζίδεηαη ζηνλ νδεγό ETD ηεο UNESCO.    
 
Μέρξη ηώξα πξόνδνο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο 
θόξκαο ππνβνιήο ETDs θαη ε ζρεηηθή online βνήζεηα ζηα ειιεληθά θαη ζηα 
αγγιηθά, νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο Dublin Core (DC) πεδίσλ 
κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ ETD DC εγγξαθή, θαη νη πνιηηηθέο, απνζήθεπζεο θαη 
πξόζβαζεο κεηαδεδνκέλσλ θαη ETDs. Έρεη ήδε πινπνηεζεί ην ζύζηεκα 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, κηα μερσξηζηή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία δξα σο 
ελδηάκεζνο κεηαμύ ηνπ DSpace θαη ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαη έρεη μεθηλήζεη ε 
πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ (Ινύληνο 2007). Επηπξνζζέησο, αιιαγέο έρνπλ γίλεη 
ζηνλ θώδηθα θαη ζην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ DSpace κε ζηόρν ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ. Τξέρνληα βήκαηα, πεξηιακβάλνπλ ηελ 
απνηίκεζε ηεο πηινηηθήο πεξηόδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ, 
εζηηάδνληαο ζηελ αληίδξαζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ 
απην-αξρεηνζέηεζε θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή. 
 
Γηα ιόγνπο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, δηαηήξεζεο κεηαδεδνκέλσλ θαη νινθιήξσζεο, 
ηα ETDs είλαη πξνζβάζηκα από ην δεκόζην θαηάινγν (OPAC) ηεο βηβιηνζήθεο 
θαη ην DSpace. Οη ζπγγξαθείο, ππνβάιινπλ ηε δήισζε απνδέζκεπζεο ζηελ 
νπνία θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή πξόζβαζεο πνπ επηζπκνύλ (π.ρ. παγθόζκηα 
πξόζβαζε, ΕΜΠ πξόζβαζε θαη έιιεηςε πξόζβαζεο) θαη έπεηηα, ηα 
κεηαδεδνκέλα θαη ην πιήξεο θείκελν ηνπ ETD. Οη πινπνηεκέλεο πνιηηηθέο 
πξόζβαζεο είλαη ρξεζηνθεληξηθέο θαη βαζίδνληαη ζε δηεζλή πξόηππα θαη 
πξαθηηθέο (π.ρ. NDLTD). 
     
Μειινληηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηελ εμαηνκίθεπζε, ηελ νινθιήξσζε 
ςεθηαθώλ ζπιινγώλ θαη ππεξεζηώλ, ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο πιήξνπο 
θεηκέλνπ, ηελ πινπνίεζε νκόζπνλδεο αλαδήηεζεο ζε όιεο ηηο εηεξνγελείο 
πεγέο (ςεθηαθή βηβιηνζήθε, ηδξπκαηηθό απνζεηήξην, δεκόζηνο θαηάινγνο, 
θιπ.), ηελ απηόκαηε εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ζην DSpace, ηελ ππνβνιή ησλ 
αιιαγώλ θώδηθα θαη δηεπαθήο ζηε ζρεηηθή θνηλόηεηα αλάπηπμεο ηνπ DSpace 
θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ θίλεζε – ζπιινγηθό θαηάινγν ηνπ NDLTD. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ (ΜΔΧΡΙ 5) 
 (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ) 

Grey literature, institutional repositories, digital libraries, DSpace, Dublin Core 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
(ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ)  

 

This paper describes the Digital Library (DL) and Institutional Repository (IR) 
development at the National Technical University of Athens (NTUA). The 
project is co-funded by the European Social Fund (75%) and National 
Resources (25%) – (EPEAEK II). Our DL is a DSpace installation, containing 
unique digitized collections and an evolving IR with Electronic Theses and 
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Dissertations (ETDs).  
 
On the one hand, the Central Library tries to promote the Greek cultural 
heritage, by providing unique digitized content. Current digitization includes 
two unique in Balkans Greek journal titles, Archimedes and Prometheus, and 
approximately 800 rare books, part of the Scientific and Technical Greek 
Bibliography (1830-1940). This digitized collection, aims to facilitate the 
researchers in science and technology history field. 
 
On the other hand, the IR, for the time being, deposits only NTUA ETDs. 
However, plans include the deposition and preservation of the grey literature’s 
bulk (research papers, etc.), produced at NTUA. Our primary goal is to 
establish new routines for the academic community regarding ETDs, e-
submission and self-archiving. We already have the NTUA Senate’s decision 
that gives us the right to collect-deposit the ETDs and the responsibility to 
define the necessary specifications, standards and procedures for writing, e-
submission, storage, deposit and access of ETDs. We adhere to the existing 
ETD templates that each faculty has established, however, our prospect is to 
implement a flexible, integrated and unique template, based on the UNESCO 
ETD guide.  
 
So far, progress has been achieved in preparing and implementing a web-
based e-submission form for ETDs and its relevant online help in Greek and 
English; modifying and adding the necessary Dublin Core (DC) metadata fields 
for ETDs DC registry; designing and implementing the policies for metadata 
storage and accessibility, and access of ETDs. We have already implemented 
the e-submission system, a separate web application, acting as a proxy 
between DSpace and the end user and started our pilot testing period, from 
June 2007. Additionally, code and GUI modifications have been made to 
DSpace for satisfying our specific user needs. Current steps include the IR pilot 
testing period’s evaluation, focusing on the scientific community’s reaction in 
self-archiving and e-submission. 
 
We provide two access points for ETDs, the library’s OPAC and the DSpace 
system, for interoperability, metadata preservation, and integration reasons. 
The authors submit the policy statement in which they define the access policy 
they prefer (i.e. WWW access, NTUA access and no access), and afterwards, 
the ETDs’ metadata and full text. The implemented access policies are user-
centered and based on international standards and practices (i.e. NDLTD). 
  
Future plans include, but are not limited to, personalization, integration of DL 
collections and services, full-text searching capability, implementation of the 
federated searching feature to all heterogeneous resources (DL collections, IR, 
OPAC, etc.), automated batch importing of metadata to the DSpace system, 
submission of code and GUI modifications to the DSpace development 
community; participation in NDLTD Union Catalogue and movement. 
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Ειζαγφγή 

 

ηελ παξνύζα εηζήγεζε πεξηγξάθεηαη ην έξγν ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ςεθηαθώλ ζπιινγώλ ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ ΔΜΠ. Σν έξγν ζπλ-ρξεκαηνδνηείηαη 

από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (75%) θαη από εζληθνύο πόξνπο (25%). πγθεθξηκέλα, 

ζην πιαίζην ηνπ  ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠ) θαη ηνπ ΠΔ.2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 

Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ ζηε Βηβιηνζήθε ΔΜΠ (ΑΡΙΑΓΝΗ)» γηα ηε «Μεηαθνξά έληππνπ 

πιηθνύ θαη πιεξνθνξίαο ζε Ψεθηαθή κνξθή» εληάζζνληαη ηξεηο επηκέξνπο δξάζεηο. Οη δύν 

πξώηεο δξάζεηο ζπληζηνύλ ςεθηνπνίεζε εληύπνπ πιηθνύ θαη αθνξνύλ βηβιία ηεο ηζηνξηθήο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Ιδξύκαηνο θαζώο θαη δύν ηίηινπο πεξηνδηθώλ. Η ηξίηε δξάζε αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ κε πξσηνγελώο ςεθηαθό (born digital) πιηθό. Σν 

απνζεηήξην πεξηιακβάλεη αξρηθά κόλν ηηο δηπισκαηηθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή
1
  πνπ εθπνλνύληαη ζην ΔΜΠ. 

 

Η αλάπηπμε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ζπάλησλ 

ζπιινγώλ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ 

Ιδξύκαηνο, θαη ζηνλ εκπινπηηζκό ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηόρν 

ζπληζηά ε δηάζεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ην νπνίν 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηόζν πξνο όθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκβαηηθήο ή εμ 

απνζηάζεσο (Κόθθηλνο, 2006), όζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πινύηνπ ηεο γιώζζαο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο καο. 

 

Ψηθιακές ζσλλογές 

 

Οη ζπιινγέο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΜΠ πνπ εληάρζεθαλ ζην έξγν ςεθηνπνίεζεο 

ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Ειιεληθή Επηζηεκνληθή θαη Τερληθή Βηβιηνγξαθία (1830-1940). 

 Ειιεληθά Επηζηεκνληθά Πεξηνδηθά. 

 Ιδξπκαηηθό Απνζεηήξην.  

 

Η «Ειιεληθή Επηζηεκνληθή θαη Τερληθή Βηβιηνγξαθία (1830-1940)» πεξηιακβάλεη πιηθό 

δεκνζηεπκέλν ζηελ Διιάδα από ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ην 1940. Ο όξνο 

επηζηεκνληθή αλαθέξεηαη ζηηο ζεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο, ελώ ν όξνο ηερληθή 

πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη µε ηελ εηζαγσγή, δηάδνζε θαη εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ ηερληθώλ. Η ζπιινγή πεξηιακβάλεη ηνπο ηίηινπο πεξίπνπ 3.700 εληύπσλ πάζεο θύζεσο, 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, κνλνγξαθίεο, πνηθίια επηζηεκνληθά θαη ηερληθά έξγα, θπιιάδηα θιπ. 

θνπόο ηεο παξνύζαο βηβιηνγξαθίαο είλαη λα δηεπθνιύλεη ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινύληαη 

µε ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη βηβιία ειιήλσλ 

επηζηεκόλσλ πνπ ηππώζεθαλ από ειιεληθά ηππνγξαθεία ζε μέλε γιώζζα, αιιά θαη μέλεο 

εθδόζεηο. Αθνινύζσο, έγηλε ε επηινγή 800 πεξίπνπ βηβιίσλ πξνο ςεθηνπνίεζε, όπνπ ην 

γεληθό ζπληνληζκό ηεο επηινγήο ηνπ πιηθνύ είρε ν θαζεγεηήο θ. Μ. Αζεκαθόπνπινο. 

 

Σα Ειιεληθά Επηζηεκνληθά Πεξηνδηθά απνηεινύλ ηε δεύηεξε ζπιινγή πνπ ςεθηνπνηείηαη θαη 

ζε πξώην ζηάδην έρνπλ επηιεγεί δύν κνλαδηθνί γηα ηα Βαιθάληα ηίηινη: ν «Πξνκεζέαο» θαη ν 

«Αξρηκήδεο». 

 

                                                 
1
 ην εμήο βι. ETDs – Electronic Theses and Dissertations ή δηαηξηβέο. 
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Σν πεξηερόκελν πνπ ςεθηνπνηείηαη απνηειεί θπξίσο δεκόζην πεξηερόκελν θαη εθδόζεηο ηνπ 

ΔΜΠ. Πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν απηό, έρνπλ κόλν ηα κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο 

θνηλόηεηαο. 

 

ην Ιδξπκαηηθό Απνζεηήξην εληάζζνληαη νη δηπισκαηηθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο πνπ εθπνλνύληαη ζην Ίδξπκα. 

 

Επιλογή λογιζμικού και παραμεηροποίηζή ηοσ  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ινγηζκηθνύ ηέζεθε σο ζηόρνο ε ρξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθνύ 

αλνηθηνύ θώδηθα (open source software) θαη ζπγθεθξηκέλα βαζηζκέλν ζε JAVA ηερλνινγίεο. 

Η επηινγή απηή έγηλε κε ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Υακειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο & ζπληήξεζεο. 

 Δπεθηαζηκόηεηα θαη επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Δπξεία ρξήζε από αθαδεκατθά ηδξύκαηα. 

 

Μεηά από ζρεηηθή ζπγθξηηηθή κειέηε, επηιέρζεθε ην ινγηζκηθό DSpace (έθδνζε 1.3.1.). Σν 

DSpace
2
 αλαπηύρζεθε από ην MIT ζε ζπλεξγαζία κε ηελ HP. Δίλαη ζπκβαηό κε ην 

πξσηόθνιιν ζπγθνκηδήο κεηαδεδνκέλσλ OAI-PMH θαη ρξεζηκνπνηεί σο πξόηππν 

κεηαδεδνκέλσλ ην Dublin Core (DC). Τπνζηεξίδεη ην ζύλνιν ραξαθηήξσλ Unicode UTF-8 

θαη ήδε βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε 1.4.2., κε πάλσ από 200 αθαδεκατθά ηδξύκαηα λα ην 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απνζεηεξίσλ ηνπο. 

 

Σν ινγηζκηθό παξακεηξνπνηήζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ζπλεξγαζία βηβιηνζεθνλόκσλ θαη 

ηερληθώλ, ηόζν ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαρώξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, όζν θαη 

ζηηο δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο θαη ζηε δηεπαθή ησλ ρξεζηώλ κε γλώκνλα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

θαη ηελ επρξεζηία ζηελ πινήγεζε. πγθεθξηκέλα, πξνζηέζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θώδηθαο, 

ώζηε λα παξέρνληαη επηπιένλ δπλαηόηεηεο θπιινκέηξεζεο (browsing) ησλ ηεθκεξίσλ. 

Δπίζεο, ηξνπνπνηήζεθε ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ώζηε λα κελ παξέρεηαη πεξηηηή πιεξνθνξία, 

πνπ δελ αθνξά ηνπο ρξήζηεο ηνπ Ιδξύκαηνο. 

 

Πορεία έργοσ υηθιοποίηζης 
 

Έρνπλ ήδε ςεθηνπνηεζεί πεξίπνπ 300 βηβιία (ζάξσζε θαη επεμεξγαζία), εθ ησλ νπνίσλ 250 

είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζην DSpace, ελώ είλαη ζε εμέιημε θαη ε εηζαγσγή ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζην νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο ALEPH. Γηα ην ζύλνιν ησλ 

βηβιίσλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ αξρείσλ 

(back-up) ζε DVD. 

 

Έγηλαλ πνιιέο δηνξζώζεηο θαη πξνζζήθεο ζηα κεηαδεδνκέλα, ζηα πεδία DC ηνπ DSpace πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πεξηγξαθήο ησλ 

ηεθκεξίσλ, κε δεδνκέλν όηη ην DC δελ απνηειεί πξόηππν βηβιηνγξαθηθήο πεξηγξαθήο αιιά 

πξόηππν δηαιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ είλαη θαη ην δεηνύκελν. Τινπνηήζεθε ε ελζσκάησζε 

πνιηηηθώλ πξόζβαζεο ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν αλάινγα κε ην ηεθκήξην θαη ηελ ηδηόηεηα 

ηνπ ρξήζηε. πκπιεξσκαηηθά, έγηλε ε εηζαγσγή ησλ πεξηερνκέλσλ γηα θάζε έλα από ηα 

βηβιία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην DSpace, κε αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο πξνο ην ςεθηαθό 

πεξηερόκελν, κέζσ θαηάιιειεο εθαξκνγήο (DSpace ToC), ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί από ην 

πξνζσπηθό ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο. 

                                                 
2
 Βι. http://www.dspace.org. 

http://www.dspace.org/
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Αλαθνξηθά κε ηα πεξηνδηθά, έρεη ζαξσζεί ην ζύλνιν ησλ ζειίδσλ ησλ δύν επηζηεκνληθώλ 

πεξηνδηθώλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ζπιινγήο. πγθεθξηκέλα, έρνπλ 

ςεθηνπνηεζεί 12 ηόκνη πνπ απνηεινύλ ην πεξηνδηθό «Αξρηκήδεο» θαη 1 ηόκνο ηνπ πεξηνδηθνύ 

«Πξνκεζέαο». ε εμέιημε βξίζθεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ θαη ε δηαδηθαζία 

απνδειηίσζεο θαη θαηαρώξεζεο ησλ άξζξσλ ζην DSpace. Έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ην πξνθίι εθαξκνγήο (application profile) 

κεηαδεδνκέλσλ DC πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ησλ πεξηνδηθώλ. 

 

Ιδρσμαηικό αποθεηήριο 

 

ύκθσλα κε απόθαζε ηεο πγθιήηνπ (24/2/2006), πξνβιέπεηαη όηη «Κάζε ζπνπδαζηήο ν 

νπνίνο απνθηά δίπισκα ή πηπρίν από ην Ίδξπκα πξέπεη λα θαηαζέηεη ππνρξεσηηθά ζηελ 

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε έλα αληίγξαθν, επηπιένλ από ηα έληππα αληίηππα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ηνπ (δηπισκαηηθήο, κεηαπηπρηαθήο ή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο) θαη πηζαλώο 

ζρεηηθνύ ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ. Η αθξηβήο κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηερνκέλνπ 

(πξνδηαγξαθέο)…, θαη ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο απηνύ ζα θαζνξίδνληαη από ηελ Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε». ην ηδξπκαηηθό απνζεηήξην θαηαηίζεληαη, γηα ηελ ώξα, κόλν ETDs ηνπ ΔΜΠ. 

Χζηόζν, ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάζεζε θαη δηαηήξεζε, ηνπ ζπλόινπ ηεο γθξίδαο 

βηβιηνγξαθίαο (επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, θιπ.) πνπ παξάγνληαη ζην Ίδξπκα. 

  

Η ζρεηηθή απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξύκαηνο, καο δίλεη ην δηθαίσκα ηεο ζπιινγήο-

απνζήθεπζεο ησλ ETDs θαη ηελ επρέξεηα ηνπ νξηζκνύ ησλ απαξαίηεησλ πξνδηαγξαθώλ, 

πξνηύπσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζπγγξαθή, ειεθηξνληθή ππνβνιή, απνζήθεπζε θαη 

πξόζβαζε ησλ ETDs. 

 

Οδηγίες ζσγγραθής ηφν ETDs 

 

Η Κεληξηθή Βηβιηνζήθε αθνινπζεί ηα ππνδείγκαηα ζπγγξαθήο ησλ ζρνιώλ ηνπ ΔΜΠ, 

σζηόζν, πξνζδνθνύκε ζηελ πινπνίεζε ελόο επέιηθηνπ, ελνπνηεκέλνπ θαη κνλαδηθνύ 

ππνδείγκαηνο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ νδεγό ETD ηεο UNESCO (2001). Αξρηθά, ζα 

επηδησρζνύλ ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ ρνιώλ ηνπ ΔΜΠ γηα ηε ζύληαμε ηέηνησλ 

νδεγώλ, έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε. ηελ ζπλέρεηα, ζα 

αλαπηπρζεί ν ζρεηηθόο νδεγόο κε δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο αλάινγα κε ηηο 

«ζπγγξαθηθέο» αλάγθεο ηεο θάζε ζρνιήο. θνπόο ηεο αλάπηπμεο ελνπνηεκέλνπ νδεγνύ, είλαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε νκνηνκνξθία ζηε ζπγγξαθή ησλ ETDs θαη ε δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ. 

 

Διαδικαζία καηάθεζης ηφν ETDs 

 

Γηα λα γίλεη ε ειεθηξνληθή θαη ε έληππε ππνβνιή, ην ETD ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί 

(εμεηαζηεί). Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ETDs είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξναπαηηείηαη ηεο 

έληππεο. Η Κεληξηθή Βηβιηνζήθε δελ δέρεηαη έληππε ππνβνιή δηπισκαηηθώλ, κεηαπηπρηαθώλ 

θαη δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ αλ δελ έρεη γίλεη πξσηίζησο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή κέζσ ηεο 

online θόξκαο ππνβνιήο ETDs. Δθόζνλ ην ETD ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, o ρξήζηεο 

(θνηηεηήο) ιακβάλεη έλα θσδηθό επηβεβαίσζεο θαη επηηπρνύο θαηαρώξεζεο ηνπ ETD θαη ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζην ζύζηεκα. Δπηπξνζζέησο, ιακβάλεη email επηβεβαίσζεο. Έπεηηα, κ’ 

απηό ηνλ θσδηθό, ν θνηηεηήο θαηαζέηεη ην έληππν θαζώο επίζεο θαη ην CD/DVD κε ηελ 

ειεθηξνληθή κνξθή (κόλν ζε PDF) ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Σκήκα Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο. ηε ζπλέρεηα, ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ρνξεγεί, κεηά ην ζρεηηθό έιεγρν, 

βεβαίσζε παξαιαβήο, ε νπνία θαη ππνβάιιεηαη ζηηο Γξακκαηείεο. 
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Ηλεκηρονική σποβολή ηφν ETDs 

 

Έρεη ήδε πινπνηεζεί ην ζύζηεκα
3
 ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, κηα μερσξηζηή δηαδηθηπαθή (web 

based) θόξκα ππνβνιήο ETDs πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΔΜΠ θαη ε 

νπνία δξα σο ελδηάκεζνο κεηαμύ ηνπ DSpace θαη ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε.  

 

H εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγίεο JAVA (πιαηθόξκα JSF). Η επηινγή 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθόξκαο έγηλε κε γλώκνλα: 

 Σε ζπκβαηόηεηα κε ην DSpace. 

 Σελ επθνιία παξάιιειεο ζπληήξεζεο ακθόηεξσλ ησλ ζπζηεκάησλ απ’ ην ίδην 

πξνζσπηθό. 

 Σε ρξήζε ηερλνινγηώλ αηρκήο (JSF), πξνβιέπνληαο ηελ επεθηαζηκόηεηα θαη δηαηήξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζε βάζνο ρξόλνπ. 

 

Η βάζε ζηελ νπνία απνζεθεύνληαη ηα ζηνηρεία (δήισζε απνδέζκεπζεο, κεηαδεδνκέλα, ETD, 

θιπ.) πνπ ππνβάιιεη ν θνηηεηήο είλαη ζε Postgres SQL. Ο εμππεξεηεηήο (server) ζηνλ νπνίν 

εθηειείηαη ε εθαξκνγή είλαη Sun Microsystems SunFire, κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Sun Solaris 

9. Ο εμππεξεηεηήο εθαξκνγώλ Γηαδηθηύνπ (web application server) είλαη Apache Tomcat  

5.5.12. 

 

Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηνπ ETD κέζσ ηεο ζρεηηθήο online θόξκαο 

ππνβνιήο, γίλεηαη από ηνλ θνηηεηή θαη έρεη ηξία ζηάδηα: 

1. Γήισζε απνδέζκεπζεο (πνιηηηθέο πξόζβαζεο). 

2. Τπνβνιή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ETD. 

3. Τπνβνιή-θόξησκα (upload) ηνπ ETD.  

 

Πξώην βήκα ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή είλαη ε δήισζε απνδέζκεπζεο θαηά ηελ νπνία ν 

θνηηεηήο νξίδεη ηελ πνιηηηθή πξόζβαζεο πνπ επηζπκεί. Οη δηαζέζηκεο πνιηηηθέο πξόζβαζεο
4
 

πνπ αθνινπζνύληαη από ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, βαζίδνληαη ζε δηεζλείο πξαθηηθέο. 

 

Σν δεύηεξν βήκα, είλαη ε ππνβνιή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ETD. Κάπνηα ζηνηρεία, όπσο ην 

νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα, ν ηίηινο, νη ιέμεηο-θιεηδηά θαη ε πεξίιεςε ηνπ ETD, 

δίδνληαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. Σα κεηαδεδνκέλα δίδνληαη από ηνλ θνηηεηή θαη αθνύ 

ειεγρζνύλ γηα ηελ νξζόηεηά ηνπο, θαη γίλνπλ ελδερόκελεο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο (π.ρ. ιάζε 

πιεθηξνιόγεζεο), από ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο βηβιηνζήθεο, εηζάγνληαη ζην DSpace θαη 

ζην δεκόζην θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο. Ιδηαίηεξα γηα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά, απηέο πξνθύπηνπλ 

από κε ειεγρόκελν ιεμηιόγην, δειαδή απνηεινύλ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ δίλεη ν ζπγγξαθέαο θαη 

νη νπνίεο δελ ππόθεηληαη ζε βηβιηνζεθνλνκηθή επεμεξγαζία ή ζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα (π.ρ. 

ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ΔΒΔ, LC, θιπ.). Κξίζεθε ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε 

ειεγρόκελνη ζεκαηηθνί όξνη, δηόηη ιόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ ETDs, κόλν ν ζπγγξαθέαο 

κπνξεί λα απνδώζεη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ κε ζαθήλεηα εθθξάδνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ ETD. 

 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε ππνβνιή ηνπ ETD, απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε PDF. Σν 

κέγεζνο ηνπ ζρεηηθνύ αξρείνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 10 MB. Δπηιέρζεθε ε ζπγθέληξσζε 

ησλ ETDs κόλν ζε κνξθόηππν PDF, δηόηη απνηειεί εύθνια δηαηεξήζηκν πξόηππν θαη ην 

νπνίν δηαβάδεηαη από όια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηνπ 

ηδηαίηεξνπ ινγηζκηθνύ (π.ρ. MS Office).  

                                                 
3
 Βι. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΔΜΠ (2007). ETD e-submission,  http://dspace.lib.ntua.gr/ETDSubmit/.  

4
 Γηα ηηο πνιηηηθέο πξόζβαζεο ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΔΜΠ, βι. ζρεηηθό θεθάιαην. 

http://dspace.lib.ntua.gr/ETDSubmit/
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Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ππάξρεη ζρεηηθή online βνήζεηα ζε θάζε 

ζηάδην θαη ζε θάζε βήκα. Κάπνηα πεδία πνπ αθνξνύλ ζε κεηαδεδνκέλα, όπσο ν ηίηινο, 

ζπγγξαθέαο, εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ ETD θ.ά. είλαη ππνρξεσηηθά – δηαθξίλνληαη κε 

αζηεξίζθν (*) – θαη αλ δελ ζπκπιεξσζνύλ, δελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρεηα ζε επόκελα βήκαηα 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. Δπίζεο, ζε θάπνηα βήκαηα, όπσο π.ρ. ζην upload ηνπ ETD 

αξρείνπ, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, σο πξνο ην κέγεζνο, ην κνξθόηππν, νη νπνίνη εάλ δελ 

αθνινπζεζνύλ δελ νινθιεξώλεηαη επηηπρώο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή. Η δηεπαθή ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή βνήζεηα είλαη ζε δύν γιώζζεο, ειιεληθά θαη αγγιηθά. 

 

Μεηαδεδομένα και ζημεία πρόζβαζης ηφν ETDs 

 

Οη έληππεο δηπισκαηηθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί 

πξηλ ην 2007 ζην ΔΜΠ, δηαηίζεληαη από ηνλ δεκόζην θαηάινγν (OPAC) ηεο βηβιηνζήθεο. Σα 

ETDs πνπ έρνπλ εθπνλεζεί από ην 2007 θαη έπεηηα, είλαη αλαδεηήζηκα θπξίσο θαη πξσηίζησο 

ζην ηδξπκαηηθό απνζεηήξην
5
, αιιά επίζεο θαη ζην δεκόζην θαηάινγν

6
 (OPAC), ηεο 

βηβιηνζήθεο. Η Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, δηαζέηεη δύν ζεκεία πξόζβαζεο γηα ηα ETDs, γηα 

ιόγνπο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, δηαηήξεζεο κεηαδεδνκέλσλ θαη νινθιήξσζεο. Η απόθαζε 

απηή, εμαζθαιίδεη ηελ νινθιήξσζε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ θαη OPAC θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζε ήδε θαζηεξσκέλα πξόηππα (π.ρ. UNIMARC).  

 

H πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν ησλ ETDs, είηε από ην DSpace είηε από ηνλ OPAC 

(ζύλδεζε κε ην πιήξεο θείκελν, πεδίν 856 ζην UNIMARC), είλαη δπλαηή κόλν, όηαλ ν 

ζπγγξαθέαο ην επηηξέπεη θαη βάζεη ησλ πνιηηηθώλ πξόζβαζεο πνπ έρεη νξίζεη κε ηελ δήισζε 

απνδέζκεπζήο ηνπ ζηε βηβιηνζήθε. 

 

Γηα ηα DC κεηαδεδνκέλα ηνπ DSpace, αλαπηύρζεθε εηδηθό πξνθίι εθαξκνγήο ζπκβαηό κε ην 

εμεηδηθεπηηθό (qualified) DC. Τινπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο 

DC πεδίσλ γηα ηελ ETD DC εγγξαθή. Δπίζεο, αλαπηύρζεθαλ θαη νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο 

απνζήθεπζεο θαη πξόζβαζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

Πολιηικές πρόζβαζης ηφν ETDs 

 

Οη ζπγγξαθείο, ππνβάιινληαο ηε δήισζε απνδέζκεπζήο ηνπο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

θόξκαο ππνβνιήο, θαζνξίδνπλ θαη ηελ πνιηηηθή πξόζβαζεο πνπ επηζπκνύλ. Οη πνιηηηθέο 

πξόζβαζεο νη νπνίεο αθνινπζνύληαη από ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΔΜΠ, βαζίδνληαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα, βαζίδνληαη ζε πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνύληαη ζε ηδξπκαηηθά (ςεθηαθά) απνζεηήξηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από πξσηνπόξα 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο ην Virginia Tech, ην West Virginia University (WVU 

ETD Task Force, 1999) θ.ά. Σα παλεπηζηήκηα απηά έρνπλ εθαξκόζεη ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ETDs εδώ θαη αξθεηά ρξόληα (~1998) κε κεγάιε επηηπρία. Δπίζεο, απνηεινύλ 

παλεπηζηήκηα ηα νπνία έρνπλ πξσηνζηαηήζεη ζηελ θίλεζε ηνπ NDLTD (2002), ελόο δηθηύνπ 

230 πεξίπνπ κειώλ (παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ θνξέσλ) πνπ ζπγθεληξώλνπλ θαη δηαζέηνπλ 

ειεθηξνληθά ηα ETDs ηνπο.  

 

Οη δηαζέζηκεο πνιηηηθέο πξόζβαζεο πνπ αθνινπζνύληαη από ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, είλαη 

ρξεζηνθεληξηθέο θαη είλαη νη αθόινπζεο: 

 Παγθόζκηα (ειεύζεξε) πξόζβαζε. 

                                                 
5
 Βι. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΔΜΠ (2007). Dspace@NTUA, http://dspace.lib.ntua.gr/.  

6
 Ο δεκόζηνο θαηάινγνο (OPAC) ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΔΜΠ είλαη δηαζέζηκνο ζην 

http://147.102.210.9:8991/F/.  

http://dspace.lib.ntua.gr/
http://147.102.210.9:8991/F/
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 ΕΜΠ πξόζβαζε (onsite). 

 Έιιεηςε πξόζβαζεο. 

 

ηελ παγθόζκηα πξόζβαζε, ε πξόζβαζε είλαη ειεύζεξε θαη πιήξεο ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζε 

όινπο ηνπο ρξήζηεο από ην Γηαδίθηπν. Εζσηεξηθνί (onsite) θαη εμσηεξηθνί (offsite) ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ θαη λα απνζεθεύνπλ, σο PDF, ηα ETDs, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

DSpace. 

 

H ΕΜΠ πξόζβαζε αθνξά κόλν εζσηεξηθνύο ρξήζηεο (απηνύο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

πνιπηερλεηαθή θνηλόηεηα). Η πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν είλαη πεξηνξηζκέλε κόλν κέζα 

από IP δηεπζύλζεηο ηνπ ΔΜΠ, εληόο (on-campus), θαη εθηόο (off-campus). Σα ETDs είλαη 

ειεύζεξα πξνζβάζηκα, είηε από ππνινγηζηέο ηεο πνιπηερλεηνύπνιεο (βηβιηνζήθε, γξαθεία, 

άιινπο ρώξνπο, θιπ.), ή εθηόο πνιπηερλεηνύπνιεο κε dialup ζε εμππεξεηεηέο ηνπ ΔΜΠ. Οη 

πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί κπνξνύλ λα πεξηνξίζνπλ ηα ETDs ζηελ ΕΜΠ πξόζβαζε γηα ηξία 

ρξόληα. Μεηά ην πέξαο ησλ ηξηώλ ρξόλσλ, ε πξόζβαζε αιιάδεη απηόκαηα ζε παγθόζκηα. 

 

Απηή ε πνιηηηθή ζπζηήλεηαη ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ δεκνζηεύζεη κέξε ησλ ETDs ηνπο, αιιά 

δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ην πώο νη εθδόηεο αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο πξνεγνύκελεο 

δεκνζίεπζεο. Δπηπξνζζέησο, απηή ε επηινγή αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο, όπσο, όηαλ ν 

εθδόηεο ζεσξεί όηη ε πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ελόο βηβιίνπ ή άξζξνπ δηακέζνπ κηαο 

ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο ηνπ. Η Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε ΔΜΠ, ζπκβνπιεύεη ηνπο θνηηεηέο λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο εθδόηεο, πνπ πηζαλόλ 

λα δεκνζηεύζνπλ εξγαζίεο ηνπο, ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα. Δπίζεο, γηα ηελ δηεπθόιπλζή ηνπο, 

ηνπο παξαπέκπεη ζε πεγέο, όπσο, ε Academic Journal Policy Database (University of 

Cincinnati, 2003), θαη ην SHERPA/RoMEO (University of Nottingham, 2006), πνπ δηαζέηνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηθέο ησλ εθδνηώλ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

δεκνζίεπζεο. 

 

ηελ πνιηηηθή ηεο έιιεηςε πξόζβαζεο, νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν, 

αιιά κόλν ζηα κεηαδεδνκέλα. Οη πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί κπνξνύλ λα ζέζνπλ ηα ETDs ηνπο, 

ζηελ έιιεηςε πξόζβαζεο, γηα έλα ρξόλν. Μεηά από έλα ρξόλν, ην ETD ζα κεηαθηλεζεί 

απηόκαηα ζηελ ΕΜΠ πξόζβαζε γηα ηξία ρξόληα θαη έπεηηα ζηελ παγθόζκηα πξόζβαζε. Απηή ε 

πνιηηηθή, ζπζηήλεηαη ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ παηέληεο πνπ εθθξεκνύλ ή πνπ έρνπλ αζάθεηεο 

γηα πεξηερόκελν ηξίησλ κε πεξηνξηζκνύο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

Οη πνιηηηθέο πξόζβαζεο έρνπλ πινπνηεζεί ζε επίπεδν ζπιινγήο, αιιά θαη ηεθκεξίνπ θαη 

εθθξάδνληαη ζε XML. Χο XML, ζπλδένληαη θαη κε ηελ DC εγγξαθή ηνπ ETD πνπ βξίζθεηαη 

ζην DSpace.  

 

Πιλοηική λειηοσργία ιδρσμαηικού αποθεηηρίοσ 

 

Από ηνλ Ινύλην 2007, έρεη μεθηλήζεη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ θαη 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ETDs. Μηα πξώηε απνηίκεζε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ETDs, δείρλεη όηη ε επηζηεκνληθή 

θνηλόηεηα αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο γηα απηό-αξρεηνζέηεζε. 

Απηό απνδεηθλύεηαη από ηα ζεηηθά ζρόιηα ησλ θνηηεηώλ, θαζεγεηώλ, θιπ. γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ηε ζεκαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεηεξίνπ, αιιά θαη από ηηο 

ππνβνιέο ηνπο (~ 50 ETDs βξίζθνληαη ήδε ζην απνζεηήξην). 
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Η αληαπόθξηζε απηή ζπλάδεη θαη κε ην όξακα ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο 

απνζεηεξίνπ αλνηθηήο πξόζβαζεο πνπ ζα ζπγθεληξώλεη ηελ γθξίδα βηβιηνγξαθία ηνπ 

Ιδξύκαηνο. Δμάιινπ, ν ζθνπόο δεκηνπξγίαο απνζεηεξίσλ κε ΔΣDs, είλαη ε αλάπηπμε κηαο 

«ηδεαηήο» παγθόζκηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε ETDs, θάηη ην νπνίν ζα είλαη ρξήζηκν γηα 

όινπο (Koulouris, 2003).   

 

Προζφπικό - ζηαηιζηικά ζηοιτεία 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ηδξπκαηηθνύ απνζεηεξίνπ  

απαζρνινύληαη ζπλνιηθά 5 βηβιηνζεθνλόκνη (2 πιήξνπο θαη 3 κεξηθήο απαζρόιεζεο), 2 

ηερληθνί ππνζηήξημεο (1 γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ DSpace θαη 1 γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ) θαη 3 άηνκα βνεζεηηθό πξνζσπηθό γηα ηε ζάξσζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ (ζειηδνπνίεζε, κεηαηξνπή θαη απνζήθεπζε). 

 

Γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ, ππνινγίδεηαη όηη ε ππάξρνπζα ξνή 

εξγαζηώλ απνθέξεη πεξίπνπ 400 κε 500 ζειίδεο ηελ εκέξα αλάινγα κε ηελ θύζε ηνπ πιηθνύ. 

Δηζάγνληαη ζην DSpace, 10-12 ηίηινη βηβιίσλ ηελ εκέξα, ζηηο κέγηζηεο ηηκέο. εκεηώλεηαη, 

όηη ε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, απαηηεί πνιιαπιάζην ρξόλν από εθείλνλ 

ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ πιηθνύ, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από άιιεο ζρεηηθέο κεηξήζεηο 

(Ακαλαηίδεο, αξαγηώηεο, 2005). 

 

Μελλονηικός ζτεδιαζμός 

 

Σα κειινληηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηελ εμαηνκίθεπζε, ηελ νινθιήξσζε ςεθηαθώλ 

ζπιινγώλ θαη ππεξεζηώλ, ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο πιήξνπο θεηκέλνπ, ηελ πινπνίεζε 

νκόζπνλδεο αλαδήηεζεο ζε όιεο ηηο εηεξνγελείο πεγέο (ςεθηαθή βηβιηνζήθε, ηδξπκαηηθό 

απνζεηήξην, δεκόζηνο θαηάινγνο, θιπ.), ηελ απηόκαηε εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ζην  

DSpace, ηελ ππνβνιή ησλ αιιαγώλ θώδηθα θαη δηεπαθήο ζηε ζρεηηθή θνηλόηεηα αλάπηπμεο 

ηνπ DSpace θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ θίλεζε – ζπιινγηθό θαηάινγν ηνπ NDLTD (Koulouris, et 

al., 2007).  

 

Μέξηκλα έρεη ιεθζεί θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ςεθηαθώλ αξρείσλ, θαζώο πηνζεηήζεθε 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα δηαζθαιίδεη, θαηά ην δπλαηό, ηε βησζηκόηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηε 

κνληκόηεηα ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. Τηνζεηήζεθαλ θαζηεξσκέλα δηεζλή πξόηππα (DC, 

XML, PDF, JPEG, θιπ.), ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο ζε άιια ζρήκαηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ θαη παξάιιεια είλαη αμηόπηζηα θαη ζηαζεξά. 

Δπηπξνζζέησο, εηδηθόο ρώξνο απνζήθεπζεο (π.ρ. δίζθνη) έρεη πξνβιεθζεί γηα ηελ δηαηήξεζε 

αληηγξάθνπ αζθαιείαο (back-up) ηόζν γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ, όζν θαη γηα 

ηελ απνζήθεπζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ (ςεθηνπνηεκέλεο ζπιινγέο, ETDs, θιπ.).  
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