SwetsNet: Δυο χρόνια μετά, η εμπειρία των ελληνικών
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ1

Περίληψη
To SwetsNet παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις Ελληνικές
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη διάρκεια του 5ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη Θεσσαλονίκη το 1996. Δύο
χρόνια μετά ο αριθμός των ηλεκτρονικών περιοδικών, οι ανάγκες των
βιβλιοθηκονόμων και το δραστικά και συνεχώς ανανεωμένο
περιβάλλον των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών μας παρουσιάζουν νέες
προκλήσεις και θέτουν νέους στόχους. Αυτή η παρουσίαση θα
προσπαθήσει να προβάλλει τις εμπειρίες των επτά ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν SwetsNet. Ερωτήματα όπως:
Ικανοποιεί το πρόγραμμα τις ανάγκες της βιβλιοθήκης για ένα κοινό
interface και κοινή μηχανή αναζήτησης; Σας ικανοποιεί ο αριθμός και
η ποιότητα των περιοδικών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα;
Ποια είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης από το σταθμό βοήθειας;
Ενημερώνεται κατά τη γνώμη σας έγκαιρα και συχνά το πρόγραμμα;
Αυτά και άλλα ερωτήματα που αφορούν τις επιπλέον υπηρεσίες που
προσφέρει το πρόγραμμα (υπηρεσία αφύπνισης, SDI, σύνδεση με τον
ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης κλπ.) θα προσπαθήσουμε να
απαντήσουμε, έχοντας πάντα υπ' όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις στο
χώρο των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και τις ανάγκες των
βιβλιοθηκονόμων και των τελικών χρηστών.
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SwetsNet:

two years later, the experience of the greek
academic libraries
DIOGENES KALOGERIDIS1

Abstract
SwetsNet was presented for the first time to the Greek Academic
Libraries in the 5th Panhellenic Conference of the Greek Academic
Libraries in Thessaloniki in 1996. Two years later the number of electronic journals, the demands of the librarians and the drastically
changed environment of the digital library present to us new
challenges and tar-gets. This presentation will try to present what is
the experience of the seven Greek Academic Libraries which
currently are using SwetsNet. Questions like: Does SwetsNet fullfil
your expectations as a uniform interface for your electronic journals
collection? Is the number and qual-ity of titles available satisfactory
to your needs and the needs of your end users? What is the response
of the helpdesk? Is the database frequently enough updated? These
and some more questions about the extra servic-es provided by
SwetsNet, like the e-mail alert, SDI, connection to OPAC etc, we will
try to answer always keeping in mind the current develop-ments of
the digital libraries and the demands of the librarians and the end
users.
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