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Κοινή εκδήλωςη τησ Εθνικήσ Βιβλιοθήκησ τησ Ελλάδοσ και τησ Οργανωτικήσ 

Επιτροπήσ Ενίςχυςησ Βιβλιοθηκϊν 

Τθν Τετάρτθ 7 Μαρτίου 2012 οργανϊκθκε με επιτυχία κοινι εκδιλωςθ τθσ Εκνικισ 

Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Ενίςχυςθσ Βιβλιοκθκϊν ςτο 

κεντρικό αναγνωςτιριο τθσ πρϊτθσ με δφο εξζχοντεσ ομιλθτζσ ωσ εξισ: 

Θ κα Karen Hartman, βιβλιοκθκονόμοσ, Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικϊν, προςκλικθκε 

από το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ τθσ Αμερικανικισ Πρεςβείασ ςτθν Ακινα και μίλθςε με κζμα  

Ηλεκτρονικά βιβλία και βιβλιοκικεσ: δυνατότθτεσ και προκλιςεισ.  Ο Dr. Jörg Meyer, 

Διευκφνων Σφμβουλοσ, DiViBib, προςκλικθκε από το Ινςτιτοφτο Goethe Ακθνϊν και μίλθςε 

με κζμα Ηλεκτρονικό περιεχόμενο: παράγοντεσ επιτυχίασ για βιβλιοκικεσ και εκδότεσ. 

1. Ηλεκτρονικά βιβλία και βιβλιοκικεσ: δυνατότθτεσ και προκλιςεισ  

Θ κατατοπιςτικι ομιλία τθσ Karen άρχιςε με ςφντομθ αναδρομι ςτθν ιςτορία των 

θλεκτρονικϊν βιβλίων. Το 1971 ο Michel Hart εγκαινιάηει το Project Gutenberg για τθν 

ψθφιοποίθςθ βιβλίων ςε μορφι κειμζνου ϊςτε να είναι εφκολα προςβάςιμα. Μζχρι το 

2011 ζχουν ψθφιοποιθκεί 33.000 βιβλία με το πρόγραμμα αυτό. Θ δεφτερθ φάςθ τθσ 

ιςτορίασ των θλεκτρονικϊν βιβλίων περιλαμβάνει τθν εμφάνιςθ ςτθν αγορά των πρϊτων 

θλεκτρονικϊν αναγνωςτϊν με τθν ονομαςία Rocket Ebook το 1998. Σταδιακά θ 

χωρθτικότθτα ςε αρικμό ςελίδων αυξικθκε. Το 2007 βγικε ςτθν αγορά το Kindle με 

χωρθτικότθτα 15.000 ςελίδεσ. Στθν τρίτθ φάςθ εμπλζκονται οι βιβλιοκικεσ. Το πρόγραμμα 

NetLibrary δθμιουργικθκε από εκδότεσ και είναι ο πρϊτοσ ςυνακροιςτισ θλεκτρονικϊν 

βιβλίων, ενϊ ςιμερα εντάςςεται ςτθν EBSCOhost. Θ τζταρτθ φάςθ με τθν τεχνολογία eInk 

(θλεκτρονικό μελάνι) είναι θ νζα εξζλιξθ ςτθν ιςτορία των θλεκτρονικϊν βιβλίων. Δεν 

απαιτείται πολλι ιςχφσ για να λειτουργιςει ο αναγνϊςτθσ αυτόσ, ο οποίοσ ειςιχκθ ςτθν 

αγορά για πρϊτθ φορά το 2004 από τθ Sony. 

Σιμερα τα θλεκτρονικά βιβλία εμφανίηονται με δφο μορφζσ ςτισ βιβλιοκικεσ 

i. Με δυνατότθτα φόρτωςθσ (downloadable) ςτον τοπικό υπολογιςτι ι ςτο 

εργαλείο ανάγνωςθσ ςτθ βιβλιοκικθ.  Θ βιβλιοκικθ μπορεί να δανείςει 

φορθτοφσ αναγνϊςτεσ ι να φορτϊςει το βιβλίο ςτον προςωπικό αναγνϊςτθ 

του χριςτθ. Ο χριςτθσ εντοπίηει το θλεκτρονικό βιβλίο ςτον OPAC τθσ 

βιβλιοκικθσ και πατά το πλικτρο για τθ φόρτωςθ ςτον αναγνϊςτθ. Το 

θλεκτρονικό βιβλίο εξαφανίηεται από το εργαλείο ανάγνωςθσ 2-3 εβδομάδεσ 

μετά τθν θμερομθνία δανειςμοφ, ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ βιβλιοκικθσ. 
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Με τον τρόπο αυτό δανείηεται ζνασ χριςτθσ κάκε φορά το κάκε θλεκτρονικό 

βιβλίο. Ο δανειςμόσ αυτόσ αφορά δθμοφιλι και οπτικοακουςτικά βιβλία. 

ii. Με δυνατότθτα ανάγνωςθσ του θλεκτρονικοφ βιβλίου (view only). Είναι 

απαραίτθτθ θ ςφνδεςθ  με το δικτυακό τόπο τθσ βιβλιοκικθσ, άρα ο 

αναγνϊςτθσ του χριςτθ πρζπει να διακζτει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (web-

based) και ζνα φυλλομετρθτι. Στθν επιλογι αυτι δεν επιτρζπεται θ εκτόσ 

ςφνδεςθσ ανάγνωςθ αλλά διευκολφνεται θ ανάγνωςθ του ίδιου βιβλίου από 

ταυτόχρονουσ χριςτεσ. Θ δυνατότθτα αυτι αφορά ακαδθμαϊκοφσ και 

πλθροφοριακοφσ τίτλουσ. Το κατζβαςμα του θλεκτρονικοφ βιβλίου είναι θ 

καλφτερθ λφςθ γιαδανειςμό από τθ βιβλιοκικθ, επειδι αποφεφγεται θ χριςθ 

αναγνωςτϊν. 

Θ βιβλιοκικθ δφναται να αγοράςει είτε πακζτα θλεκτρονικϊν βιβλίων απευκείασ από τον 

εκδότθ ι πλατφόρμεσ μζςω ςυνακροιςτϊν όπωσ EBL, OverDrive, θλεκτρονικά βιβλία on 

EBSCOhost, Ingram MyLibrary, ebrary. Κάκε προμθκευτισ ζχει τθ δικι του διεπαφι. Επίςθσ 

οι ίδιοι τίτλοι θλεκτρονικϊν βιβλίων  μποροφν να διατίκενται από διαφορετικοφσ 

προμθκευτζσ. Εκτόσ από τα εμπορικά πακζτα, διατίκενται θλεκτρονικά βιβλία με 

περιεχόμενο του δθμόςιου τομζα, χωρίσ περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων, όπωσ τα 

πακζτα Open Library, Project Gutenberg, LibriVox, Open Culture, Google, Inkmesh. Τα 

θλεκτρονικά βιβλία διατίκενται ςε διαφορετικοφσ μορφότυπουσ όπωσ pdf, txt/rtf, ibr, 

EPUB, pdg, MobiPocket .prc.mobi, Daisy, AZW για το Kindle, html, Microsoft Reader .lit. 

Τα θλεκτρονικά βιβλία διζπονται από το πρότυπο ePUB. Ειςιχκθ το 2007 από το 

International Digital Publishing Forum, αλλά δεν χρθςιμοποιείται με ςυνζπεια. Οι 

αναγνϊςτεσ τθσ Sony και το iPad υιοκζτθςαν το πρότυπο αυτό. 

Υπάρχουν διαφορετικά μοντζλα αγοράσ θλεκτρονικϊν βιβλίων. Ζνα μοντζλο που διαδίδεται 

ευρζωσ είναι το Patron-Driven Acquisitions (PDA) ςτο οποίο ο χριςτθσ κακορίηει τθν αγορά 

θλεκτρονικϊν βιβλίων με τισ προτάςεισ που κάνει ςτθ βιβλιοκικθ και ςυμβάλλει ςτθν 

περιςτολι δαπανϊν. 

Συναφι προβλιματα 

Παρόλθ τθ διάδοςι τουσ, τα θλεκτρονικά βιβλία ενζχουν δυςκολίεσ.  

i. Το ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ ψθφιακϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων (DRM) αποτελεί 

πρόβλθμα για τισ βιβλιοκικεσ. Τα πνευματικά δικαιϊματα κακορίηονται από τον 

εκδότθ ι τον προμθκευτι. Οι βιβλιοκικεσ εναντιϊνονται ςτουσ περιοριςμοφσ 

αυτοφσ.  

ii. Για να επιτρζπεται ςτθ βιβλιοκικθ να δανείηει θλεκτρονικά βιβλία χρειάηεται να 

υπογραφεί άδεια χριςθσ. Θ βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα 

θλεκτρονικά βιβλία για όςο χρόνο διατθρεί ςυνδρομι, ενϊ ςυνικωσ όταν διακοπεί 

θ ςυνδρομι, χάνεται όλο το περιεχόμενο που είχε αγοραςτεί. Παρζχεται επιπλζον θ 

δυνατότθτα ενοικίαςθσ του περιεχομζνου. Όταν ο προμθκευτισ/εκδότθσ 

διαπιςτϊςει ότι ζνα ebook δανείηεται πάνω από 25 φορζσ, προειδοποιεί τθ 

βιβλιοκικθ να αγοράςει 2ο αντίτυπο. 
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iii. Οι βιβλιοκικεσ αντιμετωπίηουν επίςθσ πρόβλθμα από τουσ μθ ςυμβατοφσ 

αναγνϊςτεσ με τισ πλατφόρμεσ που φιλοξενοφν τα θλεκτρονικά βιβλία. 

iv. Ηθτιματα αναφφονται επίςθσ ςχετικά με τθν καταλογογράφθςθ και τθν κατάκεςθ 

κατά νόμο των θλεκτρονικϊν βιβλίων. Αρκετοί προμθκευτζσ παρζχουν εγγραφζσ 

MARC για να τισ φορτϊςει θ βιβλιοκικθ ςτο ςφςτθμά τθσ (ILS) και να 

ενςωματωκοφν τον OPAC τθσ. Στισ ΘΠΑ τα θλεκτρονικά βιβλία υποβάλλονται ςτο 

Electronic Copyright Office για εγγραφι και  κατατίκενται ςτθ Βιβλιοκικθ του 

Κογκρζςου. 

Σιμερα υπάρχουν περιςςότερα από 50 είδθ αναγνωςτϊν, είτε για αποκλειςτικι χριςθ για 

θλεκτρονικά βιβλία ι βαςιηόμενοι ςτον παγκόςμιο ιςτό ι tablets ι εφαρμογζσ για ζξυπνα 

κινθτά τθλζφωνα. Οι τιμζσ των αναγνωςτϊν μειϊνονται με τθ διείςδυςι τουσ ςτθν αγορά 

με πρωταγωνιςτι το tablet ζναντι του θλεκτρονικοφ αναγνϊςτθ. 

Ευκαιρίεσ για τισ βιβλιοκικεσ 

Τα κζματα που ςχετίηονται με τα θλεκτρονικά βιβλία αφοροφν τιμζσ, προμθκευτζσ, 

εκδότεσ, πρόςβαςθ, εργαλεία ανάγνωςθσ, DRM και νομικά κζματα, μορφότυπουσ, 

ςυνακροιςτζσ, φορτϊματα, αδειοδότθςθ, μθ ςυμβατότθτα με αναγνϊςτεσ, πρότυπα 

(ePUB), πλατφόρμεσ, είδθ θλεκτρονικϊν βιβλίων. Ωςτόςο δθμιουργείται μια δυναμικι για 

τισ βιβλιοκικεσ, επειδι παρζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο 24/7. 

Στα πλεονεκτιματα ςυγκαταλζγονται ότι τα θλεκτρονικά βιβλία αποτελοφν καινοτόμο ζργο 

και υπθρεςία για τισ βιβλιοκικεσ. Συνδυάηονται ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ, 

διευκολφνεται θ ςυνεργαςία με άλλεσ βιβλιοκικεσ ςε νζα επίπεδα, εκπαιδεφεται το κοινό 

ςε νζεσ τεχνολογίεσ, απελευκερϊνεται χϊροσ για νζα προγράμματα και ςυνζργειεσ, 

προςφζρονται υπθρεςίεσ αιχμισ προσ το κοινό, επειδι πολλοί άνκρωποι δεν κα είχαν τθ 

δυνατότθτα να αγοράςουν θλεκτρονικά βιβλία μόνοι τουσ. 

Προκλιςεισ για τισ βιβλιοκικεσ 

Τα προβλιματα που ςχετίηονται με τα θλεκτρονικά βιβλία αποτελοφν ταυτόχρονα 

προκλιςεισ για τισ βιβλιοκικεσ. 

i. Είναι ακριβότερα ςε ςφγκριςθ με τα ζντυπα βιβλία. 

ii. Δθμιουργοφνται νομικά κζματα με τα DRM με τισ βιβλιοκικεσ να υπεραςπίηονται 

το δικαίωμά τουσ για λογικοφσ περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

iii. Απαιτείται ςτενότερθ ςυνεργαςία με τουσ εκδότεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ 

περιβάλλοντοσ που αλλάηει ραγδαία. 

iv. Παρόλθ τθ διείςδυςθ των θλεκτρονικϊν βιβλίων ςτθν αγορά και ςτισ βιβλιοκικεσ, 

εξακολουκοφν να είναι ακριβά, να υπάρχει το ψθφιακό χάςμα, ενϊ δεν ζχει 

επιτευχκεί ενιαίοσ τρόποσ ανάγνωςισ τουσ, εφόςον απαιτοφνται εργαλεία 

ανάγνωςθσ που διαφζρουν μεταξφ των εκδοτϊν.  

v. Υπάρχει επίςθσ ποικιλομορφία ςτα μοντζλα αγοράσ των πακζτων θλεκτρονικϊν 

βιβλίων ανάμεςα ςτουσ εκδότεσ. 

vi. Δεν είναι αμελθτζο το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ βιβλιοκικθσ 

ςτθ διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν βιβλίων. 
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Ενδεικτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα του ετιςιου ερωτθματολογίου του περιοδικοφ Library 

Journal για το 2011 το 82% των δθμοςίων βιβλιοκθκϊν ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ 

προςφζρουν θλεκτρονικά βιβλία ζναντι 72% για το 2010. Στισ ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ τα 

αντίςτοιχα ποςοςτά είναι 95% για το 2011 ζναντι 94% για το 2010. Θ επίδραςθ των 

θλεκτρονικϊν βιβλίων ςτισ βιβλιοκικεσ είναι εξίςου ςθμαντικι για τισ υπθρεςίεσ που 

προςφζρουν ςτθν κοινότθτα των χρθςτϊν, αφοφ το 76% του ςυνόλου των βιβλιοκθκϊν 

κεωρεί ότι τα θλεκτρονικά βιβλία ζφεραν νζουσ χριςτεσ ςτισ βιβλιοκικεσ. 

2. Ηλεκτρονικό περιεχόμενο: παράγοντεσ επιτυχίασ για βιβλιοκικεσ και εκδότεσ  

Ο Jörg Meyer παρουςίαςε τθν πλατφόρμα Onleihe για τθ διαχείριςθ και δανειςμό 

θλεκτρονικοφ περιεχομζνου, ανεξαρτιτωσ εκδότθ και μοντζλου που κακζνασ χρθςιμοποιεί. 

Θ πλατφόρμα λειτουργεί ωσ ςυνακροιςτισ περιεχομζνου (aggregator) και προςομοιάηει 

ςτον τρόπο που λειτουργοφν οι προμθκευτζσ περιοδικϊν ωσ μεςάηοντεσ ανάμεςα ςτουσ 

εκδότεσ και τισ βιβλιοκικεσ. Βζβαια, προκφπτουν προβλιματα για επίλυςθ. 

Στατιςτικά ςτοιχεία από τθ γερμανικι αγορά θλεκτρονικϊν βιβλίων 

Σφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία, για το 2010 ςτθ Γερμανία διατζκθκαν 4 εκατ.θλεκτρονικά 

βιβλία που ιςοδυναμεί με 1% τθσ αγοράσ βιβλίων.  Θ πρόβλεψθ είναι να αυξθκεί το μερίδιο 

αγοράσ ςτο 16% μζχρι το 2015. Τα βιβλία αυτά αντιςτοιχοφν ςε 20.000 τίτλουσ, οι οποίοι 

βρίςκονται κάτω από τουσ περιοριςμοφσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Τα ποςοςτά αυτά 

ιςοδυναμοφν με το 35% των εκδοτϊν που προςφζρουν θλεκτρονικά βιβλία, ενϊ το 80% 

δθλϊνουν τθν επικυμία τουσ να τα προςφζρουν ςτο επόμενο ζτοσ. Το πρότυπο ePUB είναι 

το πιο διαδεδομζνο ςτθν αγορά και ςαφϊσ υπερτερεί ςε ποιότθτα ςε ςφγκριςθ με το 

μορφότυπο pdf. 

 Το 54% των Γερμανϊν δθλϊνουν ότι ςκζπτονται να αγοράςουν θλεκτρονικό βιβλίο. Από το 

ποςοςτό αυτό των υποψθφίων αγοραςτϊν, το 81% είναι νζοι μζχρι 30 ετϊν. 

Χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά εργαλεία ανάγνωςθσ όπωσ Kindle, iPad και Sony. Τα tablets 

κυριαρχοφν ζναντι των θλεκτρονικϊν αναγνωςτϊν ςτθν Ευρϊπθ. 

Γενικότερα μιλϊντασ, θ αγορά των θλεκτρονικϊν βιβλίων ςτθν Ευρϊπθ είναι μικρι, αλλά 

ςυνεχϊσ αναπτφςςεται. Χρειάηεται να ςυμμετζχουν περιςςότεροι εκδότεσ. Θ 

διακεςιμότθτα των βιβλίων ςτο διαδίκτυο και ςτα iPad είναι αξιοςθμείωςθ και διατίκενται 

παντοφ και όχι μόνο ςτισ βιβλιοκικεσ. 

Στοιχεία για τισ γερμανικζσ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ 

Στθ Γερμανία των 82 εκατ. κατοίκων λειτουργοφν 10.021 δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, από τισ 

οποίεσ οι 4.500 λειτουργοφν από επαγγελματίεσ του χϊρου. Οι βιβλιοκικεσ αυτζσ δζχονται 

κακθμερινά 660.000 επιςκζπτεσ και ςυνολικά 200 εκατ. ετθςίωσ. Οι καταγεγραμμζνοι 

αναγνϊςτεσ ςτισ βιβλιοκικεσ ανζρχονται ςε 10,82 εκατ. Οι βιβλιοκικεσ κατζχουν 362 εκατ. 

μονάδεσ θλεκτρονικϊν μζςων (θλεκτρονικά παιγνίδια και προγράμματα, βιβλία, CD-

http://www.onleihe.de/
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ROM/DVD κ.λπ.). Οι βιβλιοκικεσ αυτζσ δανείηουν 466 εκατ. μονάδεσ θλεκτρονικϊν μζςων 

το χρόνο. 

Η εταιρεία DiViBib και θ ςχζςθ τθσ με τισ βιβλιοκικεσ 

Θ εταιρεία DiViBib που ιδρφκθκε το 2006, προςφζρει πλιρεισ υπθρεςίεσ για τισ βιβλιοκικεσ 

εφαρμόηοντασ μια θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν βιβλίων, 

ακουςτικϊν βιβλίων και άλλου ψθφιακοφ περιεχομζνου. Ζχει βάςθ το διαδίκτυο και δεν 

χρειάηεται εγκατάςταςθ ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ. Θ εταιρεία αναλαμβάνει για 

λογαριαςμό τθσ βιβλιοκικθσ τισ διαπραγματεφςεισ με τουσ εκδότεσ για το μοντζλο που 

χρθςιμοποιοφν και τθ διανομι του ψθφιακοφ περιεχομζνου. 

Πϊσ λειτουργεί το Onleihe 

Ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ ανευρίςκει το ψθφιακό μζςο ςτον OPAC τθσ βιβλιοκικθσ, 

ηθτά από τθ βιβλιοκικθ να κρατθκεί, ειςάγει τα προςωπικά ςτοιχεία πρόςβαςθσ και το 

δανείηεται για το χρονικό διάςτθμα που ορίηει θ βιβλιοκικθ. Θ βιβλιοκικθ κακορίηει 

επίςθσ τον αρικμό των τεκμθρίων που δανείηεται κάκε χριςτθσ. Δανειςμόσ ςθμαίνει ότι ο 

χριςτθσ φορτϊνει το ψθφιακό μζςο ςτον υπολογιςτι ι ςτον θλεκτρονικό αναγνϊςτθ. Θ 

πλατφόρμα καλφπτει θλεκτρονικά βιβλία, ακουςτικά βιβλία, θλεκτρονικι μουςικι, 

θλεκτρονικό βίντεο και θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ. Τα θλεκτρονικά  βιβλία διατίκενται ςε 

μορφι pdf ι ePUB, το ακουςτικό βιβλίο και θ θλεκτρονικι μουςικι ςε μορφι WMA και το 

θλεκτρονικό βίντεο ςε μορφι WMV.  

Θ υπθρεςία Onleihe ζχει εγκαταςτακεί ςε 400 βιβλιοκικεσ ςτισ χϊρεσ Γερμανία, Αυςτρία, 

Ελβετία και Ιταλία και εφαρμόηεται ςε μεμονωμζνεσ βιβλιοκικεσ ι ςε κοινοπραξίεσ 

βιβλιοκθκϊν. Από το 2011 θ υπθρεςία είναι διακζςιμθ και ςε ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ. 

Προςφζρει 20.000 μονάδεσ μζςων. 

Το κόςτοσ αγοράσ περιλαμβάνει το αρχικό κόςτοσ για το ςτιςιμο τθσ υπθρεςίασ ςτθ 

βιβλιοκικθ, τθ βαςικι προμικεια των ψθφιακϊν μζςων και τα λειτουργικά ζξοδα. Το 

κόςτοσ κακορίηεται από το δυνθτικό αρικμό χρθςτϊν που εξυπθρετεί θ βιβλιοκικθ ι θ 

κοινοπραξία βιβλιοκθκϊν. 

Προοπτικζσ και προβλιματα 

Συχνά οι βιβλιοκικεσ δεν ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ για δθμοφιλείσ τίτλουσ βιβλίων, με 

αποτζλεςμα να προκαλοφνται προβλιματα για τουσ εκδότεσ. Τα προβλιματα που 

προκφπτουν ςχετίηονται με τθν αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων, με τθ 

διαχείριςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων για τθ βιβλιοκικθ και τουσ εκδότεσ, με τθν 

ζλλειψθ δικαιωμάτων για τουσ ςυγγραφείσ, με τισ περιοριςμζνεσ εμπειρίεσ των 

βιβλιοκθκϊν ςτθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν βιβλίων και με τθν απϊλεια κζρδουσ για βιβλία 

που αγοράηονται, αλλά δεν διαβάηονται. Επειδι πρόκειται για νζα αγορά, υπάρχει 

περιοριςμζνθ γνϊςθ για τθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Οι εκδότεσ φοβοφνται τθ 

δθμιουργία ψθφιακϊν αντιγράφων βιβλίων που κα πουλοφνται ωσ «μεταχειριςμζνα» 

θλεκτρονικά βιβλία.  
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Ενδεικτικά μοντζλα αγοράσ θλεκτρονικϊν βιβλίων 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι διαπραγματεφςεισ γίνονται ανά τίτλο βιβλίου και όχι ανά εκδότθ. 

Το μοντζλο του δανειςμοφ ενόσ ψθφιακοφ αντιγράφου για ζνα χριςτθ τθ φορά κεωρείται 

θ πιο εφικτι λφςθ για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ. Άλλα μοντζλα είναι θ μεμονωμζνθ αγορά 

βιβλίου, το μοντζλο με ι χωρίσ ελάχιςτο φψοσ αγοράσ, ι ωσ επιλογι αγοράσ για ζνα χριςτθ 

ι για πολλαπλοφσ χριςτεσ. Οι εκδότεσ ςιμερα προβαίνουν ςτθν προςφορά πακζτων 

ζντυπων και θλεκτρονικϊν βιβλίων με ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ του ζντυπου βιβλίου. Ο 

Springer, για παράδειγμα, προςφζρει απεριόριςτθ ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε όλο τον 

οργανιςμό, με βάςθ τον αρικμό των εργαηομζνων ςε αυτόν. 

 Ζνα μοντζλο που τείνει να κυριαρχιςει είναι το Patron-Driven-Acquisitions (PDA), 

ςφμφωνα με το οποίο θ βιβλιοκικθ προςφζρει κατάλογο με τίτλουσ ςτουσ χριςτεσ, οι 

οποίοι προτείνουν τί κα επιλεχκεί για αγορά. Από τον κατάλογο αυτό αγοράηονται τίτλοι 

που ζχει διαπιςτωκεί ότι ζχουν διαβαςτεί, εκτυπωκεί και αντιγραφεί ωσ προσ ελάχιςτο 

αρικμό ςελίδων. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν πλεονεκτιματα με τον τρόπο αυτό, επειδι 

προτείνουν πολλοφσ τίτλουσ ςτουσ χριςτεσ, οι οποίοι ζχουν μεγαλφτερθ δυνατότθτα 

επιλογισ των τίτλων που κα αγοραςτοφν και εξαςφαλίηουν ότι κάκε τίτλοσ που κα 

αγοραςτεί κα χρθςιμοποιθκεί τουλάχιςτον μία φορά. Με τον τρόπο αυτό οι βιβλιοκικεσ 

εξοικονομοφν χριματα. 

Εξελίξεισ ςτθν αγορά θλεκτρονικϊν βιβλίων 

Επειδι τα θλεκτρονικά βιβλία εξακολουκοφν να είναι ακριβά για τισ βιβλιοκικεσ, φορείσ 

όπωσ θ American Library Association βρίςκονται ςε επικοινωνία με εκδότεσ. Από τα 

παραδείγματα εκδοτϊν και τθν πολιτικι που ακολουκοφν ςτθ διακίνθςθ των θλεκτρονικϊν 

βιβλίων, ο ομιλθτισ ανζφερε τον de Gruyter, ο οποίοσ προςφζρει πακζτο ζντυπων και 

θλεκτρονικϊν βιβλίων με 140% επί τθσ τιμισ του ζντυπου βιβλίου. Ο Random House 

προβαίνει ςε αφξθςθ 200% ςτθ χρζωςθ των βιβλιοκθκϊν για τα θλεκτρονικά βιβλία. Ο 

Harper Collins επιβάλλει περιοριςμοφσ ςτον αρικμό των δανειςμϊν θλεκτρονικϊν βιβλίων. 

Ο Hackette διατθρεί τον κφριο κατάλογο τίτλων μακριά από τισ βιβλιοκικεσ. Άλλοι 

εκδοτικοί οίκοι όπωσ ο MacMillan και Penguin ςυνεχίηουν να αρνοφνται να πουλοφν 

θλεκτρονικά βιβλία ςε βιβλιοκικεσ. 

Προβλζψεισ  

Ανταποκρινόμενθ ςτισ απαιτιςεισ, θ εταιρεία DiViBib ςυνεχίηει τισ διαπραγματεφςεισ με 

εκδότεσ για τθν ανεφρεςθ μοντζλων που κα εξυπθρετοφν τισ βιβλιοκικεσ. Θεωρεί ότι θ 

κακοριςμζνθ τιμι θλεκτρονικϊν βιβλίων είναι βοθκθτικό πλαίςιο για τθν απόκτθςι τουσ 

από τισ βιβλιοκικεσ. 

Το μζλλον των θλεκτρονικϊν βιβλίων ςυνδυάηεται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ όπωσ cloud 

technology, ανοικτά ςυςτιματα και προςπάκεια να διατίκενται οπουδιποτε, οποτεδιποτε 

και ο,τιδιποτε. Θ πρόβλεψθ είναι ότι το 25 – 50% των βιβλίων κα εκδίδονται ωσ 

θλεκτρονικά βιβλία ςε λίγα χρόνια. Θ κινθτι ανάγνωςθ ακολουκεί τουσ κινθτοφσ 

υπολογιςτζσ. Αφενόσ οι εκδότεσ επικυμοφν να προςτατεφςουν τουσ πελάτεσ που 
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χρθςιμοποιοφν το παλιό οικονομικό μοντζλο αδειοδότθτασ και αφετζρου οι χριςτεσ 

επικυμοφν ελεφκερθ και απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικά μζςα (eMedia). 

Επιμφκιο  

Όπωσ προτείνει ο ομιλθτισ, ο καλφτεροσ τρόποσ να προβλζψεισ το μζλλον είναι να το 

διαμορφϊςεισ εςφ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι εξελίξεισ ςτα θλεκτρονικά βιβλία διαμορφϊνονται 

ανάλογα με τθ ηιτθςθ από τθν αγορά και τισ βιβλιοκικεσ. Όπωσ επίςθσ πρότεινε ο ομιλθτισ 

παρόλα τα ηθτιματα που δεν ζχουν λυκεί, αν δεν πάρει θ βιβλιοκικθ του ρίςκο να ειςάγει 

τα θλεκτρονικά βιβλία ςιμερα, ίςωσ αφριο κα ζχει χάςει το τρζνο τθσ εξζλιξθσ. 

Οι βιβλιοκικεσ ενςτερνιηόμενεσ τθν τεχνολογία των θλεκτρονικϊν βιβλίων, προωκοφν 

περιςςότερο τισ υπθρεςίεσ τουσ προςπακϊντασ να προςεγγίςουν περιςςότερο κόςμο από 

οπουδιποτε βρίςκονται. Το αξίωμα ότι τα θλεκτρονικά βιβλία διατίκενται οπουδιποτε, 

οποτεδιποτε, ο,τιδιποτε αποτελεί αξίωμα για τισ βιβλιοκικεσ: κακιςτοφν τισ ςυλλογζσ τουσ 

προςβάςιμεσ από όλο και πιο πολλά ςθμεία, επιτρζποντασ τθν απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ 

(οπουδιποτε), παρζχουν υπθρεςίεσ 24/7 (οποτεδιποτε) ςτθν κοινότθτα που εξυπθρετοφν 

και εκτείνονται ςε πολλά είδθ τεκμθρίων (ζντυπο υλικό, ακουςτικά, θχθτικά βιβλία, βίντεο, 

θλεκτρονικά παιγνίδια) και μορφότυπα πζραν τθσ παραδοςιακισ ζντυπθσ μορφισ 

(ο,τιδιποτε). 

Τελικόσ ςτόχοσ παραμζνει ςυνεχϊσ ο χριςτθσ και τελικι προςπάκεια για τθ βιβλιοκικθ 

είναι θ εξυπθρζτθςι του δρϊντασ πριν από εκείνον για εκείνον ωσ Προμθκζασ. 


