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ένα ηλεκτρονικό αρχείο 
για την Βιβλιοθηκονομία 
και την Επιστήμη της " 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΚΠΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Το ηλεκτρονικό αρχείο E-LIS 

Το ηλεκτρονικό αρχείο E-LIS συγκροτή
θηκε το 2003 για την κατάθεση τεκμη
ρίων στο πεδίο της Βιβλιοθηκονομίας και 
Επιστήμης της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) 
και είναι ο πρώτος διεθνής εξυπηρετητής 
σ' αυτή τη θεματική περιοχή. 
To E-LIS (http://eprints.rclis.org/) είναι 
ένα διεθνές ηλεκτρονικό αρχείο ελεύθε
ρης πρόσβασης, το οποίο βασίζεται στην 
εθελοντική εργασία ατόμων από ένα εύ
ρος επιστημονικών και τεχνικών υποβά
θρων. Είναι μια μη εμπορική πρωτοβου
λία, δίχως χρηματοδότηση και ενδιαφέ
ρον κερδοφορίας. To E-LIS χρησιμοποι
εί το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό 
GNU Eprints (v 2.3.3.)1 και υποστηρίζει 
όλες τις γλώσσες. Στην περίπτωση που το 
έγγραφο είναι σε μια άλλη γλώσσα εκτός 
των αγγλικών, θα πρέπει να συμπεριλαμ
βάνεται και μια αγγλική περίληψη, κα
θώς και οι σχετικές λέξεις κλειδιά. 

Πληροφόρησης 

Ο πρωταρχικός σκοπός των ηλεκτρονι
κών αρχείων είναι να τεθούν τεκμήρια 
πλήρους κειμένου στη διάθεση διαφόρων 
κοινοτήτων (στην περίπτωση του E-LIS 
της κοινότητας της ΒΕΠ), καθιστώντας 
τα ορατά, αναζητήσιμα, προσβάσιμα, α
νακτήσιμα και χρησιμοποιήσιμα από ο
ποιονδήποτε ενδεχόμενο χρήστη που τα 
αναζητά για μη κερδοσκοπικούς λόγους. 
Το ηλεκτρονικό αρχείο E-LIS αποδέχε
ται οποιοδήποτε επιστημονικό ή τεχνικό 
έγγραφο, δημοσιευμένο ή αδημοσίευτο, 
στη βιβλιοθηκονομία, την επιστήμη της 
πληροφόρησης και την τεχνολογία, αλλά 
και τις σχετικές επιστήμες. Τα κριτήρια 
για την αποδοχή είναι τα ηλεκτρονικά 
έγγραφα (eprints) να είναι σχετικά με 
την έρευνα στους τομείς της ΒΕΠ και να 
έχουν τη μορφή ενός τελικού τεκμηρίου 
που είναι έτοιμο να εισαχθεί σε μια δια
δικασία επικοινωνίας. Τα τεκμήρια αυτά 
μπορούν να ανήκουν σε μια από τις πα
ρακάτω κατηγορίες: 

1. GNU Eprints http://www.epnnts.org/, (πρόσβαση στις 23/12/04). 
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1. preprints (προ-δημοσιευμένα π.χ. σε 
διαδικασία κρίσης), 

2. postprints (μετά την δημοσίευση τους ή 
που έχουν απορριφθεί από μια διαδι
κασία κρίσης), 

3. εισηγήσεις σε συνέδρια και αναρτημέ
νες εργασίες συνεδρίων, 

4. παρουσιάσεις, 
5. βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, τεχνικές εκ-

θέσεις/υπηρεσιακά κείμενα εργασίας, 
διατριβές, 

6. ειδησεογραφικά κείμενα, και 
7. άρθρα περιοδικών. 

Ανοικτή πρόσβαση 
To E-LIS δραστηριοποιείται σε ένα ευ
ρύτερο πλαίσιο εξελίξεων που σχετίζο
νται με την ελεύθερη διάθεση της πληρο
φορίας. Αποτελεί ένα από τα πολλά ηλε
κτρονικά αρχεία που δημοσιεύουν ελευ
θέρα τεκμήρια στην θεματική περιοχή 
της ΒΕΠ, όπως το DLIST του πανεπιστη
μίου της Αριζόνα 2 και το γαλλικό 
@rchiveSIC.3 To E-LIS έρχεται να συ
μπληρώσει τις δύο αυτές πρωτοβουλίες, 
με την παροχή δικαιώματος διάθεσης 
τεκμηρίων για κάθε γλώσσα, την στιγμή 
που τα δύο προαναφερθέντα ηλεκτρονι
κά αρχεία καλύπτουν μόνο την αγγλική 
και γαλλική γλώσσα. 
Οι Garner, Horwood και Sullivan παρου
σιάζουν κάποια από τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών 
αρχείων.4 Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα 
περιλαμβάνουν τη μείωση του χρόνου 

2. DLIST (Digital Library of Information Science anc 
στις 20/12/04). 
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δημοσίευσης (ή την επίσπευση του χρό
νου δημοσίευσης), τη δυνατότητα διαχεί
ρισης πολλών και ετερογενών αρχείων, 
τη μείωση του κόστους και την ύπαρξη 
συστημάτων κρίσης (peer review). Τα 
μειονεκτήματα που αποδίδουν στα ηλε
κτρονικά αρχεία είναι οι επιπλοκές της 
προδημοσίευσης στη διαδικασία παρα
δοσιακής δημοσίευσης, η μείωση της ποι
ότητας του επιστημονικού λόγου από την 
πίεση για ταχεία δημοσίευση, θέματα α
σφάλειας κλπ. Τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα που αναφέρουν οι 
Garner, Horwood και Sullivan είναι κα
θαρά ενδεικτικά, καθώς τα ηλεκτρονικά 
αρχεία διαθέτουν διαφορετικές πολιτι
κές ανά περίπτωση (ο McKiernan παρέ
χει μια περιεκτική επισκόπηση του χώ
ρου των ηλεκτρονικών αρχείων5,6)· 
Το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης στην 
επιστημονική γραμματεία, σημαίνει, σύμ
φωνα με την Διακήρυξη της Βουδαπέ
στης, «την ελεύθερη διαθεσιμότητα της 
στο δημόσιο διαδίκτνο, που επιτρέπει σε 
οποιουσδήποτε χρήστες να τη διαβάσουν, 
να τη 'μεταφορτώσουν', να την αντιγρά
ψουν, να τη διανείμουν, να την τυπώσουν, 
να την αναζητήσουν, ή να τη διασυνδε
θούν με τα πλήρη κείμενα αυτών των άρ
θρων, να την αναζητήσουν για ευρετηρία
ση, να την περάσουν ως δεδομένα σε λογι
σμικό ή να τη χρησιμοποιήσουν για όποι
ον άλλο νόμιμο σκοπό, χωρίς οικονομικά, 
νομικά ή τεχνικά εμπόδια, εκτός από τα 
αναπόφευκτα για την απόκτηση πρόσβα-

Technology), http://dlist.sir.aiizona.edu/ (πρόσβαση 

3. @rchiveSIC (Archive Ouverte en Sciences de l'lnformation et de la Communication) 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/ (πρόσβαση στις 20/12/04). 

4. Garner, J., Horwood, L., Sullivan. S. "The place of 
Information Review, 25, [4], 2001, σσ. 250-256. 

eprints in scholarly information delivery". Online 

5. McKiernan, G. "Open Archives data providers. Part I: general", Library Hi Tech News, 21, [3], 2004, σσ. 
1 1 - 1 Q 1 1 iy. 

6. McKiernan, G. "Open Archives data providers Part II: science and technology", Library Hi Tech News, 
21, [5], 2004, σα 22-30. 
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σης στο ίδιο το όιαόίκτυο».7 Η διακήρυ
ξη της Βουδαπέστης αναφέρει ως μόνο 
περιορισμό στην αναπαραγωγή και στη 
διανομή, την αναγνώριση της πνευματι
κής ιδιοκτησίας των συντακτών της ερ
γασίας. 

• 
E-pnnts in Library and Information Science 

home | about | search | krowsf ( register } registered user*, area | help [ FAQ 1 3ITA classification jriiema 

Digital Libraries and Users : an Italian Exper ience . Chat>ges in academic u s e r s ' a t t i tudes , pe rcep t ions 
and u s a g e of s tudy and r e s e a r c h tools in a hybrid con tex t 

Conti, C'tvz\A and Conono. U30 and Farnelii, &ηο arid Garfputo, Pacts and Marguardt, U»«a {2003) Oigita) Libraries and Users : an Italian 
Enierwnc* Change* in academic users' attitudes, !»r'ttfE*wn·* and usage ot stud» and reseat th tools m a hfbnd context InfrixweoVntji 
Toward a 'Jier-CewfcrW4w>/oecAi & Ctytai L*bc*fH!S. Espoo (FmlarKi). 

Pultmtaweitabta as; 
POP - P-eounei Actobe Acrobat K&ader or ether POP viewer. 
PowerPoint 

Abstract 

The ijoal of this study is in measure the changes <n scholarly jotjrrvais usage in ch© Italian academic context. In order to meet our goals a 
survev was conducted based on d on -tare Questionnaire ί 1,305 respondents). The final results of this study dearly show the existence of 
four different categories of users (crtdwat innovators, midway traditionalists, tufl innovators and hjetradihoiiahstsj, each category 
represents a different approach to d113t.il library service. 

Keyword*: Digital iibranej m Itsfy, CIB&R, Coo'driarTi»fyto Interunirvrsitaric Kan Da*! & Edrtona m Rete, EmerotecaVirtual·, EV, 
electronic journals statisrus usage, e-joumals 
stat?5tkrw duso d*. periodic eiertrorun, rivrrt» efettroruche 

Εικόνα 1: Έγγραφο στο E-LIS 

Διαδικασία υποβολής 

Πολιτική υποβολής 
Το βασικό κριτήριο για την αποδοχή 
των ηλεκτρονικών τεκμηρίων είναι η συ
νάφεια τους με την έρευνα στα πεδία 
της ΒΕΠ. Θα πρέπει επίσης να είναι 
πλήρη, δηλαδή να είναι έτοιμα να εντα
χθούν στη διαδικασία της επιστημονικής 
επικοινωνίας. Τρία επίπεδα ελέγχου εί
ναι σ' εφαρμογή. Τα επίπεδα ελέγχου 
και η διάκριση ρόλων στο E-LIS γίνεται 
για να διασφαλιστεί ότι δε θα συμπερι
ληφθούν ακατάλληλες εργασίες. Τα επί
πεδα αυτά είναι: 

1. Εγγεγραμμένος χρήστης/συντάκτης 
Οι εγγεγραμμένοι συντάκτες μπορούν να 
καταθέσουν τεκμήρια με διαφορετικά ε
πίπεδα πρόσβασης, ανάλογα με τις συμ
φωνίες που έχουν κάνει με εκδότες (εάν 

7. Budapest Open Access Initiative, http://www.so) 
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αυτοί υπάρχουν). Κάθε εγγεγραμμένος 
συντάκτη ς/χρή στη ς έχει έναν εξατομι
κευμένο χώρο εργασίας όπου εισάγει τα 
μεταδεδομένα και «φορτώνει» (upload) 
τα τεκμήρια του σε κάποια από τις απο
δεκτές μορφές (formats). Απαιτείται από 
το συντάκτη να δίνει λέξεις κλειδιά από 
το ταξινομικό σύστημα του E-LIS, που ο
νομάζεται JITA Classification Schema 
(ένα απλό σύστημα, το οποίο δεν απο
σκοπεί σε μια περιεκτική ταξινόμηση, 
αλλά στο να βοηθήσει στην ανάκτηση του 
τεκμηρίου, μέσω της εύκολης σάρωσης -
browse- του αρχείου). Μόλις οι συντά-
κτες/χρήστες υποβάλλουν τα τεκμήρια 
που έχουν «φορτώσει», αυτά μεταφέρο
νται σ' ένα προσωρινό στάδιο υποβολής 
/ ι · · ι ff \ * * 
(submission butter), το οποίο είναι προ-
σβάσιμο από τα μέλη της Εκδοτικής Επι
τροπής (Editorial Board). 

2. Επιμελητής 
Ένας επιμελητής (Editor) του E-LIS ε
ξετάζει το υποβληθέν έγγραφο και το ε
γκρίνει, προσθέτοντας επιπλέον μεταδε
δομένα, αν είναι αναγκαίο, πριν το με
ταθέσει στο κυρίως αρχείο. Τα υποβλη
θέντα τεκμήρια μπορούν, είτε να εγκρι
θούν ή να απορριφθούν εντελώς από το 
προσωπικό του E-LIS, είτε να επιστρα
φούν στον συντάκτη τους για τροποποι
ήσεις στα μεταδεδομένα ή για τυχόν 
προβλήματα με το ηλεκτρονικό αρχείο. 

3. Διαχειριστής δικτυακού τόπου 

Πνευματικά δικαιώματα 
Για την κατάθεση ενός τεκμηρίου απαι
τείται η χορήγηση του δικαιώματος διά
θεσης του, μέσα από το E-LIS. Η συμ
φωνία διαφέρει, αν: 
1. το τεκμήριο κατατίθεται από τον ίδιο 

OS.org/openaccess/read.shtml (πρόσβαση στις 20/12/04). 
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τον συντάκτη 
2. ένα τεκμήριο κατατίθεται από κάποιον 

άλλον εκτός του συντάκτη. 

Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί 
πρόσβασης 
To E-LIS ενθαρρύνει την ελεύθερη πρό
σβαση, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει 
στους συντάκτες την δυνατότητα περιορι
σμού της πρόσβασης. Η πρόσβαση μπορεί 
να περιοριστεί στην ομάδα των χρηστών 
που έχουν κάνει εγγραφή στο E-LIS αρ
χείο, μια συγκεκριμένη και γνωστή ομάδα 
χρηστών του αρχείου. Σε ειδικές περιπτώ
σεις, η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί 
στον καταθέτη μόνο και στο προσωπικό 
του αρχείου (το διαχειριστή του αρχείου 
και κάποιους επιλεγμένους επιμελητές έκ
δοσης, κριτές, κ.α. σε συγκεκριμένα κρά
τη και οργανισμούς). 
Οι συντάκτες που υποβάλλουν και αρχει
οθετούν τεκμήρια στο E-LIS πρέπει να 
είναι βέβαιοι ότι αυτά δεν έχουν οποιο
δήποτε περιορισμό στην ηλεκτρονική 
διακίνηση τους. Η διαλεύκανση θεμάτων 
σχετικών με τα πνευματικά δικαιώματα 
είναι θέμα των συντακτών και το E-LIS 
δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για 
το περιεχόμενο που υποβάλλεται από 
τους συντάκτες. Όταν ένα έγγραφο κα
τατίθεται στο E-LIS και διατίθεται στο 
διαδίκτυο, το E-LIS υποστηρίζει το δι
καίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του 
συντάκτη και αναγνωρίζει ότι η εργασία 
παραμένει ιδιοκτησία του, καθώς επίσης 
και το δικαίωμα της αυτό-αρχειοθέτησης. 
Τα τεκμήρια που δημοσιεύονται στο αρ
χείο E-LIS προστατεύονται από τα πνευ
ματικά δικαιώματα, που τηρούνται από 
τους συντάκτες ή από άλλους κατόχους. 
Οι συντάκτες ή οι επιμελητές ελέγχουν 

8. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata ] 
http://www. openarchives. org/OAI/2. Olopenarchivesprotoco 
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τα δικαιώματα μετάφρασης και αναπα
ραγωγής σε αυτές τις εργασίες. Εντού
τοις, οι αναγνώστες παίρνουν άδεια για 
μεμονωμένη, εκπαιδευτική έρευνα και 
μη εμπορική αναπαραγωγή, βάσει των ε
θνικών και διεθνών νόμων για τα πνευ
ματικά δικαιώματα. 
Ως ένα ηλεκτρονικό αρχείο συμβατό με 
το ΟΑΙ Protocol for Metadata 
Harvesting,8 το E-LIS επιτρέπει την συλ
λογή μεταδεδομένων από τρίτα πρόσω
πα. Γενική πολιτική είναι να επιτρέπεται 
η συγκομιδή των μεταδεδομένων. Η συ
γκομιδή του πλήρους περιεχομένου όμως 
δεν είναι επιτρεπτή. 
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Εικόνα 2: Απλή αναζήτηση στο E-LIS 

Χρήση του αρχείου 

Οι χρήστες της E-LIS μπορούν να σαρώ
σουν (με όνομα συντάκτη/επιμελητή έκ
δοσης, τίτλο βιβλίου/περιοδικού, θέμα ή 
έτος) και να κάνουν αναζήτηση (γρήγο
ρη, απλή ή συνθέτη) στο αρχείο. Μπορεί 
να δει κάποιος τα τεκμήρια που έχουν 
κατατεθεί την τελευταία εβδομάδα στον 
τομέα «Πιο πρόσφατες προσθήκες». 
Αφοΰ οι χρήστες έχουν κάνει μια αναζή-

-larvesting. Protocol Version 2.0 
l.htm (πρόσβαση στις 20/12/04). 
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τη ση στο αρχείο, μπορούν στη συνέχεια 
να δουν τα μεταδεδομένα που σχετίζο
νται μ' ένα τεκμήριο που τους ενδιαφέρει 
και να το «κατεβάσουν» (εφ' όσον δεν εί
ναι τεκμήριο κλειστής -reserved- πρόσβα
σης). 

Γί-JJ 
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Εικόνα 3: Σάρωση ευρετηρίου θεμάτων στο E-LIS 

Συμπεράσματα 

Η ομάδα επιμελητών του E-LIS απευθύ
νει πρόσκληση σε συντάκτες κειμένων να 
συνεργαστούν στην ανάπτυξη αυτοΰ του 
σημαντικού προγράμματος, υποβάλλο
ντας τις εργασίες τους στον εξυπηρετητή 
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γία μιας συλλογής ελεύθερα προσβάσι-
μων και χρησιμοποιήσιμων τεκμηρίων 
στη ΒΕΠ, μέσα από ένα διεθνές συμβατό 
ΟΑΙ σύστημα. Η ελληνική πραγματικότη
τα, με την ένδεια μέσοτν δημοσίευσης και 
προβολής της ερευνητικής εργασίας και 
της πρακτικής των ελληνικών βιβλιοθη-

Ι - -. Ι Ι I I Ι 

κών σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είναι 
πρόσφορη για την αποδοχή και τη χρήση 
συστημάτων, όπως είναι το ηλεκτρονικό 
αρχείο E-LIS. Περισσότερες πληροφο
ρίες στην ελληνική γλώσσα μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα 
http://e-lis_docs.openlib.org/greek/ 

Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, 
Πανεπιστήμιο Πατρών 

{maria, John } @lis. upatras.gr 

Η Μαρία Φραντζή εργάζεται στη Βιβλιο
θήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του 

Πανεπιστημίου Πατρών 
Ο Γιάννης Τσάκωνας εργάζεται στη 

Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφοριών 
του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι 

υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα 
Αρχε ιονομίας-Βιβλιοθηκονομίας 

του Ιονίου Πανεπιστημίου 

http://e-lis_docs.openlib.org/greek/
http://upatras.gr

