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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Τεκμήριον αποτελεί την Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος 
Αρχειονομίας -  Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Τεκμή
ριον δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες θεωρητικού χαρακτήρα, επιστη
μονικές παρουσιάσεις και αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, 
καθώς και σύντομες προκαταρκτικές ανακοινώσεις πορισμάτων ερευνη
τικών προγραμμάτων. Δημοσιεύει, επίσης, ανακοινώσεις προσεχών επι
στημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιοκρισίες.

Τα ενδιαφέροντα του Τεκμηρίου κινούνται στον ευρύτερο θεματικό 
χώρο που ορίζουν οι επιστημονικές κατευθύνσεις και τα γνωστικά αντι
κείμενα που αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας στο πλαί
σιο του Τμήματος. Το Τεκμήριον στοχεύει στο να αποτελέσει ένα ανοικτό 
επιστημονικό βημα συζήτησης όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την 
Αρχειονομία και τη Βιβλιοθηκονομία, καθώς και με το περιβάλλον πα
ραγωγής, τις διαδικασίες ανάπτυξης, την ιστορική εξέλιξη, και τις τεχνο
λογίες παραγωγής και διαχείρισης της πληροφορίας, των φορέων της 
πληροφορίας (τεκμηρίων) και των πληροφοριακών συστημάτων. Στοχεύ
ει, επιπλέον, στην ενίσχυση της συνεργασίας των επιστημών της πληρο
φόρησης με επιμέρους επιστημονικές εξειδικεύσεις, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του Τμήματος Αρχειονομίας 
και Βιβλιοθηκονομίας και να προβληθεί η συμβολή των εργαλείων έρευ
νας στη μεγιστοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων κάθε επιστημο
λογικού πεδίου.

Στο Τεκμήριον δημοσιεύονται, κατ’ αρχήν, συνεργασίες των μελών 
του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, των λοιπών διδασκόντων, 
όπως και άλλων συνεργατών του Τμήματος στα διάφορα ερευνητικά 
προγράμματα και δράσεις. Το Τεκμήριον δέχεται, επίσης, για δημοσίευ
ση και εργασίες εξωτερικών επιστημόνων και ερευνητών, με την προϋπό
θεση ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των θεματικών ενδιαφερόντων του 
Τμήματος. Ό λες οι υποβαλλόμενες για δημοσίευση στο Τεκμήριον εργα
σίες υπόκεινται στη διαδικασία ελέγχου, κρίσης και αποδοχής της Συντα
κτικής Επιτροπής του περιοδικού. Η  Συντακτική Επιτροπή μπορεί να 
αποδεχθεί μια εργασία για δημοσίευση όπως υποβάλλεται, να προτείνει 
βελτιώσεις η να την απορρίψει.

Οι υποβαλλόμενες για δημοσίευση εργασίες δεν πρέπει να έχουν δη- 
μοσιευθεί < υποβληθεί αλλού για δημοσίευση. Οι εργασίες πρέπει να 
αποστέλλονται στον επιμελητή εκδοσεως της Επετηρίδας σε ηλεκτρονική
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μορφή είτε σε δισκέτα 3.5 in. (1.44 ΜΒ, PC compatible) η CD-ROM είτε 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμ
μένα, κατά προτίμηση, σε MS W ORD 98 η νεώτερο και να έχουν αποθη
κευτεί σε μορφή RTF. Εάν υπάρχουν σχέδια, εικόνες η/και φωτογραφίες 
στο κείμενο, αυτά πρέπει να στέλλονται, επίσης, ως ξεχωριστά αρχεία 
γραφικών σε μορφή TIF η ΒΜΡ (χωρίς συμπίεση). Κάθε εργασία πρέπει 
να συνοδευεται από συντομη περίληψη σε γλώσσα εκτός της ελληνικής 
και, κατά προτίμηση, στην Αγγλική.

O συγγραφέας θα ενημερώνεται με τον προσφορότερο τρόπο (συμβα
τικό η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.) για την παραλαβή της εργασίας 
του, όσο και για την πορεία της διαδικασίας κρίσης. O συγγραφέας μπο
ρεί να συμβουλευεται τον επιμελητή του Τεκμηρίου, πριν από την υποβο
λή της εργασίας του, σχετικά με την καταλληλοτητά της σε ο,τι αφορά τα 
θεματικά ενδιαφέροντα της Επετηρίδας. Η  πνευματική ιδιοκτησία της 
δημοσιευμένης εργασίας ανήκει στο συγγραφέα, ο οποίος, παράλληλα, 
είναι ο μόνος υπευθυνος για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων δημοσίευ
σης στην εργασία του υλικου, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανή
κουν, ενδεχομένως, σε τρίτους.


