
Το Ηλεκτρονικό

Αναγνωστήριο της

Εθνικής Βιβλιοθήκης

της Ελλάδος

Ρωξάνα Θεοδώρου Βιβλιοθηκονόμος

Μαρίνα Μαυρομιχάλη Βιβλιοθηκονόμος ΕΒΕ

Γεωργία Αγγελάκη Σύμβουλος Πολιτιστικής

Διαχείρισης



υ ηρεσία ηλεκτρονικής ανάγνωσης

ρόσβαση σε ελληνόγλωσσα ηλεκτρονικά

βιβλία ευρείας αναγνωσιμότητας

χρήση για εριορισμένο χρονικό

διάστημα

δωρεάν αροχή στους χρήστες

ιλοτική λειτουργία χρόνια

εριβάλλον διάθεσης και

διαχείρισης ηλεκτρονικών

βιβλίων

φιλοξενία και διαχείριση

ροστασία νευματικών

δικαιωμάτων

αρακολούθηση χρήσης

διασύνδεση με άλλα

συστήματα



Φάσεις υλο οίησης

Α΄ Οκτώβριος

Α ρίλιος

Εκτενής έρευνα

Β΄ Μάιος

Ιούλιος

Τεχνικές

Προδιαγραφές

διενέργεια

κλειστού

Διαγωνισμού

Γ΄ Σε τέμβριος

Μάρτιος

Δια ραγματεύσε

ις με Εκδότες

και Τεχνική

υλο οίηση

Δ΄(Απρίλιος –
Οκτώβριος 2018): 

Έλεγχος πλατφόρμας & 
Βελτιώσεις

Έναρξη

λειτουργίας



εκδότες με αραγωγή

ηλεκτρονικών βιβλίων

τίτλων

εκδότες με αραγωγή

ηλεκτρονικών βιβλίων

εμ ορικοί εκδότες

Η αγορά του ηλεκτρονικού βιβλίου στην

Ελλάδα

εκδότες τίτλοι

ελληνικοί και

μεταφρασμένοι

τίτλοι Λογοτεχνίας

εκδότες τίτλων

αντίτυ α στο

Ηλεκτρονικό

Αναγνωστήριο



Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Το Μοντέλο Πρόσβασης

Α ομακρυσμένη ρόσβαση χωρίς

γεωγραφικό εριορισμό κατό ιν

εγγραφής ιστο οίησης

Μοντέλο μοναδικού χρήστη

Ταυτόχρονα έως και τίτλοι κράτηση

έως και τίτλοι ανά χρήστη

Μεταφόρτωση και χρήση με ρόγραμμα

ηλεκτρονικής ανάγνωσης

Χρήση των βιβλίων για ημέρες

δυνατότητα ανανέωσης για άλλες

Ανάγνωση σε έως συσκευές



Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Κόστη

Διάθεση ηλεκτρονικών βιβλίων α ό

τους εκδότες

Μέση τιμή ώλησης / χρήσεις

κατ έτος

χρήσεις για χρόνια



Αναμενόμενα Οφέλη

Δημιουργία ροηγούμενου

Η ΕΒΕ ανοίγει το δρόμο στην ελληνική βιβλιοθηκονομική

κοινότητα για ανά τυξη αντίστοιχων ή και ακόμα

ερισσότερο ρωτο όρων υ ηρεσιών

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Προώθηση της υ ηρεσία στις το ικές κοινότητες

Αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων χρηστών

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των βιβλιοθηκών



Αναμενόμενα Οφέλη

Αναγνώστες

Διευκόλυνση στην ρόσβαση στα νέα εκδοτικά μέσα

Προώθηση φιλαναγνωσίας

Εκδότες

Ενίσχυση της ροβολής των Ελλήνων εκδοτών και του

ελληνόγλωσσου εμ ορικού βιβλίου

Προώθηση της αγοράς της ελληνικής ηλεκτρονικής

αραγωγής

Ανάλυση και αξιολόγηση της χρήσης των βιβλίων



Προο τικές Ανά τυξης

Προβολή της υ ηρεσίας

Εκ αίδευση και εξοικείωση των χρηστών με το

ηλεκτρονικό βιβλίο και τη σύννομη χρήση του

Βελτίωση της υ ηρεσίας και του μοντέλου ρόσβασης

για τους χρήστες και α οζημίωσης για τους εκδότες







Ε ισκεφτείτε το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο στη σελίδα

http://ereading.nlg.gr

http://ereading.nlg.gr/


Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


