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Πεπίλητη
Σην παξφλ άξζξν, απνηππψλνληαη θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί πνπ αλαδχζεθαλ θαηά ηελ επηινγή
θαη έληαμε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο
Βηβιηνζήθε Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ΔΚΤ/ΔΙΔ θαη πψο απηνί ελζσκαηψζεθαλ ζηελ πνιηηηθή
δηακφξθσζεο ηεο ζπιινγήο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ηεο Βηβιηνζήθεο. Γίλεηαη κηα ζχληνκε
εηθφλα ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο Βηβιηνζήθεο ΔΚΤ/ΔΙΔ θαη γίλεηαη
αλαθνξά ζηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο πξνζεγγίδνπλ ην πεξηερφκελν
απηφ, αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν θαη ηελ ειηθία ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο
ππεχζπλεο ηεο βηβιηνζήθεο, παξαηίζεληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζθηεζεο,
δηαηήξεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Τέινο παξνπζηάδεηαη ε
δξάζε ηνπ ΔΚΤ ζηε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ειεχζεξεο δηάζεζεο επηζηεκνληθνχ
πεξηερνκέλνπ κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ βαζηζκέλσλ ζε ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα θαη ηελ
πινπνίεζε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Αλνηθηήο Πξφζβαζεο (Open Access Journals) ζηνπο
ηνκείο ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ θαη ηεο Βηνινγίαο & Βηνηερλνινγίαο.
1.Διζαγυγή
Η έιεπζε θαη ν ηαρχο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ πφξσλ θαη ησλ ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ, νη λέεο έλλνηεο φπσο ηα θνηλνπξαθηηθά ζπκβφιαηα γηα ηελ απφ θνηλνχ
πξφζθηεζε ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ θαη νη πξσηνβνπιίεο έθδνζεο πεξηνδηθψλ
αλνηθηήο πξφζβαζεο, απνηεινχλ ηηο πην πξφζθαηεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ
βηβιηνζεθψλ θαη ηεο επηζηήκεο πιεξνθφξεζεο.
Σε απηφ ην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ βηβιηνζεθψλ, νη επηπηψζεηο είλαη πνιιαπιέο θαη
ππαγνξεχνπλ δνκηθέο αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα.
2.Η Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ και Τεσνολογίαρ ΔΚΤ/ΔΙΔ
Η Βηβιηνζήθε ΔΚΤ/ΔΙΔ ζπκβαδίδεη κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηνδηθψλ
πνπ δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζπλερψο απμάλεηαη. Παξφια απηά ηα πεξηνδηθά ζε
έληππε κνξθή εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηε ζέζε ηνπο. Η επηινγή λα δηαηεξεζεί έλα πβξηδηθφ
πεξηβάιινλ, κε έληππν αιιά θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ, είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή γηα ηε Βηβιηνζήθε
ΔΚΤ/ΔΙΔ θαη ηνπο ρξήζηεο ηεο.
2.1

Πεπιεσόμενο βιβλιοθήκηρ

Μεγάιν φγθν ζην πεξηερφκελν ηεο Βηβιηνζήθεο ΔΚΤ/ΔΙΔ θαηαιακβάλνπλ ηα πεξίπνπ 12.000
πεξηνδηθά ζε ειεθηξνληθή κφλν κνξθή, γηα ηα νπνία ε πξφζβαζε έρεη εμαζθαιηζηεί κέζσ
θνηλνπξαθηηθψλ ζπκβνιαίσλ ηχπνπ “Big Deals ή e-journal bundles”
Δπηπξφζζεηα ζε απηά, θάζε έηνο, ε Βηβιηνζήθε αλαλεψλεη ζπλδξνκέο ζε πεξίπνπ 300 ηίηινπο
πεξηνδηθψλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο, εζσηεξηθψλ
(εξεπλεηέο, πξνζσπηθφ ΔΙΔ) θαη εμσηεξηθψλ (walk-ins, ζπλεξγαδφκελνη θνξείο). Καηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2009 απφ απηνχο ηνπ ηίηινπο, ην 49 % είλαη ζε έληππε κφλν κνξθή,
ην 46% ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ην 5% είλαη ζε ειεθηξνληθή κφλν κνξθή.
2.2

Γιαδικαζίερ διαμόπθυζηρ ζςλλογήρ πεπιοδικών ηηρ Βιβλιοθήκηρ ΔΚΤ/ΔΙΔ

Η απφθαζε γηα ηνπο πξφζζεηνπο ηίηινπο αιιά θαη ηε κνξθή (έληππε ή ειεθηξνληθή) ησλ
ζπλδξνκψλ απηψλ ιακβάλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπιινγήο
ηεο Βηβιηνζήθεο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, εθηφο απφ πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο,
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εθπξφζσπνη ησλ εξεπλεηηθψλ Ιλζηηηνχησλ ηνπ ΔΙΔ, φπνπ ν θαζέλαο „θέξλεη‟ ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εξεπλεηψλ πνπ εθπξνζσπεί ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο
ηνπο φζν θαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ πιηθνχ.
Γεδνκέλνπ φηη ζην ΔΙΔ ππάξρνπλ Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα ζηηο πεξηνρέο ησλ Αλζξσπηζηηθψλ
αιιά θαη ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ε ζπιινγή πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα πνπ
ηίζεληαη, ελψ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ δηαζέζηκν
πξνυπνινγηζκφ.
2.3 Παπάγονηερ διαμόπθυζηρ ηηρ πολιηικήρ για ηην επιλογή ηηρ μοπθήρ ηυν
ζςνδπομών ηηρ βιβλιοθήκηρ ΔΚΤ/ΔΙΔ
2.3.1

Από ηην πλεςπά ηυν σπηζηών

Γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ δηαηππσζεί, σο θνηλψο απνδεθηά πξνηεξήκαηα ηεο
ειεθηξνληθήο έλαληη ηεο έληππεο κνξθήο, ηα αθφινπζα:
δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία
ζηε Βηβιηνζήθε,
ζπλερήο πξφζβαζε,
ηαπηφρξνλνη ρξήζηεο γηα ην ίδην ηεθκήξην,
δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζην πεξηερφκελν,
δπλαηφηεηα ζπλδέζεσλ κε άιια θείκελα θαη παξαπνκπέο.
Καηά ηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη
πξνηηκήζεηο ζηνλ ηξφπν αλάγλσζεο θαη ρξήζεο έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ πφξσλ είλαη
δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ εξεπλεηψλ. Έηζη ινηπφλ:
Οη εξεπλεηέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ είλαη πην πξφζπκνη θαη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο. Οη „Φπζηθνί‟ θαη νη „Φεκηθνί‟ νη νπνίνη δνπιεχνπλ αξθεηά
ζε νκάδεο θαη κε ζπλεξγαζίεο, εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ηηο δπλαηφηεηεο
απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ηεο αληαιιαγήο πιηθνχ κέζσ emails θαη listservs θαη ηε
δπλαηφηεηα λα θάλνπλ «copy - paste» θνκκάηηα ησλ θεηκέλσλ πνπ δηαβάδνπλ απεπζείαο ζηηο
κειέηεο ηνπο. Οη „Βηνιφγνη‟ εθηηκνχλ ηδηαίηεξα, ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή, ηε δπλαηφηεηα ηεο
έγθαηξεο πξφζβαζεο ζηελ πιένλ πξφζθαηε θαη ελεκεξσκέλε πιεξνθνξία (αθφκα θαη ηα
preprints) κηαο θαη νη εμειίμεηο ζην πεδίν ηνπο είλαη ξαγδαίεο.
Οη εξεπλεηέο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ δείρλνπλ ζαθή πξνηίκεζε ζηηο έληππεο κνξθέο
πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: θαηά ηελ έξεπλά ηνπο, αλαηξέρνπλ ζην „παιηφ‟
πιηθφ (πνπ ζπαληφηεξα δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα πνπ
αλαηξέρνπλ ζηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία. Η γιψζζα ησλ ηεθκεξίσλ είλαη ζεκαληηθφο
παξάγνληαο, αθνχ ηα non-english δεκνζηεχκαηα/πεξηνδηθά είλαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ
δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα πεξηνδηθά ζηηο
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο έλαληη ηεο πιεζψξαο ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ ζηηο ζεηηθέο
επηζηήκεο. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή
ζηνπο „Αλζξσπηζηέο‟ είλαη γηαηί δηαβάδνπλ ιηγφηεξα άξζξα ζε πεξηνδηθά (αθφκε θαη έληππα)
θαη πεξηζζφηεξν βηβιία, κνλνγξαθίεο θαη άιινπ είδνπο δεκνζηεχκαηα. Τέινο κέξνο ηεο
δηζηαθηηθφηεηάο ηνπο είλαη θαη ε έιιεηςε άλεζεο κε ηελ ηερλνινγία, γεγνλφο πνπ ηζρχεη θαη
γηα εξεπλεηέο κεγάιεο ειηθίαο αλεμάξηεηα απφ ην πεδίν έξεπλάο ηνπο.
Οη εξεπλεηέο φισλ ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζπκθσλνχλ φηη ε αλάγλσζε ελφο νιφθιεξνπ
άξζξνπ ζηελ νζφλε είλαη θνπξαζηηθή θαη ζπλήζσο εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο
αλαδήηεζεο θαη browsing πνπ πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή δηάζεζε, δηαηξέρνπλ ηελ πεξίιεςε
θαη αλ ηειηθά επηζπκνχλ λα δηαβάζνπλ νιφθιεξν ην θείκελν, θαηαθεχγνπλ ζηελ απνζήθεπζε
θαη ελ ζπλερεία ζηελ εθηχπσζε ηνπ άξζξνπ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, ψζηε λα κπνξνχλ λα ην
κεηαθέξνπλ νπνπδήπνηε, λα ζεκεηψλνπλ λα ππνγξακκίδνπλ, λα ην αληηπαξαβάινπλ κε άιιν
θείκελν, λα ην κνηξαζηνχλ κε ζπλεξγάηεο ηνπο θ.η.ι.
2.3.2

Από ηην πλεςπά ηυν ςπεςθύνυν ηηρ Βιβλιοθήκηρ

Απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπξνζψπσλ/δηαρεηξηζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο
δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, φπσο ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ,
απνθπγή θινπήο ή θζνξάο, παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο, εμνηθνλφκεζε
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πφξσλ ιφγσ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ πξφζβαζεο θαη ελίνηε, ιφγσ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζε
ζρέζε κε ην αληίζηνηρν έληππν. Ταπηφρξνλα νη δηαδηθαζίεο επηινγήο, αδεηνδφηεζεο, δηάζεζεο
θαη δηαηήξεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ απηψλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο
ησλ εληχπσλ θαη απαηηνχλ επηπιένλ „δεμηφηεηεο‟ θαη ζαθψο ηνλ ζπλππνινγηζκφ πεξηζζφηεξσλ
παξακέηξσλ:
Σηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο επηπξφζζεηα ζηελ έληππε, ε
απφθαζε είλαη απιή: Κάπνηνη εθδφηεο πξνζθέξνπλ ηελ ειεθηξνληθή πξφζβαζε free-with-print
θαη θάπνηνη κε κηθξή επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ηεο έληππεο ζπλδξνκήο, νπφηε νη παξάκεηξνη
πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ είλαη αλ ν πξνυπνινγηζκφο ην επηηξέπεη θαη αλ ε ειεθηξνληθή
κνξθή είλαη ηνπιάρηζην ηζνδχλακε κε ηελ έληππε.
Σε πεξηπηψζεηο φκσο πνπ νη εθδφηεο επηβάιινπλ ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο πξνθεηκέλνπ λα
δηαζέηνπλ ηα πεξηνδηθά ηνπο θαη ζηηο 2 κνξθέο θαη πνπ νη ρξήζηεο ζεσξνχλ ηελ ειεθηξνληθή
κνξθή ειθπζηηθφηεξε ηεο έληππεο, νη ππεχζπλνη ησλ βηβιηνζεθψλ νδεγνχληαη ζην λα
εμεηάζνπλ αλ είλαη „ζπκθέξνπζα‟ ε κεηάβαζε απφ ηελ έληππε-κφλν ζηελ ειεθηξνληθή-κφλν
κνξθή ηνπ πεξηνδηθνχ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο νηη, ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπλδξνκήο είλαη ρακειφηεξν ηεο
αληίζηνηρεο έληππεο θαη ζπλεπψο κε ηε κεηάβαζε εμνηθνλνκνχληαη πφξνη πνπ είλαη ηδηαίηεξα
ρξήζηκνη ζε έλα ρψξν πνπ νη πξνυπνινγηζκνί κεηψλνληαη θαη ηα θφζηε ησλ ζπλδξνκψλ ρξφλν
κε ην ρξφλν απμάλνληαη.
Σχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο ΔΚΤ/ΔΙΔ, γηα λα
ραξαθηεξηζηεί κηα ηέηνηα κεηάβαζε σο „ζπκθέξνπζα‟, πξέπεη ε ειεθηξνληθή κνξθή λα
αμηνινγεζεί σο πξνο ηα εμήο:
θαηά πφζν πξνζθέξεη πεξηερφκελν ηνπιάρηζην ην ίδην, αλ φρη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε
κε ην έληππν (πίλαθεο, ζρήκαηα, επηζηνιέο ζηνλ εθδφηε, links θ.η.ι.),
2.
αλ ην πεξηβάιινλ δηάζεζεο είλαη θηιηθφ κε ζηαζεξή, ζπλερή θαη γξήγνξε πξφζβαζε,
3.
αλ ν εθδφηεο δεζκεχεηαη, κέζσ ησλ αδεηψλ ρξήζεο πνπ ππνγξάθνληαη (θαη κε πνηνπο
φξνπο) λα εμαζθαιίζεη ηε καθξνπξφζεζκε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν πνπ απνθηάηαη, αθφκα
θαη αλ δηαθνπεί ε ηξέρνπζα ζπλδξνκή.
1.

Τα 2 πξψηα θξηηήξηα ζρεδφλ πάληα ηθαλνπνηνχληαη αθνχ απνηεινχλ βαζηθά „θίλεηξα‟ πνπ
πξνζθέξνπλ νη εθδφηεο. Τν θξηηήξην ηεο εμαζθάιηζεο ηεο εζαεί πξφζβαζεο πξνυπνζέηεη λα
έρεη ν έθδνηεο ζαθέο ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο είηε λα έρεη θαηαζέζεη ηα αξρεία ηνπ γηα
αξρεηνζέηεζε ζε ηξίηνπο γηα λα εμαζθαιίζεη νηη ην πεξηερφκελν ζα παξακείλεη δηαζέζηκν.
Σηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ ηεο Βηβιηνζήθεο ΔΚΤ/ΔΙΔ, πνπ πξνζθηψληαη κε
θνηλνπξαθηηθά ζπκβφιαηα, είλαη ζε ηζρχ ε ζπλεξγαζία κε ηελ PORTICO ελψ ηαπηφρξνλα ηα
ζπκβφιαηα πξνβιέπνπλ ηελ παξάδνζε ελφο αληηηχπνπ θάζε πεξηνδηθνχ ζε έληππε κνξθή ζην
ΔΚΤ, πνπ έρεη ην ξφιν ηεο δηαηήξεζεο απηνχ ηνπ „Δζληθνχ Αξρείνπ‟ γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ.
Η πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζην ΔΚΤ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί κηα έληππε ζπλδξνκή γηα ράξε
ηεο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηηο ζπλδξνκέο πνπ εμαξρήο επηιέγνληαη
ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
2.4

Γιάθεζη

Σηνπο ξφινπο ηεο Βηβιηνζήθεο, εθηφο απφ ηελ επηινγή, δηαπξαγκάηεπζε, αγνξά, αδεηνδφηεζε
θαη δηαηήξεζε ησλ ζπλδξνκψλ ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη
ππνρξεψζεηο φπσο ε απξφζθνπηε δηαηήξεζε ηεο πξφζβαζεο (πρ. δηαρείξηζε IPs), ε
νξγάλσζε θαη ε γλσζηνπνίεζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλερνχο πξφζβαζεο ε
δηαθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα ζπκβφιαηα κε ηνπο εθδφηεο
θαη ε δηαζθάιηζε ησλ φξσλ νξζήο ρξήζεο (fair use) ησλ ζπλδξνκψλ.
Σε αληίζεζε κε ην έληππν πιηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο φπνπ φια ηα πεξηνδηθά είλαη ηνπνζεηεκέλα
ζηα ξάθηα θαηά ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαη ν ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή
λα βιέπεη ηη είλαη δηαζέζηκν, ε δηάζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ απαηηεί επηπιένλ
δξάζεηο. Η νξγάλσζε ησλ πεγψλ ζε θαηαιφγνπο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο
θαη εληνπηζκνχ ηνπο κε βάζε ηνλ ηίηιν ή ην ζεκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαζψο θαη ηνλ
ζχλδεζκν γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηέο, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη
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νη ρξήζηεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην πνηνο είλαη ν πάξνρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ νχηε γηα ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πιαηθφξκαο αλαδήηεζεο, γη‟ απηφ εξγαιεία πνπ πινπνηνχληαη κε
ζηφρν ππεξεζίεο „one-stop-shopping‟ θαη εληαίσλ αλαδεηήζεσλ „federated search‟ είλαη
ηδηαίηεξα επηζπκεηά.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε Βηβιηνζήθε ηνπ
ΔΚΤ/ΔΙΔ, ζην ςεθηαθφ ηεο πεξηερφκελν, δηαηίζεληαη κηα ππνδνκή 20 ζέζεσλ εξγαζίαο κε
ηεξκαηηθά πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηνπηθφ δίθηπν θαη ζην Γηαδίθηπν, θαη δπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο θαη έγρξσκσλ ή αζπξφκαπξσλ εθηππψζεσλ.
3.Ηλεκηπονικά πεπιοδικά ανοισηήρ ππόζβαζηρ
3.1

Γενικά

Τα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά αλνηρηήο πξφζβαζεο (Open Access Journals) απνηεινχλ έλα ξηδηθά
λέν, ελαιιαθηηθφ ηξφπν δεκνζίεπζεο επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζηζηψληαο ηελ έξεπλα
δηαζέζηκε ζε έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα αλαγλσζηψλ.
Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά πνπ δεκνζηεχνπλ άξζξα ειεχζεξα πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο ειέγρνπ πνηφηεηαο, παξφκνηεο κε
απηέο ησλ παξαδνζηαθψλ πεξηνδηθψλ (π.ρ. δηαδηθαζία peer review), επηηξέπνπλ ζηνπο
δεκηνπξγνχο λα δηαηεξνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηά ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ άδεηεο ρξήζεο ηεο
Creative Commons ή παξφκνησλ νξγαληζκψλ θαη εθδίδνληαη απφ κε-θεξδνζθνπηθνχο (π.ρ.
PLoS) ή θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. Biomed Central).
3.2

Οθέλη πος πποζθέποςν
Δπηηξέπνπλ ηελ άκεζε δεκνζίεπζε ηνπ αθαδεκατθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ
Δπηηξέπνπλ ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
δεκνζηεχζεσλ θαη ηελ πιήξε δηάρπζε ηεο γλψζεο

ζπζηήκαηνο

επηζηεκνληθψλ

Γελ δηαηαξάζζνπλ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφ θξηηέο
Μεγηζηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αλαθνξψλ πνπ γίλνληαη ζηηο επηζηεκνληθέο
δεκνζηεχζεηο (citation index)
Απμάλνπλ ην δείθηε απήρεζεο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο (impact factor)
Σπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξφνδν.
3.3

Τα ηλεκηπονικά πεπιοδικά ανοισηήρ ππόζβαζηρ ηος ΔΚΤ/ΔΙΔ

Τν ΔΚΤ, έρνληαο ζεζκηθφ ξφιν ηε δηάρπζε ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο, ζπλεξγάζηεθε κε ηα Ιλζηηηνχηα ηνπ ΔΙΔ, θαζψο θαη
κε άιινπο εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο έθδνζεο επηζηεκνληθψλ
πεξηνδηθψλ Αλνηθηήο Πξφζβαζεο ζηνπο ηνκείο ησλ Αλζξσπηζηηθψλ Σπνπδψλ θαη ηεο Βηνινγίαο
& Βηνηερλνινγίαο, ζηνρεχνληαο ζηα εμήο:
•

λα παξέρεη ειεχζεξα θαη ρσξίο ζπλδξνκή εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πςειήο
πνηφηεηαο ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν θνηλφ,

•

λα πξνσζεί ην έξγν ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο επηηπγράλνληαο
αχμεζε ηεο δηάρπζεο θαη απήρεζεο ηεο έξεπλαο,

•

λα απινπνηεί ηε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο δηαηεξψληαο πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο,

•

λα κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο δεκνζίεπζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα παξαδνζηαθά έληππα
πεξηνδηθά,

•

λα θαζηζηά πξνζβάζηκν ζε φινπο ην εξεπλεηηθφ πεξηερφκελν πνπ ρξεκαηνδνηείηαη
απφ δεκφζηνπο πφξνπο,

•

λα ζπκβάιιεη ζηαδηαθά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ.

Γηα ηελ έθδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ αλνηθηήο πξφζβαζεο, ην ΔΚΤ επέιεμε θαη
ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθφξκα αλνηθηνχ θψδηθα Open Journal Systems (OJS) ), ε νπνία έρεη
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παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια απφ ηελ νκάδα Αλάπηπμεο Νέσλ Υπνδνκψλ θαη Υπνζηεξηθηηθψλ
Δθαξκνγψλ ηνπ ΔΚΤ, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη ειεθηξνληθά φια ηα ζηάδηα ηεο εθδνηηθήο
δηαδηθαζίαο, λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο θαη λα εθαξκφδνληαη νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο
θάζε πεξηνδηθνχ. Ο εθδνηηθφο κεραληζκφο εμαζθαιίδεη:
•

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηψλ,

•

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη αξρεηνζέηεζεο,

•

αχμεζε αλαγλσζηκφηεηαο κέζσ δηαζπλδέζεσλ κε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ,

•

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεξηνδηθνχ.

Τα Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά Αλνηρηήο Πξφζβαζεο ηνπ ΔΚΤ είλαη:
Βπδαληηλά Σχκκεηθηα
Τεθκήξηα
The Historical Review/La Revue Historique
Τεηξάδηα Δξγαζίαο Ιλζηηηνχηνπ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ /ΔΙΔ
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Ιλζηηηνχηνπ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ /ΔΙΔ
Τα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά Αλνηθηήο Πξφζβαζεο ηνπ ΔΚΤ, εθδίδνληαη ειεθηξνληθά ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ «Δζληθφ Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΔΠΣΔ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ,
Απνζεηήξηα θαη Δπηζηεκνληθά Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά Αλνηθηήο Πξφζβαζεο». Τν έξγν
πινπνηείηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Τεθκεξίσζεο εληάζζεηαη ζηελ «Χεθηαθή Διιάδα»
(www.psifiakiellada.gr) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη θαηά 20% απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
(Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», Γ' ΚΠΣ 2000-2006).
4.Σςμπεπάζμαηα
Δλψ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά είλαη πνιιαπιέο, ε απφθηεζε
απηψλ ησλ πφξσλ απαηηεί ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ φζνλ αθνξά ην θφζηνο,
ηε κεηάβαζε απφ κφλν-έληππε ζε κφλν-ειεθηξνληθή κνξθή, ηελ επηινγή κεηαμχ ηδηνθηεζίαο ή
άδεηαο ρξήζεο, ηε καθξνπξφζεζκε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν πνπ αγνξάδεηαη θ.ά. Η επίιπζε
ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
βηβιηνζεθψλ πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ επηινγή, ηελ απφθηεζε, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε
απηψλ ησλ πφξσλ. Καζψο φκσο ν αξηζκφο ηνπο πνιιαπιαζηάδεηαη θαη νη ρξήζηεο ηα βξίζθνπλ
νινέλα θαη πην ειθπζηηθά, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο βηβιηνζήθεο πνπ πξσηαξρηθφο ηνπο
ξφινο είλαη λα εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο, λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Απνηέιεζκα ζα είλαη ε
αλαζεψξεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη, πνπ δελ ζα απνηεινχλ
πιένλ ζηαηηθά θείκελα, δεδνκέλνπ φηη ν ρψξνο ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ είλαη ηδηαίηεξα
δπλακηθφο. Η Αλνηθηή Πξφζβαζε δηαδξακαηίδεη ήδε έλαλ απμαλφκελν ξφιν ζηε επηζηεκνληθή
πιεξνθφξεζε κε ην λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα επηζηεκνληθά
επηηεχγκαηα θαη απφ απηή σθεινχληαη φρη κφλν νη εξεπλεηέο θαη νη αθαδεκατθνί αιιά φινη νη
πνιίηεο, ζπκβάιινληαο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή. Ο ξφινο ησλ
βηβιηνζεθψλ ζε απηφ ην πεδίν είλαη ε δηεπθφιπλζε, ελζάξξπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη ελεξγφο
ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο.
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