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1. Εισαγωγή 
Βασικό έναυσμα για την παρούσα ανακοίνωση και για την συζήτηση που φιλοδοξούμε να 
προκαλέσει αποτελούν τα αποτελέσματα μιας έρευνας αποτύπωσης του ψηφιακού χάρτη της 
χώρας, τα οποία παρουσιάστηκαν στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
Η ανακοίνωσή μας επιδιώκει αφενός να αποδώσει μια συνοπτική και περιεκτική εικόνα του 
ψηφιακού χάρτη στην Ελλάδα σήμερα και την καταγραφή της προόδου στη δημιουργία 
ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών πληροφόρησης και αφετέρου να επικεντρωθεί  στον 
εντοπισμό και τη συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που άπτονται της δημιουργίας και λειτουργίας 
των ψηφιακών πηγών-συλλογών στη χώρα μας στο άμεσο μέλλον. 

2. Ιστορική αναδρομή  
Η τεχνολογική δομή και το φιλοσοφικό υπόβαθρο του web δημιούργησε το κατάλληλο 
πλαίσιο για την ανάπτυξη και λειτουργία των κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών για την 
ελεύθερη παραγωγή και διάθεση της πληροφορίας σε ψηφιακό περιβάλλον. H πορεία 
ανάπτυξης των ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης παγκοσμίως ήταν εκρηκτική με 
αποκορύφωμα την εμφάνιση των «κινημάτων», πολιτικών και τεχνολογιών που ευνοούν 
ή/και προωθούν την ανοικτή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο: [Δημιουργία 
πρωτοκόλλου OAI-PMH, ανάπτυξη ΟΑΙ λογισμικών: Eprints1 (2000), Dspace2 και 
CDSware3 (2002), Fedora4 (2003), λειτουργία OAI Harvesters, νέα πρωτόκολλα (SRW/U-
Search/Retrieve Webservice/URL Service)5, Directory of Open Access Journals(DOAJ) 6]. 

H ελληνική πραγματικότητα, είναι αλήθεια, πάντα προσπαθούσε να ακολουθήσει μια 
παράλληλη πορεία με τα τεκταινόμενα αυτά, αλλά με σημαντική καθυστέρηση και 
περισσότερα προβλήματα, που περισσότερο είχαν να κάνουν με την ανεπάρκεια πολιτικών, 
συνεργασιών, υποδομών και χρηματοδότησης και λιγότερο με γνώσεις, ικανότητες και 
διάθεση. Από την πρώτες πρωτοβουλίες του ΕΚΤ, με τον Συλλογικό Κατάλογο των 
Περιοδικών και το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών την δεκαετία του 1980, υπήρξε 
σημαντικό κενό μέχρι τις πρώτες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (πλατφόρμα ΑΡΓΩ7, 
ΙΑΤΡΟΤΕΚ8 κλπ) και την λειτουργία της πρώτης ψηφιακής συλλογής9, (στην 
πραγματικότητα το πρώτο ελληνικό Ιδρυματικό Αποθετήριο) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
το 1997 και παρόμοια μέχρι την λειτουργία των πρώτων ΟΑΙ ελληνικών ψηφιακών 
συλλογών το 2004: Κοσμόπολις, Παν. Πατρών, Ψηφιακές Συλλογές ΑΠΘ, πλατφόρμα 
ΨΗΦΙΔΑ, Παν.  Μακεδονίας) και την πολυαναμενόμενη ολοκλήρωση των περίπου 160 
έργων ψηφιοποίησης και δικτυακής διάθεσης πολιτιστικού υλικού μέσω της Πρόσκλησης 65 
του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). 

                                                 
1 http://www.eprints.org/ 
2 http://www.dspace.org/ 
3 http://cdsware.cern.ch/ 
4 http://www.fedora.info/ 
5 http://www.loc.gov/standards/sru/ 
6 http://www.doaj.org/ 
7 http://argo.ekt.gr/ 
8 http://www.iatrotek.org/ 
9 http://dlib.lib.uoc.gr/index1.html 

 1



3. Ο ψηφιακός χάρτης της χώρας μας σήμερα  
Η αποτύπωση του ψηφιακού χάρτη της χώρας μας, που παρουσιάζεται σήμερα, υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με  κατηγοριοποίηση: 

1. Βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων: 1.1 Κατάλογοι βιβλιοθηκών, 1.2 Βιβλιογραφίες, 1.3 
Άρθρα περιοδικών εκδόσεων 

2. Ψηφιακές συλλογές: 2.1 Αρχεία περιοδικών εκδόσεων, 2.2 Συλλογές βιβλίων, κειμένων, 
άρθρων, 2.3 Συλλογές εικόνων & πολυμεσικού υλικού 

3. Ιδρυματικά αποθετήρια: 3.1 Γκρίζα βιβλιογραφία, 3.2 Δημοσιεύσεις, 3.3 Εκπαιδευτικό 
υλικό, 3.4 Αρχειακό υλικό 

4. Ηλεκτρονικά περιοδικά (πλήρους ηλεκτρονικής δημοσίευσης) 
 
Στην τελική αποτύπωση και ανάλυση της εργασίας συμπεριλήφθηκαν όλες οι ολοκληρωμένες 
ή σε λειτουργία στο web ψηφιακές πηγές, σε επίπεδο συλλογής, των ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και ιδρυμάτων ιδιαίτερης σημασίας και σχέσης με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, Ακαδημία Αθηνών, Βουλή των Ελλήνων, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και άλλοι, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν οι κατάλογοι των ελληνικών 
βιβλιοθηκών, και τα περισσότερα έργα ψηφιοποίησης στα πλαίσια της πρόσκλησης 65 της 
ΚτΠ καθώς από το σύνολο των 160 περίπου εγκεκριμένων έργων η συντριπτική πλειοψηφία  
τους ολοκληρώνεται το τέλος του 2007. 
Συνολικά καταγράφηκαν 75 ψηφιακές πηγές-συλλογές τα πλήρη στοιχεία των οποίων 
διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_EL.php . Οι 
συλλογές αυτές κατανέμονται κατά κατηγορία στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

Κατηγορίες Πηγών Πλήθος πηγών (σε επίπεδο 
συλλογής) 

1 Βάσεις Βιβλιογραφικών Δεδομένων 15 

2 Ψηφιακές Συλλογές 30 

1 & 2 Βάσεις Βιβλιογραφικών Δεδομένων/ 
Ψηφιακές Συλλογές 

5 

3 Ιδρυματικά Αποθετήρια 19 

4 Ηλεκτρονικά Περιοδικά 6 

Σύνολο 75 

Πίνακας 1: Ψηφιακές πηγές-συλλογές κατά κατηγορίας 

Οι πηγές-συλλογές αυτές έχουν αναπτυχθεί από 34 φορείς ως ακολούθως: 16 ΑΕΙ (37 
συλλογές), 7 ΤΕΙ (8 συλλογές ως επί το πλείστον απλοί κατάλογοι ή συλλογές γκρίζας 
βιβλιογραφίας συνδεδεμένες με την ΑΡΤΕΜΙΣ), 10 λοιποί οργανισμοί (15 συλλογές) ενώ 
τέλος 15 πηγές-συλλογές έχουν δημιουργηθεί από το ΕΚΤ σε συνεργασία με άλλους φορείς. 

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εφαρμογές διαχείρισης των πηγών-
συλλογών κατά κατηγορία πηγής. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την 
υλοποίηση/συμβατότητα των εφαρμογών με σύγχρονα πρότυπα επικοινωνίας, συλλογής και 
αναζήτησης δεδομένων. Μόλις 23 από τις πηγές – συλλογές υλοποιούν το πρωτόκολλο OAI-
PMH 2.0 και 1 συλλογή το SRW/U, καμία εκ των οποίων δεν χρησιμοποιεί εμπορική ή 
custom εφαρμογή. Από τις εμπορικές εφαρμογές μόνο 2 εξ αυτών (ADVANCE και ΑΒΕΚΤ) 
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υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Ζ39.50, ενώ τέλος 8 συλλογές λειτουργούν βάσει του 
ξεπερασμένου πρωτοκόλλου DIENST.  

Κατηγορία Πηγής 

Είδος 
Λογισμικού Βάσεις 

Βιβλ/κών 
Δεδομένων 

Ψηφιακές 
Συλλογές 

Βάσεις 
Βιβλ/κών 
Δεδομένων/ 

Ψηφ. 
Συλλογές 

Ιδρυματικά 
Αποθετήρια

Ηλεκτρονικό 
Περιοδικό Σύνολο

Custom 1 3 - 3 6 13 

Open 
Source 

- 13 4 15 - 32 

Εμπορικό 14 14 1 1 - 30 

Πίνακας 2: Χρησιμοποιούμενες εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης πηγών-συλλογών 

4. Παρατηρήσεις - Θέματα προς συζήτηση 
Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένες 
ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις αναφορικά με το ψηφιακό περιβάλλον στη χώρα μας: 

1. Συνολικά παρατηρείται σημαντική πρόοδος σε επίπεδο περιεχομένου και υπηρεσιών, ενώ 
είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τουλάχιστον οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν ήδη μπει σε μια 
πρώιμη φάση «ψηφιακής» ωριμότητας και σε επίπεδο τεχνολογιών.  Η τάση που κυριάρχησε 
στα προηγούμενα αρχικά στάδια των διαφόρων ψηφιακών πρωτοβουλιών, φαίνεται να έθετε 
σε πρώτη προτεραιότητα την ψηφιοποίηση και διάθεση του υλικού, θέτοντας σε δεύτερο 
πλάνο ή και κάποιες φορές αγνοώντας θέματα σκοπιμότητας, χρησιμότητας, χρηστικότητας, 
τεχνολογιών και βιωσιμότητας των πηγών, θέματα που πλέον κρίνεται ότι πρέπει να 
συζητηθούν άμεσα. Βασικό ζητούμενο έρευνας για πρακτικούς και «ηθικούς» λόγους 
θεωρούμε το θέμα της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για κάθε σχετικό έργο. 

2. Χωρίς να είναι βασικό μειονέκτημα εντούτοις οφείλουμε να παρατηρήσουμε μια έλλειψη 
στρατηγικής ή κατεύθυνσης σε ότι αφορά την επιλογή του περιεχομένου σε πολλές πηγές-
συλλογές (με εξαίρεση τα ιδρυματικά αποθετήρια) π.χ. διαφορετικά μεταξύ τους θεματικά 
πεδία, πολλαπλοί τύποι υλικού (βιβλία με περιοδικά), ελλιπείς  σειρές, αποσπασματικό υλικό 
κλπ. Το φαινόμενο αυτό ενέχει τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού του χρήστη και σε ακραίες 
καταστάσεις την απαξίωση της πηγής.  

3. Η συντριπτική πλειοψηφία του περιεχομένου διατίθεται ελεύθερα στους χρήστες μέσω του 
διαδικτύου προωθώντας έτσι de facto σε σημαντικό βαθμό το ζήτημα της ανοικτής 
πρόσβασης στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τονιστεί η έλλειψη ή 
υιοθέτηση επίσημων πολιτικών ανοικτής πρόσβασης από τους φορείς ή την πολιτική ηγεσία 
της χώρας, γεγονός που καθιστά υπό άλλες συνθήκες αμφίβολη ή εν πάσει περιπτώσει 
προβληματική την ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο μελλοντικά. 

4. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σε αντίθεση με τις επικρατούσες αντιλήψεις σε επίπεδο 
πολιτικής ηγεσίας και ΜΜΕ, κάθε άλλο παρά «ανύπαρκτες» μπορούν να θεωρηθούν καθώς 
αποδεικνύονται, βάση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, πρωτοπόρες τόσο στη δημιουργία 
ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου όσο και στην ανάπτυξη και λειτουργία συλλογών και 
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συναφών υπηρεσιών πληροφόρησης βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. Τα 
βασικότερα σύγχρονα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα όπως OAI-PMH, SRW/U κ.ά. 
υλοποιούνται στην παρούσα φάση μόνο από πηγές-συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, ενώ 
στο ίδιο χώρο περιορίζεται προς το παρόν αποκλειστικά ο προβληματισμός για θέματα 
ανοικτής πρόσβασης στο περιεχόμενο. 

5. Παρ’όλα αυτά σε σημαντικό ποσοστό περιπτώσεων (εντός και εκτός βιβλιοθηκών) και για 
διαφόρους λόγους αγνοούνται βασικά πρότυπα σε επίπεδο μεταδεδομένων, επικοινωνίας και 
λειτουργικότητας. Η άγνοια ή η αγνόηση τέτοιων προτύπων από το σύνολο σχεδόν των 
εμπορικών εφαρμογών (τυποποιημένων ή custom) δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη 
κατάσταση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιες εμπορικές εφαρμογές ήδη έχουν υιοθετηθεί 
σε σημαντικό ποσοστό στην τρέχουσα καταγραφή, ποσοστό το οποίο εκτιμούμε ότι θα 
αυξηθεί υπερβολικά μετά την ολοκλήρωση των έργων της πρόσκλησης 65. 

6. Επίσης σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών αν και η πλειονότητα των πηγών παρέχει τις 
βασικές από αυτές (αναζήτηση, θεματική ευρετηρίαση κλπ) υπάρχουν σημαντικά, ποιοτικά 
κυρίως, ζητήματα που πρέπει να ερευνηθούν και αντιμετωπιστούν. 

7. Η έρευνα και ανάπτυξη νέων εργαλείων, κυρίως με βάση γνωστές εφαρμογές ανοικτού 
κώδικα, έχει προωθηθεί σε σημαντικό βαθμό μέσα στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με 
αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Βασικά ζητούμενα στην κατεύθυνση αυτή είναι η 
επιστημονική και οικονομική σκοπιμότητα των προσπαθειών αυτών, η βιωσιμότητα των 
παραγόμενων αποτελεσμάτων και τέλος τα κατάλληλα μοντέλα υλοποίησης και διαχείρισης, 
ιδιαίτερα σε οριζόντιο επίπεδο, των προσπαθειών αυτών και των αποτελεσμάτων τους 
(συνεργασίες, υπευθυνότητες, δομή και σύσταση ομάδων εργασίας, πνευματικά δικαιώματα 
κλπ.) 

8. Η σύγχρονη έννοια του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ή καταθετηρίου) φαίνεται να κερδίζει 
έδαφος, έστω με αργά βήματα μέχρι τώρα. Με βάση τις βασικές σύγχρονες προδιαγραφές 
(ανοικτή πρόσβαση, πρωτόκολλα επικοινωνίας και μεταδεδομένων κλπ) λειτουργούν σήμερα 
16 αποθετήρια (8 ΟΑΙ – 8 Dienst – 1 Εμπορική εφαρμογή). Η τεχνολογική πρόοδος στο 
τομέα αυτό είναι εμφανής αλλά βασικό ζητούμενο είναι η υιοθέτηση αποτελεσματικών 
πολιτικών συλλογής των τεκμηρίων κατά ίδρυμα. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου 
καλύπτει υλικό διατριβών (γκρίζα βιβλιογραφία), ενώ πολύ μικρό ποσοστό καλύπτουν 
δημοσιεύσεις και ερευνητικές εργασίες του επιστημονικού προσωπικού κάθε ιδρύματος, ένα 
ζήτημα σημαντικό για τον εμπλουτισμό των συλλογών.  

9. Σε σχέση με τα ιδρυματικά αποθετήρια βασικά ζητούμενο πλέον είναι η πλήρης μετάβαση σε 
σύγχρονες ΟΑΙ πλατφόρμες και η ύπαρξη ενός νέου κοινού σημείου αναζήτησης και 
πρόσβασης του περιεχομένου καθώς οι αντίστοιχες πηγές του ΕΚΤ και της Άρτεμις είναι εκ 
των πραγμάτων πλέον ξεπερασμένες για τεχνολογικούς ή μεθοδολογικούς λόγους. 

10. Από το σύνολο των 75 πηγών που καταγράφηκαν στην παρούσα έρευνα ένα σημαντικό 
ποσοστό αυτών παραμένει άγνωστος τόπος για την ευρύτερη κοινότητα χρηστών αν όχι και 
για μεγάλο μέρος των επαγγελματιών του χώρου των βιβλιοθηκών. Βασικά αίτια για το 
φαινόμενο αυτό είναι η ελλιπής ενημέρωση της κοινότητας για τις πηγές αυτές, η έλλειψη 
διαδικασιών διάδοσης και προώθησης της χρήσης τους από τους φορείς υλοποίησης και 
τέλος η μη υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων επικοινωνίας (π.χ. OAI) καθώς και η έλλειψη 
ενός κοινού σημείου αναζήτησης και πρόσβασης στα περιεχόμενα του συνόλου των πηγών 
(π.χ. OAI Harvester) 

11. Σε συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης θα πρέπει να επισημανθεί η παντελής έλλειψη 
συντονισμού των διαφόρων σχετικών έργων καθώς και τα, κατά τη γνώμη μας, μη 
ικανοποιητικά επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Οι ελλείψεις αυτές αφενός 
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εμποδίζουν την ενημέρωση της κοινότητας και την διάδοση των πηγών σε αυτή και αφετέρου 
δυσκολεύουν σε πολλές περιπτώσεις την δημιουργία των ίδιων των πηγών (π.χ. 
καθυστερήσεις για την υλοποίηση λειτουργιών που ήδη κάποιος άλλος έχει επιτύχει, κλπ.). 
Τέλος στις ελλείψεις αυτές οφείλονται και τα μικρά, αλλά υπαρκτά προβλήματα 
αλληλοεπικάλυψης περιεχομένου σε διάφορες πηγές. 

12. Ένα ενδιαφέρον σημείο του ψηφιακού χάρτη αποτελεί η ύπαρξη 6 ελληνικών αποκλειστικά 
ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, τα οποία ευρετηριάζονται στο DOAJ. Τα 3 
από αυτά εκδίδονται από τμήματα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων χωρίς καμία εμφανή συνεργασία 
με την βιβλιοθήκη του ιδρύματος.  

13. Η ύπαρξη περίπου 20 βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων ποσοτικά θεωρείται μια 
ικανοποιητική επίδοση.   Η έλλειψη όμως στρατηγικής στην επιλογή του υλικού, την χρονική 
κάλυψη και την περιοδικότητα στην ενημέρωσή τους, στην ουσία καθιστά τις περισσότερες 
από αυτές αποσπασματικού χαρακτήρα θέτοντας σοβαρά θέματα χρησιμότητας και 
βιωσιμότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση η εκτίμησή μας είναι ότι καλύπτουν ένα 
απειροελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού όγκου των ελληνικών περιοδικών εκδόσεων και 
απαιτείται η ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών  σε πιο οργανωμένη βάση. Ένα σημαντικό 
πρόβλημα σε αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί και η έλλειψη μιας ή περισσοτέρων 
οργανωμένων πηγών για την πορεία των περιοδικών εκδόσεων στη χώρα μας (π.χ. ένα 
Ευρετήριο ελληνικών περιοδικών  εκδόσεων?) 

14. Ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει συζητηθεί καθόλου, και είναι ίσως νωρίς για να τεθεί,  είναι 
αυτό της συνέχειας και της βιωσιμότητας των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών ψηφιακών 
πηγών-συλλογών στη χώρα μας. Η πλειοψηφία των πηγών υλοποιήθηκε στα πλαίσια κάποιων 
ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων με έκτακτους και πρόσθετους του τακτικού 
προϋπολογισμού πόρους. Ως εκ τούτου η συνέχεια και βιωσιμότητά τους εξαρτάται από την 
διάθεση, δέσμευση και οικονομικοτεχνική δυνατότητα του κάθε φορέα. 

15. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δεν αναφέρεται σχεδόν 
καθόλου το κρίσιμο θέμα της διατήρησης και προστασίας των ψηφιακών δεδομένων, κάτι 
που συνδέεται άμεσα με το θέμα της συνέχειας και βιωσιμότητας των συλλογών και 
προφανώς πρέπει να διερευνηθεί άμεσα από τους φορείς υλοποίησης. 

5. Προτάσεις -  Πρωτοβουλίες ΒΥΠ 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις εκτιμούμε ότι μπορούν να καθορίσουν την ατζέντα της έρευνας 
και των δράσεων σε επόμενα στάδια, βασικούς άξονες της οποίας θα πρέπει μεταξύ άλλων να 
αποτελούν και οι παρακάτω: 

1. Μια λύση για προβλήματα συντονισμού και ενημέρωσης, τόσο των φορέων όσο και των 
τελικών χρηστών για τις υφιστάμενες αλλά και σχεδιαζόμενες ψηφιακές πρωτοβουλίες 
ακόμα και διάδοσης των διαφόρων έργων, μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία ενός 
κατάλληλου «μητρώου» ψηφιακών πηγών. Στο μητρώο αυτό θα μπορούν να 
καταγράφονται, να προτείνονται ή να δηλώνονται από τους ίδιους τους φορείς 
υλοποίησης τα ακριβή στοιχεία δημιουργίας και λειτουργίας κάθε πηγής. Με αυτό τον 
απλό τρόπο: 

a. Θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή μια ικανοποιητική αποτύπωση του ψηφιακού χάρτη 
της χώρας μας διαθέσιμη σε όλη τη κοινότητα για κάθε χρήση. 

b. Θα επιτευχθεί ένα βασικό επίπεδο ενημέρωσης και έμμεσου συντονισμού μεταξύ 
της «ψηφιακής κοινότητας» ώστε να αποφεύγονται τα προαναφερθέντα 
προβλήματα. 

c. Θα δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και στοιχείων για 
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το είδος, το περιεχόμενο, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και πρότυπα καθώς 
και τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας κάθε πηγής. 

Ένα τέτοιο μητρώο υλοποιείται ήδη από την ΒΥΠ σε πιλοτικό στάδιο, και με την 
λειτουργία του οποίου μέχρι το τέλος του 2007, ελπίζουμε να αποκομίσουμε χρήσιμα 
στοιχεία για το εφικτό και την χρησιμότητα του εγχειρήματος. 

2. Η ύπαρξη ικανού πλέον αριθμού πηγών που υλοποιούν ανοικτά πρωτόκολα επικοινωνίας 
και ανταλλαγής των δεδομένων όπως το OAI-PMH, δημιουργεί αυτόματα την ανάγκη 
αλλά και τις προϋποθέσεις ύπαρξης και λειτουργίας ενός «επίσημου» OAI Harvester σε 
ακαδημαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Ήδη η ΒΥΠ έχει προγραμματίσει την λειτουργία μέχρι τον 
Ιούνιο του 2008 ενός τέτοιου harvester σε πειραματικό στάδιο. Η υλοποίηση του 
harvester θα βασιστεί σε ένα από τα υπάρχοντα συστήματα ανοικτού κώδικα (PKP OAI 
Harvester10, aDORe OAI Resource Harvester11, ARC Harvester12 κλπ.) 

3. Η ταχύτατη υιοθέτηση OAI-PMH συστημάτων για την δημιουργία ιδρυματικών 
αποθετηρίων και συλλογών γκρίζας βιβλιογραφίας καθιστά πιο επιτακτική και χρήσιμη 
την λειτουργία ενός τέτοιου OAI harvester που θα αντικαθιστούσε γρήγορα, εύκολα και 
οικονομικά το εκ των πραγμάτων ανενεργό σήμερα σύστημα-δίκτυο της ΑΡΤΕΜΙΣ. 
Ζητούμενο σε αυτή τη περίπτωση θα αποτελέσει η μετάβαση των υπολοίπων συλλογών, 
κυρίως ΤΕΙ, σε αντίστοιχα περιβάλλοντα, ζήτημα που μπορεί εύκολα να διεκπεραιωθεί 
τεχνολογικά με ελάχιστη βοήθεια των ιδρυμάτων με ικανή εμπειρία. Για παράδειγμα ήδη 
η «κοινότητα» των ιδρυμάτων που έχουν υιοθετήσει την πλατφόρμα του DSpace αριθμεί 
7 φορείς-μέλη με ικανή εμπειρία και τεχνογνωσία στο θέμα ώστε να συμβάλλουν σε μια 
τέτοια προσπάθεια.  

4. Ένα άλλο ζητούμενο αποτελεί η σχετική συλλογή διδακτορικών διατριβών του ΕΚΤ. 
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι εκ των πραγμάτων δεν αποτελεί, και προσωπικά πιστεύουμε ότι 
δεν μπορεί να αποτελεί, μια ψηφιακή πηγή που καταγράφει και διαθέτει ικανοποιητικά το 
σύνολο των διδακτορικών διατριβών της χώρας. Το «κεντρικό» μοντέλο που προβλέπει ο 
νόμος (αποστολής διατριβής από το ίδρυμα στο ΕΚΤ) είναι σαφές ότι πλέον δεν 
λειτουργεί, ιδιαίτερα όταν η συλλογή του τεκμηρίου, η ηλεκτρονική καταχώρησή και η 
διαχείρισή του στην πηγή είναι πιο σύντομη και πλέον πολύ πιο εύκολη. Εκτιμούμε ότι το 
ζήτημα αυτό μπορεί ίσως να αντιμετωπιστεί στην λογική:  

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα  λειτουργία συλλογών γκρίζας βιβλιογραφίας με διατριβές της 
τρέχουσας περιόδου π.χ. μετά το 2005 

ΕΚΤ  λειτουργία Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών παλαιότερων ετών π.χ. πριν το 2005 
και φιλοξενία συλλογών ιδρυμάτων που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

σχετικές συλλογές. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επίσης να εξεταστεί και η διάθεση, η σκοπιμότητα ή/και η 
αναγκαιότητα μετάβασης της υπάρχουσας συλλογής του ΕΚΤ σε περιβάλλον συμβατό με 
τις υπάρχουσες συλλογές των ιδρυμάτων (OAI). 

5. Σε ότι αφορά τις βάσεις ελληνικών βιβλιογραφικών δεδομένων πιστεύουμε έχουν 
δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες 
ευρετηρίασης ελληνικών περιοδικών εκδόσεων. Ο μεγάλος όγκος του περιεχομένου, οι 
ιδιαίτερες  απαιτήσεις επεξεργασίας των τεκμηρίων καθώς και οι δυσκολίες εντοπισμού 
και τεκμηρίωσης του συνόλου των πηγών δημιουργούν την ανάγκη δημιουργικών 

                                                 
10 http://pkp.sfu.ca/?q=harvester 
11 http://african.lanl.gov/aDORe/projects/oai-resource/ 
12 http://arc.cs.odu.edu/ 
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συνεργασιών σε πολλαπλά επίπεδα και κατάλληλο σχεδιασμό κάθε πρωτοβουλίας. Η 
ΒΥΠ με διάθεση πειραματισμού σε αυτή την κατεύθυνση και με την εμπειρία της 
συλλογής Κοσμόπολις, έχει ήδη ξεκινήσει την ευρετηρίαση 15 παλαιών ελληνικών 
περιοδικών και την δημιουργία μιας σχετικής βιβλιογραφικής βάσης οδηγό για παρόμοιες 
προσπάθειες. 

6. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για την δημιουργία βάσεων βιβλιογραφικών 
δεδομένων είναι ο εντοπισμός ή/και οργανωμένη καταγραφή των ελληνικών περιοδικών 
εκδόσεων διαχρονικά παρά το πλήθος των σοβαρών επιστημονικών εργασιών στο θέμα. 
Θα ήταν πιστεύουμε χρήσιμη η συγκέντρωση και κωδικοποίηση των χρήσιμων στοιχείων 
κάθε έκδοσης σε ψηφιακό περιβάλλον με την δημιουργία π.χ. ενός ευρετηρίου-
«μητρώου», για την κατάλληλη χρήση. Προφανώς μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να 
είναι προϊόν επιστημονικής εργασίας και συνεργασίας σε διεπιστημονικό επίπεδο και με 
συμμετοχή των βιβλιοθηκών.  

7. Υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για τα Ιδρυματικά 
καταθετήρια & υιοθέτηση εκδοτικών πολιτικών και πρωτοβουλιών ανοικτής πρόσβασης. 

8. Ο χώρος της ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποτελεί διεθνώς μια πρόκληση με πρακτικό και 
ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο για τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και για τις 
βιβλιοθήκες. Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών 
ανοικτής πρόσβασης από τα ιδρύματα πιστεύουμε ότι οι βιβλιοθήκες έχουν χρέος και 
ευρύ πεδίο σχετικής δράσης και πρωτοβουλιών. Η ύπαρξη ενός μικρού αριθμού 
ελληνικών επιστημονικών  ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης φανερώνει μια 
μικρή αλλά υπαρκτή αποδοχή και ενδιαφέρον που υπό κατάλληλες συνθήκες, 
πρωτοβουλίες και συνεργασίες εντός και εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας (π.χ 
εκδοτικοί οίκοι, πανεπιστημιακές εκδόσεις κλπ.)  μπορεί να ενδυναμωθεί με χρήσιμα 
αποτελέσματα. Η ΒΥΠ όπως και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουν ήδη εντάξει στον 
προγραμματισμό τους σχετικές πιλοτικές δράσεις με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέσα στο 
2008. 

9. Παράλληλα με τις δράσεις πλήρους ηλεκτρονικής δημοσίευσης πολύ σημαντικό πεδίο 
δράσης εμφανίζεται στο χώρο δημιουργίας ψηφιακών αρχείων ελληνικών περιοδικών 
εκδόσεων στα πρότυπα του JSTOR, του Κοσμόπολις (Πανεπιστήμιο Πατρών) και την 
Ψηφίδας (Περιοδικό Τόπος – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).  

10. Ανάπτυξη και υιοθέτηση μηχανισμών και διαδικασιών προστασίας των δεδομένων και 
γενικότερα διαχείρισης των συλλογών (π.χ. OAIS) 
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