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Περίληψη 
 
Το Νοέµβριο του 1998 η Kοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 
υπογράφει την πρώτη συµφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά 
που εκδίδονται από τον οίκο Elsevier.  Σήµερα όλα τα µέλη της Kοινοπραξίας των 
Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις έντυπες συνδροµές τους 
σε 13 από τους µεγαλύτερους εκδότες επιστηµονικών περιοδικών και παράλληλα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 7.500 τίτλους επιστηµονικών περιοδικών  
Όλα τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία  έχουν ήδη 
αποτιµήσει τα οφέλη της συλλογικής πορείας και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 
συνεργασία µεταξύ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών για την από κοινού πρόσβαση σε 
πηγές πληροφόρησης θα πρέπει να συνεχιστεί και µετά τη λήξη του προγράµµατος. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών, ∆ιαχείριση 
Συλλογών 
 

Abstract 
 
In November 1998 Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) signed the first 
agreement for electronic access to the journals that are published by Elsevier. Today 
all members of HEAL-Link have cancelled their printed subscriptions in 13 of the 
bigger publishers of scientific journals and at the same time they have electronic 
access in more of 7.500 titles of scientific journals.  
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All  academic institutions that participate in the consortium already value the profits 
of this cooperation and have realised that the collaboration between the Academic 
Libraries for the joint access in electronic sources of information should be continued 
even after the expiration of the funding of the Horizontal Action in 2006. 
 
Key-words: Academic Libraries, Consortium of Libraries, Management of 
Collections 
 
 
 
 
Το Νοέµβριο του 1998 η Kοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 
υπογράφει την πρώτη συµφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
περιοδικά που εκδίδονται από τον οίκο Elsevier.  Σήµερα όλα τα µέλη της 
Kοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις 
έντυπες συνδροµές τους σε 13 από τους µεγαλύτερους εκδότες επιστηµονικών 
περιοδικών και παράλληλα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 
7.500 τίτλους επιστηµονικών περιοδικών  
Όλα τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία  έχουν ήδη 
αποτιµήσει τα οφέλη της συλλογικής πορείας και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 
συνεργασία µεταξύ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών για την από κοινού πρόσβαση σε 
πηγές πληροφόρησης θα πρέπει να συνεχιστεί και µετά τη λήξη του έργου για τη 
∆ικτύωση των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, που συγχρηµατοδοτείται απο 
το ΥπΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράµµατος για την 
Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 
Τα στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βάσεων δεδοµένων που 
τώρα είναι διαθέσιµα στην Ακαδηµαϊκή κοινότητα αποδεικνύουν την ανάγκη για 
πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών.  
Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι η συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων χρήσης 
των ηλεκτρονικών πηγών που σήµερα παρέχονται στην Ελληνική Ακαδηµαϊκή 
Κοινότητα µέσω της Κοινοπραξίας. Θα γίνει αναφορά στον αριθµό άρθρων που 
µεταφέρθηκαν και  στον αριθµό αναζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στις 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων, ώστε να είµαστε σε θέση να αναλύσουµε τα 
στοιχεία και να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα. 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν παρουσιάζονται στοιχεία όλων 
των εκδοτών µε τους οποίους έχουµε συµβάσεις αλλά µόνο αυτών οι οποίοι µας 
παρέχουν στατιστικά χρήσης. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανά εκδότη και συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα του έτους 2004,  ο αριθµός των άρθρων που µεταφέρθηκε. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις µε στοιχεία του τρέχοντος έτους αλλά και των 
προηγουµένων ετών. 
 

εκδότης / χρονική περίοδος αριθµός άρθρων που µεταφέρθηκαν 
ACS (Ιανουάριος – Ιούλιος 2004) 159.007
ACM (Ιανουάριος - Αύγουστος 2004) 41.639
BLACKWELL (Ιανουάριος - Αύγουστος 2004) 207.216
ELSEVIER (Ιανουάριος - Αύγουστος 2004) 1.398.892
KLUWER (Ιανουάριος - Αύγουστος 2004) 62.089
MCB (Ιανουάριος – Αύγουστος 2004) 31.671
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OUP (Ιανουάριος - Αύγουστος 2004) 62.523
SPRINGER (Ιανουάριος - Αύγουστος 2004) 43.372
Wiley (Ιανουάριος - Αύγουστος 2004) 98.220

 
AMERICAN CHEMICAL 

SOCIETY 
 
 
 
2002 : 20. 034 άρθρα / µήνα  
2003 : 21. 736 άρθρα / µήνα  
2004 : 22. 715 άρθρα / µήνα 
 

120.204

260.835

159.007

2002    (Ιουλ - ∆εκ) 2003 2004    (Ιαν-Ιουλ)

 
 

 
ASSOCIATION FOR 

COMPUTING 
MACHINERY 

 
 
2003 : 4. 451 άρθρα / µήνα  
2004 : 5. 205 άρθρα / µήνα 

 

53.415

41.639

2003 2004    (Ιαν-Αυγ)
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BLACKWELL 

 
 
2003 : 11.976 άρθρα / µήνα  
2004 : 23.024 άρθρα / µήνα  

 
 
 

ELSEVIER 
 
 
1999 :  16.281 άρθρα / µήνα 
2000 :  36.574 άρθρα / µήνα 
2001 :  53.804 άρθρα / µήνα 
2002 :  58.967 άρθρα / µήνα 
2003 : 112.193 άρθρα / µήνα 
2003 : 174.861 άρθρα / µήνα 
 
 

1.398.892

1.346.327

707.615

645.652
438.891

195.374

1999 2000 2001 2002 2003 2004           
(Ιαν-Αυγ)

 
 

 
KLUWER 

 
2000 : 1.821 άρθρα / µήνα 
2001 : 2.547 άρθρα / µήνα 
2002 : 6.516 άρθρα / µήνα  
2003 : 7.558 άρθρα / µήνα 
2004 : 7.761 άρθρα / µήνα 
 
 

62.089

90.69678.202

30.575

21.862

2000 2001 2002 2003 2004            
(Ιαν-Αυγ)

 

53.415

41.639

2003 2004    (Ιαν-Αυγ)
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MCB UNIVERSITY PRESS 
 
 
2002 : 4.544 άρθρα / µήνα  
2003 : 3.192 άρθρα / µήνα 
2004 : 3.959 άρθρα / µήνα 
 
 

31.671

38.301

42.529

12.546

2001 2002 2003 2004               
(Ιαν-Αυγ)

 
 

OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

 
 
2003 : 7.261 άρθρα / µήνα 
2004 : 7.815 άρθρα / µήνα 
 
 

79.871

62.523

2003 2004  (Ιαν-Αυγ)

 
 

 
SPRINGER 

 
 
2000 :  5.799 άρθρα / µήνα 
2001 : 19.170 άρθρα / µήνα 
2002 : 11.738 άρθρα / µήνα  
2003 : 10.519 άρθρα / µήνα 
2004 :  5.421 άρθρα / µήνα 
 
 

69.597

230.042

43.372

140.867
126.235

2000 2001 2002 2003 2004               
(Ιαν-Αυγ)
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WILEY 

 
 
2003 :  9.669 άρθρα / µήνα 
2004 : 12.278 άρθρα / µήνα 
 
 

116.033

98.220

2003 2004    (Ιαν-Αυγ)
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Στην επόµενη γραφική παράσταση απεικονίζονται τα δεδοµένα πέντε εκδοτών και 
συγκρίνονται τα στοιχεία χρήσης του πρώτου εξαµήνου των ετών 2003 και 2004. 
Στους τέσσερις εκδότες παρατηρείται ανοδική πορεία. ∆ιαπιστώνουµε όµως ότι η 
χρήση των περιοδικών που παρέχονται από τον εκδοτικό οίκο Springer µειώθηκε στη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους. Για την συγκεκριµένη περίπτωση απευθυνθήκαµε στον 
εκδότη από τον οποίο πήραµε την απάντηση ότι µέσα στο 2004 άλλαξαν το 
λογισµικό εξαγωγής των στοιχείων και ότι οι µετρήσεις γίνονται µε διαφορετικό 
τρόπο. Με δεδοµένα τα παραπάνω, θα θέλαµε για άλλη µια φορά να υπογραµµίσουµε 
ότι τα στοιχεία που παρουσιάζουµε είναι αυτά τα οποία µας παρέχονται από τους 
εκδότες, στοιχεία τα οποία µπορούµε να αναλύσουµε, αλλά όχι πάντα να ελέγξουµε. 

ACM

BLACKWELL

KLUWER

SPRINGER

WILEY

  Ιαν-Ιουν  2003

  Ιαν-Ιουν  2004

 

 

  
Εκτός από τον αριθµό των άρθρων που µεταφέρθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, 
αριθµός που χρόνο µε το χρόνο αυξάνεται µε τροµακτικούς ρυθµούς, θα πρέπει να 
δούµε  πώς χρησιµοποιήθηκαν οι διαθέσιµοι τίτλοι περιοδικών : το 2000 τα Ελληνικά 
Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα διέθεταν το 73,9 % των τίτλων της Oxford University Press, 
το 56,4 % των τίτλων του Kluver, το 42,4 % των τίτλων του Elsevier, το 41 % των 
τίτλων του Springer, το 37,8 % των τίτλων του Wiley. Από τον Ιανουάριο µέχρι τον 
Αύγουστο του 2004 η Ελληνική Ακαδηµαϊκή Κοινότητα χρησιµοποίησε το 100% των 
τίτλων της Oxford University Press και του Kluver, το 98,5% των τίτλων του 
Elsevier, το 90,3% των τίτλων του Springer και το 85,3% των τίτλων του Wiley. Οι 
αριθµοί , όπως αυτοί εµφανίζονται και στον πίνακα που ακολουθεί, µιλούν από µόνοι 
τους : 
 

 
εκδότης 

έντυπες συνδροµές 
κοινοπραξίας 2000 
(ποσοστό επί των 
διαθέσιµων τίτλων) 

χρήση τίτλων 2004 
(ποσοστό επί των 

διαθέσιµων ηλεκτρονικών 
τίτλων) 

Oxford University Press 73,9% 100% 
Kluver 56,4% 100% 
Elsevier 42,4% 98,5% 
Springer 41% 90,3% 
Wiley 37,8% 85,3 % 
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Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι όχι µόνο χρησιµοποιήθηκαν σχεδόν όλοι οι 
διαθέσιµοι τίτλοι, αλλά χρησιµοποιήθηκαν ευρύτατα και από ιδρύµατα που στο 
παρελθόν δεν διέθεταν τους αντίστοιχους τίτλους ή, ακόµα περισσότερο, δεν διέθεταν 
ούτε µία συνδροµή ορισµένων εκδοτών. Για παράδειγµα :  
 

1. ενώ το έτος 2000 µόνο 17 ιδρύµατα διαθέτουν κάποιον από τους τίτλους της 
American Chemical Society, στη διάρκεια του 2004 τα περιοδικά της 
American Chemical Society χρησιµοποιήθηκαν από 43 ιδρύµατα στην 
Ελλάδα. 

2. ενώ το έτος  2000 µόνο 29 ιδρύµατα διαθέτουν κάποιον από τους τίτλους της 
Oxford University Press , στη διάρκεια του 2004 τα περιοδικά της Oxford 
University Press χρησιµοποιήθηκαν από 51 ιδρύµατα στην Ελλάδα. 

 
Εξετάζοντας στη συνέχεια   τον αριθµό άρθρων που µεταφέρθηκαν από κάθε τίτλο 
και βλέποντας ότι οι υψηλότερες τιµές αφορούν την American Chemical Society, στη 
βάση της οποίας περιλαµβάνονται όλα τα τεύχη από το 1879, διαπιστώνουµε για 
άλλη µια φορά την ανάγκη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας για πρόσβαση στην 
πληροφορία  παλαιοτέρων ετών.  
 
 

 
εκδότης 

 
αριθµός άρθρων / τίτλο 

(χρήση 2004) 
 

American Chemical Society 5.129 
Elsevier 781 
Wiley 717 
Oxford University Press 388 
Blackwell 329 
Springer 289 
MCB 208,36 
Kluwer 92,5 

 
 
 
Ανατρέχοντας στα στοιχεία χρήσης των βιβλιογραφικών βάσεων, τις οποίες διαθέτει 
η Κοινοπραξία, διαπιστώνουµε και εδώ την ευρύτατη χρήση και την ανοδική πορεία 
(ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες). Παράλληλα όµως, στην περίπτωση της Wilson 
Omni File, παρατηρούµε ότι τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών (2003-2204) δεν 
έχουν καµία σχέση µε τα στοιχεία των προηγουµένων ετών. Σε σχετική µας ερώτηση 
πήραµε την ίδια απάντηση που είχαµε πάρει και από τον Springer: αλλαγή του 
λογισµικού εξαγωγής των στοιχείων. Και πάλι θα επαναλάβουµε ότι παραθέτουµε τα 
στοιχεία αυτά µε κάθε επιφύλαξη, δεδοµένου ότι δεν µπορούµε να τα ελέγξουµε. 
 
 

 

 8 



 
OCLC 

 
Αριθµός αναζητήσεων 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Wilson OmniFile 

 
Αριθµός αναζητήσεων 
 
 
 
 

 

 

‘Οπως έχουµε ήδη αναφέρει στοιχεία χρήσης δεν έχουµε από όλους τους εκδότες. 
Μέχρι σήµερα στοιχεία µας παρέχουν οι : 
 

 American Chemical Society 
 American Computing Machinery 
 Blackwell 
 Institute of Physics 
 Kluwer 
 MCB 
 OCLC 
 Oxford University Press 

17.932

42.787

93.884

83.733

134.946

131.796

1999 2000 2001 2002 2003 2004               
(Ιαν-Αυγ)

499.722

1.730.986

3.005.124

80.67577.541

2000 2001 2002 2003 2004               
(Ιαν-Αυγ)

 Ovid 
 Science Direct 
 Springer 
 Wiley 
 Wilson 
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Τελειώνοντας θα θέλαµε για άλλη µια φορά από αυτό το βήµα να πούµε ότι 
προσπαθήσαµε να αποδείξουµε το αυταπόδεικτο: την ανάγκη της Ακαδηµαϊκής 
Κοινότητας για πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία, την ανάγκη των 
Βιβλιοθηκών για συνεργασία, ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές διαδικασίες. 
 
΄Οµως θα καταφέρουµε να συνεχίσουµε το έργο µας; Η Kοινοπραξία των Eλληνικών 
Aκαδηµαϊκών Bιβλιοθηκών, διανύοντας το 6ο έτος της λειτουργίας της, αντιµετωπίζει 
σοβαρά θεσµικά και οικονοµικά προβλήµατα.  Η µη αντιµετώπιση των προβληµάτων 
άµεσα θα έχει ως αποτέλεσµα το πάγωµα των διαπραγµατεύσεων και τη µη 
ανανέωση των συµβάσεων µε τους εκδότες ELSEVIER, ACS (American Chemical 
Society) και IOP (Institute of Physics), που λήγουν στις 31-12-2004.  Η µη ανανέωση 
των συµβάσεων των παραπάνω εκδοτών θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια 
πρόσβασης σε 2000 τίτλους περιοδικών. 
 
Μπορούµε να γυρίσουµε πίσω; Μπορούµε να γυρίσουµε στην εποχή των 
περιορισµένων συλλογών και της περιορισµένης πρόσβασης ; 
 
Την απάντηση θα πρέπει να τη δώσει ο κάθε ένας από εµάς. Θα πρέπει να τη δώσει 
και το κάθε µέλος της Ελληνικής Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, το οποίο δέκα χρόνια 
µετά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες, έξι χρόνια 
µετά την υπογραφή των πρώτων συµβάσεων της Κοινοπραξίας, ίσως θεωρεί 
κεκτηµένο την πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία. 
 
Επειδή όµως τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι κεκτηµένο και δεδοµένο και αυτή τη 
στιγµή ο κίνδυνος να επιστρέψουµε σε αυτό που είχαµε πριν έξι χρόνια είναι ορατός, 
θα πρέπει ο κάθε ένας από εµάς να ενηµερώσει τη διοίκηση του Ιδρύµατός του για τα 
θεσµικά και οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Η Ακαδηµαϊκή 
Κοινότητα πρέπει να ενηµερωθεί , να ευαισθητοποιηθεί και τέλος να συνδράµει, ώστε 
οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες να βγουν από το αδιέξοδο. Αν τα υπάρχοντα 
προβλήµατα δεν αντιµετωπιστούν µε τη δέουσα σοβαρότητα , υπάρχει ο κίνδυνος στο 
άµεσο µέλλον να βιώσουµε αρνητικές  συνέπειες στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
έργο που παράγεται  στα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της χώρας. 
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