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1. Εισαγωγή
Στη σηµερινή εποχή έχει γίνει όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για άµεση και ελεύθερη πρόσβαση
σε όσο το δυνατό περισσότερη πληροφορία και γνώση. Στα πλαίσια αυτής της ανάγκης εντάσσεται η
Κίνηση Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Movement). Την πρώτη διεθνή διακήρυξη για την
Ανοικτή
Πρόσβαση
(Α.Π.),
αυτή
της
Βουδαπέστης
το
Φεβρουάριο
του
2002
<http://www.soros.org/openaccess/read.shtml>, ακολούθησαν δύο ακόµα διακηρύξεις, η
∆ιακήρυξη της Βηθεσδά για την ∆ηµοσίευση Ανοικτής Πρόσβασης τον Ιούνιο του 2003
<http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm> και η ∆ιακήρυξη του Βερολίνου για την
Ανοικτή
Πρόσβαση
στη
Γνώση
για
τις
Επιστήµες
τον
Οκτώβριο
του
2003
<http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>. Η κίνηση αυτή αφορά σε
επιστηµονικά άρθρα που έχουν δηµοσιευτεί κατόπιν κρίσης οµοτέχνων (peer-reviewed) σε περιοδικά,
αλλά και άλλα είδη πνευµατικής δηµιουργίας, όπως βιβλία και άλλα τεκµήρια έρευνας, όπως
δεδοµένα από εργαστηριακές έρευνες, πίνακες, αναλύσεις κ.α.
Εντός της Α.Π. αναπτύχθηκαν πυρήνες ελεύθερου διαθέσιµου λογισµικού για την υλοποίηση
διάφορων εφαρµογών, όπως πλατφόρµες για ηλεκτρονικά περιοδικά (DOAJ, Scielo κ.α.) και
ηλεκτρονικά βιβλία (Project Gutenberg) ανοικτής πρόσβασης, αλλά και ψηφιακά αποθετήρια (digital
repositories), στα οποία οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν επιστηµονικές εργασίες (άρθρα, κεφάλαια
βιβλίων, τεχνικές αναφορές κ.α.). Η επικρατούσα διάκριση των ψηφιακών αποθετηρίων προβλέπει τα
ιδρυµατικά και τα θεµατικά αποθετήρια. Ενώ τα ιδρυµατικά καλούνται να καλύψουν την πνευµατική
παραγωγή των ιδρυµάτων που τα υλοποιούν και συνήθως έχουν µια διαθεµατική διάσταση, τα
θεµατικά αποθετήρια καλύπτουν µια συγκεκριµένη επιστηµονική περιοχή. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα είναι το arXiv <http://arxiv.org/> µε 433,503 e-prints για τις επιστήµες της φυσικής
υψηλής ενέργειας (πρόσβαση 10/8/2007), το Citeseer <http://citeseer.ist.psu.edu/> µε 767,558
τεκµήρια για την επιστήµη της πληροφορικής και το RePEc <http://repec.org/> µε 493,940 τεκµήρια
για τους οικονοµικούς κλάδους, το CogPrints µε 2,990 δηµοσιεύµατα για γνωστική ψυχολογία,
νευροεπιστήµες κ.α. <http://cogprints.org/> (όλες οι µετρήσεις αναφέρονται στις 12/8/2007).
Η βιβλιογραφία καταδεικνύει το ενδιαφέρον της κοινότητας Α.Π. για τα συστήµατα παροχής
ηλεκτρονικών περιοδικών και σε ιδρυµατικά αποθετήρια. Αυτό εξηγείται µε την διασύνδεση των
εφαρµογών αυτών µε παραδοσιακά οφέλη της επιστηµονικής κοινότητας. Τα οφέλη αυτά
διευκολύνουν την ανάπτυξη των εφαρµογών µέσα από πολιτικές υποχρεωτικής κατάθεσης ή
διαδικασίες αξιολόγησης, κάτι που όµως δεν είναι εύκολο να γίνει στην περίπτωση των θεµατικών
αποθετηρίων. Παρ’ όλα αυτά µελέτες που εξετάζουν τον βαθµό αποδοχής της Α.Π. από την
ερευνητική κοινότητα (Nicholas, Huntington & Rowlands 2006) καταδεικνύουν ότι οι επιστήµονες
που συµµετέχουν σε θεµατικά αποθετήρια συσχετίζουν την Α.Π. µε την ποιοτική πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές πηγές.
Τα πλεονεκτήµατα της Α.Π. µεταφράζονται σε πολλές και σηµαντικές απηχήσεις που καλύπτουν
και τις ανάγκες των επιστηµόνων, αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Μερικά από τα οφέλη
προβλέπουν καλύτερες συνθήκες για την προβολή, διατήρηση και συντήρηση του ερευνητικού έργου,
αλλά και προοπτικές χρηµατοδότησης και ενίσχυσης του ερευνητικού προφίλ (Rowlands & Nicholas
2005, Kim 2006). Επιπλέον µελέτες δείχνουν ότι ερευνητικά άρθρα, τα οποία έχουν αυτό-αρχειοθετηθεί
και διέπονται από καθεστώτα Α.Π., χρησιµοποιούνται ως παραποµπές πιο συχνά απ’ ότι εκείνα που
δεν έχουν αυτό-αρχειοθετηθεί (Harnad and Brody 2004). Σε αρκετές επιστήµες έχει παρατηρηθεί
σηµαντική αύξηση των αναφορών που κερδίζουν οι εργασίες αυτές, γεγονός που υποδηλώνει µια

αύξηση της απήχησης της έρευνας. Ταυτόχρονα η διαδικασία ροής της έρευνας (βιβλιογραφική
αναζήτηση, εκπόνηση, σύνταξη, δηµοσίευση, χρήση, παραποµπή) συντέµνεται, καθώς επιταχύνεται η
διαδικασία διάθεσης της πληροφορίας.
2. Χαρακτηριστικά του E-LIS
Είναι γεγονός ότι οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν αυξηµένη επίγνωση της κατάστασης περί της Α.Π. Οι
Swan και Brown (2005) αναφέρουν ότι το 60% του δείγµατος της ερευνάς τους, το οποίο ήταν και το
υψηλότερο ανάµεσα σε όλες τις επιστήµες, γνωρίζουν τις διαδικασίες αυτό-αρχειοθέτησης και την
Α.Π. ∆εν είναι λοιπόν ανεξήγητο το φαινόµενο της πολυάριθµης εκπροσώπησης αυτής της µικρής
επιστηµονικής κοινότητας µέσα από διάφορες προσπάθειες. Ενδεικτικές είναι οι δράσεις των
θεµατικών αποθετηρίων @SIC (Archive Ouverte en Sciences de l’ Information et de la
Communication, http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/) που δηµιουργήθηκε το 2002 και το DLIST (Digital
Library of Information Science and Technology, http://dlist.sir.arizona.edu/), που δηµιουργήθηκε το
ίδιο έτος. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ο περιορισµός της κατάθεσης στις επίσηµες γλώσσες των
χωρών εγκατάστασης των αποθετηρίων (γαλλική και αγγλική αντίστοιχα). Αντίθετα, το E-LIS
συµπληρώνει και επικαλύπτει τις δράσεις αυτές µε την καινοτοµία της δυνητικής υποστήριξης όλων
των γλωσσών, αφού οι συµµετέχοντες προέρχονται από διαφορετικές χώρες (πάνω από ογδόντα έως
τον Ιούλιο 2007). Το γεγονός αυτό είναι ένας από τους λόγους που το E-LIS είναι το µεγαλύτερο
ηλεκτρονικό αρχείο στον ευρύτερο θεµατικό χώρο της βιβλιοθηκονοµίας µε 6306 τεκµήρια
(12/8/2007, βλ. εικόνα 1).
Το E-LIS δηµιουργήθηκε το 2003 βασιζόµενο στη µη εµπορική πρωτοβουλία και τη δίχως
χρηµατοδότηση και ενδιαφέρον κερδοφορίας εθελοντική προσπάθεια επιστηµόνων και τεχνικών ανά
τον κόσµο. Σύµφωνα µε µια τυπολογία αποθετηρίων των Heery και Anderson (2005) το E-LIS είναι
ένα διεθνές ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο κρατά προ-δηµοσιευµένα ή δηµοσιευµένα άρθρα σε πλήρη
µορφή και τα µεταδεδοµένα τους και παρέχει πρόσβαση στον τοµέα της Βιβλιοθηκονοµίας και
Επιστήµης της Πληροφόρησης (Β.Ε.Π.). Έχει ως βασικούς στόχους τη διάθεση τεκµηρίων πλήρους
κειµένου στην κοινότητα της Β.Ε.Π., την ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου Β.Ε.Π., την προώθηση του
κινήµατος της Α.Π., δηµιουργώντας ένα αξιόπιστο µοντέλο λειτουργίας, και την αύξηση της γνώσης
όσον αφορά τη δοµή και διαχείριση αρχείων Α.Π. Χρησιµοποιεί το ελεύθερα διαθέσιµο λογισµικό
Eprints και έχει υιοθετήσει το πρωτόκολλο για τη συγκοµιδή µεταδεδοµένων OAI (Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Στο E-LIS γίνεται δεκτό οποιοδήποτε επιστηµονικό ή
τεχνικό έγγραφο, δηµοσιευµένο ή µη που αφορά τη Β.Ε.Π. και τις σχετικές επιστήµες. Τα µόνα
κριτήρια που τίθενται για την αποδοχή του είναι η συνάφεια µε τους θεµατικούς τοµείς και η
ολοκληρωµένη µορφή ενός τελικού εγγράφου, που µπορεί να εκπληρώσει τις προδιαγραφές της
επιστηµονικής επικοινωνίας.

Εικόνα 1: Πρόοδος ανάπτυξης συλλογής του E-LIS ανά έτος

Η εκπροσώπηση της ελληνικής γλώσσας στο αρχείο αρχίζει από το 2004 µε την δραστηριοποίηση
της ελληνικής οµάδας επιµέλειας, ενώ πρόσφατα, το 2006, η Κύπρος απέκτησε το δικό της προσωπικό
επιµέλειας. Η ελληνική συµµετοχή είναι από τις πιο δραστήριες µε εναρκτήρια κίνηση την δηµιουργία

ιστοσελίδας προβολής και υποστήριξης του αρχείου (http://elisdocs.rclis.org/greek), παράδειγµα
που ακολούθησαν και άλλες χώρες, δηµιουργώντας ένα κατανεµηµένο, πολυγλωσσικό σύστηµα
υποστήριξης των τυπικών εργασιών του αρχείου. Η ελληνική συµµετοχή συνέταξε οδηγούς χρήσης
του αρχείου στην ελληνική, σχεδίασε ενηµερωτικό υλικό, το οποίο διενεµήθη σε διάφορες εκδηλώσεις,
και πρόβαλε το αρχείο µέσω δηµοσιεύσεων (Φραντζή & Τσάκωνας 2005a, 2005b) και (Ανδρέου 2007).
3. Λειτουργία του αρχείου
Καθώς τα αποθετήρια εµπλέκουν µε ποικίλους τρόπους διαφόρους χρήστες στην ανάπτυξη της
συλλογής τους προβλέπουν δύο τρόπους χρήσης: την αρχειοθέτηση ή δραστηριότητα εισαγωγής
σύµφωνα µε τον Luce (2001) και την πραγµατική χρήση για την ανάκτηση της πληροφορίας. Για την
ολοκλήρωση των τυπικών εργασιών του το E-LIS περιλαµβάνει ένα εύρος διαδικασιών που µε τη
σειρά τους προϋποθέτουν την ύπαρξη ρόλων και την αντιστοίχιση τους µε συγκεκριµένα δικαιώµατα.
Οι τάξεις χρηστών του E-LIS –πέραν των επισκεπτών- είναι α) οι εγγεγραµµένοι χρήστες, οι οποίοι
καταθέτουν στο αρχείο τεκµήρια ενδιαφέροντος, β) οι επιµελητές (editors), οι οποίοι ελέγχουν την
ποιότητα των καταθέσεων και γ) οι διαχειριστές του αρχείου.
Η διαδικασία υποβολής τεκµηρίων προβλέπει κάποια στάδια για την εισαγωγή τους στο αρχείο.
Οι εν δυνάµει καταθέτες πρέπει να εγγραφούν στο E-LIS και στην πορεία “οδηγούνται” σε ένα
εξατοµικευµένο χώρο εργασίας, όπου µέσα από συγκεκριµένες φόρµες κατά περίπτωση τεκµηρίου,
εισάγουν τα µεταδεδοµένα και “φορτώνουν” το πλήρες κείµενο του τεκµηρίου. Οι χρήστες ορίζουν το
επίπεδο πρόσβασης, (ελεύθερο ή προσβάσιµο υπό περιορισµούς) και δίνουν τις λέξεις-κλειδιά από το
ταξινοµικό σύστηµα JITA (ένα απλό σύστηµα, το οποίο δεν αποσκοπεί σε περιεκτική ταξινόµηση,
αλλά στην εύκολη ανάκτηση τεκµηρίων, µέσω της σάρωσης του αρχείου). Με την ολοκλήρωση της
“µεταφόρτωσης” το αρχείο µεταφέρεται σ’ ένα προσωρινό στάδιο υποβολής, το οποίο είναι
προσβάσιµο από τα µέλη της οµάδας επιµέλειας. Οι επιµελητές κάθε χώρας αναλαµβάνουν την
εξέταση του τεκµήριου και το εγκρίνουν κάνοντας τυχόν απαραίτητες αλλαγές. Οι διαχειριστές του
δικτυακού τόπου είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του αρχείου, αλλά και για την υλοποίηση
νέων υπηρεσιών στο αρχείο.
Το E-LIS παρέχει τη δυνατότητα απλής και σύνθετης αναζήτησης σε όλες τις γλώσσες των
τεκµηρίων που υπάρχουν στο αρχείο, ενώ παράλληλα ο χρήστης µπορεί να σαρώσει το αρχείο
σύµφωνα µε µια σειρά από ευρετήρια όρων, όπως το όνοµα του συγγραφέα ή του επιµελητή, τον τίτλο
ενός περιοδικού ή βιβλίου, το θέµα, τη χώρα, το έτος και τέλος τις πρόσφατες προσθήκες. Το E-LIS
πλαισιώνεται από µια σειρά περιφερειακών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την παρακολούθηση της
εξέλιξης της συλλογής, όπως για παράδειγµα κατάλογος πρόσφατα κατατεθειµένων τεκµήριων,
ενηµερωτικά µηνύµατα και υπηρεσίες RSS, την εκµάθηση της χρήσης του αρχείου, µε τη χρήση
οδηγών, και την επιθεώρηση της ανάπτυξης του αρχείου µε στατιστικά δεδοµένα, τόσο σε επίπεδο
αρχείου, όσο και σε επίπεδο µεµονωµένου τεκµηρίου. Ο χρήστης µπορεί να δει τον αριθµό των
επισκέψεων που έχουν γίνει στο άρθρο του (abstract views) και των µεταφορτώσεων (downloads) ανά
µήνα, έτος και χώρα. Το E-LIS ενθαρρύνει την ελεύθερη πρόσβαση αλλά ταυτόχρονα προσφέρει στους
χρήστες τη δυνατότητα περιορισµού της πρόσβασης. Σε ειδικές περιπτώσεις, πρόσβαση µπορεί να
περιοριστεί στον καταθέτη µόνο και στο προσωπικό του αρχείου. Καθώς είναι σύµφωνο µε το OAI
P.M.H., το E-LIS επιτρέπει τη συλλογή µεταδεδοµένων από τρίτα αρχεία, η συγκοµιδή, όµως, του
πλήρους περιεχοµένου δεν είναι επιτρεπτή.
2006
Επισκέψεις
Σελίδες
Αρχεία
Hits

Ιαν.
150.587
554.987
859.731
1.094.813

Φεβ.
148.872
569.270
943.021
1.196.011

Μαρ.
Απρ.
Μαϊ.
Ιούν.
Ιουλ.
Αυγ.
241.993
172.875
209.781
209.218
180.703
182.686
809.820
699.153
762.400
742.916
665.594
859.906
1.254.629 1.067.230 1.397.462 1.252.001 1.054.061 1.360.459
1.628.309 1.343.413 1.776.932 1.599.482 1.328.466 1.747.196
Πίνακας 1: Στατιστικά χρήσης ανά µήνα για το έτος 2006

Σεπ.
218.034
722.358
1.390.334
1.859.191

Οκτ.
254.136
1.536.744
2.135.705
2.856.251

Νοε.
304.354
1.710.748
2.340.967
3.149.360

4. Η ψηφιοποίηση των πρακτικών των Πανελληνίων Συνεδρίων των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ανέλαβε πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση,
ψηφιοποίηση και οργάνωση σε ηλεκτρονική µορφή των πρακτικών των Πανελλήνιων Συνεδρίων
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΠΣΑΒ). Οι εγγραφές των Συνεδρίων (από το 5ο µέχρι το 15ο για τα
οποία υπήρχαν πρακτικά) ψηφιοποιήθηκαν (όσα δεν υπήρχαν σε ηλεκτρονική µορφή),

∆εκ.
252.506
1.143.726
1.552.863
2.111.640

καταλογογραφήθηκαν σε UNIMARC στο σύστηµα ΑΒΕΚΤ και διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση http://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να δοθεί
στην ελληνική βιβλιοθηκονοµική κοινότητα η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτηση και πρόσβασης
στο πλήρες κείµενο των πρακτικών όλων των συνεδρίων. Από τεχνική, βιβλιοθηκονοµική άποψη τα
κριτήρια που επέβαλλαν το µορφότυπο MARC στο κύριο αρχείο ήταν α) η συγκριτικά ευκολότερη
διαδικασία µιας µελλοντικής µαζικής, αυτοµατοποιηµένης µετατροπής και µεταφοράς από το
αναπτυγµένο και πλήρως αναλυτικό MARC προς εφαρµογές µε πιο συµπυκνωµένα µορφότυπα (eprint, Dublin Core, METS, MODS κλπ.) και β) η δυνατότητα αναζήτησης της βάσης δεδοµένων των
ΠΣΑΒ µέσα από συστήµατα ενιαίας αναζήτησης κατανεµηµένων καταλόγων µε το πρωτόκολλο
Z39.50 (π.χ. ΑΡΓΩ, ΖΕΦΥΡΟΣ κλπ.).
Μεταξύ των προβληµάτων που εµφανίστηκαν κατά τη διαδικασία καταλογογράφησης και
ψηφιοποίησης των πρακτικών αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα:
1. Οι τίτλοι στα πλήρη κείµενα ορισµένων ανακοινώσεων διέφεραν από αυτούς στο πρόγραµµα
του συνεδρίου. Ως τίτλος θεωρήθηκε αυτός που εµφανίζεται στο κείµενο των έντυπων
πρακτικών.
2. Στις περιπτώσεις που η ψηφιοποίηση των ανακοινώσεων πραγµατοποιήθηκε από το έντυπο
των πρακτικών µε σάρωση, ακολούθησε οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και η
µετατροπή του κειµένου σε PDF.
3. Η διασύνδεση προς το πλήρες κείµενο πραγµατοποιείται µέσω συµπλήρωσης του πεδίου 856
του UNIMARC,
4. Έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί η αντίστοιχη σελιδοποίηση µε την έντυπη έκδοση των
πρακτικών µε επιµέλεια (post editing) του αποτελέσµατος της οπτικής αναγνώρισης
χαρακτήρων. Παρά το γεγονός ότι η επιλογή της πλατφόρµας MARC δεν επιτρέπει αναζήτηση
στο πλήρες κείµενο των ανακοινώσεων, η αξία της διαδικασίας OCR φάνηκε µετά τη µεταφορά
των ανακοινώσεων στο E-LIS, όπου το πλήρες κείµενο των ανακοινώσεων είναι άµεσα
αναζητήσιµο.
5. Μεταφορά των πρακτικών των ΠΣΑΒ στο E-LIS
Οι οµάδες επιµέλειας του E-LIS για την Ελλάδα και την Κύπρο, θέλοντας να συµβάλουν στην
ανάπτυξη του E-LIS και στον εµπλουτισµό του µε ελληνικά κείµενα, αποφάσισαν να ενσωµατώσουν
τη βάση δεδοµένων µε τα πρακτικά των ΠΣΑΒ στο E-LIS. Με τη βοήθεια των τεχνικών του E-LIS τα
µεταδεδοµένα των εγγραφών µετατράπηκαν αυτόµατα και µαζικά από UNIMARC σε ΟΑΙ και
τοποθετήθηκαν σε ένα προσωρινό αρχείο (Submission buffer) ώστε να τύχουν της τελικής έγκρισης
και επεξεργασίας από τους Επιµελητές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Οι επιµελητές πρέπει να επεξεργαστούν κάθε εισήγηση ξεχωριστά προσθέτοντας κάποια πεδία που
δεν υπήρχαν στην αρχική µορφή του άρθρου, µεταφράζοντας ή και γράφοντας πολλές φορές την
περίληψη και τις λέξεις κλειδιά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ακόµα και εντοπίζοντας το
πλήρες κείµενο ή την παρουσίαση (όταν αυτό δεν συµπεριλαµβανόταν στα πρακτικά)
επικοινωνώντας µε τους ίδιους τους συγγραφείς.
Οι επιµελητές εκτιµούν ότι δεν τίθεται θέµα πνευµατικών δικαιωµάτων από το γεγονός ότι τα
κείµενα είναι ελεύθερα προσβάσιµα µέσω του E-LIS αφού:
1. Τα κείµενα αυτά ήταν ούτως ή άλλως προσβάσιµα από τον καθένα µέσω της ιστοσελίδας της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου,
2. Πολλά από αυτά είναι ακόµα αναρτηµένα στις σελίδες που φιλοξένησαν τα Συνέδρια,
3. Η πρόθεση για δηµοσίευση των πρακτικών των ΠΣΑΒ γνωστοποιήθηκε τόσο σε προηγούµενα
Συνέδρια (Τσιµπόγλου & Ζέρβας & Ανδρέου, 2006) όσο και µέσω της λίστας επικοινωνίας µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Acadelib). Κάποιοι από τους συγγραφείς (ειδικά ξένοι)
ενηµερώθηκαν προσωπικά και έδωσαν την συγκατάθεση τους για αυτή τη προσπάθεια. Εννοείται
πως οποιοσδήποτε συγγραφέας, µπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγµή µε τους Επιµελητές
ζητώντας να εξαιρεθεί το κείµενο του.
Στο E-LIS µεταφέρθηκαν µόνο οι εισηγήσεις που είχαν πλήρες κείµενο ή έστω µια παρουσίαση
(PowerPoint). Όσες εισηγήσεις δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν σε πλήρη µορφή, καθώς επίσης, οι
χαιρετισµοί, τα προγράµµατα των ΠΣΑΒ, κλπ., δεν συµπεριφέρθηκαν στο E-LIS, αλλά εξακολουθούν
να υπάρχουν για ιστορικούς (και όχι µόνο) λόγους στη βάση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου

Κύπρου. Στην ίδια βάση βρίσκεται και η εναλλακτική διεύθυνση των κειµένων η οποία δηλώνεται στη
περιγραφή του κάθε e-print στο E-LIS.
Μεταξύ των τεχνικών προβληµάτων που αντιµετωπίστηκαν κατά τη µεταφορά από το περιβάλλον
MARC στο περιβάλλον E-LIS αξίζει να αναφερθούν:
1. Η µετατροπή των δεδοµένων έγινε µέχρι ένα σηµείο µε αυτόµατο τρόπο. Η πλήρης µεταφορά των
µεταδεδοµένων ωστόσο πραγµατοποιείται σταδιακά και δεν ήταν στην κυριολεξία αυτόµατη.
Χρειάστηκε επιµέλεια, συµπληρώσεις και διορθώσεις σε όλες τις εγγραφές για να ικανοποιηθούν
οι προϋποθέσεις της ακολουθούµενης πολιτικής από το E-LIS (συµπλήρωση θεµατικών
κατηγοριών, λέξεων κλειδιών, περιλήψεων ή/και µετάφραση στην αγγλική όπου δεν υπήρχαν).
Το γεγονός αυτό δεν ακυρώνει την ορθότητα της επιλογής του κύριου αρχείου σε MARC.
2. Το γεγονός ότι ορισµένες ανακοινώσεις προϋπήρχαν της µαζικής µεταφοράς στο E-LIS, επέβαλλε
τον έλεγχο από τους επιµελητές εγγραφή προς εγγραφή. Το πρόβληµα των διπλοεγγραφών
παρουσιάζεται σε όλα τα αποθετήρια που περιλαµβάνουν στο υλικό τους µεταδεδοµένα µε
αυτόµατη συγκοµιδή (harvesting) από άλλα αποθετήρια
3. Παρουσιάστηκε το πρόβληµα τυποποίησης της απόδοσης των ονοµάτων των συγγραφέων στην
ελληνική (καθώς και στις γλώσσες που δεν χρησιµοποιούν λατινικούς χαρακτήρες). Υπάρχουν
συγγραφείς τα ονόµατα των οποίων εµφανίζονται µία φορά στην ελληνική και άλλη µια φορά µε
λατινικούς χαρακτήρες, παρότι πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Η οριστική λύση δεν
µπορεί να δοθεί σε επίπεδο µεµονωµένου συγγραφέα µε την υποχρεωτική υιοθέτηση µίας
µοναδικής εκδοχής του ονόµατος κάθε συγγραφέα (σε χαρακτήρες της γλώσσας του ή σε
λατινικούς). Μία λύση που αξιοποιεί τις παραποµπές µη καθιερωµένων προς καθιερωµένες
αποδόσεις µοιάζει πιο αποτελεσµατική. Η εκχώρηση ενός εσωτερικού αριθµού για κάθε καταθέτη
που ήδη χρησιµοποιείται στη διαδικασία κατάθεσης του E-LIS, µπορεί να επεκταθεί και στους
συγγραφείς και να αποτελέσει την τεκµηριωτική βάση της λύσης. Ανάλογη προσέγγιση έχει
ακολουθηθεί µε επιτυχία στην εφαρµογή Author Identifier συστήµατος SCOPUS
<http://info.scopus.com/detail/facts/>.
4. Όλα τα άρθρα που παρουσιάστηκαν στα ΠΣΑΒ καταχωρήθηκαν στην Ελλάδα, ακόµη και αν οι
συγγραφείς τους προέρχονταν από άλλες χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές τα άρθρα
καταχωρήθηκαν και στη χώρα προέλευσης του συγγραφέα.
6. Οφέλη από τη συµπερίληψη των ΠΣΑΒ στο E-LIS
Πριν την έναρξη της µαζικής µεταφοράς µεταδεδοµένων από τα ΠΣΑΒ, στο E-LIS
περιλαµβάνονταν 85 εγγραφές καταχωρηµένες στην Ελλάδα από µεµονωµένους καταθέτες. Με τη
µαζική µεταφορά οι εγγραφές, µέχρι τις 12/8/2007, ανέρχονται ήδη στις 213 και µετά την
ολοκλήρωση της µεταφοράς αναµένεται να ξεπεράσουν τις 500. Η συµπερίληψη των πρακτικών των
ΠΣΑΒ στο E-LIS είναι προς όφελος όλων των µερών αφού:
1. Το E-LIS εµπλουτίστηκε µαζικά µε εκατοντάδες νέα e-prints και θα συνεχίσει να εµπλουτίζεται και
στο µέλλον από τα επόµενα ΠΣΑΒ.
2. Η ελληνική βιβλιοθηκονοµική κοινότητα απόκτησε µια σηµαντική µάζα κειµένων σε µια διεθνή
βάση, η οποία χρησιµοποιείται από επιστήµονες του χώρου σε όλο τον κόσµο.
3. Η παραγωγή δηµοσιεύσεων της ελληνικής βιβλιοθηκονοµικής κοινότητας µπορεί να αποτιµηθεί
σε σύγκριση µε την παραγωγή δηµοσιεύσεων οµοτέχνων από άλλες χώρες.
4. Η ενίσχυση του E-LIS µε ελληνόγλωσσα κείµενα αποτελεί κίνητρο για περισσότερη συµµετοχή
µεµονωµένων συγγραφέων-καταθετών.
5. ∆ίνεται η ευκαιρία σε κάθε Έλληνα συγγραφέα του οποίου τα κείµενα συµπεριλαµβάνονται στο
E-LIS να κάνει αισθητή την παρουσία του στη διεθνή βιβλιοθηκονοµική κοινότητα, ενώ
ταυτόχρονα αποκτά και µια εύχρηστη βάση στην οποία µπορεί να αρχειοθετεί τα κείµενα του, να
παρακολουθεί τα στατιστικά της χρήσης τους.
7. Προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης του E-LIS
Η βασική φιλοσοφία του E-LIS, η οποία εκφράζεται στο σχεδιασµό εισαγωγής µεταδεδοµένων,
είναι η αυτοαρχειοθέτηση από µεµονωµένους συγγραφείς-καταθέτες. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη
και τη δυνατότητα µαζικής µεταφοράς µεταδεδοµένων και ψηφιακών τεκµηρίων. Η µαζική

τροφοδότησης του E-LIS µε µεταδεδοµένα έχει ήδη ακολουθηθεί µε επιτυχία και από άλλες εθνικές
οµάδες επιµελητών (Κούβα), οι οποίες εισήγαγαν αποδελτιωµένα και σαρωµένα τα πλήρη κείµενα
από άρθρα περιοδικών. Ανάλογος προβληµατισµός αναπτύσσεται και σε άλλες εθνικές οµάδες
επιµελητών (Αυστρία). Το E-LIS µπορεί να φιλοξενήσει το µεγαλύτερο µέρος της µεγαλύτερο µέρος
της ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέµατα Βιβλιοθηκονοµίας-Επιστήµης Πληροφόρησης.
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Εικόνα 2. Μοντέλο τροφοδότησης E-LIS µε ελληνική βιβλιογραφία

Η µαζική µεταφορά των ΠΣΑΒ στο E-LIS αποτελεί ένα επιτυχές εγχείρηµα συνεργασίας µε
χρήσιµο αποτέλεσµα. Η πληρότητα στη συλλογή δηµοσιευµάτων του E-LIS που προέρχονται από
Ελλάδα και Κύπρο µπορεί να επιτευχθεί µε το συνδυασµό µεµονωµένων καταθέσεων και µαζικών
µεταφορών. Οι δυνητικές πηγές µαζικής τροφοδότησης του E-LIS είναι τα άρθρα που έχουν
δηµοσιευτεί σε επετηρίδες Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων (Τεκµήριο, Τµήµα Αρχειονοµίας και
Βιβλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο), σε ελληνόγλωσσα περιοδικά του χώρου, οι διπλωµατικές
εργασίες των µεταπτυχιακών φοιτητών, οι πτυχιακές εργασίες, δηµοσιευµένα πρακτικά ή
µεµονωµένες ανακοινώσεις σε σχετικά συνέδρια και ηµερίδες (εικόνα 2), Αυτά τα δηµοσιεύµατα
αναλαµβάνει µετά από συνεννόηση µε τους εκδότες και τους αρµόδιους φορείς να τα συγκεντρώσει η
Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου και να τα εντάξει σε περιβάλλον MARC στην υφιστάµενη βάση
δεδοµένων των ΠΣΑΒ (που πρέπει βέβαια να αλλάξει όνοµα). Αποδελτίωση ορισµένων από αυτά έχει
ήδη πραγµατοποιηθεί από το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας των ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μια συνεργασία σε
αυτό το πεδίο θα ελαχιστοποιούσε την επανάληψη προσπαθειών. Τη µεταφορά των µεταδεδοµένων
και του ψηφιακού υλικού που θα προκύψει, από το περιβάλλον MARC στο E-LIS, θα αναλάβουν οι
οµάδες επιµελητών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα µεταδεδοµένα από καταθέσεις µεµονωµένων
συγγραφέων - κυρίως από (προ-) δηµοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά - µπορούν να τροφοδοτούν
το E-LIS και από εκεί να ενηµερώνεται σε τακτά διαστήµατα και η βάση δεδοµένων. Η οποία µπορεί
να υπάρξει ως συµπληρωµατικό εργαλείο του E-LIS εφόσον επεκταθεί και σε δηµοσιευµένο υλικό που
δεν συνοδεύεται από ψηφιακό πλήρες κείµενο.
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