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Η Πληροφόρηση Σήµερα



Η Πληροφόρηση Σήµερα (2)



Η Συµβατική Πληροφόρηση



Το Υλικό Πληροφόρησης



Πηγές του Υλικού

Τυπικές & άτυπες διαδικασίες &  µηχανισµοί παραγωγής
συµβατικού υλικού µε φυσική υπόσταση
∆ιαδικασίες & µηχανισµοί δηµοσίευσης υλικού στο web
Αυτοµατοποιηµένες, ελεγχόµενες ή όχι,  διαδικασίες & 
µηχανισµοί παραγωγής ψηφιακού υλικού



Τυπικές & άτυπες διαδικασίες &  
µηχανισµοί παραγωγής συµβατικού

υλικού µε φυσική υπόσταση

Συµβατικοί εκδοτικοί µηχανισµοί
Εξωεµπορικοί συµβατικοί µηχανισµοί
Κυβερνητικοί & ∆ιακυβερνητικοί µηχανισµοί

Γκρίζα βιβλιογραφία (grey literature)



∆ιαδικασίες & µηχανισµοί
δηµοσίευσης υλικού στο Internet

Τυπικοί µηχανισµοί ηλεκτρονικής δηµοσίευσης
Ιδιωτική ηλεκτρονική δηµοσίευση
Συµβατικοί εκδοτικοί µηχανισµοί µε παράλληλο στο web



Αυτοµατοποιηµένες, ελεγχόµενες ή όχι,  
διαδικασίες & µηχανισµοί παραγωγής

ψηφιακού υλικού

Παραγωγή ψηφιακών αρχείων από αυτοµατοποιηµένους
διαχειριστικούς µηχανισµούς
Παραγωγή ψηφιακού υλικού από ανταλλαγή µηνυµάτων, 
συζητήσεις σε chat-rooms κτλ.

∆ιαχείριση αρχείων (records management)
∆ιαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων



Μορφές του υλικού

Ψηφιακό υλικό
Πρωτογενώς ψηφιακό
Αποτέλεσµα ψηφιοποίησης

Συµβατικό υλικό
Αµιγώς συµβατικό
Σε παράλληλη εκδοχή µε ψηφιακό

Υβριδικό υλικό
Πολυµεσικό υλικό

Μορφότυπα



∆ιαδικασία Παραγωγής υλικού

Παραγωγή από τυπικούς µηχανισµούς (εκδότες)
Παραγωγή από οποιοδήποτε µηχανισµό εκτός του
εκδοτικού χώρου
Παραγωγή από ιδιώτες
Αυτοµατοποιηµένη παραγωγή
Ο ρόλος της Υπηρεσίας Πληροφόρησης ως παραγωγού
υλικού



Χαρακτηριστικά & Προβλήµατα
του υλικού

Έλεγχος & ∆ιαχείριση
πνευµατικών
δικαιωµάτων και αδειών
χρήσης/πρόσβασης
Συνύπαρξη συµβατικού & 
ψηφιακού υλικού
Σχέσεις συµβατικού & 
ψηφιακού µε κοινή
προέλευση
Ειδικά προβλήµατα
αποθήκευσης/διατήρησης
Ψηφιακού υλικού
(µορφές, χώροι, 
αποθετήρια…)

Πολυτυπία
Πολυµεσικότητα
Ασάφεια ή και ανυπαρξία
τυπικών ορίων
∆υναµικότητα δοµής & 
περιεχοµένου
Έλεγχος εκδοχών
Έλεγχος αξιοπιστίας
Έλεγχος ασφάλειας / 
αναγνώριση, 
αυθεντικοποίηση



∆ίαυλοι & Μορφές παραγωγής &  
∆ηµοσίευσης Τεκµηρίων

Συµβατικοί δίαυλοι (εκδοτικοί µηχανισµοί υλικού µε
φυσική υπόσταση)
∆ιαδίκτυο
Ιδιωτικά δίκτυα (Intranets)



Ζητήµατα σχετικά µε την ανάπτυξη
και διαχείριση συλλογών:

Συλλογή ή πρόσβαση; (εξάρτηση από άλλον,
πρέπει το σύστηµα να είναι σε λειτουργία…)
Σχέσεις µε άλλες βιβλιοθήκες (για εξασφάλιση
πρόσβασης)
Η πρόσβαση περιλαµβάνει ζητήµατα όπως

µάρκετινγκ, διάθεση τεκµηρίων, προµηθευτές-
διαθέτες-εκδότες
Ιδιαίτερη έµφαση σε οικονοµικά και νοµικά ζητήµατα

(πνευµατικά δικαιώµατα, άδειες χρήσης, licenses…)



Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους

Open Archives Initiative
http://www.openarchives.org/

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης
Πρότυπα

http://www.openarchives.org/


Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους
Budapest Open Access Initiative

http://www.soros.org/openaccess/

"By 'open access' to this literature, we mean its free
availability on the public internet, permitting any users to
read, download, copy, distribute, print, search, or link to
the full texts of these articles, crawl them for indexing, 
pass them as data to software, or use them for any other
lawful purpose, without financial, legal, or technical
barriers other than those inseparable from gaining
access to the internet itself. The only constraint on
reproduction and distribution, and the only role for
copyright in this domain, should be to give authors
control over the integrity of their work and the right to be
properly acknowledged and cited." 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm#openaccess

http://www.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm#openaccess


Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους

Budapest Open Access Initiative

Self-Archiving
•Οι ερευνητές αποθηκεύουν το έργο τους σε δικό τους χώρο

Open-access Journals
•Οι ερευνητές εκδίδουν το έργο τους σε περιοδικό ανοικτής
πρόσβασης

Open access journals / Open access archives?
Peer-review?

http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Tp/nature4.htm
http://www.doaj.org/


Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους

Bethesda Statement on Open Access Publishing
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

βιοϊατρική

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities

http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_gr.pdf

http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm


Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους
IFLA Statement on

Open Access to Scholarly Literature and Research
Documentation
http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
IFLA Committee on Free Access to Information and

Freedom of Expression (FAIFE)
http://www.ifla.org/faife/index.htm
(Article 19 of the United Nations Universal Declaration of Human
Rights)

Intellectual freedom is the right of every individual to both hold
and express opinions and to seek and receive information. 
Intellectual freedom is the basis of democracy. 
Intellectual freedom is the core of the library concept

http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html
http://www.ifla.org/faife/index.htm


Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους

Romeo Project (self-archiving UK research)
http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/

Sherpa Projects http://www.sherpa.ac.uk/
SHERPA: Securing a Hybrid Environment for Research

Preservation and Access
Publisher copyright policies & self-archiving

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?all=yes

http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/


Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους

Sherpa Projects 
Publisher copyright policies & self-archiving

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?all=yes





Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους

Directory of Open Access Repositories OpenDOAR
http://www.opendoar.org/

Directory of Open Access Journals DOAJ 
http://www.doaj.org/

E-LIS: The open archive for Library and Information
Science
http://eprints.rclis.org

http://www.opendoar.org/
http://www.doaj.org/
http://eprints.rclis.org/
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http://eprints.rclis.org/archive/00001550/01/AOposter.pdf
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Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους
Ρόλος των βιβλιοθηκών

•Να ενηµερωθούν για τις σχετικές υπηρεσίες (eprints)
•Να ενηµερώσουν το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό
•Να το εκπαιδεύσουν
•Να φροντίσ(ζ)ουν για τη διατήρηση/συντήρηση του ψηφιακού υλικού

Και οι συγγραφείς;

•Θέλουν να δηµοσιοποιείται το έργο τους
•Θέλουν να γίνεται γρήγορα η προβολή του έργου τους

•Θέλουν να υπάρχει καλή παρουσίαση του έργου τους
•Θέλουν να είναι εύκολος ο τρόπος υποβολής της εργασίας
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