Υποέργο 3

Συγκρότηση Ιδρυµατικού
Αποθετηρίου
Ο κύριος στόχος του συγκεκριµένου υποέργου είναι η
ανάπτυξη του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου, το οποίο µε το
σύνολο των υπηρεσιών του θα εξασφαλίζει τη διαχείριση
και διάδοση σε ψηφιακή µορφή του πνευµατικού έργου
που παράγεται από την πανεπιστηµιακή κοινότητα.

∆ράσεις Υποέργου 3
1. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση λογισµικού
ανάπτυξης Ιδρυµατικών Αποθετηρίων.
2. Ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση υλικού που έχει
συγκεντρωθεί στα πλαίσια του υποέργου 1 της
παρούσας Πράξης.
3. Εµπλουτισµός του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου
“ΟΛΥΜΠΙΑΣ”.
4. Προσθήκη νέων αυτοµατοποιηµένων υπηρεσιών για την
εισαγωγή στο Αποθετήριο από τους ίδιους τους χρήστες
των τεκµηρίων και των µεταδεδοµένων τους.
5. ∆ηµιουργία Ενιαίας Πληροφοριακής ∆ικτυακής Πύλης
διαχείρισης και διάθεσης του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου
και των ψηφιακών υπηρεσιών της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
6. Υποδοµή συστήµατος Ηλεκτρονικών ΜικροΕκδόσεων ePublishing µε υπηρεσίες: Έκδοση Ηλεκτρονικών
Περιοδικών, ∆ιοργάνωση (δηµιουργία, φιλοξενία)
Ηλεκτρονικών Συνεδρίων.
7. Προσωποποιηµένες υπηρεσίες προς τους χρήστες.

Τα οφέλη για το επιστηµονικό προσωπικό, τους φοιτητές,
τους εργαζόµενους του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και την
τοπική κοινωνία από την υλοποίηση του έργου
συνοψίζονται στα εξής:
� Οργανωµένη και µεγαλύτερη προβολή της
ερευνητικής παραγωγής της επιστηµονικής
κοινότητας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε ανάλογη
αύξηση των αντίστοιχων αναφορών και παραποµπών.
� ∆υνατότητα αυτο-αρχειοθέτησης εργασιών. Τα µέλη
της επιστηµονικής κοινότητας του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων µέσα από µια απλή διαδικτυακή
διαδικασία θα µπορούν να αποθέτουν τα τεκµήριά
τους στο Αποθετήριο ακολουθώντας τις πολιτικές
που καθορίζονται από τις άδειες
«Creative Commons».
� Συνεισφορά στην παγκόσµια προσπάθεια για την
εξασφάλιση ανοικτής πρόσβασης στην ερευνητική
παραγωγή και συνεπώς στη µείωση του κόστους σε
εθνικό επίπεδο των δαπανών πρόσβασης στην
επιστηµονική γνώση.
� Ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών από
τις επιχειρήσεις.

Η υλοποίηση του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου αποτελεί µια
δέσµευση του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την
µακροχρόνια διατήρηση και δηµόσια προβολή της
επιστηµονικής παραγωγής του Ιδρύµατος.
Είναι σηµαντικό να ενισχύσουµε όλοι µας την ανοικτή
πρόσβαση και το Ιδρυµατικό Αποθετήριο, ώστε να
συµβάλουµε στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης και
διάδοσης της ακαδηµαϊκής γνώσης.

Ποιότητα ζωής για όλους

Η πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Με τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων βάσει της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"» έχει ως στόχο τη δηµιουργία
υποδοµών ανοικτής πρόσβασης στην επιστηµονική
παραγωγή του Ιδρύµατος.
Η πράξη υλοποιείται από τον άξονα προτεραιότητας "02 ΤΠΕ
και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. «Ψηφιακή
Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2013.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό
των 839.200,00 � συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
Κυρίαρχο στοιχείο της προτεινόµενης πράξης αποτελεί η
υλοποίηση του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου ακολουθώντας
τεχνολογίες ανοικτής πρόσβασης, όπως έχουν αναπτυχθεί
σε διεθνές επίπεδο, και η διαµόρφωση αποτελεσµατικού
µοντέλου λειτουργίας µε σκοπό:
� Την ευέλικτη, οργανωµένη διάθεση του επιστηµονικού
υλικού σε µια ποικιλία από µορφότυπα
συµπεριλαµβανοµένων κειµένων, ήχων, φωτογραφιών
και videοs.
� Την διασφάλιση της ποιότητας του υλικού και τη
µακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού περιεχοµένου.
� Την συµµετοχή σε διεθνείς συναθροιστές (π.χ. DRIVER,
BASE, OAIster, Europeana) και καταλόγους (π.χ. ROAR,
OpenDOAR, OAI registry), που συνεισφέρουν στην
αύξηση της προβολής του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου.

Για την υλοποίηση της Πράξης έχει συγκροτηθεί η οµάδα
του έργου αποτελούµενη από εξωτερικούς συνεργάτες και
υπαλλήλους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων.
Η Πράξη συνίσταται από 3 διαφορετικά υποέργα.

Υποέργο 1

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

∆ράσεις Υποέργου 1
1. Συλλογή Έντυπου και Ψηφιακού Αναδροµικού Υλικού
για ένταξή του στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο.
2. Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας
(ILSaS). Με τη δράση αυτή η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατός
µας συµµετέχει στο υποέργο 1 της Οριζόντιας ∆ράσης
του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
(Σ.Ε.Α.Β.), «∆ηµιουργία κεντρικής υποδοµής για την
παροχή ολοκληρωµένου περιβάλλοντος βιβλιοθήκης
ως υπηρεσίας (ILSaS)».
Το υποέργο αυτό έχει ως στόχο τη µετάβαση από τα
επιµέρους τοπικά ολοκληρωµένα πληροφοριακά
συστήµατα βιβλιοθηκών (ΟΠΣΒ) σε ένα κεντρικό
συνεργατικό σύστηµα, εγκατεστηµένο κεντρικά, το
οποίο οι βιβλιοθήκες-µέλη θα χρησιµοποιούν
αυτόνοµα αλλά και συνεργατικά για τις κοινές τους
δραστηριότητες.
3. Υπηρεσίες Τεκµηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης
της Ερευνητικής ∆ραστηριότητας του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων.
4. Ηµερίδες ενηµέρωσης σχετικές µε την ανοικτή
πρόσβαση και τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Υποέργο 2

Προµήθεια Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού και Υποδοµών
Πληροφοριακών Συστηµάτων
Στόχος του συγκεκριµένου υποέργου είναι η αναβάθµιση
των ψηφιακών υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα
ενιαίο κεντρικό και αποτελεσµατικό πληροφοριακό
σύστηµα διάθεσης του περιεχοµένου του Ιδρυµατικού
Αποθετηρίου και των ενοποιηµένων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

∆ράσεις Υποέργου 2
1. Προµήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού
2. Αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

