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Κίνημα Ανοικτής Πρόσβασης (ΟΑ)
Κοινωνικό Κίνημα της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας για την
εφαρμογή των αρχών της Ανοικτής Πρόσβασης στη διάδοση της επιστημονικής
γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, χωρίς τη διαμεσολάβηση των
Εκδοτών.
Το Κίνημα αποβλέπει σε :
 Πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο για τη
διάδοση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής γνώσης και της
επιστημονικής πληροφορίας.


Επιστημονική και Ακαδημαϊκή βιβλιογραφία προσβάσιμη ελεύθερα από
όλους τους χρήστες του Διαδικτύου

Εκφράστηκε

με την ανάπτυξη:

Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης ( Ευρετήριο http://www.doaj.org/ )
 Ανοικτών Επιστημονικών Αποθετηρίων ( Open Institutional Repositories)
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Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες για την Ανοικτή Πρόσβαση


2006: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί την ανοικτή
πρόσβαση στην δημόσια-χρηματοδοτούμενη έρευνα.



2007: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνας (European Research
Advisory Board (EURAB)) προτείνει την έκδοση οδηγίας για την
ανοικτή πρόσβαση στην Χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα.



2007: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί κείμενο συμφωνίας για
υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών αντιγράφων των άρθρων και τη
διανομή τους online. http://www.scienceeurope.org/



2008 Οδηγίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για στήριξη της
Ανοικτής Πρόσβασης και τη δημιουργία Ιδρυματικών Αποθετηρίων
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Policy_Positions/
Recommendations_Open_Access_adopted_by_the_EUA_Counc
il_on_26th_of_March_2008_final.pdf
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Η Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Σύμφωνα με το πνεύμα της Διακήρυξης της Πρωτοβουλίας Ανοικτής
Πρόσβασης της Βουδαπέστης, το Χάρτη της ECHO (European Cultural
Heritage Online Charter) και τη δήλωση Bethesda για την Ανοικτή
Εκδοτική Πρόσβαση, με την 989 / 8-11-2012 απόφαση της Συγκλήτου
και την 1278 / 26-10-2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υιοθέτησε πολιτική στήριξης της Ανοικτής
Πρόσβασης στη γνώση από τα μέλη του.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εντάχθηκε στη λίστα των υπογραφόντων
της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση
συμμετέχοντας έτσι ενεργά στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης.
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Η Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Μετά την Απόφαση της Συγκλήτου και την υπογραφή της
Διακήρυξης Ανοικτής Πρόσβασης του Βερολίνου (Στοιχείο της
Ιδρυματικής πολιτικής στήριξης της Ανοικτής Πρόσβασης) για
την Υλοποίηση του έργου υπάρχει η ανάγκη για:
Διαμόρφωση

της πολιτικής του Π.Ι. για την Ανοικτή
Πρόσβαση, (Διαβούλευση με αρμόδια όργανα του
Πανεπιστημίου και των Τμημάτων , συζητήσεις, παρουσιάσεις
κ.α.)
Διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και
την υποστήριξη του Αποθετηρίου (π.χ. Ποιος διαχειρίζεται το
αποθετήριο; Με ποια διαδικασία; )
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Πολιτική του Π.Ι. για το Ιδρυματικό του Αποθετήριο




Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω της σύμβασης που υπέγραψε για
την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη του Ιδρυματικού Αποθετηρίου
«Ολυμπιάς» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση» αποφάσισε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης
ψηφιακών δεδομένων ( Αποθετήριο) με τα αποτελέσματα της
δημοσιευμένης έρευνας που υλοποιούν οι ερευνητές του καθώς και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές του.
Το Αποθετήριο «Ολυμπιάς» αποτελεί το εργαλείο υλοποίησης της
πολιτικής του Π.Ι. για την Ανοικτή Πρόσβαση και η Βιβλιοθήκη
Φορέας λειτουργίας του με την τεχνική στήριξη από τα Κέντρα
Υπολογιστών και Δικτύων.
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Σημασία ύπαρξης πολιτικών αποθετηρίου
Συστάσεις προς την ηγεσία των πανεπιστημίων από την Ένωση
Ευρωπαϊκών Παν/μιων (EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION)
Τα

Πανεπιστήμια πρέπει να αναπτύξουν Ιδρυματικές πολιτικές Αποθετηρίου...

Η

βασική προσέγγιση ... θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός Ιδρυματικού
αποθετηρίου ή η συμμετοχή σε ένα συνεργατικό αποθετήριο ..
Οι

Ιδρυματικές πολιτικές του Πανεπιστήμιου πρέπει να απαιτούν από τους
ερευνητές του να καταθέτουν (αυτοαρχειοθετούν) τις επιστημονικές δημοσιεύσεις
τους στο Ιδρυματικό Αποθετήριο αμέσως μόλις γίνονται αποδεκτές για
δημοσίευση.
...

Είναι ευθύνη του Πανεπιστημίου να ενημερώνει τους ερευνητές του για το
Ιδρυματικό του Αποθετήριο και για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας...
Πηγή:http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Policy_Positions/Recommendations_O
pen_Access_adopted_by_the_EUA_Council_on_26th_of_March_2008_final.pdf
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Ιδρυματικού Αποθετήριου
Οργάνωση του Αποθετηρίου


Το περιεχόµενο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα δοµείται σύµφωνα µε το
µοντέλο των κοινοτήτων (communities) και των συλλογών
(collections) που υποστηρίζει το λογισμικό διαχείρισης του DSpace.



Οι κοινότητες του Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα αντιστοιχούν στη
Ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπως είναι
διαµορφωµένη σήµερα.



Οι κοινότητες θα µπορούν να διαφοροποιούνται ή και να
εµπλουτίζονται, κατόπιν έγκρισης της διοίκησης του Π.Ι., σύµφωνα µε
τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις εξελίξεις στα ερευνητικά ή
άλλα ενδιαφέροντα του ερευνητικού δυναµικού του Π.Ι.
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
Κατάθεση Υλικού


Τα τεκµήρια θα υποβάλλονται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ µόνο από δημιουργούς ή
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους. (Υποχρεωτική ή Προαιρετική ? )



Η εγκυρότητα, η αυθεντικότητα και το περιεχόµενο των τεκµηρίων θα αποτελούν
αποκλειστική ευθύνη του ερευνητή/καταθέτη.



Τα τεκµήρια θα µπορούν να κατατίθενται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ σε οποιοδήποτε
χρόνο, αλλά θα διατίθενται σε δηµόσια προβολή σύµφωνα µε τους χρονικούς
περιορισµούς που ενδεχομένως θα τίθενται από τον εκάστοτε κάτοχο δικαιωμάτων ή
χρηµατοδότη της έρευνας.



Τα πνευµατικά δικαιώµατα για τα υποβληθέντα τεκµήρια παραµένουν στο συγγραφέα /
δηµιουργό, µε εξαίρεση πνευµατικά δικαιώµατα που έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους.



Οποιαδήποτε παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων είναι στην ευθύνη του διαχειριστή
του Αποθετηρίου.
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Ιδρυματικού Αποθετήριου

Υλικό που θα κατατίθεται

Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα συλλέγει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει και διαθέτει
διάφορες μορφές της ερευνητικής και διδακτικής παραγωγής του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων όπως:

Άρθρο σε περιοδικό

Επιμέλεια βιβλίου

Έκθεση (Review)

Παραγωγή Ταινιών / Βίντεο

Πνευματική Ιδιοκτησία (π.χ. δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα)

Λογοτεχνικές μεταφράσεις, όπου αυτές περιέχουν σημαντικές εργασίες σύνταξης με
την μορφή έρευνας

Μονογραφία

Προφορική παρουσίαση

Καλλιτεχνική παρουσίαση

Λογισμικό

Τεχνική Έκθεση
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Ιδρυματικού Αποθετήριου
Υλικό που θα κατατίθεται









Έργο Τέχνης / Αντικείμενο /Γραφιστική
Συγγραφή Βιβλίου
Διδακτορική Διατριβή
Διατριβή Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)
Κεφάλαιο σε βιβλίο
Μελέτη για Εξωτερικό Φορέα
Μουσική Σύνθεση
Συμβολή σε Συνέδριο:

Περίληψη,
 Πλήρη παρουσίαση σε συνέδριο,
 Παρουσίαση δημοσιευμένη σε Πρακτικά Συνεδρίου
 Προφορική Παρουσίαση




Εμπιστευτική έκθεση για Εξωτερικό Φορέα
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Ιδρυματικού Αποθετήριου
Κατάθεση αποτελεσμάτων Ερευνητικών Έργων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναμένει ότι οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι και οι
Συμμετέχοντες Ερευνητές σε δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα θα κάνουν ότι
είναι εφικτό για να μεγιστοποιήσουν την προσβασιμότητα, τη χρήση και τις
εφαρμογές των ευρημάτων τους.
Για το λόγο αυτό οφείλουν:
Να

καταθέτουν στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των
ερευνητικών εργασιών που έγιναν αποδεκτές για δημοσίευση σε επιστημονικά
περιοδικά, και υποστηρίζονται εν όλω ή εν μέρει από δημόσιους πόρους αμέσως
μετά την αποδοχή για δημοσίευση.
Να προσκομίζουν στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ τα μεταδεδομένα (τίτλος, συγγραφείς,
περιοδικό που έχει αποδεχθεί το άρθρο κ.α.) που θα εκτίθενται δημόσια από τη
στιγμή της εναπόθεσης της ερευνητικής εργασίας.
Να διατηρούν όπου είναι δυνατόν την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων
επί των δημοσιευμένων άρθρων τους.
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Ιδρυματικού Αποθετήριου
Μεταπτυχιακές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές






Οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν
εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα κατατίθενται υποχρεωτικά
στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Συνεδρία Συγκλήτου 989/8-11-2012).
Η απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων να προϋποθέτει βεβαίωση από
τους Διαχειριστές του Αποθετηρίου ΟΛΥΜΠΙΑΣ ότι προηγήθηκε
κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή της Διδακτορικής ή Μεταπτυχιακής
Εργασίας.
Κατά την υποβολή των διδακτορικών διατριβών και των
µεταπτυχιακών εργασιών, να υπάρχει η δυνατότητα επιβολής
εξαίρεσης εµφάνισης του πλήρους κειµένου της εργασίας για χρονικό
διάστημα έξι (6) - δώδεκα (12) µηνών.
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Ιδρυματικού Αποθετήριου
Δημοσιεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των
επιστημονικών εργασιών όπως:
Άρθρα σε ηµερήσιο ή/και περιοδικό τύπο, Παρουσιάσεις
βιβλίων, Βίντεο διαλέξεων και εκδηλώσεων , Ηχητικό
υλικό, Πτυχιακές εργασίες και Εργασίες Μαθημάτων,
Εγχειρίδια, Οδηγοί, Φυλλάδια, Ευρετήρια, Εκπαιδευτικό
υλικό, Μελέτες, Εκθέσεις, Κείµενα εργασίας,
Επιχειρηµατικά σχέδια, πεζογραφία και ποίηση,
καταχωρήσεις σε εγκυκλοπαίδειες, σημειώσεις από
διαλέξεις, βίντεο διαλέξεις θα εντάσσονται στο Αποθετήριο
με διαφορετική κατηγοριοποίηση και με προαιρετική
κατάθεση.
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Πολιτικές Ανάπτυξης του Ιδρυματικού Αποθετήριου
Διατήρηση Τεκμηρίων


Στους βασικούς στόχους του Αποθετηρίου εντάσσεται και η
μακροχρόνια διατήρηση των τεκμηρίων που κατατίθενται. Σκοπός της
ψηφιακής διατήρησης θα είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας του
επιστημονικού αποθέματος του Π.Ι. και της δυνατότητας των
χρηστών να ανακτούν και να αναπαράγουν το ψηφιακό περιεχόμενο
σε βάθος χρόνου.



Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα επιδιώκει τη συνεχή και απρόσκοπτη
πρόσβαση στα τεκμήρια.



Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ φροντίζει για τη συχνή δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές.



Η πολιτική διατήρησης θα περιλαμβάνει και την μετάβαση (migration)
δηλαδή τη μεταφορά των ψηφιακών τεκμηρίων από ένα περιβάλλον
λογισμικού σε ένα άλλο, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
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Πολιτικές λειτουργίας του Αποθετηρίου
Διαθεσιμότητα
Η πρόσβαση των έργων που θα κατατίθενται στο αποθετήριο θα
εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:


Ελεύθερη: ελεύθερη πρόσβαση στο τεκµήριο. Η δηµοσίευση δεν
υπόκειται σε καμιά δέσµευση και µπορεί να αναρτηθεί στο
Αποθετήριο ''Ολυµπιάς'' και το πλήρες κείµενό της είναι διαθέσιµο στο
διαδίκτυο.



Κλειστή: δε δίνεται πρόσβαση στο τεκµήριο. Στην περίπτωση αυτή
καταχωρούνται µόνο τα στοιχεία της δηµοσίευσης και δεν αναρτάται
το πλήρες κείµενο. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται άδεια
καθώς τα δεδοµένα αυτά είναι µόνο βιβλιογραφικά.

7/2/2013

Γ. Ζάχος Εκδήλωση Ι.Α. "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"

17

Πολιτικές για τη Λειτουργία του Αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
Ο καταθέτης θα μπορεί να ζητήσει την απαγόρευση πρόσβασης στο
πλήρες κείµενο της εργασίας για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτές
που προβλέπονται. Η περίοδος αυτή χορηγείται ως ένα είδος
προστασίας των αποτελεσµάτων της εργασίας όταν ο καταθέτης :
Έχει

υποβάλλει μέρος της εργασίας προς δηµοσίευση σε επιστηµονικά
δηµοσιεύµατα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
Έχει

υποβάλλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε
περιπτώσεις πατέντας.
Διαπραγματεύεται

την εμπορική εκμετάλλευση του έργου του.

Έχει

κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφει στη φόρμα
κατάθεσης.

7/2/2013
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Πολιτικές λειτουργίας του Αποθετηρίου
Απόσυρση Τεκμηρίων



Δεν επιτρέπεται η διαγραφή τεκμηρίων από το Αποθετήριο.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές διαχειριστικών ή νομικών κωλυμάτων,
µπορεί να κριθεί απαραίτητη η απόσυρση τεκµηρίων από τη δημόσια
προβολή αλλά θα παραμένει διαθέσιμη η αρχική εγγραφή των
µεταδεδοµένων και θα αναφέρονται οι λόγοι απόσυρσης .



Αποδεκτοί λόγοι απομάκρυνσης καταχωρήσεων από το αποθετήριο είναι οι
εξής:
α) Πολιτικές εκδοτών
β) Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
γ) Νομικές κυρώσεις
δ) Εθνική ασφάλεια



Οι ερευνητές του Π.Ι., σε συννενόηση µε την οµάδα διαχείρισης του
αποθετηρίου, διατηρούν το δικαίωµα της απόσυρσης µιας έκδοσης τεκµηρίου
που κατατέθηκε και της αντικατάστασής της µε µία νεότερη, είτε της
απόσυρσης ενός ή περισσοτέρων τεκµηρίων για νοµικούς, διαχειριστικούς
λόγους ή λόγους προσβολής πνευµατικών δικαιωµάτων

7/2/2013
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Πολιτικές για τα Πνευματικά Δικαιώματα


Όλο το υλικό που κατατίθεται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα συμφωνεί με
τον εφαρμοστέο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.



Πολλοί εκδότες απαιτούν από τον συγγραφέα να εκχωρήσει τα
πνευματικά δικαιώματα σε αυτούς πριν δημοσιεύσουν μια εργασία. Σε
τέτοια περίπτωση η ανάρτηση του τελικού κειμένου θα γίνεται είτε
άμεσα λόγω της πολιτικής του εκδότη για αναρτήσεις σε Αποθετήρια
(http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php ) είτε μετά από επικοινωνία με
τον εκδότη.



Μια κατάλληλη άδεια, π.χ. Creative Commons, θα εφαρμόζεται όταν ο
κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ο ίδιος ο συγγραφέας
του έργου. Η άδεια θα περιγράψει τα δικαιώματα του τελικού χρήστη
σε σχέση με το έργο που έχει κατατεθεί.

7/2/2013
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Πολιτικές για τα Πνευματικά Δικαιώματα
Η άδεια πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζει τη μορφή που
πρέπει να έχει η έκδοση που θα διατεθεί στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ.
Η σειρά προτίμησης είναι:


Δημοσιευμένο



Τελικό δοκίμιο (Τελική μορφή για έκδοση)



Μόνο Μεταδεδομένα

Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε
περιορισμούς διαθεσιμότητας ζητούνται από τον κάτοχο των
πνευματικών δικαιωμάτων.
Το Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα αναγνωρίζει τα δικαιώματα του κατόχου των
πνευματικών δικαιωμάτων και θα περιορίζει την πρόσβαση σε υλικό
κατόπιν αιτήματος του.

7/2/2013
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Πολιτικές για τα Μεταδεδομένα


Μεταδεδοµένα είναι τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία που
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των τεκµηρίων, µε σκοπό την
ταυτοποίηση, αναγνώριση, ανακάλυψη, αξιολόγηση και διαχείρισή
τους. Εισάγονται κατά την αρχειοθέτηση του τεκµηρίου µέσω
προκαθορισµένης φόρµας εισαγωγής.



Τα τεκµήρια που κατατίθενται στο Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα
συνοδεύονται από µεταδεδοµένα που θα εφαρμόζουν διεθνή
πρότυπα.



Τα µεταδεδοµένα του Ι.Α.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα είναι ελεύθερα
προσβάσιµα σε όλους µέσω της ιστοσελίδας του αποθετηρίου. Θα
μπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, για µη κερδοσκοπικούς
σκοπούς, µε την προϋπόθεση ότι θα δίνετε πάντα η διασύνδεση (link)
στην αρχική εγγραφή των µεταδεδοµένων του αποθετηρίου.

7/2/2013
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Πολιτικές για την Αξιοποίηση και τη Βιωσιμότητα του
Αποθετηρίου




Το Ιδρυματικό Αποθετήριο θα μπορεί να λειτουργεί σε
συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά συστήματα όπως τη
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Π.Ι. και να
μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας
μεταξύ τους με την ανταλλαγή πληροφοριών
Δυνατότητα μεταφοράς, ανταλλαγής και χρησιμοποίησης
της πληροφορίας μεταξύ του Ιδρυματικού Αποθετηρίου
και των συστημάτων άλλων φορέων με ένα ομοιογενή και
αποτελεσματικό τρόπο

Διεθνή πρότυπα
 Το Ι.Α. ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα υποστηρίζει τα σημαντικότερα
διεθνή προτύπα ως προς το σχήμα των μεταδεδομένων,
τη σημασιολογική διασύνδεση, την προσβασιμότητα και
την ψηφιακή διατήρηση
7/2/2013
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Πολιτικές για την Αξιοποίηση και τη Βιωσιμότητα του
Αποθετηρίου
Πόροι για τη βιωσιμότητα του
Αποθετηρίου :
Η εγκατάσταση του Αποθετηρίου θα
γίνει
Σε εξυπηρετητές εγκατεστημένους
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και
της ΕΔΕΤ Α.Ε.
Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση
και συντήρηση θα γίνετε από το τεχνικό
προσωπικό αρχικά του έργου και εν
συνεχεία της Βιβλιοθήκης και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

7/2/2013

Τεχνική υποστήριξη
 Από τις κεντρικές υπηρεσίες
υπολογιστών του Ιδρύματος ή από
τον πάροχο του λογισμικού και του
εξοπλισμού.
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Useful URLs
(Ευρετήριο Ανοικτών Αποθετηρίων)
http://www.opendoar.org
OpenDOAR
Ευρετήριο

Αποθετηρίων Ολλανδίας (NARCIS)
(www.narcis.info/index/tab/publication/)
Κεντρικό

Αποθετήριο της Γαλλίας HAL
(hal.archives-ouvertes.fr)
Παγκόσμια

Βιβλιοθήκη Ψηφιακών Πηγών OAIster:

http://oaister.worldcat.org/
Πύλη

πρόσβασης σε αποθετήρια που
χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε. (DRIVER www.driver-community.eu)
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Σας Ευχαριστώ

Δρ. Γεώργος Κ. Ζάχος
www.gzachos.gr
gzachos@cc.uoi.gr

