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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προσκαλεί την ελληνική Εκδοτική Κοινότητα 
αλλά και άλλους Φορείς Παροχής Επιστημονικού Περιεχομένου στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, 
στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει σε συνεργασία με την ProQuest με θέμα: «Ebook Central & 
OASIS- Δυνατότητες και προοπτικές για τους Έλληνες Εκδότες Ακαδημαϊκού Περιεχομένου», η οποία θα 
διεξαχθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 
στις 12.00 μ.μ., την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016.

Η ProQuest είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαθέτες επιστημονικού περιεχομένου σε όλον τον κόσμο. Μια πολύ 
σημαντική υπηρεσία, την οποία διαθέτει προς τη διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα, είναι η ProQuest Ebook Central, 
μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα πρόσβασης στη μεγαλύτερη συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων, με περισσότερους 
από 750.000+ τίτλους, από τους μεγαλύτερους Εκδοτικούς Οίκους. Η πλέον σημαντική δυνατότητα της εν λόγω 
υπηρεσίας είναι η παροχή ενός μοντέρνου περιβάλλοντος αναζήτησης και πρόσβασης στα βιβλία, για τους φοιτητές. 

Επιπλέον, η OASIS είναι μία πλατφόρμα αναζήτησης, εκτέλεσης και διαχείρισης αγορών 25.000.000, περίπου, 
έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η εν λόγω πλατφόρμα παρέχει μια ευρεία 
γκάμα επιλογών παραμετροποίησης, βάσει των αναγκών της εκάστοτε βιβλιοθήκης, και ήδη χρησιμοποιείται από 
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σε περισσότερες από 90 χώρες. H υποστήριξη πολλών διαφορετικών 
μοντέλων πρόσβασης και αποζημίωσης των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων στο περιεχόμενο, το 
αυξημένο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και οι επιχειρηματικές 
ευκαιρίες που δημιουργούνται εξαιτίας της πρόσβασης από χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκατομμύρια 
χρήστες σε όλον τον κόσμο, αποτελούν σημαντικά κίνητρα και για τους Έλληνες Εκδότες να συμμετέχουν και να 
παρέχουν τα βιβλία τους με τρόπο που να ταιριάζει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες-μέλη του 
παρέχουν, εδώ και πολλά χρόνια, πολύ σημαντικές υπηρεσίες προς την ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΑΒ διασφαλίζει την πρόσβαση σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά 
συγγράμματα μεγάλων Εκδοτικών Οίκων του εξωτερικού αλλά και πρόσφατα και σε ελληνικούς τίτλους με 
το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης. Επιπλέον, στρατηγικός στόχος του ΣΕΑΒ είναι η παροχή πρόσβασης 
σε περιεχόμενο, υψηλού επιπέδου, των ελληνικών Επιστημονικών Εκδοτικών Οίκων, πάντα με γνώμονα την 
προστασία των πνευματικών και οικονομικών δικαιωμάτων τους, όπως ακριβώς πράττει με απόλυτη επιτυχία με 
τους αντίστοιχους Διεθνείς, Επιστημονικούς Εκδοτικούς Οίκους. 

Με βάση τα ανωτέρω, η συνεργασία όλων και η ενημέρωση, μέσα από ημερίδες όπως η παρούσα, για τις 
δυνατότητες και τις πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί εδώ και χρόνια, σε διεθνές επίπεδο, είναι η καλύτερη 
μέθοδος για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. 

http://www.proquest.com/
http://seab.gr/

