
Ανοικτή πρόσβαση
Το Ε-LIS δρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων
που σχετίζονται με την ελεύθερη διάθεση της
πληροφορίας. Ανοικτή Πρόσβαση στην
επιστημονική λογοτεχνία, σημαίνει, σύμφωνα με
την Διακήρυξη της Βουδαπέστης, “την ελεύθερη
διαθεσιμότητά της στο δημόσιο διαδίκτυο, που
επιτρέπει σε οποιουσδήποτε χρήστες να την διαβάσουν, 
να την ‘μεταφορτώσουν’, να την αντιγράψουν, να την
διανείμουν, να την τυπώσουν, να την αναζητήσουν, ή
να την διασυνδέσουν με τα πλήρη κείμενα αυτών των
άρθρων, να την αναζητήσουν για ευρετηρίαση, να την
περάσουν ως δεδομένα σε λογισμικό ή να την
χρησιμοποιήσουν για όποιον άλλο νόμιμο σκοπό, 
χωρίς οικονομικά, νομικά ή τεχνικά εμπόδια εκτός από
τα αναπόφευκτα για την απόκτηση πρόσβασης στο ίδιο
το internet”.
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Επικοινωνία
Επικοινωνία με το αρχείο eprints@dois.it:
Antonella De Robbio (E-LIS Manager)
Imma Subirats (E-LIS Manager)
Zeno Tajoli (E-LIS Technician)

Επικοινωνία με την ελληνική ομάδα εργασίας:
Φραντζή Μαρία, maria@lis.upatras.gr
Τσάκωνας Γιάννης, john@lis.upatras.gr

Ελληνική συμβολή / παρουσία στο αρχείο
Παροχή υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα
- Δημιουργία δικτυακού τόπου

http://e-lis_docs.openlib.org/greek/
- Οδηγός χρήσης του αρχείου στην ελληνική
- Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο

Προβολή και προώθηση του αρχείου
- Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους
- Ανακοινώσεις σε λίστες επικοινωνίας

Περιεχόμενο ( έως 31/08/2005)
- Μόνο τέσσερα (4) ελληνικά άρθρα στο αρχείο
- Περίπου 700 επισκέπτες στην ιστοσελίδα

Χρήση του αρχείου
- Δυνατότητα κατάθεσης τεκμηρίων

- Παραλαβή ενημερωτικών μηνυμάτων

- Αναζήτηση στο αρχείο χρησιμοποιώντας
-- όρους στον τίτλο, στην περίληψη, στις λέξεις
κλειδιά

-Σύνθετο μοντέλο αναζήτησης χρησιμοποιώντας
ένα ευρύτερο σύνολο πεδίων

-Αναζήτηση με διάφορα ευρετήρια
-- όνομα συγγραφέα ή επιμελητή
-- τίτλο περιοδικού ή βιβλίου
-- θέμα, χώρα, χρονιά, πρόσφατες προσθήκες

Γενικά
- Δημιουργήθηκε το 2003 
- Προγράμματα RCLIS (Research in Computing, 
Library and Information Science) και DoIS
(Documents in Information Science)
Φιλοξενία: CILEA (Consorzio Interuniversitario
Lombardo per Elaborazione Automatica) 
- Λογισμικό: GNU Eprints (v 2.3.3.) 
- Εθελοντική εργασία
- Απουσία χρηματοδότησης
- 32 χώρες
- Πάνω από 2.800 άρθρα
- 80.133 επισκέπτες

Ροή εργασίας
- Δυνατότητα κατάθεσης από εγγεγραμμένους
χρήστες
- Υποβολή σε ένα προσωρινό στάδιο (buffer)
- Έγκριση ή επιστροφή για τροποποιήσεις

- Τα έγγραφα στο προσωρινό στάδιο υποβολής
ελέγχονται προκειμένου να επικυρωθεί εάν
εμπίπτουν στην πολιτική του E-LIS. 

- Απαραίτητη προϋπόθεση: Το περιεχόμενο των
άρθρων να αφορά την έρευνα στα πεδία της
Β.Ε.Π. 

Αποστολή Επιστροφή για διορθώσεις

Στόχοι του αρχείου
- H διάθεση τεκμηρίων πλήρους κειμένου στην
κοινότητα της ΒΕΠ

- H ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου ΒΕΠ

- H προώθηση του κινήματος της Ανοικτής
Πρόσβασης, δημιουργώντας ένα έγκυρο και
αξιόπιστο μοντέλο λειτουργίας

- H αύξηση της γνώσης όσον αφορά τη δομή και
διαχείριση ανοικτών αρχείων

Πνευματικά δικαιώματα
Οι καταθέτες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα
έγγραφα που αρχειοθετούν δεν έχουν
οποιοδήποτε περιορισμό στην ηλεκτρονική
διακίνηση τους.

Δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης
Η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί στην ομάδα
των εγγεγραμμένων χρηστών και σε ειδικές
περιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί στον
καταθέτη μόνο και στο προσωπικό του αρχείου.
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