
νέα στατιστικά στοιχεία για τον αυξανόμενο 
ρυθμό διάδοσης των επιστημονικών περιοδι-
κών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης παρου-
σιάζονται στη μελέτη που δημοσιεύτηκε τον 
ιούνιο του 2011 στο περιοδικό ανοικτής πρό-
σβασης PLoS ONE. H μελέτη πραγματοποι-
ήθηκε από ομάδα επιστημόνων στο Hanken 
School of Economics του ελσίνκι, με επικεφα-
λής τον ερευνητή Mikael Laakso, και καλύπτει 
το χρονικό διάστημα 1993-2009 (M.Laakso 
et al. PLoS ONE 6, e20961; 2011).

αποτελεί δε την πιο ολοκληρωμένη πηγή 
έγκυρων πληροφοριών έως σήμερα για την 
επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης  της ανοι-
κτής πρόσβασης, ένα διαδεδομένο πλέον 
μοντέλο για τη δημοσίευση επιστημονικών 
μελετών και εκδόσεων, που στηρίζεται στην 
διαδικτυακή τεχνολογία και αποσκοπεί στην 
ελεύθερη διάθεση των ερευνητικών δεδομέ-
νων στο διαδίκτυο. 

Με στόχο να παράγει αξιόπιστους και κατανο-
ητούς δείκτες για την πορεία ανάπτυξης των 
περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, η μελέτη 
καλύπτει μια εκτεταμένη χρονική περίοδο 
που ξεκινά από τις απαρχές της εμφάνισης 
του κινήματος της ανοικτής πρόσβασης -στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990- και εκτείνε-
ται έως το 2009. χαρακτηριστικό της μελέ-
της είναι η χρήση καινοτόμων συστηματικών 
μεθόδων και πολυγλωσσικών μοντέλων για 
τη δειγματοληψία και την εκπροσώπηση του 
πληθυσμού των περιοδικών ανοικτής πρό-
σβασης, καθώς μέχρι σήμερα οι πηγές εντο-
πισμού τους δεν ήταν ολοκληρωμένες.

Η μελέτη καταδεικνύει ραγδαίους ρυθμούς 
αύξησης, όχι μόνο στον συνολικό αριθμό των 
περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, αλλά και 
στον συνολικό αριθμό των άρθρων που δημο-
σιεύονται στα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης 
κατά το χρονικό διάστημα 1993-2009. Μόνο 
το 2000, υπολογίζεται ότι εκδόθηκαν περί-
που 19.500 δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβα-
σης, ενώ το 2009 ο ίδιος αριθμός εκτινάσσε-
ται στις 191.850. Ήδη από το 2000 υπήρχαν 
κιόλας 740 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, 
ενώ μέσα στα επόμενα εννέα χρόνια ο αριθ-
μός αυτός πολλαπλασιάστηκε ραγδαία, με 
αποτέλεσμα το 2009 να εκδίδονται 4.769 
περιοδικά ανοικτής πρόσβασης. 

οι αριθμοί αυτοί δείχνουν μια εντυπωσιακή 
ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας 
που υποστηρίζεται από την ανοικτή πρόσβα-
ση, ωστόσο πρέπει κανείς να υπολογίσει ότι 
το χρονικό αυτό διάστημα, οι ρυθμοί αύξησης 
της συνολικής επιστημονικής παραγωγής εί-
ναι επίσης ταχείς. 

Πιο συγκεκριμένα σε ποσοστιαίες μονάδες, 
τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι από 
το 2000, ο ετήσιος μέσος όρος του ρυθμού 
ανάπτυξης για τα περιοδικά ανοικτής πρό-
σβασης εκτιμάται στο 18%, ενώ οι δημοσιεύ-
σεις στα περιοδικά αυτά έχουν αυξηθεί κατά 
30%. το ποσοστό αυτό μπορεί να συγκριθεί 
με το αντίστοιχο ποσοστό του 3,5% που αντι-
προσωπεύει τον ρυθμό που αυξάνεται η ετή-
σια παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων 
συνολικά. Μόνο κατά το 2009, οι δημοσιεύ-
σεις σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης αγγί-
ζουν το 7,7% των συνολικών δημοσιεύσεων 
σε επιστημονικά περιοδικά.

Ωστόσο, πίσω από τα νούμερα υπάρχει με-
γάλη ετερογένεια στα περιοδικά ανοικτής 
πρόσβασης. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται 
για περιοδικά που έχουν ιδρυθεί πρόσφατα 
και εκδίδονται αποκλειστικά στο διαδίκτυο. 
τα παραδοσιακά περιοδικά κύρους, ειδικά 
περιοδικά που εκδίδονται από επιστημονι-
κές κοινότητες και ξεκίνησαν να διατίθενται 
και στο διαδίκτυο, αποτελούν μειοψηφία. οι 
συγγραφείς σημειώνουν ωστόσο και κατα-
λυτικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στην 
άνθηση της ανοικτής πρόσβασης.

Έτσι, τα περιοδικά φαίνεται να έχουν ωφε-
ληθεί από το γεγονός ότι οι χρήστες ολοένα 
και περισσότερο χρησιμοποιούν τις γενικές 
και ελεύθερες μηχανές αναζήτησης, όπως η 
Google Scholar, για να αναζητήσουν άρθρα, 
καθώς τα περιεχόμενα τους παρουσιάζονται 

επί ίσοις όρους με τα παραδοσιακά συνδρο-
μητικά περιοδικά. οι συγγραφείς και ερευνη-
τές έχουν επίσης βοηθηθεί από το γεγονός 
ότι πολλοί χρηματοδότες της έρευνας και 
πανεπιστημιακά ιδρύματα συμπεριλαμβά-
νουν το κόστος δημοσίευσης σε περιοδικά 
ανοικτής πρόσβασης στον προϋπολογισμό 
της χορηγίας τους.            

Οι τρεις φάσεις ανάπτυξης  
της ανοικτής πρόσβασης

εκτός από τους ρυθμούς ανάπτυξης, η με-
λέτη καταγράφει ποσοτικά στοιχεία τα οποία 
επιτρέπουν στους μελετητές να διακρίνουν 
φάσεις στην ιστορία ανάπτυξης της ανοικτής 
πρόσβασης και να διακρίνουν τρεις  ξεχωρι-
στές εποχές: ”τα χρόνια της πρωτοπορίας“ 
(1993-1999), τα ”χρόνια της καινοτομίας“ 
(2000-2004) και τα ”χρόνια της ενοποίη-
σης“ (2005-2009).

Κατά τη διάρκεια των ”χρόνων της πρωτοπορί-
ας“ οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης ήταν ραγδαίοι, 
τα περιοδικά χρηματοδοτούνταν αποκλειστι-
κά από μεμονωμένους ερευνητές και ακα-
δημαϊκούς και εκδίδονταν σε απλές, τεχνικά, 
πλατφόρμες. επίσης ισχυρή ανάπτυξη, τόσο 
στον αριθμό των περιοδικών όσο και στον 
αριθμό δημοσιεύσεων, σημειώνεται κατά τα 
”χρόνια της καινοτομίας“ (2000-2004).

την εποχή αυτή γεννιούνται καινούργια επι-
χειρηματικά μοντέλα για τη λειτουργία των 
περιοδικών αυτών σε ευρεία κλίμακα. Δη-
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αυξάνονται τα επιστημονικά περιοδικά 
και οι δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης 

info
“The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009”
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020961

H ανάπτυξη των εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης την περίοδο 1993-2009
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Η ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε σύ-
σταση με την οποία ζητά από τα κρά-
τη μέλη της εε να εντείνουν τις προ-
σπάθειές τους, να συγκεντρώσουν 
τους πόρους τους και να προωθή-
σουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού το-
μέα στην ψηφιοποίηση πολιτιστικού 
υλικού. Στόχος είναι να καταστεί η 
ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά 
ευρύτερα διαθέσιμη και να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη του δημιουρ-
γικού κλάδου της ευρώπης. το ψηφιοποιημέ-
νο υλικό θα πρέπει να διατίθεται μέσω της ευ-
ρωπαϊκής Ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή επιτροπή καλεί τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν εμπεριστατωμένα 
σχέδια και να συγκροτήσουν συμπράξεις για 
την ένταξη 30 εκατομμυρίων αντικειμένων 
στην Europeana έως το 2015, σε σύγκριση 
με τα 19 εκατομμύρια που είναι σήμερα προ-
σβάσιμα. επιπλέον κρίνεται απαραίτητο να 
διαθέσουν, διαδικτυακά, περισσότερο υλικό 
που καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και υλικό που είναι εξαντλημένο 
στο εμπόριο και τέλος να προσαρμόσουν την 
εθνική νομοθεσία και τις στρατηγικές, ώστε 
να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διαφύλα-
ξη ψηφιακού υλικού.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της επιτρο-
πής, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο 
(Digital Agenda), υπογραμμίζει ”Η ευρώπη 
διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη πολιτιστική κλη-
ρονομιά στον κόσμο. Δεν έχει την πολυτέ-
λεια να αδιαφορήσει για τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η ψηφιοποίηση, αντιμετωπίζοντας 
κατά συνέπεια την πολιτιστική παρακμή. Η 
ψηφιοποίηση φέρνει τον πολιτισμό στα σπί-
τια, είναι πολύτιμος πόρος για την εκπαίδευ-
ση, τον τουρισμό, τα παιχνίδια, την κινούμενη 
εικόνα και ολόκληρο τον δημιουργικό κλάδο. 
Η επένδυση στην ψηφιοποίηση θα δημιουρ-
γήσει νέες επιχειρήσεις και θα προκύψουν 
νέες θέσεις εργασίας“.

Η νέα σύσταση της επιτροπής επικαιροποιεί 
παλαιότερη σύσταση που εκδόθηκε το 2006. 
λαμβάνει δε υπόψη τις εκθέσεις προόδου 
των κρατών μελών από το 2008 και το 2010, 
από τις οποίες προκύπτει ότι, μολονότι έχει 
σημειωθεί ορισμένη πρόοδος, χρειάζονται 
περισσότερες ενέργειες όσον αφορά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους, τους ποσοτικούς 
στόχους για την ψηφιοποίηση και σταθερή 
υποστήριξη για την Europeana.

Η διαδικτυακή διάθεση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της εε σημαίνει ότι οι πολίτες σε 
ολόκληρη την ευρώπη μπορούν να έχουν 
πρόσβαση και να την χρησιμοποιούν για ψυ-

χαγωγία, μελέτη ή εργασία ανά 
πάσα στιγμή. αφού ψηφιοποιη-
θεί, το υλικό μπορεί επίσης να 
χρησιμεύσει για εμπορικούς και 
μη εμπορικούς σκοπούς, όπως η 
εκπόνηση μαθησιακού και εκπαι-
δευτικού περιεχομένου, η δημι-
ουργία ντοκιμαντέρ ή τουριστικών 
εφαρμογών. Δίνονται, έτσι, ση-
μαντικές οικονομικές ευκαιρίες 
στον δημιουργικό κλάδο της ευ-

ρώπης, που σήμερα αντιπροσωπεύει το 3,3% 
του αεΠ της εε και το 3% της απασχόλησης.

Η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών 
δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για αλληλεπί-
δραση με το κοινό και για εμπορική ανάπτυξη. 
για παράδειγμα, ως μέρος του έργου που δρο-
μολόγησε πρόσφατα η Europeana με τίτλο ”ο 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος σε καθημερινά 
ντοκουμέντα“ (www.europeana1914-1918.
eu), το οποίο παρέχει στους πολίτες τη δυνα-
τότητα να συνεισφέρουν στην Europeana με 
προσωπικά αναμνηστικά τους από τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν ήδη συλλεχθεί 
και ψηφιοποιηθεί περισσότερα από 25.000 
αντικείμενα. επίσης, η περιοδεύουσα έκθεση 
Hack4Europe! προσέφερε σε 85 αναπτυξια-
κούς φορείς από όλη την ευρώπη, πρόσβαση 
σε περιεχόμενο της Europeana, ενώ προέκυ-
ψαν 48 καινοτόμες εφαρμογές πρωτοτύπων 
για κινητά τηλέφωνα και παιχνιδοσυσκευές.

Σημειώνεται ότι το Ψηφιακό Θεματολόγιο για 
την ευρώπη είναι μία από τις επτά εμβληματι-
κές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ”ευρώπη 
2020“, για τον καθορισμό του βασικού κα-
ταλυτικού ρόλου που πρέπει να αναλάβουν 
οι τεχνολογίες Πληροφοριών και επικοινω-
νιών (τΠε), ώστε η ευρώπη να επιτύχει τους 
φιλόδοξους στόχους της το 2020. Μεταξύ 
των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου εί-
ναι η θέσπιση μέτρων για την υποστήριξη του 
πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου και η 
εξασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου για τη 
χρηματοδότηση της Europeana. 

Eνθάρρυνση της ψηφιοποίησης  
του ευρωπαϊκού πολιτισμού

info
Σύσταση για την ψηφιοποίηση  
πολιτιστικού υλικού
http://ec.europa.eu/information_society/
activities/digital_libraries/index_en.htm

Europeana
http://www.europeana.eu/

Ψηφιακό Θεματολόγιο
http://ec.europa.eu/digital-agenda

μόσιοι οργανισμοί και ανεξάρτητα ινστιτούτα  
χορηγούν περιοδικά υψηλού κύρους, ενώ 
ταυτόχρονα ξεκινά και η ψηφιοποίηση μεγά-
λου όγκου δεδομένων ανοικτής πρόσβασης. 
Σε άλλες περιοχές και περιφέρειες ιδρύ-
ονται μεγάλα διαδικτυακά portals τα οποία  
βοηθούν τα περιοδικά να αυξήσουν την απή-
χηση τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

το 2004 οι εκδότες αρχίζουν να πειραμα-
τίζονται με υβριδικά μοντέλα ανοικτής πρό-
σβασης (π.χ. Springer Open Choice) που 
επιτρέπουν στους συγγραφείς που έχουν 
δημοσιεύσεις σε συνδρομητικά περιοδικά, 
να ”ανοίγουν“ τα άρθρα τους, θεσπίζοντας 
ωστόσο μια μικρή συνδρομή. είναι η περίοδος 
που οι υποστηρικτές της ανοικτής πρόσβασης 
γίνονται πιο δραστήριοι και ορατοί στο παγκό-
σμιο γίγνεσθαι, προωθούν πρωτοβουλίες 
(π.χ. Πρωτοβουλία της Βουδαπέστης για την 
ανοικτή Πρόσβαση) και διαδίδουν τις αρχές 
του κινήματος σε συνέδρια και εκδηλώσεις.  

Κατά τα ”χρόνια της ενοποίησης“ (2005-
2009), τα ετήσια ποσοστά δημοσιεύσεων 
μειώνονται σε σχέση με την προηγούμενη πε-
ρίοδο, ωστόσο η γενική αύξηση παραμένει και 
οι υποδομές ανοικτής πρόσβασης αναπτύσ-
σονται και πολλαπλασιάζονται. το Directory 
of Open Access Journals (DOAJ) αναδεικνύ-
εται ως ο κεντρικός κατάλογος των περιοδικών 
ανοικτής πρόσβασης, τα οποία διατηρούν πλέ-
ον πλούσιο ανοικτό αρχειακό υλικό.

ο αριθμός ανεξάρτητων περιοδικών εκδόσε-
ων που υιοθετούν λογισμικό ανοικτής πρό-
σβασης αυξάνεται σταθερά, ενώ συμφωνίες 
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, κατά το 
πρότυπο creative commons επίσης, διαδίδο-
νται και αποκτούν αυξανόμενη αποδοχή. τα 
τελευταία χρόνια πολλοί παραδοσιακοί εκ-
δότες, υιοθετούν το μοντέλο ανοικτής πρό-
σβασης και αρχίζουν να διαθέτουν ανοικτά 
τα δεδομένα τους, θέτοντας υπό μικρής κλί-
μακας περιορισμούς. Συνολικά, τα αποτελέ-
σματα της μελέτης εκτός του ότι προσφέρουν 
πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία της 
ανοικτής πρόσβασης, καταδεικνύουν πρω-
τίστως τη συνέχεια και την βιωσιμότητα της, 
ως ένα μοντέλο δημοσίευσης που περικλείει 
μεγάλο αριθμό πρωτοπόρων περιοδικών των 
οποίων ο μέσος όρος δημοσιευμένων άρ-
θρων διπλασιάζεται σχεδόν κάθε χρόνο.

“οι τάσεις που αποκαλύπτει η μελέτη κατα-
δεικνύουν την επιτυχία της ανοικτής πρόσβα-
σης” δηλώνει ο Peter Suber, διευθυντής του 
Open Access project και μέλος της μη κερ-
δοσκοπικής οργάνωσης “Public Knowledge 
in Washington DC”.  
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Mια ακόμη εξαιρετική εικονική έκθεση παρουσιάζεται στην ευρωπα-
ϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana η οποία ανοίγει ένα παράθυρο 
στον κόσμο της Μουσικής για τους χρήστες της. ο λόγος για την ψη-
φιακή έκθεση ”ανακαλυψτε τον Kόσμο των Μουσικών οργάνων“ που 
ξεκινάει σε συνεργασία με το έργο Musical Instruments Museums 
Online (MIMO) και θα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανι-
κά, ιταλικά, ολλανδικά και σουηδικά.

Η έκθεση περιλαμβάνει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, συλλεγμέ-
νο από τα εννέα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μουσεία μουσικών οργάνων. 
Μέσα από τη συλλογή αυτή αναδεικνύονται τα μουσικά όργανα ως 
έργα τέχνης που συνδυάζουν ομορφιά, λειτουργικότητα και συμβο-
λισμό και ως έργα που συμβάλουν στην καλλιτεχνική παραγωγή. Πα-
ράλληλα τονίζεται η παρουσία τους μέσα στην καθημερινότητα μας 
και η αλληλεπίδραση τους με τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι, τη 
θρησκεία, τις εορταστικές τελετές μας και την τέχνη των αγαπημένων 
μας καλλιτεχνών.

Στην έκθεση αυτή μπορεί να βρει κανείς αξιοθαύμαστα όργανα με πε-
ρίτεχνα σχέδια και χαρακτηριστικά. για παράδειγμα, το Geigenwerk, 
που είναι ένα από τα μοναδικά όργανα με χορδές και κλειδιά, ικανά να 
παράγουν μακρύ και διαρκή ήχο, ή το πιάνο του 17ου αιώνα διακοσμη-
μένο με μοναδικές ελαιογραφίες. επιπλέον, μπορεί να μάθει κανείς 
για ασυνήθιστα και πειραματικά όργανα, όπως ήταν το τρομπόνι με τις 
βαλβίδες από τον Adolphe Sax, το οποίο είχε 7 κουδούνια και θεω-
ρούνταν περισσότερο ως ένα έργο τέχνης γλυπτικής παρά ένα απλό 
όργανο. ακόμη στην έκθεση περιλαμβάνεται το Huka Banam, βιολί 
από την βορειοανατολική ινδία που έχει το σχήμα του ανθρώπινου 
σώματος, αλλά και όργανα που θυμίζουν ζώα, όπως το εξαίρετο κορ-
νέτο σε σχήμα δράκου.

ενδιαφέρον έχουν επίσης εκθέματα που έχουν να κάνουν με διάση-
μους καλλιτέχνες της εποχής μας. οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να 
δουν το synthesizer που χρησιμοποιούσε το γνωστό σουηδικό pop 
συγκρότημα Abba και την κιθάρα του διάσημου κιθαρίστα της Jazz, 
Django Reinhardt, η οποία σύμφωνα με τα τσιγγάνικα έθιμα δεν επι-
τρέπεται να χρησιμοποιηθεί μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Με την ολοκλήρωση του έργου ΜιΜο, μέχρι το τέλος του 2011, η 

εuropeanα αναμένεται να περιλαμβάνει: 45.000 εικόνες μουσικών 
οργάνων με όλες τις σχετικές πληροφορίες, γεγονός που θα καθιστά 
διαδικτυακά διαθέσιμο σε όλους ένα μεγάλο ποσοστό ευρωπαϊκών 
μουσικών οργάνων, 1.800 αρχεία ήχου και 300 video clips. Η προ-
σπάθεια αυτή του MIMO σε συνεργασία με την Europeana μας καλεί 
να γνωρίσουμε τον υπέροχο κόσμο της μουσικής και των οργάνων και 
προσφέρει κίνητρα να επισκεφτούμε τα μουσεία για να δούμε από κο-
ντά τα όργανα που θα ανακαλύψουμε στις σελίδες της Europeana. 

ανακαλύψτε τον κόσμο των μουσικών  
οργάνων μέσω της Εuropeana

Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέ-
ρωσης και διεύρυνσης της Βικιπαίδειας, 
ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία, με στόχο 
να γίνει καλύτερα κατανοητό τι σημαίνει 
η Βικιπαίδεια για τον κάθε χρήστη της και 
να υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η 
διάδοση και ο εμπλουτισμός της. οι συ-
ντελεστές της δράσης για τον εμπλουτι-
σμό της ελληνικής Wikipedia ζητούν από 
όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να 
απαντήσουν μια πολύ βασική αλλά πολύ 
ουσιαστική ερώτηση: ”τι είναι για σένα η 
Βικιπαίδεια;“

Μέσω των απαντήσεων των χρηστών στο 
mywikipedia.gr, αλλά και στο Facebook 
και το Twitter, θα επιχειρηθεί να σκια-
γραφηθεί το πώς την αντιμετωπίζει και τη 
χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης της, τι του 
αρέσει ή και τι δεν του αρέσει σε αυτή, 
πώς αντιλαμβάνεται την έννοια του εγκυ-
κλοπαιδισμού, της ενεργούς εθελοντικής 
συμμετοχής, της ανοικτής γνώσης.

ο διάλογος αυτός θα δώσει τα ερεθίσματα, 
τις αφορμές αλλά και το ίδιο το περιεχόμε-
νο, για να ακολουθήσει το επόμενο βήμα: 

μια ανοικτή εκδήλωση/συζήτηση στην 
τεχνόπολη (γκάζι) στις 5 Φεβρουαρίου 
2012, με παράλληλη διαδικτυακή ζωντα-
νή αναμετάδοση. το κεντρικό θέμα της εκ-
δήλωσης θα είναι η Βικιπαίδεια και το πώς 
μπορεί η έννοια του wiki να αναπτυχθεί 
και να μεγαλώσει, να διανύσει τη συμβο-
λική διαδρομή από το beta στο ωμέγα.

Η νέα αυτή εκστρατεία ενημέρωσης 
εντάσσεται στις δράσεις για την ενεργο-
ποίηση εθελοντών αλλά και τη διάδοση 
της ελληνικής Wikipedia (στο πλαίσιο του 

Βικιπαιδεία: από το beta στο ωμέγα

MIMO project
http://www.mimo-project.eu/
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νέα μελέτη της ευρωπαϊκής επιτροπής με τίτλο ”εθνικές Πολιτικές για 
την ανοικτή Πρόσβαση και τις Πολιτικές Διατήρησης της ερευνητικής πα-
ραγωγής στην ευρώπη“, δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η μελέτη παρουσιά-
ζει τα αποτελέσματα έρευνας της ευρωπαϊκής επιτροπής για την περίοδο 
2010-11, σχετικά με τις εθνικές πολιτικές ανοικτής πρόσβασης και διατή-
ρησης του ερευνητικού αποθέματος, που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό 
χώρο σήμερα.

το σχετικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε τον νοέμβριο του 2010 στα κρά-
τη μέλη και σε παρατηρητές που συμμετέχουν στην ERAC (European 
Research Area Committee). Η έρευνα αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά 
για το συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη σχετική έρευνα διεξήχθη από την 
ευρωπαϊκή επιτροπή το 2008.

Η μελέτη παρέχει μία συνολική εικόνα για τις στρατηγικές ανοικτής πρό-
σβασης στην ευρώπη και τη διατήρηση της ερευνητικής παραγωγής και 
διαπιστώνει ότι η πολιτική για την ανοικτή πρόσβαση στον ευρωπαϊκό 
Xώρο Έρευνας αναπτύσσεται με ρυθμούς πιο γρήγορους από αυτούς 
που παρατηρήθηκαν στην αντίστοιχη προηγούμενη μελέτη.

Ωστόσο, παρατηρεί ότι σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη μακρο-
χρόνια διατήρηση του ερευνητικού αποθέματος, χρειάζεται να αναπτυ-
χθούν πιο αποτελεσματικοί άξονες δράσης. Συνολικά, οι πολιτικές για 
την ανοικτή πρόσβαση και τη διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας 
μπαίνουν σταδιακά σε μία φάση ενοποίησης στην οποία μπορεί κανείς 
να διακρίνει αυξανόμενο συντονισμό και αποτελεσματική συνεργασία 
με στόχο τον σχεδιασμό ενός ενιαίο ευρωπαϊκού χώρου για τη γνώση, 
την έρευνα και την καινοτομία.

Όπως υπογραμμίζει η επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn στο προοίμιο 
της μελέτης: ”H μελέτη αυτή δείχνει ότι η ανοικτή πρόσβαση υποστηρίζε-
ται από μεγάλο αριθμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων 
και φορέων χρηματοδότησης της έρευνας στην ευρώπη. Πρόσφατες εξε-
λίξεις, όπως η δέσμευση που υπέγραψε η αγγλική κυβέρνηση για  να δι-
ασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια έρευνα, επιβεβαιώνουν 
αυτήν τη δυναμική πορεία ανάπτυξης. οι πληροφορίες που παρουσιάζο-
νται στη μελέτη αποτελούν πολύτιμα στοιχεία που υπηρετούν την ανάπτυ-
ξη της πολιτικής της Eπιτροπής για την πρόσβαση και τον διαμοιρασμό των 
αποτελεσμάτων της έρευνας στον ενιαίο ευρωπαϊκό Xώρο Έρευνας“. 
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Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση

Mελέτη για τις Εθνικές Πολιτικές  
για την ανοικτή Πρόσβαση στην ευρώπη

προγράμματος ”Δες την Ψηφιακά 2.0“ του 
υπουργείου Παιδείας), που υλοποιουν το 
εθνικό Δίκτυο Έρευνας και τεχνολογίας 
(www.grnet.gr), η εταιρεία ελεύθερου 
λογισμικού/λογισμικού ανοικτού Κώδι-
κα (www.ellak.gr), το εθνικό Κέντρο τεκ-
μηρίωσης (www.ekt.gr) και η ελληνική 

κοινότητα της Βικιπαίδεια. Στόχος είναι ο 
εμπλουτισμός της Wikipedia στα ελληνι-
κά, αλλά και με ελληνικά λήμματα σε τρί-
τες γλώσσες, καθώς και η διεύρυνση της 
κοινότητας των συντακτών των χρηστών.

Σημειώνεται ότι η Wikipedia, η ελεύθε-
ρα προσβάσιμη διαδικτυακή εγκυκλο-
παίδεια, συντάσσεται από εκατομμύρια 
εθελοντές σε πάνω από 279 γλώσσες, 
και έχει ήδη μια ισχυρή παρουσία και 
στα ελληνικά (περισσότερα από 67.000 
λήμματα). 
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Βικιπαιδεία: από το beta στο ωμέγα
http://go.mywikipedia.gr/

mywikipedia.gr
http://www.mywikipedia.gr/

H Bικιπαίδεια στο facebook
http://www.facebook.com/mywikipediagr

Η Βικιπαίδεια στο twitter
http://twitter.com/Mywikipedia 

Μελέτη “Εθνικές Πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση και τις 
Πολιτικές Διατήρησης της ερευνητικής παραγωγής στην Ευρώπη”
http://ec.europa.eu/research/science-society/ 
document_library/pdf_06/open-access-report-2011_en.pdf
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