Ανακοίνωζη επέκηαζης ηης λειηοσργίας ηοσ Ψηθιακού Αποθεηηρίοσ
«Πέργαμος» και ηης λειηοσργίας ηοσ Ψηθιακού Αποθεηηρίοσ
«Ηλεκηρονική Εκδοηική (e-Publisliing)»
Λειηοσργία Ψηθιακού Αποθεηηρίοσ «Πέργαμος»
Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Ψεθηαθνύ
Απνζεηεξίνπ «Πέξγακνο» κεηά θαη ηελ ηειεπηαία απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηεο 25εο 7νπ -2017 (ΑΓΑ: Ψ78Λ46ΨΕ2Ν-76Β) ηξνπνπνηήζεθαλ ζε όηη αθνξά ηελ θαηάζεζε
ηεο Γθξίδαο Βηβιηνγξαθίαο (πηπρηαθέο εξγαζίεο, κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο
εξγαζίεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο) θαη επεθηάζεθαλ ζηε δπλαηόηεηα
απηναπόζεζεο επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ θαη εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ όισλ ησλ
κειώλ ηνπ ΔΚΠΑ. Παξάιιεια ππάξρεη ε δπλαηόηεηα έληαμεο νιόθιεξεο ςεθηαθήο
ζπιινγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο κε βάζε ηνπ πεξηνξηζκνύο πνπ απνξξένπλ από ηε
λνκνζεζία γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα (ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζην
ζύλδεζκν:
http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/idrymatiko-apothetiriopsifiaki-bibliothiki-pergamos.html).
Γηα ηε Γθξίδα Βηβιηνγξαθία ζα απνζηαινύλ ζε όιεο ηηο γξακκαηείεο θαη ηηο επηκέξνπο
βηβιηνζήθεο νη ηξνπνπνηεκέλεο αλαιπηηθέο νδεγίεο ώζηε εγθαίξσο λα ελεκεξώλνληαη
νη θνηηεηέο γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Σε όηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ζηε ζπιινγή «Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο,
εξεπλεηηθό θαη άιιν πιηθό», ζα είλαη δηαζέζηκε από ηηο 6 Οθησβξίνπ θαη ζα απαηηείηαη
από ηνλ θαηαζέηε λα πξνβαίλεη ειεθηξνληθά ζε κηα ζεηξά από ζπκθσλίεο / δειώζεηο,
νη νπνίεο:
 ζα έρνπλ, σο ζύλνιν, ηε ινγηθή ηεο «ξήηξαο απαιιαγήο επζύλεο»
(disclaimer) γηα ηελ «Πέξγακν» θαη ην ΔΚΠΑ, θαζώο θαη ηελ αλάιεςε
επζύλεο από ηνλ θαηαζέηε,
 ζα έρνπλ ηζρύ ηζνδύλακε κε απηή ηεο ππεύζπλεο δήισζεο,
 ζα απνηεινύλ πξναπαηηνύκελν (απαίηεζε θαζνιηθήο ζπλαίλεζεο) γηα ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο,
 ζα απνζεθεύνληαη, δηαηεξώληαο ηελ ρξνληθή ηνπο ζήκαλζε, καδί κε ηελ
ππνβνιή γηα ηπρόλ κειινληηθή ρξήζε.
Πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ απηναπόζεζε ζα βξείηε ζηελ ηζηνζέζε
https://pergamos.lib.uoa.gr/

Λειηοσργία ηλεκηρονικής εκδοηικής (e-publishing)
Με βάζε ηελ απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηεο 13εο-6νπ-2017 (ΑΓΑ:6ΟΚΟ46ΨΕ2Ν-455)
αλαθνηλώλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Ηλεκτρονική Εκδοτική
(e-Publishing)», ην νπνίν κπνξεί λα θηινμελεί επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζε ςεθηαθή
κνξθή θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ειεθηξνληθή έθδνζή ηνπο. Σην ζύζηεκα
γίλνληαη δεθηά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά γηα ηα νπνία είηε έρεη ηελ θξνληίδα έθδνζεο ην
ΔΚΠΑ ή θάπνηα κνλάδα ηνπ (π.ρ. Σρνιή, Τκήκα, Δξγαζηήξην, θηι.) ή αθόκα θαη
εθδόζεηο ηξίησλ, αξθεί, ζε θάζε πεξίπησζε, λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηα πλεπκαηηθά
δηθαηώκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή παξνπζία ηνπο ζην ζύζηεκα θαη θπζηθά λα είλαη ζε
ςεθηαθή κνξθή.
Πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ηελ απαξαίηεηε αίηεζε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξώζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζα ηε βξείηε ζηηο ηζηνζέζεηο http://epub.lib.uoa.gr
θαη http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/ilektroniki-ekdosi-periodikon.html.

