
Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης

Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού έργου: 

εργαλεία, υπηρεσίες και διαδικασίες

Ευφροσύνη Γκουνταβά, Msc
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
fgoudava@uoi.gr

27o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 25-27.10.2021
Πανεπιστήμιο Πατρών. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Ιφιγένεια Βαρδακώστα, PhD
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
ifigenia@hua.gr

Αθανασία Σαλαμούρα, BSc
Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης/

ΣΕΑΒ
asalamoura@heal-link.gr

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης

Μονάδα Επιστημονικής 
Επικοινώνησης/ ΣΕΑΒ



Περιεχόμενα Παρουσίασης

1. Οι Ερευνητές/τριες σήμερα

2. Προκλήσεις για τους/τις ερευνητές/τριες

3. ΣΕΑΒ & υποστήριξη της έρευνας

4. Εργαλεία/Υπηρεσίες/Διαδικασίες

5. Δράσεις των βιβλιοθηκών για την υποστήριξη 

της έρευνας

6. Συμπεράσματα

227o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 25-27.10.2021
Πανεπιστήμιο Πατρών. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης



1. Οι Ερευνητές/ τριες σήμερα

• Η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σε μια περίοδο μετασχηματισμού.

• Η δημοσίευση και η χρηματοδοτούμενη έρευνα, αποτελούν τους κυρίαρχους 
παράγοντες  για προαγωγή και απόκτηση κύρους.

• Η Επιστημονική Επικοινώνηση (Scholalry Communication) αναφέρεται τόσο στην
τυπική όσο και στην άτυπη σχέση που δημιουργείται μεταξύ των ερευνητών και
επιστημών για τη διαχείριση της οποίας οι βιβλιοθήκες είναι σε θέση να συνδράμουν
και να καθοδηγήσουν τους ερευνητές.

(Klain Gabbay & Shoham, 2016 ∙ Bhaskar, 2009)
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2. Προκλήσεις για τους ερευνητές/τριες

427o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 25-27.10.2021
Πανεπιστήμιο Πατρών. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Επιλογή 
κατάλληλου 
περιοδικού

Απάτες στον 
επιστημονικό
χώρο

Δ           

Ομότιμη 
κρίση

Εναλλακτικές 
μετρικές

Ψηφιακή 
παρουσία

Προ-
δημοσιεύσεις

Δημοσίευση 
σε    
αποθετήρια

Δημοσίευση σε           
κοινωνικά 
δίκτυα

Αρχές       
δημοσίευσης

FAIR 

Δημοσίευση
Ερευνητικών
Δεδομένων



2.1. Ψηφιακή παρουσία

▪ Το πρόβλημα της ασάφειας των ονομάτων έχει σαν αποτέλεσμα
προβλήματα στην επικοινωνία, στον προσδιορισμό των δημοσιεύσεων και
των αναφορών τους, στον υπολογισμό του h-index, στην εξεύρεση
χρηματοδότησης, κ.ά.

(Kim, 2018 ∙ Pandley, 2017)                                                                                                                            

▪ Ψηφιακά προφίλ όπως το Researcher ID (Wos), Scopus ID, Google Scholar,
ORCIDiD, περιλαμβάνουν εκτός των άλλων το πλήρες όνομα και την
επιστημονική παραγωγή των συγγραφέων.

(García-Peñalvo, 2019)
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2.2. Επιλογή κατάλληλου περιοδικού

Ισχυρά κριτήρια για να καθοριστεί ένας τίτλος υψηλής κατάταξης 
θεωρούνται:

▪ Oι βάσεις δεδομένων στις οποίες ευρετηριάζεται ο τίτλος, 

▪ H διαδικασία της ομότιμης κρίσης που ακολουθεί το περιοδικό, 

▪ O συντελεστής απήχησης (Impact Factor), 

▪ O εκδοτικός οίκος, 

▪ H συντακτική επιτροπή, καθώς και 

▪ Tο ίδρυμα ή η επιστημονική εταιρεία με την οποία συνδέεται το περιοδικό
(Bahadoran κ.ά., 2021)
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2.3. Αρπακτικά περιοδικά και απάτες στον επιστημονικό χώρο

▪ H παραποίηση στοιχείων με σκοπό τον εντυπωσιασμό

▪ H άσκηση πίεσης προς του συγγραφείς για επιπλέον παραπομπές
(καταναγκαστικές παραπομπές)

▪ Oι περιττές αναφορές λόγω δημοσίων σχέσεων

▪ H μεροληψία των άρθρων έναντι των βιβλίων

▪ «αρπακτικά περιοδικά»

▪ «paper mills» (μύλοι παραγωγής άρθρων)
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(Fanelli, Costas & Ioannidis, 2017)

(Wren, 2019)

(Bagues, Sylos-Labini & Zinovyeva, 2019)

(Else, 2021) 



2.4. Ομότιμη κρίση (Peer Review) 
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Παρά την καθολική της αποδοχή δέχεται κριτικές για:
▪ αναξιοπιστία και ασυνέπεια,
▪ καθυστέρηση και υψηλό κόστος,
▪ έλλειψη διαφάνειας,
▪ κοινωνικές και προσωπικές προκαταλήψεις,
▪ έλλειψη κινήτρων για τους ομότιμους,
▪ κίνδυνο για τυχόν αναποτελεσματικότητα
στον εντοπισμό λανθασμένων ευρημάτων
(Ross-Hellauer, 2017),
▪ αναπαραγωγή ρατσιστικών και
σεξιστικών ανισοτήτων και στερεοτύπων (Wood, 2021)

Εναλλακτικοί τρόποι 
ανοιχτής ομότιμης κρίσης 

▪ ένας μόνο κύκλος αξιολόγησης, 

▪ διαμοιρασμός των 
απορριφθέντων κρίσεων στα 
περιοδικά της ίδιας ομάδας, 

▪ διαμοιρασμός κρίσεων μεταξύ 
περιοδικών του ίδιου εκδότη, 

▪ άμεση ανοιχτή κρίση, κ.ά.

Χωρίς όμως επαρκή στοιχεία και δεδομένα σχετικά 
με την αποτελεσματικότητά τους (Kovanis κ.ά., 2017)



2.5. Εναλλακτικές Μετρικές (Altmetrics)
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2.6. Αρχές Δημοσίευσης FAIR
Σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών και αρχών (πρώτη επίσημη δημοσίευση το 2016), με
σκοπό να λειτουργήσουν ως οδηγός για δημιουργούς και διαχειριστές δεδομένων και να
τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν εάν οι συγκεκριμένες επιλογές υλοποίησης καθιστούν τα
ψηφιακά ερευνητικά τους αντικείμενα :

Ευρέσιμα (Findable),

Προσβάσιμα (Accessible),

Διαλειτουργικά (Interoperable) και

Επαναχρησιμοποιήσιμα (Reusable) (Wilkinson κ.ά, 2016)

 Οι επιστήμες που χρησιμοποιούν μεγάλα δεδομένα (Big Data) όπως Πυρηνική Φυσική,
Αστρονομία κ.ά. τα θέτουν ως προτεραιότητα

 Σε έρευνα 8.400 επιστημόνων, το 52% των ερωτηθέντων δεν είχε ακούσει ποτέ κάτι σχετικό
(State of Open Data Report, 2019)
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2.7. Δημοσίευση σε Επιστημονικά Κοινωνικά Δίκτυα

❑ Επιφυλάξεις σχετικά με τις πρακτικές δημοσίευσης:

o δεν διενεργούν κανένα έλεγχο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στα
πνευματικά δικαιώματα

❑ οι ερευνητές δεν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα διότι:

o πιστεύουν ότι η προώθηση της έρευνας πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω των
κατάλληλων καναλιών αξιολόγησης από ομότιμους και

o δεν είναι όλοι γνώστες της χρήσης τους ή δεν έχουν τον χρόνο να το κάνουν.
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2.8. Δημοσίευση σε Αποθετήρια
 Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, και Τουρκία έχουν το χαμηλότερο ποσοστό (27% -

31%) στη χρήση των ιδρυματικών αποθετηρίων ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων, συγκριτικά με 
χώρες όπως Ισλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Ολλανδία, που ξεπέρασαν σε ποσοστό, 
το 39%                                                                                                    (Maddi, Lardreau & Sapinho, 2021)

Εμπόδια στη χρήση τους:

▪ Προβλήματα στον εντοπισμό του περιεχομένου

▪ Προβλήματα πρόσβασης λόγω περιορισμών

▪ μη συμμετοχή σε υποδομές harvesting

▪ μη καθαρές πολιτικές πρόσβασης και απροσπέλαστο υλικό που δεν μπορεί να επεξεργαστεί, 
να υποστεί έλεγχο λογοκλοπής ή να ανακτηθεί                    (Τόγια, Κοσέογλου & Ζαπουνίδου, 2018)

Επιπλέον          Η αυτοαπόθεση θεωρείται ως «shadow work» χωρίς σαφή κατανόηση των    
ωφελημάτων που μπορεί να προκύψουν                                                                      (Narayan,2018) 
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2.9. Προδημοσιεύσεις (Preprints)

▪ Κοινό φαινόμενο σε επιστήμες όπου η έρευνα δημοσιεύεται στα
εξειδικευμένα αποθετήρια ώστε να φτάσει γρήγορα στην επιστημονική
κοινότητα και να συζητηθούν τα αποτελέσματα

▪ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), όταν υποβάλλονται αιτήματα
χρηματοδότησης, αποδέχεται προδημοσιεύσεις που έχουν αναρτηθεί σε
αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης (ERC Work Programme, 2022)
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2.10. Δημοσίευση Ερευνητικών Δεδομένων

▪ Τα ερευνητικά δεδομένα (αριθμητικά, γεωχωρικά δεδομένα, αρχεία κειμένων, εικόνων και
ήχων, κ.λπ.) αποτελούν το καταγεγραμμένο, πραγματικό υλικό που είναι κοινά αποδεκτό
στην επιστημονική κοινότητα για την επικύρωση των ευρημάτων της έρευνας

(US Office of Management & Budget, 2018, σ.43)

▪ Αυξανόμενες πιέσεις των κρατικών χρηματοδοτών της έρευνας και κυρίως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του
προγράμματος χρηματοδότησης Horizon 2020 και του Plan S, επιταχύνουν την
ανάπτυξη των ιδρυματικών αποθετηρίων, με στόχο την άμεση καταγραφή των
αποτελεσμάτων της έρευνας, π.χ.:

▪ ΗΠΑ (Data Curation Network https://datacurationnetwork.org/)

▪ Καναδάς (Canadian Research Data Centre Network https://crdcn.org/)

▪ Αυστραλία (Australian National Data Service https://www.ands.org.au/)
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3. ΣΕΑΒ & υποστήριξη της έρευνας

α) Συμφωνίες με επιστημονικούς εκδότες για την τριετία 2019-2021 με σκοπό την ανανέωση της
πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο και την προσθήκη όρων δημοσίευσης σε
καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

β) Υπογραφή εξαρχής συμφωνιών «μετασχηματισμού» (transformative agreements) στη
συμμετοχή σε προγράμματα ή/και πρωτοβουλίες στήριξης της Ανοικτής Πρόσβασης.

γ) Δημιουργία της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης στο αντίστοιχο Παράρτημα

(Σαλαμούρα & Φραντζή, 2020)

δ) Συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στα πλαίσια του προγράμματος OpenAire για
την προώθηση της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα στηρίζοντας τόσο τους ερευνητές, όσο
και τους βιβλιοθηκονόμους (Papadopoulou, κ.ά., 2021)
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4. Εργαλεία – Υπηρεσίες - Διαδικασίες 
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5. Δράσεις των Βιβλιοθηκών για την υποστήριξη της έρευνας
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5.1. Εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων

Οι Βιβλιοθηκονόμοι για να εμπλακούν στην υποστήριξη της έρευνας πρέπει να είναι:

 Eυέλικτοι και ικανοί να συνεργάζονται με διαφορετικές ομάδες εργασίας

(Klain-Gabbay & Shohan, 2016)

 Nα κατανοούν νέες πρακτικές π.χ. της ανοικτής ομότιμης κρίσης (open peer review)

 Nα παρακολουθούν τις εξελίξεις

 Nα επανεκπαιδευτούν για να βοηθήσουν τους χρήστες να αντιμετωπίσουν την
υπερφόρτωση πληροφοριών (Rice, 2019)

Η Ομάδα Εργασίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων Προσωπικού Βιβλιοθηκών και Ερευνητών του
LIBER καθόρισε και απεικόνισε τις απαιτούμενες δεξιότητες Ανοικτής Επιστήμης και την
ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική LIBER 2018-2022
Η απεικόνιση αυτή έχει μεταφραστεί από την Αργυρώ Φραντζή και τη Βασιλική Στρακαντούνα από τις Βιβλιοθήκες του
ΕΚΠΑ και πλαισιώνει τις υπάρχουσες εκδόσεις στα αγγλικά και τα γαλλικά (https://scholarly.heal-link.gr/category/news/)
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5.2. Εκπαίδευση Ερευνητών/τριών

 Ένταξη σχετικών μαθημάτων στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Διεξαγωγή σεμιναρίων (διαδικτυακών και μη)

 Οργάνωση workshops

Ενσωμάτωση της Επιστημονικής Επικοινώνησης στο βασικό έργο της βιβλιοθήκης
μέσω στοχευμένης δέσμευσης που θα υποστηρίζει το έργο σύμφωνα με το νέο
μοντέλο της βιβλιοθηκονομίας (Cross, Oleen & Perry, 2017)
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5.3. Συνεργασία με δομές του ιδρύματος

▪ Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων,

▪ ΕΛΚΕ,

▪ ΜΟΔΙΠ,

▪ Κέντρο Δικτύων,

▪ Επιβλέποντες διδακτορικών και

▪ Νομικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων (White & King, 2020)
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5.4. Επικοινωνιακή πολιτική

▪ Ανάπτυξη/προώθηση εκπαιδευτικού υλικού, οδηγιών, καλών πρακτικών,
και εργαλείων σε μια ποικιλία μορφών

▪ Οδηγοί, βίντεο, αφίσες, αλλά και συναντήσεις με το ακαδημαϊκό
προσωπικό ατομικά, αποστολή σημειώσεων και πραγματοποίηση
παρουσιάσεων (Ojala, Reynolds & Kay κ.ά., 2019)

▪ Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά
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6. Συμπεράσματα

 Οι Βιβλιοθηκονόμοι που έχουν εκπαιδευτεί και αποκτήσει δεξιότητες επιστημονικής
επικοινώνησης, αποτελούν τον ιδανικό συνεργάτη των ερευνητών/τριών, και ένα
αναπόσπαστο μέρος των υφιστάμενων και μελλοντικών κύκλων έρευνας

 Η εμπειρία τους από την χρήση των προτύπων μεταδεδομένων, την επεξεργασία, τη
συντήρηση, την οργάνωση του υλικού, τη συνεχή επικοινωνία με τους εκδότες, αλλά και την
εκδοτική τους δραστηριότητα μπορεί να παίξει πολύτιμο ρόλο στην αύξηση της ερευνητικής
παραγωγικότητας και της αξίας των ερευνητών (Tattersall, 2017)

 Καθώς η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί χώρο με ισχυρή κουλτούρα ανάπτυξης
υπηρεσιών, οι αλλαγές στον τρόπο που συντελείται και διαδίδεται η έρευνα καθιστούν
σαφή τον αυξανόμενα ενεργό ρόλο της, καθώς και αυτόν των επαγγελματιών την
πληροφόρησης.
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