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Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
Θέμα: Σχετικά με τη διακοπή πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές επιστημονικές πηγές (επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά
συνεδρίων, βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία), αποτελεί πολύτιμο και
αναντικατάστατο εργαλείο για όλους τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές και τους Ερευνητές.
Η Εκτρελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.) της ΠΟΣΔΕΠ ενημερώθηκε ότι η πρόσβαση αυτή έχει ήδη
διακοπεί για επιστημονικά περιοδικά ορισμένων εκδοτικών οίκων ενώ κινδυνεύει να διακοπεί
οριτικά την 31η Ιουνίου 2015 (μετά από παράταση 3 μηνών που ήδη έχει δοθεί) για το σύνολο των
εκδοτικών οίκων καθώς ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) θα
αναγκαστεί να ασκήσει το δικαίωμα της «προαιρετικής αποδέσμευσης» (opt-out) από τις
συμβάσεις που έχει υπογράψει, μη δυνάμενος να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των
συμβάσεων που έχουν συναφθεί για τα έτη 2013-2015.
Η προηγούμενη κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της μείωσης στο ήμισυ του απαιτούμενου
ετήσιου προυπολογισμού από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει φροντίσει να εγκριθεί ο
προϋπολογισμός του Σ.Ε.Α.Β. που για λογαριασμό και των 55 ακαδημαϊκών και ερευνητικών
ιδρυμάτων της χώρας (40 πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 13 ερευνητικών ιδρυμάτων, της Εθνικής
Βιβλιοθήκης και της Ακαδημίας Αθηνών), εξασφαλίζει την πρόσβαση στο σύνολο των πηγών
(περισσότεροι από 14000 τίτλοι και βιβλιογραφικές βάσεις, 22 διεθνών εκδοτών).
Έτσι, κινδυνεύει να παραμείνει ο ακαδημαϊκός και ερευνητικός κόσμος της χώρας χωρίς
πρόσβαση στην διεθνή βιβλιογραφία, με ολέθριες συνέπειες στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και το
Υπουργέιο Ανάπτυξης να αναλογισθεί τις τεράστιες συνέπειες που θα επιφέρει στην εκπαίδευση
και την έρευνα η διακοπή της πρόσβασης στις βιβλιογραφικές πηγές, και να βρει άμεσα τους
απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

