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Απόφαση της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ για την πρόσβαση στη βιβλιογραφία
Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές επιστημονικές πηγές (επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά
συνεδρίων, βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία), γνωστή στην ακαδημαϊκή
κοινότητα ως «HEAL-Link», αποτελεί πολύτιμο και αναντικατάστατο εργαλείο για όλους τους
Πανεπιστημιακούς και τους Ερευνητές.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ ενημερώθηκε ότι η πρόσβαση αυτή κινδυνεύει να διακοπεί από την 1 Απριλίου
2013 καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει φροντίσει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του
Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (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). Παρότι ο Σ.Ε.Α.Β. έχει κάνει πολύ έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την
έγκριση του προϋπολογισμού και την ανανέωση των συμβάσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου
2012, ακόμη δεν έχει λυθεί το πρόβλημα.
Έτσι, κινδυνεύει να παραμείνει ο ακαδημαϊκός και ερευνητικός κόσμος της χώρας για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα χωρίς πρόσβαση στην διεθνή βιβλιογραφία, όχι λόγω έλλειψης χρημάτων από
την δημοσιονομική κρίση αλλά λόγω αβελτηρίας τους διοικητικού και πολιτικού συστήματος της
χώρας. Οι ολέθριες συνέπειες στην εκπαίδευση και την έρευνα είναι παραπάνω από εμφανείς.
Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναλογισθεί τις τεράστιες συνέπειες που θα
επιφέρει στην εκπαίδευση και την έρευνα η διακοπή της πρόσβασης στις βιβλιογραφικές πηγές,
και να επισπεύσει τις απαραίτητες ενέργειες, από το ίδιο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε
να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα.
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