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Συµµετοχή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων & Επιστηµόνων 

Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) στη διαβούλευση του ΟΠΙ 

 

Καθώς η επιµελής αναζήτηση θεωρείται ως προαπαιτούµενο για τον χαρακτηρισµό 

ενός έργου ως ορφανού, υπάρχουν ανησυχίες ως προς το  κατά πόσον οι βιβλιοθήκες 

και οι υπόλοιποι δικαιούχοι (αρµόδιοι φορείς) έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν 

αυτό το έργο τόσο από οικονοµικής απόψεως όσο και από άποψη χρόνου και 

τεχνογνωσίας. Σύµφωνα µε µελέτη για λογαριασµό της British Library, που βρίσκεται 

στη διάθεσή µας, ο µέσος χρόνος για την επιµελή αναζήτηση ενός έργου διαρκεί 

περίπου τέσσερις  ώρες. Με αυτή την ταχύτητα, υπολογίζεται ότι ένας ερευνητής θα 

χρειαστεί χίλια χρόνια για να εκκαθαρίσει  τα δικαιώµατα 500.000 βιβλίων. Γίνεται 

αµέσως αντιληπτό ότι, όσο παλαιότερα και λιγότερο πολύτιµα είναι τα έργα, τόσο πιο 

δύσκολο και δαπανηρό είναι να βρεθεί ο δικαιούχος.   

  

Εκτός του ρυθµιστικού πλαισίου, σκόπιµο είναι ακόµα να κάνουµε µια σύντοµη 

αναφορά στη δηµιουργία τεχνολογικών υποδοµών υποβοήθησης και βελτίωσης των  

διαδικασιών  αδειοδότησης των ορφανών έργων. Μία πολύ σηµαντική προσπάθεια 

δηµιουργίας υποδοµών στην Ευρώπη αποτελεί το ευρωπαϊκό project Accessible 

Registries of  Rights information and Orphan Works (http://www.arrow-net.eu) µια 

κοινοπραξία µεταξύ ευρωπαϊκών εθνικών βιβλιοθηκών, εκδοτών, οργανισµών 

συλλογικής διαχείρισης και συγγραφέων, µε σκοπό  να διευκολυνθεί η µεταξύ τους 

συνεργασία και να δηµιουργηθεί  ένα δίκτυο των υφιστάµενων πηγών δεδοµένων για  

µια ταχεία διαδικασία επιµελούς αναζήτησης για έργα ψηφιοποίησης µεγάλης 

κλίµακας. Με το ΑRROW είναι προφανής η  οικονοµία σε χρόνο και κόστος  αφού 

χρειάζονται  λιγότερο από πέντε λεπτά ανά τίτλο προκειµένου να  ερευνηθούν  τα 



αρχεία του καταλόγου και να ανασυρθούν τα αποτελέσµατα. Το έργο ξεκίνησε το 

2008 και η πιλοτική του φάση στην οποία συµµετέχει ένας µικρός αριθµός  κρατών 

µελών ολοκληρώνεται  εντός του 2013.  

  

Επιπλέον, διεθνείς οργανισµοί, όπως η Αµερικανική Ένωση Αρχειονόµων, 

επεξεργάζονται καλές πρακτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τα µέλη τους στην 

ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των δικαιούχων, υποδεικνύοντας στρατηγικές 

έρευνας οι οποίες αν και αφορούν στα αδηµοσίευτα έργα θα µπορούσαν κάλλιστα να 

εφαρµοστούν και για τον εντοπισµό των εκδιδόµενων έργων. 

  

Ενόψει των ανωτέρω, η Ένωσή µας προτείνει: 

  

(α) Ενεργή συµµετοχή της Ελλάδας, µέσω των κάθε φορά αρµόδιων φορέων σε όλες 

τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, µερικές από τις οποίες αναφέρονται 

παραπάνω, µε γνώµονα τη διευκόλυνση του έργου των βιβλιοθηκών, 

  

(β) τη δηµιουργία µίας ειδικής διαδικτυακής µηχανής αναζήτησης από την οποία θα 

δίδεται η δυνατότητα οµόσπονδης αναζήτησης από όλους τους καταλόγους των 

προτεινόµενων φορέων  ώστε να περιοριστεί ο χρόνος και το κόστος της ερευνητικής 

διαδικασίας και να γίνεται αποτελεσµατική η αναζήτηση 

  

(γ) την ανάληψη των όποιων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ν. 4212/2013 και 

2121/1993 µε κύριο γνώµονα τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου των 

βιβλιοθηκών, που αποτελούν άλλωστε τον κυρίως ενδιαφερόµενο χρήστη τους στον 

τοµέα των ορφανών έργων και επιτελούν πολιτιστικό και κοινωνικό έργο σε 

δυσµενείς συνθήκες και µε περιορισµένους πόρους. 

  


