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17	  Οκτωβρίου	  2012	  
Θέμα:	  Ημερίδα	  Ενημέρωσης	  για	  τη	  δράση	  «Ελληνικά	  Ακαδημαϊκα	  Ηλεκτρονικά	  

Συγγράμματα	  και	  Βοηθήματα»	  
 
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουµε την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012, 
στις 12:00 µ.µ., στο Αµφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών (ΕΙΕ), Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, στην πρώτη ηµερίδα 
ενηµέρωσης για τη Δράση "Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα 
και Βοηθήµατα". 
 
Η Δράση υλοποιείται από το Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία µε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). 
 
Η ηµερίδα αφορά σε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας 
(καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές) και θα αποτελέσει την πρώτη από µία σειρά 
εκδηλώσεων για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και την 
παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων τους ως του πλέον σύγχρονου, συµπληρωµατικού 
εργαλείου για την εκπαίδευση και τη µάθηση. Θα παρουσιαστεί σε πρόδροµη έκδοση 
«Το Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο», ένα ηλεκτρονικό βιβλίο το ίδιο. 
 
Ιδιαίτερα οι καθηγητές και οι ερευνητές, θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για 
τη διαδικασία που απαιτείται και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να 
µπορέσουν να επιλεγούν και να λάβουν την αναγκαία χρηµατοδότηση για τη 
δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου. 
 
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης - την ίδια ηµέρα, στις  10.00 π.µ., στον ίδιο χώρο - 
θα γίνει παρουσίαση από τον εκδοτικό οίκο Springer µε θέµα “Publishing Scientific 
Research”. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστούν εργαλεία που παρέχει ο Springer, 
όπως Springer Link, Author Mapper, Exemplar, Author Academy και Journal 
Selector Tool, καθώς επίσης θα δοθούν κατευθύνσεις για το πώς δοµείται ένα άρθρο, 
τι θέλουν οι εκδότες, Impact Factor (στοιχεία χρήσης τίτλων επιστηµονικών 
περιοδικών), Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) και άλλα. 
 
Για δήλωση συµµετοχής στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, είναι απαραίτητη η 
συµπλήρωση της ειδικής φόρµας στην ιστοσελίδα της δράσης 
(http://www.kallipos.gr). 
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Νικόλαος	  Μήτρου	  

Καθ.	  ΕΜΠ,	  Πρόεδρος	  του	  Σ.Ε.Α.Β.	  


