
Ενεργοποίηση δοκιμαστικής περιόδου χρήσης (trial) της πλατφόρμας OECD iLibrary 
 
 
Η ομάδα διαχείρισης των συμβάσεων της HEAL-Link για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις 
περιοδικών μας πληροφόρησε ότι: 
 
«έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος χρήσης (trial) της πλατφόρμας OECD iLibrary για όλα τα μέλη 
του Συνδέσμου. Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του Συνδέσμου, γίνεται με 
αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων, όπως έχουν δηλωθεί από το Ίδρυμα σας. 
Συνοπτικά, η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) αφορά στις παρακάτω πηγές: 

 OECD iLibrary  
o ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

που περιλαμβάνει τα βιβλία, τα έγγραφα και τις στατιστικές του Οργανισμού και αποτελεί 
την πύλη ανάλυσης και δεδομένων του. Η OECD iLibrary περιλαμβάνει επίσης περιεχόμενο 
που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), τον Οργανισμό Πυρηνικής 
Ενέργειας (NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης 
Φοιτητών (PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF) 

 UN iLibrary  
o η πρώτη ολοκληρωμένη παγκόσμια πηγή αναζήτησης, ανίχνευσης και προβολής ψηφιακού 

περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Παρέχει σε βιβλιοθηκονόμους, 
ειδικούς πληροφόρησης, μελετητές, φοιτητές, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και το 
ευρύ κοινό με έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό για απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
δημοσιεύσεις, περιοδικά, δεδομένα και σειρές της Γραμματείας Ηνωμένων Εθνών καθώς 
και στα κεφάλαια και τα προγράμματά της 

 Commonwealth iLibrary  
o περιλαμβάνει τις εκδόσεις της Κοινοπολιτείας, η οποία εκδίδει περίπου 30 νέους τίτλους 

ετησίως 
 Nordic Council  

o περιλαμβάνει σκανδιναβικές εκδόσεις που παίζουν βασικό ρόλο, ως αποτέλεσμα των 
πολλών έργων και δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τη 
σκανδιναβική συνεργασία. Ως ερευνητικά αποτελέσματα, αποτελούν τη βάση για πολιτικές 
αποφάσεις στη σκανδιναβική συνεργασία 

 ITU  
o περιλαμβάνει τις εκδόσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), η οποία εκδίδει 

περίπου 40 νέους τίτλους ετησίως 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, στα παραπάνω θα ενσωματωθεί και πρόσβαση στο The WTO (World Trade 
Organization) iLibrary, για το οποίο θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα. 
 
Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, με δυνατότητα 
αξιολόγησης της χρήσης της και παράτασης της μέχρι το τέλος του 2018. 
Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο για το περιεχόμενο της βάσης.» 
 
 
 
 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.un-ilibrary.org/
http://www.thecommonwealth-ilibrary.org/
http://www.nordic-ilibrary.org/
http://www.itu-ilibrary.org/

