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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr)
στο πλαίσιο των δράσεών της για ανάδειξη και προώθηση του Ανοιχτού Περιεχομένου έχει
υλοποιήσει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr) το
Αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Το Αποθετήριο
ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοιχτή
διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το
Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο. Το Αποθετήριο
συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική
διάθεση ανοιχτού περιεχομένου ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και
μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη
πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που
αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και το Ανοιχτό Περιεχόμενο
από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, τα μέλη της, τις
κοινότητες άλλα και μεμονωμένους δημιουργούς. Μελέτες, οδηγοί, παρουσιάσεις, αρχεία
ήχου, βίντεο και εικόνες, διατίθενται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον
κάνοντας εύκολη την πλοήγηση και εύρεση του σχετικού υλικού. Με γνώμονα την αρχή της
ανοιχτής πρόσβασης όλο το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ελεύθερα προσβάσιμο
διευκολύνοντας την παρουσίαση του υλικού και δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης,
προβολής και αξιοποίησής του από την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και όλους όσους
ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό .
Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και σε
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με ΕΛ/ΛΑΚ. Στο Αποθετήριο εκτός
από τις δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης μπορεί επίσης να καταχωρεί σχετικό
περιεχόμενο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης. Το σύνολο του περιεχομένου του αποθετηρίου
διατίθεται με άδειες Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (CC BY-SA
3.0 GR).
Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση και την ανάρτηση περιεχομένου στο αποθετήριο
υπάρχουν διαθέσιμες στο http://go.eellak.gr/apothetirio
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη
του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις
ανοιχτές τεχνολογίες. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

