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κόμβος uni
ΕΚ ΔΟΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Κ ΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΥΛΙΚΟΎ
(ΓΙΑ ΜΈΛΗ ΔΕΠ, ΣΧΟΛΈΣ Κ ΑΙ ΕΚ ΔΌΤΕΣ)

Η πλατφόρμα fairead και οι εκδόσεις Νεφέλη ξεκινούν
έναν πρωτοποριακό διαδικτυακό κόμβο για την έκδοση
και τη δωρεάν φιλοξενία πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και διδακτικού υλικού.
Ο διαδικτυακός κόμβος UNI δημιουργήθηκε για να προσφέρει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους διδάσκοντες των πανεπιστημιακών σχολών αλλά και στα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα:
από την απλή και δωρεάν φιλοξενία διδακτικού ή πληροφοριακού
υλικού σε ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες ανοιχτής πρόσβασης (από όλες τις συσκευές), μέχρι την έκδοση και τη διανομή
πανεπιστημιακού συγγράμματος (τόσο στα βιβλιοπωλεία όσο και
μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας).
Η πρόσβαση στο site είναι ελεύθερη για όλους (και θα παραμείνει έτσι, αυτή είναι η βασική αρχή λειτουργίας της πλατφόρμας
fairead). Οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιούν τις δωρεάν
υπηρεσίες μας χωρίς καμία δέσμευση και να ενημερώνουν μέσω
αυτών για τα βιβλία τους (σε οποιονδήποτε εκδότη) και τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις τους. Μπορούν επίσης να δημιουργούν κλειστά
group, προκειμένου συγκεκριμένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση
για περιορισμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ενός ή δύο εξαμήνων) σε επιλεγμένο υλικό. Η δυνατότητα της
δωρεάν φιλοξενίας διδακτικού υλικού παρέχεται μόνο σε μέλη
ΔΕΠ και σε πανεπιστημιακές σχολές και τίθεται σε εφαρμογή με
μία απλή εγγραφή στον κόμβο.
Μέσα από την εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στην παραδοσιακή έκδοση και με την ώριμη χρήση τεχνολογίας αιχμής δημιουργήσαμε μια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις
ανάγκες των διδασκόντων. Υποστήριξη και προβολή του υλικού
στο επίπεδο που μόνο ένας καλός εκδότης μπορεί να προσφέρει, ταυτόχρονα με την ευελιξία μιας ομάδας νέων, δυναμικών και
έμπειρων επαγγελματιών.

Γιατί φτιάξαμε τον κόμβο UNI, με εκδοτικές υπηρεσίες και δωρεάν φιλοξενία διδακτικού και αρχειακού υλικού;
Η πλατφόρμα fairead δημιουργήθηκε από την επιτακτική
ανάγκη να υπάρξει στον χώρο της ανάγνωσης μια δίκαιη, λειτουργική και όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη κοινή υποδομή. Θα
προτείνει βιώσιμες λύσεις για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που
αφορούν τόσο τους αναγνώστες και τους δημιουργούς –τους
δύο βασικούς πόλους του οικοσυστήματος του βιβλίου–, όσο
και όλους αυτούς που βρίσκονται ενδιάμεσα και είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του κύκλου (περισσότερα για το
fairead εδώ). Η ταυτόχρονη εμπορική δραστηριότητα είναι μεν
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Είστε εκδότης πανεπιστημιακών βιβλίων
και σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με
τον κόμβο μας με οποιονδήποτε τρόπο;
Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε τις
ιδέες και τις πιθανές σας ανάγκες.

ΕΠΌΜ. ΣΕΛ.
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απαραίτητη (προκειμένου όλες οι δράσεις του fairead να είναι βιώσιμες), αλλά δεν επισκιάζει με κανέναν τρόπο τις δωρεάν υπηρεσίες του.
Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία του κόμβου UNI, θα συντελέσσει όχι μόνο στην εμφανώς πιο ελκυστική παρουσίαση του υλικού (σε σύγκριση με τους αντίστοιχους κόμβους
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διεθνώς) σε ένα αξιόπιστο και εύχρηστο website, αλλά θα
βοηθήσει πρακτικά τους διδάσκοντες να διαχειρίζονται καλύτερα το διδακτικό τους υλικό.
Οι φοιτητές και οι πανεπιστημιακές σχολές θα ενημερώνονται αποτελεσματικότερα και θα
έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αρχεία.
Η φιλοξενία του κόμβου αυτού στην ευρύτερη πλατφόρμα του fairead (που φιλοξενεί
επίσης περιοδικά, εκδοτικές σειρές, μη κερδοσκοπικά project κ.λπ.), προσδίδει στις σελίδες του αυτομάτως μεγαλύτερη εμβέλεια και υψηλότερες θέσεις στα αποτελέσματα των
μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.
Όσον αφορά τις εμπορικές μας υπηρεσίες, αυτές βασίζονται σε διαφανή κοστολόγια,
σε δίκαιες συμβάσεις έκδοσης και σε μεγαλύτερα πραγματικά κέρδη για τους συγγραφείς.
Όλα αυτά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιμέλειας και τυπογραφικής αισθητικής στον
ελληνικό χώρο και με την εγγύηση ποιότητας των εκδόσεων Νεφέλη.

ΑΠΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Λίγες ώρες μετά την εγγραφή,
θα έχετε τη δική σας βασική
ιστοσελίδα. Η χρήση του βασικού
μας προφίλ είναι απολύτως δωρεάν.
Το βασικό προφίλ περιέχει:
βιογραφικό στα ελληνικά και στα
αγγλικά, φωτογραφίες και video
υψηλής ανάλυσης (προαιρετικά),
αρχείο δημοσιεύσεων, εργογραφία,
βιβλιογραφία, σύνδεση με facebook, twitter και με το επίσημο
προσωπικό σας site (προαιρετικά),
δωρεάν φιλοξενία banner… κ.ά.

τους πιο προηγμένους και ασφαλείς
ιστοτόπους της Ελλάδας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αναρτήστε ολόκληρα άρθρα και
βιβλία σας με ανοιχτή πρόσβαση,
εφόσον αυτά είναι ελεύθερα
δικαιωμάτων ή έχουν εκπνεύσει τα
δικαιώματα των εκδοτών (ή έχετε
την ανάλογη άδεια του εκδότη).

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Χρησιμοποιήστε τις δωρεάν
υπηρεσίες μας για να δημοσιεύσετε
και να αρχειοθετήσετε το δικό
σας διδακτικό υλικό (προσοχή
στα πνευματικά δικαιώματα!) είτε
με ανοιχτή πρόσβαση (Open
Access) είτε δημιουργώντας μια
ομάδα χρηστών (με password
το οποίο δίνετε εσείς στους
φοιτητές σας, προκειμένου να
έχουν πρόσβαση μόνο εκείνοι στο
συγκεκριμένο υλικό), σε έναν από

Δώστε τη δυνατότητα στους
φοιτητές σας να προμηθευτούν
όλο το υλικό που έχετε αναρτήσει
και σε έντυπη μορφή, εύκολα και
γρήγορα (είτε αυτό είναι σημειώσεις
μαθήματος είτε βιβλίο που είναι
εκτός εμπορίου, «εξαντλημένο»),
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
και σε υψηλή ποιότητα παραγωγής
(όπως την γνωρίζετε από τις
εκδόσεις Νεφέλη).

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εκδώστε το νέο σας βιβλίο είτε
με την κλασική σύμβαση έκδοσης
βιβλίου είτε με μια απλούστερη
σύμβαση αυτοέκδοσης και με
διανομή στον ΕΥΔΟΞΟ και στα
βιβλιοπωλεία.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπάρχει ανά πάσα στιγμή
η δυνατότητα παροχής
εξειδικευμένων υπηρεσιών, με
απολύτως διαφανείς χρεώσεις:
• επιμέλεια κειμένων
• ghostwriting (για την συγγραφή
αφιερωματικών κειμένων,
βιογραφιών, δελτίων Τύπου,
κειμένων για websites κ.λπ.)
• μεταφράσεις (από και προς
άλλες γλώσσες)
• σελιδοποίηση (άρθρου,
διδακτικού υλικού, βιβλίου)
• σχεδιασμός καταλόγου,
αφίσας, πρόγραμμα σεμιναρίου,
συνεδρίου κ.λπ.
• ηλεκτρονική έκδοση
• παραγωγή εντύπων όλων των
τύπων και σε οποιαδήποτε
ποσότητα.

Συντονισμός - υποστήριξη: Βαρβάρα Καρζή, τηλ. 210.3612291, uni@fairead.com
Αποστολή υλικού: uni-content@fairead.com
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