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Πληροφορίες σχετικά με την Onleihe για τους ξένους εκδοτικούς οίκους  
  
Το Ινστιτούτο Goethe διατηρεί βιβλιοθήκες σε φυσική μορφή σε όλο τον κόσμο. Από το 2011, 
ωστόσο, το Ινστιτούτο Goethe προσφέρει και τη δυνατότητα δανεισμού ηλεκτρονικών 
βιβλίων (e-books). Μέχρι στιγμής, η δυνατότητα αυτή αφορά κατά κύριο λόγο e-books σε 
γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, το Ινστιτούτο Goethe θέλει να προσφέρει στους χρήστες των 
βιβλιοθηκών του και μεταφράσεις γερμανικών βιβλίων στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας.  

Για το δανεισμό των e-books και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, το Ινστιτούτο Goethe 
χρησιμοποιεί την Onleihe.  

Την Onleihe εμπορεύεται και διανέμει η εταιρεία divibib GmbH, μια επιχείρηση που ανήκει 
στον όμιλο  ekz. Πρόκειται για ένα σύστημα δανεισμού ηλεκτρονικών μέσων, που 
χρησιμοποιείται στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες από πολλές, σχεδόν αποκλειστικά 
δημόσιες βιβλιοθήκες.   

Το σύστημα χρήσης και δανεισμού λειτουργεί ως εξής:  

1. Αγορά των τίτλων και διάθεση μέσω της divibib  

α.  Η divibib συνάπτει με τον εκδοτικό οίκο που δίνει την άδεια μια σύμβαση για τη 
    χρήση του προγράμματος των e-books. Για κάθε άδεια χρήσης που μεταπωλεί η 
    divibib ο εκδοτικός οίκος δικαιούται μια αμοιβή, την οποία λαμβάνει τέσσερις  
    φορές το χρόνο.  

β. Ο εκδοτικός οίκος που δίνει την άδεια θέτει στη διάθεση της divibib το e-book σε  
    μορφή δεδομένων ανοιχτού τύπου PDF και EPUB.  

γ. Η divibib φροντίζει ώστε το e-book να έχει προστασία DRM και το προσθέτει στη 
    συλλογή μέσων που προσφέρει το κατάστημά της.  

δ. Ως πελάτες της divibib, οι βιβλιοθήκες μπορούν να πάρουν μία ή περισσότερες 
    άδειες του e-book στη δική τους πλατφόρμα της Onleihe. Για κάθε άδεια του e-book 
    πληρώνουν τέλη χρήσης στην divibib, που με τη σειρά της τακτοποιεί τις  
    οικονομικές υποχρεώσεις προς τον εκδοτικό οίκο που δίνει την άδεια (όπως  
   περιγράφεται στο 1α). Ο αριθμός των αδειών ενός τίτλου e-book που θα αγοράσει 
   μια βιβλιοθήκη καθορίζει πόσοι χρήστες αυτής της βιβλιοθήκης θα μπορούν να 
   δανειστούν και να διαβάζουν ταυτόχρονα τον τίτλο αυτό. Κάθε βιβλιοθήκη μπορεί 
   να αγοράσει όσες άδειες των τίτλων e-books ενός εκδοτικού οίκου θέλει.  
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2. Δανεισμός από τους χρήστες της βιβλιοθήκης  

α. Το είδος και η διάρκεια της χρήσης 
    Όταν μια βιβλιοθήκη έχει αγοράσει μια άδεια για την πλατφόρμα της στην Onleihe, τότε 
    την άδεια αυτή μπορούν να τη δανειστούν εξουσιοδοτημένοι χρήστες και να τη 
    χρησιμοποιήσουν σε ένα PC ή μια κινητή τερματική συσκευή. Η προθεσμία δανεισμού για 
    τα e-books είναι συνήθως δύο εβδομάδες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δανεισμού, το  
    e-book δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον.  

β. Η Onleihe σε δημόσιες βιβλιοθήκες 
    Για να δανειστεί έναν τίτλο, ο χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην εκάστοτε 
    βιβλιοθήκη. Σε μια δημοτική βιβλιοθήκη στη Γερμανία μπορούν να γίνουν μέλη μόνο 
    άτομα που έχουν δηλώσει ότι ο τόπος κατοικίας τους είναι στην αντίστοιχη πόλη.  

γ. Η Onleihe του Ινστιτούτου Goethe 
    Ως χρήστες της Onleihe του Ινστιτούτου Goethe μπορούν να εγγραφούν κατά κανόνα μόνο 
    άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι στην εκάστοτε χώρα. Η Onleihe του Ινστιτούτου Goethe 
    είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες των Ινστιτούτων Goethe στο εξωτερικό. Εάν, για 
    παράδειγμα, το Ινστιτούτο Goethe έχει αγοράσει για την πλατφόρμα του στην Onleihe 
    τρεις άδειες χρήσης ενός e-book, τότε το e-book μπορούν να το δανειστούν χρήστες σε 
    όλες τις χώρες στις οποίες το Ινστιτούτο Goethe προσφέρει την Onleihe (βλέπε στην 
    ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Goethe), αλλά πάντα μόνο από τρεις χρήστες ταυτόχρονα, 
    παγκοσμίως.  

Την Onleihe του Ινστιτούτου Goethe θα τη βρείτε στο:  
http://www.onleihe.de/goethe-institut/  

(αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, τούρκικα …)  
Ιστοσελίδα της divibib: http://www.onleihe.net/  (σε γερμανική γλώσσα) 


