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fairead – το περιβάλλον της ανάγνωσης
/ 27 Οκτ. 2015 / δελτίο Τύπου
Το fairead δημιουργήθηκε από την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει στον χώρο της ανάγνωσης μια δίκαιη,
λειτουργική και όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη κοινή υποδομή. Στόχος μας είναι να προτείνουμε βιώσιμες
λύσεις για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν τόσο τους αναγνώστες και τους δημιουργούς
(συγγραφείς, μεταφραστές) –τους δύο βασικούς πόλους του οικοσυστήματος του βιβλίου–, όσο και όλους
αυτούς που βρίσκονται ενδιάμεσα και είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του κύκλου.
Ενδεικτικά, τα θέματα που μας απασχολούν ήδη είναι:
- η έντιμη και λογική διαμόρφωση της τιμής του βιβλίου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) για τον αναγνώστη
αλλά και τον εκδότη
- η δυνατότητα δωρεάν ανάγνωσης κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή, η εκμίσθωση ηλεκτρονικού
κειμένου για ορισμένο χρόνο, η υποστήριξη μικρο-πληρωμών, η δυνατότητα πραγματικής κατοχής/
ιδιοκτησίας του ηλεκτρονικού κειμένου (που υποστηρίζει τον δανεισμό και τη μεταπώληση)
- η δημιουργία νέου αναγνωστικού κοινού μέσα από τη χρήση πρωτότυπων web και mobile εφαρμογών
- η υποστήριξη συνεργασιών σε μικρούς και μεσαίους εκδότες κοινής στόχευσης, με στόχο την
ελάττωση του διαχειριστικού/λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων αυτών
- η υποστήριξη των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων τεχνολογικά, επικοινωνιακά, μέσα από τη δημιουργία
και την υποστήριξη δικτύων και τον συντονισμό δράσεων σε πανελλήνιο επίπεδο
- η προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και σκέψης στο εξωτερικό (υπηρεσίες μετάφρασης, ενημέρωση για τη διάθεση και τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, επιχορηγήσεις,
παραγωγή και διάθεση βιβλίων σε αγορές εκτός της ελληνικής)
- η μείωση του κόστους για την ενημέρωση των αναγνωστών (websites, social media, newsletters) και
η αυτοματοποίηση εργασιών επικοινωνίας (κυρίως μεταξύ εκδοτών, βιβλιοπωλών και Τύπου)
- η βιώσιμη ανάπτυξη των online πωλήσεων (με την εμπλοκή και συμμετοχή των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων)
- η υποστήριξη της ευέλικτης παραγωγής βιβλίων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (σε σταθερή
ποιότητα), προκειμένου να μπορούν να εκδίδονται και να επανεκδίδονται όσο γίνεται περισσότερα
βιβλία.
Η πλατφόρμα fairead.net θα προσφέρει εργαλεία για μία κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του χώρου της ανάγνωσης με σαφή προσανατολισμό στο μέλλον και λύσεις που θα βασίζονται στις
δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνολογία και η παγκόσμια δικτύωση. Δεδομένου ότι το σύνολο του
οικοσυστήματος του βιβλίου είναι αρκετά περίπλοκο και η ανάγκη δημιουργίας ευέλικτων λύσεων πολύ επείΣΕΛΙΔΑ: 1
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γουσα αυτή τη στιγμή, θα ξεκινήσουμε αμέσως με κάποιες βασικές υπηρεσίες και θα συνεχίσουμε με το
«χτίσιμο» των υπόλοιπων το ταχύτερο δυνατόν.
Τις επόμενες εβδομάδες θα δείτε την έναρξη της βασικής online πλατφόρμας μας, του fairead.net. Εκεί θα
φιλοξενηθούν ήδη από την αρχή δύο βασικές υπηρεσίες για εκδότες και δημιουργούς:
1) η υπηρεσία σχεδιασμού και παραγωγής (ηλεκτρονικών και έντυπων) βιβλίων – ty[π]ο και
2) η υπηρεσία επιμέλειας, διόρθωσης, συμβουλευτικής κειμένων και ghostwriting – hy[φ]en.
Επίσης, θα φιλοξενηθεί το περιοδικό ψηφιακό project του Βασίλη Αμανατίδη –λ_ink–, καθώς και δράσεις
των επίσημων συνεργατών μας (βλ. στο https://www.fairead.com).
Πολύ σύντομα θα έχουμε στην πλατφόρμα ένα εργαλείο για μεταφραστές, ένα σημείο ενημέρωσης για
πωλήσεις πνευματικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό και μία υπηρεσία παραγωγής, διάθεσης και διανομής
βιβλίων στο εξωτερικό. Επίσης, δουλεύουμε πυρετωδώς για τη δημιουργία λύσεων απευθείας πώλησης
βιβλίων και δωρεάν πρόσβασης σε κείμενα μέσω web και mobile εφαρμογών.
Βασικοί παρονομαστές στα παραπάνω θα είναι η βιωσιμότητα και η δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συντελεστών (αναγνώστη, δημιουργού, ενδιάμεσων κρίκων). Πρόθεσή μας είναι να ενσωματωθεί η πλατφόρμα
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υπάρχουσες δομές (μικρές και μεγάλες) και όχι να τις ανταγωνιστεί
ή να τις αντικαταστήσει.
Ταυτόχρονα, θα προσπαθούμε να ενημερώνουμε το κοινό με διαφάνεια και αξιοπιστία για όλα τα βασικά
ζητήματα που αφορούν τον χώρο της ανάγνωσης. Σε αυτό το επίπεδο, η αρχή θα γίνει με τη δωρεάν έκδοση ΒΙΒΛΙΟ: παρόν και μέλλον (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
Θα προτείνουμε το πλαίσιο λειτουργίας για ένα fair trade στον χώρο της ανάγνωσης. Το εγχείρημα αυτό θα
γίνει βιώσιμο μόνο μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή αναγνωστών και δημιουργών, αλλά και με την ενεργή
συνεργασία πολλών ενδιάμεσων κρίκων της αλυσίδας παραγωγής του βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότεροι χρησιμοποιούν τα εργαλεία που θα προτείνουμε, τόσο λιγότερο αυτά θα στοιχίζουν (για όλους). Με
την έναρξη του fairead.net θα αναρτηθεί ένα FAQ το οποίο θα απαντά στα εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη
λειτουργία του εγχειρήματος, για παράδειγμα «Πώς πρόκειται να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό;» ή «Πώς είναι
δυνατόν να είναι βιώσιμο και όχι μια ουτοπική πρόταση;» κ.λπ.
Για την εταιρεία:
Η Fairead Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 από τον εκδότη Περικλή Δουβίτσα και τον συγγραφέα Μάρκο
Κρητικό. Έχει έδρα την Τήνο και υποκατάστημα στην Αθήνα.
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