
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία;

Τηλέφωνα & Fax
Διεύθυνση: [2610] 969 610
Εκπαίδευση χρηστών: [2610] 969 625 (Σεμινάρια, παρουσιάσεις, ξεναγήσεις, σεμινάρια e–Class, 
RefWorks)
Δανεισμός: [2610] 969 621
Διαδανεισμός: [2610] 969 673 (και fax), 969 674, 969 622
Παραγγελίες υλικού: [2610] 969 675
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: [2610] 969 633
Τεχνική Υποστήριξη: [2610] 969 623, 969 631

Ωράριο Λειτουργίας
Ιανουάριος – Ιούλιος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00
Αύγουστος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00
Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00

Η ΒΚΠ δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κατά τις παραμονές των επισήμων αργιών το 
ωράριο λειτουργίας είναι μειωμένο. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε 
σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.

H Bιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου 
Πατρών με αριθμούς και στοιχείαΔιεύθυνση

Το κτίριο της ΒΚΠ βρίσκεται στη Πανεπιστημιούπολη, Β.Α του κτιρίου των Πολιτικών 
Μηχανικών και ανάμεσα στις οδούς Αριστοτέλους και Φειδίου.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 265 04 
Πάτρα.

www.lis.upatras.grΗ ΒΚΠ είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, της 
IATUL (International Association of Technological Universities Libraries) και του LIBER (Association of 
European Research Libraries).
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Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία;

Χρήση

Κατά το 2009 στο σύστημα της ΒΚΠ 
καταχωρίστηκαν 3.051 νέοι χρήστες και ο 
συνολικός αριθμός των χρηστών ανήλθε στις 
23.460.

Κατά το 2009 έγιναν 16.662 δανεισμοί υλικού. Ο 
πτωτικός αριθμός των δανεισμών δεν πρέπει να 
είναι άσχετος με τη γήρανση της συλλογής και 
την αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών 
βιβλίων.

Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο της 
ΒΚΠ κατά το έτος 2009 ήταν 158.968. Οι 
επισκέψεις στους χώρους της ΒΚΠ ανά μήνα 
φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Ο αυξανόμενος 
αριθμός των επισκέψεων είναι σχετικός με τη 
εξεταστική περίοδο των φοιτητών 
(Φεβρουάριος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος) και με τις 
εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών 
(Οκτώβριος).

Οργάνωση

H Εφορεία της ΒΚΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2009 είχε την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος, ο καθηγητής κ. Π. Κορδοπάτης (Τμήμα Φαρμακευτικής) και μέλη ο καθηγητής κ. Φ. 
Καλφαρέντζος (Τμήμα Ιατρικής), και οι αναπληρωτές καθηγητές κ.κ. Στ. Τσιτσιρίδης (Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών), Δ. Γκίκας (Τμήμα Φυσικής), Δ. Λυμπερόπουλος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών) και Α. Ζερβογιάννη (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών). 
Εισηγητής η Κ. Συνέλλη (Δ/ντρια της ΒΚΠ). 

Οικονομικά Στοιχεία



Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία;

Υλικό και Προσκτήσεις

Ο κύριος κατάλογος της ΒΚΠ στο τέλος του 
2009 περιείχε 81.349 βιβλιογραφικές εγγραφές 
που αντιστοιχούν σε 129.888 τεκμήρια.
Στη συλλογή της ΒΚΠ προστέθηκαν 3.224 

τεκμήρια που προήλθαν από δωρεές (990 
τίτλοι=1.167 αντίτυπα), από αγορές της ΒΚΠ (28 
τίτλοι=35 αντίτυπα) και από αγορές του 
Τμήματος Μαθηματικών (321 τίτλοι=352 
αντίτυπα). Στο συνολικό αριθμό 
συμπεριλαμβάνονται 179 τίτλοι (1.649 αντίτυπα) 
που αντιστοιχούν στο 10% των πανεπιστημιακών 
συγγραμμάτων που βάσει του ΦΕΚ 787/2008 
κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη. Συνολικά 
καταλογογραφήθηκαν 19.281 τεκμήρια.
Επίσης κατά το 2009 προστέθηκαν στην 

συλλογή της ΒΚΠ τα βιβλία των Τμηματικών 
Βιβλιοθηκών της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Βιολογίας. Τα βιβλία αυτά βρίσκονται στο στάδιο 
της φυσικής τους επεξεργασίας (ταξινόμηση, 
καταλογογράφηση) και πρόκειται να 
τοποθετηθούν εντός του 2010 στο ράφι.

Κατά το 2009 η ΒΚΠ είχε συνδρομές, από 
πόρους του τακτικού προϋπολογισμού και της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σε 100 ηλεκτρονικά βιβλία και σε 492 τίτλους 
περιοδικών εκ των οποίων οι 409 είναι έντυποι 
και οι 183 ηλεκτρονικοί (100 τίτλοι αυτών των 
περιοδικών υπάρχουν και σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή).

Χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών και 
Υπηρεσιών Πληροφόρησης

Μέσα στο 2009 την ιστοσελίδα της ΒΚΠ 
επισκέφτηκαν συνολικά 53.681 μοναδικοί 
επισκέπτες και απαντήθηκαν 102 ηλεκτρονικά 
αιτήματα μέσω web form.
Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων με  

αποθήκευση αρχείων κατά το 2009 ήταν 3.523 
για τα ηλεκτρονικά βιβλία του Elsevier, τα οποία 
σημειωτέον είναι πληροφοριακού περιεχομένου 
(π.χ. εγχειρίδια) και 19.358 για τις επιστημονικές 
μονογραφίες, σειρές βιβλίων και πρακτικών 
συνεδρίων του Springer.

Νημερτής

Η Νημερτής είναι το ακαδημαϊκό καταθετήριο 
για τις διδακτορικές διατριβές, τις 
μεταπτυχιακές και τις διπλωματικές/πτυχιακές 
εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Είναι ένα καταθετήριο ανοικτής 
πρόσβασης που υποστηρίζει την αυτο-
αρχειοθέτηση εγγράφων επιστημονικής και 
ερευνητικής φύσεως.
Η εφαρμογή είναι ήδη παραμετροποιημένη να 

δέχεται τεχνικές αναφορές ερευνητών και 
παρουσιάσεις σε συνέδρια των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, με απώτερο σκοπό να 
γίνει βιβλιοθήκη παρακαταθήκης για την 
ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών.
Μέσα στο 2009 έγινε η κατάθεση 1.175 

συνολικά εργασιών. Αναλυτικά φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα, όπου παρατηρείται μια αύξηση 
113,24% σε σχέση με τις καταθέσεις που έγιναν 
το 2008. 
Η μεγάλη αύξηση δικαιολογείται από την 

ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των παλαιότερων 
εργασιών που για το σύστημα φαίνεται ότι 
ανέβηκαν το 2009 ανεξάρτητα, αν ήταν εργασίες 
παλαιότερων ετών.

2008 2009 Διαφορά %
Διδακτορικές 
Διατριβές

156 618 +296%

Μεταπτυχιακές 
Εργασίες

358 356 -0,55%

Διπλωματικές 
Εργασίες

37 157 +324%

Δημοσιεύσεις 
ΒΚΠ

0 44

Συνολικά 551 1.175 +113.24%

Ανάπτυξη συλλογής



Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία;

Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ 

Το έργο «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ - Παροχή Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών», 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.1 Αναβάθμιση της Ποιότητας 
της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης, Ενέργεια 2.1.3: 
Ενίσχυση Βιβλιοθηκών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
την 30η Μαΐου 2009. Ο τελικός προϋπολογισμός 
(πραγματικές δαπάνες) του έργου ανήλθε στα 
3.058.401,69 € με ποσοστό απορρόφησης περίπου 
91%.
Τα τελευταία παραδοτέα του έργου περιελάμβαναν:
1.Ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης δημιουργίας 
και λειτουργίας της υπηρεσία ανάλυσης 
μαθημάτων Προνόη (http://xantho.lis.upatras.gr/
pronoe/), η οποία δίνει τη δυνατότητα να 
συνδεθεί δυναμικά το περιεχόμενο των 
μαθημάτων που διδάσκονται σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
-αναλυμένο σε θεματικούς όρους - με τον 
κατάλογο του υλικού της ΒΚΠ (course analysis). 
Η Προνόη αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο για 
τους διδάσκοντες, καθώς τους δίνει τη 
δυνατότητα να έχουν ανά πάσα στιγμή μια 
ενημερωμένη βιβλιογραφική λίστα να 
προτείνουν στους φοιτητές τους και παράλληλα 
τους παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογούν τις 
συλλογές της ΒΚΠ και το επίπεδο 
βιβλιογραφικής κάλυψης των μαθημάτων τους 
από το υπάρχον υλικό. Κατ' αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να εντοπίζουν τα κενά των συλλογών 
και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις 
μελλοντικές παραγγελίες υλικού από τη ΒΚΠ. 
Στο πλαίσιο του έργου αναλύονται 35 μαθήματα.

2.Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ψηφιακής 
συλλογής Δανιηλίς (http://xantho.lis.upatras.gr/
daniilida/) σε συνεργασία με την Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Πατρών (ΔΒΠ), όπου 
ευρετηριάζονται τα περιεχόμενα 17 ιστορικών 

περιοδικών που εκδίδονταν στην περιοχή των 
Πατρών αλλά και γνωστά περιοδικά 
πανελλαδικής κυκλοφορίας κατά την διάρκεια 
19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

3.Επεκτάθηκαν και αναβαθμίστηκαν 
συγκεκριμένες λειτουργίες (Modules) του 
συστήματος αυτοματοποίησης των εσωτερικών 
διεργασιών της ΒΚΠ στα πλαίσια υλοποίησης του 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 
9001:2000:
i. διαχείριση των συνδρομών της ΒΚΠ σε 

βάσεις δεδομένων
ii. ολοκληρωμένη λειτουργία προμηθειών ΒΚΠ
iii. Εσωτερικές επιθεωρήσεις ΣΔΠ
iv. Αναφορές μη συμμόρφωσης
v. Αναφορές διορθωτικών – προληπτικών 

ενεργειών
4. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της πλατφόρμας 

πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών 
περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, Πασιθέη 
(http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee). Η Πασιθέη 
φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό 
εργαλείο για την βελτίωση της επιστημονικής 
επικοινωνίας στη χώρα μας, για τον 
εμπλουτισμό και τη διάχυση του ελληνικού 
ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου και την 
προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης 
σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της 
επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και 
της κοινωνίας γενικότερα. Η πλατφόρμα αυτή 
τη στιγμή φιλοξενεί τρία περιοδικά που 
εκδίδονται από ερευνητικές ομάδες του 
Πανεπιστημίου Πατρών, τα “Ηλέκτρα”, 
“Κοινωνία και Θεωρία” και “Patras Working 
Papers in Linguistics”.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να 
βρείτε στην διεύθυνση:
http://www.lis.upatras.gr/telephaessa/index_EL.php

Διαδανεισμός

Το Τμήμα Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 2.222 
παραγγελίες βιβλιογραφίας για τους χρήστες της 
ΒΚΠ. Από αυτές οι 1.768 αφορούσαν παραγγελίες 
άρθρων, οι 921 στάλθηκαν σε βιβλιοθήκες του 
εξωτερικού και οι 367 σε βιβλιοθήκες του 
εσωτερικού. Οι παραγγελίες άρθρων από την 
Ελλάδα ικανοποιήθηκαν σε ποσοστό 85%, ενώ 
αυτές από το εξωτερικό σε ποσοστό 81%. Από τις 
366 παραγγελίες βιβλίων (οι 181 στάλθηκαν σε 
βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι 185 σε 
βιβλιοθήκες του εσωτερικού) διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς οι 316, δηλαδή ποσοστό 86%.

Η ΒΚΠ διεκπεραίωσε επιτυχώς αιτήματα άλλων 
βιβλιοθηκών για ανεύρεση βιβλιογραφίας ως 
εξής: αιτήματα για βιβλία 37 και αιτήματα για 
άρθρα 222.

Χρήση Υποδομών Βιβλιοθήκης

Στις αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της 
ΒΚΠ έλαβαν χώρα:

• διάφορα σεμινάρια ενημερωτικής, διδακτικής 
και ερευνητικής φύσης από μέλη ΔΕΠ, 
ερευνητικές ομάδες και συλλόγους φοιτητών, 

• παρουσιάσεις διδακτορικών και 
μεταπτυχιακών εργασιών, 

• υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επάνω 
στη χρήση του προγράμματος VDX από το 
προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Συνολικά και οι δύο αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν 
103 φορές εντός του έτους.

http://xantho.lis.upatras.gr/pronoe/
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http://xantho.lis.upatras.gr/daniilida/
http://xantho.lis.upatras.gr/daniilida/
http://xantho.lis.upatras.gr/daniilida/
http://www.lis.upatras.gr/telephaessa/index_EL.php
http://www.lis.upatras.gr/telephaessa/index_EL.php
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Η ΒΚΠ ανέλαβε την οργάνωση του 18ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, το οποίο έλαβε χώρα στο 
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών στις 5 και 6 Νοεμβρίου 
2009. Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν 
«Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: 
δημιουργία, διάθεση, διατήρηση». 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκαν δύο 
εκπαιδευτικές ενότητες (tutorials) στους 
χώρους της βιβλιοθήκης την Τετάρτη, 4 
Νοεμβρίου 2009: 

• Η πρώτη είχε τίτλο «Open Journal Systems 
and related PKP e-publishing tools» και 
εκπαιδευτή τον Alec Smecher, στέλεχος της 
ομάδας ανάπτυξης του συστήματος OJS, 
και 

• η δεύτερη «Ολοκληρωμένα Συστήματα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών 
Πληροφόρησης» με εκπαιδευτές τους 
υπαλλήλους της ΒΚΠ Παναγιώτη 
Γεωργίου, Μαρία Φραντζή και Φιερούλα 
Παπαδάτου.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα διεξήχθη η ειδική 
εκδήλωση «Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 
(Ελλάδος) Πανεπιστημίου Harvard: Αποστολή 
στον 21ο αιώνα και σύγχρονες ολοκληρωμένες 
μέθοδοι ψηφιοποίησης παλαιών χειρογράφων». 
Η εκδήλωση αφορούσε την παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του Κέντρου Ελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard που 
λειτουργεί στο Ναύπλιο στο χώρο της 
ψηφιοποίησης παλαιών χειρογράφων. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε εκτενής αναφορά 
στο Homer MultitextProject και στην ψηφιοποίηση 
του κώδικα Venetus A της Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης. 

18ο 
Πανελλήνιο 
Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών

Eπάνω από αριστερά προς δεξιά: (α) Ο κ. 
Christopher W. Blackwell παρουσιάζοντας το 
“Λίκνο” στην ειδική εκδήλωση του συνεδρίου. 
(β) Φωτογραφία από την ολομέλεια του 
συνεδρίου. 
Δεξιά: Το προσωπικό της ΒΚΠ στη γραμματεία 
του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών.

Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Τεκμηριωσης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) 
βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου της 
βιβλιοθήκης. Οι χρήστες της ΒΚΠ μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το υλικό του ΚΕΤ μόνο στους 
χώρους του, χωρίς δυνατότητα δανεισμού. 
Η συλλογή του συνεχίζει να εμπλουτίζεται και 
έχει ολοκληρωθεί η αναδρομική ταξινόμηση και 
καταλογογράφηση του υλικού του.
Φέτος, την ετήσια συνάντηση των ΚΕΤ 
διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΚΕΤ 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εκπρόσωποι των 
ελληνικών ΚΕΤ συναντήθηκαν στις 10 και 11 
Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 
πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Σύνδεσμος Ελληνικών 
ΑκαδημαΪκών Βιβλιοθηκών

Κατά το έτος 2009 τα μέλη του Συνδέσμου είχαν 
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 11.115 
ηλεκτρονικών περιοδικών (μέσω συμβάσεων), 
4.080 ηλεκτρονικών περιοδικών ελεύθερης 
πρόσβασης, 12.500 ηλεκτρονικών βιβλίων, 184 
τίτλων σειρών και σε 6 βάσεις δεδομένων και 3 
συλλογές γενικών και ειδικών λεξικών.
Έδρα του Συνδέσμου είναι το Ε.Μ.Π. και 
πρόεδρος ο καθηγητής κος Β. Παπάζογλου. Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής κ. 
Μ. Δερμιτζάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), ο 
καθηγητής κ. Κ. Μανωλίκας (ΑΠΘ), η καθηγήτρια 
κ. Μ. Κακούρη (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης), ο καθηγητής 
κ. Ν. Λύτρας (ΤΕΙ Αθηνών), η κ. Κ. Συνέλλη (Δ/
ντρια ΒΚΠ- Πανεπιστήμιο Πατρών) και ο κ. Κ. 
Γεωργάκης (Δ/ντης Βιβλιοθήκης -ΤΕΙ Πατρών). 
Σύνδεσμος Ελληνικών ΑκαδημαΪκών Βιβλιοθηκών 
(Heal–Link).

Φωτογραφία από την Ετήσια Συνάντηση των ΚΕΤ 
στην οποία συμμετείχε ο υπάλληλος της ΒΚΠ 
Αλκιβιάδης Μπούρας.



Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης με αριθμούς και στοιχεία;

Εκπαίδευση Χρηστών

Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών 
πραγματοποίησε κατά το 2009 σειρά 
ξεναγήσεων, παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων σε χρήστες του Πανεπιστημίου. Πιο 
συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

• Δύο (2) παρουσιάσεις της ΒΚΠ στις υποδοχές 
πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων 
Φαρμακευτικής και Βιολογίας. Οι 
παρουσιάσεις έλαβαν χώρα στο Συνεδριακό 
& Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

• Πέντε (5) σεμινάρια Βιβλιογραφικής 
Τεκμηρίωσης, δύο (2) σε προπτυχιακούς 
φοιτητές και τρία (3) σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Συνολικά πήραν μέρος 125 άτομα.

• Δεκατέσσερις (14) ξεναγήσεις στους χώρους 
της ΒΚΠ σε συνολικά 745 άτομα, στην 
πλειονότητα τους μαθητές δημοτικών 
σχολείων της ευρύτερης περιοχής.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης, 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης του προσωπικού 
της ΒΚΠ υπήρξαν οι παρακάτω δραστηριότητες:

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο σεμινάριο – 
επίδειξη «Millennium ILS, Ολοκληρωμένη 
Λύση Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών» που 
διοργανώθηκε από το Τμήμα 
Ολοκληρωμένων Λύσεων Βιβλιοθηκών της 
εταιρίας UniSystems στις 12 Μαρτίου 2009 
στην Αθήνα.

• Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «APM 2009 - 
Academic Publishing in the Mediterranean 
Region» που διεξήχθη από τις 19 έως τις 20 
Μαρτίου 2009 από το Πανεπιστήμιο της 
Φλωρεντίας στην ομώνυμη πόλη. 
o Συμμετοχή με την εργασία: Panos 

Georgiou, Fieroula Papadatou «Digital 
Scholarly Publishing in Greece».

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο εργαστήριο 
(workshop) «Ψηφιοποίηση στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες» που διοργανώθηκε από το 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστήμιου 
Harvard στις 30 Μαΐου 2009 στο Ναύπλιο.

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο συνέδριο 
«Creation, Collaboration & Copyright» που 
διοργανώθηκε από την Europeana μεταξύ 14 
και 16 Σεπτεμβρίου 2009 στη Χάγη της 
Ολλανδίας.

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στη Συνάντηση 
των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης που 
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
από τις 10 έως 11 Σεπτεμβρίου 2009 στο 
Ρέθυμνο.

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο συνέδριο 
«7th Berlin Open Access Conference: Open 
Access - Reaching diverse communities» που 
έλαβε χώρα στο Παρίσι της Γαλλίας από 2 
έως 4 Δεκεμβρίου 2009.
o Συμμετοχή με την εργασία: Panos 

Georgiou, «Scholarly Publishing & Open 
Access in Greece: - Warming up?».

• Συμμετοχή τεσσάρων (4) ατόμων στο 
συνέδριο με τίτλο «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες: Σκεφτόμαστε Εθνικά, Δρούμε 
Τοπικά» που διοργανώθηκε από την Ένωση 
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων 
Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη 
Βορέειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου 
και τον Δήμο Αμαρουσίου από τις 4 έως τις 5 
Δεκεμβρίου 2009.
o Συμμετοχή με την εργασία: Νικόλαος Χ. 

Κάτρης, Κατερίνα Συνέλλη, Παναγιώτης 
Γεωργίου, Κυριακή Ζούτσου, Βασίλης 
Κυριαζής, Πανωραία Κυριαζή, Αγγελική 
Λαμπροπούλου, Άγγελος Μητρέλης, 
Βασίλης Μπαρκαγιάννης, Λεωνίδας 
Παπαχριστόπουλος, Κατερίνα Σκόνδρα 
«Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών».

Επάνω: Ο υπάλληλος της ΒΚΠ Πάνος 
Γεωργίου στο APM 2009.

Δράσεις Εκπαίδευσης


