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Η ΒKΠ είναι μέλος:

• της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιο -
θηκονόμων & Επιστημό νων
Πληροφόρησης

• της IATUL (International As-
sociation of Technological
Universities Libraries) και 

• του LIBER (Ligue des Biblio-
theques Europeennes de Re -
cherche = Associa tion of Eu-
ropean Research Libraries).



H Bιβλιοθήκη & Kέντρο Πληροφόρησης 
με αριθμούς και στοιχεία

Οργάνωση
H Εφορεία της ΒΚΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2008 είχε
την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, ο καθηγητής κ. Π. Κορδοπάτης (Τμήμα Φαρ-
μακευτικής) 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 Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών), Α. Ζερ-
βογιάννη (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και Ν. Πα-
παγεωργακοπούλου-Νικολοπούλου (Τμήμα Χημείας).
Εισηγητής η Κ. Συνέλλη (Δ/ντρια της ΒΚΠ). 

Γενικές πληροφορίες
Κατά το 2008 στο σύστημα της ΒΚΠ καταχωρίστηκαν
2.850 νέοι χρήστες και ο συνολικός αριθμός των
χρηστών ανήλθε στις 23.330. Eπίσης έγιναν 18.966
δανεισμοί υλικού.

Οι επισκέψεις στους χώρους της ΒΚΠ καθημερινά
ανέρχονται περίπου στις 550, δηλαδή περίπου 12.500
επισκέ ψεις το μήνα. 

Υλικό και προσκτήσεις
Ο κύριος κατάλογος της ΒΚΠ στο τέλος του 2008
περιείχε 67.146 βιβλιογραφικές εγγραφές που
αντιστοιχούν σε 110.607 τεκμήρια.

Στη συλλογή της ΒΚΠ προστέθηκαν 3.122 τεκμήρια που
προήλθαν από δωρεές (2.659 τίτλοι=2.716 αντίτυπα),
από αγορές της ΒΚΠ (40 τίτλοι = 59 αντίτυπα) και από
αγορές του Μαθηματικού Τμήματος (291 τίτλοι = 347
αντίτυπα). Καταλογογραφήθηκαν 4.643 τεκμήρια.

Επίσης κατά το 2008 η ΒΚΠ είχε  πρόσβαση σε 16.346
ηλεκτρονικά βιβλία μέσω της συμμετοχής της στη HealLink
και συνδρομές  σε 620 έντυπα και 245 ηλεκτρονικά πε-
ριοδικά από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού και της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Νημερτής
Η Νημερτής είναι το ακαδημαϊκό καταθετήριο για τις
διδακτορικές διατριβές, τις μεταπτυχιακές και τις
διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί
στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η εφαρμογή είναι ήδη παραμετροποιημένη ώστε 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 2008 έγινε η κατάθεση 551 συνολικά εργασιών
(156 διδακτορικών διατριβών, 358 μεταπτυχιακών και 37
διπλωματικών εργασιών). Παρατηρήθηκε μια αύξηση
64,45% σε σχέση με τις καταθέσεις που έγιναν το 2007.
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Από τις 449 παραγγελίες βιβλίων (οι 169 στάλθηκαν σε
βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι 193 σε βιβλιοθήκες
του εσωτερικού) διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς οι 382,
δηλαδή ποσοστό 85,08%.

Η ΒΚΠ διεκπεραίωσε επιτυχώς αιτήματα άλλων
βιβλιοθηκών για ανεύρεση βιβλιογραφίας ως εξής: αιτή -
ματα για βιβλία 31 και αιτήματα για άρθρα 278.

Εκπαίδευση χρηστών
Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών πραγματοποίησε κατά το
2008 σειρά ξεναγήσεων, παρουσιάσεων και εκπαι -
δευτικών σεμιναρίων σε χρήστες του Πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

• Τρείς (3) παρουσιάσεις της ΒΚΠ σε υποδοχές πρωτο -
ετών φοιτητών.

• Τρία (3) σεμινάρια Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης.

• Τρία (3) σεμινάρια στο σύστημα eClass.

• Εννέα (9) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΚΠ.

Δραστηριότητες
Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης και
επιμόρφωσης του προσωπικού της ΒΚΠ που χρηματο -
δοτείται από το πρόγραμμα ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ–ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
υπήρξαν οι παρακάτω δραστηριότητες:

1. Συμμετοχή πέντε (5) ατόμων στο σεμινάριο με τίτλο
«Διαχείριση Κεντρικού Συστήματος Διαδανεισμού
Βιβλίων–VDX» που διoργανώθηκε στην αίθουσα Εκ-
δηλώσεων της ΒΚΠ από το Δίκτυο Διαδανεισμού των
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στις 28 Μαρ-
τίου.

2. Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στην ημερίδα «Ανοικτή
Πρόσβαση: Νέοι τρόποι διάδοσης της Ακαδημαϊκής
Γνώσης» που διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη &
Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδο -
νίας στις 14 Απριλίου 2008.

3. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο συνέδριο «European
Library Automation Group: 32nd ELAG Library Sys-
tems Seminar–‘Rethinking the library’» που διορ-
γανώθηκε από το Wageningen University από τις 14
έως τις 16 Απριλίου 2008.

4. Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «Copyright Sympo-
sium» από 21 έως 22 Απριλίου 2008 στο Αμστερν-
τάμ της Ολλανδίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για
το World Book Capital.

5. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «3ο Συνέδριο Ελευ -
θέρου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού  Κώδι κα»,
που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, στις 27 και 28 Μαΐου, με τη συνεργασία
του e–business forum (του Εθνικού Δικτύου Έρευ-
νας και Τεχνολογίας) και της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ.

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών και
υπηρεσιών πληροφόρησης
Μέσα στο 2008 επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα της ΒΚΠ
συνολικά 53.086 μοναδικοί επισκέπτες. Επίσης έγιναν
510.229 επισκέψεις σε βάσεις δεδομένων και απαντή-
θηκαν 105 ηλεκτρονικά αιτήματα μέσω web form.

Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων/αποθήκευσης αρχείων
από ηλεκτρονικά βιβλία κατά το 2008 κατανεμήθηκε ως
εξής: 1.996 για τον Elsevier και 20.536 για τον Springer.

Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων στο ψηφιοποιημένο
υλικό (προβολή ή αποθήκευση αρχείων) κατά το 2008
ήταν 994.494.

Διαδανεισμός
Το Τμήμα Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 2.330 παραγ -
γελίες βιβλιογραφίας για τους χρήστες της ΒΚΠ. Από
αυτές οι 1.833 αφορούσαν παραγγελίες άρθρων. Οι
1.127 στάλθηκαν σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι
328 σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Οι παραγγελίες
άρθρων από την Ελλάδα ικανοποιήθηκαν σε ποσοστό
85%,  ενώ αυτές από το εξωτερικό σε ποσοστό 87%.
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10. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο συνέδριο «Digital
Resources for the Humanity and Arts: New Commu-
nities of Knowledge and Practice», που διοργανώ-
θηκε από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2008 στο
Cambridge της Αγγλίας.

11. Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «International Con-
ference on Dublin Core and Metadata Applications»,
που διοργανώθηκε στο Berlin της Γερμανίας από 22
έως 26 Σεπτεμβρίου 2008.

12. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «Berlin 6 Open Ac-
cess Conference», που διοργανώθηκε στο Duessel-
dorf της Γερμανίας από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2008.

13. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην ημερίδα με τίτλο:
«Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη των συλλο γών
της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλή νων», που
διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη της Βουλής στις 25 Νοεμ -
βρίου 2008. Στην ημερίδα παρουσιά στηκε η εργα σία:

• Κατερίνα Συνέλλη, Παναγιώτης Γεωργίου: «Οι
ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Ερ-
γα  λεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδει-
ξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού
αποθέματος».

6. Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στην ημερίδα «Συνερ -
γασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθε ματικό
επίπεδο» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου και την Ένωση Ελλήνων Βιβλιο θηκονόμων
& Επιστημόνων Πληροφόρησης στις 29 Μαΐου 2008
στο Εκθεσιακό κέντρο Helexpo της Θεσσαλονίκης.

7. Συμμετοχή τριών (3) ατόμων στο συνέδριο «Libra -
ries in the Digital Age», που διεξήχθη στο Dubrovnik
και στο Mljet της Κροατίας από 2 έως 7 Ιουνίου 2008.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι εξής εργασίες:

• Leonidas Papachristopoulos, Giannis Tsakonas,
Christos Papatheodorou: «Enforcement of Infor-
mation Seeking Behaviour through Digital Library
Services»

• Aggelos Mitrelis, Giannis Tsakonas, Christos Pa-
patheodorou: «Using Qualitative Research Meth-
ods for the Improvement of Collaborative Infor-
mation Searching Tools Design»

8. Συμμετοχή εννέα (9) ατόμων στο «17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» που διοργα -
νώ  θηκε στις 24 – 26 Σεπτεμβρίου 2008 στα Ιωάν -
νινα. Μέλη του προσωπικού της ΒΚΠ παρουσίασαν
τις εξής εργασίες:

• Άγγελος Μητρέλης, Λεωνίδας Παπαχριστόπου-
λος, Γιάννης Τσάκωνας, Χρήστος Παπαθεοδώ-
ρου: «Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπη-
ρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτι-
κές μεθοδολογικές προσεγγίσεις»

• Παναγιώτης Γεωργίου, Κωνσταντίνος Κουμού-
τσος, Φιερούλα Παπαδάτου: «Ευρετήριο Ελλη-
νικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής,
ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των
ψηφιακών πρωτοβουλιών»

• Κλωντίνη Ξενίδου – Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άν-
να Φράγκου – Μπάτσιου, Κατερίνα Συνέλλη,
Μερσίνη Κακούρη: «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακα-
δημαϊκών Βιβλιοθηκών – Επιτροπή Υλοποίησης
για τα Περιοδικά – 1998–2008, δέκα χρόνια κοι-
νής δράσης για συλλογική πρόσβαση σε ηλε-
κτρονικές πηγές πληροφόρησης».

9. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην ημερίδα «Τεκμη -
ρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληρο φοριών:
από τη θεωρία στην πράξη», που διοργα νώθηκε στις
13 Σεπτεμβρίου 2008 στο Μουσείο Μπενάκη. Στην
ημερίδα παρουσιάστηκε η εξής εργασία:

• Παναγιώτης Γεωργίου, Βασίλης Κυριαζής, Βασί-
λης Μπαρκαγιάννης, Λεωνίδας Παπαχριστόπου-
λος, Γιάννης Τσάκωνας: «‘Σημεία’ των Καιρών: η
ελληνική περιοδική λογοτεχνία του 19ου και των
αρχών του 20ου αιώνα μέσα από τις ψηφιακές
συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληρο-
φόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών».

Ο κ. Γ. Τσάκωνας ομιλητής στο
συνέδριο στο Dubrovnik

Το poster της ΒΚΠ  από την ημερίδα
στο Μουσείο Μπενάκη



18. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «International Con-
ference on Information Systems», που διοργανώθη-
κε από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2008 στο Πα-
ρίσι της Γαλλίας.

19. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «ICDM 2008 – IEEE
International Conference on Data Mining», που διορ-
γανώθηκε από τις 17 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2008
στην Πίζα της Ιταλίας.

Επίσης στους χώρους της ΒΥΠ διοργανώθηκαν: 

• Ημερίδα με τίτλο «Εφαρμογές Οικολογικής Αρχιτε -
κτονικής του Γραφείου Μελετών Α. Τομπάζη» σε συνερ -
γασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η εκδήλωση διε -
ξήχθη την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 στην Αίθουσα
Διαλέξεων της ΒΚΠ.

• Ημερίδα με τίτλο «Επιστημονική Πληροφορία και Ακα -
δημαϊκά Καταθετήρια: Ανοικτή Πρόσβαση, Ελεύθερη
Διάθεση», η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη, 26 Νοεμ -
βρίου 2008, στην Αίθουσα Διαλέξεων του κτιρίου της
ΒΚΠ. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι εργασίες:

• David Proser: «Ανοικτή πρόσβαση και επιστημονική
επικοινωνία: δικαιώματα, ρόλοι και ευθύνες»

• Sophia Jones: «Η ανοικτή πρόσβαση και η εξέλιξη
των Ιδρυματικών Καταθετηρίων στην Ευρώπη: πα-
ρουσίαση του έργου Driver»

• Κωνσταντίνος Ζιούτας: «Η ιδέα και τα οφέλη της
Ανοικτής Πρόσβασης».

• Παναγιώτης Γεωργίου: «Ψηφιακές συλλογές και
πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιο-
θήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανε-
πιστημίου Πατρών».

Απολογισμός ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ 2008
1. Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικει -

μένου του έργου παρατάθηκε μέχρι την 30 Μαΐου
2009 με απόφαση της ΕΥΔ /ΕΠΕΑΕΚ.

2. Ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία ανάλυσης μαθημά -
των 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 Πανεπι-
στήμιο Πατρών – αναλυμένο σε θεματικούς όρους –
με τον κατάλογο του υλικού της ΒΚΠ (course analy-
sis). Η Προνόη αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο για
τους διδάσκοντες, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα
να έχουν ανά πάσα στιγμή μια ενημερωμένη βιβλιο-
γραφική λίστα να προτείνουν στους φοιτητές τους
και παράλληλα τους παρέχει τη δυνατότητα να αξιο-
λογούν τις συλλογές της ΒΚΠ και το επίπεδο βιβλιο-
γραφικής κάλυψης των μαθημάτων τους από το
υπάρχον υλικό. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να εν-

14. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην ημερίδα με τίτλο:
«Η Διάσταση της Ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Βιβλιο -
θήκες», που διοργάνωσε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
στην Κοζάνη στις 28 Νοεμβρίου 2008. Στην ημερίδα
παρουσιάστηκε η εργασία:

• Παναγιώτης Γεωργίου: «Υλοποίηση ενός συστή-
ματος διασφάλισης ποιότητας σε μια Ακαδημαϊκή
Βιβλιοθήκη».

15. Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «International Confer-
ence on Grey Literature: Designing the Grey Grid for In-
formation Society», που διοργανώθηκε στο Amsterdam
της Ολλανδίας από 8 έως 9 Δεκεμβρίου 2008.

16. Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «1ο Επιστημονικό
Συμπόσιο: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική
Ανώτατη Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε στον Βόλο
από τις 11 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2008. Στο συμπό -
σιο παρουσιάστηκε η εργασία:

• Γιάννης Τσάκωνας: «Πληροφοριακή εκπαίδευση
στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: παρα-
δείγματα και προβληματισμοί από το Πανεπιστή-
μιο Πατρών».

17. Συμμετοχή τριών (3) ατόμων στην εκδήλωση «Υπο -
δομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστη -
μονικής Επικοινωνίας», που διοργανώθηκε στις 15 και
16 Δεκεμβρίου 2008 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Στην στρογγυλή τράπεζα της εκδήλωσης παρου σιά -
στηκαν οι εφαρμογές Ανοικτής Πρόσβασης της ΒΚΠ.

Από την ομιλία του κ. Α. Τομπάζη
στην Αίθουσα Διαλέξεων της ΒΚΠ

Ο κ. Α. Τομπάζης και ο πρόεδρος της Εφορείας της ΒΚΠ,
καθηγητής κ. Π. Κορδοπάτης 



8. Ολοκληρώθηκε η μελέτη Διατήρησης του Ψηφιακού
Υλικού της ΒΚΠ, η οποία προβλέπεται να συνεισφέ-
ρει στον γενικότερο προγραμματισμό προστασίας και
διατήρησης του υλικού στο μέλλον.

9. Ανανεώθηκαν οι συνδρομές πρόσβασης στις βάσεις
δεδομένων και υπηρεσίες πληροφόρησης: SciFind-
er Scholar, JSTOR, EconLit, JCR–Journal Citation Re-
ports, Philosopher’s Index και RefWorks.

10. Συνεχίζεται η πιλοτική λειτουργία του Ευρετηρίου
των Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών (http://www.lis. -
upatras.gr/Libworld/gr_resources_EL.php), το οποίο
φιλοδοξεί να αποτελέσει εθνικό σημείο αναφοράς
για το σύνολο των ελληνικών ψηφιακών συλλογών
και πηγών πληροφόρησης οι οποίες παρέχουν πλη-
ροφορίες ή/και πρόσβαση σε πρωτότυπο περιεχό-
μενο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί στοιχεία για
περίπου 170 ελληνικές πηγές/συλλογές.

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) βρίσκεται στον
τρίτο όροφο του νέου κτιρίου. Οι χρήστες της ΒΚΠ μπο -
ρούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό του ΚΕΤ μόνο στους
χώρους του, χωρίς δυνατότητα δανεισμού. 

Η συλλογή του συνεχίζει να εμπλουτίζεται και έχει ολο -
κληρωθεί η αναδρομική  ταξινόμηση και καταλογογρά -
φηση του υλικού του.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (HEAL–Link)

Κατά το έτος 2008 τα μέλη του
Συνδέσμου είχαν πρόσβαση στο
πλήρες κείμενο 14.772 ηλεκτρο -

νικών περιοδικών, 12.500 ηλεκτρονικών βιβλίων, 184 τί -
τλων σειρών, σε 6 βάσεις δεδομένων και σε 3 συλλογές
γενικών και ειδικών λεξικών.

Μέσα στο 2008 ξεκίνησε η λειτουργία του Shibboleth
Middleware. Πρόκειται για λογισμικό το οποίο επιτρέπει
στους χρήστες πρόσβαση σε προστατευμένες πηγές όταν
αυτοί βρίσκονται εκτός του ιδρύματός τους. 

Έδρα του  Συνδέσμου είναι το Ε.Μ.Π. και Πρόεδρος ο κα-
θηγητής κος Β. Παπάζογλου.  Μέλη του  Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι ο καθηγητής κ. Μ. Δερμιτζάκης (Πανεπι-
στήμιο Αθηνών), ο  καθηγητής κ. Κ. Μανωλίκας (ΑΠΘ), η
καθηγήτρια κ. Μ. Κακούρη (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης), ο κα-
θηγητής κ. Ν. Λύτρας (ΤΕΙ Αθηνών), η κ. Κ. Συνέλλη
(Δ/ντρια ΒΚΠ– Πανεπιστήμιο Πατρών) και ο κ. Κ. Γεωρ-
γάκης (Δ/ντης Βιβλιοθήκης –ΤΕΙ Πατρών).

HEAL 
HELLENIC ACADEMIC 

LIBRARIES LINK 

ΔIKTYO EΛΛHNIKΩN AKAΔHMAΪKΩN BIBΛIOΘHKΩN

τοπίζουν τα κενά των συλλογών και να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στις μελλοντικές παραγγελίες υλι-
κού από τη ΒΚΠ. Μέχρι στιγμής στην Προνόη ανα-
λύονται 34 μαθήματα, ενώ η υπηρεσία θα ολοκλη-
ρωθεί και θα τεθεί σε κανονική λειτουργία μέσα στο
2009 με την εισαγωγή ακόμα 5 μαθημάτων.

3. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της πλατφόρμας Αμάλ-
θεια που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα δια-
χείρισης και χρήσης ψηφιακού υλικού σε τοπικό δί-
κτυο της ΒΚΠ.

4. Ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση περιοδικών:

• Ολοκληρώθηκε η συλλογή Πλειάς (http://xantho. -
lis.upatras.gr/pleias/), η  οποία φιλοξενεί και πα-
ρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα περιεχόμενα 32
τίτλων ελληνικών περιοδικών του 19ου – αρχών
του 20ου αιώνα.

• Τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή συλλογή Δε-
ξαμένη (http://xantho.lis.upatras.gr/dexameni/),
η οποία αποτελεί ένα ψηφιακό αρχείο παλαιότε-
ρων τευχών σύγχρονων ελληνικών επιστημονικών
περιοδικών. Στην παρούσα φάση η συλλογή πε-
ριέχει τα αρχεία των περιοδικών ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ &
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

• Ολοκληρώθηκε η ευρετηρίαση πλέον των 10.000
άρθρων από σημαντικά ελληνικά περιοδικά του
20ου αιώνα (Ανταίος, Αρχείο Φιλοσοφίας και θε-
ωρίας των επιστημών, Ελληνικά, Επιθεώρησις Κοι-
νωνικών Ερευνών κ.ά.) στο χώρο των οικονομι-
κών και κοινωνικών επιστημών. Το σύνολο των εγ-
γραφών θα είναι διαθέσιμο δικτυακά μέσα από
τα πληροφοριακά συστήματα της ΒΚΠ.

5. Η ΒΚΠ συμμετέχει, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη,
στην έκδοση δύο (2) νέων ελληνικών επιστημονικών
ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που
εκδίδονται με την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Πανεπι-
στημίου Πατρών:

• Ηλέκτρα (http://electra.lis.upatras.gr/)

• Κοινωνία & Θεωρία (http://societyandtheory.lis. -
upatras.gr/)

6. Ολοκληρώθηκε η δημιουργία των προβλεπόμενων
συστατικών (modules) του συστήματος αυτοματο-
ποίησης των εσωτερικών διεργασιών της ΒΚΠ στα
πλαίσια υλοποίησης του Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000. 

7. Ολοκληρώθηκε το μοντέλο ανάλυσης κόστους του
συνόλου των υπηρεσιών της ΒΚΠ με την μέθοδο ABC,
βάση του οποίου η ΒΚΠ μπορεί να εξάγει χρήσιμα
συμπεράσματα για το κόστος των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών της και για την χάραξη του στρατηγικού της
σχεδιασμού.



Διεύθυνση
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 

Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.lis.upatras.gr

Τηλέφωνα & Fax
Διεύθυνση
[2610] 969 610

Εκπαίδευση χρηστών
[2610] 969 625 
(Σεμινάρια, παρουσιάσεις, ξεναγήσεις)
[2610] 969 625 
(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.

EΠEAEK II – Γ' KΠΣ
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