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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας» στο τέλος του 2013
περιείχε 108.688 βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι
τεκμηρίων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 201.724
αντίτυπα. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται τόσο στις
συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, όσο και των
Τμηματικών Βιβλιοθηκών, και περιλαμβάνουν όλες τις
εγγραφές
βιβλίων,
περιοδικών,
βιβλίων
του
προγράμματος
«Εύδοξος»,
τεκμήρια
«γκρίζας»
βιβλιογραφίας κλπ.
Ο κατάλογος της ΒΚΠ είναι
προσβάσιμος
μέσω
της
διεύθυνσης
http://
hippothoe.lis.upatras.gr

ΠΑΣΙΘΕΗ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΑ
Tο 2013 προστέθηκαν στη συλλογή της ΒΚΠ συνολικά
7.888 αντίτυπα βιβλίων. Από αυτά, 4.150 αντίτυπα
προήλθαν από προσθήκες του προγράμματος
«Εύδοξος», 35 τίτλοι από αγορές του Τμήματος
Μαθηματικών, 3.540 τίτλοι από δωρεές, 3 τίτλοι από
επιλεγμένες αγορές της ΒΚΠ και 160 τίτλοι της
συλλογής του ΚΕΤ. Μαζί με την καταλογογράφηση και
άλλου υλικού, ο αριθμός των βιβλιογραφικών
εγγραφών (μοναδικά LCN) σημείωσε αύξηση κατά
14,3%, ήτοι 13.656 νέες εγγραφές, και των αντιτύπων
κατά 9,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 17.626 νέα
αντίτυπα μέσα στο 2013.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Κατά το 2013 η ΒΚΠ είχε συνδρομές σε 501 τίτλους
περιοδικών από τους οποίους οι 253 ήταν έντυποι, οι
206 ηλεκτρονικοί και οι 42 υπήρχαν τόσο σε έντυπη,
όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Πασιθέη είναι η πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής
έκδοσης επιστημονικών περιοδικών Ανοικτής
Πρόσβασης, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα
δυναμικό εργαλείο για τη βελτίωση της επιστημονικής
επικοινωνίας στη χώρα μας, 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 γενικότερα της
κοινωνίας.
Μια σημαντική εξέλιξη στη λειτουργία της
εντός του 2013 αποτέλεσε η δημοσίευση του
ψηφιακού αρχείου της Ελληνικής
Φιλοσοφικής Επιθεώρησης το Μαϊο του
2013.
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/index.php/ephe

ΝΗΜΕΡΤΗΣ
Η Νημερτής είναι το Ιδρυματικό Καταθετήριο των
διδακτορικών διατριβών, των μεταπτυχιακών και των
διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών που έχουν
εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύμφωνα με την
κατάταξη Ranking Web of World's Repositories τον
Ιούλιο του 2013 η Νημερτής κατείχε την 327η θέση στη
λίστα των 1.746 πιο σημαντικών ψηφιακών
αποθετηρίων.
Μέσα στο 2013 κατατέθηκαν 630 νέες εργασίες σε
όλες τις κατηγορίες υλικού από τις οποίες οι 173 ήταν
προπτυχιακές. Οι νέες εργασίες ανά τμήμα
απαριθμούνται στον Πίνακα A.
http://nemertes.lis.upatras.gr

Α Καταθέσεις εργασιών στη Νημερτής
Τμήμα

Πλήθος

Τμήμα

Πλήθος

Αρχιτεκτονικής

1

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

8

Βιολογίας

30

Οικονομικών Επιστημών

1

Γενικό

5

Πολιτικών Μηχανικών

24

Γεωλογίας

74

ΤΕΕΑΠΗ

15

Διοίκησης Επιχειρήσεων

31

ΠTΔΕ

20

7

Επιστήμης Υλικών

Φαρμακευτικής

29

139

Φιλολογίας

14

Θεατρικών Σπουδών

0

Φιλοσοφίας

3

Ιατρικής

85

Φυσικού

48

Μαθηματικών

36

Χημείας

11

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

41

Χημικών Μηχανικών

8

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Tεχνολογίας Η/Υ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Κατά το έτος 2013 τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είχαν πρόσβαση στο πλήρες
κείμενο περίπου 12.000 ηλεκτρονικών περιοδικών (μείωση της τάξης του 12% σε σχέση με το 2012),
περισσοτέρων από 37.400 ηλεκτρονικών βιβλίων (συμπεριλαμβανομένων και των σειρών βιβλίων και του
πληροφοριακού υλικού), 5 βάσεις δεδομένων και 3 συλλογές γενικών και ειδικών λεξικών.
http://www.heal-link.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΧΡΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό
της ΒΚΠ, ο οποίος στήριξε τη λειτουργία της με 573.000 € (99.1%).
Οι υπόλοιπες πηγές εσόδων (πρόστιμα, έσοδα διαδανεισμού, κλπ.)
συμβάλλουν με 5.000 € , ποσό που αντιστοιχεί στο 0.9% των
συνολικών εσόδων.
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ΔΑΠΑΝΕΣ
Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού
αξιοποιήθηκε στις συνδρομές περιοδικών και βάσεων δεδομένων
και στην αγορά βιβλίων. Το ποσό αυτό ανήλθε στα 559.959 €
(97,7% της συνολικής δαπάνης). Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα
ανήλθαν στο ποσό των 13.000 €, που αντιστοιχούν στο 2.3%.
Λόγω των παρατεταμένων απεργιακών κινητοποιήσεων ένα μέρος
των κεφαλαίων του 2013 έμεινε αδιάθετο.

0%

στοιχεία για τη χρήση του. Ο νέος δικτυακός τόπος της
ΒΚΠ διαθέτει σύστημα καταγραφής από το οποίο
προκύπτει ότι τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του,
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
δηλαδή από 15 Δεκεμβρίου 2013 έως το τέλος του
Κατά το 2013 καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό
έτους οι μοναδικοί επισκέπτες του ήταν 583.
σύστημα της ΒΚΠ 1.067 νέοι χρήστες. Ο αριθμός αυτός
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι κατά το έτος 2013
είναι μειωμένος κατά 65.8% σε σχέση με τους νέους
επισκέφθηκαν το Ιδρυματικό Καταθετήριο Νημερτής
χρήστες του 2012, λόγω των παρατεταμένων
117.432 μοναδικοί επισκέπτες και έγιναν 578.647
απεργιακών κινητοποιήσεων κατά τους φθινοπωρινούς
προβολές σελίδων. Όσον αφορά την Πασιθέη, το 2013
μήνες. Ο ρυθμός εγγραφής νέων χρηστών
καταγράφηκαν 13.255 επισκέψεις, με τις 8.645 να είναι
αποκαταστάθηκε το Δεκέμβριο του 2013 και τον
μοναδικές, ενώ ο συνολικός αριθμός προβολών ηταν
Ιανουάριο του 2014. O συνολικός αριθμός των
32.548.
χρηστών στο τέλος του 2013 ανήλθε στις 25.400.
Το 2013 έγιναν 11.267 δανεισμοί υλικού (Γράφημα Α).
ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο της ΒΚΠ
κατά το έτος 2013 ήταν 82.895 (Γράφημα Β, ανά μήνα).
Στις αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ
Ο αριθμός αυτός είναι δραματικά μειωμένος κατά
έλαβαν χώρα διάφορα σεμινάρια ενημερωτικής, και
49,15%, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων του
εκπαιδευτικής φύσης από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικές
φθινοπώρου, διάστημα κατά το οποίο
ομάδες, ενώσεις και συλλόγους φοιτητών, καθώς και
πραγματοποιείται η εξεταστική περίοδος του
παρουσιάσεις διδακτορικών και μεταπτυχιακών
Σεπτεμβρίου και η εισαγωγή των πρωτοετών
εργασιών. Συνολικά και οι δύο αίθουσες
φοιτητών.
χρησιμοποιήθηκαν 34 φορές, συμπεριλαμβανομένων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

και 4 κρατήσεων για λογαριασμό του Ανοικτού
Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας της ΒΚΠ.

Λόγω της μετάβασης στο νέο δικτυακό τόπο τον
Δεκέμβριο του 2013 δεν εξήχθησαν στατιστικά
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η Υπηρεσία Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 609 παραγγελίες βιβλιογραφίας. Επιτυχώς διεκπεραιώθηκαν 529
αιτήσεις, ενώ δεν ικανοποιήθηκαν 80. Από το σύνολο αυτών, οι 430 αφορούσαν άρθρα, εκ των οποίων οι 267
στάλθηκαν σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι 163 σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Από τις 79
παραγγελίες βιβλίων, οι 36 στάλθηκαν στο εξωτερικό και οι 43 σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Από τις 80 που
δεν διεκπεραιώθηκαν, οι 38 αφορούσαν αιτήματα προς το εξωτερικό και οι 42 αφορούσαν αιτήματα προς το
εσωτερικό. Είκοσι αιτήματα καλύφθηκαν είτε από πηγές του διαδικτύου, είτε από πηγές της ΒΚΠ.
Η ΒΚΠ διεκπεραίωσε επιτυχώς αιτήματα άλλων βιβλιοθηκών ως εξής: 36 αιτήματα για βιβλία από ελληνικές
βιβλιοθήκες, εκ των οποίων εκπληρώθηκαν τα 27, και 138 αιτήματα για άρθρα, εκ των οποίων εκπληρώθηκαν
τα 63.

Η ΒΚΠ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Μπορείτε να ακολουθείτε τη ΒΚΠ
στα διάφορα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, όπως το Twitter και το
Facebook. Παράλληλα, η ΒΚΠ
διατηρεί λογαριασμούς σε ένα
σύνολο διαδικτυακών υπηρεσίων
προκειμένου να διαχέει ευρύτερα
το περιεχόμενο της. Σε αυτή την
κατηγορία εντάσσεται το Vimeo,
το SlideShare, το Scribd και
προσφάτως το Foursquare. Ιδιαιτέρως σημαντικό ήταν
το γεγονός ότι οι παρουσιάσεις της ΒΚΠ στο SlideShare
ήταν εντός του 1% πιο προβεβλημένου περιεχομένου
για το 2013!

ΝΕΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΚΠ
Το Δεκέμβριο του 2013 εγκαινιάστηκε
ο νέος δικτυακός τόπος της ΒΚΠ, ο
οποίος αντικατέστησε αυτόν που
λειτουργούσε για μια δεκαετία. Ο νέος
δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το
σύνολο της πληροφορίας που υπήρχε
στον προηγούμενο, εμπλουτισμένο
όμως με νέες πληροφορίες και
υπηρεσίες. Πλέον οι επισκέπτες
μπορούν να ενημερώνονται για τις
νέες προσκτήσεις της ΒΚΠ, να
παρακολουθούν οδηγίες χρήσης
συστημάτων σε μορφή βίντεο κ.ά.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΒΚΠ
Η Κατερίνα Συνέλλη υπήρξε από
τα πρώτα στελέχη Βιβλιοθηκών που
εισήγαγαν τις έννοιες της
αυτοματοποίησης των Βιβλιοθηκών
και της εντατικής υποστήριξης των
χρηστών για την απόκτηση των
απαιτούμενων πληροφοριακών
δεξιοτήτων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΕΛΛΗ
Η Διευθύντρια της ΒΚΠ Δρ.
Κατερίνα Συνέλλη
συνταξιοδοτήθηκε το Νοέμβριο του
2013, ύστερα από 25 χρόνια
υπηρεσίας στη ΒΚΠ. Η Κατερίνα
Συνέλλη είναι απόφοιτος του
Τμήματος Μέσων και Νέων
Ελληνικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με
μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Βόννης στη
Γερμανίας ως υπότροφος του
Deutscher Akademischer Austausch
Dienst. Το 1986 αναγορεύθηκε
διδάκτωρ του Τμήματος ΙστορίαςΑρχαιολογίας-Λαογραφίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το
1988 ανέλαβε τη θέση της
Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Πατρών.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γρηγόρης
Φαρμακόπουλος,
απόφοιτος της Σχολής
Τυπογραφείας του
Εθνικού
Τυπογραφείου,
Υπό τη διεύθυνσή της, η ΒΚΠ
εργάστηκε στη ΒΚΠ
υπήρξε η πρώτη ελληνική
επί 30 συναπτά έτη,
βιβλιοθήκη που υιοθέτησε
από το 1984 μέχρι το 2013, οπότε
καινοτόμες υπηρεσίες, όπως ήταν
και συνταξιοδοτήθηκε. Κατά τη
τότε η Υπηρεσία Διαδανεισμού με
διάρκεια των ετών αυτών
τις μετέπειτα βελτιώσεις και την
ασχολήθηκε με τον δανεισμό
προσθήκη του αποθεματικού
βιβλίων, τη διαχείριση των
λογαριασμού. Επιπλέον η ΒΚΠ έγινε περιοδικών, το πρωτόκολλο
η πρώτη διοικητική μονάδα που είχε αλληλογραφίας, την τήρηση του
δικό της τοπικό δίκτυο. Η έντονη
αρχείου της ΒΚΠ, τα οικονομικά της
δραστηριότητα της τοποθέτησε τη
κλπ. Συμμετείχε ενεργά στη
ΒΚΠ στον χάρτη των διεθνών
μεταφορά της Βιβλιοθήκης το 1987
εξελίξεων και των συμμετοχών σε
από το κτίριο Α΄ στο κτίριο του
ερευνητικά προγράμματα, με αρχή
Τμήματος Ηλεκτρολόγων
το έργο TELEPHASSA/COMMET.
Μηχανικών και Τεχνολογίας
Κατά τη διάρκεια της
Υπολογιστών και το 2003 στο κτίριο
επαγγελματικής της δραστηριότητας Βιβλιοθήκης. Πέρα από τα
συμμετείχε σε πολλά ελληνικά και
καθήκοντά του στη ΒΚΠ,
διεθνή συνέδρια, με παρουσιάσεις
ασχολήθηκε και με άλλες
θεμάτων σχετικών τη
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
μηχανογράφηση και τη διοίκηση
Πατρών, όπως ο Σύλλογος Γονέων
των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Εργαζομένων Π.Π. (Πρόεδρος 8892) και Πρόεδρος του ΔΣ του
Χορευτικού Ομίλου του ΠΠ (95-13).
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ERASMUS

Για τρεις ημέρες, από 23-25
Οκτωβρίου 2013, η κοινότητα των
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της
χώρας μας συνήλθε στο πλαίσιο
του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και
συζήτησε εκτενώς, αντάλλαξε
απόψεις και πρότεινε λύσεις σε
καίρια προβλήματα που ο χώρος
αντιμετωπίζει. Κατά τη διάρκεια
των εργασιών του συνεδρίου, οι
συμμετέχοντες ανέπτυξαν τον
προβληματισμό τους για τις δυσμενείς επιπτώσεις του
μέτρου της διαθεσιμότητας και τις συνέπειες που
επιφέρει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Οι
σύνεδροι εξέφρασαν ανεπιφύλακτα τις αντιρρήσεις
τους και κατέληξαν ομόθυμα στην άποψη ότι το
συγκεκριμένο μέτρο θίγει βάναυσα τις ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες, και διακυβεύει αδίκως τα όποια
επιτεύγματα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διοργάνωσε
για πρώτη φορά Εβδομάδα Εκπαίδευσης Erasmus για
το προσωπικό Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών. Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης έλαβε χώρα
από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου και οι αιτήσεις
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Με κριτήρια τα
επαγγελματικά τους καθήκοντα και ενδιαφέροντα, την
ηλικία και την χώρα προέλευσης, επιλέχθηκαν 20
άτομα, από τα 85 που αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον,
από 13 Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία,
Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία,
Ισπανία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία,
Σουηδία και Τουρκία).

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Porto
Rio και «άνοιξε» με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Γεώργιου
Παναγιωτάκη και του Πρόεδρου της Εφορείας της ΒΚΠ
Καθηγητή Παύλου Κορδοπάτη. Προσκεκλημένοι
ομιλητές ήταν η Δρ. Maja Žumer, Καθηγήτρια
Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης στο
Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) και ο κ.
Μιχάλης Τζεκάκης, πρώην Διευθυντής της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας έγιναν στο
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και
περιελάμβαναν παρουσιάσεις του ΠΠ, του
Προγράμματος Erasmus, της ΒΚΠ και ξεναγήσεις στους
χώρους του ΜΕΤ και της ΒΚΠ. Τις επόμενες μέρες, οι
επισκέπτες συμμετείχαν τόσο σε εκπαιδευτικά
εργαστήρια, όσο και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 5 εργαστήρια όπου
παρουσιάστηκαν:
•
•

•

οι δράσεις και τα καινοτόμα προγράμματα της ΒΚΠ
οι καθημερινές εργασίες στη ΒΚΠ και πως
καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
εν μέσω κρίσης
αντίστοιχες δράσεις από τις Βιβλιοθήκες των
συμμετεχόντων.

Στιγμιότυπο από την ομιλία του κ. Τζεκάκη στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Οι συμμετέχοντες της Εβδομάδας Κινητικότητας Erasmus κατά την
επίσκεψή τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα http://conference2013.lis.upatras.gr/,
ενώ τα πρακτικά του διατίθενται, τόσο στην
πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημοσίευσης μονογραφιών
Πασιφάη (http://pasiphae.lis.upatras.gr/pasiphae/
index.php/lis/catalog/book/3), όσο και στο διεθνές
θεματικό αποθετήριο της Βιβλιοθηκονομίας E-LIS
(http://eprints.rclis.org/22510/). Την επισκόπηση των
δραστηριοτήτων του συνεδρίου μπορεί να αναζητήσει
κανείς στο κανάλι της ΒΚΠ στο Vimeo (http://
vimeo.com/lisupatras).

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν την πόλη της Πάτρας, να επισκεφτούν το
Αρχαιολογικό Μουσείο, να περπατήσουν τη γέφυρα
Ρίου – Αντιρρίου και να δοκιμάσουν κρασιά της Αχαΐας
σε μία βραδιά οινογνωσίας σε τοπικό οινοποιείο. Οι
εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν άριστες,
γεγονός που καταδεικνύουν οι δημοσιεύσεις σε
ιστολόγια και οι αναφορές τους σε κοινωνικά μέσα
δικτύωσης.

|6|

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών πραγματοποίησε
κατά το 2013 σειρά ξεναγήσεων, παρουσιάσεων και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε χρήστες του
Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν:
• Δώδεκα (12) σεμινάρια χρήσης συλλογών και
υπηρεσιών της ΒΚΠ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου.
• Δεκατρείς (13) ξεναγήσεις πρωτοετών φοιτητών του
Πανεπιστημίου και σχολείων της ευρύτερης περιοχής
της Αχαΐας.

Παράλληλα η ΒΚΠ υποδέχθηκε στους χώρους της
φοιτητές για πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα
απασχολήθηκαν ένας φοιτητής του Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του
ΤΕΙ Αθήνας, τέσσερις του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ &
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ένας
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πατρών.

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΕΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος του
Πανεπιστημίου Πατρών «Το Σχολείο πάει
Πανεπιστήμιο», 574 παιδιά από 13 σχολεία της Αχαΐας
παρακολούθησαν τις δράσεις παιγνιώδους μάθησης
που διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη, όπως «Το Κυνήγι του
Χαμένου Βιβλίου» και «Από τις Πλάκες της Αρχαίας
Μεσοποταμίας στα Tablets». Πρόκειται για δύο
ευέλικτα προγράμματα συνεργατικής παιγνιώδους
μάθησης με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας και ειδικότερα του τρισδιάστατου
εικονικού περιβάλλοντος μάθησης, που περιελάμβαναν
τις εξής δράσεις και στάδια:
• Διαδραστική περιήγηση στη Βιβλιοθήκη
• Το κυνήγι του χαμένου βιβλίου
• Από το βιβλίο του 17ου αιώνα στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές του 21ου αιώνα (Πολυμεσική
παρουσίαση και συζήτηση της ιστορίας του βιβλίου
μέσω τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος
μάθησης).
Το πρόγραμμα «Το Σχολείο πάει Πανεπιστήμιο»
διήρκεσε από τις 26 Μαρτίου έως τις 08 Απριλίου 2013.
Εκτός του εν λόγω προγράμματος, τη ΒΚΠ
επισκέφθηκαν 287 παιδιά από άλλα σχολεία της
ευρύτερης περιφέρειας, 80 εκ των οποίων ήταν από τη
Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά, αλλά και 60 σπουδαστές
από τις Σχολές του ΟΑΕΔ.

Τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος
του προγράμματος μεικτής κι εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης χρηστών της ΒΚΠ. Ο δεύτερος κύκλος
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και διαρθρώθηκε σε 5
αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία
παρακολούθησαν 220 μέλη του Πανεπιστημίου. Οι
τίτλοι τους ήταν:
• Ερευνητική Καινοτομία & Δημιουργικότητα
• Πληροφοριακή Παιδεία
• Στοιχεία Ερευνητικής Μεθοδολογίας
• Συγγραφή, Δημοσίευση & Παρουσίαση Επιστημονικών
Εργασιών
• Επαγγελματική Ανάπτυξη & Προοπτική
Κάθε πρόγραμμα είχε διάρκεια 4-5 εβδομάδες, με ένα
εξ αποστάσεως μάθημα ανά εβδομάδα από
διδάσκοντες ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων στο
τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον Second Life και με
ευέλικτη πρακτική εξάσκηση με ατομικές εργασίες και
συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες. Συνολικά,
το 2013 πραγματοποιήθηκαν 16 εκπαιδευτικές
συναντήσεις. Τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία από την
παραγωγή ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου και την
απήχησή του έχουν ως εξής:
• Slideshare: 53.357 επισκέψεις σε 24 παρουσιάσεις
• Facebook: 281 συνδρομητές (likes) και 181 αναρτήσεις
• Wiki: 150 μέλη,197 σελίδες, 294 αρχεία
• Ιστολόγιο: 5.091 επισκέψεις σε 77 αναρτήσεις
• Second Life: 117 μέλη, χρήση 2.612 οικοδομικών
στοιχείων (prim) ομαδοποιημένα σε 414 αντικείμενα
• Twitter: 434 αναρτήσεις, 89 συνδρομητές
• ScoopIt: 576 επισκέψεις, 379 επισκέπτες, 33
αναρτήσεις, 47 συνδρομητές
• 50 μέλη στην ομάδα Second Life
• Συνέντευξη στο UP FM στις 14 Μαϊου 2013.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και
• Συμμετοχή ενός ατόμου στην 5η επιστημονική
επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της
ημερίδα της ΚΕΒΕΠ με θέμα «Ανάπτυξη βιβλιοθηκών/
προώθησης των ερευνητικών δράσεων της ΒΚΠ
κέντρων πληροφόρησης εν μέσω οικονομικής
κρίσης» στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 με την παρουσίαση
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες:
της εργασίας «Πληροφοριακή παιδεία και έξυπνη δια
• Συμμετοχή ενός ατόμου στο πρόγραμμα του 8ου IDCC
βίου μάθηση: αντίδοτα γνώσης στην οικονομική
“Infrastructure, Intelligence, Innovation: driving the
κρίση» από τον κ. Σ. Μυστακίδη.
Data Science agenda” από τις 14 έως τις 17
Ιανουαρίου 2013. Ειδικότερα, ο κ. Γ. Τσάκωνας
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα του 22ου Πανελληνίου
συμμετείχε στο Workshop με τίτλο “Sustainability and
Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την εργασία
the APARSEN Network of Excellence” με την
«Οι Βιβλιοθήκες στο Μέλλον: Χρήση τεχνολογίας
παρουσίαση “Financial facilitators of digital preservaΡαδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) και Διαδικτυακών
Yπηρεσιών» που επιμελήθηκαν οι Κ. Μπαρδάκη, Π.
tion in libraries. State, preferences & priorities”.
Γεωργίου και Ι. Μούρτος.
• Συμμετοχή ενός ατόμου (κ. Δ. Γκόγκου) στο
πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού Erasmus Staff
• Συμμετοχή ενός ατόμου στο πρόγραμμα του WorkMobility Week 2013 του Rīgas Tehniskā Universitāte
shop “Sustainability: Securing the value of digital data
στη Λετονία. Το πρόγραμμα διήρκεσε από τις 27 έως
assets” που διοργανώθηκε από 10 έως 11 Δεκεμβρίου
2013 στην Χάγη της Ολλανδίας με την παρουσίαση
τις 31 Μαϊου 2013.
του κ. Π. Γεωργίου με τίτλο “Business cases”.
• Συμμετοχή τριών ατόμων (κ. Α. Γιαννοπούλου, κ. Μ.
Φραντζή, κ. Φ. Παπαδάτου) στο πρόγραμμα
ανταλλαγής προσωπικού Erasmus Staff Mobility Week Συναντήσεις εργασίας
2013 του University of Helsinki στη Φινλανδία από τις • Συμμετοχή ενός ατόμου στην εναρκτήρια συνάντηση
10 έως τις 14 Ιουνίου 2013.
του έργου Europeana e-Cloud στη Χάγη μεταξύ 4 και5
Μαρτίου 2013.

Η κ. Δ. Γκόγκου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δράσης στην εβδομάδα
κινητικότητας προσωπικού Erasmus στη Ρήγα.
•

•

Συμμετοχή ενός ατόμου στο πρόγραμμα του 42ου
Ετήσιου Συνεδρίου του LIBER “Research Information
Infrastructures and the Future Role of Libraries” (2629 Ιουνίου 2013). Ειδικότερα ο κ. Π. Γεωργίου
συμμετείχε στο APARSEN Workshop “Preparedness
for Digital Preservation” με την παρουσίαση
“Preparedness for Digital Preservation”.
Συμμετοχή ενός ατόμου στο συνέδριο 20th International Conference on Learning στη Ρόδο (11-13
Ιουλίου 2013). Ειδικότερα, ο κ. Σ. Μυστακίδης
συμμετείχε με την εργασία “E-learning through Virtual
Reality applications. The case of Career Counseling”
μαζί με τους Κ. Κωστόπουλο, Κ. Γιαννόπουλο και Κ.
Χρονοπούλου.

Ο κ. Π. Γεωργίου κατά την ομιλία του στο workshop “Sustainability: Securing the value of digital data assets”.
•

•

•

•

Συμμετοχή ενός μέλους της ΒΚΠ σε συνάντηση
εργασίας του Library Advisory Board του Institute of
Physics Publishing στο Cascais της Πορτογαλίας από 4
έως 7 Ιουλίου 2013.
Συμμετοχή ενός ατόμου στο Social Principles Workshop του έργου Europeana e-Cloud στo Αμστερνταμ
στις 19 Σεπτεμβρίου 2013.
Συμμετοχή ενός ατόμου στο Legal and Economic
Workshop του έργου Europeana e-Cloud στo
Εδιμβούργο στις 3-4 Οκτώβρη 2013.
Συμμετοχή ενός μέλους στην ολομέλεια του έργου
APARSEN στη Χάγη μεταξύ 05 και 06 Δεκεμβρίου
2013.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Το 17ο Διεθνές Συνέδριο για τη Θεωρία και Πρακτική των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (Theory &
Practice of Digital Libraries) διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας από τις 22 έως τις
26 Σεπτεμβρίου 2013. Του συνεδρίου προήδρευσε, μαζί με τη Δρ. Milena Dobreva από το
Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο κ. Γ. Τσάκωνας. Το συνέδριο συγκέντρωσε πάνω από 300
συμμετέχοντες από ολόκληρο τον κόσμο. Τα πρακτικά του εκδόθηκαν από τον εκδότικο οίκο
Springer στη σείρα Lecture Notes on Computer Science και είναι προσβάσιμα από τη
διεύθυνση http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40501-3. Ο δικτυακός τόπος του συνεδρίου
είναι http://tpdl2013.upatras.gr.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
H Εφορεία της ΒΚΠ έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Παύλος Κορδοπάτης, Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής
• Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Μέλος, Kαθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Σπύρος Περλεπές, Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας
• Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
• Αθηνά Ζερβογιάννη, Μέλος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών
• Σταύρος Τσιτσιρίδης, Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
•

Αναπληρωματικά Μέλη:
Κατερίνα Κωστίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας
• Μιχαήλ Κουκιάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Λεωνίδας Σταματόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας
• Κωνσταντίνος Μάρκου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
• Παύλος Πέππας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
•

Εισηγητής, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΒΚΠ, Γιάννης Τσάκωνας.

http://www.lis.upatras.gr
Facebook: www.facebook.com/lisupatras | Twitter: @lisupatras
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση: 2610 969 610
Εκπαίδευση χρηστών: 2610 969 628
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

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ιανουάριος – Ιούλιος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00
Αύγουστος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:30
Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00
Η ΒΚΠ δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Τις παραμονές των επίσήμων αργιών το
ωράριο λειτουργίας είναι μειωμένο. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε
σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Το κτίριο της ΒΚΠ βρίσκεται στην 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.
Η ΒΚΠ είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης,
του LIBER (Association of European Research Libraries) και της IATUL (International Association of Technological Universities Libraries).

