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ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Έντυπες συλλογές
Ο κύριος κατάλογος της ΒΚΠ στο τέλος του 2012 περιείχε 95.032 βιβλιογραφικές εγγραφές, οι οποίες
αντιστοιχούν σε 184.098 τεκμήρια. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και
των Τμηματικών Βιβλιοθηκών και συμπεριλαμβάνουν όλες τις εγγραφές βιβλίων, περιοδικών, βιβλίων
προγράμματος «Εύδοξος», εγγραφές στο καταθετήριο Νημερτής, κλπ. Ο αριθμός βιβλιογραφικών εγγραφών
σημείωσε αύξηση κατά 5,21%, ήτοι 4.955 νέες εγγραφές, και των τεκμηρίων κατά 3,58%, ποσοστό που αντιστοιχεί
σε 6.372 αντίτυπα για το 2012.
Ειδικότερα, στη συλλογή της ΒΚΠ προστέθηκαν συνολικά 3.682 αντίτυπα. Από αυτά τα 3.070 τεκμήρια
προήλθαν από προσθήκες του προγράμματος «Εύδοξος», 76 τίτλοι από αγορές του Τμήματος Μαθηματικών και τα
530 από δωρεές. Κατά το 2012 προστέθηκαν 134 καινούργιες εγγραφές για τεκμήρια του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ).
Κατά στο 2012 η ΒΚΠ είχε συνδρομές σε 587 τίτλους περιοδικών από τους οποίους οι 296 ήταν έντυποι, οι 220
ηλεκτρονικοί και οι 71 υπήρχαν και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ψηφιακές συλλογές
Νημερτής

Πασιθέη

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 αυτοαρχειοθέτηση. Η Νημερτής έχει ήδη παραμετροποιηθεί
να δέχεται τεχνικές αναφορές και παρουσιάσεις σε
συνέδρια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέσα στο 2012 κατατέθηκαν 760 νέες εργασίες σε
όλες τις κατηγορίες υλικού. Σύμφωνα με την κατάταξη
Ranking Web of World's Repositories τον Ιούλιο του
2012 η Νημερτής κατέλαβε την 179η θέση στη λίστα
των 1.438 πιο σημαντικών ψηφιακών αποθετηρίων. Στη
συνολική κατάταξη, δηλαδή ιδρυματικών και θεματικών
(π.χ. arXiv, RePEc κλπ.) αποθετηρίων, η Νημερτής
βρέθηκε στη 198η θέση.
Οι χρήστες του Twitter μπορούν να ενημερώνονται
για τις νέες αναρτήσεις εργασιών στη Νημερτή μέσω
του λογαριασμού @nemertesupatras.

Το 2012 δημοσιεύθηκε το πρώτο τεύχος
του ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής
πρόσβασης Academia μέσα από την
πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων
ανοικτής πρόσβασης "Πασιθέη" της ΒΚΠ.
Το περιοδικό Academia εκδίδεται με την
επιμέλεια του Higher Education Policy
Network.
Παράλληλα εκδόθηκε ο έκτος τόμος του περιοδικού
Review of Science, Mathematics and ICT Education, ο
οποίος διαθέτει δύο τεύχη. Το περιοδικό Review of Science, Mathematics and ICT Education εκδίδεται από το
Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστήμιου Πατρών.

http://nemertes.lis.upatras.gr

http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/index.php/
academia
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/index.php/
review
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee

Κοινοπρακτικές συλλογές
Κατά το έτος 2012 τα μέλη του Συνδέσμου είχαν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο
13.467 ηλεκτρονικών περιοδικών (μέσω συμβάσεων, μείωση της τάξης του
5.19% σε σχέση με το 2011), 7.857 ηλεκτρονικών περιοδικών ελεύθερης
πρόσβασης (αύξηση 7.27%), 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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έσοδα

Δαπάνες

Ο εσωτερικός κύκλος εμφανίζει τις
πηγές εσόδων της ΒΚΠ. Το
μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από
τον τακτικό προϋπολογισμό της
ΒΚΠ, ο οποίος στήριξε τη
λειτουργία της με 588.000 Ευρώ
(99%). Οι υπόλοιπες πηγές εσόδων
(πρόστιμα, έσοδα διαδανεισμού,
κλπ.) συνδράμουν με 4.057 Ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί στο 1% των
συνολικών εσόδων.

Ο εξωτερικός κύκλος εμφανίζει τις
δαπάνες της ΒΚΠ. Το μεγαλύτερο
μέρος των δαπανών του τακτικού
προϋπολογισμού ανήκει στην
αγορά βιβλίων και στις συνδρομές
περιοδικών και βάσεων
δεδομένων, το οποίο ανήλθε στο
ποσό των 559.959 Ευρώ (92% της
συνολικής δαπάνης). Τα λοιπά
λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο
ποσό των 49.597 Ευρώ που
αντιστοιχούν στο 8% των δαπανών
και καλύφθηκαν από μεταφορά
πόρων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Δανεισμός υλικού και χρήση χώρων
Κατά το 2012 στο σύστημα της ΒΚΠ καταχωρίστηκαν
3.123 νέοι χρήστες. Σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις
μελών, αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί μια αύξηση της
τάξης του 3,04%. O συνολικός αριθμός των χρηστών
ανήλθε στις 25.795 (Γράφημα 1).
Το 2012 έγιναν 15.196 δανεισμοί υλικού (Γράφημα 2).
Κατά τη οκταετία 2002-2010 ο αριθμός των δανεισμών
έφθινε, γεγονός που δεν είναι άσχετο με τη γήρανση
της συλλογής και την αυξανόμενη χρήση των
ηλεκτρονικών βιβλίων. Από το 2010 και μετά όμως
παρατηρείται μια σταδιακή αντιστροφή της τάσης
αυτής. Το 2012 ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά
περίπου 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ
σε σχέση με το 2010, έτος όπου σημειώνεται η
τελευταία κάμψη, η αύξηση είναι της τάξεως του 7,87%.
Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο της ΒΚΠ
κατά το έτος 2012 ήταν 163.046 (Γράφημα 3). Ο
αριθμός αυτός είναι επίσης αυξημένος κατά 31,46%. Η
διακύμανση στον αριθμό των επισκέψεων είναι σχετική

1

2

με τις εξεταστικές περιόδους των φοιτητών
(Ιανουάριος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος) και με τις εγγραφές
των πρωτοετών φοιτητών (Οκτώβριος).

Χρήση δικτυακού τόπου και
συστημάτων
Μέσα στο 2012 η ιστοσελίδα της ΒΚΠ δέχθηκε 153.284
επισκέψεις. Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων κατά το
2012 για τις ψηφιακές βάσεις πλήρους κειμένου,
δηλαδή Κοσμόπολις, Πλειάς, Δεξαμένη κλπ., ήταν
62.887 (44.007 μοναδικοί επισκέπτες). Οι επισκέψεις με
αποθήκευση περιεχομένου για την πλατφόρμα
ηλεκτρονικής δημοσίευσης Πασιθέη ήταν 20.582.
Από το τέλος Αυγούστου του 2012 οι επισκέψεις στη
Νημερτή υπολογίζονται μέσω της υπηρεσίας Google
Analytics και για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου
2012 οι μοναδικοί επισκέπτες της υπηρεσίας ήταν
43.197.

Χρήση υποδομών βιβλιοθήκης
Στις αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ
έλαβαν χώρα διάφορα σεμινάρια ενημερωτικής,
εκπαιδευτικής και ερευνητικής φύσης από μέλη ΔΕΠ,
ερευνητικές ομάδες και συλλόγους φοιτητών, καθώς
επίσης και παρουσιάσεις διδακτορικών και
μεταπτυχιακών εργασιών. Συνολικά και οι δύο
αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν 57 φορές εντός του έτους,
συμπεριλαμβανομένων και 10 κρατήσεων για
λογαριασμό του Ανοικτού Εργαστηρίου
Πληροφοριακής Παιδείας της ΒΚΠ.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
APARSEN

CRIS

Η ΒΚΠ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
APARSEN: Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network (FP7-NoE) που ξεκίνησε την
01/01/11 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/14.

Η ΒΚΠ συμμετέχει στη συνεργατική δράση εθνικού
επιπέδου για την υλοποίηση ιδρυματικών υπηρεσιών
Current Research Information System (CRIS). Στη δράση
συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
(ΣΕΑΒ) μέσα από τα αντίστοιχα συντονισμένα έργα στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση».

Το APARSEN είναι ένα Δίκτυο Αριστείας και
συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων και ερευνητών
προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός
συνοχής και συνέχειας στην έρευνα για την εξασφάλιση
μακροχρόνιας πρόσβασης και χρήσης των ψηφιακών
πληροφοριών και δεδομένων μέσω της δημιουργίας
ενός βιώσιμου Εικονικού Κέντρου Αριστείας για τη
Διατήρηση και Προσταστία του Ψηφιακού
περιεχομένου.
Για το σκοπό προώθησης του έργου η ΒΚΠ οργάνωσε
στο πλαίσιο του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σχετική εκδήλωση.

ΣΕΛΙΔΑ
Η ΒΚΠ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σύστημα
Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με χρήση τεχνολογίας
Ραδιοσυχνικής αναγνώρισης».

Τα CRIS είναι Πληροφοριακά Συστήματα που στόχο
έχουν τη συστηματική καταγραφή, διαχείριση και
προβολή των ερευνητικών δραστηριοτήτων ενός
ιδρύματος. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης θα
δημιουργηθεί ένα CRIS , το οποίο θα συνδεθεί, αρχικά
σε πιλοτικό και στη συνέχεια σε παραγωγικό επίπεδο,
με την επιχειρησιακή λειτουργία του Πανεπιστημίου
Πατρών.

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Tο έργο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα άρχισε τον
Οκτώβριο 2012 και θα διαρκέσει 3 χρόνια. Αφορά στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το
οποίο σχετίζεται με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
μαθήματα και περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις,
βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά λογισμικά,
ηλεκτρονικές ασκήσεις, παρουσίαση πειραμάτων κλπ. Ο
σκοπός είναι το υλικό αυτό να διατίθεται μέσω άδειας
Creative Commons από την ιδρυματική πλατφόρμα
ψηφιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών
προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και την
ευρύτερη κοινωνία.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη
διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην
τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification, RFID), στην αποδοτική
διασύνδεσή της με συστήματα Back Office, αλλά και
στην χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Object Naming
Service) για τη διάχυση της πληροφορίας που
χαρακτηρίζει κάθε έντυπο υλικό. Το έργο θα υλοποιηθεί
Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του
πιλοτικά στη ΒΚΠ αποτυπώνοντας όλη τη γνώση που θα
Πανεπιστημίου Πατρών η Βιβλιοθήκη & Κέντρο
προκύψει από τις επιμέρους ενέργειες του έργου. Η
Πληροφόρησης είναι η Μονάδα Υλοποίησης που
διάρκεια του έργου είναι από 03/06/11 έως 02/12/13.
συντονίζει την εκτέλεση του έργου. Συμμετέχουν το
Κέντρο Δικτύων, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Εταίροι του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο
και το Τμήμα Μηχανοργάνωσης.
Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)/ΑΘΗΝΑ ΕΚ,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης
Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
«Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του
(ELTRUN), η ERGOLOGIC, η ORASYS ID και η ΒΚΠ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα εκτελείται στο
Βίου Μάθηση».
πλαίσιο του έργου «Συνεργασία 2009» του
Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα &
Επιχειρηματικότητα», Πράξη I «Συνεργατικά έργα
μικρής και μεσαίας κλίμακας».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διαδανεισμός
Η Υπηρεσία Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 971
παραγγελίες βιβλιογραφίας. Επιτυχώς
διεκπεραιώθηκαν 873 αιτήσεις, ενώ δεν
ικανοποιήθηκαν 98. Από το σύνολο, οι 763 αφορούσαν
άρθρα, εκ των οποίων οι 544 στάλθηκαν σε βιβλιοθήκες
του εξωτερκού και οι 219 σε βιβλιοθήκες του
εσωτερικού. Από τις 93 παραγγελίες βιβλίων οι 30
στάλθηκαν στο εξωτερικό και οι 63 σε βιβλιοθήκες του
εσωτερικού.
Από τις 98 που δεν διεκπεραιώθηκαν, οι 32 αφορούσαν
αιτήματα προς το εξωτερικό (8 άρθρα, 24 βιβλία) και οι
66 αφορούσαν αιτήματα προς βιβλιοθήκες του
εσωτερικού (22 άρθρα, 44 βιβλία). Δεκαεπτά (17)
αιτήματα καλύφθηκαν από πηγές του διαδικτύου. Η ΒΚΠ
διεκπεραίωσε επιτυχώς αιτήματα άλλων βιβλιοθηκών
ως εξής: 12 αιτήματα για βιβλία από ελληνικές
βιβλιοθήκες και 4 από βιβλιοθήκες του εξωτερικού, 125
αιτήματα για άρθρα, ενώ απέρριψε 71 αιτήσεις.

Εκπαίδευση Χρηστών
& Πρακτική Άσκηση
Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών πραγματοποίησε κατά
το 2012 σειρά ξεναγήσεων, παρουσιάσεων και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε χρήστες του
Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν.
•

Δώδεκα σεμινάρια χρήσης συλλογών και υπηρεσιών
της ΒΚΠ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου.

•

Δεκατρείς ξεναγήσεις πρωτοετών φοιτητών του
Πανεπιστημίου και σχολείων της ευρύτερης περιοχής
της Αχαϊας.

Παράλληλα η ΒΚΠ υποδέχθηκε στους χώρους της
συναδέλφους άλλων βιβλιοθηκών και φοιτητές
Τμημάτων για πρακτική άσκηση. Πιο συγκεκριμένα:
•

Υποδοχή δύο μελών της Βιβλιοθήκης του University
of Lower Silesia της Πολωνίας στο πλαίσιο του
προγράμματος ανταλλαγής προσωπικού Erasmus
Staff Mobility Week 2012. Το πρόγραμμα διήρκεσε
από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

•

Απασχόληση ενός φοιτητή του Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
του ΤΕΙ Αθήνας και τριών του Τμήματος Μηχανικών
Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκδηλώσεις
Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο
μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον:
FRBR και Linked Data
Το σεμινάριο εντάχθηκε στις
δραστηριότητες της Ομάδας Βάσεων
Δεδομένων και Πληροφοριακών
Συστημάτων του Εργαστηρίου
Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και
Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του
Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου και διοργανώθηκε
από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Πατρών στους χώρους της την
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012.

Publishing Scientific Research

Μακροχρόνια Διατήρηση του
Ψηφιακού Περιεχομένου και το
Δίκτυο Αριστείας APARSEN
Η εκδήλωση Publishing Scientific
Η ΒΚΠ συνδιοργάνωσε τη
Research έγινε στο πλαίσιο της
συγκεκριμένη εκδήλωση με το
Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης (22 Εργαστήριο Πληροφοριακών
-28.10.2012). Η ημερίδα έγινε στην
Συστημάτων Iνστιτούτου
Αίθουσα Εκδηλώσεων στον 1ο
Πληροφορικής του Ιδρύματος
όροφο της ΒΚΠ την Τετάρτη,
Τεχνολογίας και Έρευνας το
24.10.2012 και διοργανώθηκε με
εργαστήριο στο πλαίσιο του 21ου
συνεργασία της ΒΚΠ και των
Πανελληνίου Συνεδρίου
εκδόσεων Springer που υιοθέτησαν Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η
την πολιτική της Ανοικτής
εκδήλωση έλαβε χώρα στο
Πρόσβασης από πολύ νωρίς και την Πανεπιστήμιο Πειραιά την Πέμπτη,
υποστηρίζουν δυναμικά.
18 Οκτωβρίου 2012.

Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής
Παιδείας

Το Σχολείο πάει Πανεπιστήμιο
Πάνω από 800 παιδιά από 13 σχολεία της Αχαΐας
παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος
του Πανεπιστημίου Πατρών «Το Σχολείο πάει
Πανεπιστήμιο» τις δράσεις παιγνιώδους μάθησης που
διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη, «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 των
τρισδάστατων εικονικών περιβαλλόντων μάθησης, που
περιελάμβαναν τις εξής δράσεις και στάδια:
• Διαδραστική περιήγηση στη Βιβλιοθήκη
• Γνωριμία με το τμήμα παιδικών βιβλίων μέσω
δραστηριότητας παιγνιώδους μάθησης
• Πολυμεσική παρουσίαση και συζήτηση της ιστορίας
του βιβλίου μέσω τρισδιάστατων εικονικών
περιβαλλόντων μάθησης
• Επίδειξη χρήσης και ομαδοσυνεργατική
δραστηριότητα σε tablets pc.
Το πρόγραμμα «Το σχολείο πάει Πανεπιστήμιο»
διήρκεσε από 26 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2012.

Τον Ιούνιο του 2012 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
του προγράμματος μεικτής κι εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης χρηστών της ΒΚΠ. Από τον Νοέμβριο του
2012 ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος οποίος διαρθρώνεται
σε πέντε αυτόνομα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Συνολικά το 2012 έλαβαν χώρα 18 εκπαιδευτικές
συναντήσεις. Ακολουθούν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία
από την παραγωγή ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου
και την απήχησή του στα Κοινωνικά Δίκτυα (έως και
12/10/12):
• 25.613 επισκέψεις σε 14 παρουσιάσεις (7,76
επισκέψεις ανά ημέρα) στο Slideshare
• 39.174 άτομα και 2.416 επισκέψεις προς 62
αναρτήσεις και 69 συνδρομητές στη σελίδα του
Εργαστηρίου στο Facebook
• 76 μέλη, 55 ΜΒ, 87 σελίδες, 72 αρχεία στο Wiki
• 50 μέλη στην ομάδα Second Life
• 1.520 οικοδομικά στοιχεία (prim) ομαδοποιημένα σε
234 αντικείμενα σε τρία τρισδιάστατα εικονικά
περιβάλλοντα (εργαστήριο, αμφιθέατρο,
εργοστάσιο) στην πλατφόρμα Second Life
• 1.429 επισκέψεις σε 34 αναρτήσεις στο ιστολόγιο του
προγράμματος
• 148 αναρτήσεις, 49 συνδρομητές στο Twitter
• 276 επισκέψεις, 177 επισκέπτες, 29 αναρτήσεις, 22
συνδρομητές στο ScoopIt

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή του Ανοικτού Εργαστηρίου σε
διεθνές panel για την πληροφοριακή παιδεία

Το Ανοιχτό Εργαστήριο
Πληροφοριακής Παιδείας
επιλέχθηκε ανάμεσα σε 91
προτάσεις και του απονεμήθηκε η
σφραγίδα Καλής Πρακτικής (Good
Practice Seal) στην Αξιοποίηση
Διαδικτυακών Εργαλείων στην
Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση στα
πλαίσια της δράσης Μάθηση 2.0 plus
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
http://openworkshop.pbworks.com

Εκπαίδευση/Δραστηριότητες Προσωπικού
Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης του προσωπικού, αλλά και της
προώθησης των ερευνητικών δράσεων της ΒΚΠ
υπήρξαν οι παρακάτω δραστηριότητες:
• Συμμετοχή ενός ατόμου στο 12th Meeting of Southern European Libraries’ Consortia (SELL) που
διοργανώθηκε από τη HEAL-Link στη Θεσσαλονίκη
από 15 έως 16 Ιουνίου 2012. Συμμετοχή με τις
παρουσιάσεις του κ. Παναγιώτη Γεωργίου:
- Report on OA in Greece
- APARSEN
- Presentations on OpenCourses projects in Greek Universities and OA books project of HEAL-Link
• Συμμετοχή ενός ατόμου στην ημερίδα «Ανοικτή
πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις
προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι.» που έλαβε χώρα την
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 στον Βόλο.
Παρουσίαση του κ. Π. Γεωργίου «Η ανοικτή πρόσβαση
στην Ελλάδα:"18-1"ερωτήσεις και απαντήσεις».
• Συμμετοχή δύο ατόμων (κ. Α. Γιαννοπούλου, κ. Β
Σατλάνης) στο πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού
Erasmus Staff Mobility Week 2012 με το Eötvös
Loránd University της Ουγγαρίας. Το πρόγραμμα
διήρκεσε από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο κ. Π. Γεωργίου κατά την ομιλία του στην ημερίδα «Ανοικτή
πρόσβαση στην επιστημονική γνώση» στον Βόλο

•

Συμμετοχή τριών ατόμων στις εργασίες του 21ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
που διεξήχθη στις 18-19 Οκτωβρίου 2012 στον
Πειραιά. Συμμετοχή με τις εργασίες:
- Παναγιώτης Γεωργίου. Ευκαιρίες ανάπτυξης στους
καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης &
Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
- Στυλιανός Μυστακίδης, Γιάννης Τσάκωνας.
Καινοτομικό Μεικτό Μοντέλο Ανοιχτής και Εξ’
Αποστάσεως Πληροφοριακής Παιδείας μέσω
Τρισδιάστατων Εικονικών Περιβαλλόντων

Συναντήσεις εργασίας
• Συμμετοχή ενός μέλους της ΒΚΠ σε συνάντηση
εργασίας της ολομέλειας του project APARSEN στη
Ρώμη στις 08-09 Νοεμβρίου 2012.
• Συμμετοχή μέλους της ΒΚΠ στην εναρκτήρια
συνάντηση εργασίας του Library Advisory Board του
Institute of Physics Publishing στο Λονδίνο από τις 4
έως τις 6 Ιουλίου 2012.
• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην Ετήσια Συνάντηση
Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 29 και 30 Μαρτίου
2012.

Ο κ. Σ. Μυστακίδης κατά την ομιλία του στο 21ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Η κα Γιαννοπούλου και ο κος Σατλάνης παρουσιάζουν την ΒΚΠ στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus Staff Mobility Week 2012 στο Eötvös Loránd University της Ουγγαρίας.

Οργάνωση
H Εφορεία της ΒΚΠ έχει την ακόλουθη σύνθεση:
• Παύλος Κορδοπάτης, Πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
• Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Μέλος, Kαθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Σπύρος Περλεπές, Μέλος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας
• Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
• Αθηνά Ζερβογιάννη, Μέλος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών
• Σταύρος Τσιτσιρίδης, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών
Αναπληρωματικά Μέλη:
• Κατερίνα Κωστίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
• Μιχαήλ Κουκιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Λεωνίδας Σταματόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
• Κωνσταντίνος Μάρκου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
• Παύλος Πέππας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εισηγητής, η Διευθύντρια της ΒΚΠ, Κατερίνα Συνέλλη.

http://www.lis.upatras.gr
Facebook: www.facebook.com/lisupatras
Twitter: @lisupatras
Τηλέφωνα & Fax
Διεύθυνση: 2610 969 610
Εκπαίδευση χρηστών: 2610 969 625
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.
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.

Η 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).

