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ΣΥΝΟΨΗ
Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας» στο τέλος του 2014
περιείχε 111.874 βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι
τεκμηρίων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 210.840
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», «γκρίζας» βιβλιογραφίας
κλπ. Ο κατάλογος της ΒΚΠ είναι προσβάσιμος στη
διεύθυνση http://hippothoe.lis.upatras.gr.

ΒΙΒΛΙΑ
Tο 2014 προστέθηκαν στη συλλογή της ΒΚΠ συνολικά
8.441 αντίτυπα βιβλίων. Από αυτά, 3.434 αντίτυπα
προήλθαν από προσθήκες του προγράμματος
«Εύδοξος», 5.007 αντίτυπα από δωρεές, 4 τίτλοι από
επιλεγμένες αγορές της ΒΚΠ και 98 τίτλοι της
συλλογής του ΚΕΤ.
Μαζί με την καταλογογράφηση και άλλου υλικού, ο
αριθμός των βιβλιογραφικών εγγραφών (μοναδικά
LCN) στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης σημείωσε
αύξηση κατά 3.186 νέες εγγραφές (συν 2.93%) και των
αντιτύπων κατά 9.116 νέα αντίτυπα (συν 4,51%).

ΔΩΡΕΕΣ / ΔΩΡΕΑ ΘΑΝΑΣΗ
ΒΑΛΤΙΝΟΥ
Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Θανάσης Βαλτινός
χάρισε τη βιβλιοθήκη του στο Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ήδη καταγράφεται
αναλυτικά, ταξινομείται και σταδιακά στεγάζεται στην
πτέρυγα των Δωρεών της Βιβλιοθήκης. Η αξιόλογη
αυτή δωρεά, με πάνω από 4.000 βιβλία, περιλαμβάνει
σημαντικά έργα για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τα
οποία δεν θα ήταν δυνατόν να αποκτηθούν με άλλο
τρόπο, καθώς αρκετά από αυτά είναι εξαντλημένες
παλαιότερες εκδόσεις. Πολλά από τα βιβλία μάλιστα
περιέχουν αφιερώσεις των δημιουργών τους ή
φέρουν τα ίχνη της ανάγνωσής τους από τον ίδιο τον
συγγραφέα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Κατά το 2014 η ΒΚΠ βρέθηκε στη δυσχερή θέση να
μην έχει συνδρομές σε τίτλους επιστημονικών
περιοδικών, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική
μορφή. Ο λόγος ήταν πως σε δύο επαναλήψεις του
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού δεν υπήρχαν
προσφορές από διαθέτες αυτού του τύπου του
περιεχομένου και το ενδιαφέρον της ΒΚΠ δεν
καλύφθηκε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Κατά το έτος 2014 τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είχαν πρόσβαση μέσα από
τον δικτυακό του τόπο στο πλήρες κείμενο περίπου 20.000 ηλεκτρονικών περιοδικών, περισσοτέρων από
37.000 ηλεκτρονικών βιβλίων (συμπεριλαμβανομένων και των σειρών βιβλίων και του πληροφοριακού
υλικού), 5 βάσεων δεδομένων και 3 συλλογές γενικών και ειδικών λεξικών. Συνολικά το 2014 μεταφορτώθηκαν
περίπου 6.500.000 άρθρα από όλα τα μέλη του Συνδέσμου.
http://www.heal-link.gr

|4|
37500
30000
22500
14087

14653

15196

2010

2011

2012

16402
11267

15000
7500
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

2014

1|δανεισμοί ανά έτος

ΧΡΗΣΗ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατά το 2014 καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό
σύστημα της ΒΚΠ 3.903 νέοι χρήστες. Ο αριθμός αυτός
είναι αυξημένος κατά 265.8% σε σχέση με τους νέους
χρήστες του 2013, λόγω της προσθήκης των πρωτοετών
φοιτητών του 2013, που δεν είχαν εγγραφεί εξαιτίας των
παρατεταμένων απεργιακών κινητοποιήσεων κατά τους
φθινοπωρινούς μήνες εκείνου του έτους. O συνολικός
αριθμός των χρηστών στο τέλος του 2014 ανήλθε στις
35.065. Το 2014 έγιναν συνολικά 16.402 δανεισμοί υλικού
(Γράφημα 1), που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δανεισμών
από το 2009. Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο
της ΒΚΠ κατά το έτος 2014 ήταν 103.011 (Γράφημα 2, ανά
μήνα), κάτι που σηματοδοτεί αύξηση σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά.

Έως το τέλος του 2014 οι προβολές σελίδων του
δικτυακού τόπου της ΒΚΠ ήταν 152.469. Το 2014
επισκέφθηκαν το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής
127.119 μοναδικοί επισκέπτες (αύξηση 8.24%) και έγιναν
611.972 προβολές σελίδων (αύξηση 5.75%). Όσον αφορά
την Πασιθέη, το 2014 καταγράφηκαν 41.868 επισκέψεις,
οι οποίες προήλθαν από 9.000 μοναδικούς χρήστες. Οι
αντίστοιχοι δείκτες για την ψηφιακή συλλογή Πλειάς
είναι 160.766 επισκέψεις από 4.451 μοναδικούς
επισκέπτες.

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η Υπηρεσία Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 609
παραγγελίες βιβλιογραφίας. Επιτυχώς διεκπεραιώθηκαν
529 αιτήσεις, ενώ δεν ικανοποιήθηκαν 80. Από αυτές, οι
430 αφορούσαν άρθρα, εκ των οποίων οι 267 στάλθηκαν
σε Βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι 163 σε
Βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Από τις 79
Οι αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ
διατίθενται για χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότητα για παραγγελίες βιβλίων, οι 36 στάλθηκαν στο εξωτερικό και
οι 43 σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Από τις 80 που δεν
εκδηλώσεις και συναντήσεις. Σε αυτές το 2014 έλαβαν
χώρα διάφορα σεμινάρια ενημερωτικής και εκπαιδευτικής διεκπεραιώθηκαν, οι 38 αφορούσαν αιτήματα προς το
εξωτερικό και οι 42 αφορούσαν αιτήματα προς το
φύσης από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικές ομάδες, ενώσεις και
εσωτερικό. Είκοσι αιτήματα καλύφθηκαν είτε από πηγές
συλλόγους φοιτητών, καθώς και παρουσιάσεις
διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Συνολικά και του διαδικτύου, είτε από πηγές της ΒΚΠ. Η ΒΚΠ
οι δύο αίθουσες της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν 110 διεκπεραίωσε επιτυχώς αιτήματα άλλων βιβλιοθηκών ως
εξής: 36 αιτήματα για βιβλία από ελληνικές Βιβλιοθήκες,
φορές, αριθμός που σηματοδοτεί μια αύξηση 223% από
εκ των οποίων εκπληρώθηκαν τα 27, και 138 αιτήματα
το 2013.
για άρθρα, εκ των οποίων εκπληρώθηκαν τα 63.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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ΕΣΟΔΑ
Το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΒΚΠ, ο οποίος ανήλθε στα 500.000 €,
ποσό το οποίο δεν αξιοποιήθηκε πλήρως, λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης του διεθνούς διαγωνισμού
προμήθειας για τη συνδρομή σε επιστημονικό πληροφοριακό υλικό, και τα υπολοιπά του διατέθηκαν στο
Πανεπιστήμιο. Οι υπόλοιπες πηγές εσόδων (βλ. πρόστιμα, έσοδα δανεισμού, κλπ) ανήλθαν στα 6.000 €.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Τo μεγαλύτερο μέρος του τακτικού προϋπολογισμού αξιοποιήθηκε στις συνδρομές βάσεων δεδομένων. Το ποσό
αυτό ανήλθε στα 121.887,11 €, ποσό σημαντικά μειωμένο από το προηγούμενο έτος, λόγω αδυναμίας
παραγγελίας περιοδικών. Στις δαπάνες εντός του 2014 υπολογίζεται και η απόδοση ΦΠΑ για την προμήθεια
συνδρομητικού υλικού του 2013 που ανέρχεται στο ποσό των 86.062,2. Για την αγορά μεμονωμένων τίτλων
βιβλίων δαπανήθηκαν 1.780 €. Τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 17.186,66 €, το οποίο
καλύφθηκε και από τις υπόλοιπες πηγές εσόδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Tο 2014 αποτέλεσε ένα έτος κορύφωσης για μια σειρά ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα οποία
συμμετέχει η ΒΚΠ. Αναλυτικά:


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο APARSEN (FP7) με την πανηγυρική ανακοίνωση του APA Virtual Centre of
Excellence (VCoE) κατά τη διάρκεια το ετήσιου συνεδρίου του οργανισμού Alliance for Permanent Access στις
Βρυξέλλες.



Ολοκληρώθηκε το έργο ΣΕΛΙΔΑ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΓΕΤ) με την ολοκλήρωση του ομώνυμου Πληροφοριακού
Συστήματος που ολοκληρώνει τις RFID τεχνολογίες μιας βιβλιοθήκης και μπορεί να προσφέρει on-line
υπηρεσίες διαχείρισης έντυπου υλικού/ βιβλίων μέσω ομοιόμορφων, ευέλικτων και φιλικών στο χρήστη
διαδικτυακών διεπαφών (web interfaces). Παράλληλα στο πλαίσιο του έργου τοποθετήθηκαν RFID tags στο
σύνολο των βιβλίων της ΒΚΠ, αποκτήθηκε ο κατάλληλος RFID εξοπλισμός (σαρωτές, εκτυπωτές, κλπ.) ενώ
δρομολογήθηκε η εγκατάσταση και μετάπτωση των δεδομένων στο νέο Ολοκλήρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα της ΒΚΠ, με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Κoha.



Η ΒΚΠ είναι ο φορέας υλοποίησης του ιδρυματικού έργου του Πανεπιστημίου Πατρών "Ανοικτά Ακαδημαϊκά
Μαθήματα" (ΕΠΕΔΒΜ), στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν περισσότερα από 400 ψηφιακά μαθήματα
ανοικτής πρόσβασης.



Συνεχίστηκε κανονικά η υλοποίηση των έργων e-Cloud και AthenaPlus, στο πλαίσιο των οποίων η ΒΚΠ
συνεισφέρει ψηφιακό περιεχόμενο των συλλογών της στην Europeana.
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ΠΛΕΙΑΣ | ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ

ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ

http://pleias.lis.upatras.gr | http://kosmopolis.lis.upatras.gr

http://diogeneia.lis.upatras.gr

Μέσα στο 2014 αναβαθμίστηκε, στο πλαίσιο της συνεχούς
και συστηματικής ανάπτυξης και εμπλουτισμού των
ψηφιακών συλλογών, η συλλογή Πλειάς με νέες
λειτουργίες και περιεχόμενο. Μια σημαντική προσθήκη
της Πλειάδας είναι η φιλοξενία του ψηφιακού αρχείου του
περιοδικού «Μπουκέτο», ενός ιστορικού εβδομαδιαίου
περιοδικού ποικίλης ύλης, που εκδιδόταν την περίοδο
1924-1946. Ήδη διατίθεται το περιεχόμενο των ετών 19241927, ενώ η συλλογή εμπλουτίζεται σταδιακά και με το
περιεχόμενο των υπολοίπων τευχών. Η υλοποίηση του
ψηφιακού αρχείου του «Μπουκέτου» είναι το αποτέλεσμα
της εποικοδομητικής συνεργασίας της ΒΚΠ με τη
Βιβλιοθήκη της Βουλής και το ΕΛΙΑ. Τον Οκτώβριο
αναβαθμίστηκε και η συλλογή Κοσμόπολις.

H Διογένεια είναι η νέα ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης
που συλλέγει τεκμήρια μνήμης, υψηλής ιστορικής
σημασίας για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Πάτρα, την
Αχαϊα και την Ελλάδα. Τα τεκμήρια αυτά συγκεντρώνονται
σε θεματικές ενότητες, με την πρώτη να αφορά τα πενήντα
χρόνια του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός της είναι η
συλλογή και διάθεση τεκμηρίων, που αναφέρονται σε και
σχετίζονται με την πενηντάχρονη ιστορία του
Πανεπιστημίου. Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από τεκμήρια
που προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως το Ιστορικό
Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών, οι συλλογές της ΒΚΠ
και το αρχείο άλλων Διοικητικών Υπηρεσιών, τα
προσωπικά αρχεία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας,
κλπ. Σημαντική, επίσης, είναι η συνεισφορά του Μουσείου
Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ και του Εθνικού Οπτικοακουστικού
Αρχείου.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΝΗΜΕΡΤΗΣ

ΠΑΣΙΘΕΗ

http://nemertes.lis.upatras.gr

http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/

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 2014 η
Νημερτής κατείχε την 504η θέση στη λίστα των 1.746 πιο
σημαντικών ψηφιακών αποθετηρίων. Μέσα στο 2014
κατατέθηκαν 859 νέες εργασίες, από τις οποίες οι 274 ήταν
προπτυχιακές, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 35.9%
από το 2013. Οι νέες εργασίες ανά Τμήμα αποτυπώνονται
στον Πίνακα A.

Η Πασιθέη είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής
έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης.
Βασική προτεραιότητα της Βιβλιοθήκης είναι ο
εμπλουτισμός της Πασιθέης με ελληνικά επιστημονικά
περιοδικά που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών ή
άλλους φορείς. Το 2014 δημοσιεύθηκαν νέα τεύχη σε τρία
από τα περιοδικά της Πασιθέης. Πιο συγκεκριμένα
δημοσιεύθηκε το 3ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού
Ηλέκτρα με θέμα Heracles. Το περιοδικό Review of Science,
Mathematics and ICT Education δημοσίευσε 10 άρθρα στα
δύο τεύχη του 2014, με το πρώτο τεύχος να έχει τον
θεματικό προσανατολισμό Trends in Mathematics Education. Τέλος, το περιοδικό Academia στο πρώτο τεύχος του
τέταρτου τόμου δημοσίευσε 11 άρθρα.

Θεατρικών Σπουδών

8

Ιατρικής

101

Φιλολογίας

14

Φαρμακευτικής

32

Φιλοσοφίας

7

Βιολογίας

33

Διοίκησης Επιχειρήσεων

54

Γεωλογίας

84

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων & Τροφίμων

30

Μαθηματικών

41

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ

184

Φυσικό

41

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

59

Χημείας

13

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών

12

Επιστήμης Υλικών

13

Πολιτικών Μηχανικών

17

ΤΠΔΕ

30

Χημικών Μηχανικών

32

ΤΕΕΑΠΗ

36

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2

Γενικό

2

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων

10
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MOBI.LIS
http://mobi.lis.upatras.gr
Τον Μάρτιο του 2014 τέθηκε σε εφαρμογή ο δικτυακός
τόπος της ΒΚΠ για φορητές συσκευές (mobile devices
mini site). Το mini-site της ΒΚΠ είναι προσβάσιμο μέσα
από συσκευές με λειτουργικό iOS, Android, Windows
Phone, BlackBerry, Bada, MeeGo, Symbian και PalmOS. Οι
χρήστες μπορούν εν κινήσει να αναζητούν τον κατάλογο
της ΒΚΠ, να ενημερώνονται για τα νέα της ΒΚΠ, να
λαμβάνουν οδηγίες μετάβασης στους χώρους της ΒΚΠ,
να επικοινωνούν με το προσωπικό της ΒΚΠ εκτελώντας
άμεσες κλήσεις προς τα τηλέφωνα της υπηρεσίας ή
αποστέλλοντας μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και να συνδέονται με τη
ΒΚΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που
διαθέτει.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
Στο τέλος του 2014 δημοσιεύθηκε η 4η έκδοση του
Καταλόγου Περιοδικών της Βιβλιοθήκης. Στην έκδοση
αυτή αναφέρονται χρήσιμες πληροφορίες για κάθε
περιοδικό, όπως η διάρκεια της συνδρομής του
Πανεπιστημίου μας σε αυτό και η εκδοτική του ιστορία.
Παράλληλα, εμφανίζονται οι τίτλοι των περιοδικών του
Παραρτήματος της ΒΚΠ στο Αγρίνιο.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Τον Οκτώβριο του 2014 τέθηκε σε
εφαρμογή
το
νέο
σύστημα
διαχείρισης
παραγγελίας
βιβλιογραφίας ΙΡΙΣ, το οποίο
υποστηρίζει πλέον την Υπηρεσία Διαδανεισμού. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τα
αιτήματα παραγγελίας βιβλιογραφίας online μέσω του
νέου συστήματος, το οποίο στηρίζεται στο λογισμικό
ανοικτού κώδικα SmILLe, το οποίο εποπτεύεται από τον
Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Για την
αποτελεσματική του χρήση η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε
σεμινάριο επιμόρφωσης των υπαλλήλων της, αλλά και
υπαλλήλων άλλων Βιβλιοθηκών.

ΝΕΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
& ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
Πάνω απ’ όλα η Βιβλιοθήκη είναι οι ανθρωποί της, που της δίνουν πνοή, όραμα και
ενέργεια. Πέρα από το προσωπικό της υπάρχουν και οι ακαδημαϊκοί που προστρέχουν με
αγνό ενδιαφέρον να προσφέρουν στη λειτουργία της και αποτελούν κι αυτοί μέλη της
οικογένειάς της. Η Βιβλιοθήκη μας συγκλονίστηκε από το θάνατο του Παύλου Κορδοπάτη,
Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και έως τον
Σεπτέμβριο του 2014 Προέδρου της Εφορείας της ΒΚΠ. Ο Καθηγητής Παύλος Κορδοπάτης
υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης της Βιβλιοθήκης μας και ακάματος αρωγός των
προσπαθειών της για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Η πάντα εύστοχη ματιά του στα
πράγματα και η διορατικότητά του, ο καλός και λεπτός του λόγος και η συνεχής του
παρακίνηση για αριστεία σε όλα τα πιθανά επίπεδα διασφάλιζε μια κουλτούρα ήθους,
αξιοπρέπειας και υπεροχής.
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ΠΑΜΕ GRAFFITTI
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ
ΤΟΙΧΟ

ΤΑ COMICS ΣΤΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ενημερωτικό δελτίο του
Πανεπιστημίου Πατρών @UP σε
συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη
διοργάνωσαν την καλλιτεχνική και
μουσική εκδήλωση «Πάμε graffiti και
μουσική στον τοίχο». Καλλιτέχνες
graffiti εμπνεύστηκαν από το
εορταστικό κλίμα των 50 χρόνων του
Πανεπιστημίου, γεμίζοντάς το με
δημιουργικότητα, σε συνδυασμό με
μουσικό live με τους Deadbeat Escapement, Three Does, Ezthetics. Την
εκδήλωση άνοιξαν με τη μουσική τους
οι παραγωγοί του ραδιοφωνικού
σταθμού του Πανεπιστημίου UPfm, σε
μια «αναπάντεχη» εκδήλωση που
συγκέντρωσε πλήθος φοιτητών. Ένα
ενδιαφέρον βίντεο που συμπυκνώνει
τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα
βρίσκεται στη διεύθυνση https://
vimeo.com/lisupatras/graffiti.

Ένα ταξίδι στον κόσμο των comics
πραγματοποίησαν μικροί και μεγάλοι
στις 22 και 23 Ιανουαρίου στα
Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και στη
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας
την ευκαιρία να μυηθούν στα βασικά
συστατικά της ξεχωριστής αυτής
τέχνης μέσα από μια σειρά δράσεων
και δημιουργικών εργαστηρίων της
ομάδας Comicdom Press. Οι μικροί
μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήρια
δημιουργίας comics που έλαβαν χώρα
στη Βιβλιοθήκη των Αρσακείων
Σχολείων Πάτρας, ενώ οι μεγαλύτεροι
φίλοι της ένατης Τέχνης είχαν τη
δυνατότητα να συζητήσουν για την
αξιοποίηση τoυ μέσου αυτού στις
βιβλιοθήκες. Παράλληλα,
φιλοξενήθηκε στη ΒΚΠ η έκθεση comics «Σύνδρομο: Η Αρχή Είναι Το
Τέλος». Μέσα από τις δράσεις αυτές
αποκαλύφθηκε ο τρόπος με τον οποίο
τα comics μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση
και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
δημιουργικότητας στις σχολικές
αίθουσες, αλλά και έξω από αυτές.

Την Παρασκευή 14 Μαρτίου
ανακοινώθηκε η θεσμοθέτηση της
διευρυμένης συνεργασίας του Δήμου
Πατρέων και του Πανεπιστημίου
Πατρών σε θέματα δικτύωσης και
κοινών δράσεων των βιβλιοθηκών των
δύο φορέων. Η ανακοίνωση
πραγματοποιήθηκε στην κεντρική
αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Πατρών. Η μακρόχρονη σχέση των
δύο Βιβλιοθηκών έχει αποδώσει
καρπούς με την υλοποίηση της
ψηφιακής συλλογής «Δανιηλίς», η
οποία φιλοξενεί δεκαέξι πολύτιμα
περιοδικά δημοσιεύματα Πατραϊκού
και ΑχαΪκού ενδιαφέροντος. Στο
πλαίσιο της διεύρυνσης της
συνεργασίας τους οι δύο φορείς
υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας,
στόχος του οποίου είναι η υλοποίηση
δράσεων σε θέματα πληροφόρησης /
πολιτισμού, δηλαδή η κοινή
προσπάθεια συλλογής, τεκμηρίωσης
και ψηφιακής διάθεσης του
πολιτιστικού αποθέματος της
περιοχής. Ειδικότερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και διάθεση περιεχομένου
των συλλογών της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πατρών οι οποίες
διαθέτουν ξεχωριστή ιστορική και
επιστημονική αξία για την τοπική -και
όχι μόνο- κοινωνία και την
ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
/ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 Συμμετοχή μελών της ΒΚΠ σε προγράμματα ανταλλαγής

προσωπικού Erasmus. Συγκεκριμένα επισκεφθηκαν:
 ο Π. Γεωργίου το University of Malta, Μάλτα (1),
 ο Σ. Μυστακίδης το University of Bristol, Αγγλία,
 η Δ. Γκόγκου το University of Tartu, Εσθονία (5),
 οι Α. Γιαννοπούλου και Β. Χαρμπίλα το Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", Ιταλία,
 οι Μ. Φραντζή και Ν. Σακελλάρη το University of Granada, Ισπανία,
 οι Ν. Κάτρης και Β. Σατλάνης το Ozyegin University,
Τουρκία (3).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Συμμετοχή ενός ατόμου στην ετήσια συνάντηση Κέντρων








Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που έγινε στην Αθήνα στις
10/06/14 (2).
Συμμετοχή ενός ατόμου στο Europeana Cloud Plenary
στην Αθήνα στις 18-19/03/14.
Συμμετοχή ενός ατόμου στο Europeana Network Annual
General Meeting 2014 στη Μαδρίτη στις 30-31/10/14.
Συμμετοχή ενός μέλους στην ολομέλεια του έργου
APARSEN στο Άμστερνταμ στις 25/09/14.
Συμμετοχή ενός μέλους στην εναρκτήρια εκδήλωση του
Virtual Center of Excellence του APARSEN στις Βρυξέλλες
στις 22-23/10/14.
Συμμετοχή ενός μέλους στην 14η συνάντηση εργασίας του
Southern European Libraries Link – SELL στην Φλωρεντία,
23-24/05/14.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1

2

3

5

4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα του workshop “Sound & Moving Images Collections: digitisation, access, preservation” που










διοργανώθηκε 10-11 Απριλίου 2014 στην Βαλέττα της Μάλτας με την παρουσίαση του Πάνου Γεωργίου “The APARSEN network: Guidelines for economically sustainable digital preservation activities”.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα του18th International Conference on Electronic Publishing με δύο εισηγήσεις του Πάνου
Γεωργίου. Συγκεκριμένα υπήρξαν εισηγήσεις στο workshop “Non-profit Open Access ventures of significant scope in
Europe” με τον τίτλο “Supporting Scholarly Communication: the University of Patras e-publishing initiatives” και στο workshop “Information Literacy in the context of Scientific Information Policies” με τον τίτλο “Information literacy aspects in the
Open Science environment”.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα του 22nd EBLIDA-NAPLE Conference, 13-14 Μαϊου 2014 στην Αθήνα με την ομιλία του Γιάννη
Τσάκωνα “{Tech}changes: the technological state of Greek Libraries”.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα του 43ου ετήσιου συνεδρίου του LIBER “Research Libraries in the 2020 Information Landscape” (2-5 Ιουλίου 2014) στη Ρίγα της Λετονίας με τη συμμετοχή του Γιάννη Τσάκωνα στο πάνελ “Horizon 2020: Opportunities for Research Libraries ” (4).
Συμμετοχή στο πρόγραμμα του συνεδρίου Libraries in the Digital Age, 16-20 Ιουνίου 2014 στο Ζαντάρ της Κροατίας.
Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσάκωνας συμμετείχε με την παρουσίαση “Where and how knowledge on digital library evaluation
spreads: a case study on conference literature”.
Συμμετοχή στην εκδήλωση με θέμα «Πολιτισμός και νέες τεχνολογίες, από τον αισθητό στον ψηφιακό κόσμο», που
πραγματοποιήθηκε στο Forum Ανάπτυξης την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 με την παρουσίαση του Γιάννη Τσάκωνα
«Βιβλιοθήκες & Πολιτισμός: τα προφανή και τα ευνόητα».
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ERASMUS
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από 1-5 Σεπτεμβρίου, η ΒΚΠ διοργάνωσε μία επιτυχημένη Εβδομάδα
Εκπαίδευσης Erasmus για προσωπικό Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το πρόγραμμα είχε διττό
προσανατολισμό, τόσο επαγγελματικό όσο και πολιτισμικό. Κινήθηκε στο γνώριμο πλαίσιο προβολής των
καινοτόμων δράσεων της ΒΚΠ, των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες και τον τρόπο λειτουργίας της.
Έγιναν, επίσης, παρουσιάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μια πρώτη προσέγγιση της γλώσσας, της
ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις Βιβλιοθήκες των
πανεπιστημίων τους, ενώ την τελευταία μέρα οργανώθηκαν ομάδες συζήτησης, όπου ανταλλάχτηκαν σκέψεις
και απόψεις. Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην πόλη και τις ιδιαίτερες ομορφιές της, περπάτησαν τη γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου, επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και γεύτηκαν τον τοπικό οίνο σε Πατρινό οινοποιείο.
Τα μηνύματα των φίλων βιβλιοθηκονόμων ήταν ιδιαίτερα θετικά για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνοντας τη
σημασία που δίνει η ΒΚΠ στο θεσμό και ενθαρρύνοντας τη συνέχισή του. Οι χώρες προέλευσης ήταν: Αυστρία,
Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβενία,
Τουρκία [1].

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών πραγματοποίησε κατά το 2014 σειρά ξεναγήσεων, παρουσιάσεων και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε χρήστες του Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:
 Σεμινάρια χρήσης συλλογών και υπηρεσιών της ΒΚΠ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου.
 Έξι (6) ξεναγήσεις και παρουσιάσεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Εκτός του εν λόγω προγράμματος, τη ΒΚΠ επισκέφθηκαν 420 παιδιά από άλλα σχολεία της ευρύτερης
περιφέρειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

1
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OPEN SCHOLARSHIP SUMMER SEMINAR - OS3
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συνεργασία και χορηγία του
έργου FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research), διοργάνωσε στις 10-11 Ιουλίου 2014
διήμερο σεμινάριο με τίτλο «OS3: Open Scholarship Summer Seminar» με στόχο την ενημέρωση της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας για τις εξελίξεις σε θέματα επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανοικτής πρόσβασης και
γενικότερα ανοικτής γνώσης και επιστήμης [2]. Στόχος του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες να έρθουν σε
επαφή με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες δημοσίευσης υπό το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης, όπως επίσης
να τους εισάγει στις σύγχρονες πρακτικές διεξαγωγής και διαχείρισης της επιστημονικής έρευνας και των
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περίπου 50 άτομα, τα οποία εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους και την επιθυμία τους να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο το επόμενο έτος. Οι θεματικές
ενότητες του OS3 ήταν για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση, τις βασικές αρχές της
επιστημονικής δημοσίευσης, τους ορθούς τρόπους δημοσίευσης σε διάφορες επιστήμες (Φυσικές &
Εφαρμοσμένες επιστήμες, στις επιστήμες υγείας και στις Ανθρωπιστικές επιστήμες), τις επιστημονικές
δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης, τα εργαλεία και τις
πρακτικές διαχείρισης και προβολής της ερευνητικής διαδικασίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τις
επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα, τις εθνικές και Ευρωπαϊκές
πολιτικές και πρωτοβουλίες για επιστημονικές δημοσιεύσεις, την ανοικτή πρόσβαση και τα ανοικτά δεδομένα.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Πανεπιστημίου Πατρών «Το Σχολείο πάει Πανεπιστήμιο», 273 παιδιά
από επτά 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». Το πρόγραμμα «Το Σχολείο πάει Πανεπιστήμιο» διήρκεσε από τις 10 έως τις 21 Μαρτίου 2014.

2
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τον Σεπτέμβριο του 2014, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η
Εφορεία της ΒΚΠ απέκτησε την ακόλουθη σύνθεση:



Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος ΕΒΚΠ, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών



Αικατερίνη Κωστίου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΕΒΚΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Τμήματος Φιλολογίας
 Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης



Χρυσή Καραπαναγιώτη, Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
 Αναπληρωματικό Μέλος: Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος
Μαθηματικών



Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
 Αναπληρωματικό Μέλος: Κυριάκος Κυπραίος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής



Δημήτριος Δαμάσκος, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
 Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής του
Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Εισηγητής, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΒΚΠ, Γιάννης Τσάκωνας.

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.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο
Πληροφόρησης, 265 04, Πάτρα.

Τηλέφωνο: 2610 969 621
Fax: 2610 969 673
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