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400 θέσεις  
αναγνωστηρίου 

Κτίριο 
8.000 μ2 

29.000+ 
μέλη 

16.000+  
δανεισμοί 

200.000+ 
τόμοι 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΥΝΟΨΗ 
Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας» στο τέλος του 2016 πε-

ριείχε 128.017 βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι τεκμηρί-

ων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 210.223 αντίτυπα. Οι 

αριθμοί αυτοί αναφέρονται τόσο στις συλλογές της ΒΚΠ, 

όσο και των Τμηματικών Βιβλιοθηκών. Ο κατάλογος της 

ΒΚΠ είναι προσβάσιμος από τη διεύθυνση 

http://nereus.lis.upatras.gr. 

 

ΒΙΒΛΙΑ 
Tο 2016 προστέθηκαν στη συλλογή της ΒΚΠ συνολικά 

2.525 εγγραφές βιβλίων. Από αυτά, 1.947 αντίτυπα προ-

ήλθαν από προσθήκες του προγράμματος «Εύδοξος». 

Το 2016 προστέθηκαν στον κατάλογο τα βιβλίων των 

μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύ-

θηκαν μέσω του προγράμματος «Κάλλιπος». Η καταλο-

γογράφηση των βιβλιών αυτών αποτελεί μέρος της προ-

σπάθειας της ΒΚΠ για τη συστηματική συγκέντρωση της 

εκδοτικής δραστηριότητας των μελών του Πανεπιστημί-

ου.  

Το 2016 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μεταφοράς των 

συλλογών της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας 

στις εγκαταστάσεις της ΒΚΠ. Οι εργασίες ξεκίνησαν στα 

μέσα Ιουλίου και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ τα 

βιβλία επισημάνθηκαν και με RFID ετικέτες.  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

Κατά το 2016, η ΒΚΠ παρά τις δυσχέρειες στην εκτέλεση 

διαγωνιστικών διαδικασιών είχε πρόσβαση σε 472 πε-

ριοδικά, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών στα 

ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.  

 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Το 2016 η Βιβλιοθήκη δεν είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονι-

κές βάσεις δεδομένων. Για πρώτη όμως φορά μετά από 

μακρύ χρονικό διάστημα υλοποίησε το φθινόπωρο του 

2016 τον διαγωνισμό προμήθειας βάσεων δεδομένων 

του έτους 2017 συνολικής αξίας 60,000 €. 

 

 

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 
Η «Νημερτής» είναι το Ιδρυματικό Καταθετήριο των δι-

δακτορικών διατριβών, των μεταπτυχιακών και των δι-

πλωματικών/πτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μέσα στο 2016 κατατέθηκαν 

905 νέες εργασίες, από τις οποίες οι 178 ήταν προπτυ-

χιακές και η κατάθεση των οποίων δεν είναι υποχρεωτι-

κή. O αριθμός αυτός σηματοδοτεί μια αύξηση της τάξης 

του 5,3%. Παράλληλα κατατέθηκαν 54 δημοσιεύσεις με-

λών ΔΕΠ στην αντίστοιχη συλλογή του Αποθετηρίου. 

Σύμφωνα με την κατάταξη Ranking Web of World's Re-

positories τον Ιούλιο του 2016 η «Νημερτής» κατείχε την 

534η θέση στη λίστα των 2.189 πιο σημαντικών ψηφια-

κών αποθετηρίων.  Η «Νημερτής» είναι προσβάσιμη από 

τη διεύθυνση http://nemertes.lis.upatras.gr. 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
Η «Πασιθέη» είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονι-

κής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρό-

σβασης. Βασική προτεραιότητα της Βιβλιοθήκης είναι ο 

εμπλουτισμός της «Πασιθέης» με ελληνικά επιστημονικά 

περιοδικά που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

ή άλλους φορείς. Το 2016 προστέθηκε στην «Πασιθέη» η 

σειρά Modern Greek Dialects and Linguistic Theory 

(MGDLT), η οποία αφορά στη δημοσίευση των πρακτι-

κών της ομώνυμης σειράς συνεδρίων που διοργανώθηκε 

για πρώτη φορά το 2000 από το Εργαστήριο Νεοελληνι-

κών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι-

στημίου Πατρών. Στη σειρά μέχρι στιγμής έχουν δημο-

σιευτεί και διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην πλατ-

φόρμα «Πασιθέη», οι έξι (6) πρώτοι τόμοι. Η «Πασιθέη» 

είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση 

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

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Το 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανανέω-

σης των συμβάσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδη-

μαϊκών Βιβλιοθηκών για τα έτη 2016-2018. Ταυτόχρονα 

εξοφλήθηκαν οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συνδέ-

σμου για το 2016. Επισημαίνεται ότι ο διαθέσιμος προϋ-

πολογισμός επέβαλλε μείωση του κόστους των συμβά-

σεων 12% σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα,  υλο-

ποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιε-

χομένου του Συνδέσμου. Μέσα από τη διεύθυνση 

https://archives.heal-link.gr, είναι διαθέσιμα τα αρχεία 

των περιοδικών παλαιοτέρων ετών (journal archives) και 

πλέον κατοχυρώνεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο που 

κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε ο Σύνδεσμος. Περισ-

σότερα στη διεύθυνση http://www.heal-link.gr. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 
Το δεύτερο μισό του 2016 έγιναν συνολικά 25.334 

δανεισμοί υλικού, που υποδηλώνει μια αύξηση 

της τάξεως του 10.1%. Παράλληλα έγιναν 3.914 

ανανεώσεις δανεισμών. Παρ’ ότι ο αριθμός αυτός 

αναφέρεται στο χρονικό διάστημα Ιουνίου-

Δεκεμβρίου 2016 είναι μεγαλύτερος του προηγού-

μενου έτους και ο μεγαλύτερος αριθμός δανει-

σμών από το 2007 και μετά.  

 

ΜΕΛΗ 
Κατά το 2016 καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό 

σύστημα της ΒΚΠ 2.175 νέα μέλη. O συνολικός 

αριθμός των μελών της Βιβλιοθήκης στο τέλος του 

2016 ανήλθε στις 29.156 (αύξηση 9%).  

Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο 

της ΒΚΠ κατά το έτος 2016 ήταν 171.040, κάτι που 

σηματοδοτεί αύξηση 48% σε σχέση με το 2016. Πιο 

δραστήριοι μήνες υπήρξαν ο Μάρτιος και ο Νοέμ-

βριος, μήνες που είτε γίνονται μαζικές επιστροφές 

βιβλίων από το τέλος της εξεταστικής, είτε υπάρ-

χει η έλευση των πρωτοετών φοιτητών. 

2 

Επισκέψεις  

στη Βιβλιοθήκη  

ανά έτος 

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Η Υπηρεσία Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 404 παραγ-

γελίες βιβλιογραφίας, αριθμός που σηματοδοτεί 

μια πτώση -31.75% στα γενικότερα αιτήματα. Επιτυ-

χώς διεκπεραιώθηκαν 357 αιτήσεις, ποσοστό 

88.36%, το οποίο είναι υψηλότερο από το περσινό 

(82,5%). Δεν ικανοποιήθηκαν 47 αιτήματα.  

Από τις αιτήσεις αυτές, οι 228 αφορούσαν 

άρθρα, εκ των οποίων οι 113 στάλθηκαν σε Βιβλιο-

θήκες του εσωτερικού και οι 115 σε Βιβλιοθήκες 

του εξωτερικού. Από τις 92 παραγγελίες βιβλίων, οι 

70 στάλθηκαν στο εξωτερικό και οι 22 σε βιβλιοθή-

κες του εσωτερικού.  

Από τα 104 αιτήματα που δεν διεκπεραιώθηκαν, 

οι 36 αφορούσαν αιτήματα για άρθρα περιοδικών 

και οι 11 αιτήματα για βιβλία, ενώ ένα αίτημα ακυ-

ρώθηκε από τους χρήστες της υπηρεσίας. Επίσης, 

μετά από έλεγχο, 22 αιτήματα καλύφθηκαν από πη-

γές του διαδικτύου και 14 από πηγές της ΒΚΠ. 

Η ΒΚΠ δέχθηκε συνολικά 95 αιτήματα άλλων 

βιβλιοθηκών. Από τα 56 αιτήματα που αφορούσαν 

βιβλία εκπληρώθηκαν τα 52 και απορρίφθηκαν τα 4, 

ενώ υπήρξαν 39 αιτήματα για άρθρα, από τα οποία 

εκπληρώθηκαν τα 30 και απορρίφθηκαν τα 9. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Έως το τέλος του 2016, 4.040 μοναδικοί χρήστες  

επισκέφθηκαν τον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ και οι 

προβολές ιστοσελίδων του ήταν 224.968 (αύξηση 

47,4%).  

Από το τέλος Ιανουαρίου και έως το τέλος Δεκεμ-

βρίου 2016 επισκέφθηκαν το Ιδρυματικό Αποθετή-

ριο «Νημερτής» 91.482 μοναδικοί επισκέπτες και 

έγιναν 445.592 προβολές σελίδων. 

Όσον αφορά την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκ-

δόσεων «Πασιθέη», το 2016 καταγράφηκαν 14.337 

επισκέψεις, οι οποίες προήλθαν από 10.566 μοναδι-

κούς χρήστες. Οι επισκέψεις αυτές κατέληξαν σε 

182.473 μεταφορτώσεις τεκμηρίων. 

Tην ψηφιακή συλλογή «Πλειάς», επισκέφτηκαν 

11.783 χρήστες 21.222 φορές. Οι επισκέψεις αυτές 

κατέληξαν σε 237.878 μεταφορτώσεις τεκμηρίων. Η 

δε συλλογή «Κοσμόπολις» δέχτηκε 6.365 επισκέψεις 

από 4.302 χρήστες οι οποίες μεταφράστηκαν σε 

66.678 προβολές σελίδων και η συλλογή «Δανιηλίς» 

είχε 4.349 επισκέψεις από 3.693 χρήστες με 34.783 

προβολές σελίδων. 

Το 2016 η «Διογένεια», είχε 4,325 μοναδικούς 

επισκέπτες με 11,275 επισκέψεις σε ιστοσελίδες της. 

1  
δανεισμοί ανά έτος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Οι αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ 

διατίθενται για χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότη-

τα για εκδηλώσεις και συναντήσεις. Σε αυτές, το 

2016 έλαβαν χώρα διάφορα σεμινάρια ενημερωτι-

κής και εκπαιδευτικής φύσης από μέλη ΔΕΠ, ερευνη-

τικές ομάδες, ενώσεις και συλλόγους φοιτητών, κα-

θώς και παρουσιάσεις διδακτορικών και μεταπτυ-

χιακών εργασιών. Συνολικά και οι δύο αίθουσες της 

Βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν 208 φορές, αριθ-

μός που σηματοδοτεί μια αύξηση 12% από το 2015. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ 
19/04. Σεμινάριο στη χρήση του λογισμικού Mendeley 

20/04. Παρουσίαση των συστημάτων Web of Science και Journal and Highly Cited Data 

11/05. Σωστά ελληνικά στην επιστημονική ορολογίας: παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου 

Ορολογίας 

23/05. Παρουσίαση της νέας έκδοσης του λογισμικού αποτροπής λογοκλοπής Ephorus/

TurnItIn 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ 
17/02. Η συγκρότηση της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας στη μεταπολεμική επο-

χή 

24/02. Κατηγορίες ύφους και ερμηνευτική του ποιητικού λόγου 

22/03. Οικογενειακές σχέσεις στο νεοελληνικό μυθιστόρημα (1930 κ.ε.) 

30/03. Η αρχαιά ελληνική τραγωδία στο ΘΕ.ΑΜ.Α. (Θέατρο Ατόμων Με Αναπηρία) 

06/04. Σεμινάριο δημιουργικής γραφής 

11/05. Η υστερία στην επιστήμη και τη λογοτεχνία: Charcot - Freud - Βιζυηνός. Μια προ-

σέγγιση από την οπτική των σπουδών φύλου 

18/05. Ένας χωλός διάβολος μέσα στο πανδαιμόνιο του 19ου αιώνα 

12/09-13/09. Morbid Laughter: Exploring the Comic Dimensions of Disease in Classical An-

tiquity 

23/09. Renewable sources of energy in Serbia 

19/10. Βιογραφώντας έναν αυτοβιογραφούμενο: ο λογοτέχνης και κριτικός Γιώργος Κο-

τζιούλας 

09/11. Η κρητική λογοτεχνία τον 19ο αι. Πως το λαϊκό ανάγνωσμα μεταμορφώνεται σε ε-

θνική λογοτεχνία 

23/11. Βιζυηνός-Ίψεν: νήματα πνευματικής συγγένειας 

28/11. Circular economy and valorization/recycling: a potential way to reduce dependence 

on raw material and energy 

09/12. Δημοσθένης Παπαμάρκος - Γκιακ 

14/12. Δεύτερη Γραφή: Ο Παπαδιαμάντης στις άλλες τέχνες 

15/12. Medicine and Paradoxography 

 

Κατά το εαρινό εξάμηνο έγιναν στη ΒΚΠ τα σεμινάρια για τη χρήση Python  για εργασίες 

στατιστικής, εξόρυξης δεδομένων από το Twitter και εξαγωγής (Scraping) δεδομένων από 

Twitter Advanced Web Search Pages μέσω της Ruby, θεωρίας γράφων κλπ. Υπεύθυνος για 

τα σεμινάρια ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών Μωϋσης 

Μπουντουρίδης. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τον Φεβρουάριο (25-26) η ΒΚΠ φιλοξένησε τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
του LIBER. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του LIBER επιθεώρησε τους χώρους διεξαγωγής 
του 46ου Ετήσιου Συνεδρίου του LIBER, που θα διοργανωθεί το 2017 στην Πάτρα από τη 
ΒΚΠ. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 Georgiou, Panos, Kyriakos Stefanidis, & Giannis Tsakonas. Increasing traceability of physical library items 

through Koha: the case of SELIDA. Σε KohaCon2016. Οι διαφάνειες είναι διαθέσιμες από: https://

speakerdeck.com/gtsak/increasing-traceability-of-physical-library-items-through-koha-the-case-of-selida. Η 

εργασία παρουσιάστηκε από τη Δέσποινα Γκόγκου (φωτογραφία 1). 

 Papachristopoulos, Leonidas, Michalis Sfakakis, Nikos Kleidis, Giannis Tsakonas, & Christos Papatheodor-

ou. Exploiting Network Analysis to Investigate Topic Dynamics in the Digital Library Evaluation Domain. Σε 

Proceedings of the 16th ACM/IEEE-CS on Joint Conference on Digital Libraries - JCDL ’16, 267-268. ACM Press. Το 

πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1145/2910896.2925464 

 Gkogkou Despina. University of Patras digitization projects: filling gaps in humanities research. Σε LIBER 

Forum for Digital Collections (φωτογραφία 2) 

 Papachristopoulos, Leonidas, Giannis Tsakonas, Michalis Sfakakis, Nikos Kleidis, & Christos Papatheodor-

ou. The ‘nomenclature of multidimensionality’ in the digital libraries evaluation domain. Σε Lecture Notes in 

Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 

9819:241-252. Springer Verlag.  Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο από:  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-

319-43997-6_19. Η συγκεκριμένη εργασία απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας. (φωτογραφία 3) 

 Tsakonas Giannis. Did you see that too? On myths and monsters of the evaluation of digital cultural herit-

age collections. Σε International Symposium on Evaluating Digital Cultural Resources (EDCR 2016). Οι διαφά-

νειες είναι διαθέσιμες από: https://speakerdeck.com/gtsak/did-you-see-that-too-on-myths-and-monsters-

of-the-evaluation-of-digital-cultural-heritage-collections 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Συμμετοχή ενός ατόμου στην ετήσια συνάντηση Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που έγινε στην 

Αθήνα στις 01-02 Μαρτίου 2016. 

 Συμμετοχή ένος ατόμου στη Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στις Βρυξέλ-

λες στις 01-03 Ιουνίου 2016. 

 Συμμετοχή δύο ατόμων στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στις 

7 Ιουλίου 2016 στο ΕΜΠ.  

 Συμμετοχή ενός ατόμου στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του LIBER στη Στοκχόλμη στις 

Νοεμβρίου 2016. 

ΠΡΟΒΟΛΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1 2 3 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  
Για 4η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης η Εβδομά-

δα Κινητικότητας Προσωπικού για βιβλιοθηκονόμους (Erasmus+), από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 

της Ευρώπης και συγκεκριμένα από: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, 

Λετονία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φιλανδία. Και φέτος το πρόγραμμα ήταν πλού-

σιο σε παρουσιάσεις που αφορούν στη λειτουργία και τα προγράμματα καινοτομίας της ΒΚΠ, τις 

ψηφιακές συλλογές, το νέο πληροφοριακό σύστημα κτλ. 

Πέρα από το αμιγώς επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι φιλοξενούμενοί μας είχαν την ευκαιρία να γευ-

τούν τοπικά προϊόντα, να επισκεφθούν τοπικό αμπελώνα, να γνωρίσουν τους αρχαιολογικούς θη-

σαυρούς της Πάτρας μέσω ξενάγησης στην πόλη και επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, να δια-

σχίσουν τη Γέφυρα του Ρίου με τα ποδήλατα που μας χορήγησε το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και 

να επισκεφτούν την Αρχαία Ολυμπία. Η δράση αυτή, ενισχύει τη επικοινωνία της ΒΚΠ και του Πανε-

πιστημίου Πατρών με άλλα πανεπιστήμια και λειτουργεί ως προπομπός του ιδρύματος και της πό-

λης μας στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Βιβλιοθήκη θα ήθελε να ευχαριστήσει τον ΕΛΚΕ 

και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας για την έμπρακτη υποστήριξη της δράσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πέρα από την υποδοχή ξένων επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων τον Σεπτέμβριο, το 2016 ήταν μια 

ακόμη χρονιά συμμετοχής των μελών της ΒΚΠ σε προγράμματα ανταλλαγής προσωπικούς, τα οποία 

υλοποιούνται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+. Συγκεκριμένα η Δέσποινα Γκόγκου 

και ο Γιάννης Τσάκωνας επισκέφθηκαν την Εθνική Βιβλιοθήκη της Φιλανδίας και ο Βασίλης Σατλάνης 

επισκέφθηκε το University of Granada στην Ισπανία. 

Παράλληλα τέσσερα άτομα του προσωπικού της ΒΚΠ, οι Νίκη Σακελλάρη, Δέσποινα Γκόγκου, Μα-

ρία Φραντζή και Νίκη Λουκοπούλου, συμμετείχαν στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου Koha-

Con2016 στη Θεσσαλονίκη από τις 30 Μαΐου έως τη 1 Ιουνίου, ενώ δύο άτομα, η Αγγελική Γιαννο-

πούλου και ο Πάνος Γεωργίου, πήραν μέρος στις εργασίες του 45ου Ετήσιου Συνεδρίου του LIBER, 

στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Η Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών πραγματοποίησε κατά το 2016 σειρά ξεναγήσεων, παρουσιάσεων 

και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε επισκέπτες της Βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθη-

καν σεμινάρια χρήσης συλλογών και υπηρεσιών της ΒΚΠ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου και έξι (6) 

ξεναγήσεις και παρουσιάσεις υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου. Εκτός του εν λό-

γω προγράμματος, τη ΒΚΠ επισκέφθηκαν 980 παιδιά από σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας μέσα 

από 24 ξεναγήσεις. 
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KOHA 
Το 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάπτωση στο νέο πληροφοριακό σύστημα της Βιβλιοθή-

κης. Πλέον, από το τεχνολογικά παρωχημένο εμπορικό πρόγραμμα Advance, το οποίο εξυπηρέ-

τουσε τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης από το 1998, έχουμε μεταβεί στο σύγχρονο πρόγραμμα Α-

νοικτού Κώδικα Koha. Με τη μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα, όλες οι υποδομές της 

Βιβλιοθήκης είναι πλέον εγκατεστημένες σε Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. 

Tο νέο σύστημα αναβαθμίζει αισθητά τις υπηρεσίες προς την κοινότητα μας, κάνοντας την 

επαφή της με τη Βιβλιοθήκη μας πιο προσιτή. Η διεπιφάνεια είναι πιο φιλική, οι εγγραφές δια-

θέτουν μεγαλύτερη ακρίβεια, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τα αποτελέσματα, 

τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να δημιουργούν λίστες συγγραμμάτων (course reserves), κλπ. Ο νέος κα-

ταλογός της Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμος από τη διεύθυνση http://nereus.lis.upatras.gr. 

Παράλληλα, ενοποιήθηκε ο καταλογός με αυτόν των Τμημάτων του Αγρινίου. Η ενοποίηση 

δήλωσε έμπρακτα τη διάθεση της ΒΚΠ για ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της 

κοινότητας στην πολη του Αγρινίου. 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

 

BIOMED CENTRAL 

Μέσα από το πρόγραμμα συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στην BioMed Central, που 

συντονίζει η Βιβλιοθήκη και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, υποστηρίχθηκε οικονομικά η δη-

μοσίευση δύο (2) άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά της, ενώ δώδεκα άλλα ήταν σε διαδικασία 

αξιολόγησης.  

 

OPEN LIBRARY FOR HUMANITIES 

Με μέριμνα της ΒΚΠ το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που συμ-

μετέχει στο πρόγραμμα Open Library of Humanities. Το Open Library of Humanities (OLH) είναι 

μια μεγάλη πλατφόρμα περιοδικών, ένας χώρος διεπιστημονικός, προσανατολισμένος στην 

ποιότητα και με ισχυρή εφαρμογή της ομότιμης κρίσης (peer-review) των εργασιών. Φιλοξενεί 

μια σειρά από υφιστάμενα και νέα περιοδικά, τα οποία, όχι μόνο δέχονται υποβολές εντός πλή-

ρους ακαδημαϊκής αυτονομίας, αλλά το περιεχόμενό τουας μπορεί να βρίσκεται υπό διασταυ-

ρούμενη επιμέλεια, δηλαδή από ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό ενός άλλου περιοδι-

κού. Το κυριότερο προσόν της προσέγγισης του OLH είναι ότι δεν επιβάλλονται χρεώσεις στον 

συγγραφέα όταν αυτός επιθυμεί να δημοσιεύσει σε κάποιο από τα περιοδικά του, τα οποία, 

όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, είναι Ανοικτής Πρόσβασης. 

http://nereus.lis.upatras.gr
http://nereus.lis.upatras.gr
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Η ΒΚΠ αριθμεί 13 άτομα προσωπικό και διαρθρώνεται σε τέσσερις Μονάδες (Μονάδα 

Προσκτήσεων, Τεκμηρίωσης & Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης, Μονάδα Μηχανοργάνωσης, 

Έρευνας & Ανάπτυξης, Μονάδα Αναγνωστηρίων & Δανεισμού, Μονάδα Υποστήριξης Χρη-

στών, Μονάδα Διοίκησης & Γραμματείας). Τον Σεπτέμβριο του 2014, με απόφαση της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η Εφορεία της ΒΚΠ απέκτησε την ακόλουθη σύν-

θεση:  

 Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τε-

χνολογίας Υπολογιστών 

 Αικατερίνη Κωστίου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας  

 Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγω-

γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Χρυσή Καραπαναγιώτη, Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας  

 Αναπληρωματικό Μέλος: Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματι-

κών 

 Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής  

 Αναπληρωματικό Μέλος: Κυριάκος Κυπραίος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής 

 Δημήτριος Δαμάσκος, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διαχείρισης Πολιτι-

σμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών  

 Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δια-

χείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 

Εισηγητής, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΒΚΠ, Γιάννης Τσάκωνας. Η Εφορεία της 

ΒΚΠ συνεδρίασε έξι φορές εντός του 2016. 

 

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 αναρ-

τάται 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 Πολιτι-

κών Μηχανικών και ανάμεσα στις οδούς Αριστοτέλους και Φειδίου.  

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρη-

σης, 265 04, Πάτρα. 

 

 

Η ΒΚΠ είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρη-
σης και του LIBER (Association of European Research Libraries). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Τηλέφωνο: 2610 969 621 

Fax: 2610 969 673  
Email: info@lis.upatras.gr 

 
www.lis.upatras.gr 

 
 

Facebook: 
facebook.com/lisupatras 

 
Twitter: 

twitter.com/lisupatras 
 

Vimeo: 
vimeo.com/lisupatras 

Φωτογραφίες: εξωφύλλου & σελ. 3: Τριαντάφυλλος Γκολφινόπουλος, σελ. 7: (1) ΑΠΘ, (2) Γιάννης Τσά-
κωνας (3) Sawood Alam, σελ. 8: Ria Schildermans, σελ. 9: Unsplash. 

https://twitter.com/ibnesayeed
https://www.facebook.com/libirieja?ref=br_rs

