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η Βιβλιοθήκη  
μας με μια ματιά 

Κτίριο 8.000 μ2 

40+ κοινόχρη-
στοι σταθμοί 

εργασίας 

35.000+ μέλη 

200.000+ τόμοι 

400 θέσεις ανα-
γνωστηρίου 

16.000+ δανει-
σμοί 
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ΣΥΝΟΨΗ 
Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας» στο τέλος του 2014 

περιείχε 111.874  βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι τεκ-

μηρίων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 210.840 αντίτυπα. 

Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται τόσο στις συλλογές της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης, όσο και των Τμηματικών Βι-

βλιοθηκών και περιλαμβάνουν όλες τις εγγραφές βι-

βλίων, περιοδικών, βιβλίων του προγράμματος 

«Εύδοξος», «γκρίζας» βιβλιογραφίας, κλπ.  Ο κατάλο-

γος της ΒΚΠ ήταν προσβάσιμος από τη διεύθυνση 

http://hippothoe.lis.upatras.gr. 

 

ΒΙΒΛΙΑ 
Tο 2015 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 συλλο-

γής του ΚΕΤ.  

Μαζί με την καταλογογράφηση και άλλου υλικού, ο 

αριθμός των βιβλιογραφικών εγγραφών (μοναδικά 

LCN) στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης σημείωσε αύξη-

ση κατά 3.186 νέες εγγραφές (συν 2.93%) και των αντι-

τύπων κατά 9.116 νέα αντίτυπα (συν 4,51%). 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
Κατά το 2015 η ΒΚΠ βρέθηκε στη δυσχερή θέση να μην 

έχει συνδρομές σε τίτλους ξένων επιστημονικών πε-

ριοδικών, 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.  Κατέστη όμως 

εφικτή η ανανέωση των συνδρομών των ελληνικών 

επιστημονικών περιοδικών. 

 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Το 2015 η Βιβλιοθήκη δαπάνησε περί τις 130,000 € για 

την προμήθεια δεκατριών βάσεων δεδομένων που κά-

λυψαν σχεδόν όλα τα επιστημονικά πεδία του Πανεπι-

στημίου. Από το ποσό αυτό καλύφθηκαν και οι δαπά-

νες για τη συνδρομή στα ελληνικά επιστημονικά περιο-

δικά.  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
To 2015, λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήταν μια δύσκολη 

χρονικά για τον ΣΕΑΒ, καθώς διακόπηκε η πρόσβαση σε περίπου 1.000 τίτλους περιοδικών και 12.000 ηλεκτρο-

νικών βιβλίων. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο των ενεργών συνδρομών του Συνδέσμου διατηρήθηκε η πρόσβαση 

σε περίπου 6.200 τίτλους περιοδικών και σε πάνω από 55.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων. Το 2015 ήταν η 

τελευταία χρονιά της τριετούς συμβατικής περιόδου 2013-2015, βάσει της οποίας ο ΣΕΑΒ παρείχε πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικές πηγές, ενώ η διαδικασία ανανέωσης των συμφωνιών πρόσβασης θα ξεκινήσει με καθυστέρηση το 

2016. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
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ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΣΤΕΣ  
Κατά το 2015 καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύ-

στημα της ΒΚΠ 2.491 νέα μέλη. Ο αριθμός των μελών 

κανονικοποιήθηκε το έτος αυτό, καθώς τα δύο προη-

γούμενα έτη, το 2013 και το 2014, οι εισροές νέων με-

λών είχαν επηρεαστεί από μακροχρόνιες απεργιακές 

κινητοποιήσεις. O συνολικός αριθμός των μελών της 

Βιβλιοθήκης στο τέλος του 2015 ανήλθε στις 26.747. 

Το 2014 έγιναν συνολικά 18.246 δανεισμοί υλικού 

(Γράφημα 1), που υποδηλώνει μια αύξηση της τάξεως 

του 10.1%. Είναι μάλιστα ο μεγαλύτερος αριθμός δα-

νεισμών από το 2009 και μετά.  

Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο της 

ΒΚΠ κατά το έτος 2015 ήταν 116.207 (Γράφημα 2, ανά 

μήνα), κάτι που σηματοδοτεί αύξηση 12% σε σχέση με 

το 2014. Και σε αυτή την περίπτωση, το μέγεθος της 

επισκεψιμότητας δείχνει να αποκαθίσταται μετά το 

2013, έστω και αν παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ των μηνών. 

 

 

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Η Υπηρεσία Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 592 παραγγε-

λίες βιβλιογραφίας. Επιτυχώς διεκπεραιώθηκαν 488 

αιτήσεις (82,5%), ενώ δεν ικανοποιήθηκαν 104 (17,5%). 

Από αυτές, οι 337 αφορούσαν άρθρα, εκ των οποίων οι 

226 στάλθηκαν σε Βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι 

111 σε Βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Σημαντική ήταν η 

αύξηση στα αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων, της τά-

ξης του 70% από το 2014. Από τις 135 παραγγελί-

ες βιβλίων, οι 114 στάλθηκαν στο εξωτερικό και οι 21 

σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Από τα 104 αιτήματα 

που δεν διεκπεραιώθηκαν, οι 62 αφορούσαν αιτήματα 

για άρθρα περιοδικών και οι 26 αιτήματα για βιβλία, 

ενώ 16 αιτήματα ακυρώθηκαν από τους χρήστες της 

υπηρεσίας. Επίσης 16 αιτήματα καλύφθηκαν είτε από 

πηγές του διαδικτύου, είτε από πηγές της ΒΚΠ και συ-

νεπώς δεν χρειάστηκε η ΒΚΠ να απευθυνθεί σε κάποια 

άλλη Βιβλιοθήκη. 

Η ΒΚΠ διεκπεραίωσε επιτυχώς αιτήματα άλλων 

βιβλιοθηκών ως εξής: 67 (36) αιτήματα για βιβλία από 

άλλες Βιβλιοθήκες, εκ των οποίων εκπληρώθηκαν τα 

57, και 74 (138) αιτήματα για άρθρα, εκ των οποίων 

εκπληρώθηκαν τα 44. 

ΧΡΗΣΗ 
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 2 | Επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη ανά μήνα: 2015 | 2014 | 2013 
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ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Έως το τέλος του 2015 τον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ επι-

σκέφθηκαν 4.040 μοναδικοί χρήστες και οι προβολές 

σελίδων ήταν 224.968 (αύξηση 47,4%).  

Έως τον Ιούλιο του 2015, οπότε έγινε η αναβάθμιση 

του λογισμικού, επισκέφθηκαν το Ιδρυματικό Αποθετή-

ριο «Νημερτής» 68,798 μοναδικοί επισκέπτες και 

έγιναν 296,715 προβολές σελίδων. Για τεχνικούς λό-

γους, η συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης συνεχί-

στηκε τον Ιανουάριο του 2016. 

Όσον αφορά την «Πασιθέη», το 2014 καταγράφηκαν 

41.868 επισκέψεις, οι οποίες προήλθαν από 9.000 μο-

ναδικούς χρήστες.  

H «Διογένεια», στο διάστημα Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015, 

είχε 583 μοναδικούς επισκέπτες με 4.977 επισκέψεις σε 

ιστοσελίδες. Τέλος, η εφαρμογή για φορητές συσκευές 

mobi.lis είχε 3.697 μοναδικούς επισκέπτες και 5.129 

προβολές ιστοσελίδας. 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Οι αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ διατί-

θενται για χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότητα για 

εκδηλώσεις και συναντήσεις. Σε αυτές το 2014 έλαβαν 

χώρα διάφορα σεμινάρια ενημερωτικής και εκπαιδευτι-

κής φύσης από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικές ομάδες, ενώσεις 

και συλλόγους φοιτητών, καθώς και παρουσιάσεις δι-

δακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Συνολικά και 

οι δύο αίθουσες της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν 

186 φορές, αριθμός που σηματοδοτεί μια αύξηση 69% 

από το 2014. 
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ΠΛΕΙΑΣ | ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ  
http://pleias.lis.upatras.gr 

http://kosmopolis.lis.upatras.gr 

Συνεχίστηκε το 2015 ο εμπλουτισμός της ψηφιακής 

συλλογής «Πλειάς» με το περιεχόμενο ιστορικών ελ-

ληνικών λογοτεχνικών περιοδικών όπως παρακάτω: 

 Μπουκέτο: εισήχθησαν τα τεύχη των ετών 1933-

1936 και πλέον στη συλλογή ευρετηριάζεται και 

διατίθεται το περιεχόμενου των τευχών της περιό-

δου 1924-1936. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η ψη-

φιοποίηση των τευχών του 1937, η ευρετηρίαση 

και διάθεση των οποίων αναμένεται να υλοποιηθεί 

μέσα στο 2016. 

 Κριτική: ιστορικό βραχύβιο λογοτεχνικό περιοδικό 

των αρχών του 20ου αιώνα (1903-1904) 

 Το Τραμ, ένα όχημα: λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό 

περιοδικό της Θεσσαλονίκης (1971-1979)  

ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ  
http://diogeneia.lis.upatras.gr 

Μέσα στο 2015 προστέθηκαν στην ψηφιακή συλλογή «Διογένεια» δύο νέες ενότητες: 

 «Απάνθισμα παλαιών εκδόσεων των συλλογών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης». Η συλλογή αυ-

τή παρέχει πρόσβαση σε 72 ψηφιοποιημένα τεκμήρια παλαιών και αξιόλογων εκδόσεων (μονογραφίες, σει-

ρές, εγχειρίδια, μουσικά βιβλία κ.ά.) που προέρχονται από τις συλλογές της ΒΚΠ. Ως προς τη σύστασή της, 

είναι εξαιρετικά ετερογενής, καθώς περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικές συλλογές, επιστημονικές 

μελέτες και εγκόλπια, κείμενα κριτικής θεώρησης, αναφορές, εκκλησιαστικά κείμενα, έργα αρχαίου δράμα-

τος, κλπ.   

 «Εν Πάτραις». Η ενότητα αυτή συγκεντρώνει ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τη βιομηχανική ιστορία της πό-

λης των Πατρών και αποτελείται από αρχειακές φωτογραφίες εποχής, σύγχρονες φωτογραφικές καταγρα-

φές, έγγραφα και έντυπα αρχείου. Μέσα από αυτή τη μικρή αλλά αντιπροσωπευτική συλλογή τεκμηρίων 

παρουσιάζεται η βιομηχανική ιστορία της Πάτρας και ειδικότερα η αρχιτεκτονική των βιομηχανικών εγκατα-

στάσεων, οι μηχανολογικές εφαρμογές και οι διαδικασίες παραγωγής, προβολής και διακίνησης των προϊό-

ντων. Στόχος της είναι να αποτελέσει μια βάση για τη συγκέντρωση τεκμηρίων σχετικών με την βιομηχανική 

και τεχνολογική κληρονομιά, η οποία θα καταγράφεται με δομημένο τρόπο, θα εγγυάται την επαναχρησιμο-

ποίηση από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και θα παρέχει προστιθέμενης αξίας χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα έγινε η πλήρης καταγραφή των Επίτιμων Διδακτόρων που έχουν αναγορευτεί στο Πανεπιστήμιό 

μας. Η πρωτοβουλία και ευθύνη ανήκουν στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και η Βιβλιοθήκη υποστήριξε την πρω-

τοβουλία αυτή με την επιμέλεια του αρχειακού υλικού και την ένταξή του στην ψηφιακή ενότητα για το Ιστορι-

κό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στη συλλογή «Διογένεια». 

ΔΑΝΙΗΛΙΣ 
http://daniilida.lis.upatras.gr 

Η συλλογή εμπλουτίστηκε με σημαντικό σε όγκο και 

ιστορική και επιστημονική αξία περιεχόμενο από πε-

ριοδικά και εφημερίδες της Πάτρας όπως: 

 Υδρία, μηνιαίο περιοδικό λόγου και τέχνης (1973-

1985) 

 Νεολόγος Πατρών (1946-1948) 

 Η Μνημοσύνη (1852-1855) 

 Η Ημέρα (1955-1959, 1963-1965, 1976-1978) 

 Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών (1975, 1978) 

 Σταφιδικόν Δελτίον (1956-1966) 

 Ελληνικός Σύλλογος Ερμής (1878-1881) 

 Εθνικός Κήρυξ Πατρών (1948-1967, 1975-1977) 

 Πελοπόννησος (1951-1967) - Τηλέγραφος 

(1935,1937)  

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
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ΝΗΜΕΡΤΗΣ  
http://nemertes.lis.upatras.gr 

Η «Νημερτής» είναι το Ιδρυματικό Καταθετήριο των διδακτορικών διατριβών, των μεταπτυχιακών και των δι-

πλωματικών/πτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύμφωνα με την κατάταξη 

Ranking Web of World's Repositories τον Ιούλιο του 2015 η «Νημερτής» κατείχε την 504η θέση στη λίστα των 

1.746 πιο σημαντικών ψηφιακών αποθετηρίων. Μέσα στο 2015 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.   

Μέσα στο 2015 ξεκίνησε η ευρετηρίαση και αναζήτηση στο περιεχόμενο της «Νημερτούς» από τη μηχανή ανα-

ζήτησης του Global ETD Search. Το Global ETD Search είναι η μηχανή αναζήτησης του Networked Digital Library 

of Theses and Dissertations (NDLTD), ενός διεθνούς οργανισμού για την προώθηση, δημιουργία, χρήση, διάδο-

ση και διατήρηση των ηλεκτρονικών μορφών των διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών. To 

Global ETD Search ευρετηριάζει περισσότερες από 4.000.000 διατριβές και εργασίες και η λίστα των Ιδρυμάτων 

που συμμετέχουν βρίσκεται στη διεύθυνση http://union.ndltd.org/portal/?.  

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

Η «Πασιθέη» είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρό-

σβασης. Βασική προτεραιότητα της Βιβλιοθήκης είναι ο εμπλουτισμός της «Πασιθέης» με ελληνικά επιστημονι-

κά περιοδικά που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών ή άλλους φορείς. Στην «Πασιθέη» προστέθηκαν το 

2015 δύο νέοι τίτλοι περιοδικών: 

 Το Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair που εκδίδεται από το Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Τα πρακτικά του Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ), στην έκδοση των οποίων διαδραματίζει κομβι-

κό ρόλο το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων της Ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Επιπλέον, το 2015 δημοσιεύθηκαν νέα τεύχη των περιοδικών Academia (τομ. 5, νο. 1 “Access to higher education 

in southern Europe”) και Review of Science, Mathematics and ICT Education (τομ. 9, νο. 2 ”Science Education in 

the Mediterranean region”, τομ. 9, νο. 1 “History, Philosophy and Science Teaching”). 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 19 

Βιολογίας 26 Οικονομικών Επιστημών 3 

Γεωλογίας 56 Πολιτικών Μηχανικών 32 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων 3 ΤΕΕΑΠΗ 13 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 19 ΤΠΔΕ 42 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων 5 Φαρμακευτικής 49 

Επιστήμης Υλικών 21 Φιλολογίας 22 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ 146 Φιλοσοφίας 14 

Θεατρικών Σπουδών 7 Φυσικό 41 

Ιατρικής 69 Χημείας 39 

Μαθηματικών 45 Χημικών Μηχανικών 26 

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 44   

http://union.ndltd.org/portal/?
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Στις 27 Νοεμβρίου 2015 έλαβε χώρα ο απολογισμός 

του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα», την υλο-

ποίηση του οποίου συντόνιζε η Βιβλιοθήκη. Παράλλη-

λα με το κυρίως απολογιστικό σκέλος της εκδήλωσης, 

υπήρξαν παρουσιάσεις για τις νέες πλατφόρμες eClass 

και OpenDelos. Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση για την 

προοπτική του έργου στο πλαίσιο του Κέντρου Εκπαι-

δευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, καθώς και νέων 

δράσεων που σχεδιάζονται. Το βίντεο της επισκόπησης 

του έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" του Πανε-

πιστημίου Πατρών μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα 

μαθημάτων έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση https://

vimeo.com/lisupatras/opencourses.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 στη Βιβλιοθήκη και Κέ-

ντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα 

Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

διοργάνωσε την ημερίδα "Βιβλιοθήκη και Εκπαίδευση". 

Σε αυτή έλαβαν μέρος εκπρόσωποι Βιβλιοθηκών, μετα-

ξύ των οποίων η κα Φιερούλα Παπαδάτου από τη ΒΚΠ, 

εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού χώρου και εκπρόσω-

πος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

 

 

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ,  

ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ 
Μια βραδιά αφιερωμένη στο σπουδαίο ποιητή Χρίστο 

Λάσκαρη διοργανώθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 

7.30 μ.μ. από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 

του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων 

Περιοχής Πατρών και το βιβλιοπωλείο «38 μοίρες και 

14 λεπτά». Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσίαση του 

έργου του ποιητή από την Κατερίνα Κωστίου, αν. Καθη-

γήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών, μουσικές παρεμβάσεις, καθώς και αναγνώσεις 

επιλεγμένων ποιημάτων του. Στο πλαίσιο της εκδήλω-

σης, στο χώρο της Βιβλιοθήκης, λειτούργησε έκθεση 

χειρογράφων, φωτογραφιών και εκδόσεων από τη ζωή 

και το έργο του ποιητή, με υλικό που παραχωρήθηκε 

από την οικογένειά του. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας ξεκίνησε τη 

δραστηριότητά του το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με 

συζητήσεις για συγγραφείς, κείμενα και θέματα της 

νεοελληνικής φιλολογίας ή για ζητήματα της συγγραφι-

κής διαδικασίας και του λογοτεχνικού φαινομένου. Ο 

χαρακτήρας των συναντήσεων ήταν ακαδημαϊκός: πρό-

κειται για επιστημονικά σεμινάρια που έχουν στόχο 

κυρίως τη διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα των φοι-

τητών, αλλά είναι ανοικτά στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

και την κοινωνία. Σε κάθε σεμινάριο παρουσιαζόταν 

ένα προκαθορισμένο θέμα και ακολουθούσε συζήτηση 

με τον συνομιλητή και το κοινό. Ο ομιλητής παρουσία-

ζε το θέμα του και κατόπιν ο συνομιλητής συνόψιζε τις 

βασικές θέσεις, έθετε ερωτήματα, σχολίαζε επί μέρους 

ζητήματα και συντόνιζε τη συζήτηση που ακολουθού-

σε. Την ευθύνη της διοργάνωσης του είχε η Ειδίκευση 

Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, με 

την υποστήριξη της ΒΚΠ. Το Εργαστήριο συνεχίζεται 

και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Tο 2015 αποτέλεσε ένα έτος κορύφωσης για μια σειρά ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα οποία συμ-

μετέχει η ΒΚΠ. Αναλυτικά: 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ιδρυματικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθή-

ματα» (ΕΠΕΔΒΜ), στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν 351 ψηφιακά μαθήματα ανοικτής πρόσβασης. 

Βασικός φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η ΒΚΠ. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και η 

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης υπήρξε η Μονάδα Υλοποίησης που συντόνιζε την εκτέλεση του 

έργου. Στο έργο συμμετείχαν το Κέντρο Δικτύων, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας και το Τμήμα Μη-

χανοργάνωσης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

 Ολοκληρώθηκαν τα έργα FP7, e-Cloud και AthenaPlus, στο πλαίσιο των οποίων η ΒΚΠ συνεισέφερε ψηφια-

κό περιεχόμενο των συλλογών της στην Europeana. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Συμμετοχή ενός ατόμου στην ετήσια συνάντηση Κέ-

ντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που έγινε στην Α-

θήνα στις 16-17/02/15. 

 Συμμετοχή ενός ατόμου στο Europeana Cloud Plenary 

στο Εδιμβούργο στις 10-11/06/15.  

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το 2015 ήταν μια ακόμη χρονιά ευρείας συμμετοχής των 

μελών της ΒΚΠ σε προγράμματα ανταλλαγής προσωπι-

κού, τα οποία υλοποιούνται με την υποστήριξη του προ-

γράμματος Erasmus. Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν: 

 η Β. Αθανασοπούλου το Universität Bremen, Γερμανία, 

 η Α. Γιαννοπούλου, το Universitat Politècnica de Valèn-

cia, Ισπανία,  

 η Δ. Γκόγκου το Jagiellonian University, Πολωνία, 

 οι Μ. Φραντζή και Φ. Παπαδάτου το Université de Li-

ège, Βέλγιο, 

 ο Γ. Τσάκωνας το Poznań Supercomputing and Net-

working Center, Πολωνία. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 Παναγιώτης Γεωργίου & Γιάννης Τσάκωνας 2015. 

"Διεύρυνση ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών 

ψηφιακών συλλογών: η περίπτωση της 'Διογένειας.'" 

Σε EuroMed2015. Βόλος. Διαθέσιμο από: http://

hdl.handle.net/10889/8851. 

 Leonidas Papachristopoulos, Nikos Kleidis, Michalis 

Sfakakis, Giannis Tsakonas & Christos Papatheodor-

ou. 2015. "Discovering the Topical Evolution of the 

Digital Library Evaluation Community." Σε 9th 

Metadata and Semantics Research Conference, 101–

112. 9-11 Σεπτεμβρίου 2015, Manchester, UK. 

 Aggeliki Giannopoulou & Vasiliki Kalliabakou. 2015 A 

study on library users’ satisfaction evaluation in Hel-

lenic Academic Libraries: Quantitative approach. Σε 

7th QQML 2015, 26-29 Μάϊου 2015, IUT Université Paris 

Descartes, Paris, France. 

 Stefanidis, Kyriakos, & Giannis Tsakonas. 2015. 

"Integration of Library Services with Internet of 

Things Technologies." Code4Lib (30). http://

journal.code4lib.org/articles/10897. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 Συμμετοχή στην ημερίδα «Ψηφιακές υπηρεσίες της 

Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ για την έρευνα, την εκπαίδευ-

ση και την πληροφόρηση» που διοργανώθηκε στις 

12 Σεπτεμβρίου 2015 στην Πάτρα με την ομιλία του 

Γιάννη Τσάκωνα  «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην 

Πάτρα: Προηγμένες υπηρεσίες, δικτύωση & προο-

πτικές». 

 Συμμετοχή στην ημερίδα IFLA MLAS 2015 που διορ-

γανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονό-

μων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης στις 12 

Μαρτίου 2015 στην Αθήνα με τον συντονισμό ενός 

workshop από τον Γιάννη Τσάκωνα. 

 Συμμετοχή στην ημερίδα «Βιβλιοθήκη & Εκπαίδευ-

ση» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτιστικών 

Θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας  με την ομιλί-

α «Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του 

Πανεπιστημίου Πατρών ως φορέας διάθεσης και 

παροχής ελεύθερου πολιτιστικού υλικού σε ψηφια-

κή μορφή» της Φιερούλας Παπαδάτου. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ  
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

http://journal.code4lib.org/articles/10897
http://journal.code4lib.org/articles/10897
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  
Η τρίτη Εβδομάδα Κινητικότητας Προσωπικού Βιβλιοθηκών (3rd Erasmus Staff Training Week), που διοργάνωσε 

η Βιβλιοθήκη  και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 7-11 

Σεπτεμβρίου 2015. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες δραστηριότητες ενεργητικής διεθνοποίησης της 

Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της δράσης, επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Πατρών δεκαπέ-

ντε βιβλιοθηκονόμοι από όλη την Ευρώπη για να αποκτήσουν και να μοιραστούν γνώσεις και καλές πρακτικές 

των σύγχρονων ακαδημαϊκών και ερευνητικών Βιβλιοθηκών. Το πρόγραμμα της εβδομάδας κάλυψε επαγγελμα-

τικές γνώσεις και εμπειρίες και συνείσφερε στην επαφή των συμμετεχόντων με τον ελληνικό πολιτισμό και το 

Πανεπιστήμιο Πατρών. Πέρα λοιπόν από τις τεχνικές συνεδρίες και τα εργαστήρια που έλαβαν χώρα στην Αί-

θουσα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης, χαρακτηριστικές ήταν οι δράσεις που έγιναν στο Μουσείο Επιστημών και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, στο Μουσείο της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πα-

τρών. Ο αριθμός των χωρών που συμμετείχαν ήταν για μια ακόμη φορά μεγάλος και περιέλαβε χώρες όπως  

Πολωνία, Βέλγιο, Τουρκία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Κροατία, Γερμανία, Σουηδία και Φιλανδία. Η Βιβλιοθήκη θα 

ήθελε να ευχαριστήσει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και τον Ειδικό Λογα-

ριασμό Κονδυλίων Έρευνας για την θερμή και ουσιαστική τους υποστήριξη στη διοργάνωση της εβδομάδας 

αυτής. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών πραγματοποίησε κατά το 2014 σειρά ξεναγήσεων, παρουσιάσεων και εκπαιδευ-

τικών 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 σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας. 

1 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
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2 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ JOVE 

Tο 2015, τo Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε πρόσβαση σε ένα νέο είδος επιστημονικού υλικού, το περιοδι-

κό Journal of Visualized Experiments. Αποτελεί το πρώτο επιστημονικό βίντεο-περιοδικό, το οποίο διαθέτει 

τα άρθρα του σε μορφή βίντεο (video articles). Η συνδρομή αφορά σε μία ενότητα του περιοδικού, την Ιατρική 

(Medicine), τα οποία παρουσιάζουν ιατρικές διαδικασίες, μελέτες περιπτώσεων ή μεθοδολογίες κλινικών δοκι-

μών. Τα άρθρα του JoVE λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της βασικής έρευνας και των κλινικών εφαρ-

μογών. Το JoVE έχει ήδη αποκτήσει δείκτη απήχησης (Impact Factor), ενώ ευρετηριάζεται από μεγάλες βάσεις 

δεδομένων όπως PubMed/Medline, Web of Science, ChemAbstracts, SciFinder και Scopus. Η συνδρομή στο συ-

γκεκριμένο περιοδικό ικανοποίησε έναν μεγάλο αριθμό αιτημάτων προς τη Βιβλιοθήκη από ερευνητές/μέλη ΔΕΠ 

του Πανεπιστημίου μας. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν το πρώτο Ίδρυμα της χώρας που διέθε-

τε πρόσβαση στο καινοτόμο αυτό περιοδικό. 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ MENDELEY 

Το 2015, κατόπιν ενεργειών πιστοποίησης μελών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμ-

μα δωρεάν αναβάθμισης λογαριασμών (premium accounts) στο πρόγραμμα βιβλιογραφικής διαχείρισης Mende-

ley. Το πρόγραμμα αναβάθμισης μπορούσε να καλύψει τους 500 πρώτους χρήστες του Πανεπιστημίου μας. Η 

μόνη προϋπόθεση για την αναβάθμιση στο Mendeley ήταν να έχουν έναν ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τύπου upatras.gr, συμπεριλαμβανομένων Τμηματικών διευθύνσεων, π.χ. math.upatras.gr. Η ανα-

βάθμιση προσέφερε αύξηση του χώρου αποθήκευσης της προσωπικής βιβλιοθήκης στο Mendeley από τα 2 στα 

5 GB, αύξηση του χώρου αποθήκευσης των ομάδων από τα 100 MB στα 20 GB, αύξηση του αριθμού μελών σε 

ιδιωτικές ομάδες (private group) από τα 3 στα 25 μέλη και αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών ομάδων από 1 σε 

απεριόριστο αριθμό.  

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Με φροντίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων αναβαθμίστηκε το κοινόχρηστο ασύρ-

ματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης, το οποίο απευθύνεται στους χρήστες της ΒΚΠ κατόχους 

φορητών υπολογιστών (laptops) και τους παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το 

φορητό τους υπολογιστή εντός της Βιβλιοθήκης. Στη Βιβλιοθήκη πλέον βρίσκονται σε 

λειτουργία δύο ασύρματα δίκτυα, τα UPNET και Eduroam. Η εμβέλεια του ασύρματου 

δικτύου είναι η δυτική πλευρά του 1ου και 2ου ορόφου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης. 

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ  

EPHORUS 

Το Πανεπιστήμιό Πατρών απέκτησε συνδρομή στην εφαρμογή Ephorus, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην απο-

τροπή φαινομένων λογοκλοπής, αφού είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιπαραβολής κειμένων για την 

εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους. Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι 

οποίοι μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας προλαμβάνοντας φαι-

νόμενα λανθασμένης χρήσης πηγών και να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν τον επιστημονικό λό-

γο με ακέραιο και ηθικά ορθό τρόπο. Η εφαρμογή αυτή προσφέρεται και για τον προληπτικό έλεγχο της πρωτο-

τυπίας διαφόρων ερευνητικών εργασιών. 

Μέσα από το πρόγραμμα συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών 

στην BioMed Central, που συντονίζει η Βιβλιοθήκη και χρηματοδοτεί-

ται από τον ΕΛΚΕ, υποστηρίχθηκε οικονομικά η δημοσίευση έντεκα 

(11) άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά της.  

 

Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων βρίσκεται αναρτημένος στη διεύθυν-

ση https://www.mendeley.com/groups/8161571/university-of-patras-

biomed-central-papers/. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Τον Σεπτέμβριο του 2014, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η Εφο-

ρεία της ΒΚΠ απέκτησε την ακόλουθη σύνθεση:  

 Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος ΕΒΚΠ, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών & 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 Μα-

θηματικών 

 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 Τμήμα-

τος 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 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 


