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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η  συνεχής  εκπαίδευση  και  ενημέρωση  τόσο  του  προσωπικού  όσο  και  των  χρηστών  στις 
υιοθετούμενες  νέες  τεχνολογίες  και  την  χρήση  τους,  αποτελεί  το  βασικό  φυσικό 
αντικείμενο  των  δράσεων 5.1  και 5.2  του Πακέτου  Εργασίας 5: «Εκπαίδευση/Υποστήριξη 
Προσωπικού & Χρηστών» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ/Υ.  
 
Αναλυτικά οι στόχοι των δράσεων είναι:  
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης & ενημέρωσης του προσωπικού  

Στόχος  της  δράσης  ήταν  η  ένταση  των  εκπαιδευτικών  και  επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων μεταξύ του προσωπικού της ΒΚΠ σε διάφορα θέματα όπως η εκπαίδευση 
στη  χρήση  νέων  λογισμικών  προγραμμάτων  και  των  εφαρμογών  τους,  η  ανάπτυξη  νέων 
εφαρμογών με  την  χρήση ήδη χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων,  η  ενημέρωση σε νέες 
εξελίξεις,  τάσεις  και  τεχνολογίες  στο  χώρο  των  βιβλιοθηκών  και  της  πληροφορικής,  η 
οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης, κλπ.  

Οι παραπάνω στόχοι προβλέφθηκε να επιτευχθούν με την διεξαγωγή και συμμετοχή του 
προσωπικού σε εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες, ελληνικά και 
διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Μέσα από την συμμετοχή στις επιμορφωτικές διαδικασίες 
το προσωπικό απέκτησε σημαντικές  εμπειρίες  και  γνώσεις,  ιδέες  για  νέες  εφαρμογές  και 
υπηρεσίες και παράλληλα ήρθε σε επαφή με συναφή ιδρύματα, ειδικούς και εξειδικευμένο 
προσωπικό άλλων βιβλιοθηκών ελληνικών και ξένων, γεγονός που συνέβαλε δραστικά στην 
ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών και γνώσεων προς όφελος του κοινού συμφέροντος.  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενέργειας προβλέφθηκε και η διοργάνωση από την ΒΚΠ 
σχετικών εκδηλώσεων (συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις) με σκοπό την διάχυση γνώσεων 
και  απόψεων,  τόσο  στο  προσωπικό  της,  όσο  και  σε  προσωπικό  άλλων  βιβλιοθηκών, 
ιδρυμάτων  και  οργανισμών.  Ανάμεσα  στις  εκδηλώσεις  του  αρχικού  σχεδιασμού 
προβλεπόταν  και  η  διεκδίκηση  και  διεξαγωγή  από  την  ΒΚΠ  του  ετήσιου  Πανελληνίου 
Συνεδρίου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το 2005, κάτι που κατέστη εφικτό το 
2006.  
 
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης και υποστήριξης των χρηστών 

Στα πλαίσια της δράσης η ΒΚΠ στοχεύσε:  
 
Α)  Στην  ένταση  και  προσαρμογή  των  ήδη  υπαρχουσών  δραστηριοτήτων  ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης  και  υποστήριξης  χρηστών  στις  απαιτήσεις  των  νέων  δεδομένων  (νέες 
υπηρεσίες).  Η  δράση  προέβλεπε  τον  σχεδιασμό  κατάλληλων  νέων  προγραμμάτων 
εκπαίδευσης  των  χρηστών  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  επιμέρους  ιδιαιτερότητες  (π.χ. 
εκπαίδευση  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες),  τον  σχεδιασμό  και  παραγωγή  ενημερωτικού 
υλικού, καθώς και την ανάπτυξη νέων μηχανισμών υποστήριξης των χρηστών.  
 
Β)  Στη  δημιουργία  Online  εκπαιδευτικού  συστήματος  σε  θέματα  αναζήτησης 
βιβλιογραφικών  δεδομένων  και  επιστημονικών  πληροφοριών.  Η  δράση  αποσκοπούσε 
στην  ενσωμάτωση  των  διαφόρων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  των 
χρηστών  σε  ένα  ενιαίο  online  αυτόματο  σύστημα  όπου  οι  χρήστες  θα  λαμβάνουν 
οδηγίες  και  να  παρακολουθούν  «σεμινάρια»  στην  επιλογή  και  χρήση  μεθόδων 
αναζητήσεων βιβλιογραφικών και επιστημονικών δεδομένων, ανάλογα με  το θεματικό 
πεδίο και κυρίως ανάλογα με τις ανάγκες που θέλουν να καλύψουν (έρευνα, εκπόνηση 
διατριβών, βιβλιογραφική ενημέρωση, πηγές στο διαδίκτυο κλπ). 



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ως υπεύθυνη ομάδας Εργασίας ορίστηκε η κα. Ηλιοπούλου Εφηλιάνα. Η υπόλοιπη ομάδα 
αποτελείτο από  τους  Γεωργίου Παναγιώτη,  Δρακοπούλου Λαμπρινή  και  Τσάκωνα  Γιάννη. 
Εργάστηκαν επίσης και οι Παναγοπούλου Δήμητρα  (συμμετείχε στην ομάδα εργασίας την 
περίοδο 2001‐2003) και οι Βαλής Χρήστος (συμμετείχε στη τεχνική υποστήριξη της δράσης 
την περίοδο 2001‐2005)  και  Γαβρίλης Δημήτριος  (συμμετείχε  στη  τεχνική  υποστήριξη  της 
δράσης την περίοδο 2004‐2005). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Στο παρόν τμήμα γίνεται η παρουσίαση των παραδοτέων της δράσης εκπαίδευσης:  
 
1.  Συμμετοχή  προσωπικού  σε  ενημερωτικές  και  εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις  (Σεμινάρια,  συνέδρια,  συναντήσεις  εργασίας  κλπ)  ‐ 
Αντίστοιχα Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις συμμετοχής ‐ επιμόρφωσης 
 
Η  συμμετοχή  του  προσωπικού  σε  ενημερωτικές  και  εκπαιδευτικές  εκδηλώσεις  θεωρείται 
ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς τα στοιχεία 
ενημέρωσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού, πέραν της αντανάκλασης τους 
στην  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  συστημάτων, 
αντανακλώνται και στη μεταφορά της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του προς τους χρήστες. 
Το σύστημα παρακολούθησης αυτής  της  δράσης  είχε  δύο  εκδοχές.  Η  πρώτη ήταν με  την 
καταγραφή  των  εκδηλώσεων αυτών σε πρότυπες φόρμες,  όπως αυτή που επισυνάπτεται 
στο  Παράρτημα  Χ.  Η  δεύτερη  ήταν  η  αυτοματοποιημένη  εκδοχή,  η  οποία  υλοποιούταν 
μέσα από την εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης myLIS, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω 
στιγμιότυπο οθόνης. 
 

 
 
 



2008 
• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και 

Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση». Στο συμπόσιο παρουσιάστηκε η εργασία: 
o Γιάννης  Τσάκωνας:  «Πληροφοριακή  εκπαίδευση  στις  ελληνικές  ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες:  παραδείγματα  και  προβληματισμοί  από  το  Πανεπιστήμιο 
Πατρών». 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στην  ημερίδα  με  τίτλο:  «Η  Διάσταση  της  Ποιότητας  στις 
Ακαδημαϊκές  Βιβλιοθήκες»,  που  διοργάνωσε  το  ΤΕΙ  Δυτικής Μακεδονίας  στην  Κοζάνη 
στις 28 Νοεμβρίου 2008. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η εργασία:  

o Γεωργίου  Παναγιώτης:  «Υλοποίηση  ενός  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας 
σε μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη». 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στην  ημερίδα  με  τίτλο:  «Τεκμηριώση,  αξιοποίηση  και 
ανάδειξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων», που διοργάνωσε η 
Βιβλιοθήκη  της  Βουλής  στις  25  Νοεμβρίου  2008.  Στην  ημερίδα  παρουσιάστηκε  η 
εργασία: 

o Συνέλλη,  Κατερίνα,  Γεωργίου,  Παναγιώτης.  «Οι  ψηφιακές  συλλογές  της 
Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών : Εργαλεία 
συνεργασίας  για  τη  συστηματική  ανάδειξη  του  ελληνικού  επιστημονικού  και 
πολιτιστικού  αποθέματος».  Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/15193/.  

• Συμμετοχή  τριών  (3)  ατόμων  στο  Libraries  In  the  Digital  Age,  που  διεξήχθη  στο 
Dubrovnik  και  στο  Mljet  της  Κροατίας  από  2  έως7  Ιουνίου  2008.  Στο  συνέδριο 
παρουσιάστηκαν οι εξής εργασίες: 

o Leonidas  Papachristopoulos,  Giannis  Tsakonas,  Christos  Papatheodorou: 
«Enforcement  of  Information  Seeking  Behaviour  through  Digital  Library 
Services». Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/13833/.  

o Aggelos Mitrelis, Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou: «Using Qualitative 
Research Methods for the Improvement of Collaborative Information Searching 
Tools Design». Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/13826/.  

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «Berlin 6 Open Access Conference», που διοργανώθηκε 
στο Dusseldorf της Γερμανίας από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2008. 

• Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «International Conference on Grey Literature: Designing 
the  Grey  Grid  for  Information  Society»,  που  διοργανώθηκε  στο  Amsterdam  της 
Ολλανδίας από 8 έως 9 Δεκεμβρίου 2008. 

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «European Library Automation Group: 32nd ELAG Library 
Systems  Seminar‐  ‘Rethinking  the  library’»  που  διοργανώθηκε  από  το  Wageningen 
University από τις 14 έως τις 16 Απριλίου 2008. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  «3ο  Συνέδριο  Ελευθέρου  Λογισμικού/  Λογισμικού 
Ανοικτού  Κώδικα», που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις 27 
και 28 Μαΐου, με  τη συνεργασία του e‐business  forum  (του Εθνικού Δικτύου Έρευνας 
και Τεχνολογίας) και της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ. 

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στο  «Ανοικτή  Πρόσβαση:  Νέοι  τρόποι  διάδοσης  της 
Ακαδημαϊκής Γνώσης» που διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 14 Απριλίου 2008. 

• Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «Copyright Symposium» από 21 ές 22 Απριλίου 2008 στο 
Αμστερντάμ της Ολλανδίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το World Book Capital. 

• Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό 
επίπεδο»  που  διοργανώθηκε  από  το  Εθνικό  Κέντρο  Βιβλίου  και  την  Ένωση  Ελλήνων 
Βιβλιοθηκονόμων &  Επιστημόνων Πληροφόρησης στις 29 Μαΐου 2008  στο Εκθεσιακό 
κέντρο Helexpo της Θεσσαλονίκης. 



• Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο «International Conference on Dublin Core and Metadata 
Applications», που διοργανώθηκε στο Berlin της Γερμανίας από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 
2008. 

• Συμμετοχή  εννέα  (9)  ατόμων  στο  «17ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών». Μέλη του προσωπικού της ΒΚΠ παρουσίασαν τις εξής εργασίες: 

o Άγγελος Μητρέλης, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος,  Γιάννης Τσάκωνας, Χρήστος 
Παπαθεοδώρου:  «Ανίχνευση  απαιτήσεων  χρηστών  για  υπηρεσίες  ψηφιακών 
βιβλιοθηκών  μέσα  από  ποιοτικές  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις».  Διαθέσιμο 
επίσης από: http://eprints.rclis.org/14764/.  

o Παναγιώτης  Γεωργίου,  Κωνσταντίνος  Κουμούτσος,  Φιερούλα  Παπαδάτου: 
«Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών:  Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, 
συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών» 

o Κλωντίνη Ξενίδου‐Δέρβου,  Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου‐Μπάτσιου, Κατερίνα 
Συνέλλη, Μερσίνη Κακούρη: «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
–  Επιτροπή  Υλοποίησης  για  τα  Περιοδικά  ‐  1998‐2008,  δέκα  χρόνια  κοινής 
δράσης για συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης». 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  «Τεκμηρίωση  και  επιμέλεια  πολιτισμικών 
πληροφοριών:  από  τη  θεωρία  στην  πράξη»,  που  διοργανώθηκε  στις  13  Σεπτεμβρίου 
2008 στο Μουσείο Μπενάκη. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η εξής εργασία: 

o Γεωργίου,  Παναγιώτης,  Κυριαζής,  Βασίλης,  Μπαρκαγιάννης,  Βασίλης, 
Παπαχριστόπουλος,  Λεωνίδας,  Τσάκωνας,  Γιάννης:  «‘Σημεία’  των  Καιρών:  η 
ελληνική περιοδική λογοτεχνία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα μέσα 
από  τις  ψηφιακές  συλλογές  της  Βιβλιοθήκης  &  Κέντρου  Πληροφόρησης  του 
Πανεπιστημίου  Πατρών».  Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/14765/.  

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  «Digital  Resources  for  the  Humanity  and  Arts:  New 
Communities  of  Knowledge  and  Practice»,  που  διοργανώθηκε  από  τις  14  έως  τις  17 
Σεπτεμβρίου 2008 στο Cambridge της Αγγλίας. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  12th  European  Conference  on  Digital  Libraries»  που 
διεξήχθη στο Aarhus της Δανίας από 14 έως 19 Σεπτεμβρίου 2008. 

• Συμμετοχή  τριών  (3)  ατόμων  στην  εκδήλωση  «Υποδομές  Ανοικτής  Πρόσβασης:  το 
Μέλλον  της  Επιστημονικής  Επικοινωνίας»,  που  διοργανώθηκε  στις  15  και  16 
Δεκεμβρίου 2008 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  «International  Conference  on  Information  Systems», 
που διοργανώθηκε από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2008 στο Παρίσι της Γαλλίας. 

• Συμμετοχή πέντε (5) ατόμων στο σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση Κεντρικού Συστήματος 
Διαδανεισμού  Βιβλίων  ‐ VDX»  που  διργανώθηκε  στην  αίθουσα  Εκδηλώσεων  της  ΒΚΠ 
από  το  Δίκτυο  Διαδανεισμού  των  Ελληνικών  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών  στις  28 
Μαρτίου. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο «ICDM 2008  ‐  IEEE  International Conference on Data 
Mining»,  που  διοργανώθηκε  από  τις  17  έως  τις  19  Δεκεμβρίου  2008  στην  Πίζα  της 
Ιταλίας. 

 
2007 
• Συμμετοχή  επτά  (7) ατόμων στην παρουσίαση  των προϊόντων  της  εταιρείας EX‐LIBRIS 

με  έμφαση στο βιβλιοθηκονομικό πακέτο ALEPH  που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 
στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2007 στους χώρους της ΒΚΠ. 

• Συμμετοχή επτά (7) ατόμων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εκμάθηση χρήσης των 
υπηρεσιών του εκδοτικού οίκου ELSEVIER που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 27 
Φεβρουαρίου 2007 στους χώρους της ΒΚΠ. 



• Συμμετοχή  τριών  (3)  ατόμων  στο  «CERN  Workshop  on  Innovations  in  Scholarly 
Communication  (OAI5)»  που  διοργανώθηκε  από  το CERN  και  πραγματοποιήθηκε  στη 
Γενεύη από 17 έως 22 Απριλίου 2007. 

• Συμμετοχή  πέντε  (5)  ατόμων  στην  Διημερίδα  με  θέμα  «Συλλογικός  Κατάλογος 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ‐ Υπηρεσίες & Εργαλεία στη διάθεση των χρηστών και των 
βιβλιοθηκονόμων» που οργανώθηκε στο ΣΕΑΒ στην Αθήνα στις 7 και 8 Μαΐου 2007. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  «10th  International  Symposium  on  Electronic  Theses 
and Dissertations» που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο Uppsala University της 
Σουηδίας στις 13 έως και 16 Ιουνίου 2007.  

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στην  Ημερίδα  με  θέμα  «Βιβλιοθήκες  και  πνευματικά 
δικαιώματα»  που  οργανώθηκε  από  την  Βιβλιοθήκη  και  Κέντρο  πληροφόρησης  του 
Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά στις 22 Ιουνίου 2007. 

• Συμμετοχή οκτώ (8) ατόμων και εισηγήσεις στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών με θέμα «Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και 
μελλοντικής  βιβλιοθήκης»  που  οργανώθηκε  από  την  Βιβλιοθήκη  του  Πανεπιστημίου 
Πειραιά και πραγματοποιήθηκε στους  χώρους  του από 1  έως 3 Οκτωβρίου 2007.  Στο 
συνέδριο παρουσιάστηκαν από μέλη του προσωπικού της ΒΚΠ και οι εξής εισηγήσεις: 

o Β.  Σιώχος,  Α.  Μητρέλης:  «Κοστολόγηση  Υπηρεσιών  Πρόσκτησης  και 
Επεξεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την ABC Ανάλυση». 

o Μ. Φραντζή, Α. Κ. Ανδρέου, Γ. Τσάκωνας, Φ. Τσιμπόγλου: «E‐LIS, το ηλεκτρονικό 
αρχείο  για  τη  Βιβλιοθηκονομία  και  την  Επιστήμη  της  Πληροφόρησης:  τρόποι 
αξιοποίησης  του  από  την  Ελληνική  βιβλιοθηκονομική  κοινότητα».  Διαθέσιμο 
επίσης από: http://eprints.rclis.org/11611/.  

o Π.  Γεωργίου,  Φ.  Παπαδάτου:  «Ψηφιακό  Ελληνικό  περιεχόμενο  και  ανοικτή 
πρόσβαση». 

o Σπ.  Βερονίκης,  Κ.  Ζούτσου,  Χρ.  Παπαθεοδώρου:  «Μια  Μεθοδολογία 
Αξιολόγησης  της  Ολοκληρωμένης  Πρόσβασης  σε  Φυσικούς  και  Ψηφιακούς 
Χώρους Πληροφόρησης». 

• Συμμετοχή  δυο  (2)  ατόμων  στην  Διημερίδα  με  θέμα «Ακαδημαϊκές  Βιβλιοθήκες:  από 
την  κοινωνία  της  πληροφορίας  στην  κοινωνία  της  γνώσης»  που  οργανώθηκε  από  το 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά και πραγματοποιήθηκε στην Ερμουπόλη Σύρου στις 18 & 19 Οκτωβρίου 
2007. Στη διημερίδα παρουσιάστηκε η εργασία: 

o Π. Γεωργίου, Φ. Παπαδάτου: «Το ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε ψηφιακό 
περιεχόμενο στην Ελλάδα». 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  «LIBER‐EBLIDA  Workshop  on  Digitization»  με  θέμα 
«Digitization of Library Material  in Europe» που πραγματοποιήθηκε στην Royal Library 
της Κοπεγχάγης στην Δανία στις 24‐26 Οκτωβρίου 2007. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  «ICDIM’07‐The  Second  International  Conference  on 
Digital Information Management» που πραγματοποιήθηκε στην Λυών (Γαλλία) στις 28‐
31 Οκτωβρίου 2007. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου στο Tools and Trends:  International Conference on Digital 
Preservation  at  the  occasion  of  the  retirement  of  Johan  Steenbakkers,  που 
διοργανώθηκε  από  την  Εθνική  Βιβλιοθήκη  της  Ολλανδίας  στη  Χάγη  από  1  έως  2 
Νοεμβρίου 2007. 

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο «International Conference on Digital Preservation at the 
occasion of  the  retirement of  Johan  Steenbakkers»  με  θέμα  «Tools  and  Trends»  που 
πραγματοποιήθηκε  στην  Koninklijke  Bibliotheek  στην  Χάγη  (Ολλανδία)  στις  1‐2 
Νοεμβρίου 2007. 

• Συμμετοχή  δυο  (2)  ατόμων  στο  «Online  Information  Conference»  που 
πραγματοποιήθηκε στο Olympia Grand Hall, στο Λονδίνο στις 4‐6 Δεκεμβρίου 2007. 



• Συμμετοχή τεσσάρων (4) ατόμων στην Ημερίδα με θέμα «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και 
Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ» που οργανώθηκε από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και  πραγματοποιήθηκε  στην  Αίθουσα  Συνεδριάσεων 
Τμήματος ΟΔΕ στις 14 Δεκεμβρίου 2007. 

• Τέλος,  τον μήνα  Σεπτέμβριο  2007  και  μετά  από  χορήγηση  άδειας  απουσίας  από  το 
Πρυτανικό  Συμβούλιο  του Πανεπιστημίου Πατρών,  η  υπάλληλος  της  Βιβλιοθήκης  Δρ. 
Βασιλική  Χαρμπίλα  μετέβη  στη  Γενεύη,  ως  προσκεκλημένη  της  Βιβλιοθήκης  του 
CERN. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο CERN ενημερώθηκε για το αντικείμενο 
της Ανοιχτής Πρόσβασης  (Open Access), και εργάστηκε πάνω στις σχετικές εφαρμογές 
(ArXiv, CDS). 

 
2006  
• Συμμετοχή μελών της ΒΚΠ στο «15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» 

με  τίτλο  «Ακαδημαϊκές  βιβλιοθήκες  και  κοινωνίες  των  πολιτών:  Δημιουργώντας 
δεσμούς  γνώσης,  δημοκρατίας  και  πολιτισμού  στο  ψηφιακό  περιβάλλον»  που 
διοργανώθηκε από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2006 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετοχή στο συνέδριο με τέσσερις (4) εισηγήσεις. 

o Σιώχος, Β., Παπουτσής, Κ. Αντωνάκης, Δ., Μητρέλης, Ά.: «Οντολογία ψηφιακής 
βιβλιοθήκης». 

o Βερονίκης,  Σ.,  Stoica,  A.,  Τσάκωνας,  Γ.:  «Συστήματα  πανταχού  παρόντος 
υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών». Διαθέσιμο επίσης από: 
http://eprints.rclis.org/11656/.  

o Φραντζή,  Μ.,  Παπαδάτου,  Φ.:  «Ηλεκτρονικά  περιοδικά  και  υπηρεσίες 
διαδανεισμού: αντίπαλοι ή συνεργάτες;».  

o Συνέλλη, Κ, Γεωργίου, Π.: «Σχεδιάζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ 
ISO 9001:2000 σε μια ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη». 

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο Συνέδριο με θέμα «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και δίκαιο στην 
κοινωνία  της πληροφορίας», που πραγματοποιήθηκε στις 2‐3 Φεβρουαρίου 2006 στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.  

• Συμμετοχή  όλου  του  προσωπικού  στο  σεμινάριο  «Ανάλυση  &  Εφαρμογή  των 
διαδικασιών  και  τρόπος  συμπλήρωσης  εντύπων  του  Συστήματος  Διασφάλισης 
Ποιότητας» που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΒΥΠ στις 29 & 30 Μαρτίου 2006 
από την εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΕΠΕ.  

• Συμμετοχή επτά (7) ατόμων σε σεμινάριο με θέμα «Χρήση και εκπαίδευση λογισμικού 
για άτομα με αναπηρία  (ΑΜΕΑ)», που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΒΥΠ στις 
10 Απριλίου 2006.  

• Συμμετοχή  τεσσάρων  (4) ατόμων στο σεμινάριο με θέμα «Βιβλιοθήκες και προσφορά 
υπηρεσιών  σε  άτομα  με  προβλήματα  όρασης»,  που  πραγματοποιήθηκε  από  την 
Βιβλιοθήκη  &  Κέντρο  Πληροφόρησης  του  ΑΠΘ  στους  χώρους  της  ΒΥΠ  στις  11‐14 
Απριλίου 2006.  

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στο  συνέδριο  με  θέμα  «Ο  ρόλος  των  Ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών στη  διατήρηση  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς:  Institutional  repositories», 
που πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΘ στις 8‐9 Μαΐου 2006. 

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στην  ημερίδα  με  θέμα  «Οι  ψηφιακές  βιβλιοθήκες  ως 
στοιχείο  της  ψηφιακής  στρατηγικής  της  Ελλάδας»,  που  πραγματοποιήθηκε  στη 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στις 12 Μαΐου 2006. 
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η εργασία: 

o Τσάκωνας,  Ι.  «Ψηφιακή  συλλογή  ‘Κοσμόπολις’:  Ελληνικά  φιλολογικά  και 
λογοτεχνικά  περιοδικά  του  19ου  αιώνα».  Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/6435/.   



• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην ημερίδα με θέμα «Σύγχρονοι πυλώνες ανάπτυξης των 
βιβλιοθηκών», που πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου 
στις 19 Μαΐου 2006.  

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο Workshop  on  Preserving  Intellectual  assets  με  θέμα 
«Institutional Repositories & Open Access», που πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη του 
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στις 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2006.  

• Συμμετοχή τριών (3) ατόμων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Εκμάθηση Χρήσης των 
Υπηρεσιών  του  Εκδοτικού  Οίκου  Elsevier,  που  πραγματοποιήθηκε  στη  Αίθουσα 
Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ στις 13 Οκτωβρίου 2006.  

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στην  Ημερίδα  Διάδοσης  έργων  του  ΕΠΕΑΕΚ  για  τις 
Ακαδημαϊκές  Βιβλιοθήκες  με  τίτλο  «Οι  Ελληνικές  Ακαδημαϊκές  Βιβλιοθήκες  και  οι 
Μελλοντικές  Προοπτικές  τους»,  που  πραγματοποιήθηκε  στη  Αίθουσα  Συνεδρίων  του 
Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  στις  4  Δεκεμβρίου  2006  στην  Θεσσαλονίκη.  Για  την 
πραγματοποίηση  της  ημερίδας  συνεργάστηκαν  οι  Βιβλιοθήκες  του  Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Πατρών. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στην  Επιστημονική  Συνάντηση  με  θέμα  «Πρόγραμμα 
Νεοελληνικών  Πηγών»  που  οργανώθηκε  από  την  Γεννάδειο  Βιβλιοθήκη  και 
πραγματοποιήθηκε  στις  7‐10  Δεκεμβρίου  2006  στην  Αθήνα  στο  Αμφιθέατρο  Gotsen 
Hall. 

 
2005 
• Συμμετοχή πέντε (5) ατόμων στο Workshop με θέμα «Μεταδεδομένα και Βιβλιοθήκες: 

Θεωρία και πρακτική», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005 στην ΒΥΠ και 
διοργανώθηκε  από  την  Ένωση  Ελλήνων  Βιβλιοθηκονόμων  και  Επιστημόνων 
Πληροφόρησης.  

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  σε  συνάντηση  εργασίας  της  Οριζόντιας  Δράσης 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 29 & 30 Μαρτίου 
2005. 

• Συμμετοχή  τριών  (3)  ατόμων  στο  Συνέδριο  με  θέμα  «Αποτίμηση  του  έργου  και  των 
υπηρεσιών  των  βιβλιοθηκών»,  που  πραγματοποιήθηκε  στις  13‐15  Ιουνίου  2005  στη 
Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου στην παρουσίαση με  θέμα «Διαχείριση βιβλιοθήκης στην 
Κεντρική  Βιβλιοθήκη  του  ΕΜΠ»  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  στις  28 
Σεπτεμβρίου 2005. 

• Συμμετοχή δυο (2) ατόμων στα workshops «CERN workshop on Innovations in Scholarly 
Communication  (OAI4)»  και  «First  workshop  on  eprints  in  Library  and  Information 
Science»  που  πραγματοποιήθηκαν  στο  Cern  της  Ελβετίας  στις  20  έως  22  Οκτωβρίου 
2005. Συμμετοχή στο δεύτερο Workshop με την εργασία: 

o Tsakonas, Giannis: «Open Access Through the User’s Looking Glass». Διαθέσιμο 
επίσης από: http://eprints.rclis.org/5373/.  

• Συμμετοχή δυο  (2) ατόμων στην ημερίδα «Θέματα πνευματικής  ιδιοκτησίας στο χώρο 
των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη 
Μυτιλήνη στις 4 Νοεμβρίου 2005.  

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στην  Συνάντηση  εργασίας  με  θέμα  «Εθνικό  Δίκτυο 
Επιστημονικών  και  Τεχνολογικών  Βιβλιοθηκών  ‐  Η  πορεία  προς  το  μέλλον»  που 
πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου 2005. 

• Συμμετοχή  τεσσάρων  (4)  ατόμων  στο  «14ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών» που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθήνας από 1‐3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. 
Παρουσιάστηκαν οι εξής εργασίες: 

o Κλωντίνη Δέρβου, Κατερίνα Συνέλλη, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου‐Μπάτσιου. 
«Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών‐Επιτροπή υλοποίησης για 



περιοδικά  :  η  πορεία  του  έργου».  Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/12124/.  

o Κλωντίνη Δέρβου, Κατερίνα Συνέλλη, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου‐Μπάτσιου. 
«Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών‐Επιτροπή υλοποίησης για 
περιοδικά : στοιχεία χρήσης». 

o Μαρία  Φραντζή,  Γιάννης  Τσάκωνας.  «E‐LIS  :  Ένα  Ανοικτό  Αρχείο  για  τη 
Βιβλιοθηκονομία  και  Επιστήμη  της  Πληροφόρησης»  (αναρτημένη  εργασία). 
Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/5122/  

 
2004 
• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στο  CERN  «Workshop  on  Innovations  in  Scholarly 

Communication «Implementing the benefits of OAI» που πραγματοποιήθηκε στο CERN 
στη Γενεύη στις 12 έως 14 Φεβρουαρίου. 

• Συμμετοχή  τεσσάρων  (4)  ατόμων σε  συνάντηση  εργασίας  στο  ΕΛΙΑ  και  επίσκεψη στη 
Γεννάδειο  Βιβλιοθήκη  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  στις  26  και  27 
Φεβρουαρίου. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  σε  συνάντηση  εργασίας,  στα  πλαίσια  της  οριζόντιας 
δράσης, με  τον εκδοτικό οίκο Elsevier που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 
26 Φεβρουαρίου. 

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στην  συνάντηση  εργασίας  των  καθέτων  δράσεων  των 
συμμετεχόντων  Ιδρυμάτων  στο  Β  ΕΠΕΑΕΚ  και  διερεύνηση  δυνατοτήτων  συνεργασίας 
στην υλοποίηση κοινών δράσεων από τις 31/3 έως και 2/4/04 που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη.  

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου και παρουσίαση στην ημερίδα με θέμα «Digital Library Best 
Practices:  a  videoconference»  που  πραγματοποιήθηκε  στη  Βιβλιοθήκη  Bissel, 
Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης, Πυλαία στις 30/4/2004. 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  με  θέμα  «Bibliographic 
Instruction»  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Κεντρική  Βιβλιοθήκη  του  Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από τις 5 έως και 7 Μαΐου 2004. 

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στη  διημερίδα  με  θέμα  «Ακαδημαϊκές  βιβλιοθήκες: 
οράματα  ‐  ιδέες  ‐  προτάσεις‐  συνεργασίες»,  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων στις 21 και 22 Ιουνίου 2004. 

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην παρουσίαση του δίσκου ακτίνας (CD‐ROM) «Ελληνική 
Εθνική  Βιβλιογραφία  1989‐2000»  που  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  στην  Εθνική 
Βιβλιοθήκη στις 24 Ιουνίου 2004. 

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο συνέδριο «Digital Resources for Humanities 2004» που 
διοργανώθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  του  Newcastle,  στις  5‐8  Σεπτεμβρίου  2004.  Η  ΒΚΠ 
συμμετείχε στο συνέδριο με την αναρτημένη εργασία:  

o Gavrilis Dimitrios, Georgiou  Panagiotis,  Papadatou  Fieroula,  Tsakonas Giannis. 
«Kosmopolis:  digital  content  in  Greek  Language».  Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/5156/.  

• Συμμετοχή δέκα (10) ατόμων στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εργασίες: 

o Γαβρίλης  Δημήτρης,  Γεωργίου  Παναγιώτης,  Παπαδάτου  Φιερούλα,  Τσάκωνας 
Γιάννης.  «Κοσμόπολις:  δημιουργώντας  ψηφιακό  περιεχόμενο  στην  ελληνική 
γλώσσα». Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/5572/.  

o Κλωντίνη Ξενίδου‐Δέρβου,  Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου‐Μπάτσιου, Κατερίνα 
Συνέλλη.  «Κοινοπραξία  Ελληνικών  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών‐  Επιτροπή 
Υλοποίησης για τα περιοδικά». 

o Αγοργιαννίτης Σπύρος, Ηλιοπούλου Εφηλιάνα, Τσάκωνας Γιάννης. «Συστήματα 
σήμανσης  ακαδημαϊκών  βιβλιοθηκών:  το  παράδειγμα  της  Βιβλιοθήκης  και 



Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» (αναρτημένη εργασία). 
Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/5557/.  

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στη  συνάντηση  εργασίας  με  θέμα  «Εθνικό  Δίκτυο 
Εκπαιδευτικών  &  Τεχνολογικών  Βιβλιοθηκών»,  η  μέχρι  τώρα  πορεία,  που 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2004 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα.  

• Συμμετοχή  τεσσάρων  (4)  ατόμων  στο  Workshop  με  θέμα  «Μεταδεδομένα  και 
Βιβλιοθήκες:  Θεωρία  και  πρακτική»,  που πραγματοποιήθηκε  στις 9 & 10  Δεκεμβρίου 
2004 στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα. 

 
2003 
• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην παρουσίαση του λογισμικού eClass, που διεξήχθη στην 

Αθήνα. 
• Συμμετοχή δύο  (2) ατόμων στο «Implementing a MLE/VLE:  the  legal and management 

issues for further and higher education», που διοργανώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2003 
στο Birmingham της Αγγλίας. 

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στα σεμινάρια με θέματα «Collaborative Digital Reference» 
και  «Πνευματικά  Δικαιώματα,  ελληνική  νομοθεσία  και  βιβλιοθήκες»,  που  διεξήχθη 
στην Θεσσαλονίκη. 

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στο  σεμινάριο  με  θέμα  το Web of  Science,  που  διεξήχθη 
στην Αθήνα. 

• Συμμετοχή τεσσάρων  (4) ατόμων στη διημερίδα «Υπηρεσίες Ανάπτυξης της ψηφιακής 
συνεργασίας των Βιβλιοθηκών», που διεξήχθη στο Ηράκλειο. 

• Συμμετοχή  τριών  (3)  ατόμων  στη  διημερίδα  για  την  ψηφιοποίηση  του  πολιτιστικού 
περιεχομένου με τίτλο «Digitization of Cultural Heritage», που διοργανώθηκε υπό την 
Αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., στις 27 και 28 Ιουνίου 2003 στην Κέρκυρα. 

• Συμμετοχή  δύο  (2)  ατόμων  στην  Παρουσίαση  του  CD‐ROM  με  τίτλο  «Αρχεία 
Καθιερωμένων Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας» (ΑΘΗΝΑ). 

• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου  στο  συνέδριο «Towards  a user  centered  approach of  the 
digital  libraries»  που  διοργανώθηκε  στις  8‐9  Σεπτεμβρίου  2003  στο  Espoo  της 
Φινλανδίας. 

• Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο σεμινάριο «The reference service in the hybrid library», 
που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη. 

• Συμμετοχή  έξι  (6)  ατόμων  στο  12ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών, 
που διοργανώθηκε από Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών και πραγματοποιήθηκε από 12 έως 
και  τις  14  Νοεμβρίου  2003  στο  Συνεδριακό  Κέντρο  του  Τ.Ε.Ι.  Σερρών.  Στο  συνέδριο 
παρουσιάστηκαν οι εξής εργασίες: 

o Γιάννης Τσάκωνας, Χρήστος Παπαθεοδώρου. «Χρηστικότητα δικτυακών τόπων 
ακαδημαϊκών  βιβλιοθηκών».  Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/5488/.   

o Μαρία  Μονόπωλη,  David  Nicholas,  Παναγιώτης  Γεωργίου.  «Χρήση  και 
αξιολόγηση της υπηρεσίας  ‘Ηλεκτρονικά περιοδικά’: βιβλιοθήκη και υπηρεσία 
πληροφόρησης  (ΒΥΠ)  Πανεπιστημίου  Πατρών».    Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/9512/.  

o Χρήστος Βαλής,  Ευγενία Ορφανού‐Ραυτοπούλου,  Βασίλης Παπούλιας,  Γιάννης 
Τσάκωνας,  Βασιλική Χαρμπίλα. «Πνευματικά δικαιώματα στην διαδικτυακή εξ’ 
αποστάσεως  εκπαίδευση».  Διαθέσιμο  επίσης  από: 
http://eprints.rclis.org/5585/ . 

o Κλωντίνη Δέρβου, Κατερίνα Συνέλλη, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου‐Μπάτσιου. 
«Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ‐ Επιτροπή υλοποίησης για 
τα περιοδικά». Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/10201/.  



• Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο σεμινάριο με θέμα το πληροφοριακό σύστημα Web of 
Knowledge, που διεξήχθη στην Αθήνα. 

 
2002 
• Συμμετοχή  ενός  (1)  ατόμου στην «Παρουσίαση  της  ελληνικής  έκδοσης  της  Δεκαδικής 

Ταξινόμησης DEWEY», που διεξήχθη στην Αθήνα. 
• Συμμετοχή δύο (2) ατόμων στο 4th E‐ICOCL  International Coalition of Library Consortia 

in Europe που διοργανώθηκε στην Χαλκιδική. 
• Συμμετοχή  έξι  (6)  ατόμων  στο  11ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών, 

που  διοργανώθηκε  στις  6‐8  Νοεμβρίου  2002  από  το  ΤΕΙ  Λάρισας  στην  πόλη  της 
Λάρισας. Παρουσίαση των εργασιών: 

o Χ.  Βαλής,  Π.  Γεωργίου,  Ε.  Διονυσοπούλου,  Φ.  Παπαδάτου:  «Ανάπτυξη 
θεματικών πυλών σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου στη 
Βιβλιοθηκη  &  Υπηρεσία  Πληροφόρησης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών». 
Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/4877/.  

o Κλωντίνη Δέρβου, Κατερίνα Συνέλλη, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου‐Μπάτσιου. 
«Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών‐Επιτροπή υλοποίησης για 
τα περιοδικά». Διαθέσιμο επίσης από: http://eprints.rclis.org/10222/.  

 
 
2. Διεξαγωγή Ενημερωτικών και Εκπαιδευτικών εκδηλώσεων από την 
ΒΥΠ (Σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας κλπ) 
 
2008 
• Διοργάνωση  ημερίδας  με  τίτλο  «Επιστημονική  Πληροφορία  και  Ακαδημαϊκά 

Καταθετήρια:  Ανοικτή  Πρόσβαση,  Ελεύθερη  Διάθεση»,  η  οποία  έλαβε  χώρα  την 
Τετάρτη,  26  Νοεμβρίου  2008,  στην  Αίθουσα  Διαλέξεων  του  κτιρίου  της  ΒΚΠ.  Ο 
δικτυακός  τόπος  της  ημερίδας  βρίσκεται  στην  τοποθεσία 
http://www.lis.upatras.gr/OA_event/.    

• Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Εφαρμογές Οικολογικής Αρχιτεκτονικής του Γραφείου 
Μελετών  Α.  Τομπάζη»  σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα  Φαρμακευτικής.  Η  εκδήλωση 
διεξήχθη την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 στην Αίθουσα Διαλέξεων της ΒΚΠ. 

 
2007 
• Παρουσίαση  των υπηρεσιών  των  εταιριών CSA/ProQuest  για  τα συστήματα RefWorks, 

CSA Illustrata και Ulrich’s Serials Analysis System στις 23 Απριλίου 2007. 
• Διοργάνωση  της  Ετήσιας  Συνάντησης  των  Κέντρων  Ευρωπαϊκής  Τεκμηρίωσης,  στην 

αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ). Η Συνάντηση 
έλαβε  χώρα  τον  Πέμπτη  6  και  την  Παρασκευή 7  Απριλίου  και  διοργανώθηκε  από  την 
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  Αντιπροσωπεία  για  την  Ελλάδα,  και  το  Κέντρο  Ευρωπαϊκής 
Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 

• Παρουσίαση της βάσης δεδομένων ScienceDirect, Scopus και Compendex του εκδοτικού 
οίκου Elsevier στις 27 Φεβρουαρίου 2007. 

 
2006 
• Διοργανώθηκε «Εβδομάδα Θερβάντες» σε συνεργασία του Ινστιτούτου Θερβάντες και 

του ΜΙΕΤ με  την φιλοξενία  της έκθεσης «Ο Δον Κιχώτης στον κινηματογράφο και στο 
χαρτί» και με πραγματοποίηση ομιλιών και προβολή ταινίας (16‐20  Ιανουαρίου 2006). 
Το  πρόγραμμα  της  εκδήλωσης  βρίσκεται  στον  δικτυακό  τόπο 
http://www.lis.upatras.gr/Libworld/cervantes_EL.php.  



• Διοργανώθηκε  το  «15ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών»  με  τίτλο 
«Ακαδημαϊκές  βιβλιοθήκες  και  κοινωνίες  των  πολιτών:  Δημιουργώντας  δεσμούς 
γνώσης,  δημοκρατίας  και  πολιτισμού  στο  ψηφιακό  περιβάλλον»  από  1  έως  3 
Νοεμβρίου 2006 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο 
δικτυακός  τόπος  του  συνεδρίου  βρίσκεται  στην  τοποθεσία 
http://conference.lis.upatras.gr/.  

 
2005 
‐ 
 
2004 
• Σεμινάριο  με  τίτλο  «Ψηφιακή  Πληροφόρηση»  που  πραγματοποιήθηκε  στις  4 

Οκτωβρίου 2004. 
• Η «Ημέρα Βιβλιοθήκης» στις 11 Νοεμβρίου 2004 με αφορμή την συμπλήρωση των 40 

χρόνων  λειτουργίας  του  Πανεπιστημίου  και  της  Βιβλιοθήκης.  Πραγματοποιήθηκαν 
ξεναγήσεις,  παρουσιάσεις  της  ΒΥΠ,  της  NetLibrary,  του  eClass  και  του  RefWorks. 
Δημιουργήθηκαν επίσης περίπτερα πληροφόρησης.  

• Παρουσίαση  της  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας  SciFinder  Scholar  της  Chemical  Abstract 
Services στις 19 Νοεμβρίου 2004.  

• Παρουσίαση  της  βάσης  δεδομένων  Scopus  του  εκδοτικού  οίκου  Elsevier  στις  22 
Νοεμβρίου 2004. 

 
2003 
• Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «The active role of libraries in web based education». Η 

ημερίδα  διοργανώθηκε  στις  11  Απριλίου  2003  στο  κτίριο  των  Προκλινικών 
Λειτουργικών  της  Ιατρικής  Σχολής.  Ο  δικτυακός  τόπος  της  ημερίδας,  ο  οποίος 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τις εισηγήσεις και επιλεγμένη βιβλιογραφία στο θέμα του 
ρόλου  των  βιβλιοθηκών  στην  απομακρυσμένη  εκπαίδευση  βρίσκεται  στη  θέση 
http://www.lis.upatras.gr/telephaessa/events/Workshop_Apr_EL.php.  

• Διοργάνωση ημερίδας με θέμα την διαδικτυακή εφαρμογή οργάνωσης και διαχείρισης 
βιβλιογραφικών αναφορών RefWorks. 

 
 
3. Νέα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των χρηστών 
 
Τα  προγράμματα  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  συντάχθηκαν,  ώστε  να  καλύπτουν  τα 
παρακάτω αντικείμενα και να απαντούν στα αντίστοιχα ερωτήματα: 

• Χώροι, δηλαδή «που» βρίσκεται «τι» 
• Υλικό, δηλαδή «τι» βρίσκεται «που» 
• Υπηρεσίες, δηλαδή «πως γίνεται» το «τι». Σε ευρεία κλίμακα οι δομές υποστήριξης 

της  ΒΚΠ  (π.χ.  γκισέ  πληροφόρησης)  μετατρέπονταν  σε  ένα  κέντρο  κατάρτισης, 
απαντώντας συχνά σε ερωτήματα που αναφέρονταν σε πληροφοριακές πηγές και 
συχνά συνδυάζονταν με ερωτήματα δεξιότητας  (π.χ., «πως εκτυπώνω το έγγραφο 
μου»). 

• Συμβάσεις, δηλαδή «πως εκφράζεται» το «που» και το «τι». Με την κάλυψης αυτή 
αποτέλεσε  στόχο  η  εκμάθηση  κάποιων  συμβάσεων  μέσα  στο  περιβάλλον  της 
Βιβλιοθήκης, όπως για παράδειγμα πως εκφράζεται το σύστημα ταξινόμησης. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΒΚΠ περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 
• Ξεναγήσεις/Παρουσιάσεις. Απευθύνονται κυρίως σε ομάδες φοιτητών και γίνονται 

κάθε  Δευτέρα,  Τετάρτη  και  Παρασκευή,  10:00‐11:00  στους  χώρους  της 
βιβλιοθήκης.  Οι  ξεναγήσεις  μπορεί  να  είναι  γενικής  φύσεως  (συλλογές  ΒΚΠ,  νέο 



κτίριο) ή να επικεντρώνονται σε γνωστικά αντικείμενα ενός Τμήματος. Παράλληλα 
με  την  ξενάγηση  υπάρχει  η  δυνατότητα  παρουσίασης  των  υπηρεσιών  που 
προσφέρει η ΒΚΠ και τον τρόπο λειτουργίας της. 

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια  
Σεμινάρια  Βιβλιογραφικής  Έρευνας  και  Τεκμηρίωσης.  Σκοπός  των  σεμιναρίων 
αυτών  είναι  να  προσφέρουν  τη  δυνατότητα  στους  χρήστες,  που 
παρακολουθούν  μεταπτυχιακά  προγράμματα  σπουδών  ή  βρίσκονται  στα 
πρώτα στάδια της διδακτορικής τους διατριβής,  να κάνουν σωστή αναζήτηση, 
χρήση  και  εκμετάλλευση  του  βιβλιογραφικού  υλικού  για  την  καλύτερη,  πιο 
ολοκληρωμένη  και  ταχύτερη  επίτευξη  του  σκοπού  τους.  Παράλληλα,  με  το 
πρόγραμμα αυτό η ΒΚΠ έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους συμμετέχοντες 
για  το  σχετικό  υλικό  που  διαθέτει  (βιβλία,  περιοδικά,  βάσεις  δεδομένων, 
ηλεκτρονικά  περιοδικά  κλπ)  και  πως  αυτό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  (χρήση 
OPAC,  πλοήγηση  στις  ιστοσελίδες  της  ΒΚΠ  και  χρήση  των  δικτυακών 
υπηρεσιών, χρήση των βάσεων δεδομένων κλπ.). Το σεμινάριο γίνεται κατόπιν 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  συμμετοχής  του/των  ενδιαφερομένου/ων  στο 
αρμόδιο  προσωπικό  του  Τμήματος  Υποστήριξης  Χρηστών.  Το  σεμινάριο 
απευθύνεται  σε  φοιτητές  μεταπτυχιακών  τμημάτων  ή  σε  υποψήφιους 
διδάκτορες και έχει μέση διάρκεια μία  (1) ώρα. Το  ίδιο σεμινάριο διευρυμένο 
σε  περιεχόμενο  και  χρονική  διάρκεια  μπορεί  να  υλοποιηθεί  κατόπιν  σχετικής 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  σε  συνεννόηση  με  τα  υπεύθυνα  μέλη  ΔΕΠ  των 
τμημάτων.  

• Σεμινάρια χρήσης των  ιστοσελίδων της ΒΚΠ και των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών. 
Τα  σεμινάρια  γίνονται  καθημερινά  ύστερα  από  συνεννόηση  με  το  αρμόδιο 
προσωπικό  της ΒΚΠ.  Τα σεμινάρια αυτά περιλαμβάνουν  επίδειξη  της  ιστοσελίδας 
της ΒΚΠ,  των ηλεκτρονικών πηγών που παρέχονται στους χρήστες και οδηγίες για 
την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από αυτές. Σε κάθε σεμινάριο μπορούν 
να  εγγραφούν  μέχρι  και  είκοσι  (20)  άτομα.  Και  διεξάγεται  στην  αίθουσα 
εκπαίδευσης της ΒΚΠ στον 2ο όροφο.  

• Σεμινάρια  χρήσης  συγκεκριμένων  ηλεκτρονικών  πηγών  πληροφόρησης.  Στα 
σεμινάρια αυτά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να εκπαιδευτεί στον τρόπο 
χρήσης  ή/και  αναζήτησης  δεδομένων  στις  των  παρακάτω  βάσεις  δεδομένων  και 
ηλεκτρονικές πηγές και εργαλεία πληροφόρησης:  

– RefWorks  
– Web of Science (WoS)  
– eClass  
– Εκπαίδευση στη χρήση των βάσεων δεδομένων σε CD‐ROMs (Journal 

Citation  Reports,  Science  Edition,  Worldwide  Standards  Plus,  Ελληνικός 
Οικονομικός Οδηγός ‐ICAP ). 

Παράλληλα αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες δράσεις εκπαίδευσης: 
• Πολυσέλιδο δίγλωσσο φυλλάδιο παρουσίασης των υπηρεσιών της ΒΚΠ. 
• Τρίπτυχα  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  χρηστών.  Δημιουργήθηκαν  ιδιοκατασκευές  οι 

οποίες εδράζονται στα τραπέζια αναγνωστηρίου και ενημερώνουν τους χρήστες για τις 
νέες  υπηρεσίες  που  αναπτύχθηκαν.  Σε  ειδική  περιοχή  σημειώνονταν  μηνύματα 
κανονιστικού  χαρακτήρα,  εκπαιδεύοντας  τους  χρήστες  στο  πεδίο  της  ορθής 
συμπεριφοράς στον φυσικό και ψηφιακό χώρο της βιβλιοθήκης. 

• Σύστημα σήμανσης. Με τη μεταστέγαση της ΒΚΠ στο νέο κτίριο συντάχθηκε ένα σχέδιο 
σήμανσης  προκειμένου  να  εξυπηρετεί  την  υποστήριξη  της  κίνησης  των  χρηστών  της 
βιβλιοθήκης στον χώρο. Το σύστημα αυτό συνδυάστηκε με παρεμβάσεις εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα,  όπως  είναι  το  κανονιστικό  πλαίσιο  της  ΒΚΠ,  το  οποίο  αναγράφεται  στην 



είσοδο της, ή η μάθηση των θεματικών αντικειμένων και των περιοχών που καλύπτουν 
σύμφωνα με την έκφραση τους από το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα.  

• Προβολή  ενημερωτικής  παρουσίασης.  Στην  είσοδο  της  ΒΚΠ,  έγινε  εγκατάσταση 
τηλεόρασης  με  σκοπό  την  προβολή  διαδοχικών  διαφανειών,  οι  οποίες  ενημερώνουν 
τους χρήστες, αλλά και τους εκπαιδεύουν σε θέματα κανονισμών και ορθής χρήσης των 
υπηρεσιών τους. Η προβολή αυτή διαρκεί όσο και το ωράριο της ΒΚΠ. 

• Φυλλάδιο με τίτλο «Προηγμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης 
(ΒΚΠ)».  Το  φυλλάδιο  αυτό  απευθύνεται  σε  μεταπτυχιακούς  φοιτητές,  ερευνητές  και 
διδακτικό  προσωπικό  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  και  μοιράστηκε  ως  ένθετη  έκδοση 
μαζί με τους ετήσιους απολογισμούς με τίτλο «Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία». 

• Έκδοση  το  2004  του  ενημερωτικού 
φυλλαδίου  «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ  news»  με  το 
οποίο  γινόταν  απολογισμός  προόδου 
του  έργου  και  παρουσίαση  των  νέων 
υπηρεσιών. 

• Έκδοση  το  2004  του  ενημερωτικού 
φυλλαδίου  με  τίτλο  «40  Χρόνια 
Βιβλιοθήκη  &  Υπηρεσία  Πληροφόρησης 
Πανεπιστημίου Πατρών» που αποτέλεσε 
ένθετο στον ετήσιο οδηγό της χρονιάς. 

 
 
 
Συνεπώς  διαμορφώνεται  ένας  πίνακας  κάλυψης  των  αντικειμένων  με  τις  αντίστοιχες 
δράσεις, όπως ο παρακάτω: 
 
Χώροι       

• Ξεναγήσεις 
• Παρουσιάσεις  
• Ειδικά σεμινάρια 

Υλικό       
• Ξεναγήσεις 
• Παρουσιάσεις 
• Ειδικά σεμινάρια 
• Έντυπο πληροφοριακό υλικό 
• Πολυμεσικό υλικό 

Υπηρεσίες     
• Παρουσιάσεις 
• Ειδικά σεμινάρια  
• Έντυπο πληροφοριακό υλικό 
• Πολυμεσικό υλικό 

Συμβάσεις     
• Σήμανση 
• Έντυπο πληροφοριακό υλικό 

 

 
 
4.  Ενημερωτικό  και  εκπαιδευτικό  υλικό  για  τους  χρήστες 
(Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδόσεις) 
 
Κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  συντάχθηκαν  και  επιμελήθηκαν  διάφοροι  οδηγοί 
χρήσης και ενημερωτικό υλικό. Με το τέλος του προγράμματος οι οδηγοί αυτοί είναι: 
• Οδηγός Βιβλιοθήκης. Από το 2004 και εφ’ εξής η ΒΚΠ εκδίδει τον οδηγό βιβλιοθήκης που 

μοιράζεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουν ακολουθηθεί 
δύο τακτικές διαμοιρασμού: α) κατά την εγγραφή τους στο τμήμα τους και β) κατά την 
εγγραφή τους στη ΒΚΠ με την παραλαβή της κάρτας. Από το 2008 ο Οδηγός Βιβλιοθήκης 



αποτελεί  περιοδική  έκδοση,  καθώς  του  αποδόθηκε  διεθνής 
πρότυπος αριθμός περιοδικών εκδόσεων (ISSN). 

• Γενικοί οδηγοί χρήσης της ΒΚΠ για φοιτητές κατά τμήμα 
o Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Νηπιαγωγών 
o Τμήμα Βιολογίας 
o Τμήμα Επιστήμης Υλικών 
o Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 

Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και 
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 

o Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
o Τμήματα Ιατρικής & Φαρμακευτικής 
o Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής 
o Τμήματα Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων 
o Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
o Τμήματα Φιλολογίας & Φιλοσοφίας 
o Τμήμα Χημείας 

• Εγχειρίδια χρήσης των Βάσεων Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης 
o Βάσεις Δεδομένων 
o Ηλεκτρονικά Περιοδικά 
o Ηλεκτρονικά Βιβλία: Γρήγορος Οδηγός 
o Ceramic Abstracts: Σύντομος Οδηγός Χρήσης 
o L'Annee Philologique: Εγχειρίδιο Χρήσης 
o MathSciNet: Σύντομος Οδηγός Χρήσης 
o RefWorks: Εγχειρίδιο Χρήσης. Σε συνεργασία με τον πάροχο της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας μεταφράστηκε και ο Σύντομος Οδηγός Χρήσης του RefWorks. 
• Οδηγοί χρήσης των υπηρεσιών της ΒΚΠ 

o Δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey 
o Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΒΚΠ 
o Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού 
o Όροι και φράσεις της βιβλιοθήκης 
o Υπηρεσία Διαδανεισμού (Παραγγελίες βιβλιογραφίας) 
o Τιμολόγιο Υπηρεσιών ΒΚΠ 
o Υπηρεσίες για ΑΜΕΑ α) σε σελιδοποίηση για άτομα με περιορισμένη όραση 

και β) σε κανονική σελιδοποίηση. 
• Εκπαιδευτικό & Ενημερωτικό Υλικό  

o Τμηματικές Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Πατρών  
o HEAL‐Link  

 
 
5.  Online  εκπαιδευτικό  σύστημα  σε  θέματα  αναζήτησης 
βιβλιογραφικών δεδομένων και επιστημονικών πληροφοριών. 
 
Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης χρηστών δημιουργήθηκε το μάθημα με τίτλο «Εκπαίδευση 
και  Υποστήριξη  Χρηστών».  Το  μάθημα  αυτό  δημιουργήθηκε  το  2003  και  εντάχθηκε  στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass (http://eclass.upatras.gr). 
 



 
 
Σχετική  ενέργεια  με  αυτή  ήταν  η  δημιουργία  υλικού  προβολής  που  κατά  το  έτος  2008 
μοιράστηκε σε όλους τους διδάσκοντες που διέθεταν μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονής 
τηλεκπαίδευσης  eClass,  ούτως  ώστε  να  το  εντάξουν  στην  ύλη  των  μαθημάτων  τους.  Το 
υλικό  αυτό  ήταν  σε  μορφή  παρουσίασης  των  υπηρεσιών  της  ΒΚΠ,  σε  δύο  διακριτές 
εκδοχές, μια για προπτυχιακούς φοιτητές και μια για μεταπτυχιακούς. Τα αρχεία αυτά είναι 
διαθέσιμα στις εξής τοποθεσίες: 
Επίσης στον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ δημιουργήθηκε  ιστοσελίδα με τον τίτλο «Εκπαίδευση 
Χρηστών»  (http://www.lis.upatras.gr/Services/support_EL.php),  στην  οποία 
συγκεντρώθηκαν: 

• Οι ιστοσελίδες περιγραφής των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
• Η  ηλεκτρονική  φόρμα  αίτησης  διεξαγωγής  σεμιναρίου 

(http://www.lis.upatras.gr/Services/seminars_reserve_EL.php).  
• Το υλικό εκπαίδευσης σε «μεταβιβάσιμη» και εκτυπώσιμη μορφή. 

 
 

6. Εκπαίδευση Χρηστών 
 
Πέραν  τούτων  αναφέρονται  και  οι  εκδηλώσεις  εκπαίδευσης  των 
χρηστών  ανά  έτος,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  τον  δείκτη 
παρακολούθησης ΔΠ23. Οι δράσεις εκπαίδευσης έλαβαν χώρα στις 
υποδομές  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  του  νέου  κτιρίου  της  ΒΚΠ 
και πιο συγκεκριμένα στην Αίθουσα Διαλέξεων  του 1ου ορόφου και 
στην Αίθουσα Εκπαίδευσης του 2ου ορόφου. 
 
 
2008 

• Τρείς (3) παρουσιάσεις της ΒΚΠ σε υποδοχές πρωτοετών 
φοιτητών. 

• Τρία (3) σεμινάρια Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης. 
• Εννέα (9) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΚΠ. 

 
2007 



• Δύο  (2)  σεμινάρια  χρήσης  των  ιστοσελίδων  και  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών 
της ΒΚΠ. 

• Οκτώ (9) σεμινάρια Refworks. 
• Ένα (1) σεμινάριο Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης. 
• Έντεκα (11) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΚΠ. 

 
2006  

• Πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΥΠ.  
• Έγιναν τρία (3) σεμινάρια χρήσης του προγράμματος RefWorks.  
• Έγιναν  τρία  (3)  σεμινάρια  χρήσης  των  ιστοσελίδων  και  των  ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της ΒΥΠ. 
 
2005 

• Πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΥΠ. 
• Έγιναν  τέσσερα  (4)  σεμινάρια  χρήσης  των  ιστοσελίδων  και  των  ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της ΒΥΠ. 
• Πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) παρουσιάσεις για τις υπηρεσίες της ΒΥΠ. 
• Έγινε ένα (1) σεμινάριο Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης. 
• Πραγματοποιήθηκαν  40  σεμινάρια  χρήσης  του  «illis  ‐  Σύστημα  Διαχείρισης 

Παραγγελιών  Βιβλιογραφίας»  που  μπήκε  σε  λειτουργία  στις  20  Ιανουαρίου 
2005. 

• Επαναλήφθηκε  ο  κύκλος  σεμιναρίων  έντεκα  (11)  ενότητων,  με  θέμα 
«Βιβλιογραφική  αναζήτηση  και  συγγραφή  επιστημονικών  κειμένων  στα 
αγγλικά».  Συμμετείχαν  πενήντα  εννιά  (59)  άτομα.  Ο  κύκλος  ξεκίνησε  στις  2 
Νοεμβρίου 2005  και  περιελάμβανε  ενότητες  για  τη  δημιουργία  αναρτημένων 
εργασιών και την προφορική παρουσίαση εργασιών. 

 
2004 

• Πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΥΠ. 
• Έγιναν  εννέα  (9)  σεμινάρια  χρήσης  των  ιστοσελίδων  και  των  ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της ΒΥΠ. 
• Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) παρουσιάσεις για τις υπηρεσίες της ΒΥΠ. 
• Έγιναν τρία (3) σεμινάρια Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης. 
• Πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) σεμινάρια για την πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης eClass. 
• Ξεκίνησε κύκλος σεμιναρίων με έντεκα (11) ενότητες, ο οποίος διάρκεσε από τις 

18  Νοέμβριου  2004  έως  τις  4  Μαρτίου  2005,  με  θέμα  «Βιβλιογραφική 
αναζήτηση και συγγραφή επιστημονικών κειμένων στα αγγλικά».  Συμμετείχαν 
εξήντα (60) άτομα. 

 
2003 

• Πραγματοποιήθηκαν έξι (6) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΥΠ. 
• Έγιναν δεκαέξι  (16)  σεμινάρια  χρήσης  των  ιστοσελίδων  και  των  ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της ΒΥΠ. 
• Έγιναν δύο (2) σεμινάρια Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης. 
• Πραγματοποιήθηκαν  έξι  (6)  σεμινάρια  για  την  πλατφόρμα  ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης eClass. 
 
2002 

• Πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) ξεναγήσεις στους χώρους της ΒΥΠ. 
• Πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) παρουσιάσεις για τις υπηρεσίες της ΒΥΠ. 



• Έγιναν εικοσιένα (21) σεμινάρια χρήσης των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της ΒΥΠ. 

• Έγιναν τρία (3) σεμινάρια Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης. 
 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
ΔΠ21: Ποσοστό % επί του συνόλου του προσωπικού της βιβλιοθήκης 
που  συμμετέχει  ή  παρακολουθεί  μία  ή  περισσότερες  εκπαιδευτικές, 
επιμορφωτικές ή ενημερωτικές δραστηριότητες ετησίως 
 
Ο  δείκτης  αυτός  προκύπτει  από  τον  συνολικό  αριθμός  των  ατόμων  του  προσωπικού  της 
βιβλιοθήκης  που  συμμετέχει  ή  παρακολουθεί  μία  ή  περισσότερες  εκπαιδευτικές, 
επιμορφωτικές  ή  ενημερωτικές  δραστηριότητες  ετησίως  δια  του  συνολικού  αριθμού 
ατόμων του προσωπικού της ΒΚΠ στην κλίμακα του 100. 
 
ΕΤΟΣ  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ΔΠ21  ‐  30,77%  65,38%  53.85%  50%  82.86%  63.63%  66.66% 

      Αρχική τιμή 80%  Τιμή στόχος  95% 
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ΔΠ22: Ένταση ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης 
(ώρες εκπαίδευσης κατά κεφαλή προσωπικού ετησίως) 
Ο  δείκτης  αυτός  προκύπτει  από  το  ετήσιο  σύνολο  ωρών  εκπαίδευσης,  επιμόρφωσης  ή 
ενημέρωσης του προσωπικού της ΒΚΠ προς τον συνολικό αριθμό ατόμων του προσωπικού 
της ΒΚΠ. Οι ώρες υπολογίζονται έχοντας ως μέσο όρο παρακολούθησης ενοτήτων τις οκτώ 
(8) ώρες ημερησίως. 
 
ΕΤΟΣ  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ΔΠ22  ‐  7,46  19  31,9  14,26  30,10  8,72  10,18 

      Αρχική τιμή 12  Τιμή στόχος  20 
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ΔΠ23:  Αριθμός  χρηστών  που  παρακολουθούν  κάποια/ες  από  τις 
εκπαιδευτικές  ή/και  ενημερωτικές  δραστηριότητες  της  βιβλιοθήκης 
ετησίως 
Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των χρηστών που παρακολούθησαν κάποια από 
τις  εκπαιδευτικές  ενότητες  της  ΒΚΠ,  όπως  αυτές  περιγράφονται  ανωτέρω.  Δεν 
συμπεριλαμβάνονται  οι  συμμετέχοντες  στις  εκδηλώσεις  προβολής  της  ΒΚΠ,  όπως  για 
παράδειγμα οι εκθέσεις. 
 
ΕΤΟΣ  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ΔΠ23  ‐  1484  649  795  815  427  753  781 

      Αρχική τιμή 1356  Τιμή στόχος  5000 
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ΔΠ24:  Αριθμός  προσβάσεων  στο  Online  εκπαιδευτικό  σύστημα  σε 
θέματα  αναζήτησης  βιβλιογραφικών  δεδομένων  και  επιστημονικών 
πληροφοριών 
 
ΕΤΟΣ  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
ΔΠ24  ‐  ‐  ‐  ‐  7000  2130  4108  ‐ 

      Αρχική τιμή  1356  Τιμή στόχος   5000 
 
 


