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Ανάπτυξη συλλογής 
 

Ο κύριος κατάλογος της ΒΚΠ στο τέλος του 2011 περιείχε 94.561 βιβλιογραφικές εγγραφές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
177.649 τεκμήρια. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Τμηματικών Βιβλιοθηκών 
και συμπεριλαμβάνουν όλες τις εγγραφές βιβλίων, περιοδικών, βιβλίων προγράμματος «Εύδοξος», εγγραφές στο 
καταθετήριο Νημερτής κλπ. Ο αριθμός βιβλιογραφικών εγγραφών σημείωσε αύξηση κατά 8,8%, ήτοι 8.291 νέες εγγραφές, 
και των τεκμηρίων κατά 28%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 10.609 αντίτυπα για το 2011.  

Ειδικότερα, στη συλλογή της ΒΚΠ προστέθηκαν συνολικά 3.693 τεκμήρια. Από αυτά τα 2.319 τεκμήρια που προήλθαν από 
δωρεές, 38 τίτλοι από αγορές του Τμήματος Μαθηματικών και τα 1.374 από προσθήκες του προγράμματος «Εύδοξος». 

Μέσα στο 2011 η ΒΚΠ απέκτησε πρόσβαση σε 161 νέα ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ είχε συνδρομές σε 589 τίτλους 
περιοδικών από τους οποίους οι 295 ήταν έντυποι, οι 213 ηλεκτρονικοί και οι 81 υπήρχαν και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 

ΣΥΛΛΟΓΕΣ  
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Διαδανεισμός 
  
Το Τμήμα Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 1.128 παραγγελίες 
βιβλιογραφίας για τους χρήστες της ΒΚΠ (πτώση 34,4% 
από το 2010). Συνολικά διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 1.009 
αιτήσεις διαδανεισμού και δεν ικανοποιήθηκαν 119. 

Από το σύνολο των αιτήσεων οι 628 αφορούσαν 
παραγγελίες άρθρων, εκ των οποίων οι 489 στάλθηκαν σε 
βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι 139 σε βιβλιοθήκες του 
εσωτερικού. Από τις 259 παραγγελίες βιβλίων, οι 99 
στάλθηκαν σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού και οι 160 σε 
βιβλιοθήκες του εσωτερικού. Δεν διεκπαιρώθηκαν 
επιτυχώς οι 119 από τις αιτήσεις αυτές, από τις οποίες οι 
79 αφορούσαν αιτήματα προς βιβλιοθήκες του 
εσωτερικού και οι 40 του εξωτερικού. 

Η ΒΚΠ διεκπεραίωσε επιτυχώς αιτήματα άλλων 
βιβλιοθηκών για ανεύρεση βιβλιογραφίας ως εξής: 
αιτήματα για βιβλία 9 και αιτήματα για άρθρα 111, ενώ 
απέρριψε και 97 αιτήσεις άρθρων. Από τα επιτυχή 
αιτήματα, τα 84 καλύφθηκαν από ηλεκτρονικά περιοδικά 
της ΒΚΠ και 28 από έντυπα περιοδικά των συλλογών της, 
ενώ 10 βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Οι δείκτες αυτοί έχουν 
καθοδική φορά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης 
  
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) βρίσκεται στον 
τρίτο όροφο του κτιρίου της βιβλιοθήκης. Οι χρήστες της 
ΒΚΠ μπορούν πλέον να δανείζονται το υλικό του. 

Η συλλογή του εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό που 
εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ολοκληρωθεί 
η αναδρομική ταξινόμηση και καταλογογράφηση του υλικού 
του. Κατά το 2011 προστέθηκαν 1.213 καινούργιες εγγραφές 
για τεκμήρια του ΚΕΤ. 

Η ετήσια συνάντηση του Δικτύου Europe Direct έγινε 
στην Αθήνα, στις 21 και 22 Μαρτίου 2011, στο Ξενοδοχείο 
The Athenian Callirhoe υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
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Ψηφιακές συλλογές 
Νημερτής 
 

Η Νημερτής είναι το 
ακαδημαϊκό καταθετήριο για 
τις διδακτορικές διατριβές, 
τις μεταπτυχιακές και τις διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες 
που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι ένα 
καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης που υποστηρίζει την αυτο
-αρχειοθέτηση. Η Νημερτής έχει ήδη παραμετροποιηθεί να 
δέχεται τεχνικές αναφορές και παρουσιάσεις σε συνέδρια 
των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Εντός του 2011 ολοκληρώθηκε η μετάβαση σε νέα 
έκδοση λογισμικού. Η νέα έκδοση (1.7.2) κρίνεται ως 
ασφαλέστερη και πιο αποδοτική από την προηγούμενη και 
σ’ αυτήν έχουν ενσωματωθεί προτάσεις βελτίωσης από τους 
χρήστες. 

Ενεργοποιήθηκε επίσης η λειτουργία των μόνιμων 
αναγνωριστικών των εργασιών που  βρίσκονται στη Νημερτή 
με την υλοποίηση του συστήματος Handle. Το  σύστημα 
Handle παρέχει αποτελεσματική, επεκτάσιμη και ασφαλή 
υπηρεσία  απόδοσης μονίμων αναγνωριστικών στα ψηφιακά 
αντικείμενα.  

Σύμφωνα με την κατάταξη Ranking Web of World's Re-
positories τον Ιούλιο του 2011 η Νημερτής κατέλαβε την 
358η θέση στη λίστα των 1.222 πιο σημαντικών ιδρυματικών 
αποθετηρίων. Στη συνολική κατάταξη, δηλαδή ιδρυματικών 
και θεματικών (π.χ. arXiv, RePEc κλπ.) αποθετηρίων, η 
Νημερτής βρέθηκε στη 400η θέση. 

Οι χρήστες του Twitter μπορούν να ενημερώνονται για 
τις νέες αναρτήσεις εργασιών στη Νημερτή μέσω του 
λογαριασμού @nemertesupatras. 

http://nemertes.lis.upatras.gr 

 

Πασιθέη 
 
Το 2011 δημοσιεύθηκε το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού 
περιοδικού ανοικτής πρόσβασης "Ηλέκτρα"  μέσα από την 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης 
"Πασιθέη" της ΒΚΠ. Το περιοδικό Ηλέκτρα εκδίδεται από το 
Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική 
και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 
http://electra.lis.upatras.gr/ 
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/ 

 
Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 
 
Η ΒΚΠ στο πλαίσιο της συνεπούς στήριξης της Ανοικτής 
Πρόσβασης υλοποίησε διάφορες δραστηριότητες 
ευαισθητοποίσης και ενημέρωσης στο πλαίσιο της 
Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης 2011 -από 24 έως 30 
Οκτωβρίου- με: 

 τη λειτουργία των ιστοσελίδων της Εβδομάδας Ανοικτής 
Πρόσβασης 2011 με πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για 
την ανοικτή πρόσβαση και τις δραστηριότητες της ΒΚΠ 

 την αποστολή καθημερινών ενημερωτικών μηνυμάτων 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα για μια σειρά από 
σχετικά θέματα: τύποι και τρόποι δημοσίευσης σε 
περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, πολιτικές των εκδοτικών 
οίκων σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση κ.ά. 

 τη διαθεσιμότητα του προσωπικού της ΒΚΠ για την 
ενημέρωση και υποστήριξη των μελών της κοινότητας που 
ενδιαφέρονται να μάθουν για την Ανοικτή Πρόσβαση. 

 τη σύνταξη και διανομή υποστηρικτικού υλικού, όπως 
τρίπτυχα φυλλάδια και αφίσες. 

Επίσης την εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 
ανακοινώθηκε η λειτουργία του ιστοτόπου του Directory of 
Open Access Journals (http://www.doaj.org/) στα ελληνικά. Η 
μετάφραση του περιβάλλοντος εργασίας στα ελληνικά 
υλοποιήθηκε από τους Φιόρη Παπαδάτου, Γιάννη Τσάκωνα, 
Κατερίνα Συνέλλη και Παναγιώτη Γεωργίου στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του ΣΕΑΒ με το DOAJ. Το Directory of Open Ac-
cess Journals αποτελεί το βασικό διεθνές ευρετήριο 
περιοδικών ανοικτής πρόσβασης με περισσότερα αό 7.000 
τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Το 45% αυτών είναι 
αναζητήσιμα σε επίπεδο άρθρου που ισοδυναμεί σε 
περισσότερα από 600.000 αναζητήσιμα άρθρα! Στο 
ευρετήριο περιλαμβάνονται και 37 ελληνικά περιοδικά. 
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Χρήση χώρων και δανεισμός υλικού 

Κατά το 2011 στο σύστημα της ΒΚΠ καταχωρίστηκαν 
3.252 νέοι χρήστες. Αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί μια 
αύξηση της τάξης του 9,9%. O συνολικός αριθμός των 
χρηστών ανήλθε στις 25.033 (Γράφημα Α). 
 
Το 2011 έγιναν 14.653 δανεισμοί υλικού (Γράφημα Β). 
Κατά τη δεκαετία αυτή ο αριθμός των δανεισμών φθίνει 
γεγονός που δεν είναι άσχετο με τη γήρανση της 
συλλογής και την αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών 
βιβλίων. Σε σχέση όμως με το προηγούμενο έτος, το 2011 
ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περίπου 4%. 
 
Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο της ΒΚΠ κατά 
το έτος 2011 ήταν 124.027 (Γράφημα Γ).  Ο αριθμός αυτός 
είναι επίσης αυξημένος κατά 1,9%. Η διακύμανση στον 
αριθμό των επισκέψεων είναι σχετική με τις εξεταστικές 
περιόδους των φοιτητών (Ιανουάριος, Ιούνιος, 
Σεπτέμβριος) και με τις εγγραφές των πρωτοετών 
φοιτητών (Οκτώβριος).  
 

Χρήση δικτυακού τόπου 

Μέσα στο 2011 την ιστοσελίδα της ΒΚΠ επισκέφτηκαν 
συνολικά 51.359 μοναδικοί επισκέπτες (137.650 
επισκέψεις). Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων με  
αποθήκευση αρχείων κατά το 2011 για τις ψηφιακές 
βάσεις πλήρους κειμένου, δηλαδή Κοσμόπολις, Πλειάς, 
Δεξαμένη κλπ., ήταν 59.578 (42.557 μοναδικοί 
επισκέπτες), ενώ για τη Νημερτή ήταν 597.100 συνολικοί 
και 479.057 μοναδικοί επισκέπτες. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: APARSEN 

Η ΒΚΠ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα APARSEN: Alliance for 
Permanent Access to the Records of Science Network (FP7-NoE) που 
ξεκίνησε την 1/1/2011 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2014.  

Το APARSEN είναι ένα Δίκτυο Αριστείας και συνεργασίας μεταξύ 
οργανώσεων και ερευνητών προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος 
βαθμός συνοχής και συνέχειας στην έρευνα για την εξασφάλιση 
μακροχρόνιας πρόσβασης και χρήσης των ψηφιακών πληροφοριών και 
δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου Εικονικού Κέντρου 
Αριστείας για τη Διατήρηση και Προσταστία του Ψηφιακού 
περιεχομένου. 
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Σύνδεσμος Ελληνικών  Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
 
Κατά το έτος 2011 τα μέλη του Συνδέσμου είχαν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 14.205 ηλεκτρονικών περιοδικών 
(μέσω συμβάσεων, αύξηση της τάξης του 27.8% σε σχέση με το 2010), 7.324 ηλεκτρονικών περιοδικών ελεύθερης 
πρόσβασης (αύξηση 79.5%), 40.000 ηλεκτρονικών βιβλίων (συμπεριλαμβανομένων και των σειρών βιβλίων και του 
πληροφοριακού υλικού), 6 βάσεις δεδομένων και 3 συλλογές γενικών και ειδικών λεξικών. 
 
Πρόεδρος του ΣΕΑΒ είναι ο Καθηγητής κος Νικόλαος Μήτρου από το Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Μέλη του ΔΣ είναι: ο Καθηγητής κος Δημήτρης 
Γεωργίου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), ο Καθηγητής κος Γεώργιος 
Γιαννακόπουλος (ΑΤΕΙ Αθηνών), η Καθηγήτρια κα Μερσίνη Μορελέλη-
Κακούρη (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης), η κα Κλωντίνη Δέρβου (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και ο κος Γιάννης Αλεβίζος (ΑΤΕΙ Καλαμάτας).  
 

Η ΒΚΠ στο διαδίκτυο 
 
Εντός του 2011 η ΒΚΠ εγκαινίασε διάφορους τρόπους επικοινωνίας με τους χρήστες της, 
κυρίως μέσα από δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν και για να διανεμηθεί καλύτερα και ταχύτερα κάποιο υποστηρικτικό 
υλικό, όπως παρουσιάσεις, βίντεο, έγγραφα, κλπ.  
 

 Twitter: @lisupatras 

 Facebook: http://www.facebook.com/lisupatras 

 Vimeo: http://www.vimeo.com/lisupatras 

 Slideshare: http://www.slideshare.net/lisupatras 

 Scribd: http://www.scribd.com/lisupatras 



Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας 
 
Η ΒΚΠ ξεκίνησε τη διοργάνωση του Ανοιχτού Εργαστηρίου 
Πληροφοριακής Παιδείας. Το Εργαστήριο είναι ένα καινοτόμο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης (blended learning) 
που συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας σε τάξη και εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο όρος «εργαστήριο» αντανακλά την 
έμφαση στην ενεργητική μάθηση, δηλαδή την απόκτηση νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω συνεργατικών και ατομικών 
δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δωρεάν για 
κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και 
διεξάγεται με εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές συνόδους στο 
τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον μάθησης Second Life, καθώς 
και αξιοποιώντας τις συνεργατικές εφαρμογές του Διαδικτύου 
και τα κοινωνικά δίκτυα.  
http://openworkshop.pbworks.com  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εκπαίδευση Χρηστών 

Το Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών πραγματοποίησε κατά το 2011 
σειρά ξεναγήσεων, παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
σε χρήστες του Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα 
πραγματοποιήθηκαν. 

 Μια (1) παρουσίαση των υπηρεσιών της ΒΚΠ στην τελετή 
υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Τμημάτος 
Φαρμακευτικής.  

 Δύο (2) σεμινάρια παρουσίασης των υπηρεσιών της ΒΚΠ, από τα οποία το ένα (2) Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συνολικά πήραν μέρος 50 άτομα. 

 Μια συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος “Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας” του Αναπληρωτή 
Καθηγητή κου Δημήτριου Κολιόπουλου του ΤΕΑΠΠΗ με τρεις συνόδους αφιερωμένες στη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 

Το τρισδιάστατο περιβάλλον του Ανοιχτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής 
Παιδείας. 

Φωτογραφία από ξενάγηση πρωτοετών φοιτητών στη ΒΚΠ. 

Στις αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ έλαβαν 
χώρα διάφορα σεμινάρια ενημερωτικής, εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής φύσης από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικές ομάδες και 
συλλόγους φοιτητών, καθώς επίσης και παρουσιάσεις 
διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Συνολικά και 
οι δύο αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν 58 φορές εντός του 
έτους. 

Ο χώρος υποδοχής της ΒΚΠ φιλοξένησε τις δράσεις 
ενημέρωσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
του Π.Π. και ειδικότερα της «1ης Εβδομάδας Ενημέρωσης» 
στις 12-16 Δεκεμβρίου 2011. Καθ’ όλη την εβδομάδα, 
λειτουργούσαν stand ενημέρωσης των φοιτητών για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών απασχόλησης και 
σταδιοδρομίας του Ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα  για: 

- τη Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 
Π.Π.,  

- τη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Π.,  

- το Γραφείο Διασύνδεσης Π.Π., 

- τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
Π.Π. 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι φοιτητές είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν με τα στελέχη των δομών, να 
ενημερωθούν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να 
προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση και εμπλουτισμό τους.  

Χρήση υποδομών βιβλιοθήκης 
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Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
του προσωπικού, αλλά και της προώθησης των ερευνητικών 
δράσεων της ΒΚΠ υπήρξαν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 Συμμετοχή δύο (2) ατόμων σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
προσωπικού με τον τίτλο Staff Mobility Week 2011 με το 
University of Bergen της Νορβηγίας. Το πρόγραμμα 
διήρκεσε από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου 2011. 

 Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο συνέδριο LIBER 2011: Get-
ting Europe ready for 2020: the library's role in research, 
education and society που διεξήχθη στις 29 Ιουνίου - 2 
Ιουλίου 2011 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.  Συμμετοχή με 
τις αναρτημένες εργασίες:  

- Panagiotis Georgiou, Brand new roles in an old play: 
challenges in the collaborative environment for Greek 
academic libraries.  

- Antonella De Robbio, Susanna Mornati, Fernanda Peset, 
Imma Subirats, Giannis Tsakonas. Developing methods 
for extending repository services to increase the accessi-
bility of OA documents in library and information science. 

 Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στο διεθνές συνέδριο “Third 
International PKP Scholarly Publishing Conference”  που 
διεξήχθη στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2011 στο Βερολίνο της 
Γερμανίας. Συμμετοχή με την εργασία:  

- Panos Georgiou, Fiori Papadatou. Tools and practices in 
Scholarly communication initiatives in Greece: take the 
“OJS” train? 

 Συμμετοχή ενός ατόμου στο First International Work-
shop for Transfer of Information for Innovation που 
έλαβε χώρα στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 3 
Νοεμβρίου 2011. Συμμετοχή με την εργασία:  

- Antonella De Robbio, Giannis Tsakonas. Open Biblio-
graphic Data and E-LIS: marrying good intentions. 

 Συμμετοχή τριών ατόμων στις εργασίες του 20ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που 
διεξήχθη στις 14-15 Νοεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη. 
Συμμετοχή με τις εργασίες:  

- Παναγιώτης Γεωργίου. Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών 
Πηγών Επιστημονικής Πληροφόρησης  

- Παναγιώτης Γεωργίου. Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, 
Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής 

Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. 

 

 

 

 

Άλλες συμμετοχές 

- Nicolaie Constantinescu, Antonella De Robbio, Christophe 
Dupriez, Imma Subirats-Coll, Giannis Tsakonas. Spring of 
Tulips: A community based translation of a classification 
system for Library and Information Science, 2011. Σε CERN 
Workshop on Innovations in Scholarly Communication 
(OAI7), 22-24 June 2011, Γενεύη. 

- Josep-Manuel Rodríguez-Gairín, Antonia Ferrer-Sapena, 
Tomàs Baiget, Antonella De Robbio, Giannis Tsakonas, 
Diane Le Hénaff, Julio Santillán, Fernanda Peset, Imma 
Subirats-Coll, Linking document repositories, directories 
and registries using RDF. Σε Sixth Annual International 
Conference on Open Repositories,6-11 Ιουνίου 2011, 
Ώστιν, ΗΠΑ.  

- Antonia Ferrer-Sapena, Tomàs Baiget, Antonella di Rob-
bio, Giannis Tsakonas, Diane Le Hénaff, Josep-Manuel 
Rodríguez-Gairín, Fernanda Peset, Julio Santillán. The sci-
entific communication and dissemination: The experience 
of International Centre for Research in Information Strat-
egy and Development. Σε World Library and Information 
Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly, 
13-18 Αυγούστου 2011, Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο. 

 

Συναντήσεις εργασίας 

 Συμμετοχή μελών του προσωπικού στην εναρκτήρια 
συνάντηση εργασίας του project APARSEN στη Μαδρίτη 
στις 25-27 Ιανουαρίου 2011 και στη συνάντηση εργασίας 
του project που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 10-11 
Νοεμβρίου 2011. 

 Συμμετοχή ενός (1) ατόμου στην Ετήσια Συνάντηση Κέντρων 
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, 21 και 22 Μαρτίου 2011. 

Ο κ. Γεωργίου στην ομιλία του στο 
20ο ΠΣΑΒ. 

Τελέτη απονομής βεβαιώσεων 
παρακολούθησης. Διακρίνονται οι 
κυρίες Γκόγκου και Χαρμπίλα. 

Εκπαίδευση/Δραστηριότητες Προσωπικού 
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Οργάνωση 

H Εφορεία της ΒΚΠ είχε την ακόλουθη σύνθεση:  
 
- Παύλος Κορδοπάτης, Πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής 
- Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Μέλος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρ. Μηχανικών & Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 
- Δημήτριος Γκίκας, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής 
- Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής 
- Αθηνά Ζερβογιάννη, Μέλος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
- Σταύρος Τσιτσιρίδης, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
 
Εισηγητής η Διευθύντρια της ΒΚΠ κα Κατερίνα Συνέλλη. 
 
Μετά τον Σεπτέμβριο του 2011 τον αποχωρήσαντα λόγω συνταξιοδότησης κο Δ. Γκίκα αντικατέστησε 
ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας κος Στ. Περλεπές. 

Τηλέφωνα & Fax 

Διεύθυνση: [2610] 969 610 
Εκπαίδευση χρηστών: [2610] 969 625 
Δανεισμός: [2610] 969 621 
Διαδανεισμός: [2610] 969 673 (και fax), 969 674, 969 622 
Παραγγελίες υλικού: [2610] 969 675 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: [2610] 969 633 
Τεχνική Υποστήριξη: [2610] 969 623, 969 631 
 
Ωράριο Λειτουργίας 

Ιανουάριος – Ιούλιος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00 
Αύγουστος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00 
Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 21:00 
Η ΒΚΠ δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κατά τις παραμονές των επισήμων αργιών το 
ωράριο λειτουργίας είναι μειωμένο. Κάθε αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας αναρτάται σε σχετική 
έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΒΚΠ και στην ιστοσελίδα της. 
 
Διεύθυνση 

Το κτίριο της ΒΚΠ βρίσκεται στη Πανεπιστημιούπολη, Β.Α. του κτιρίου των Πολιτικών Μηχανικών και 
ανάμεσα στις οδούς Αριστοτέλους και Φειδίου. 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 265 04 
Πάτρα. 

Η ΒΚΠ είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, της IA-
TUL (International Association of Technological Universities Libraries) και του LIBER (Association of 
European Research Libraries). 

http://www.lis.upatras.gr 


