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Σύντομη εισαγωγή 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω έργα τα οποία εντάσσονταν 

στον Άξονα Προτεραιότητας '04 - Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ του 

Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη και η συγκεκριμένη πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

1. Ο  Ανασχεδιασμός και Ενιαία Παρουσίαση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών της 

Βιβλιοθήκης 

2. Η Βελτίωση Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης η 

οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση και η μετάβαση του πληροφοριακού συστήματος 

της βιβλιοθήκης (Horizon) με σύγχρονο σύστημα open source (Koha). 

3. Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων και περιοδικών (έκδοσης προ του 1920) και υπηρεσία 

διάθεσης 

Το Γραφείο HEAL-Link ΑΠΘ μεταφέρθηκε και στεγάζετε πλέον στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Το 

γραφείο έχει αναλάβει από την αρχή της λειτουργίας του Συνδέσμου τη διαχείριση των 

ηλεκτρονικών πηγών για όλα τα μέλη του,  σε επίπεδο Οργανωτικό, Τεκμηριωτικό, Νομικό και 

Τεχνικό. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παραθέτουμε τον απολογισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ο 

οποίος επιγραμματικά περιγράφει τις δραστηριότητες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε στατιστικά 

δεδομένα..  

Διεκπεραίωση προσκτήσεων  

Περιγραφή 
Οικονομικό έτος Σεπτ. 2014- 

Αυγ.2015 

Διεκπεραίωση τιμολογίων για την προμήθεια βάσεων 

βιβλιογραφικής αναζήτησης και ελληνικών εφημερίδων 
€226.466 

Διεκπεραίωση τιμολογίων για την προμήθεια 

μονογραφιών  
€112.514,00 

Λειτουργικά έξοδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης €15.564,84 

Συντονισμός και διεκπεραίωση προσκτήσεων νέων 

συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

€96.300 

4.436  τεκμήρια 

Μονογραφίες (βιβλία) 

Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία  –  καταλογογράφηση Αριθμός τίτλων 

Καταλογογράφηση μεταδεδομένων 25.553 

Authority- Καθιερώσεις ονομάτων και θεματικών 

επικεφαλίδων 
35.959 

Πρωτότυπη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία νέων 3.086 
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εγγραφών 

Αποδοχή δωρεών 1.955 

Διάθεση δωρεών 1.449 

Δανεισμός, πληροφόρηση και διαδανεισμός 
Χρήστες Κεντρικής Βιβλιοθήκης  Σύνολο 

Αριθμός ατόμων που επισκέφτηκαν  

τη Βιβλιοθήκη (επιστημονικό αναγνωστήριο) 
75.036 

Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων (Μαθητές) 462 

Αριθμός νέων καρτών δανεισμού της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης 
279 

 

Δανεισμοί, Διαδανεισμοί και Online πληροφοριακά 

ερωτήματα 
Σύνολο 

Δανεισμοί, Εσωτερικός δανεισμός  

(κλειστές συλλογές Κεντρικής Βιβλιοθήκης) 
6.790 

Διαδανεισμοί  

(αιτήματα από και προς τη Βιβλιοθήκη) 
2.261 

Ηλεκτρονικά ερωτήματα  

«Ρωτήστε μας» 
1.975 

Ψηφιοθήκη (Αρχειακές Συλλογές) 

Ψηφιοποίηση τεκμηρίων ανά συλλογή Αριθμός Τεκμηρίων 

Εισαγωγή Watermark ( υδατογράφημα της ΒΚΠ) 35.401 σελίδες 

Δημιουργία αρχείων pdf 453 

Διδακτορικές διατριβές, Μεταπτυχιακές εργασίες,  Ιδρυματικό Καταθετήριο 

Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) 

Καταχωρήσεις στο  

Ιδρυματικό Καταθετήριο 
Νέες εγγραφές 

Διδακτορικές διατριβές 335 

Μεταπτυχιακές εργασίες 1.440 

Ιδρυματικό Καταθετήριο  

Επιστημονικών Εργασιών (IKEE) 
4.896 

Ηλεκτρονικά Μαθήματα  
Ηλεκτρονικά μαθήματα Blackboard (1/9/14 - 28/2/15)                         

elearning    (1/9/14 - 30/8/15) σε συνδιαχείριση με ΚΗΔ 
Σύνολο 

Μεταφορά μαθημάτων από Blackboard 1.687 

Νέα μαθήματα - Moodle 538 
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Χρήστες 39.099 

Σεμινάρια χρήσης 1482 (632ΔΕΠ + 850 φοιτητές) 

Απόκριση σε αιτήματα μέσω helpdesk-email 3.976 

 
Opencourses - ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα 

 (1/9/14 - 30-8-2015) σε συνδιαχείριση με ΚΗΔ 
Σύνολο 

Μαθήματα 117 

Συνεργάτες που εκπαιδεύτηκαν (πνευματικά 

δικαιώματα) 
72 

Αιτήματα που εξυπηρετήθηκαν (helpdesk μέσω 

email) 
2086 

 

Εκπαίδευση Χρηστών  
Σεμινάρια εκπαίδευσης Σύνολο ωρών Σύνολο εκπαιδευομένων 

122 238,75 1.029 

Προθήκη ΑΠΘ 
Περιοδικά που δημοσιεύονται στην Προθήκη 15 

Περιοδικά που βρίσκονται υπό επεξεργασία  7 

Σύνολο 22 

Ιστότοπος Κ.Β και διαχείριση Ηλεκτρονικών πηγών και εργαλείων  
Χρήση του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης www.lib.auth.gr Σύνολο 

Επισκέψεις (Visits)  247.761 

Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors) 105.802 

Στατιστικά χρήσης της μεταμηχανής αναζήτησης Σύνολο 

Επισκέψεις (Visits) 337.045 

Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors) 68.592 

Τεχνική υποστήριξη 
Κατά την ως άνω χρονική περίοδο βελτιώθηκε η λειτουργικότητα  του ΙΚΕΕ με σκοπό την 

δημιουργία κατάλληλης διεπαφής με την υπηρεσία του crossref για την δυναμική ανάκτηση 

μεταδεδομένων που αφορούν δημοσιεύσεις του ΑΠΘ από την συγκεκριμένη υπηρεσία και 

εισαγωγής τους στο ΙΚΕΕ με χρήση του DOI. Σε συνεργασία με το ΚΗΔ στο έργο των Ανοιχτών 

Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του, με την δημιουργία κατάλληλου προτύπου για την δυναμική 

μετατροπή των μεταδεδομένων των μαθημάτων, την εισαγωγή και την εμφάνισή τους σε 

κατάλληλη συλλογή του ΙΚΕΕ.  

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ολοκληρώθηκε η μετάβαση από το εμπορικό 

λογισμικό Blackboard στο λογισμικό ανοικτού κώδικα moodle (elearning.auth.gr) σε 

συνεργασία με το ΚΗΔ. 
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Στατιστικά στοιχεία ΒΚΠ 
Συγκέντρωση και απόδοση των στατιστικών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και 

στη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) και ΜΟΔΙΠ 

 Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διέθεσε το αμφιθέατρο  για τη διεξαγωγή 64 εκδηλώσεων. 

Κατάρτιση Προσωπικού – Συνέδρια – Δράσεις 
Οι υπάλληλοι συμμετείχαν σε συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια αποκτώντας νέες 

δεξιότητες. 

 Συμμετοχή 20  υπαλλήλων σε συνέδρια και σεμινάρια κατάρτισης 

 4 ανακοινώσεις Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές 

εκδηλώσεις 

 Επιμόρφωση 4 υπαλλήλων στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ 

 Συμμετοχή σε  2 δράσεις και διοργάνωση 2 εκθέσεων  

Συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη δέχθηκε 1 σπουδαστή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση της πρακτικής 

τους άσκησης. 

 

Προβλήματα της ΒΚΠ 

Διοίκηση – Προσωπικό 

 Διαφορετικές σχέσεις εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού της ΒΚΠ: διοικητικοί 

υπάλληλοι υπό την εποπτεία της διοικητικής πυραμίδας του ιδρύματος και της 

διεύθυνσης βιβλιοθήκης, και υπάλληλοι ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ με διαφορετικό ωράριο 

εργασίας (έως 6 ώρες καθημερινά) υπό την εποπτεία τομέων ή τμημάτων σχολών. 

 Διασπορά ΒΚΠ σε πολλαπλά σημεία. Υπάρχουν 45 βιβλιοθήκες σχολών, τμημάτων 

(και 68 εργαστηρίων και κλινικών) σε διαφορετικούς χώρους με αποτέλεσμα: 

o τη δυσκολία εφαρμογής κεντρικής πολιτικής 

o δυσκολία εφαρμογής κοινού ωραρίου λειτουργίας λόγω των διαφορετικών 

σχέσεων εργασίας, της άνισης κατανομής ή της έλλειψης προσωπικού 

o διασπορά συλλογής ΒΚΠ σε πολλά σημεία και την ταλαιπωρία χρηστών στη 

συγκέντρωση έντυπης βιβλιογραφίας 

o προσφορά διαφορετικών υπηρεσιών από τη ΒΚΠ και τις περιφερειακές 

βιβλιοθήκες με σημαντικές διακυμάνσεις στην ταχύτητα και στην ποιότητα 

προσφοράς τους  

o ελλιπής αξιοποίηση της υποδομής και τεχνογνωσίας της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορετικών ιστοτόπων 

βιβλιοθηκών και νέων ιδρυματικών (Τμηματικών) καταθετηρίων! 

Συλλογές 

 Πολλά βιβλία παραμένουν σε γραφεία καθηγητών, εργαστήρια, κλινικές και χώρους μη 

προσβάσιμους για τους χρήστες με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα δανεισμού του 

υλικού αυτού 

 Δεν έχει πραγματοποιηθεί η αναδρομική καταλογογράφηση σε πολλές συλλογές 

βιβλίων, διδακτορικών, περιοδικών και εφημερίδων 

 Υπάρχουν μεμονωμένα σπάνια βιβλία ή σπάνιες συλλογές μη καταγεγραμμένες, 

διάσπαρτες και τοποθετημένες σε ακατάλληλους χώρους 
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 Δεν υπάρχει καταγραφή όλων των συλλογών της ΒΚΠ ούτε σε επίπεδο συλλογής 

(collection-level description), ούτε σε επίπεδο μονάδας (item-level description) 

 Δεν έχει πραγματοποιηθεί απογραφή (εκτός από την Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτόνων, Καλών 

Τεχνών, Νομικής και ΜΝΕΣ) 

Υπηρεσίες 

 Προβλήματα συντονισμού λόγω της διασποράς των βιβλιοθηκών και των διαφορετικών 

κατηγοριών αλλά και ειδικοτήτων στους υπαλλήλους  

 Διαφορετικές υπηρεσίες λόγω μη ενοποιημένου ωραρίου (βλέπε Διοίκηση – 

προσωπικό) 

 Περιορισμένη χρήση υπηρεσιών. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες υπερτερούν σε σχέση με 

τις πιο σύγχρονες 

 Η εξυπηρέτηση φοιτητών επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών δανεισμού και μόνο 

 Ελλιπείς υπηρεσίες προς ΑμεΑ  

Εγκαταστάσεις – εξοπλισμός 

 Ζητήματα ασφάλειας – Εγκληματικότητα στους χώρους ΑΠΘ, απομονωμένα κτίρια  

 Ελλιπής σήμανση στους εξωτερικούς χώρους της ΒΚΠ 

 Πολλαπλά προβλήματα συντήρησης των κτιρίων π.χ. ηλεκτρομηχανική συντήρηση της 

ΒΚΠ ηλεκτρολογική εγκατάσταση, θέρμανση-ψύξη, συστήματα ασφαλείας, 

υδραυλικές εγκαταστάσεις, πυρανίχνευση 

 Ανάγκη για συνεχή συντήρηση και αντικατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής 

 Πεπαλαιωμένοι Η/Υ προσωπικού και σε νησίδες Η/Υ 

 Ανάγκη για συνεχείς εγκαταστάσεις ενημερώσεων για τα ΕΛ/ΛΑΚ που χρησιμοποιεί η 

Κεντρική Βιβλιοθήκη στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες 

 Έλλειψη χώρων υποστήριξης συνεργατικής μάθησης, όπως για παράδειγμα αίθουσα 

για ομάδες εργασίας 


