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ΕΠΕΑΕΚ Ι – Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση –Επιμόρφωση 

 

Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού 

Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής 
Μέλη:   Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος  Φυσικής & Πληροφορικής 

Μαρία Μπρούμα, Βιβλιοθηκονόμος Χημείας 
Δέσποινα Παπαδάκη, Βιβλιοθηκονόμος Φυσικής & Πληροφορικής 
Ασπασία Τόγια, Βιβλιοθηκονόμος Γεωπονίας 

 

Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. 

Βρετανίας. 

Το διάστημα 3-11 Ιουλίου 1999, στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προσωπικού του 

Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., επτά βιβλιοθηκονόμοι περιφερειακών βιβλιοθηκών 

του Α.Π.Θ. επισκέφθηκαν βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η 

ξενάγηση των βιβλιοθηκονόμων σε μερικές από τις καλύτερα οργανωμένες βιβλιοθήκες της 

Βρετανίας, η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα οργάνωσης, αυτοματισμού και πρόσβασης 

σε ηλεκτρονικές πηγές και η παρουσίαση ορισμένων προγραμμάτων (projects), τα 

περισσότερα από τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα eLib (Electronic Libraries). To 

πρόγραμμα eLib ξεκίνησε το 1995 για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών 

βιβλιοθηκών της χώρας στις εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών 

πληροφόρησης. 

 

Το πρόγραμμα των επισκέψεων είχε ως εξής: 
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Αναλυτικά: 

5/7 Manchester Metropolitan University 
 Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Aytoun. Ξενάγηση στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης, η 

οποία καλύπτει θέματα που σχετίζονται με λογιστική, οικονομικά, οργάνωση 

επιχειρήσεων, management και marketing. Η συλλογή της ανέρχεται σε 45.000 

τόμους. 

 Επίσκεψη και ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη All Saints. Η Βιβλιοθήκη All Saints 

στεγάζεται σε ένα κτίριο τεσσάρων ορόφων και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων, όπως καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, οικονομικά, γλώσσες, 

βιβλιοθηκονομία, κοινωνικές, θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, μηχανική. Η 

συλλογή της ανέρχεται σε 410.000 τόμους. 

 Παρουσίαση του προγράμματος LAMDA. Το πρόγραμμα LAMDA ξεκίνησε το 1995 

από μια κοινοπραξία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Μ. Βρετανίας για την καλύτερη 

αξιοποίηση των περιοδικών τους. Πρόκειται για υπηρεσία ηλεκτρονικής παροχής 

τεκμηρίων ( electronic document delivery service) με 10 βιβλιοθήκες � 

προμηθευτές. Το Γραφείο Υποστήριξης εδρεύει στο Manchester Metropolitan 

University. 

 Επίσκεψη στο Τμήμα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Συνάντηση με το Διευθυντή 

του Κέντρου Έρευνας στη Βιβλιοθηκονομία και τη Διαχείρηση Πληροφοριών 

(Centre for Research in Library and Information Management - CERLIM) Prof. Peter 

Brophy, ο οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες και τα ερευνητικά προγράμματα 

του Κέντρου. Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στη 

βιβλιοθηκονομία και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και στεγάζεται στο Τμήμα 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Manchester Metropolitan University. 

6/7 Sheffield University Library 
 Ξενάγηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Sheffield, παρουσίαση 

των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών και συζήτηση με τον υποδιευθυντή και μέλη 

του προσωπικού για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά. 

 Παρουσίαση του προγράμματος ψηφιοποίησης διαφόρων συλλογών παλαιτύπων 

μεγάλης ιστορικής αξίας. Το νέο ψηφιακό υλικό αποτελείται από το κείμενο, που 

έχει γραφεί ξανά σε Η/Υ ώστε να μπορεί να γίνει έρευνα με λέξεις-κλειδιά, καθώς 

και από εικόνες μεγάλης ανάλυσης ώστε να φαίνεται το πρωτότυπο κείμενο, η 

εικονογράφησή του, οι σημειώσεις κλπ. 

 Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη St George, μια από τις τρεις μεγαλύτερες περιφερειακές 

βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, η συλλογή της οποίας καλύπτει κυρίως τις 

εφαρμοσμένες επιστήμες (τμήματα πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων 

μηχανικών, αυτοματισμού, πληροφορικής κλπ.). 

 Παρουσίαση του προγράμματος RIDING, σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία 

ενός "εικονικού" συλλογικού καταλόγου βασισμένου στο πρωτόκολλο Z39.50. Το 

software Z39.50 επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στους καταλόγους των 

βιβλιοθηκών του Yorkshire και Humberside μέσω μιας ιστοσελίδας. Ο χρήστης δεν 

είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται κάθε κατάλογο ξεχωριστά και να μαθαίνει 
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διαφορετικά interfaces, ενώ υπάρχει και δυνατότητα διαδανεισμού στις 

βιβλιοθήκες που είναι μέλη του προγράμματος. 

 

Sheffield Hallam University 

 Ξενάγηση στο κτίριο Adsetts, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1996 και στεγάζει το 

Κέντρο Μάθησης του Πανεπιστημίου. Το Κέντρο Μάθησης αντικατέστησε τη 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και συνδυάζει ένα πλήθος λειτουργιών: εκτός από 

τις παραδοσιακές συλλογές έντυπου υλικού, προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλο 

αριθμό ηλεκτρονικών πηγών μέσω των δικτυωμένων Η/Υ και του Internet, διαθέτει 

το απαραίτητο λογισμικό για την αναζήτηση, επεξεργασία και παρουσίαση 

πληροφοριών, την πιο σύγχρονη τεχνολογία CD-ROM και πολυμέσων, σημαντικές 

συλλογές οπτικοακουστικού υλικού, εργαστήρια φωτογραφίας, σχεδίου και 

τηλεόρασης. 

7/7 University of Newcastle Upon Tyne 
 Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη Robinson, τη μεγαλύτερη από τις τρεις βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστημίου του Newcastle. Στεγάζεται σε ένα τετραώροφο κτίριο και 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει τις λειτουργίες μιας παραδοσιακής 

βιβλιοθήκης με τις υπηρεσίες του υπολογιστικού κέντρου. Οι συλλογές της 

καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: Τέχνες και Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές και 

Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Γεωπονία, Ψυχολογία και Φιλοσοφία. 

 Παρουσίαση του προγράμματος NERD (Newcastle Electronic Reference Desk). Το 

NERD είναι μια βάση δεδομένων από ερωτήσεις χρηστών (πληροφοριακής φύσης) 

με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό "Orbital Organik 

Knowledgeware� που είναι ένα knowledge management software και δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες εκτός από τις απευθείας ερωτήσεις στο προσωπικό της 

βιβλιοθήκης, να δούνε και όλες τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν 

σχετικά με ένα θέμα (keyword) και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί. 

7/7 University of Northumbria at Newcastle 
 Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη. Παρουσίαση των στρατηγικών στόχων της Βιβλιοθήκης, 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και των εξελίξεων. 

 Παρουσίαση του προγράμματος HyLife (Hybrid Library of the Future). Το 

πρόγραμμα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ενιαίας παροχής έντυπων και 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών πίσω από ένα ηλεκτρονικό interface, με έμφαση 

περισσότερο στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών και όχι τόσο 

στην τεχνολογία. Στο πρόγραμμα, εκτός από το πανεπιστήμιο Northumbria, 

συμμετέχουν το CERLIM, το University of Central Lancashire, το University of 

Newcastle, το University of Plymouth και το University of Highlands and Islands. 

8/7 University of Edinburgh 
 Ξενάγηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

 Παρουσίαση της υπηρεσίας EDINA (Edinburgh Data and INformation Access), που 

προσφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα της Μ. Βρετανίας πρόσβαση μέσω 

δικτύου σε μια συλλογή δεδομένων, πληροφοριών και πηγών έρευνας. Όλες οι 



4 
 

υπηρεσίες της EDINA είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση σε όλα τα μέλη των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με εξαίρεση ορισμένες υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτείται συνδρομή των πανεπιστημίων και εγγραφή των τελικών χρηστών. Οι 

υπηρεσίες της EDINA καλύπτουν όλες σχεδόν τις θεματικές περιοχές : Γεωπονία και 

Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Θετικές, Εφαρμοσμένες, Κοινωνικές και 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πληροφορική. 

 Παρουσίαση της υπηρεσίας EEVL (Edinburgh Engineering Virtual Library), σκοπός 

της οποίας είναι να οργανώσει και να διευκολύνει την πρόσβαση σε πηγές του 

Internet που καλύπτουν την τεχνολογία και ανταποκρίνονται σε κάποια ποιοτικά 

κριτήρια. Οι πηγές που προστίθενται στον κατάλογο επιλέγονται, 

καταλογογραφούνται, ταξινομούνται και ευρετηριάζονται από ειδικούς στο 

αντικείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, εγκυρότητα, 

χρησιμότητα και επικαιρότητα. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Elib. 

 Παρουσίαση του κτιρίου SELLIC (Science and Engineering Library, Learning and 

Information Centre), το οποίο πρόκειται να στεγάσει τη βιβλιοθήκη Επιστήμης και 

Τεχνολογίας. Το κτίριο θα συνδυάζει τις παραδοσιακές λειτουργίες της Βιβλιοθήκης 

με νέες υπηρεσίες και καινούρια χαρακτηριστικά. 

 

National Library of Scotland 

 Ξενάγηση στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Παρουσίαση συλλογών και υπηρεσιών. 

Παρουσίαση του προγράμματος ψηφιοποίησης σπάνιων και πολύτιμων τεκμηρίων 

(π.χ. παλαίτυπα). Ο σκοπός του προγράμματος είναι από τη μια να διευκολύνει την 

πρόσβαση σε βιβλία ιδιαίτερης λογοτεχνικής και ιστορικής σημασίας και από την 

άλλη να προστατεύσει τα πρωτότυπα. 

9/7 University of Strathclyde 
 Ξενάγηση στην Κύρια Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (Andersonian Library) και 

συζήτηση με βιβλιοθηκονόμους ειδικευμένους σε θέματα επιστήμης και 

τεχνολογίας . 

 Παρουσίαση του προγράμματος CAIRNS (Co-operative Academic Information 

Retrieval Network for Scotland). Το πρόγραμμα CAIRNS ανήκει στην 3η φάση του 

εθνικού προγράμματος Electronic Libraries (eLib) και συμμετέχουν όλες οι 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Σκωτίας, μία δημοτική βιβλιοθήκη καθώς και η 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας. Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός μοναδικού 

σημείου πρόσβασης (gateway) για όλους τους υπάρχοντες καταλόγους 

βιβλιοθηκών καθώς επίσης και για όλες τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της 

Σκωτίας. Ο "εικονικός" αυτός κατάλογος βασίζεται στο πρωτόκολλο Ζ39.50 και 

επιτρέπει στους χρήστες να ψάχνουν όλους τους επιμέρους καταλόγους από ένα 

κοινό "ενδιάμεσο" (interface) είτε πρόκειται για έντυπο υλικό είτε για ηλεκτρονική 

πηγή. Διαθέτει μάλιστα μηχανισμό με τον οποίο ο χρήστης κατευθύνει την 

αναζήτησή του θεματικά, γεωγραφικά κλπ. και μπορεί ταυτόχρονα να συνδεθεί και 

με άλλους τέτοιους "εικονικούς" συλλογικούς καταλόγους της Μ. Βρετανίας. 

 Παρουσίαση του προγράμματος GAELS (Glasgow Allied Electronically with 

Strathclyde). Το πρόγραμμα GAELS είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα μεταξύ των 
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Πανεπιστημίων της Γλασκώβης και του Strathclyde που έχει δύο στοιχεία: από τη 

μια να προσφέρει ενιαία πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 

και τις ηλεκτρονικές πηγές για τους ερευνητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

και να δημιουργήσει online εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την έρευνα των 

μεταπτυχιακών φοιτητών. Σ'ένα δεύτερο επίπεδο, συνεισφέρει στη διερεύνηση και 

επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από μια τέτοια κοινή πρόσβαση στις 

υπηρεσίες αυτού του είδους. Το πιλοτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται αρχικά στους 

μηχανικούς αλλά στόχος του είναι να επεκταθεί σε όλες τις επιστήμες που 

καλύπτουν τα δύο Πανεπιστήμια. 


