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Σύντομη εισαγωγή 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, έχει ως στόχο  να εξυπηρετήσει τους χρήστες στις επιστημονικές και 

ερευνητικές δραστηριότητές τους. 

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ιδρύθηκε στις 11 Ιουλίου του 1927 με το Προεδρικό Διάταγμα “Περί 

συστάσεως Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης” και ξεκίνησε να λειτουργεί στα 

τέλη του 1927. Σκοπός της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό 

Λειτουργίας, είναι «η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του 

Ιδρύματος, καθώς και η συμβολή στη συνολική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Ο σκοπός αυτός 

επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας οργάνωσης του υλικού (της συλλογής της Βιβλιοθήκης) και του 

συντονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης υπήρξε από τις πρώτες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα που 

μηχανογραφήθηκε το 1992 και, εκτός των βασικών υπηρεσιών (καταλογογράφηση, δημόσιος 

κατάλογος, κυκλοφορία υλικού, προσκτήσεις), ανέπτυξε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως 

online πληροφόρηση (2004), ηλεκτρονικά μαθήματα (2004), καταθετήριο διδακτορικών 

διατριβών (2003) και μεταπτυχιακών διατριβών (2008), ψηφιοποίηση συλλογών (2004) και 

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (2009). Έχει παρουσιάσει μια εντυπωσιακή 

αναβάθμιση υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις 

χρηματοδοτήσεις μέσω των Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ. Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση 

των υπηρεσιών παίζει και η πρόσβαση στις βάσεις των ηλεκτρονικών περιοδικών (HEAL-Link), η 

οποία μέχρι και σήμερα καλύφθηκε κεντρικά από τις δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές του 

ΥΠΕΠΘ. 

Οι κύριες εργασίες που εκτελεί η Κεντρική Βιβλιοθήκη αναφέρονται παρακάτω. 

 Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία βιβλιακού και μη υλικού στο σύστημα Horizon - 

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC) 

 Λειτουργία του Ιδρυματικού Καταθετηρίου του ΑΠΘ (ΙΚΕΕ) όπου φιλοξενούνται οι 

δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ καθώς επίσης και οι διδακτορικές διατριβές και οι 

μεταπτυχιακές εργασίες του ΑΠΘ (http://digital.auth.gr)  

 Συνεργασία με την ομάδα της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την καλύτερη παρουσίαση του 

έργου που παράγεται εντός του ΑΠΘ 

 Λειτουργία του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Blackboard που φιλοξενεί 

τα ηλεκτρονικά μαθήματα στο ΑΠΘ. 

 Εκπαίδευση φοιτητών και επιστημονικού προσωπικού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

της βιβλιοθήκης (αναζήτηση βιβλιογραφίας, Refworks, κ.ά.) 

http://digital.auth.gr/
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 Οnline εξυπηρέτησης κοινού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και chat. 

 Υπηρεσία διαδανεισμού για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και με όλα τα 

πανεπιστημιακά δίκτυα της Ελλάδος και του εξωτερικού 

 Προμήθεια και διάθεση ξενόγλωσσων περιοδικών, ελληνόγλωσσων , Βάσεων 

Δεδομένων και ημερήσιου τύπου (συνδρομές για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ) 

 Εξυπηρέτηση κοινού: 

- Επιστημονικό αναγνωστήριο (8.00-20.00) με κλειστό βιβλιοστάσιο δύο 

ορόφων όπου φιλοξενούνται πάνω από 150.000 βιβλία και περιοδικά 

- Βιβλιοθήκη Ιατρικής (08.00-20.00) η οποία φιλοξενείται στην Kεντρική 

Βιβλιοθήκη αλλά είναι στελεχωμένη με ένα  μόνο άτομο 

 Εξυπηρέτηση φοιτητικού αναγνωστηρίου 08:00 π.μ. – 2:00 π.μ. καθημερινά και 08:00 

π.μ. –  24:00 τα Σαββατοκύριακα. 

 Διαχείριση διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος Εύδοξος για όλες τις 

βιβλιοθήκες του ΑΠΘ 

 Διαχείριση ιστοτόπου της βιβλιοθήκης www.lib.auth.gr.  Συντήρηση δικτύων 

κοινωνικής δικτύωσης για όλες τις υπηρεσίες και τα νέα που αφορούν τη βιβλιοθήκη 

του ΑΠΘ (Facebook, Twitter, Linkedin). 

 Σύστημα διαχείρισης στατιστικών, ελέγχου και αναφοράς καλής λειτουργίας 

υπηρεσιών και συνεργασία με τη ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών) η οποία συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία όλων των βιβλιοθηκών του 

ΣΕΑΒ 

 Οδηγοί χρήσης, προβολής και ενημέρωσης σχετικά με τις πηγές και υπηρεσίες της 

Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (ελληνική και αγγλική γλώσσα)  

 Διάθεσης αίθουσας αμφιθεάτρου για ημερίδες, συνέδρια  

 Συντήρηση (υλικοτεχνική υποδομή, πυρόσβεση, φωτισμός) όλης της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης (φοιτητικό, επιστημονικό, παλαιό κτήριο διοικητικών υπηρεσιών) 

 Διοργάνωση εκθέσεων  

 Διαφημιστικό υλικό  

 Συμμετοχή στο ΕΣΠΑ  

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παραθέτουμε τον απολογισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ο 

οποίος επιγραμματικά περιγράφει τις δραστηριότητες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κατά την 

περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως και τον Δεκέμβριο του 2013. 

  

http://www.lib.auth.gr/
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Απολογιστικά δεδομένα – Σεπτέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2013 

 

Διεκπεραίωση προσκτήσεων  

Περιγραφή Οικονομικό έτος Σεπτ. 2012- Δεκ.2013 

Διεκπεραίωση τιμολογίων για την προμήθεια ελληνικών 

περιοδικών, ξενόγλωσσων περιοδικών, βάσεων 

βιβλιογραφικής αναζήτησης και εφημερίδων 

€817.094,55 

Διεκπεραίωση τιμολογίων για την προμήθεια 

μονογραφιών  
€225.414,11 

Λειτουργικά έξοδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης €14.060,12 

Συντονισμός και διεκπεραίωση προσκτήσεων νέων 

συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

€190.000,00 

9.278 τεκμήρια 

 

Μονογραφίες (βιβλία) 

Ο τακτικός προϋπολογισμός της Βιβλιοθήκης συρρικνώθηκε με αποτέλεσμα την σημαντική 

μείωση του αριθμού των νέων τίτλων που προστέθηκαν στη συλλογή του ΑΠΘ. Η υπηρεσία 

διαχείρισης συλλογών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης παρόλα αυτά, συνεχίζει την 

καταλογογράφηση των δωρεών και των ειδικών συλλογών της βιβλιοθήκης (αναδρομική 

καταλογογράφηση). 

Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία  –  καταλογογράφηση Αριθμός τίτλων 

Καταλογογράφηση μεταδεδομένων 32.353 

Authority- Καθιερώσεις ονομάτων και θεματικών 

επικεφαλίδων 
27.968 

Πρωτότυπη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία νέων 

εγγραφών 
4.592 

Αποδοχή δωρεών 1.083 

Διάθεση δωρεών 757 
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Περιοδικές εκδόσεις 

Συνδρομές  

περιοδικών εκδόσεων έτους  2013 

Παραγγελίες 

Αριθμός τίτλων 

Επεξεργασία 

τεκμηρίων 

Έντυπα ξενόγλωσσα περιοδικά 0 6.379 

Ηλεκτρονικά περιοδικά  0 
 

Έντυπα ελληνικά περιοδικά 0 
 

Βάσεις βιβλιογραφικής αναζήτησης 47 
 

Εφημερίδες 4  

 

Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά λόγω της συρρίκνωσης του προϋπολογισμού δεν 

κατέστη δυνατόν να διεξαχθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια των έντυπων και 

ηλεκτρονικών περιοδικών. Την χρονική περίοδο Σεπτέμβριο του 2012 – Δεκέμβριο του 2013 

επεξεργάστηκαν τεκμήρια και δωρεές περιοδικών εκδόσεων. 

 

Ηλεκτρονικό υλικό 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη μεριμνά για τη διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών πηγών και τη 

συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Μέσω του Heal-Link (ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ΣΕΑΒ) 

το ΑΠΘ έχει πρόσβαση σε 13.500 ηλεκτρονικά περιοδικά, 44.000 ηλεκτρονικά βιβλία και 6 

βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. 

Με ίδιους πόρους το ΑΠΘ έχει αποκτήσει πρόσβαση σε 360.000 ηλεκτρονικά βιβλία και 

περίπου 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά (ProQuest Central, PAO, JSTOR), 42 βιβλιογραφικές 

βάσεις καθώς και σε  συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων, ηλεκτρονικών περιοδικών και 

διαδικτυακών εργαλείων. 

 

Με πρωτοβουλία της Κεντρικής Βιβλιοθήκη και της Επιτροπής Εποπτείας βιβλιοθηκών ΑΠΘ 

τελικά επετεύχθη η απρόσκοπτη πρόσβαση στις βάσεις βιβλιογραφικής αναζήτησης (Web of 

Science, ProQuest, Jstor Κτλ) και σε σημαντικά εργαλεία (μεταμηχανή αναζήτησης Summon, 

RefWorks) όπως και στο Blackboard  με χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ) η οποία 

διέθεσε το ποσό των 274.350 ευρώ. 
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Εύδοξος  
 

Διαχείριση παραγγελιών διδακτικών βιβλίων μέσα από το σύστημα του Ευδόξου  σε 

συνεργασία με   την υπηρεσία του Ιστότοπου (http://eudoxus.gr).  

 

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης της διαδικασίας παραγγελιών έγιναν οι παρακάτω εργασίες: 

 ‘Κατέβασμα’ λίστας διδακτικών βιβλίων Ευδόξου μέσα από την εφαρμογή των 

γραμματειών. Η εργασία αυτή έγινε σε συνεργασία με τον κ. Σαλματζίδη (ΚΗΔ) 

 Διαχωρισμός της προαναφερόμενης λίστας σε ξεχωριστά αρχεία excel ανά Τμήμα ΑΠΘ. 

 Καθορισμός του αλγορίθμου για το δίκαιο καταμερισμό των χρημάτων που διέθετε το 

σύστημα Ευδόξου για το ΑΠΘ. Η εργασία αυτή έγινε σε συνεργασία με τον κ. 

Μπαμπατζιμόπουλο ( Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας της ΒΚΠ) 

 Αποστολή των αρχείων excel στις Βιβλιοθήκες Τμημάτων, σύνταξη οδηγιών και 

τηλεφωνική υποστήριξη 

 Εισαγωγή των παραγγελιών στο σύστημα του Ευδόξου.  

 

Η διαδικασία παραγγελίας βιβλίων από τις Βιβλιοθήκες ενεργοποιήθηκε από το σύστημα   του 

Ευδόξου για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013.  

 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες: 

 Ενημέρωση συναδέλφων Περιφερειακών Βιβλιοθηκών, αποστολή οδηγιών και 

υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω τηλεφώνου.  

 Διαχείριση παραγγελιών μέσα στο σύστημα του Ευδόξου  

 Επίλυση προβλημάτων σχετικά με εκκρεμότητες από τις παραγγελίες που έγιναν το 

Δεκέμβριο του 2012. 

  

http://eudoxus.gr/
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Δανεισμός, πληροφόρηση και διαδανεισμός 

Στο νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στο επιστημονικό αναγνωστήριο 

λειτουργεί το δανειστικό τμήμα της κεντρικής βιβλιοθήκης. Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται και η 

βιβλιοθήκη της Ιατρικής. Το προσωπικό εξυπηρετεί το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

εξωτερικούς χρήστες, φοιτητές του ανοικτού πανεπιστημίου Ελλάδος και Κύπρου,  αλλά και 

τους φοιτητές της Ιατρικής. 

Λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο 08.00-20.00 και για τις δύο βιβλιοθήκες προσφέροντας 

πρόσβαση στη συλλογή βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων αλλά και σε σπάνιο υλικό. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι πάνω από 150.000 βιβλία και περιοδικά φιλοξενούνται σε κλειστό βιβλιοστάσιο 

δύο ορόφων. 

Επίσης, η υπηρεσία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες online εξυπηρέτησης. Στην τρέχουσα 

χρονιά η υπηρεσία προχώρησε στο σχεδιασμό της νέας υπηρεσίας «Ρωτήστε μας!» βασισμένη 

στο ΕΛ/ΛΑΚ OsTicket. 

Χρήστες Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σύνολο 

Αριθμός ατόμων που επισκέφτηκαν  

τη Βιβλιοθήκη (επιστημονικό αναγνωστήριο) 
72.009 

Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων (Μαθητές) 382 

Αριθμός νέων καρτών δανεισμού της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης 
240 

 

Δανεισμοί, Διαδανεισμοί και  

Online πληροφοριακά ερωτήματα 
Σύνολο 

Δανεισμοί, Εσωτερικός δανεισμός  

(κλειστές συλλογές Κεντρικής Βιβλιοθήκης) 
12.907 

Διαδανεισμοί  

(αιτήματα από και προς τη Βιβλιοθήκη) 
1.295 

Ερωτήματα πληροφόρησης  

«Επικοινωνήστε με έναν Βιβλιοθηκονόμο»  
2.042 
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Ψηφιοθήκη (Αρχειακές Συλλογές) 

Η υπηρεσία της ψηφιοποίησης ψηφιοποιεί αρχειακές συλλογές, καθώς και το σπάνιο και 

πολύτιμο υλικό της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ που δεν είναι δυνατό για λόγους διατήρησης και 

προστασίας να διατεθεί στους χρήστες. 

Τα τεκμήρια σαρώνονται, επεξεργάζονται και καταλογογραφούνται σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα. Το ψηφιοποιημένο υλικό φιλοξενείται στη «Ψηφιοθήκη» του ΑΠΘ, διατίθεται 

ελεύθερα και είναι αναζητήσιμο μέσω μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου. 

Ψηφιοποίηση τεκμηρίων ανά συλλογή Αριθμός Τεκμηρίων 

Συλλογή Πολίτη 324 Βιβλία και Φυλλάδια 

Συλλογή Τρικόγλου 6 Βιβλία 

Λοιπές Συλλογές 13 Βιβλία 

Φωτογραφικό Αρχείο Κυριαζόπουλου 258 Φωτογραφίες 

Χειρόγραφα 60 

Συλλογή Μάντακα 149 Παρτιτούρες 

Εισαγωγή Watermark ( υδατογράφημα της ΒΚΠ) 24.825 σελίδες 

Δημιουργία αρχείων pdf 453 

 

Συνολικά, στις αρχειακές συλλογές του Ψηφιακού Αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης «Ψηφιοθήκη» 

http://digital.lib.auth.gr/ προστέθηκαν από το γραφείο ψηφιοποίησης, σε ελεύθερη 

διαδικτυακή πρόσβαση 69.934 σελίδες βιβλίων και φυλλαδίων. 

  

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/component/weblinks/45/84
http://digital.lib.auth.gr/
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Διδακτορικές διατριβές, Μεταπτυχιακές εργασίες, Ιδρυματικό 

Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) 

Η υπηρεσία Διδακτορικών διατριβών και Μεταπτυχιακών εργασιών συγκεντρώνει σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές εργασίες που 

εκπονούνται  στο ΑΠΘ και τις διαθέτει μέσω της «Ψηφιοθήκης» στο διαδίκτυο.  

Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά η υπηρεσία της ΜΟΔΙΠ αποφάσισε να δημιουργηθεί 

κατάλογος της ερευνητικής παραγωγής του ΑΠΘ στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών 

Εργασιών (ΙΚΕΕ). Ως εκ τούτου η Κεντρική Βιβλιοθήκη συνεργάστηκε με τη ΜΟΔΙΠ ώστε να 

καταστεί δυνατή η μεταφορά των δημοσιεύσεων που είχαν συγκεντρώσει τα Τμήματα και οι 

Σχολές στο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας RefWorks. Το προσωπικό της υπηρεσίας σε 

συνεργασία  με προσωπικό του Ιστότοπου προέβη στα παρακάτω:  

 Ποιοτικό έλεγχο, επεξεργασία και εμπλουτισμό των παλαιών εγγραφών των μελών ΔΕΠ 

που καταχωρήθηκαν στο IKEE σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ΜΟΔΙΠ (θέματα, 

ημερομηνίες, συγγραφείς, περιοδικά με/χωρίς κριτές, συνέδρια με/χωρίς κριτές-

πρακτικά/χωρίς κλπ. )  

 Επικοινωνία-υποστήριξη των  συγγραφέων στη διαδικασία κατάθεσης των 

δημοσιεύσεών τους  

 Ενθάρρυνση των συγγραφέων στην τήρηση αρχείων preprints (πριν την κρίση) και 

postprints (μετά την κρίση) για τη διευκόλυνση της ανάρτησης του πλήρους κειμένου  

 Έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων των άρθρων (SHERPA/ROMEO, ιστοσελίδες 

περιοδικών, εκδοτών κλπ) και επικοινωνία με τον καταθέτη 

 Δοκιμές στη λειτουργία του νέου server του ΙΚΕΕ  

 Ταυτοποίηση συγγραφέων και προσθήκη του ΑΠΜ τους στο Invenio σύμφωνα με την 

«αναζήτηση προσώπων» του ΑΠΘ (http://www.auth.gr/usersearch) 

Βάση Incites (Thomson)  

Διαμόρφωση της βάσης του συνδρομητικού εργαλείου InCites, το οποίο ανακτά 

δεδομένα από τη βάση Web of Science και τα αξιοποιεί για την ανάλυση της 

ερευνητικής παραγωγής ενός ιδρύματος και τη συγκριτική αξιολόγησή της με εκείνη 

άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η διαμόρφωση της βάσης του InCites περιλάμβανε 

τα παρακάτω στάδια: 

 Ταυτοποίηση άρθρων και συγγραφέων και αντιπαραβολή τους στις βάσεις Web of 

Science και Scopus  

 ‘Έλεγχος ονομασιών του ΑΠΘ και ενοποίησή τους, π.χ. Aristotle University of 

Thessaloniki, Aristotelian University of Thessaloniki, University of Thessaloniki, κ.λπ. 

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/component/weblinks/45/85
http://www.auth.gr/usersearch
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 Έλεγχος εναλλακτικών ονομασιών Σχολών και Τμημάτων ΑΠΘ και ενοποίηση όλων 

των διαφοροποιήσεων της ονομασίας π.χ. μίας σχολής στην επίσημη 

 Έλεγχος της ορθότητας όλων των συγγραφέων που αναγνωρίζει το εργαλείο Web of 

Science ως συγγραφείς του ΑΠΘ  

 Αντιστοίχιση και έλεγχος  συγκεκριμένων δημοσιεύσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν ο 

συγγραφέας είναι όντως ερευνητής του ΑΠΘ ή πρόκειται για συνωνυμία. (Περίπου 

22.000 εγγραφές) 

 

 

Καταχωρήσεις στο  

Ιδρυματικό Καταθετήριο 
Νέες εγγραφές 2004 - σήμερα 

Διδακτορικές διατριβές 390 3.663 

Μεταπτυχιακές εργασίες 1.129 7.325 

Ιδρυματικό Καταθετήριο  

Επιστημονικών Εργασιών (IKEE) 
895 2.835 

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ, μεταφορά από 

Refworks στο πλαίσιο της συνεργασίας με 

τη ΜΟΔΙΠ 

60.000  
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Ηλεκτρονικά Μαθήματα Blackboard  

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και διαχείριση του 

online εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Blackboard που φιλοξενεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα του 

ΑΠΘ Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση στη νέα έκδοση 

του Blackboard (Learn 9.1), και η μεταφορά όλων των μαθημάτων και της βάσης των χρηστών. 

Ηλεκτρονικά μαθήματα - Blackboard Σύνολο Συνολικά 2003-2013 

Νέα μαθήματα 465 2.062 

Νέοι χρήστες 11.107 43.366 

Σεμινάρια χρήσης 53ΔΕΠ + 258 φοιτητές 745ΔΕΠ + 2.053 φοιτητές 

Απόκριση σε αιτήματα μέσω email 6684 

14.573 

(από το έτος 2008/09  

και μετά) 

 
Εκτός από τις προαναφερθείσες πάγιες εργασίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα:  

 Πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση στη νέα έκδοση του Blackboard (Learn 9.1), και η 

μεταφορά όλων των μαθημάτων και της βάσης των χρηστών, αντιμετωπίστηκαν 

προβλήματα που προέκυψαν από τη μεταφορά και δημιουργήθηκαν οδηγοί χρήσης για 

τη νέα έκδοση. Επίσης, έγινε ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για τα νέα εργαλεία που είναι 

διαθέσιμα στη νέα έκδοση. 

 Εξέτασε τα σημαντικότερα online εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται 

ευρέως από μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού (Canvas, Desire2Learn, 

Blackboard,  Moodle και Sakai CLE) καθώς και το ελληνικό OPENeCLASS και εκπόνησε 

συγκριτική μελέτη χαρακτηριστικών μεταξύ Blackboard, Moodle και OPENeCLASS. 

 Συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο ΕΣΠΑ 2007-13 «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ 

/ AUTh Opencourses» μαζί με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του 

οποίου: 

 Αναζήτησε πλατφόρμες ανοικτού κώδικα (open source) που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως ιδρυματική πλατφόρμα φιλοξενίας των ανοικτών 

μαθημάτων και μελέτησε τις σημαντικότερες από αυτές (Sakai CLE, Sakai OAE, 

Moodle, Ilias, Canvas, OPENeCLASS), ως προς την κάλυψη των προδιαγραφών 

του έργου. 
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 Διεξήγαγε σεμινάριο κατάρτισης στους συνεργάτες των μελών ΔΕΠ που 

συμμετέχουν στο έργο, σχετικά με την εκκαθάριση των πνευματικών 

δικαιωμάτων και τις ανοιχτές άδειες χρήσης στα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα 

καθώς και τις προδιαγραφές του υλικού για την ένταξή του σε πανελλαδικό και 

παγκόσμιο πλαίσιο. 

 Διεξήγαγε συναντήσεις εργασίας με τον νομικό σύμβουλο του έργου για την 

επίλυση προβλημάτων σχετικών με το αντικείμενο του έργου καθώς και για τη 

σύνταξη σχετικών εγγράφων. 

 Συμμετείχε στην ημερίδα ενημέρωσης για το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά 

Μαθήματα ΑΠΘ / AUTh Opencourses» στις 27/6/2013 με την παρουσίαση 

«Ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό και ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα». 

 Στελέχωσε το helpdesk του έργου. 

Εκπαίδευση Χρηστών  

Αντικείμενο της υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών είναι η ενημέρωση και βοήθεια στη χρήση  

των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών που προσφέρει η βιβλιοθήκη καθώς και η εξοικείωση 

των χρηστών σε θέματα πληροφοριακής παιδείας και διαδικτύου.  Διεξάγονται επιμορφωτικά 

σεμινάρια, προσωπικές συναντήσεις  και προετοιμάζεται και διατίθεται  εκπαιδευτικό υλικό 

στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.  

Εκπαίδευση Ώρες Σύνολο  

Σεμινάρια 178 74 

Προσωπικές συναντήσεις 112,5 84 

Σύνολο Σεμιναρίων 290,5 158 

ΔΕΠ  11 

Προπτυχιακοί  653 

Μεταπτυχιακοί – Υπ. Διδάκτορες  334 

Άλλη ιδιότητα  113 

Σύνολο συμμετεχόντων  1.111 
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“Προθήκη ΑΠΘ” 
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης  ΑΠΘ έχει ως σκοπό την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος και υιοθετεί στρατηγικές που 

προβάλουν και αναδεικνύουν την πνευματική του παραγωγή. Στο πλαίσιο του υποέργου 

«Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ» της πράξης «Δημιουργία 

καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ», αναπτύχθηκε μια νέα υπηρεσία 

έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών με τίτλο «Προθήκη ΑΠΘ». Σκοπός της είναι η καταχώρηση, 

προβολή, διαχείριση και διάθεση μέσω ανοικτής πρόσβασης (Open Access) του περιεχομένου 

των περιοδικών που εκδίδονται στο Α.Π.Θ. με τη χρήση ενός ενιαίου διαδικτυακού 

περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα  το οποίο επιλέχθηκε για να υποστηρίξει την εν λόγω 

υπηρεσία είναι το ελεύθερο λογισμικού ανοικτού κώδικα “Open Journals System” (OJS) και 

είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://ejournals.lib.auth.gr.  

 Αριθμός Τίτλων 

Περιοδικά που δημοσιεύονται στην Προθήκη 11 

Περιοδικά που βρίσκονται υπό επεξεργασία  7 

Σύνολο 18 

“Συνεδριοθήκη” 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ παρέχει από το Μάιο του 2012 

στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας την υπηρεσία "Συνεδριοθήκη".  

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη όλης της διαδικασίας διεξαγωγής και 

φιλοξενίας του περιεχομένου συνεδρίων, ημερίδων, διημερίδων και άλλων 

επιστημονικών εκδηλώσεων που υλοποιούνται εντός του ΑΠΘ. Η υπηρεσία, που 

φιλοξενείται σε server της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, υποστηρίζεται από εξειδικευμένο 

προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύει κάθε ενδιαφερόμενο στη χρήση της.  

Η υπηρεσία Συνεδριοθήκη έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου "Υπηρεσίες 

ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ" του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

Είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://conferences.lib.auth.gr. 

 Αριθμός Τίτλων 

Επιστημονικές εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στη Συνεδριοθήκη 6 

Επιστημονικές εκδηλώσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία  4 

Σύνολο 10 

http://ejournals.lib.auth.gr/
http://conferences.lib.auth.gr/
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Ιστότοπος Κεντρικής βιβλιοθήκης και διαχείριση Ηλεκτρονικών πηγών 

και εργαλείων  

Η υπηρεσία καθημερινά συντηρεί τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τις 

επιμέρους υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και τις βιβλιοθήκες σχολών και τμημάτων. 

Επίσης συντηρούνται από την ομάδα 5 σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 

Scoopit, RSS, LinkedIn) με στόχο το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης στο κοινό και την ενημέρωση όσο 

περισσότερων χρηστών μέσα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αυτοί προτιμούν. Έγινε η 

διαχείριση στις ηλεκτρονικές συνδρομές της ΒΚΠ του ΑΠΘ μέσα από τα διαχειριστικά 

περιβάλλοντα των διαθετών. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ηλεκτρονικών πηγών 

πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και ελέγχου της καλής λειτουργίας τους (π.χ. 

Έλεγχος URL μέσα στο Κατάλογο Ηλ.Περιοδικών SwetsWise) λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα 

συμβόλαια του HEAL-Link (την τρέχουσα χρονιά επανελέγχθηκαν οι εκδότες των περιοδικών 

του Wilson που έχουν μεταφερθεί στην πλατφόρμα της EBSCOhost και του εκδότη Elsevier.  

Διατηρήθηκαν σε μηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία χρήσης όλων των πηγών και εργαλείων. 

Το διάστημα Μάιο – Ιούλιο του 2013 έγινε συγκριτική αξιολόγηση 4 προγραμμάτων 

ανίχνευσης λογοκλοπής. Συγκεκριμένα αξιολογήθηκαν τα Ephorus, iThenticate, PlagScan, Check 

for Plagiarism. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στους δικτυακούς τόπους των εργαλείων και στο εκπαιδευτικό 

υλικό που αυτοί παρείχαν.  Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (Ιούνιο – Ιούλιο 2013) ανοίχτηκαν 

δοκιμαστικοί λογαριασμοί στα τρία προγράμματα όπου δεν είναι συνδρομητής η Βιβλιοθήκη 

(iThenticate, PlagScan και Check for Plagiarism) και μεταφορτώθηκαν τρία κείμενα (test1.docx, 

test2.docx, publishers.docx) για έλεγχο λογοκλοπής. Η συγκριτική αξιολόγηση επέδειξε ότι το 

λογισμικό Ephorus είναι το καταλληλότερο για το σενάριο ελέγχου μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών εργασιών στα ελληνικά και το iThenticate για τον έλεγχο ερευνητικών κειμένων 

στα αγγλικά.  

Από το Σεπτέμβριο 2012 συνεργάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ-Ψηφιακή Σύγκλιση 

της Βιβλιοθήκης με την Ανάδοχο Εταιρεία Datascouting για την ανάπτυξη νέας εταιρικής 

ταυτότητας για τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και νέου δικτυακού τόπου, όπως και για την ομαλή 

μετάπτωση περιεχομένου από την υπάρχουσα πλατφόρμα Joomla στη νέα Drupal.  
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Χρήση του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης www.lib.auth.gr Σύνολο 

Επισκέψεις (Visits)  853.428 

Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors) 334.462 

Στατιστικά χρήσης της μεταμηχανής αναζήτησης Σύνολο 

Επισκέψεις (Visits) 446.789 

Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors) 90.789 

 

Στατιστικά στοιχεία ΒΚΠ 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και συμπληρώνει κάθε χρόνο το 

ερωτηματολόγιο για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. 

Η υπηρεσία του Ιστότοπου  έχει την επιμέλεια της συγκέντρωσης και απόδοσης των 

στατιστικών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στη Μονάδα Ολικής Ποιότητας 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) 

 

 Το σύνολο των στατιστικών στοιχείων για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ είναι διαθέσιμα στο 

επίσημο ιστότοπο της ΜΟΠΑΒ (http://www.mopab.gr/).  

 

Τεχνική υποστήριξη 

Η υπηρεσία προσφέρει τεχνική υποστήριξη του υλικού και λογισμικού του προσωπικού της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Επίσης προσφέρει τεχνική υποστήριξη για όλες τις βιβλιοθηκονομικές 

εφαρμογές (σύστημα καταλόγου Horizon, Ψηφιοθήκη - Invenio, ηλεκτρονικών μαθημάτων -

Blackboard, online πληροφόρησης osTicket) προς όλες τις βιβλιοθήκες τμημάτων και σχολών. 

Ειδικότερα κατά την ως άνω χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

 Αντικατάσταση συνδρομητικής υπηρεσίας διαχείρισης πληροφοριακών αιτημάτων και 

αιτήσεων διαδανεισμού  της ΚΒ με αντίστοιχη που βασίζεται σε πρόγραμμα ΕΛ/ΛΑΚ. 

Εγκατάσταση της σχετικής εφαρμογής, παραμετροποίηση, υλοποίηση νέων 

λειτουργιών καθώς και εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα την διαχειρίζονται. 

 Εγκατάσταση νέας έκδοσης της πλατφόρμας διαχείρισης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών 

μαθημάτων (Blackboard) καθώς και ενημερωτικών πακέτων ασφαλείας τόσο για το 

λειτουργικό σύστημα, όσο και για την εφαρμογή. 

http://www.mopab.gr/
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 Αναβάθμιση του λογισμικού της πλατφόρμας ηλεκτρονικών περιοδικών (OJS). 

Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας, μετεγκατάσταση και μεταφορά όλων των δεδομένων 

σε νέο εξυπηρετητή στην υποδομή της ΒΚΠ που φιλοξενείται από το ΚΗΔ/ΚΕΥΥ. 

Επίσημη ανακοίνωση και παραγωγική λειτουργία υπηρεσίας. 

 Αναβάθμιση του λογισμικού της πλατφόρμας διαχείρισης συνεδρίων (OCS). Ανάπτυξη 

νέας λειτουργικότητας. Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης μεταφράσεων για το OCS. 

Μετεγκατάσταση και μεταφορά όλων των δεδομένων σε νέο εξυπηρετητή στην 

υποδομή της ΒΚΠ που φιλοξενείται από το ΚΗΔ/ΚΕΥΥ. Επίσημη ανακοίνωση και 

παραγωγική λειτουργία υπηρεσίας. 

 Εγκατάσταση νέας έκδοσης της πλατφόρμας που στηρίζει το ΙΚΕΕ σε νέο –δοκιμαστικό- 

εξυπηρετητή. Παραμετροποίηση και ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας, αντιμετώπιση 

σφαλμάτων. Δημιουργία 14 νέων φορμών καταχώρησης ερευνητικών εργασιών για τις 

ανάγκες της ΜΟΔΙΠ. Δυναμική διασύνδεση με τον ιδρυματικό κατάλογο προσωπικού. 

Δημιουργία σχετικών αρχείων βοήθειας. Δημιουργία φίλτρου μετατροπής εγγραφών 

από Refworks και χρήση του για σταδιακή μεταφόρτωση 32.000 παλαιών εγγραφών. 

Σύντομη παρουσίαση της υπηρεσίας στην σύγκλητο. 

 Εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων στο κομμάτι του δανεισμού, καθώς και την σωστή 

διαχείριση των προστίμων του Βιβλιοθηκονομικού Προγράμματος του ΑΠΘ. 

 Υλοποίηση μηχανισμού συγκέντρωσης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων των 

επιμέρους υπηρεσιών της ΒΚΠ. 

 Βελτίωση/αυτοματοποίηση στην αποστολή ενημερωτικών ειδοποιήσεων μέσω email 

των εκπρόθεσμων βιβλίων των περιφερειακών βιβλιοθηκών. 

 Βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης προστίμων των βιβλιοθηκών. 

 Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας για την εφαρμογή διαχείρισης των οικονομικών 

δεδομένων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

 Επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση υπολογιστών (hardware) και λογισμικού 

(software) του προσωπικού της ΒΚΠ. 

 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλους τους εξυπηρετητές της ΒΚΠ 

 Εγκατάσταση της πλατφόρμας του Ιδρυματικού Καταθετηρίου (ΙΚΕΕ) σε νέο σύστημα 

παραγωγής στο ΚΗΔ/ΚΕΥΥ. Μεταφορά ρυθμίσεων, παραμετροποιήσεων και κώδικα 

από δοκιμαστικό σύστημα. Διασύνδεση υπηρεσίας με ΚΗΔ/ΚΛΔ και ΚΗΔ/ΚΥΤΠ.  

Ανάπτυξη/τροποποίηση εργαλείων για το σύστημα παραγωγής. Επεξεργασία και 

μεταφορά 2343 εγγραφών, 420 χρηστών και όλων των σχετικών στατιστικών χρήσης 

από παλιό σύστημα (ψηφιοθήκη) στο νέο ΙΚΕΕ.  Μετατροπή -με βάση τα φίλτρα που 

δημιουργήθηκαν στο δοκιμαστικό σύστημα το προηγούμενο διάστημα- και εισαγωγή 
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στο νέο ΙΚΕΕ των περίπου 60.000 δημοσιεύσεων που συγκέντρωσε η ΜΟΔΙΠ στο 

RefWorks. Έλεγχος, ανάδραση με ΜΟΔΙΠ, διόρθωση και επαναεισαγωγή 

προβληματικών δημοσιεύσεων. Ανακοίνωση/διάθεση στο κοινό και έναρξη λειτουργίας 

της νέας υπηρεσίας σε πιλοτική φάση. Βελτίωση/ενημέρωση φορμών καταχώρησης με 

βάση σχόλια χρηστών. Μετάφραση επιπλέον κομματιών βοήθειας και δημιουργία 

ενημερωτικής σελίδας συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQ). 

 
Φοιτητικό Αναγνωστήριο 

Οι υπηρεσίες του φοιτητικού αναγνωστηρίου λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο. Δευτέρα – 

Παρασκευή 08.00 έως 02.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 08.00 έως 00.00. Εντός του 

αναγνωστηρίου λειτουργεί επίσης τμήμα της υπηρεσίας πληροφόρησης. 

 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διέθεσε το αμφιθέατρο  για τη διεξαγωγή 57 εκδηλώσεων. 
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Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια κατάρτισης 

Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συνέδρια και 

εκπαιδευτικά σεμινάρια αποκτώντας νέες δεξιότητες. Στόχος είναι η γνώση που αποκτάται από 

την εκπαίδευση να διαχέεται στο σύνολο των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι συμμετοχές των υπαλλήλων της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης σε σεμινάρια κατάρτισης και συνέδρια. 

 

Συμμετοχή σε σεμινάρια - συνέδρια Ημερομηνία Τόπος Συμμετέχοντες 

Δεδομένα βιβλιοθηκών στο μελλοντικό 

ψηφιακό περιβάλλον: FRBR και Linked Data» 

Οργάνωση Α.Π.Θ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

και Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

10-11/06/2013 
Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 
10 

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  
18-19/10/2012 

Πανεπιστήμιο 

Πειραιά 
4 

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
23-24/10/2013 

Πανεπιστήμιο 

Πάτρας 
1 

7th Metadata and Semantics Research 

Conference 
19-22/11/2013 

ΤΕΙΘ, Βυζαντινό 

Μουσείο 
1 

 

Ανακοινώσεις Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε συνέδρια και άλλες 

επιστημονικές εκδηλώσεις 

Τίτλος ανακοίνωσης Συνέδριο Ημερομηνία 

Προωθώντας την ανοικτή πρόσβαση: 

συνεργασία της ΒΚΠ με τη ΜΟΔΙΠ 

ΑΠΘ 

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
14-15/11/2011 

 
Υπηρεσίες Ανάδειξης της Πνευματικής 

Παραγωγής του ΑΠΘ 
20/06/2013 

Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ανοικτά 

Ακαδημαϊκά Μαθήματα  

«Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 

ΑΠΘ – AUTh Opencourses» 
27/6/2013 

 

 

 

 

http://lib2.uom.gr/linked_data/
http://lib2.uom.gr/linked_data/
http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el/frontpage
http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el/frontpage
http://conference2013.lis.upatras.gr/
http://conference2013.lis.upatras.gr/
http://mtsr2013.teithe.gr/
http://mtsr2013.teithe.gr/
http://leo.hua.gr/palc2012/sites/default/files/pictures/pres/Koseoglou%20et%20al%2012-10-2012.ppt
http://leo.hua.gr/palc2012/sites/default/files/pictures/pres/Koseoglou%20et%20al%2012-10-2012.ppt
http://leo.hua.gr/palc2012/sites/default/files/pictures/pres/Koseoglou%20et%20al%2012-10-2012.ppt
http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el/frontpage
http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el/frontpage
http://conferences.lib.auth.gr/clib2013/clib2013
http://conferences.lib.auth.gr/clib2013/clib2013
http://www.auth.gr/news/conferences/16098
http://www.auth.gr/news/conferences/16098
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Επιμόρφωση προσωπικού στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ 

Τίτλος προγράμματος Υπάλληλοι 

Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο για τη διοίκηση 

ολικής ποιότητας 
1 

Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας  2 

Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη 1 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών  1 

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2 

Βασικές γνώσεις για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 2 

Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας  ομαδικής συνεργασίας 
διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων  

2 

Σύνολο 11 
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Συμμετοχή σε δράσεις και διοργάνωση εκθέσεων  

Τίτλος Ημερομηνία 

«Περιήγηση στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από έργα της συλλογής Ιωάννη 

Τρικόγλου» 
26/6/2012 

«100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (1912-2012) μέσα από τις 

συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» 
10/10/2012 

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ στο Open House Thessaloniki 2012 21/11/2012 

Συμμετοχή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην εκδήλωση "Το ΑΠΘ στο NΟΗΣΙΣ, 

Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού 
15/1/2013 

BOAI10:Budapest Open Access Initiative 10:-  μετάφραση στα ελληνικά. Η 

μετάφραση είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης: 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-

translation-1  

Για λόγους προβολής η ανάρτηση της μετάφρασης έγινε και στο επίσημο site 

openaccessweek (http://www.openaccessweek.org/), όπου ήταν πρώτο νέο για 

είκοσι μέρες (1 Ιουνίου – 20 Ιουνίου 2013) 

30/5/2013 

 

Συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων 

Η υπηρεσία του ιστότοπου συνεργάστηκε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και δημιούργησε δύο αρχεία παρουσιάσεων (ppt) της Βιβλιοθήκης και 

Κέντρου Πληροφόρησης( ΒΚΠ) στα Αγγλικά.  

Τίτλος Ημερομηνία 

Erasmus Welcome day - παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε Erasmus φοιτητές 27/9/2012 

Erasmus staff training week -παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε υπαλλήλους 

γραφείων Erasmus 
9/10/2012 

Erasmus Welcome day - παρουσίαση της Βιβλιοθήκης σε Erasmus 

φοιτητές 
21/2/2013 

Erasmus staff training week -  παρουσίαση Βιβλιοθήκης σε διοικητικούς 

υπαλλήλους 
10/10/2013 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greek-translation-1
http://www.openaccessweek.org/
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Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης σε οργανισμούς 

Η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της ανταλλαγής γνώσεων και της δημοσιοποίησης του έργου της 

συμμετέχει στους παρακάτω οργανισμούς: 

 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) - HEAL-Link 

 International Federation of Library Association (IFLA) με ετήσια συνδρομή €475 

 Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) με ετήσια συνδρομή €360 

 Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER) 

 The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) 

 openarchives.eu 

 openarchives.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών 

 Τhe University of Illinois OAI-PMH Data Provider 

 

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη δέχθηκε 2 σπουδαστές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση της πρακτικής 

τους άσκησης. 

 

Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

υλοποιώντας το έργο «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.» με 

επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Μπαμπατζιμόπουλο, καθηγητή του Τμήματος 

Γεωπονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.  Αναλυτικά στοιχεία του έργου παρουσιάζονται 

στη διεύθυνση http://www.lib.auth.gr/index.php/el/espa 

 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, μεταξύ άλλων:  

 Η ψηφιοποίηση 1.000.000 σελίδων σπάνιων βιβλίων και ελληνικών περιοδικών που 

έχουν εκδοθεί προ του 1920 

 Η αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήματος της βιβλιοθήκης (Horizon) με 

σύγχρονο σύστημα open source 

 Ο ανασχεδιασμός και ενιαία παρουσίαση των διαδικτυακών υπηρεσιών της 

βιβλιοθήκης του ΑΠΘ 

 Η δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης έκδοσης και διάθεσης ηλεκτρονικών 

ακαδημαϊκών περιοδικών που εκδίδονται εντός του ΑΠΘ 

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/espa
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 Η δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης καταχώρησης και διαχείρισης συνεδρίων και 

άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εντός του ΑΠΘ 

 η αναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) του 

ΑΠΘ 

 
Παράλληλα με τα παραπάνω, η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη ψηφιακών 

μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» που εκπονείται στο ΑΠΘ 

υπό την κύρια ευθύνη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. 

 

Επίσης η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) λειτουργεί 

από το 1999 την Υπηρεσία Διάθεσης Ηλεκτρονικών Πηγών.  

Οι υπηρεσίες του ΣΕΑΒ που στηρίζονται από τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ είναι οι παρακάτω: 

 Υπηρεσία διάθεσης 14.500 επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών στην 

ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας παράλληλα με την ευθύνη των 

διαπραγματεύσεων με τους εκδότες, τον έλεγχο των συμβάσεων και την  

εξυπηρέτηση των βιβλιοθηκών μελών του ΣΕΑΒ. 

 Υποστήριξη του ιστοτόπου των ηλεκτρονικών περιοδικών, υποστήριξη των μελών για 

προβλήματα πρόσβασης, υποστήριξη του HEAL-Link Federation για την πρόσβαση 

μέσω Shibboleth. 

 Συμμετοχή στην οριζόντια δράση του ΣΕΑΒ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για την 

δημιουργία υπηρεσίας αποστολής άρθρων επιστημονικών περιοδικών του HEAL-Link 

σε οργανισμούς του δημοσίου που δεν είναι μέλη του HEAL-Link (82 οργανισμοί όπως 

νοσοκομεία, ΕΦΕΤ, Γενικό Χημείο του Κράτους κτλ.) 

 Είναι υπό προκήρυξη διαγωνισμός εξοπλισμού 125.000 ευρώ υπό την ευθύνη του 

ΕΜΠ ο οποίος  θα εγκατασταθεί στο ΚΗΔ ώστε να μεταφορτωθούν όλα τα αρχεία των 

περιοδικών που έχουν αγοραστεί τα προηγούμενα έτη από το HEAL-Link. 

 Κατοχυρώθηκε ήδη διαγωνισμός για τη δημιουργία συστήματος ERMS (Electronic 

Resources Management System), την ευθύνη του οποίου έχει το ΑΠΘ και θα στηρίξει 

όλα τα μέλη του ΣΕΑΒ. 
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Προβλήματα και μελλοντικές δράσεις 

1. Στη διάρκεια της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς απομακρύνθηκαν από τη 

βιβλιοθήκη 1 μόνιμος και 4 ΙΔΑΧ που με πρυτανικές αποφάσεις εργάζονται πλέον στην 

κεντρική διοίκηση του ΑΠΘ, 2 άτομα (ΙΔΑΧ) έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επιπλέον 

με την νέα διαθεσιμότητα απομακρύνονται άλλοι 7 υπάλληλοι . 

2. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η καθυστέρηση στην έγκριση της πίστωσης για την 

διενέργεια διαγωνισμού ξενόγλωσσων περιοδικών και βάσεων του ΑΠΘ για το έτος 

2013. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 με αποτέλεσμα η διενέργεια του διαγωνισμού να 

γένει τον Ιανουάριο του2014. 

3. Μη έγκριση πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης.  

4. Εκκρεμούν αποφάσεις έγκρισης για σημαντικά έργα αναβάθμισης της ασφάλειας και 

ποιότητας των κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδομών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

Επιγραμματικά αναφέρονται: 

 Αντικατάσταση του υποσταθμού χαμηλής τάσης στο παλιό κτίριο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης 

 Αντικατάσταση ή επισκευή αντλίας ψύξης νερού και αντικατάσταση του πύργου 

ψύξης της κλιματιστικής μονάδας. 

 Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στα δύο υπόγεια του παλιού κτιρίου της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης όπου φυλάσσονται σπάνια τεκμήρια 

 Δημιουργία εξόδου κινδύνου στο φοιτητικό αναγνωστήριο 

5. Ενοποίηση ομοειδών βιβλιοθηκών. Πάγιο αίτημα της Επιτροπής Εποπτείας 

Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών. 

6. Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005) και του άρθρου 

48 του Ν.4009/2011 «όλες οι Βιβλιοθήκες Σχολών, Τμημάτων ή Τομέων υπάγονται 

διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή 

σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική 

ανάπτυξης και διαχείρισης των οικονομικών πόρων». 

7. Ανασχεδιασμός, συστηματοποίηση και συνολική μηχανογραφημένη διαχείριση υπό την 

εποπτεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης των παραγγελιών προμήθειας βιβλιακού υλικού 

8. Μετάβαση σε νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βιβλιοθήκης (στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»).  


