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ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για τη περίοδο Σεπτεµβρίου 2005 έως Σεπτέµβριο 2006 η Επιτροπή ΒΙ.ΚΕ.Π. είχε την
ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος ο κ. Μ. Πατεράκης (Αντιπρύτανης), και µέλη οι κ. κ. Α. Λιάβας (µέλος ∆ΕΠ Τµ.
ΗΜΜΥ), κ. Ε. Μανούτσογλου (µέλος ∆ΕΠ Τµ. ΜΟΠ), κ. Ε. Μαριά (µέλος ∆ΕΠ Τµ. Γενικού), Ι.
Νικολός ((µέλος ∆ΕΠ Τµ. ΜΠ∆) και Θ. Τσούτσος (µέλος ∆ΕΠ Τµ. ΜΠΕΡ). Εκπρόσωποι των
φοιτητών ήταν οι κ.κ Β. Καββαδιας (τακτικό µέλος Συλλόγου φοιτητών ΗΜΜΥ), Χ. Θερµολιά
(αναπληρωµατικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΗΜΜΥ), Σ. Σακκάς (τακτικό µέλος Συλλόγου
φοιτητών ΜΠ∆) και Γ. Καρταλτζής (αναπληρωµατικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΜΠ∆).
Εκπρόσωποι φοιτητών από τα υπόλοιπα τµήµατα δεν είχαν οριστεί.
Εκπρόσωποι του προσωπικού της ΒΙ.ΚΕ.Π. ήταν οι Χ. Ντουντουνάκη, η Ε. Πρεντάκη µε
εισηγήτρια την Μ. Νταουντάκη (Προϊσταµένη ΒΙ.ΚΕ.Π.).

Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π. 2006

∆ηµιουργία αρχείου 29/8/07

2

1. Το κοινό της ΒΙ.ΚΕ.Π.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 καταχωρήθηκαν στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της
ΒΙ.ΚΕ.Π. ως νέα µέλη 446 άτοµα ενώ διεγράφησαν 114. Έτσι ο συνολικός αριθµός των
εγγεγραµµένων µελών της ΒΙ.ΚΕ.Π. διαµορφώθηκε στους 5355. Από αυτούς οι 3166 ήταν
µέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας και 2189 εξωτερικοί χρήστες.

Χρήστες Μελη Βι.Κε.Π.
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2. Υπηρεσίες
2.1 ∆ανεισµός
Στη διάρκεια του έτους έγιναν 18174 δανεισµοί.
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2.2 Εσωτερικός ∆ανεισµός
Κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφηκαν 446 αιτήµατα χρήσης µη δανειζόµενου υλικού
εντός των χώρων της ΒΙ.ΚΕ.Π..
2.3 Κρατήσεις
Υποβλήθηκαν στη Βι.Κε.Π. και διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 492 αιτήµατα κράτησης υλικού.
2.4 Παράδοση φωτοαντιγράφων άρθρων
Υποβλήθηκαν στη Βι.Κε.Π. 242 αιτήµατα χρηστών για παράδοση φωτοαντιγράφων άρθρων
από τα οποία τα 221 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς.
Παράλληλα διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 175 από τα 257 αιτήµατα από συνεργαζόµενες
ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για αποστολή άρθρων σε αυτές.

2.5 ∆ια-δανεισµός βιβλίων
Υποβλήθηκαν στη Βι.Κε.Π. 84 αιτήµατα χρηστών για δια-δανεισµό βιβλίων από τα οποία τα
29 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς.
Παράλληλα διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 36 από τα 41 αιτήµατα για διαδανεισµό βιβλίων προς
συνεργαζόµενες ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες.
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Υπηρεσία ∆ιαδανεισµού από άλλες Βιβλιοθήκες
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Υπηρεσία ∆ιαδανεισµού προς άλλες Βιβλιοθήκες
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2.6 Εκπαίδευση χρηστών
Κατά τη διάρκεια του 2006 υπεβλήθησαν 10 αιτήσεις για συµµετοχή σε σεµινάρια
εκπαίδευσης χρηστών στα οποία τελικά συµµετείχαν 60 άτοµα. Παράλληλα έγινε οµαδική
ξενάγηση στους χώρους της ΒΙ.ΚΕ.Π. σε 328 µαθητές από σχολεία των Χανίων.
3. Πληροφοριακές πηγές & υλικό
3.1 Έντυπο υλικό
Στη διάρκεια του έτους η συλλογή της ΒΙ.ΚΕ.Π. αριθµούσε 56439 τεκµήρια σε µορφή
µονογραφιών.
Παράλληλα συνεχίστηκαν οι τρέχουσες συνδροµές της ΒΙ.ΚΕ.Π. σε 399 τίτλους έντυπων
περιοδικών και εφηµερίδων.
3.2 Μη έντυπο υλικό
Η συλλογή του µη έντυπου υλικού της ΒΙ.ΚΕ.Π. εµπλουτίστηκε µε την αγορά 12 CD-ROMs µε
κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ενώ προστέθηκαν άλλα 183 τεµάχια µη έντυπου υλικού ως δωρεές,
συνοδευτικά συνδροµών.
Το συνολικό κόστος αγοράς µη έντυπου υλικού ανήλθε σε 1.106.34 €
3.3 Ηλεκτρονικά βιβλία
Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια των συµφωνιών που συνήψε ο ΣΕΑΒ του
οποίου και είναι µέλος, απέκτησε πρόσβαση στο παρακάτω ηλεκτρονικό υλικό:
- ΙΕΕΕ Proceedings
- SpringerLink Book Series
- Oxford Reference Online
3.4 Ηλεκτρονικά περιοδικά
Αναφορικά µε τα ηλεκτρονικά περιοδικά η Βι.Κε.Π. είχε πρόσβαση σε 12.354 τίτλους
ηλεκτρονικών περιοδικών (ενηµέρωση από τη ∆ιοικούσα Επιτροπη Οριζόντιας δράσης,
20/12/2006). Από αυτούς, οι 12.216 τίτλοι διατέθηκαν κατόπιν συµφωνιών που συνήψε ο
Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών* (ΣΕΑΒ) µε τους εκδότες τους ενώ οι
υπόλοιποι 138 τίτλοι χρηµατοδοτήθηκαν από πόρους της ΒΙ.ΚΕ.Π..
Το κόστος των έντυπων και ηλεκτρονικών συνδροµών σε περιοδικά ανήλθε σε 173.954,11 €.
Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε βιβλιοδεσία παλαιότερων τευχών περιοδικών το κόστος της
οποίας ανήλθε στα 6981,65 €.
Παράλληλα το 2006, ανανεώθηκαν όλες οι τρέχουσες συµφωνίες µε τους εκδότες για τη
τριετία 2006-2008, µε εξαίρεση το συµβόλαιο του Springer που ανανεώθηκε για τέσσερα
χρόνια (2006-2009). Από την έκτακτη χρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ της Οριζόντιας ∆ράσης
αγοράστηκαν εφάπαξ τα αρχεία των προηγούµενων ετών των περιοδικών των εκδοτών
Elsevier, IOP, ACS, Springer και µέρος του αρχείου του Wiley.
Επίσης, η ΒΙ.ΚΕ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης είχε πρόσβαση στα περιοδικά οργανισµών φορέων που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση σε κάποια από τα περιοδικά τους, όπως οι:
-

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

-

HighWire Press

-

NUMDAM

-

Project Eyclid

*

Πρώην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ) όπως µετονοµάσθηκε
βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 3403/2005 (ΦΕΚ Α΄/260/2005).
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3.5 Ηλεκτρονικές Βάσεις ∆εδοµένων
Η Βι.Κε.Π. παρείχε, στα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, ηλεκτρονική πρόσβαση [είτε
µέσω συνεργατικών σχηµάτων αγοράς µε άλλα µέλη του ΣΕΑΒ (Σύνδεσµος Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών), είτε µε δική της πρωτοβουλία] στις εξής βάσεις δεδοµένων:
Βάσεις που η συνδροµή τους συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ΄ ΚΠΣ)ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Βιβλιοθηκης
Complete Campbridge Science Collection
Classification Web
Eurographics
MathSciNet
SPE E-library
ICAP
Journal Citation Reports
Ulrich’ s Web
Web of Science
Βάσεις που η συνδροµή τους αποκτήθηκε από άλλους φορείς
ASEE (∆ωρεάν)
Dissertation Abstracts International (κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού)
Ei- Compendex (κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού)
IEE Proceedings package (κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού)
ΝΟΜΟΣ (Intracom) [κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού]

SCIRUS (∆ωρεάν)
EEVL (∆ωρεάν)
SpringerLink Book Series (µέσω του ΣΕΑΒ)
Το συνολικό κόστος για τις εν λόγω βάσεις ανήλθε σε 53.749,11 €
3.6 Άρτεµις
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Συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση των κατατιθέµενων διπλωµατικών και µεταπτυχιακών εργασιών
των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και η καταχώριση τους στην ηλεκτρονική βάση
γκρίζας βιβλιογραφίας «Άρτεµις». Το 2006 καταχωρήθηκαν στην «Αρτεµις» συνολικά 181
νέα τεκµήρια (διπλωµατικές, µεταπτυχιακές & διδακτορικές εργασίες του Πολυτεχνείου
Κρήτης).

4. Προσκτήσεις Υλικού
Κατά τη διάρκεια του έτους αποκτήθηκαν συνολικά από τη Βι.Κε.Π. 1364 αντίτυπα.


Αγορά έντυπου υλικού από παραγγελίες τµηµάτων 781 αντίτυπα.



Αγορά οπτικοακουστικού υλικού 12 τεκµήρια.



Κατάθεση διπλωµατικών εργασιών Πολυτεχνείου Κρήτης 144 τεκµήρια



Κατάθεση µεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών Πολυτεχνείου Κρήτης 100
αντίτυπα



∆ωρεές υλικού 196 αντίτυπα



∆ωρεές µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο 131 αντίτυπα

5. Υλικοτεχνική Υποδοµή
5.1 Θέσεις εργασίας
Κατά τη διάρκεια του έτους παρέµειναν στη διάθεση των χρηστών της ΒΙ.ΚΕ.Π. δώδεκα (12)
θέσεις εργασίας Sun Rays και 4 θέσεις Η/Υ στο παράρτηµα της Βι.Κε.Π.ς στη Γαλλική Σχολή
για τη πρόσβαση στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο (OPAC) και τις λοιπές ηλεκτρονικές
πηγές.
5.2 Αναβάθµιση εξοπλισµού – Προµήθεια νέου
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και τη παροχή αποτελεσµατικότερων υπηρεσιών
αναβαθµίστηκε ο υπάρχων ηλεκτρονικός εξοπλισµός κι έγινε προµήθεια νέου συνολικού
κόστους 14.250,31€ Επίσης έγινε προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού (40 SunRays) για το
νέο κτήριο (∆1) της Πολυτεχνειούπολης, συνολικού κόστους 60.662,63 €.

6. Ανθρώπινο δυναµικό
6.1 Στελέχωση
Κατά το 2006 το προσωπικό της ΒΙ.ΚΕ.Π. αριθµούσε 12 άτοµα µε τις παρακάτω ειδικότητες:


Έξι (6) βιβλιοθηκονόµοι



Τρεις (4) αρχειονόµοι-βιβλιοθηκονόµοι



Ένας (1) ηλεκτρονικός µηχανικός & µηχανικός Η/Υ



Μία (1) λογίστρια

Επίσης απασχολήθηκαν σε υποβοηθητικές εργασίες πέντε (6) φοιτητές από διάφορα τµήµατα
του Πολυτεχνείου Κρήτης
6.2 Επιµόρφωση
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Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και επιµόρφωσης του προσωπικού
πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω:









συµµετοχή δύο (2) ατόµων στη διηµερίδα µε θέµα «Ανάπτυξη και εφαρµογή δίγλωσσων
εγγραφών καθιερωµένοτ τύπου σε MARC21» (Παν/µιο Μακεδονίας)
συµµετοχή ενός (1) ατόµου συµµετοχή ενός (1) ατόµου στη 15η Συνεδρίαση της
∆ιοικούσας Επιτροπής της Οριζόντιας ∆ράσης» (ΕΜΠ, Αθήνα)
συµµετοχή ενός (1) ατόµου στο συνέδριο µε θέµα «Active Directory Server 2003» (New
Horizons Computer Learning Centers, Αθήνα)
συµµετοχή δύο (2) ατόµων στο ετήσιο συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µε θέµα
«Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και κοινωνιες των Πολιτών: ∆ηµιουργώντας δεσµούς γνώσης,
δηµοκρατίας και πολιτισµού στο ψηφιακό περιβαλλον» (Παν/µιο Πατρών)
συµµετοχή δύο (2) ατόµων σε διηµερίδα µε θέµα «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και δίκαιο στη
κοινωνία της πληροφορίας» (ΥΠΕΠΘ, ΕΙΕ)
συµµετοχή δύο ατόµων στο συνέδριο µε θέµα «Academic Library & Information services:
New Paradigms for the digital age”. (University of Bielefeld, Γερµανία)
συµµετοχή δύο (2) ατόµων στο ετήσιο συνέδριο της IATUL µε θέµα «Embedding Libraries
in Learning and Research»
συµµετοχή ενός (1) ατόµου στη διηµερίδα µε θέµα «Ο ρόλος των Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς: Institutional Repositories
(ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη)

8. Εσωτερικές ∆ιεργασίες
8.1 Καταλογογράφηση
Κατά τη διάρκεια του έτους το τµήµα καταλογογράφησης επεξεργάστηκε συνολικά 13920
εγγραφές. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στις εγγραφές αυτές ήταν οι εξής:


Νέες εγγραφές 2134



∆ιόρθωση 7679



Αντιγραφή



∆ιαγραφή 541

3566

8.2 ∆ιόρθωση καταλόγου καθιερωµένων όρων
Προκειµένου να προσαρµοστεί ο κατάλογος καθιερωµένων όρων της ΒΙ.ΚΕ.Π. στα πρότυπα
του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
διορθώθηκαν 4810 εγγραφές
καθιερωµένων όρων. Από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης των καθιερωµένων όρων
του καταλόγου έχουν διορθωθεί συνολικά 32408 εγγραφές. Η διαδικασία συνεχίζεται.

8.3 Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
(Σ∆Π) βασισµένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2000.
Στα πλαίσια της εφαρµογής του προτύπου, έγινε επιθεώρηση από τον διαπιστευµένο φορέα
πιστοποίησης TUV HELLAS , και κρίθηκε ότι η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης µπορεί να
λάβει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000, το οποίο και έλαβε.
Παράλληλα, από το 2004 παρακολουθούνται συστηµατικά δείκτες ποιότητας και συγκρίνονται
µε αντίστοιχους άλλων ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.
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9. Συµµετοχή Σε Εθνικούς & ∆ιεθνείς Φορείς
Η Βι.Κε.Π., προκειµένου να ενηµερώνεται πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις σε θέµατα που την
ενδιαφέρουν και για την καλύτερη εκµετάλλευση πληροφοριακών πηγών και εξοικονόµηση
πόρων, ήταν µέλος


του Εθνικού ∆ικτύου Συνεργασίας Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ),



της Σύνδεσµοςς Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ),



της International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),



της International Association of Technological University Libraries (IATUL) και της
American Library Association (ALA).

10. Οικονοµικά Στοιχεία
Συνολική Χρηµατοδότηση: 776.648 €
Τακτικός προϋπολογισµός 461.000 €
Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών 8.500 €
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Βιβ/κης & ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Αρχιτεκτονικής 307.148 €
∆απάνες 2006


αγορά µονογραφιών : 100.727,87 €



συνδροµές περιοδικών & βιβλιοδεσία : 180.935,76 €



λειτουργικά έξοδα & διάφορες δαπάνες: 12.804,82 €



δαπάνες πάγιου εξοπλισµού 32.638,07 €



δαπάνες για ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά περιοδικά και Βάσεις ∆εδοµένων:
70.857,28 €
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