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ΟΡΓΑΝΩΗ 

Γηα ηε πεξίνδν επηεκβξίνπ 2007 έωο επηέκβξην 2008 ε Δπηηξνπή ΒΙ.ΚΔ.Π είρε ηελ 

αθόινπζε ζύλζεζε: 

Πξόεδξνο ν θ. Μ. Παηεξάθεο (Αληηπξύηαλεο), θαη κέιε νη θ. θ. Γ. Αιεβίδνο (κέινο ΓΔΠ Σκ. 

ΜΟΠ),  Α. Ληάβαο (κέινο ΓΔΠ Σκ. ΗΜΜΤ),  θ. Δ. Μαξηά (κέινο ΓΔΠ Σκ. Γεληθνύ), Ι. Νηθνιόο 

(κέινο ΓΔΠ Σκ. ΜΠΓ) θαη Ι. Καξαθύιιεο (κέινο ΓΔΠ Σκ. ΜΠΔΡ). Δθπξόζωπνη ηωλ 

θνηηεηώλ ήηαλ νη θ.θ Ν. Μαθξόπνπινο (ηαθηηθό κέινο πιιόγνπ θνηηεηώλ ΗΜΜΤ), Κ. 

Παππάο (ηαθηηθό πιιόγνπ θνηηεηώλ ΜΗΥΟΠ), Μ. Αλαζηαζάθε (ηαθηηθό κέινο πιιόγνπ 

θνηηεηώλ ΜΠΓ), Ρ. Σερλίηε (ηαθηηθό κέινο πιιόγνπ θνηηεηώλ ΜΗΠΔΡ), Β. Σζεζκεηδήο  

(ηαθηηθό κέινο πιιόγνπ θνηηεηώλ Αξρηηεθηνληθήο), Ι. Κνηόπνπινο  (ηαθηηθό κέινο πιιόγνπ 

Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ). 

Δθπξόζωπνη θνηηεηώλ από ηα ππόινηπα ηκήκαηα δελ είραλ νξηζηεί. 

Δθπξόζωπνη ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο ΒΙ.ΚΔ.Π ήηαλ νη Υ. Νηνπληνπλάθε, ε Δ. Πξεληάθε κε 

εηζεγήηξηα ηελ Μ. Νηανπληάθε (Πξνϊζηακέλε ΒΙ.ΚΔ.Π). 

 

1. Σο κοινό της ΒΙ.ΚΔ.Π 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2008 θαηαρωξήζεθαλ ζην απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα ηεο 

ΒΙ.ΚΔ.Π ωο λέα κέιε 476 άηνκα ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηεγξάθεζαλ 192. Έηζη ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ εγγεγξακκέλωλ κειώλ ηεο ΒΙ.ΚΔ.Π  δηακνξθώζεθε ζηνπο 5527. Από 

απηνύο νη 3273 ήηαλ κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο θνηλόηεηαο θαη 2254 εμωηεξηθνί ρξήζηεο. 
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2. Τπηρεσίες 

 

2.1 Γανεισμός 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έγηλαλ 18047  δαλεηζκνί εθ ηωλ νπνίωλ νη 1616 (8.6% ηνπ ζπλόινπ) 

ζην παξάξηεκα ηεο Γαιιηθήο ρνιήο. 
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2.2 Εςωτερικόσ Δανειςμόσ 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ καταγράφθκαν 250 αιτιματα χριςθσ μθ δανειηόμενου υλικοφ 

εντόσ των χϊρων τθσ ΒΙ.ΚΕ.Π. 

 

2.3 Κρατήςεισ  

Υποβλικθκαν ςτθ Βι.Κε.Π. και διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ 282 αιτιματα κράτθςθσ υλικοφ.  

 

 

2.4 Παράδοςη φωτοαντιγράφων άρθρων 

Υποβλικθκαν ςτθ Βι.Κε.Π.  124 αιτιματα χρθςτϊν για παράδοςθ φωτοαντιγράφων άρκρων 

από τα οποία τα 116 διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ. 

Παράλλθλα διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ 115 από τα 140 αιτιματα από ςυνεργαηόμενεσ 

ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ για αποςτολι άρκρων ςε αυτζσ.  

 

 

2.5 Δια-δανειςμόσ βιβλίων 

Υποβλικθκαν ςτθ Βιβλιοκικθ 159 αιτιματα χρθςτϊν για δια-δανειςμό βιβλίων  από τα 

οποία τα 135 διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ. 

Παράλλθλα διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ 47 από τα 49 αιτιματα για διαδανειςμό βιβλίων 

προσ ςυνεργαηόμενεσ ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ. 

 

 
Σθμ:Παρατθρείται μείωςθ των αιτθμάτων διαδανειςμου, παρ’ όλα αυτά, θ υπθρεία 

παρουςιάηει ςυνεχι βελτίωςθ αναφορικά με το ποςοςτό διεκπεραίωςθσ. 
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2.6 Εκπαίδευςη χρηςτών 

Κατά τθ διάρκεια του 2008  υπεβλικθςαν 138 αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια 

εκπαίδευςθσ χρθςτϊν ςτα οποία τελικά ςυμμετείχαν 497 άτομα. Επίςθσ, 36 άτομα χριςτεσ 

τθσ Βι.Κε.Π. παρακολοφκθςαν εξειδικευμζνα ςτθν ζρευνα τουσ ςεμινάρια χριςθσ των 

θλεκτρονικϊν πθγϊν. 

 

3. Πληροφοριακζσ πηγζσ & υλικό 

 

3.1 Ζντυπο υλικό 

Στo τζλοσ του ζτουσ  θ ςυλλογι τθσ Βι.Κε.Π.  αρικμοφςε  50.3771 τεκμιρια ςε μορφι 

μονογραφιϊν, εκ των οποίων τα 4.464 βρίςκονται ςτο  Παράρτθμα τθσ Γαλλικισ. 

Παράλλθλα ςυνεχίςτθκαν οι τρζχουςεσ ςυνδρομζσ τθσ Βι.Κε.Π. ςε 379 τίτλουσ ζντυπων 

περιοδικϊν  και εφθμερίδων (ξενόγλωςςων και ελλθνικϊν). 

 

3.2 Μη ζντυπο υλικό 

Η ςυλλογι του μθ ζντυπου υλικοφ τθσ Βι.Κε.Π. εμπλουτίςτθκε με τθν αγορά 41 CD-ROMs , 

ενϊ προςτζκθκαν άλλα 114 τεμάχια μθ ζντυπου υλικοφ ωσ δωρεζσ & ςυνοδευτικά 

ςυνδρομϊν. 

Το ςυνολικό κόςτοσ αγοράσ μθ ζντυπου υλικοφ ανιλκε ςε 6397,49 €. 

 

 

 

                                                           
1
 Δθηππώζεηο WITH OWN.CLCD (Πξνζζέηω όια εθηόο AV, CF, Maps, MM) 
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3.3 Ηλεκτρονικά βιβλία 

Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κριτθσ, ςτα πλαίςια των ςυμφωνιϊν που ςυνιψε ο ΣΕΑΒ (Σφνδεςμοσ 

Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν)   του οποίου και είναι μζλοσ, εξακολουκοφςε να ζχει  

πρόςβαςθ ςε 12.500 τίτλουσ θλεκτρονικϊν βιβλίων, 184 τίτλουσ ςειρϊν (Elsevier, springer κτλ) και 3 

ςυλλογζσ λεξικϊν (Grove Art, Grove Music, Oxford Reference On- line)
2
. 

 

3.4 Ηλεκτρονικά περιοδικά 

Αναφορικά με τα θλεκτρονικά περιοδικά θ Βιβλιοκικθ είχε πρόςβαςθ ςε 14.947 τίτλουσ 

θλεκτρονικϊν περιοδικϊν. Από αυτοφσ, οι 14.772 τίτλοι διατζκθκαν κατόπιν ςυμφωνιϊν που 

ςυνιψε ο Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν
3
 (ΣΕΑΒ) με τουσ εκδότεσ τουσ 

(ενθμζρωςθ από το 17
ο
 Πανελλινιο Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν 24-26/9/08) ενϊ οι 

υπόλοιποι 175 τίτλοι χρθματοδοτικθκαν από πόρουσ τθσ Βι.Κε.Π. 

 

Το κόςτοσ των ζντυπων και θλεκτρονικϊν ςυνδρομϊν τθσ Βι.Κε.Π. ςε περιοδικά, ανιλκε ςε 

182.725,89 €. Παράλλθλα πραγματοποιικθκε βιβλιοδεςία παλαιότερων τευχϊν περιοδικϊν το 

κόςτοσ τθσ οποίασ ανιλκε ςτα  7948,11 €. 

Παράλλθλα ίςχυαν οι από το 2006 υπογεγραμμζνεσ,  ςυμφωνίεσ με τουσ εκδότεσ για τθ τριετία 

2006-2008, με εξαίρεςθ το ςυμβόλαιο του Springer που ανανεϊκθκε για τζςςερα χρόνια (2006-

2009). Από τθν ζκτακτθ χρθματοδότθςθ του ΕΠΕΑΕΚ τθσ Οριηόντιασ Δράςθσ κατά το 2007 

αγοράςτθκαν εφάπαξ τα αρχεία των προθγοφμενων ετϊν των περιοδικϊν  των εκδοτϊν Elsevier, IOP, 

ACS, Springer και μζροσ του αρχείου του Wiley.  

  Επίςθσ, θ Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κριτθσ είχε πρόςβαςθ ςτα περιοδικά οργανιςμϊν - φορζων 

που παρζχουν ανοιχτι πρόςβαςθ ςε κάποια από τα περιοδικά τουσ, όπωσ οι: 

- Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

- HighWire Press 

- NUMDAM 

- Project Eyclid 

 

3.5 Ηλεκτρονικζσ Βάςεισ Δεδομζνων 

Η Βι.Κε.Π. παρείχε, ςτα μζλθ τθσ Πολυτεχνειακισ Κοινότθτασ, θλεκτρονικι πρόςβαςθ *είτε 

μζςω ςυνεργατικϊν ςχθμάτων αγοράσ με άλλα μζλθ του ΣΕΑΒ (Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν 

Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν), είτε με δικι τθσ πρωτοβουλία+  ςτισ εξισ βάςεισ δεδομζνων 

(με ανανζωςθ των υπαρχόντων ςυνδρομϊν): 

Βάζεις ποσ η ζσνδρομή ηοσς ζσγτρημαηοδοηήθηκε από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη (Γ΄ ΚΠΣ)- 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Βιβλιοθήκης 

- Bankscope – European Coverage 

- Complete Campbridge Science Collection 

- Classification Web 

                                                           
2
 Ενθμζρωςθ από 18ο Πανελλ. Συνεδριο Ακαδ. Βιβ/κϊν 24-26/9/2008 

3 Πρϊθν Κοινοπραξία Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (ΚΕΑΒ) όπωσ μετονομάςκθκε βάςει του  Άρκρου 17 του Ν. 

3403/2005 (ΦΕΚ Αϋ/260/2005). 
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- Dissertation Abstracts International 

- Ei Compendex 

- Eurographics 

- MathSciNet  

- SPE E-library 

- ICAP 

- Journal Citation Reports  

- Ulrich’ s Web 

- Web of Science 

- Νόκνο ( Intracom) 

- Σξάπεδα Ννκηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΑ) 

Το ςυνολικό κόςτοσ για τισ εν λόγω βάςεισ ανιλκε ςε 59.146,11 €. 

3.6 Άρτεμισ 

Συνεχίςτθκε θ ψθφιοποίθςθ των κατατικζμενων διπλωματικϊν και μεταπτυχιακϊν 

εργαςιϊν των φοιτθτϊν του Πολυτεχνείου Κριτθσ και θ καταχϊριςθ τουσ ςτθν θλεκτρονικι  

βάςθ γκρίηασ βιβλιογραφίασ  «Άρτεμισ». Το 2008 καταχωρικθκαν ςτθν «Άρτεμισ» ςυνολικά 

267 νζα τεκμιρια (διπλωματικζσ, μεταπτυχιακζσ & διδακτορικζσ εργαςίεσ του 

Πολυτεχνείου Κριτθσ). Από το 2000 ζωσ τζλοσ του 2008, θ «Άρτεμισ»  εμπλουτίςτθκε με  

1335 τεκμιρια από τθ Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κριτθσ. 

4. Προςκτήςεισ Τλικοφ4 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ αποκτικθκαν ςυνολικά από τθ Βι.Κε.Π.,  1392 τεκμιρια 

(ζντυπου και μθ ζντυπου υλικοφ). Αναλυτικότερα:  

 Αγορά ζντυπου υλικοφ από παραγγελίεσ τμθμάτων, 351 τεκμιρια. 

 Ειςαγωγι ςτον κατάλογο τθσ Βι.Κε.Π, ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ αναμόρφωςθσ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν, 126 τεκμιρια. 

 Αγορά οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, 41 τεκμιρια. 

 Κατάκεςθ διπλωματικών  εργαςιών Πολυτεχνείου Κριτθσ, 201 τεκμιρια ςε ζντυπθ & 
θλεκτρονικι μορφι και 29 μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 Κατάκεςθ μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργαςιών Πολυτεχνείου Κριτθσ, 127 
τεκμιρια ςε ζντυπθ & θλεκτρονικι μορφι και 10 μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 Δωρεζσ ζντυπου υλικοφ, 283 τεκμιρια. 

 Προςκτιςεισ από ςυνδρομζσ (IFLA, SWETS κτλ), 7 τεκμιρια. 

 υνοδευτικό υλικό περιοδικϊν, 114 τεκμιρια. 

 Δωρεζσ μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν από το Εκνικό Μετςόβιο 
Πολυτεχνείο, 84 τεκμιρια. 

                                                           
4
 Σα ζηνηρεία απηά είλαη όπωο πξνθύπηνπλ γηα θάζε έηνο από ην Βηβιην Δηζαγωγήο, αλεμάξηεηα από ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό από ηνλ νπνίν πιεξώζεθαλ. 
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5. Τλικοτεχνική Τποδομή 

5.1 Θζςεισ εργαςίασ 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ παρζμειναν ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν τθσ Βι.Κε.Π. δϊδεκα (12) 

κζςεισ εργαςίασ Sun Rays ςτο κτίριο Ε1,  40 κζςεισ εργαςίασ Sun Rays ςτο κτίριο Δ1 και  4 

κζςεισ Η/Υ ςτο παράρτθμα τθσ Βι.Κε.Π. ςτθ Γαλλικι Σχολι για τθ πρόςβαςθ ςτον 

αυτοματοποιθμζνο κατάλογο (OPAC) και τισ λοιπζσ θλεκτρονικζσ πθγζσ.  

5.2 Αναβάθμιςη εξοπλιςμοφ – Προμήθεια νζου 

Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν και τθ παροχι αποτελεςματικότερων 

υπθρεςιϊν αναβακμίςτθκε ο υπάρχων θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ κι ζγινε προμικεια νζου, 

ςυνολικοφ κόςτουσ 30.257,83€ . 

 

6. Ανθρώπινο δυναμικό 

6.1 τελζχωςη 

Κατά το 2008 το προςωπικό τθσ Βι.Κε.Π. αρικμοφςε 15 άτομα με τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 Ζξι (6) βιβλιοκθκονόμοι 

 Πζντε (5) αρχειονόμοι-βιβλιοκθκονόμοι  

 Ζνασ (1) θλεκτρονικόσ μθχανικόσ & μθχανικόσ Η/Υ 

 Μία (1) λογίςτρια 

 Μια (1) κακαρίςτρια  

 Ζνασ (1) Διοικθτικόσ-Γραμματζασ 

 

Επίςθσ απαςχολικθκαν ςε υποβοθκθτικζσ εργαςίεσ επτά (7) φοιτθτζσ από διάφορα 

τμιματα του Πολυτεχνείου Κριτθσ 

 

6.2 Επιμόρφωςη 

 Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ,  μζλθ του 

προςωπικοφ  τθσ  Βι.Κε.Π. ςυμμετείχαν ςτα παρακάτω προγράμματα: 

Ημερομηνία Αντικείμενο Εκπαίδευςησ Φορζασ & Σόποσ  Διεξαγωγήσ 

1-2/1/2008 
Συγκρότθςθ & ςυντονιςμόσ του χϊρου των 
βιβ/κϊν των μουςείων & αρχείων τζχνθσ ςτθν 
Ελλάδα: αναηιτθςθ πολιτικισ και ςυνεργαςίασ  

Βιβ/κθ ΑΣΚΤ, Ακινα 

3-7/3/2008 Ανάλυςθ δεδομζνων με λογιςτικά φφλλα ΠΙΝΕΠ Κριτθσ, Χανιά 
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7-11/4/2008 

2279-Planning, implementing & maintaining a MS 

Windows server 2003 active directory 

infrasructure 

Informacy AE, Ακινα 

14/4/2008 
Ανοικτι πρόςβαςθ: Νζοι τρόποι διάδοςθσ τθσ 

Ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ 
Παν/μιο Μακεδονίασ, Θες/νίκθ 

18/4/2008 Σεμινάριο χριςθσ VDX ΣΕΑΒ, Παν/μιο Κριτθσ, Ηράκλειο 

27/05/2008 
Σεμινάριο χριςθσ τθσ νζασ πλατφόρμασ Web of 

Science 
ITE, Ηράκλειο 

1-5/07/2008 

37
th

 LIBER CONFERENCE: Bridging the digital 

divide: effective Library partnerships in the digital 

age. 

Association of European Research 

Libraries (LIBER), Κων/πολθ 

24-26/9/2008 

17
ο
 Συνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβ/κων: Η 

αξιολόγθςθ των βιβ/κων ωσ ςτοιχείο 

αξιολόγθςθσ των Ιδρυμάτων 

Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

16-17/10/2008 

Internet Librarian International 2008: translating 

2.0 technologies for tangible benefits and 

tranparency 

Information Today Inc., Λονδίνο 

11-12/12/2008 

Πλθροφοριακι παιδεία και Ανϊτατθ ελλθνικι 

εκπαίδευςθ. Η ςυμβολι των ζργων ΕΠΕΑΕΚ ςτισ 

ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ 

Παν/μιο Θεςςαλίασ, Βόλοσ 

 

 

8. Εςωτερικζσ Διεργαςίεσ 

 

8.1 Καταλογογράφηςη 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ το τμιμα καταλογογράφθςθσ επεξεργάςτθκε ςυνολικά 11.857 

εγγραφζσ. Οι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν ςτισ εγγραφζσ αυτζσ ιταν οι εξισ: 

 

 Νζεσ εγγραφζσ 974 

 Διόρκωςθ  3293 

 Αντιγραφι  116 

 Διαγραφι 3063 

 

 

8.2 Δυαρμογή σστήματος Γιατείρισης Ποιότητας  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

(ΓΠ) βαζηζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 9001: 2000.  
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ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηύπνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24/07/2008  ε 

πξνγξακκαηηζκέλε 2
ε
 επηηήξεζε από ηνλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο TUV HELLAS , 

θαη αλαλεώζεθε ε ηζρύο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2000. 

Παξάιιεια, από ην 2004 παξαθνινπζνύληαη ζπζηεκαηηθά δείθηεο πνηόηεηαο θαη ζπγθξίλνληαη 

κε αληίζηνηρνπο άιιωλ αθαδεκαϊθώλ Βηβιηνζεθώλ.  

 

9. υμμετοχή ε Εθνικοφσ & Διεθνείσ Φορείσ 

Η Βι.Κε.Π.,  προκειμζνου να ενθμερϊνεται πάνω ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςε κζματα που 

τθν ενδιαφζρουν και για τθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ πλθροφοριακϊν πθγϊν και 

εξοικονόμθςθ πόρων, ιταν μζλοσ  

 του Εθνικοφ Δικτφου υνεργαςίασ Επιςτημονικών και Σεχνολογικών Βιβλιοθηκών του 
Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ),  

 του υνδζςμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ),  

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

 τθσ International Association of  Technological University Libraries (IATUL) και  

 τθσ American Library Association (ALA). 

 

10. Οικονομικά τοιχεία 

Συνολικι Χρθματοδότθςθ:   707.552 € 

Τακτικόσ προχπολογιςμόσ:  250.000 € (για κτίρια Ε1, Δ1, και Παράρτθμα Βι.Κε.Π. ςτθ 

Γαλλικι) 

Επιχορθγιςεισ Επιτροπισ Ερευνϊν:  7.000 € 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Βιβ/κθσ:  450.552 € 

 

Κυριότερεσ Δαπάνεσ 2008 

 αγορά μονογραφιϊν (βιβλίων) : 17.521,08 € 

 ςυνδρομζσ περιοδικϊν & βιβλιοδεςία : 190.674 € 

 λειτουργικά ζξοδα & διάφορεσ δαπάνεσ: 14.892,38 € 

 δαπάνεσ πάγιου εξοπλιςμοφ 25.699,22 € 

 δαπάνεσ για θλεκτρονικζσ πθγζσ (θλεκτρονικά περιοδικά και Βάςεισ Δεδομζνων) : 
81.623,33 € 

 

 

 


