
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΣΤΡΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. 
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∆οµή Ε. Π. Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
ΕΠΕΑΕΚ 

          Παρεµβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
 
 
 

2.1: Αναβάθµιση της ποιότητας 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης 

2.2: Αναµόρφωση 
προγραµµάτων σπουδών – 
διεύρυνση τριτοβάθµιας  
εκπαίδευσης  

 
Α2: Προώθηση & 
Βελτίωση της 

εκπαίδευσης και 
της αρχικής 

επαγγελµατικής 
κατάρτισης στα 
πλαίσια της δια 
βίου µάθησης 

2.3: Αρχική επαγγελµατική 
εκπαίδευση & κατάρτιση 

 

2.4: Επαγγελµατικός 
προσανατολισµός & σύνδεση µε 
αγορά εργασίας 

2.1.1: Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των 
εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών καθώς
και των µαθητών 

2.1.3: Ενίσχυση και εµπλουτισµός βιβλιοθηκών 

2.2.1: Αναµόρφωση  εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και εκπαιδευτικού υλικού 

2.2.2: Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της 
Τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης και αναµόρφωση 
προγραµµάτων σπουδών 

2.2.3: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών – 
έρευνα - υποτροφίες 

2.3.1: Προγράµµατα αναβάθµισης  σπουδών ΙΕΚ 

2.3.3: Αναβάθµιση σπουδών σχολών Λοιπών 
Φορέων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 

2.3.2: Ανάπτυξη – αναβάθµιση των ΤΕΕ και ΣΕΚ 

2.4.3: Προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
σύνδεσης της εκπαίδευσης  µε την αγορά εργασίας

2.4.2: Πρακτική άσκηση & γραφεία διασύνδεσης 

2.4.1: Συµβουλευτική & επαγγελµατικός  
προσανατολισµός µαθητών  

ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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Οι 6 άξονες προτεραιότητας 

 
Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα για όσους 
απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό 
Α2: Προώθηση & βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα 
πλαίσια της δια βίου µάθησης 
Α3: Ανάπτυξη & προώθηση της επιχειρηµατικότητας και προσαρµοστικότητας των νέων 
Α4: Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
Α5: ∆ηµιουργία & ενίσχυση υποδοµών για την Υλοποίηση των Μέτρων  ΕΚΤ (ΕΤΠΑ) 
Α6: Τεχνική βοήθεια 
 

Προϋπολογισµός  Α2 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός   1.532.435 χιλ. ΕΥΡΩ.  
Χρηµατοδότηση:  Εθνικοί πόροι 25%   ΕΚΤ 75%.   
Απορροφά το 61,7% του προϋπολογισµού του ΕΠΕΑΕΚ   

 
 
 

Κατευθύνσεις Υπουργείου αναφορικά µε την ενέργεια 2.1.3. 
 

Στόχοι 
�� Υποστήριξη  προγραµµάτων σπουδών 
�� Μετεξέλιξη των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών σε κεντρικές λεωφόρους 

προσφοράς πληροφορίας 
�� Υποστήριξη εκπαίδευσης από απόσταση 
�� Επέκταση του συλλογικού καταλόγου 

 
 
 
 
Μέσον 

�� Ενίσχυση και εµπλουτισµός του συλλογικού καταλόγου 
�� Ενίσχυση του διϊδρυµατικού δανεισµού (∆ιαδανεισµού) 
�� Αύξηση συνδροµών ηλεκτρονικού υλικού 
�� Αξιολόγηση δράσεων των ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (∆είκτες Αποτίµησης) 
�� Ηλεκτρονική καταχώρηση γκρίζας βιβλιογραφίας 
�� Συνεχής επιµόρφωση προσωπικού Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 
�� Υποστήριξη υποδοµής για στήριξη ΑΜεΑ 
�� ∆ηµιουργία καταλόγων και ψηφιοποίηση υλικού της ΕΒ 

 
 
 
 
Πρόταση της ΒΥΠ του Π.Κ. 

�� Προσαρµοσµένη στα παραπάνω δεδοµένα 
�� Αξιολογηµένη ως η 3η  καλύτερη στην Ελλάδα
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ΟΙΣΤΡΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. 

2.1.3. 
 
Επιστηµονικός υπεύθυνος   Χ. Νικολάου 
Αναπληρωτής  υπεύθυνος   Μ. Τζεκάκης 
Τεχνικός υπεύθυνος             Γ. Τζανοδασκαλάκης 
 
 
Προϋπολογισµός έργου       1.959.000 ευρώ  (667.529.250 δρχ.) 

ΕΚΤ                          1.736.000 ευρώ (591.542.000 δρχ.) 
ΕΤΠΑ                          223.000 ευρώ (  75.987.250 δρχ.) 

 
∆ιάρκεια έργου   01/07/2000 -  31/12/2006 
 
 
 
 
 
Ακρωνύµια  
 
ΚΠΣ           Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
ΕΠΕΑΕΚ   Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Εκπαίδευσης & Αρχικής   
                   Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
ΕΚΤ           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
ΕΤΠΑ         Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Υποδοµές) 
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Γενικές Αρχές 
 
Το έργο δοµείται σε υποέργα 

Υποέργο:  ∆ιακριτό τµήµα του έργου = Μία σύµβαση (µε τρίτους).   
                  Περιγράφεται σε ένα τεχνικό δελτίο 
                  Υλοποιείται µέσω διαγωνισµού   

      Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το υποέργο αυτεπιστασία 
 

Υποέργα ΕΚΤ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥΡΩ ∆ΡΑΧΜΕΣ 
Εκ. 

ΕΚΤ 100 Αναβάθµιση υπηρεσιών της ΒΥΠ του Π.Κ. 
(υλοποίηση µε αυτεπιστασία) 

   
985.750,00   335,9 

ΕΚΤ 101 Προβολή και δηµοσιότητα (υλοποίηση µε 
αυτεπιστασία) 

   
134.754,78   45,9 

ΕΚΤ -02 Προµήθεια υπολογιστικού (H/W, S/W, 
περιφερειακά) εξοπλισµού για το έτος 2002 

   
90.359,50   30,8 

ΕΚΤ - 03 Προµήθεια υπολογιστικού (H/W, S/W, 
περιφερειακά) εξοπλισµού για το έτος 2003 

   
109.728,54   37,4 

ΕΚΤ -04 Προµήθεια 1 Unix Server    
44.020,54   15 

ΕΚΤ -05 ∆ηµιουργία υλικοτεχνικής υποδοµής (HW&SW) 
για εξυπηρέτηση ΑµΕΑ 

   
16.287,60   5,5 

ΕΚΤ -06 Συνδροµές σε βάσεις δεδοµένων (Online και σε 
CDs) 

   
88.041,08   30 

ΕΚΤ -07 Προµήθεια έντυπου υλικού    
161.408,66   55 

ΕΚΤ -08 Προµήθεια µαγνητικών ταινιών ασφαλείας    
44.020,54   15 

ΕΚΤ -09 Τοποθέτηση µαγνητικών ταινιών ασφαλείας    
29.347,03   10 

ΕΚΤ -10 Εκπαίδευση στο νέο σύστηµα 
µηχανογράφησης της βιβλιοθήκης 

   
14.673,51   5 

ΕΚΤ -11 Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για το 2002    
8.804,11   3 

ΕΚΤ -12 Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για το 2003    
8.804,11   3 

  
  

1.736.000,00  591,5 
 
 

 
Ανάλυση Προϋπολογισµού (Σε χιλιάδες δραχµές) 

ΕΚΤ 
Αµοιβές                                       342.434 

Εκπαίδευση    11.000 
Μετακινήσεις                                 15.800 

Εσωτερικού      5.000 
Εξωτερικού    10.800 

Πρόσκτηση υλικού                       85.000 
Βιβλία            55.000 
Ηλεκτρονικά  30.000 

Αναλώσιµα                                   30.000 
Strips             15.000 
Λοιπά            15.000 

Υλικοτεχνική υποδοµή                 88.730 
Έµµεσες δαπάνες                          29.578 

 
Σύνολο ΕΚΤ : 591.542 
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ΕΤΠΑ 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα  
Βιβλιοθήκης                                 70.000 
Λοιπή Υλικοτεχνική υποδοµή       5.000 
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Υποέργο:  Αυτεπιστασία 
                  Ολόκληρο το έργο (οι εσωτερικές συµβάσεις) 

      ∆οµηµένο σε πακέτα εργασίας 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτελούνται σε φάσεις) 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ 

ΚΑΘΕ ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΚΑΘΕ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΗΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ 

 
 
 
 
 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Π.Ε.1  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
Π.Ε.2  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Π.Ε.3  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
Π.Ε.4  ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
           ΧΡΗΣΤΩΝ 
Π.Ε.5  ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
 
 

  7



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ε 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΖΕΚΑΚΗΣ 
ΤΖΑΝ/ΚΗΣ 

1.1Αναβάθµιση έντυπων και ηλεκτρονικών 
συλλογών 
              ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

1.2 Τεκµηρίωση υλικού 
               ΜΠΟΥΛΑΛΑ-ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ 

∆.
Ε 

 
E.Y. 

 

Π.Ε.1  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΖΕΚΑΚΗΣ 
 
Π.Ε.2  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ - 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ 

Π.Ε.3  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
& 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣ
ΜΟΣ 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚ
ΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
 
ΤΖΑΝ/ΚΗΣ 

Π.Ε.4  
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ
ΗΣ & 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
ΤΖΕ∆ΑΚΗ 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
(ΤΖΕ∆.ΠΑΠ.) 

Π.Ε.5  
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
ΤΖΑΝ/ΚΗΣ 

1.3 Συντήρηση σπάνιου έντυπου αρχειακού 
υλικού 
                                             ΤΖΕΚΑΚΗΣ 

3.1 Αναβάθµιση του λογισµικού 
www/z39.50                             ΚΟΣΜΑΣ 

3.2 Αναβάθµιση του λογισµικού 
διαδανεισµού  
                              ΤΖΑΝΑΚΗ-ΚΟΣΜΑΣ 

3.3 Αναβάθµιση του συστήµατος 
µηχανογράφησης βιβλιοθήκης 
              ΤΖΑΝ/ΚΗΣ  -  ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 

3.4 Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός της 
λοιπής υλικοτεχνικής υποδοµής 
                            ΤΖΑΝΟ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

4.1 Σύνδεση τη Βιβλιοθήκης µε τα 
προγράµµατα σπουδών          ΤΖΕ∆.-ΠΑΠ. 

4.2 Οργάνωση υλικού δηµοσιότητας των 
υπηρεσιών της ΒΥΠ   ΠΑΠ.-ΛΕΝΑΚΗ 

4.3 Οργάνωση της υπηρεσίας εκπαίδευσης 
χρηστών        ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-∆ΕΜΕΣΟΥΚΑ 

4.4 Οργάνωση υπηρεσιών πληροφόρησης και 
διαδανεισµού για αποµακρυσµένους χρήστες 
                        ΤΖΕ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

4.5 ∆ηµιουργία υπηρεσία ΑΜΕΑ 
                   ΤΖΑΝ/ΚΗΣ  - ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 

4.6 ∆όµηση συστήµατος αποτίµησης των 
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 
                   ΤΖΑΝ/ΚΗΣ -ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 

5.1 Αναβάθµιση της υπάρχουσας Ψ.Β. 
                                                 ΧΡΥΣΟΥ 
5.2 Ενσωµάτωση ψηφιακών Β.∆. στη 
Βιβλιοθήκη 
             ΧΡΥΣΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε 
Λ 
Κ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Π.Ε.1  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΖΕΚΑΚΗΣ 
1.1 Αναβάθµιση έντυπων και ηλεκτρονικών συλλογών ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

�� Πρόσκτηση έντυπου υλικού (µονογραφίες) 
�� Ανανέωση συνδροµών σε βάσεις δεδοµένων (On-line και σε CDs) 

1.2 Τεκµηρίωση υλικού ΜΠΟΥΛΑΛΑ-ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ  
�� Μουσικό υλικό ( ∆ίσκων Βινυλίου LP  δωρεάς Princeton,  Compact Discs) 
�� Χαρτογραφικό υλικό  
�� Μικροφόρµες 
�� Ηλεκτρονικό υλικό (CD-Roms,  Multimedia, Databases) 
�� Χειρόγραφα και αρχεία (Μοάτσου, Παπακώστα, Ξύδη, Πετρή, κ.α.) 
�� Γραφικό υλικό  
�� Γκρίζα βιβλιογραφία (διατριβές, φυλλάδια, θεατρικά προγράµµατα) 
�� Ελληνικά περιοδικά, κόµικς 
�� Βιβλία (Ζ, Α, σειρές ) 
�� ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικές πηγές στο διαδίκτυο και ένταξη τους στον OPAC της Βιβλιοθήκης 
�� ∆ωρεές που αποκτήθηκαν πρόσφατα 

1.3 Συντήρηση σπάνιου έντυπου αρχειακού υλικού ΤΖΕΚΑΚΗΣ 
�� Συνέχιση της λειτουργίας του εργαστηρίου συντήρησης 

 
Π.Ε.2  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ 
Καταλογογράφηση (Πακέτο εργασίας 1) 

�� Εκπαίδευση  για τη δηµιουργία πλήρως καθιερωµένων εγγραφών 
�� Εκπαίδευση για την τεκµηρίωση του υλικού της Βιβλιοθήκης που αναφέρεται στο 1.2 
�� Εκπαίδευση  για τη αναζήτηση και χρήση  πηγών  του διαδικτύου 
�� Συνεργασία µε βιβλιοθήκες άλλων φορέων για υιοθέτηση  κοινών προτύπων σε θέµατα 

καταλογογράφησης και τεκµηρίωσης (οµάδες εργασίας, discussion groups, διηµερίδα κλπ) 
Υπηρεσία Τεχνολογιών Πληροφόρησης (ΥΤΠ) (Πακέτο εργασίας 3) 

�� Εκπαίδευση  στο νέο Z39.50 client 
�� Εκπαίδευση  στο λογισµικό διαδανεισµού 
�� Εκπαίδευση στο νέο σύστηµα Βιβλιοθήκης 

Νέες υπηρεσίες (Πακέτα εργασίας 4 & 5) 
�� Εκπαίδευση  για την υποστήριξη χρηστών µε ειδικές ανάγκες 
�� Εκπαίδευση  στην λειτουργία και χρήση νέων εργαλείων (course packs) 
�� Συνεργασία µε βιβλιοθήκες άλλων φορέων για την µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα 

συναφή µε τα προηγούµενα) 
Εκπαίδευση αναφορικά µε τη λειτουργία και χρήση της ψηφιακής Β∆ Οµόσπονδο 

 
 
Π.Ε.3  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ –  
           ΤΖΑΝ/ΚΗΣ 
3.1 Αναβάθµιση του λογισµικού www/z39.50   ΚΟΣΜΑΣ 

�� Αναβαθµισµένος client στο Web που να εξυπηρετεί την αναζήτηση  
σε καταλόγους ΟΛΩΝ των ελληνικών βιβλιοθηκών  
σε οποιοδήποτε κατάλογο ή βάση δεδοµένων συµβατό µε το πρωτόκολλο Ζ39.50. 
 ετερογενή συστήµατα ως προς τα υποστηριζόµενα σύνολα χαρακτήρων,  
διαφορετικές MARC τυποποιήσεις,  
υποστηριζόµενα πεδία αναζήτησης και τελικής απεικόνισης των τοπικών 
πληροφοριών των εγγραφών.   

�� Θα δίνει έµφαση στην δυνατότητα προσαρµογής του περιβάλλοντός του στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις κάθε χρήστη.  

3.2 Αναβάθµιση του λογισµικού διαδανεισµού ΤΖΑΝΑΚΗ-ΚΟΣΜΑΣ 
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�� Ανάπτυξη ή πρόσκτηση ενός βοηθητικού υποσυστήµατος παρακολούθησης της υπηρεσίας 
διαδανεισµού του Π.Κ.(Clio – Ariel ?) 

3.3 Αναβάθµιση του συστήµατος µηχανογράφησης βιβλιοθήκης ΤΖΑΝ/ΚΗΣ  -  
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 

�� Αντικατάσταση του ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΙ 
3.4 Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός της λοιπής υλικοτεχνικής υποδοµής ΤΖΑΝ/ΚΗΣ 

�� Πρόσκτηση / επέκταση υπολογιστικού & δικτυακού εξοπλισµού 
�� Αντικατάσταση υπάρχοντος υπολογιστικού εξοπλισµού 
�� Μέτρα για την καλύτερη φύλαξη, προστασία και ασφάλεια του υλικού της Βιβλιοθήκης  
�� Φωτοτυπικά  

 
 
Π.Ε.4  ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
          ΧΡΗΣΤΩΝ – ΤΖΕ∆ΑΚΗ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
4.1 Σύνδεση τη Βιβλιοθήκης µε τα προγράµµατα σπουδών    ΤΖΕ∆ΑΚΗ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

�� ∆ηµιουργία βάσης αποθήκευσης αποτελεσµάτων βιβλιογραφικής έρευνας (σχετίζεται και µε 
τον απολογισµό ικανοποίησης αιτηµάτων πληροφόρησης). Πιθανόν να µπορεί να ενταχθεί σ΄ 
ένα ευρύτερο πρόγραµµα ηλεκτρονικής διατύπωσης και ικανοποίησης αιτηµάτων. 

�� ∆υνατότητα ηλεκτρονικής «υποβολής προτάσεων» (π.χ. για τίτλους περιοδικών). 
�� ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού µηχανισµού κατάρτισης, ανά εξάµηνο, συλλογής βιβλίων 

περιορισµένης πρόσβασης (Reserve Collection) για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του 
υλικού αυξηµένης ζήτησης. 

�� Ψηφιοποίηση προσωπικών σηµειώσεων καθηγητών που δίδονται για τα κλειστά ράφια 
σεµιναρίων / παραδόσεων (Βλέπε 5.2) 

�� Πρόγραµµα χειρισµού διαδικασιών αναζήτησης βιβλίων που δεν είναι στη θέση τους 
(δραστηριότητα του Τµήµατος Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών που µέχρι τώρα δε 
µπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς). 

�� ∆υνατότητα αυτοµατοποιηµένης διεξαγωγής έρευνας για τον προσδιορισµό των πραγµατικών 
πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης και τη διερεύνηση του επιπέδου 
ικανοποίησής τους από τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 

4.2 Οργάνωση υλικού δηµοσιότητας των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΛΕΝΑΚΗ     
�� Θα δηµιουργηθεί ελκυστικό ενηµερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για όλες 

τις υπηρεσίες και τα πληροφοριακά εργαλεία που διαθέτει η Βιβλιοθήκη 
�� Θα αναληφθεί συστηµατική προσπάθεια, ώστε το υλικό αυτό και τα µηνύµατά του να 

φτάσουν έγκαιρα και αποτελεσµατικά στους παραλήπτες τους 
�� Θα δηµιουργηθεί βιντεοσκοπηµένη παρουσίαση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της 

Βιβλιοθήκης 
4.3 Οργάνωση της υπηρεσίας εκπαίδευσης χρηστών ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ - ∆ΕΜΕΣΟΥΚΑ 

�� Να αξιοποιηθεί στο έπακρο η εµπειρία που αποκτήθηκε στον τοµέα της εκπαίδευσης των 
χρηστών,  

�� Με βάση την πείρα αυτή να καταστρωθούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα της 
Βιβλιοθήκης,  

�� Να επιτύχοµε την ένταξη των εκπαιδευτικών αυτών προγραµµάτων στις δραστηριότητες των 
επί µέρους Τµηµάτων 

4.4 Οργάνωση υπηρεσιών πληροφόρησης και διαδανεισµού για αποµακρυσµένους χρήστες 
ΤΖΕ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
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�� ∆ηµιουργία και στελέχωση Τµήµατος Στήριξης Αποµακρυσµένων Χρηστών µε ένα υπάλληλο 
πλήρους απασχόλησης 

�� Σύνταξη οδηγού χρήσης των παρεχοµένων υπηρεσιών από απόσταση, έκδοση του σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή και ενσωµάτωση στο WEB της Βιβλιοθήκης 

�� Επαφή µε άλλες βιβλιοθήκες της περιφέρειας του Π.Κ. µε σκοπό να οριοθετηθεί το πλαίσιο 
συνεργασίας για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους 

�� Επαφή µε τους διαθέτες ηλεκτρονικής πληροφόρησης µε σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και από 
αποµακρυσµένους (εξουσιοδοτηµένους) χρήστες. 

�� Συγγραφή ειδικών µαθηµάτων (tutorials) για θέµατα σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου, την 
ανεύρεση βιβλιογραφίας, τη χρήση της Βιβλιοθήκης επί τόπου και από απόσταση κ.λ.π. 

�� Καταλογογράφηση των διαθέσιµων ηλεκτρονικών πηγών και ενσωµάτωσή τους στον OPAC 
της Βιβλιοθήκης, µε σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση 

�� Ενσωµάτωση στο πρόγραµµα δανεισµού του µηχανογραφηµένου συστήµατος της 
Βιβλιοθήκης διαδικασιών που θα επιτρέπουν στο χρήστη να ελέγχει τη δανειστική του 
κατάσταση, να ανανεώνει (εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις) το υλικό που 
έχει ήδη δανειστεί ή να κάνει κράτηση σε υλικό δανεισµένο από άλλο χρήστη, να αποστέλλει 
µέσω του προγράµµατος αιτήµατα δανεισµού 

�� Οµαδοποίηση, ανά διδακτική ενότητα ή προσφερόµενο µάθηµα, της έντυπης βιβλιογραφίας 
που διαθέτει η Βιβλιοθήκη 

�� Ψηφιοποίηση της έντυπης βιβλιογραφίας και διάθεσης της µέσω του δικτύου (εφόσον αυτό 
δεν αντιβαίνει στα ισχύοντα περί πνευµατικής ιδιοκτησίας) 

�� Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά µε τις προσφερθείσες υπηρεσίες προς τους 
αποµακρυσµένους χρήστες 

4.5 ∆ηµιουργία υπηρεσίας ΑΜΕΑ ΤΖΑΝ/ΚΗΣ  - ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
�� Πρόσκτηση / εγκατάσταση / προσαρµογή υλικού και λογισµικού 
�� Εκπαίδευση / εξειδίκευση προσωπικού για την υποστήριξη της υπηρεσίας 
�� Συγγραφή κατάλληλων εγχειριδίων  
�� Ενηµέρωση της ευρύτερης (και ειδικότερης) κοινότητας για τη χρήση της συγκεκριµένης 

υπηρεσίας 
4.6 ∆όµηση συστήµατος αποτίµησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΤΖΑΝ/ΚΗΣ  - 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 

�� ∆ηµιουργία / εγκατάσταση διαδικασιών για την πρωτογενή συλλογή δεδοµένων από τις 
ηλεκτρονικές και λοιπές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

�� ∆ηµιουργία / εγκατάσταση διαδικασιών για την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων 
�� Παραγωγή εγχειριδίου που θα περιγράφει  

1. Την υπηρεσία 
2. Τον τρόπο συλλογής δεδοµένων για την συγκεκριµένη υπηρεσία 
3. Τον υπεύθυνο για την συλλογή των δεδοµένων 
4. Την διαδικασία αποτίµησης 

 
 
Π.Ε.5  ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΤΖΑΝ/ΚΗΣ 
5.1 Αναβάθµιση της υπάρχουσας Ψ.Β. ΧΡΥΣΟΥ 

�� Συνέχιση της ψηφιοποίησης των εργασιών που παράγονται στο Π.Κ. 
�� Επιλογή νέων συλλογών προς ψηφιοποίηση 
�� Μίσθωση  φοιτητών για την εισαγωγή  του περιεχοµένου των συλλογών 

5.2 Ενσωµάτωση ψηφιακών Β.∆. στη Βιβλιοθήκη ΧΡΥΣΟΥ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
�� Ψηφιοποίηση προσωπικών σηµειώσεων καθηγητών 
�� Ζεύξη της υφιστάµενης ψηφιακής Β∆ µε τον υπόλοιπο κορµό της Ψ.Β. της Βιβλιοθήκης 
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