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Νέος Ιστότοπος της Βιβλιοθήκης
Η συνεχώς αυξανόμες απαιτήσεις παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών έκανε επιτακτική την
ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου δικτυακού
τόπου της Βιβλιοθήκης μέσω του οποίου θα
μπορεί ο τελικός χρήστης να βρίσκει
συγκεντρωμένες όλες τις ηλεκτρονικές πηγές
και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
Παράλληλα λόγω του μεγάλου όγκου
πληροφοριών έπρεπε να εφαρμοστεί και ένας
νέος, φιλικότερος τρόπος πλοήγησης ο οποίος
σε συνδυασμό με την ανανεωμένη αισθητική θα
βοηθούσε τους χρήστες στη διαδικασία
άντλησης των πληροφοριών.
Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν από τις αρχές
του 2006 με τη διάθεση του νέου ιστότοπου της
Βιβλιοθήκης στο κοινό.

Ο νέος ιστότοπος βρίσκεται υπό συνεχή
βελτίωση λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις
των χρηστών. Η ανανέωση των πληροφοριών
είναι πλέον άμεση αφού πραγματοποιείται μέσω
ειδικού περιβάλλοντος διαχείρισης από ομάδα
τόσο
Βιβλιοθηκονόμων,
όσο
και
Πληροφορικών.
Νέο Σύστημα Διαχείρισης των Η/Υ Κοινού
της Βιβλιοθήκης
Στα πλαίσια του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, συγχρηματοδότηση κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25%
από εθνικούς πόρους) υλοποιήθηκε σύστημα
κεντρικής διαχείρισης των Η/Υ πρόσβασης του
κοινού στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Το
σύστημα διευκολύνει την άμεση και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών
δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην
ασφάλεια και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας
του δικτύου Η/Υ κοινού της Βιβλιοθήκης.

Ο νέος ιστότοπος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια
του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ,
συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς
πόρους) έτυχε ιδιαίτερα θετικής αποδοχής από
το κοινό, όπως φαίνεται και από σχετική online
δημοσκόπηση που διενεργήθηκε:

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης
σας εύχονται
με ειρήνη, χαρά και υγεία

Το νέο σύστημα βασίζεται αποκλειστικά σε
λογισμικό ανοικτού κώδικα (open-source
software) και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε
σχέση με προηγούμενες πρακτικές που
ακολουθούσε η Βιβλιοθήκη. Οι χρήστες έχουν
πλέον τη δυνατότητα αποθήκευσης όχι μόνο σε
δισκέτα αλλά και σε συσκευές USB flash disk.
Επιπλέον, το περιβάλλον έχει ανανεωθεί και η
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
Βιβλιοθήκης γίνεται μέσω εικονιδίων στην
επιφάνεια εργασίας. Μέσω των εικονιδίων
αυτών οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στο
Διαδίκτυο, να αναζητήσουν υλικό στον online

κατάλογο της Βιβλιοθήκης και στις βάσεις
δεδομένων της και να προσπελάσουν τη
δισκέτα, ή το φορητό τους USB flash disk.

Ασύρματη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο από
τους Χώρους της Βιβλιοθήκης

Μια ακόμη σημαντική προσθήκη στο νέο
σύστημα είναι η εφαρμογή πολιτικής ελέγχου
πρόσβασης που εξασφαλίζει ότι οι υπολογιστές
του κοινού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
βιβλιογραφική αναζήτηση και ακαδημαϊκή
έρευνα. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η
διαθεσιμότητα των υπολογιστών για το κοινό,
καθώς αποτρέπονται τα φαινόμενα κακής
χρήσης του συστήματος.

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που
εγκαταστάθηκε στη Βιβλιοθήκη και σε άλλους
χώρους του Πανεπιστημίου από το Κέντρο
Υπολογιστών και Δικτύων, είναι πλέον δυνατή
η ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο και μέσα
από τους χώρους της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες
αρκεί να διαθέτουν έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή με ασύρματη κάρτα δικτύου, η
οποία να υποστηρίζει το πρότυπο ΙΕΕΕ
802.11b. Στη συνέχεια, μπορούν να συνδεθούν
στο Διαδίκτυο μέσω του δικτύου του
Πανεπιστημίου, σαν να χρησιμοποιούσαν έναν
οποιονδήποτε υπολογιστή της Βιβλιοθήκης.

Νέος Ευέλικτος Τρόπος Απομακρυσμένης
Πρόσβασης στις Συνδρομητικές
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Από τις αρχές του χρόνου είναι πλέον δυνατή η
απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης μέσω τηλεφώνου
(dial-up), ή DSL από οποιονδήποτε πάροχο
υπηρεσιών Internet (π.χ. ΟΤΕ-Net, Forthnet,
Tellas, κ.α.). Η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο
την προσφορά μεγαλύτερης ευελιξίας στον
τρόπο πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της Βιβλιοθήκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση και
την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας,
μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&
name=News&file=article&sid=1486&tmima=1
&categorymenu=7&mode=thread&order=0&th
old=0
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Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για τους
φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου,
αφού οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει να
διαθέτουν λογαριασμό e-mail με όνομα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να μπορέσουν
να τη χρησιμοποιήσουν.

3ο Σεμινάριο
«Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε
Άτομα με Προβλήματα Όρασης»
Πάτρα, 11-14 Απριλίου 2006
Στα πλαίσια του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, συγχρηματοδότηση κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25%
από εθνικούς πόρους) η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε
το 3ο σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού
Βιβλιοθηκών στην οργάνωση και προσφορά
υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης.
Με τη διοργάνωση των σεμιναρίων αυτών,
στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η μεταφορά της
εμπειρίας που απέκτησε σε θέματα προσφοράς
υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης,
στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου
ACCELERATE.

Η νέα αυτή υπηρεσία αναπτύχθηκε στα πλαίσια
του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ,
συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς
πόρους). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την ενεργοποίηση της
υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο
της
Βιβλιοθήκης,
στη
διεύθυνση:
http://www.lib.uom.gr/index.php?option=com_c
ontent&task=blogcategory&id=83&Itemid=67
&lang=el
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Όπως και τα προηγούμενα, το 3ο σεμινάριο
προσφοράς
υπηρεσιών
σε
άτομα
με
προβλήματα όρασης περιλάμβανε:
♦
Βιωματικές ασκήσεις γνωριμίας με την
τυφλότητα, συζήτηση εμπειριών και
επικοινωνία με τυφλούς και μερικώς
βλέποντες.
♦
Ενημέρωση γύρω από τον εθελοντισμό, τα
χαρακτηριστικά του και τις ωφέλειες που
προκύπτουν από αυτόν, καθώς και ασκήσεις
οργάνωσης δράσεων εθελοντικής εργασίας
και εθελοντικών ομάδων εργασίας.
♦
Παρουσίαση των ενεργειών που μπορούν να
γίνουν σε επίπεδο Ιδρύματος για την
προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με
προβλήματα όρασης και ενημέρωση σχετικά
με τους νόμους και τις κοινοτικές οδηγίες
που
ορίζουν
θέματα
πνευματικής
ιδιοκτησίας όσον αφορά στην αναπαραγωγή
έργων για κάλυψη των αναγκών των ατόμων
με προβλήματα όρασης.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με
τη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιήθηκε
σε χώρο σεμιναρίων του κτιρίου της εν λόγω
Βιβλιοθήκης. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν
τέσσερις μέρες (4 ώρες/ημέρα) από τις 11 έως
και τις 14 Απριλίου 2006. Για το 3ο σεμινάριο
προσφοράς
υπηρεσιών
σε
άτομα
με
προβλήματα όρασης η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας απευθύνθηκε σε
Δημόσιες και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της
Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Έτσι στο
σεμινάριο συμμετείχαν υπάλληλοι από τις
Δημόσιες Βιβλιοθήκες Ναυπάκτου και Σπάρτης
και από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ
Δυτ. Μακεδονίας, του Παν/μίου Ιωαννίνων, του
Παν/μίου Κρήτης, του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και του Παν/μίου Πατρών.
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♦

♦

4. Ανάπτυξη και εφαρμογή δίγλωσσων
εγγραφών
καθιερωμένου
τύπου
σε
MARC21
5. Δημιουργία και συντήρηση αρχείου
εγγραφών καθιερωμένου τύπου σε διάταξη
MARC
6. Περιγραφή του Program for Cooperative
Cataloging (PCC)
7. MARC 21 και γλώσσες Mark-Up

Παρουσίαση πρότυπων τρόπων οργάνωσης
προσφοράς υπηρεσιών για άτομα με
προβλήματα όρασης από Βιβλιοθήκες
(θέματα συμμετοχής και εκπαίδευσης του
προσωπικού, επεμβάσεις προσαρμογής του
φυσικού
χώρου
μιας
Βιβλιοθήκης,
απόκτηση
ειδικού
εξοπλισμού,
υποστηρικτικά εργαλεία -λογισμικά και
συσκευές- που υπάρχουν και διευκολύνουν
την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα
όρασης στο κείμενο κλπ.).
Πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων ανά
ομάδες των τριών-πέντε ατόμων στη χρήση
του ειδικού σταθμού εργασίας Η/Υ.

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εκδήλωση μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στη διεύθυνση:
http://www.lib.uom.gr/content/view/143/94/lang/el/)
Κατά το διήμερο 11 και 12 Μαΐου το σεμινάριο
παρακολούθησαν
Βιβλιοθηκονόμοι
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που ειδικεύονται
στην ανάπτυξη εγγραφών καθιερωμένου τύπου,
ενώ την 13η Μαΐου πραγματοποιήθηκε κλειστή
συνάντηση για το προσωπικό της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο χώρο της
Βιβλιοθήκης. Κατά τη διάρκεια της κλειστής
συνάντησης, οι Βιβλιοθηκονόμοι του Τμήματος
Τεχνικής
Επεξεργασίας
Υλικού
της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον κ.
Randall K. Barry τις τοπικές πρακτικές στο
χειρισμό των δίγλωσσων καθιερωμένων
εγγραφών και να ορίσουν τις μελλοντικές
δραστηριότητες που θα επιφέρουν τη βέλτιστη
λειτουργία
του
αρχείου
εγγραφών
καθιερωμένου τύπου της Βιβλιοθήκης.

Σεμινάριο
«Ανάπτυξη και Εφαρμογή
Δίγλωσσων Εγγραφών Καθιερωμένου Τύπου
σε MARC21»
Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2006
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα πλαίσια οτυ
έργου στα πλαίσια του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ»
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, συγχρηματοδότηση κατά
75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
κατά 25% από εθνικούς πόρους) διοργάνωσε
σεμινάριο με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή
δίγλωσσων εγγραφών καθιερωμένου τύπου σε
MARC21», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στις 11-13 Μαΐου 2006.
Προσκεκλημένος εισηγητής ήταν ο κ. Randall
K. Barry, Character Set Specialist της Library of
Congress.

Ημερίδα
«Οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
και οι Μελλοντικές Προοπτικές τους»
Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2006

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που
διεξήχθηκε στην αγγλική γλώσσα εξετάστηκαν
ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη, λειτουργία
και συντήρηση δίγλωσσων επικεφαλίδων σε
διάταξη MARC21. Συγκεκριμένα, οι θεματικές
ενότητες του σεμιναρίου αφορούσαν σε:

Στις 4 Δεκεμβρίου 2006 η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με
τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών
διοργάνωσε ημερίδα διάδοσης έργων του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

1. Εισαγωγή
στον
έλεγχο
εγγραφών
καθιερωμένου τύπου
2. Ανάπτυξη εγγραφών καθιερωμένου τύπου
σε διάταξη MARC
3. Αντιστοιχία πεδίων σε διάταξη MARC 21
με UNIMARC

Στόχος της ημερίδας ήταν να δώσει στις
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες την
ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόοδο που
έκαναν στα πλαίσια των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
(Γ΄ ΚΠΣ) και να προδιαγράψουν τα σχέδιά τους
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για το μέλλον. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας
έγιναν παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των
έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συζητήθηκαν
προβληματισμοί και πιθανά πλαίσια δράσης για
την ερχόμενη πενταετία τόσο σε τοπικό
(κάθετες δράσεις), όσο σε και εθνικό
(οριζόντιες δράσεις) επίπεδο.
Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία της και η
κα Αντ. Μανιατάκου της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία
παρουσίασε τη Δ΄ προγραμματική περίοδο του
ΕΠΕΑΕΚ.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια της
υλοποίησης
των
έργων
«ΠΛΟΗΓΙΣ»
(Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας)
και
«ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ» (Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία
Πληροφόρησςη του Πανεπιστημίου Πατρών),
τα οποία εκτελούνται στα πλαίσια της
Ενέργειας 2.1.3, Κατηγορία Πράξεων δ
«Ενίσχυση και Εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών»
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
και συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και 25% από Εθνικούς πόρους
(ΥΠΕΠΘ / ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ).

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης
σας εύχονται
με ειρήνη, χαρά και υγεία
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Εκδήλωση για την Υπογραφή Συμφωνίας
Ψηφιοποίησης Ελληνικού Περιοδικού μεταξύ
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του
Περιοδικού «ΤΟΠΟΣ» στα Πλαίσια του
Έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ»
Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2006
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Οι Ελληνικές
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και οι Μελλοντικές
Προοπτικές
τους»,
πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση για την υπογραφή συμφωνίας
ψηφιοποίησης του ελληνικού «ΤΟΠΟΣ» από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στα πλαίσια του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, συγχρηματοδότηση κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25%
από εθνικούς πόρους).
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Ηλίας
Κουσκουβέλης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
επίσης
ο
καθηγητής
του
Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και ένας
εκ των υπευθύνων έκδοσης του περιοδικού
«ΤΟΠΟΣ», κ. Γρηγόρης Καυκαλάς, καθώς και
ο πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,
καθηγητής
του
Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κ. Κώστας
Μαργαρίτης, επί πρυτανείας του οποίου
υπογράφηκε το συμφωνητικό ψηφιοποίησης του
περιοδικού.

Από αριστερά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας κ. Κ. Μαργαρίτης, με τον καθηγητή του
Α.Π.Θ. κ. Γρηγόρη Καυκαλά και τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή κ. Η.
Κουσκουβέλη

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής
Ηλίας Κουσκουβέλης χαιρετίζει την εκδήλωση
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Π
ΠΑΑΡΡΟ
ΟΥΥΣΣΙΙΕΕΣΣ ΤΤΗ
ΗΣΣ ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟ
ΟΘ
ΘΗ
ΗΚΚΗ
ΗΣΣ

4ο Σεμινάριο
«Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε
Άτομα με Προβλήματα Όρασης»
Θεσσαλονίκη, 12-15 Δεκεμβρίου 2006

Συνέδριο
«Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην
Κοινωνία της Πληροφορίας»
Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2006

Στα πλαίσια του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, συγχρηματοδότηση κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25%
από εθνικούς πόρους) η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε
το Δεκέμβριο του 2006 το 4ο σεμινάριο
εκπαίδευσης προσωπικού Βιβλιοθηκών στην
οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα
με προβλήματα όρασης προκειμένου να
μεταφέρει την εμπειρία που απέκτησε σε
θέματα προσφοράς υπηρεσιών σε άτομα με
προβλήματα όρασης, στα πλαίσια υλοποίησης
του ευρωπαϊκού έργου ACCELERATE.

Το συνέδριο με θέμα «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και
δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας»
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2-3
Φεβρουαρίου 2006. Το Συνέδριο διοργανώθηκε
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
(Ειδική
Γραμματεία
Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης), τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνική
Αρχειακή Εταιρεία, σε συνεργασία με την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου,
τον
Οργανισμό
Πνευματικής
Ιδιοκτησίας
και
το
Εθνικό
Κέντρο
Τεκμηρίωσης.

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν τέσσερις μέρες
(4 ώρες/ημέρα) από τις 12 έως και τις 15
Δεκεμβρίου 2006.
Για το 4ο σεμινάριο
προσφοράς
υπηρεσιών
σε
άτομα
με
προβλήματα όρασης η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας απευθύνθηκε σε
Δημόσιες,
Δημοτικές
και
Ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες της Ελλάδας.

Με δεδομένο ότι οι νέες τεχνολογίες
επηρεάζουν καταλυτικά τον τρόπο λειτουργίας
των Αρχείων και των Βιβλιοθηκών, καθώς
παρέχουν στο κοινό σύγχρονους τρόπους
πρόσβασης στην πληροφορία, με αποτέλεσμα
αρχειακό υλικό και άλλα πνευματικά έργα να
διακινούνται στο Διαδίκτυο με μεγάλη
ταχύτητα, ενώ η καταγραφή τους να γίνεται με
μεγαλύτερη ευκολία.

Οι θεματικές ενότητες που κάλυψε το σεμινάριο
ήταν:
♦
Γνωριμία με τυφλότητα.
♦
Οργάνωση υπηρεσιών για άτομα με
προβλήματα όρασης από τη Βιβλιοθήκη.
♦
Επικοινωνία με άτομα με προβλήματα
όρασης.
♦
Δημιουργία υπηρεσιών προς άτομα με
προβλήματα όρασης σε επίπεδο Ιδρύματος ή
Φορέα.
♦
Εθελοντισμός και Βιβλιοθήκες.
♦
Χρήση του ειδικού σταθμού εργασίας
(θεωρία και πρακτική άσκηση).

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδειχθούν και
να
συζητηθούν
τα
σύγχρονα
νομικά
προβλήματα που ανακύπτουν στις Βιβλιοθήκες
και τα Αρχεία, και ειδικότερα ζητήματα που
αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, τα
προσωπικά δεδομένα, τη λογοκρισία και το
δικαίωμα στην πληροφόρηση.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος με εισηγήσεις
καθηγητές
πανεπιστημίων,
νομικοί
και
επιστήμονες ειδικοί σε θέματα Αρχείων και
Βιβλιοθηκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι
ακόλουθες:
♦
Βιβλιοθήκες, πνευματική ιδιοκτησία και
δικαίωμα προσωπικότητας,

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό
της Βιβλιοθήκης
σας εύχονται
με ειρήνη, χαρά και υγεία
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♦
♦
♦
♦

Αρχεία, Βιβλιοθήκες – Κινητές Βιβλιοθήκες
και εκπαίδευση,
Παροχή
υπηρεσιών
πληροφόρησης,
πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες,
Προσωπικά δεδομένα και δικαίωμα
πληροφόρησης,
Διαχείριση δικαιωμάτων.

Ο κ. Gramlinger από το Cedefop παρουσίασε
τις δραστηριότητες του οργανισμού και μια
χρονολογική
ανασκόπηση
της
δια-βίου
εκπαίδευσης όσον αφορά την αντιμετώπισή της
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης,
αναφέρθηκε στη δημιουργία της βάσης EUKSLLL με σκοπό τη συλλογή και διάθεση
πληροφοριών
για
τις
πολιτικές
που
αναπτύσσονται σχετικά με τη δια-βίου
εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ.
Σκιαδάς, ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων Κ.Π.Σ., αναφέρθηκε σε όλες τις
μορφές δια-βίου εκπαίδευσης που έχουν
αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί
η
επιτυχία
του
Ελληνικού
Ανοιχτού
Πανεπιστημίου και η αποτυχία καθιέρωσης του
θεσμού των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής.

Στο συνέδριο συμμετείχε από τη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η κα Ά.
Φράγκου (Πρ/νη Δ/σης Βιβλ/κης).
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.eae.org.gr/congress/home.html
Ημερίδα
«Εξελίξεις και Προοπτικές στη Δια-βίου
Εκπαίδευση»
Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2006

Διεθνής Περιοδεία Στελεχών της SirsiDynix /
Tournee Internationale 2006 des Dirigeants
SirsiDynix
Παρίσι, 30-31 Μαρτίου 2006

Στις 10 Μαρτίου 2006 διοργανώθηκε από το
Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) της
Θεσσαλονίκης ημερίδα με θέμα «Εξελίξεις και
προοπτικές στη δια-βίου εκπαίδευση».
Η
ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Στην
ημερίδα συμμετείχαν από τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι: Κυριακή
Μπαλτά
και
Ελισάβετ
Χανταβαρίδου
(Βιβλιοθηκονόμοι).

Την Πέμπτη και Παρασκευή 30-31 Μαρτίου
2006 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, διήμερη
συνάντηση χρηστών των προϊόντων διαχείρισης
Βιβλιοθηκών της εταιρίας SirsiDynix.
Η
διημερίδα απευθυνόταν αποκλειστικά στους
φορείς που χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις
“Horizon” αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να
τις χρησιμοποιήσουν μελλοντικά.
Βασικός
στόχος της εκδήλωσης ήταν η ουσιαστική και
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και η παρουσίαση
των τάσεων της διεθνούς αγοράς στον τομέα
του αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και κυρίως τα
σχέδια της εταιρίας μετά τη συγχώνευση των
δυο εταιρειών (Sirsi και Dynix). Από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
συμμετείχαν (πλαίσια του έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ»
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, συγχρηματοδότηση κατά
75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
κατά 25% από εθνικούς πόρους) οι: Μάριος
Μαυρίδης (Πληροφορικός) και Αγάθη Γέγιου
(Βιβλιοθηκονόμος).

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε δύο ενότητες.
Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε δύο εισηγήσεις
που
παρουσίασαν
την
Βρετανική
πραγματικότητα σχετικά με τη δια-βίου
εκπαίδευση. Ο κ. Hedger από τον οργανισμό
Lifelong Learning UK αναφέρθηκε μεταξύ
άλλων στο υψηλό ποσοστό απασχόλησης στη
Βρετανία (74.5%) σε αντίθεση με το γεγονός ότι
30% του εργατικού δυναμικού έχει λίγες ή
καθόλου δεξιότητες. Ο κ. Thomson από τον
οργανισμό
NIACE
αναφέρθηκε
στις
προτεραιότητες της Βρετανικής κυβέρνησης,
όπως τη βελτίωση δεξιοτήτων 2,25 εκ. ενηλίκων
μέχρι το 2010.
Η δεύτερη ενότητα επικεντρώθηκε στην
ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα
σχετικά με το θέμα της δια-βίου εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της διημερίδας περιλάμβανε τις
εξής παρουσιάσεις:
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1. Emerging technologies
♦
SirsiDynix OneStop: σύστημα αυτόματης
εξυπηρέτησης χρήστης για δανεισμό,
επιστροφή, πληρωμή προστίμων, κράτηση
υπολογιστών, μάνατζμεντ εκτυπώσεων,
RFID λύσεις για την αναγνώριση, εντοπισμό
και ασφάλεια του υλικού.
♦
eCommerce:
διαχείριση
χρεώσεων,
οφειλών, πληρωμών.
♦
Search:
υποστήριξη
έρευνας
χρησιμοποιώντας τα Rooms, εικονικά
δωμάτια που επιτρέπουν την έρευνα σε
πηγές επιλεγμένες από τη βιβλιοθήκη μέσω
καινοτόμων συνδυασμών και παρουσιάζουν
το περιεχόμενο συμφραστικά. Συνοδεύεται
από σταθερές επιλογές όπως εγγραφή
χρήστη, προσωπικούς λογαριασμούς, κ.λπ.
♦
Networking: διαχείριση και έλεγχος της
κίνησης του δικτύου
♦
e-Learning: διαχείριση e-Reserve, VRLPlus
virtual reference, υποστήριξη E-courses
♦
Business intelligence: Director’s station.
♦
Portal devices: PocketCirc
♦
Hardware/OS

Παρουσίαση του Peter Gethin
Κατά την παρουσίαση του κου Gethin έγινε
κατ’αρχήν αναφορά στο νέο Ευρωπαϊκό σχήμα
της εταιρίας μετά τη συγχώνευση των Sirsi και
Dynix. Αυτό έχει ως εξής:
SirsiDynix
UK

SirsiDynix
Norway

SirsiDynix
Germany

SirsiDynix
Benelux

SirsiDynix
France

SirsiDynix
Iberia

Επιμέρους διαθέτες βρίσκονται ακόμη στις εξής
χώρες: Ιρλανδία, Πορτογαλία, Πολωνία,
Ελλάδα.

2. Cross over products: η ανάπτυξη των
επιμέρους δυνατοτήτων των συστημάτων
Unicorn (Sirsi) & Horizon (Dynix) με σκοπό
την διάθεση τους και στα δύο συστήματα με
κοινό
portal
και
ERM
(E-Resource
Management)

Η νέα ηγεσία της ευρωπαϊκής εταιρίας
αντιπροσωπεύεται τώρα από 4 πρώην
εκπροσώπους της Sirsi και 2 της Dynix.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο άνοιγμα της
εταιρίας με γραφεία (2) στο Ριάντ της
Σαουδικής Αραβίας και τέλος στην ήπειρο της
Αφρικής με κέντρο στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολιτική
ιδιοκτησίας και μάνατζμεντ του συγκεκριμένου
παραρτήματος της Ν. Αφρικής στο οποίο
χρησιμοποιείται η αρχή πρόσληψης ατόμων
κατά 30% από ανθρώπους που ιστορικά έχουν
μειονεκτούντα
περιβάλλοντα
(historically
disadvantaged backgrounds).

3. Updates of Unicorn / Updates of Horizon: η
πλήρης υποστήριξη του UNICODE, υποστήριξη
πολλαπλών μορφότυπων MARC, επιδιώκεται
για
την
εξυπηρέτηση
κοινοπραξιών
Βιβλιοθηκών.
Προσκτήσεις:
♦
Γραφική κατανομή του προϋπολογισμού σε
προμηθευτές
♦
Μενού με αλληλεπικαλυπτόμενα παράθυρα
♦
Έρευνα σε πραγματικό χρόνο σε
προεπιλεγμένο site
♦
Δυνατότητα επιλογής προμηθευτή
Καταλογογράφηση:
♦
MARC map conditionals
♦
Tag ownership
♦
Url verification

Παρουσίαση Steven Nielsen
Η παρουσίαση του κου Nielsen επικεντρώθηκε
σε τρία θέματα:
1. Emerging technologies
2. Cross over products
3. Updates of unicorn
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Δανεισμός:
♦
Σταδιακή ενεργοποίηση κράτησης
♦
Ειδοποιήσεις
♦
Alerts
♦
SMS
Έρευνα:
♦
Αλλαγή της εμφάνισης αποτελεσμάτων του
staffpac
♦
Δυνατότητα έρευνας σε γεωγραφικό χώρο
♦
Αλλαγή
στον
τρόπο
ευρετηρίασης
Αντικαθίσταται το παλιό ευρετήριο μετά τη
δημιουργία του νέου

Στο workshop συμμετείχαν (στα πλαίσια του
έργου «ΠΛΟΗΓΙΣ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ,
συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς
πόρους)
οι:
Ελισάβετ
Χανταβαρίδου
(Βιβλιοθηκονόμος) και Βαγγέλης Μπάνος
(Πληροφορικός).

Οι ερωτήσεις σε αυτό το σημείο περιορίστηκαν
στις αλλαγές που έρχονται ως προς την
εξυπηρέτηση του χρήστη μέσω της πύλης της
Βιβλιοθήκης (user-centered web interface), στην
πλήρη εφαρμογή του UNIMARC στο σύστημα
UNICORN και τέλος στο χρονικό όριο
διαθεσιμότητας
του
πολύγλωσσου
περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της διημερίδας έγιναν και
παρουσιάσεις που αφορούσαν στη γενικότερη
νοοτροπία της εταιρίας για το μέλλον, αλλά και
ομαδικές συζητήσεις σε σχέση με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της
εταιρίας.
Το γενικότερο συμπέρασμα ήταν ότι μετά τη
συγχώνευση των δυο ήδη μεγάλων εταιριών
(Sirsi και Dynix), προέκυψε μια υπερδύναμη
στον χώρο των συστημάτων αυτοματισμού
Βιβλιοθηκών, η οποία έχει ήδη οργανώσει τα
μελλοντικά της σχέδια βάση των σύγχρονων
αναγκών. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνεται
και η βελτίωση της συνεργασίας με τους κατά
τόπους αντιπροσώπους, γεγονός που είναι
απαραίτητο για την καλή λειτουργία των
Βιβλιοθηκών.
Εργαστήριο
«Institutional Repository Workshop»
και
Συνάντηση ομάδας χρηστών του DSpace
Bergen (Νορβηγία), 19-21 Απριλίου 2006
Στις 19 Απριλίου 2006 διοργανώθηκε από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Bergen
workshop με θέμα τα Ιδρυματικά Αποθετήρια.
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Στις
20
και
21
Απριλίου
2006
πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση ομάδας
χρηστών του λογισμικού DSpace. Πέρα από
ομιλίες, προσφέρθηκαν και δύο tutorial sessions
που
αφορούσαν
τεχνικά
ζητήματα
εγκατάστασης και παραμετροποίησης του
DSpace, αλλά και θέματα διαχείρισης. Την
τελευταία ημέρα, στη συνεδρία με θέμα
“Working with DSpace” η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρουσίασε τη
δική της εμπειρία από την εφαρμογή και χρήση
του λογισμικού DSpace στο δικτυακό τόπο της
(http://dspace.lib.uom.gr/). Η παρουσίαση της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
είναι
διαθέσιμη
στη
διεύθυνση:
http://dsug2006.uib.no/index.php?p=dsug.

Στη
διάρκεια
του
workshop
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες που αφορούσαν
στη δημιουργία και τη διαχείριση Ιδρυματικών
Αποθετηρίων, αλλά δημιουργήθηκαν και
αυτόνομες ομάδες συζητήσεων γύρω από
διάφορα πιο εξειδικευμένα θέματα. Οι ομάδες
στις οποίες συμμετείχε η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας αφορούσαν στα
εξής θέματα: «Interoperability and Metadata»
(ανάλυση του τρόπου δημιουργίας και
διαχείρισης μεταδεδομένων σε διαφορετικά
συστήματα) και «Electronic Theses and
Dissertations» (ETD-ηλεκτρονικές διατριβές).

Συνέδριο
«Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
στη Διατήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς: Institutional Repositories»
Θεσσαλονίκη, 8-9 Μαΐου 2006
Στις 8 και 9 Μαΐου 2006 διοργανώθηκε από το
Σύστημα Βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνέδριο με
θέμα τα Ιδρυματικά / Ακαδημαϊκά Αποθετήρια
(Institutional Repositories).
Η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
συμμετείχαν οι: Άννα Φράγκου (Πρ/νη Δ/σης
Βιβλ/κης),
Ελισάβετ
Χανταβαρίδου
(Βιβλιοθηκονόμος) και Βαγγέλης Μπάνος
(Πληροφορικός).

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό
της Βιβλιοθήκης
σας εύχονται
με ειρήνη, χαρά και υγεία
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Ιδρύματος Ευγενίδου με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης των 50 χρόνων λειτουργίας του.
Στην ημερίδα συμμετείχε από τη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η κα Άννα
Φράγκου (Πρ/νη Δ/σης Βιβλ/κης).

Στη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν
ομιλίες που αφορούσαν μελέτες περιπτώσεων
Ακαδημαϊκών Αποθετηρίων σε Βιβλιοθήκες του
Συνδέσμου Βιβλιοθηκών Νοτίου Ευρώπης
(Southern European Libraries Link - SELL),
αλλά και ομιλίες σχετικές με γενικότερα θέματα
Ακαδημαϊκών Αποθετηρίων και Ανοιχτής
Πρόσβασης (Open Access) στο περιεχόμενο
επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Η θεματολογία της ημερίδας κάλυπτε τα
παρακάτω:
♦
Ο θεσμός της Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα.
♦
Οι Βιβλιοθήκες σήμερα.
♦
Εμπειρίες από τις ελληνικές Βιβλιοθήκες.

Τη δεύτερη ημέρα, στις 9 Μαΐου 2006, οι
ομιλίες επικεντρώθηκαν σε νομικά ζητήματα
(θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών
αναπαραγωγής και χρήσης) γύρω από τα
Ακαδημαϊκά Αποθετήρια.
Πέρα από το
ενδιαφέρον που παρουσίασαν οι ομιλίες, αλλά
και οι συζητήσεις μεταξύ συμμετεχόντων και
ομιλητών, αναδείχτηκαν και οι οικονομικές
επιπτώσεις που θα έχει για τις Βιβλιοθήκες η
πιθανή επιβολή καταβολής αμοιβής στους
δημιουργούς των έργων που διαθέτουν οι
Βιβλιοθήκες στις συλλογές τους για τους
δανεισμούς και τη φωτοτύπηση των έργων
αυτών.

Στην τρίτη ενότητα (Οι Βιβλιοθήκες Σήμερα) η
κα Φράγκου σε συνεργασία με την κα Κλ.
Δέρβου, Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης των
Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής του
Α.Π.Θ. και Συντονίστρια της Μόνιμης
Επιτροπής
Περιοδικών
του
Συνδέσμου
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
(HEAL-Link) έκανε παρουσίαση με τίτλο
«HEAL-Link:
Συμπεράσματα
από
τη
συνεργασία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών».
Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας με θέμα «Το μέλλον των
Βιβλιοθηκών. Τι μπορούν να προσφέρουν οι
Βιβλιοθήκες και τι πρέπει να περιμένουν οι
πολίτες από αυτές».

Στην τελευταία συνεδρία που αφορούσε στο
λογισμικό που χρησιμοποιούν οι Βιβλιοθήκες
για τη δημιουργία Ακαδημαϊκών Αποθετηρίων,
η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
παρουσίασε τη δική της εμπειρία με την
εισήγηση των: Βαγγέλη Μπάνου και Ελισάβετ
Χανταβαρίδου. Η παρουσίαση αφορούσε την
«Ψηφίδα», την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη &
Ιδρυματικό Αποθετήριο που έχει αναπτύξει η
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα DSpace.
Ο δικτυακός τόπος της Ψηφίδας βρίσκεται στη
διεύθυνση: http://dspace.lib.uom.gr
Η παρουσίαση της Ψηφίδας είναι διαθέσιμη στο
το σύνδεσμο: http://web.lib.auth.gr/instrep/gr.php?id=3

Σεμινάριο
«Issues in Modern Archival Management»
Σίνδος, 5-16 Ιουνίου 2006
Από τις 5 έως και τις 16 Ιουνίου 2006
διοργανώθηκε από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης σεμινάριο με θέμα τη
σύγχρονη διαχείριση αρχείων, αλλά και την
ελληνική νομοθεσία που διέπει τα αρχεία. Το
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο χώρο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ αλλά και
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Κύρια ομιλήτρια ήταν η κα
Nancy Birk, ομότιμη καθηγήτρια του
Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κεντ των
ΗΠΑ. Ομιλητής του σεμιναρίου ήταν επίσης, ο
κ. Νέστωρ Μπαμίδης, Διευθυντής του
Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, ο οποίος
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για θέματα

Ημερίδα
«Οι Βιβλιοθήκες Χθες, Σήμερα και Αύριο»
Αθήνα, 19 Μαΐου 2006
Στις 19 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε στο
Ίδρυμα Ευγενίδου ημερίδα με τίτλο «Οι
Βιβλιοθήκες Χθες, Σήμερα, Αύριο», η οποία
διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του
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ελληνικής νομοθεσίας που διέπουν τη
δημιουργία αρχείων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Αναλυτικότερα οι θεματικές ενότητες του
προγράμματος ήταν οι εξής:
♦
Το θεωρητικό πλαίσιο της εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης.
♦
Θέματα επικοινωνίας και υποστήριξης στην
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
♦
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού στην εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση.
♦
Προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση.
♦
Το video στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
♦
Εμπειρίες και εφαρμογές στην εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Παρεμβάσεις
από διδάκτορες και ερευνητές.

Από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας συμμετείχαν οι: Μάριος Αραπίδης
και
Αικατερίνη
Γιαννουκάκου
(Βιβλιοθηκονόμοι του Παραρτήματος της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
στη Νάουσα) και Ελισάβετ Χανταβαρίδου
(Βιβλιοθηκονόμος).
Στη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχθηκαν
θέματα, όπως: εισαγωγή στα αρχεία (ενεργά και
μη-ενεργά), προσκτήσεις αρχείων, θέματα
ηθικής φύσης, συντήρηση και διατήρηση
αρχείων, αξιολόγηση αρχείων κτλ. Επίσης,
συζητήθηκε η δημιουργία πολιτικής που διέπει
το αρχείο ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, αλλά
και ενός σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφής
ενός αρχείου.

Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στα παρακάτω:
♦
Διαίρεση των συμμετεχόντων σε Ομάδες
Εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων
σχετικά με τα θέματα: «Είμαστε μπροστά σε
ένα εκπαιδευτικό σύστημα (Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο, δια βίου
εκπαίδευση), το οποίο αντιμετωπίζει την
πρόκληση της:
o Φιλοσοφίας: «να μάθουν πώς να
μαθαίνουν» και όχι «να διδάξουμε για να
μάθουν»
o Ευέλικτης και πολυμορφικής μάθησης
o Αναβάθμισης και αλλαγής του ρόλου
του εκπαιδευτικού
o Συμπληρωματικής ή και αποκλειστικής
χρήσης
της
εξ
αποστάσεως
πολυμορφικής εκπαίδευσης
o Χρήσης όλων των μέσων μεταφοράς της
πληροφορίας προς όφελος του μαθητή
o Κατάργησης ενός δασκαλοκεντρικού
συστήματος»
Κατάθεση
των
απόψεων
και
προβληματισμών της κάθε ομάδας από τους
συντονιστές.

2ο Θερινό Πανεπιστήμιο Ανοικτής και Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Κρήτη, 16-22 Ιουλίου 2006
Από τις 16 έως και τις 22 Ιουλίου 2006
διεξάχθηκε με ευθύνη της Επιστημονική
Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης», σε συνεργασία με
το
Παιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
εκπαίδευσης, το Διδασκαλείο Δ. Ε. «Μαρία
Αμαριώτου» του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη
Σχολή
Ανθρωπιστικών
Επιστημών
του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το 2ο
Θερινό Πανεπιστήμιο της ανοικτής & εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Τα μαθήματα
πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
συμμετείχαν οι: Κυριακή Μπαλτά και Φωτεινή
Πολυμεράκη (Βιβλιοθηκονόμοι).

♦

Κατά
τη
διάρκεια
των
μαθημάτων
προσεγγίστηκαν σε θεωρητική βάση ζητήματα
που αφορούν στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση όπως διδακτικές στρατηγικές,
σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, διδακτικά
μέσα και αξιολόγηση. Πραγματοποιήθηκαν
επίσης εργαστηριακά μαθήματα σε ειδικότερα
θέματα.

♦

♦
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Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού
έντυπης μορφής.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού
ψηφιακής μορφής.
Από τις προσωπικές ιστοσελίδες στις
εικονικές
κοινότητες:
σενάρια
δημοσιοποίησης και επικοινωνίας στον
παγκόσμιο ιστό.

Επίσης, το Σάββατο 22 Ιουλίου διεξάχθηκε
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα:
♦
Μειώνοντας τις αποστάσεις: Οι τεχνολογίες
στην εκπαίδευση (Υπολογιστές, διαδίκτυο,
λογισμικό, τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.α.) και κατά πόσο
χρειάζονται; Οι περιπτώσεις χρήσης των
τεχνολογιών και ο ρόλος των εταιρειών. Τι
αλλάζει με τις τεχνολογίες στην εκπαίδευση;
Ελεύθερο
λογισμικό
και
εμπορικό
λογισμικό.
Είναι η «επανάσταση της
τεχνολογίας» ένας μύθος;
Οφέλη και
προβλήματα από τη συνεχή αναβάθμιση των
τεχνολογιών.

Συνέδριο
«ICOLC Fall 2006: 8th European Meeting»
Ρώμη, 11-14 Οκτωβρίου 2006
Στις 11-14 Οκτωβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε
στη Ρώμη (Ιταλία) η 8η πανευρωπαϊκή
συνάντηση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας
Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών (International
Coalition of Library Consortia – ICOLC). Στη
συνάντηση συμμετείχε από τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας η κα Ά. Φράγκου
(Πρ/νη Δ/σης Βιβλ/κης) ως μέλος της Μόνιμης
Επιτροπής
Περιοδικών
του
Συνδέσμου
Ελληνικών
Βιβλιοθηκών
Ακαδημαϊκών
(HEAL-Link).

Σεμινάριο
«Institutional Repositories and Open Access:
Workshop on preserving Intellectual Assets»
Σίνδος, 13-14 Σεπτεμβρίου 2006

Η ICOLC λειτουργεί από το 2000 ως άτυπο
όργανο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής
εμπειριών μεταξύ κοινοπραξιών ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
Στα
πλαίσια
των
δραστηριοτήτων της η ICOLC διοργανώνει
ετήσιες συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση
των κοινοπραξιών - μελών της για νέες
ηλεκτρονικές
πηγές
πληροφόρησης,
τιμολογιακές πολιτικές των παρόχων υπηρεσιών
πληροφόρησης και άλλα θέματα που
ενδιαφέρουν τους διευθύνοντες και τα
διοικητικά συμβούλια κοινοπραξιών.
Ο
Σύνδεσμος
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) είναι από το 1998
μέλος της ICOLC.

Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2006 διοργανώθηκε
από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης σεμινάριο με θέμα τα
Ιδρυματικά Αποθετήρια και το κίνημα της
Ανοιχτής Πρόσβασης.
Το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε
στο
χώρο
του
Σπουδαστηρίου
του
Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας
&
Συστημάτων
Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ.
Από τη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
συμμετείχαν οι: Άννα Φράγκου (Πρ/νη Δ/σης
Βιβλ/κης), Παναγιώτα Πατραγκού και Ελισάβετ
Χανταβαρίδου (Βιβλιοθηκονόμοι).
Ομιλητές του σεμιναρίου ήταν οι: Peiling
Wang, Dick Hartley και Frank Scholze, οι
οποίοι ανέπτυξαν την ιστορική εξέλιξη των
Ιδρυματικών Αποθετηρίων, θέματα σχετικά με
την ανάκτηση εικόνων και την πιστοποίηση
Ιδρυματικών Αποθετηρίων, αλλά και τις
εμπειρίες τους από τις χώρες όπου εργάζονται.
Κατά
τη
διάρκεια
του
σεμιναρίου
πραγματοποιήθηκαν και ομάδες εργασίας που
επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα θέματα
σχετικά με τη δημιουργία και οργάνωση ενός
Ιδρυματικού Αποθετηρίου.
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♦

♦

♦

♦

Τα θέματα που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια
της 8ης πανευρωπαϊκής συνάντησης ήταν:
♦
Οι αλλαγές που επιφέρει η συνεχώς
αυξανόμενη επικράτηση των ηλεκτρονικών
εκδόσεων στο οικονομικό πλαίσιο της
παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής.
Οι
αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, τόσο
στον οικονομικό τομέα, όσο και στον τομέα
των επιστημονικών δημοσιεύσεων με την
είσοδο της Κίνας στη διεθνή αγορά. Τα
προβλήματα που προκύπτουν από τις
μεταφορές
τίτλων
επιστημονικών
περιοδικών από έναν εκδότη σε άλλον.
♦
Η σημασία της εξαγωγής έγκυρων
στατιστικών χρήσης των ηλεκτρονικών
πηγών και οι μέθοδοι και τα εργαλεία που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό
αυτό. Συζητήθηκαν επίσης πορίσματα που
προέκυψαν
από
την
επεξεργασία
στατιστικών
στοιχείων
χρήσης

♦

♦
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ηλεκτρονικών
πηγών
σε
διάφορες
Βιβλιοθήκες
και
Κοινοπραξίες
Βιβλιοθηκών.
Η σημασία που αποδίδεται πλέον στη
δυνατότητα διατήρησης του ηλεκτρονικού
υλικού και τα προβλήματα (τεχνικής,
οικονομικής και πολιτικής φύσης) που
συνδέονται με τη διατήρηση του
ηλεκτρονικού υλικού.
Οι νέοι όροι των συμφωνιών χρήσης
ηλεκτρονικού υλικού που αναπτύχθηκαν και
υιοθετήθηκαν κυρίως από την Joint
Information Systems Committee (JISC) του
Ηνωμένου Βασιλείου και πώς οι όροι αυτοί
επηρεάζουν την πρόσβαση των χρηστών
στις βάσεις πληροφοριών των Βιβλιοθηκών.
Νέες
συνθήκες
πρόσβασης
στην
(ηλεκτρονική) πληροφορία και πώς μπορούν
οι Βιβλιοθήκες να ανταποκριθούν στις νέες
ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση στην
πληροφόρηση. Ιδιαίτερη έκταση δόθηκε
στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων
έρευνας που διεξήχθηκε υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
σχετικά
την
οικονομική και τεχνική εξέλιξη των
επιστημονικών αγορών της Ευρώπης και
σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα
επιστημονικών
δημοσιεύσεων
και
εκδόσεων.
Η μαζική ψηφιοποίηση έντυπου υλικού,
ώστε να είναι πιο άμεσα διαθέσιμο στον
τελικό χρήστη.
Παρουσιάστηκαν δύο
συγκεκριμένες περιπτώσεις: μια που
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με ιδιωτική
πρωτοβουλία και μια που κινήθηκε
αποκλειστικά στα πλαίσια του δημόσιου
τομέα.
Η συνεργασία μεταξύ Βιβλιοθηκών σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την
ανταλλαγή πηγών προς μεγαλύτερη κάλυψη
των αναγκών των χρηστών. Συζητήθηκαν
θέματα διαδανεισμού έντυπου υλικού,
εθνικών
συμφωνιών
πρόσβασης
σε
ηλεκτρονικές πηγές (Γερμανία) και διεθνών
συνεργασιών (Δανία – Ην. Βασίλειο –
Γερμανία – Ολλανδία).
Η πορεία των εργασιών των Κοινοπραξιών
Βιβλιοθηκών και εργαλεία διαχείρισης και
διοίκησης των Κοινοπραξιών Βιβλιοθηκών.

συνέδριο διοργανώθηκε από την Βιβλιοθήκη &
Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Πατρών και διεξήχθηκε στο Πολιτιστικό και
Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Από τη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν οι:
Άννα Φράγκου (Πρ/νη Δ/σης της Βιβλ/κης),
Φίλιππος Κολοβός και Βαγγέλης Μπάνος
(Πληροφορικοί) και Παρθένα Αλβανούδη και
Αθηνά Κεσίδου (Βιβλιοθηκονόμοι).
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν
περισσότερα από 400 άτομα από το χώρο των
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και της
Κύπρου (επαγγελματίες Βιβλιοθηκονόμοι,
καθηγητές
και
φοιτητές
σχολών
των
Βιβλιοθηκονομίας),
ερευνητικών
Ιδρυμάτων της χώρας και των εκδοτών της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο
ήταν η δημιουργία, διάθεση και προστασία
ψηφιακού περιεχομένου, η διαχείριση και η
ανάκτηση πληροφορίας, οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, η ανοικτή πρόσβαση στην
επιστημονική πληροφορία, ο στρατηγικός
σχεδιασμός και η διαχείριση Βιβλιοθηκών,
καθώς και ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη
σύγχρονη κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό
και την οικονομία.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν
παρουσιάσεις των παρακάτω εμπορικών
προϊόντων και υπηρεσιών:
♦
ACS
♦
Sci-Finder Scholar
♦
VERDE
♦
Serials Solutions

Τετάρτη 1/11/2006
Η πρώτη μέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με
βράβευση της κας Κλωντίνης Δέρβου,
Υπεύθυνης της Βιβλιοθήκης των Τμημάτων
Φυσικής και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. και
Συντονίστριας
της
Επιτροπής
Μόνιμης
Περιοδικών του Συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) για
την προσφορά της στο σύνολο της ακαδημαϊκής
κοινότητας της χώρας ως πρωτοστάτιδας στην
επίτευξη συμφωνιών της HEAL-Link με
έγκριτους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού
για πρόσβαση όλων των ακαδημαϊκών και
ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας σε
πληθώρα ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με απόφαση
διεξαγωγής της επόμενης συνάντησης (2007)
στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
Πάτρα, 1-3 Νοεμβρίου 2006
Στις 1-3 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε το
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
με
τίτλο
“Ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών:
Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας
και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον”. Το

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο David Prosser
(Director of SPARC Europe) με την ομιλία του
«Open Access and the Future of Scholarly
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Communication». Στη συνέχεια έγιναν δύο
παράλληλες συνεδρίες με θέματα «Δημιουργία,
διάθεση και προστασία ψηφιακού περιεχομένου»
και
«Διαχείριση
πληροφορίας-Ανάκτηση
Πληροφορίας».

Η δεύτερη παράλληλη συνεδρία συνεχίστηκε με
την εισήγηση «Διαχείριση οντολογιών: μελέτη
και εμβάθυνση στα βασικά προβλήματα που την
αφορούν
και
παρουσίαση
υπαρχουσών
βιβλιοθηκών οντολογιών» των Π. Γαϊτάνου και
Μ. Γεργατσούλη και τερματίστηκε με την
παρουσίαση της «Οντολογίας Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης» των Β. Σιώχου, Κ. Παπουτσή, Δ.
Αντωνάκη και Α. Μητρέλη.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη παράλληλη
συνεδρία με θέμα «Δημιουργία, διάθεση και
προστασία
ψηφιακού
περιεχομένου»
παρουσίαστηκε η εισήγηση «Ψηφιοποίηση
Συλλογών Νεοελληνικής Γραμματείας και
Τέχνης του Α.Π.Θ.» από τους κ.κ. Ε.
Αμανατίδη, και Α. Σαραγιώτη. Στη συνέχεια, η
Ε. Κωβαίου παρουσίασε την «Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη για τον νεότερο ελληνισμό –
ΑΝΕΜΗ».
Η συνεδρία έκλεισε με την
παρουσίαση «Η ψηφιοποίηση του Αρχείου
Ελληνικής
Μουσικής:
πρακτικές
και
προβληματισμοί» από τον κ. Β. Βράκα.

από
ένα
σύντομο
διάλλειμα
Μετά
πραγματοποιήθηκαν τρία tutorials με θέματα: α)
«Εισαγωγή στις τεχνολογίες & εφαρμογές του
OAI», β) «Μέθοδοι και εργαλεία ποιοτικής
αξιολόγησης των υπηρεσιών Βιβλιοθηκών» και
γ) «Συντήρηση και διατήρηση ευπαθών υλικών
των Βιβλιοθηκών».
Το tutorial «Εισαγωγή στις τεχνολογίες &
εφαρμογές του OAI» περιελάμβανε τα
παρακάτω:
♦
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Open
Archives Initiative (OAI)
♦
Περιγραφή και ανάπτυξη του OAI Protocol
for Metadata Harvesting (OAI-PMH)
♦
Βασικά θέματα που άπτονται της
υλοποίησης του OAI-PMH

Στην δεύτερη παράλληλη συνεδρία με θέμα
«Διαχείριση
πληροφορίας
Ανάκτηση
Πληροφορίας» ξεκίνησε με την εισήγηση
«Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά
εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές
συλλογές» από τους: Ε. Λουρδή, Π. Λιλή και
Μ. Γεργατσούλη.
Στη συνέχεια, οι Λ.
Μπουντούρη
και
Μ.
Γεργατσούλης
παρουσίασαν
εισήγηση
με
θέμα
την
«Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με
τη χρήση Οντολογιών». Η συνεδρία έκλεισε με
την εισήγηση «Αναπαράσταση και Διαχείριση
Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος» από τους:
Μ. Νικολαϊδη, Ε. Λουρδή, Κ. Βίγλα, Κ. Σαϊδη,
και Γ. Πυρουνάκη.

Το tutorial «Μεθοδοι & εργαλεια ποιοτικης
αξιολογησης των υπηρεσιων Βιβλιοθηκων» είχε
σκοπό να δώσει μια σύνοψη της ορολογίας, των
θεωριών και των μεθόδων της ποιοτικής
έρευνας, καθώς επίσης και τα βασικά στοιχεία
διεξαγωγής ποιοτικής διερεύνησης στις
Βιβλιοθήκες.
Το tutorial «Συντήρηση και & διατήρηση
ευπαθών υλικών των Βιβλιοθηκών» αποτέλεσε
μια εισαγωγή στην συντήρηση και τη
διατήρηση του βιβλιακού και αρχειακού υλικού
και χωρίστηκε σε δύο κύριες ενότητες: η πρώτη
αφορούσε τις μεθόδους αποθήκευσης καθώς και
τις διαχειριζόμενες πρακτικές σε βιβλιοθήκες
και αρχεία ενώ η δεύτερη αφορούσε τον
απαραίτητο
προγραμματισμό
για
τις
βιβλιοθήκες και τα αρχεία σε περιπτώσεις
καταστροφής.

Μετά το γεύμα και το διάλλειμα οι δύο
παράλληλες συνεδρίες συνεχίστηκαν. Στην
πρώτη, παρουσίαστηκε αρχικά το θέμα
«Ανάπτυξη
και
Διαχείριση
Ψηφιακών
Συλλογών Εφημερίδων» από την Ε. Μαμμά. Η
συνεδρία συνεχίστηκε με την παρουσίαση
«Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και
ανάδυση
νέων
πεδίων
συνεργασίας
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» από τους: Φ.
Τσιμπόγλου, Μ. Ζέρβα και Α. Ανδρέου. Τέλος,
παρουσιάστηκε η εισήγηση «Διατηρώντας
Ψηφιακά Τεκμήρια» από τους Ι. Παπαδάκη και
Κ. Τζάλη.

Πέμπτη 2/11/2006
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με
την ομιλία του Hans Geleijnse (Tilburg
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University Library) με θέμα «Libraries in a
changing environment» και συνεχίστηκε με την
ομιλία του Lars Bjornshauge (Lund University
Libraries – DOAJ) με θέμα «Open Access
Journals - dissemination and integration in
modern library services».

ικανοποίησης χρηστών από την Υπηρεσία
Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» από τους: Π.
Αλβανούδη και Κ. Ζωντανό. Η συνεδρία
έκλεισε με την εισήγηση «Οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
πληροφορίας
στην
ελληνική
τριτοβάθμια εκπαίδευση» από την Ι. ΣιδεράΣιδέρη.

Στην συνέχεια ακολούθησαν δύο παράλληλες
συνεδρίες με θέματα: «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
και χρήστες: Συμπεριφορές διαδραστικότητα
επιδράσεις» και «Στρατηγικός σχεδιασμός και
Μάνατζμεντ Βιβλιοθηκών».

Η δεύτερη παράλληλη συνεδρία συνεχίστηκε με
την εισήγηση «Ποιοτικοί Δείκτες Υπηρεσιών
Βιβλιοθηκών
και
Διαχείριση
Πόρων:
Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός
σχεδιασμός» από τους Α. Μελετίου, Α. και Α.
Κατσιρίκου και συνεχίστηκε με την εισήγηση
«Σχεδιάζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000 σε μια ελληνική
ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη» των Κ. Συνέλλη και
Π. Γεωργίου. Η συνεδρία έκλεισε με την
εισήγηση «Διοίκηση βάσει ομάδων στις
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» από
τους: Ι. Βαρδακώστα και Π. Κωσταγιόλα.

Η πρώτη παράλληλη συνεδρία ξεκίνησε με την
εισήγηση των Σ. Βερονίκη, Α. Stoica και Γ.
Τσάκωνα με θέμα «Συστήματα πανταχού
παρόντος
υπολογιστή
σε
περιβάλλοντα
υβριδικών βιβλιοθηκών».
Στην συνέχεια
παρουσιάστηκε η εισήγηση «Ηλεκτρονικά
Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού:
Αντίπαλοι ή Συνεργάτες;» από τους: Μ.
Φραντζή και Φ. Παπαδάτου. Η «Ψηφιοποίηση
συλλογών πολιτιστικού περιεχομένου: η
αξιολόγηση της χρηστικότητας του online
συστήματος VeriaGrid (INTERREG IIIC)»
ήταν η επόμενη εισήγηση που παρουσίασαν οι
Ρ. Σιάτρη, Ε. Γαρουφάλλου και Π.
Μπαλατσούκας.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα οι εργασίες
του συνεδρίου συνεχίστηκαν με εισήγηση της
Μόνιμης Επιτροπής για τα Περιοδικά του
Ελληνικών
Συνδέσμου
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) που περιέγραψε την
πορεία του έργου της και τα στοιχεία χρήσης
των
ηλεκτρονικών
περιοδικών
που
προμηθεύεται ο Σύνδεσμος για λογαριασμό των
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κατά τα
έτη 2005-2006. Στη συνέχεια παρουσίαστηκε η
εισήγηση «Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας
Βιβλιοθηκών: Δραστηριότητες και Προοπτικές»
από τον Γ. Κ. Ζάχο και την Ε. Χαλαύτρη.
Κατόπιν, ο Δ. Κούης παρουσίασε την εισήγηση
«Ελληνικός συλλογικός κατάλογος - Εξελίξεις
και παράλληλες δράσεις», η Ι. Ζορμπά
παρουσίασε το θέμα «ACADELIB: δίαυλος
επικοινωνίας & ενημέρωσης», ενώ οι εργασίες
έκλεισαν με την παρουσίαση «Εθνική υποδομή
πιστοποίησης για ενοποιημένη πρόσβαση σε
υπηρεσίες Βιβλιοθηκών» από τους Α.
Βαρβιτσιώτη, Δ. Δασκόπουλο και Δ. Βαρδαλή.

Η δεύτερη παράλληλη συνεδρία άρχισε με την
εισήγηση «Η διασφάλιση της ποιότητας των
ιατρικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο» από την
Ε. Γκουνταβά.
Κατόπιν, η Η. Φρατζή,
παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Πληροφόρηση
και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών
επιστημών: έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική
Σχολή του ΕΚΠΑ». Η συνεδρία έκλεισε με την
εισήγηση
«Αξιοποίηση
Αποθετηρίων
Μαθησιακών Αντικειμένων για την Υποστήριξη
Διαδικασιών Δια Βίου Μάθησης: ο Ρόλος των
Βιβλιοθηκών» των: Σ. Καπιδάκη και Μ.
Μπαλατζάρα.
Μετά το γεύμα συνεχίστηκαν οι δύο
παράλληλες συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία
ξεκίνησε με την εισήγηση «Ένα κεντρικό
σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού
της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» από τους: Φ.
Στη συνέχεια
Κολοβό και Β. Μπάνο.
παρουσιάστηκε
η
εισήγηση
«Έρευνα

Παρασκευή 3/11/2006
Η τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου
ξεκίνησε με εμπορικές παρουσιάσεις. Πιο
συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα εξής:
♦
Swetswise Searcher (Roel Rademaker,
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♦
♦

♦

τράπεζας και ανάθεση του επόμενου συνεδρίου
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Swets Information Services)
Scopus update: recently added functionality
(Eduardo Ramos, Elsevier)
Corinthian: το νέο εξειδικευμένο Σύστημα
Διαχείρισης Βιβλιοθηκών 4ης γενιάς, για
ακαδημαϊκές και ερευνητικές Βιβλιοθήκες
(Neil A. MacKinnon, SirsiDynix)
OCLC PICA: at the heart of your
information. Services proposed by the
organisation
to
improve
libraries
information
management
(Philippe
Martin,OCLC PICA)

Συνάντηση για το Πρόγραμμα Νεοελληνικών
Πηγών /
Modern Greek Resources Project Meeting
Αθήνα, 7-10 Δεκεμβρίου 2006
Στις 7-10 Δεκεμβρίου 2006 διοργανώθηκε από
τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα
συνάντηση για το Πρόγραμμα Νεοελληνικών
Πηγών (Modern Greek Resources Project
Meeting). Στόχος της συνάντησης ήταν να
λειτουργήσει ως forum συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων για την καθιέρωση
συγκεκριμένων τρόπων πληροφόρησης και
ανταλλαγής
δεδομένων
μεταξύ
των
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Ελλάδας που έχουν στις
συλλογές τους υλικό σχετικό με τη Νεότερη
Ελλάδα. Το ζητούμενο ήταν η δημιουργία μιας
ομάδας ανθρώπων που θα φέρνει σε άμεση
επαφή του Έλληνες Βιβλιοθηκονόμους με τους
συναδέλφους τους στο εξωτερικό.

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα ακολούθησαν
δύο παράλληλες συνεδρίες με θέματα: «Ανοικτή
πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία» και
«Η Βιβλιοθήκη στη σύγχρονη κοινωνία, την
πολιτική, τον πολιτισμό και την οικονομία».
Η πρώτη παράλληλη συνεδρία ξεκίνησε με την
εισήγηση «Έρευνα για την προσβασιμότητα των
τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση
στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» από τους Ε.
Γαρουφάλλου και Ε. Κολουβού. Στη συνέχεια
παρουσίαστηκε η εισήγηση «Αλλαγή του
τοπίου επιστημονικής πληροφόρησης με τη
χρήση δημοσιευμάτων ανοιχτής πρόσβασης και
ιδρυματικών αποθετηρίων» από την Γ.
Κατσαρού, ενώ η συνεδρία έκλεισε με την
εισήγηση «Δημόσιος τομέας και διαχείριση
ανοιχτής
πρόσβασης»
από
τους
Β.
Στρακαντούνα και Δ. Καλλινίκου.

Η συνάντηση στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
αποτέλεσε αφορμή και για την 4η συνάντηση
της Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκονόμων Ελληνικών
Σπουδών (Consortium of Hellenic Studies
Librarians (CoHSL). Η CoHSL είναι μια ομάδα
Βιβλιοθηκονόμων από Ακαδημαϊκές και
Ερευνητικές Βιβλιοθήκες των Ηνωμένων
Πολιτειών που διατηρούν και αναπτύσσουν
συλλογές Ελληνικών Σπουδών. Στόχος της
Κοινοπραξίας είναι η προώθηση της
ανταλλαγής πληροφόρησης και συνεργατικών
προσπαθειών που θα ενισχύσουν το βάθος και
το εύρος του συνόλου των συλλογών των
Βιβλιοθηκών-μελών της Κοινοπραξίας και θα
διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές.

Η δεύτερη παράλληλη συνεδρία ξεκίνησε με
την εισήγηση «Λογοκρισία και Ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες» από την Α. Περρή. Στη συνέχεια
παρουσιάστηκε
το
θέμα
«Συνεργασίες
μουσείων, αρχείων, βιβλιοθηκών με σκοπό τη
δημιουργία κοινών καταλόγων εφαρμογές και
προβληματισμοί» του Μ. Κομπολύτη.
Η
συνεδρία έκλεισε με την εισήγηση «Επιλογή
του τομέα σπουδών της ΒιβλιοθηκονομίαςΠληροφόρησης:
μια
συστηματική
βιβλιογραφική επισκόπηση των πρόσφατων
ερευνητικών μελετών» των: Α. Τσατσαρώνη
και Β. Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου.

Μέλη της Κοινοπραξίας είναι:
♦
Center for Hellenic Studies, Harvard
University
♦
Columbia University
♦
Dumbarton Oaks
♦
Gennadius Library
♦
Harvard University
♦
Library of Congress
♦
Library of Congress

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών έκλεισε με συζήτηση στρογγυλής
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

μέσω σύντομης περιήγησης στην ιστοσελίδα
της.
♦
The Library of Congress:
http://www.loc.gov
♦
On-line Catalog of the Library of Congress:
http://catalog.loc.gov

Library of Congress
New York University
Princeton University
Tsakopoulos Hellenic Collection, California
State University, Sacramento
University of Cincinnati
Yale University

Ωστόσο, επικεντρώθηκε κυρίως στις πηγές και
στις υπηρεσίες που σχετίζονται με ελληνικό
υλικό, όπως βιβλία, περιοδικά και αρχεία.
Δεδομένου του μεγάλου όγκου ελληνόφωνου
υλικού στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, αλλά
και του μεγάλου αριθμού Ελλήνων που
κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, η
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου έχει ξεκινήσει μια
προσπάθεια καταχώρησης του υλικού στον
κατάλογό της, με χρήση, προς το παρόν, είτε
εξ’ολοκλήρου του αλφαβήτου greeklish (για
παράδειγμα: Seferis), είτε του ελληνικού
αλφαβήτου σε ορισμένα μόνο πεδία. Απώτερος
σκοπός είναι η πλήρης ελληνοποίηση των
βιβλιογραφικών εγγραφών των ελληνικών
τεκμηρίων.

Ο ιστότοπος της CoHSL είναι διαθέσιμος στη
διεύθυνση:
http://www.princeton.edu/~rlindau/CoHSL.htm
Στη συνάντηση της Αθήνας συμμετείχε (την 3η
ημέρα) από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας η κα Ά. Φράγκου (Πρ/νη Δ/σης της
Βιβλ/κης). Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα
παρακάτω θέματα:
♦
Βιβλιογραφικός έλεγχος / Πρόσβαση.
♦
Ευρετηρίαση περιοδικών.
♦
Μικροφωτογράφηση & Ψηφιοποίηση.
♦
Ανάπτυξη συλλογών / Ανταλλαγή πηγών.
Διάλεξη
«Η Μνήμη του Έθνους. Εθνικά και Διεθνή
Προγράμματα και Υπηρεσίες της
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου»
Σίνδος, 11 Δεκεμβρίου 2006

Προκειμένου να εμπλουτίσει την ελληνική
συλλογή της, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου
συνεργάζεται με διάφορους ελληνικούς
εκδοτικούς οίκους και προμηθευτές, που της
αποστέλλουν πολλές από τις νέες εκδόσεις.

Τη
Δευτέρα
11
Δεκεμβρίου
2006,
πραγματοποιήθηκε στο Σπουδαστήριο του
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ διάλεξη του κου
Harold M. Leich (Library of Congress) σχετικά
με Εθνικά και Διεθνή προγράμματα και
Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Εκτός από τις ελληνικές πηγές της Βιβλιοθήκης
του Κογκρέσου, ο κ. Leich αναφέρθηκε και σε
άλλους
οργανισμούς
και
φορείς
που
ασχολούνται με και περιέχουν ελληνικό υλικό.
Σχετικές ιστοσελίδες είναι οι ακόλουθες:
♦
European Division, Library of Congress:
http://www.loc.gov/rr/european
♦
Overview of the Modern Greek collections
at the Library of Congress:

Από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
συμμετείχαν
οι:
Σοφία
Βακιρτζηδέλη
και
Βασιλική
Μολέ
(Βιβλιοθηκονόμοι).

http://www.loc.gov/rr/european/coll/gree.html
♦

Ο κ. Leich, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιολόγος, και
μεταξύ άλλων, υπεύθυνος περιοχής στο
Ευρωπαϊκό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του
Κογκρέσου, με χώρες αρμοδιότητας τη Ρωσία,
την Ελλάδα και την Κύπρο, έκανε μια γενική
παρουσίαση των υπηρεσιών και των
προγραμμάτων που προσφέρει η Βιβλιοθήκη
του Κογκρέσου στους χρήστες της, τόσο στις
Ηνωμένες Πολιτείες όσο και ανά τον κόσμο,

♦

♦
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Portals to the World – Greece:
http://loc.gov/rr/international/european/gree
ce/gr.html
Portals to the World – Cyprus:
http://loc.gov/rr/international/european/cypr
us/cy.html
Strengthening Modern Greek Collections
(conference held in April 1999 at the Library
of Congress):

♦
♦
♦
♦

♦

http://www/loc.gov/rr/european/GrkColl/Gr
kConf.html
Modern Greek Studies Association:
http://www.mgsa.org
Consortium of Hellenic Studies Librarians:
http://www.cohsl.net
Centre for Research Libraries, Chicago:
http://www.crl.edu
Centre for Research Libraries, Global
Resources Network:
http://www/cru.edu/grn/index.asp
Global Resources Newsletter:
http://www.crl.edu/grn/newsletter.asp

Η Διεύθυνση
και το Προσωπικό
της Βιβλιοθήκης
σας εύχονται

με ειρήνη,
χαρά και υγεία
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