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ΟΡΓΑΝΩΗ 

Γηα ηε πεξίνδν επηεκβξίνπ 2006 έωο επηέκβξην 2007 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 Θ. Σζνύηζνο (κέινο ΓΔΠ Σκ. ΜΠΔΡ). Δθπξόζωπνη ηωλ θνηηεηώλ 

ήηαλ νη θ.θ Β. Καββαδηαο (ηαθηηθό κέινο πιιόγνπ θνηηεηώλ ΗΜΜΤ). 

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 2007 θαηαρωξήζεθαλ ζην απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα ηεο 

ΒΙ.ΚΔ.Π ωο λέα κέιε 444 άηνκα ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηεγξάθεζαλ 133. Έηζη ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ εγγεγξακκέλωλ κειώλ ηεο ΒΙ.ΚΔ.Π  δηακνξθώζεθε ζηνπο 5678. Από 

απηνύο νη 3371 ήηαλ κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο θνηλόηεηαο θαη 2307 εμωηεξηθνί ρξήζηεο. 
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2. Τπηρεσίες 

 

2.1 Γανεισμός 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έγηλαλ 18741  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 408 αιτιματα χριςθσ μθ δανειηόμενου υλικοφ 

εντόσ των χϊρων τθσ ΒΙ.ΚΕ.Π. 

 

2.3 Κρατήςεισ  

Τποβλικθκαν ςτθ Βι.Κε.Π. και διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ 378 αιτιματα κράτθςθσ υλικοφ.  

 

 

2.4 Παράδοςη φωτοαντιγράφων άρθρων 

Τποβλικθκαν ςτθ Βι.Κε.Π.  181 αιτιματα χρθςτϊν για παράδοςθ φωτοαντιγράφων άρκρων 

από τα οποία τα 175 διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ. 

Παράλλθλα διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ 104 από τα 257 αιτιματα από ςυνεργαηόμενεσ 

ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ για αποςτολι άρκρων ςε αυτζσ.  

 

 

2.5 Δια-δανειςμόσ βιβλίων 

Τποβλικθκαν ςτθ Βιβλιοκικθ 57 αιτιματα χρθςτϊν για δια-δανειςμό βιβλίων  από τα 

οποία τα 51 διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ. 

Παράλλθλα διεκπεραιϊκθκαν επιτυχϊσ 25 από τα 26 αιτιματα για διαδανειςμό βιβλίων 

προσ ςυνεργαηόμενεσ ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ. 
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2.6 Εκπαίδευςη χρηςτών 

Κατά τθ διάρκεια του 2007  υπεβλικθςαν 14 αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια 

εκπαίδευςθσ χρθςτϊν ςτα οποία τελικά ςυμμετείχαν 60 άτομα. Επίςθσ, 16 άτομα χριςτεσ 

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

θλεκτρονικϊν πθγϊν. 

 

3. Πληροφοριακζσ πηγζσ & υλικό 

 

3.1 Ζντυπο υλικό 

τo τζλοσ του ζτουσ (και μετά τθν απόςυρςθ 6079 τεκμθρίων) θ ςυλλογι τθσ Βι.Κε.Π.  

αρικμοφςε 49.479 τεκμιρια ςε μορφι μονογραφιϊν, ενϊ ςτο Παράρτθμα τθσ Γαλλικισ 

υπιρχαν 4.204 μονογραφίεσ αντίςτοιχα. 

Παράλλθλα ςυνεχίςτθκαν οι τρζχουςεσ ςυνδρομζσ τθσ Βι.Κε.Π. ςε 386 τίτλουσ ζντυπων 

περιοδικϊν  και εφθμερίδων. 

 

3.2 Μη ζντυπο υλικό 

Η ςυλλογι του μθ ζντυπου υλικοφ τθσ Βι.Κε.Π. εμπλουτίςτθκε με τθν αγορά 6 CD-ROMs με 

κονδφλια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ τθσ Βι.Κε.Π., ενϊ προςτζκθκαν άλλα 88 τεμάχια μθ ζντυπου υλικοφ 

ωσ δωρεζσ & ςυνοδευτικά ςυνδρομϊν. 

Σο ςυνολικό κόςτοσ αγοράσ μθ ζντυπου υλικοφ ανιλκε ςε 675,09 €. 
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3.3 Ηλεκτρονικά βιβλία 

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

Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν)   του οποίου και είναι μζλοσ, απζκτθςε πρόςβαςθ ςτο 

παρακάτω θλεκτρονικό υλικό: 

- Migne’s Patrologiae Graecae 

- Elsevier e-books (Book series, Handbooks, Reference Works, Referex Engineering) 

- Springer Full e-book Package (copyright years 2005,2006,2007) 

-Taylor & Francis Group e-books 

- Thesaurus Lingua Graecae 

 

3.4 Ηλεκτρονικά περιοδικά 

Αναφορικά με τα θλεκτρονικά περιοδικά θ Βιβλιοκικθ είχε πρόςβαςθ ςε 13.797 τίτλουσ 

θλεκτρονικϊν περιοδικϊν. Από αυτοφσ, οι 13.631 τίτλοι διατζκθκαν κατόπιν ςυμφωνιϊν που 

ςυνιψε ο φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν1 (ΕΑΒ) με τουσ εκδότεσ τουσ 

(ενθμζρωςθ από το 16ο Πανελλινιο υνζδριο Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, 1-3/10/07) ενϊ οι 

υπόλοιποι 166 τίτλοι χρθματοδοτικθκαν από πόρουσ τθσ Βι.Κε.Π. 

Οι νζεσ ςυμφωνίεσ μεταξφ ΕΑΒ και εκδοτϊν που ολοκλθρϊκθκαν και ιςχφουν από 1-1-2007 είναι: 

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journal Legacy Archive 

Taylor & Francis Group Online Archives 

Wiley Journal Backfile Collection 

ALPSP Learned Journals Collection 

Project Muse Standard Collection 

Τπθρεςία Portico 

 

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

165.312,18 €. Παράλλθλα πραγματοποιικθκε βιβλιοδεςία παλαιότερων τευχϊν περιοδικϊν το 

κόςτοσ τθσ οποίασ ανιλκε ςτα  8.139,64 €. 

Παράλλθλα ίςχυαν οι από το 2006 υπογεγγραμμζνεσ,  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 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 

 

 

                                                             
1 Πρϊθν Κοινοπραξία Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (ΚΕΑΒ) όπωσ μετονομάςκθκε 

βάςει του  Άρκρου 17 του Ν. 3403/2005 (ΦΕΚ Αϋ/260/2005). 
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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 ΕΑΒ 

(φνδεςμοσ 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 

- 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) 

Σο ςυνολικό κόςτοσ για τισ εν λόγω βάςεισ ανιλκε ςε 68.473,65 €. 

 

3.6 Άρτεμισ 

υνεχίςτθκε θ ψθφιοποίθςθ των κατατικζμενων διπλωματικϊν και μεταπτυχιακϊν 

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

βάςθ γκρίηασ βιβλιογραφίασ  «Άρτεμισ». Σο 2007 καταχωρικθκαν ςτθν «Άρτεμισ» ςυνολικά 

169 νζα τεκμιρια (διπλωματικζσ, μεταπτυχιακζσ & διδακτορικζσ εργαςίεσ του 

Πολυτεχνείου Κριτθσ). Από το 2000 ζωσ τζλοσ του 2007, θ «Άρτεμισ»  εμπλουτίςτθκε με  

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

 

-  
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4. Προςκτήςεισ Τλικοφ2 

Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ αποκτικθκαν ςυνολικά από τθ Βι.Κε.Π.,  3.246 τεκμιρια 

(ζντυπου και μθ ζντυπου υλικοφ). Αναλυτικότερα:  

 Αγορά ζντυπου υλικοφ από παραγγελίεσ τμθμάτων (εκτόσ Αρχιτεκτονικισ), 522 
τεκμιρια. 

 Αγορά ζντυπου υλικοφ από παραγγελίεσ τθσ  Αρχιτεκτονικισ, 1.667 τεκμιρια, και 56 
τεκμιρια από τουσ τίτλουσ των  πολλαπλϊν αντιτφπων. 

 Αγορά οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, 6 τεκμιρια. 

 Κατάκεςθ διπλωματικών  εργαςιών Πολυτεχνείου Κριτθσ, 153 τεκμιρια. 

 Κατάκεςθ μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργαςιών Πολυτεχνείου Κριτθσ, 96 
τεκμιρια. 

 Δωρεζσ ζντυπου υλικοφ, 452 τεκμιρια. 

 Δωρεζσ μη ζντυπου υλικοφ, 39 τεκμιρια (cd-roms, VCDs κ.α.) 

 Προςκτιςεισ από ςυνδρομζσ (IFLA, SWETS κτλ), 49 τεκμιρια. 

 υνοδευτικό υλικό περιοδικϊν, 49 τεκμιρια. 

 Δωρεζσ μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν από το Εκνικό Μετςόβιο 
Πολυτεχνείο, 157 τεκμιρια. 

 

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 και  4 κζςεισ Η/Τ ςτο παράρτθμα τθσ Βι.Κε.Π. ςτθ 

Γαλλικι χολι για τθ πρόςβαςθ ςτον αυτοματοποιθμζνο κατάλογο (OPAC) και τισ λοιπζσ 

θλεκτρονικζσ πθγζσ. Επιπλζον, εγκαταςτάκθκαν 40 νζεσ κζςεισ εργαςίασ Sun Rays ςτο 

κτίριο Δ1. 

 

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 57.733,52€ . 

 

 

 

                                                             
2
 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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6. Ανθρώπινο δυναμικό 

6.1 τελζχωςη 

Κατά το 2007 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/Τ 

 Μία (1) λογίςτρια 

 Μια (1) κακαρίςτρια  

 Ζνασ (1) Διοικθτικόσ-Γραμματζασ 

 

Επίςθσ απαςχολικθκαν ςε υποβοθκθτικζσ εργαςίεσ ζξι (6) φοιτθτζσ από διάφορα τμιματα 

του Πολυτεχνείου Κριτθσ 

 

6.2 Επιμόρφωςη 

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

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

Ημερομηνία Αντικείμενο Εκπαίδευςησ Φορζασ & Σόποσ  Διεξαγωγήσ 

3-4/05/2007 

Αξιολόγθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων & 
υπθρεςιϊν.Διοίκθςθ – Δθμοςιοποίθςθ 
Τπθρεςιϊν Βιβ/κθσ. Ορολογία και καταςκευι 
κθςαυρϊν 

ΕΕΒΕΠ – Παν/μιο Κριτθσ, Ρζκυμνο 

7-8/05/2007 
Τπθρεςίεσ και εργαλεία ςτθ διάκεςθ χρθςτϊν και 

Βιβλιοκθκϊν 
ΚΕΑΒ-ΕΜΠ, Ακινα 

11-14/06/2007 Global access to science 
IATUL-Royal Institute of Technology, 

Stockholm 

1-3/10/2007 
Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

ςθμερινισ και τθσ μελλοντικισ Βιβλιοκικθσ 
Παν/μιο Πειραιϊσ, Πειραιάσ 

18-19/10/2007 
Ακαδθμαϊκζσ Βιβλιοκικεσ. Από τθ Κοινωνία τθσ 

Πλθροφορίασ ςτθ Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ 

ΣΕΙ Πειραιά- ΕΜΠ-Παν/μιο Αιγαίου 

,φροσ 

12/11/2007 
εμινάριο ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα Web Of 

Science 
Ακινα 
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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 1063 

 Διόρκωςθ  9053 

 Αντιγραφι  16 

 Διαγραφι 1725 

 

 

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.  

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηύπνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23/11/2007  ε 

πξνγξακκαηηζκέλε 1
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 Σεκμθρίωςθσ (ΕΚΣ),  

 του υνδζςμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΕΑΒ),  

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

 τθσ International Association of  Technological University Libraries (IATUL) και  

 τθσ American Library Association (ALA). 
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10. Οικονομικά τοιχεία 

υνολικι Χρθματοδότθςθ:   650.248 € 

Σακτικόσ προχπολογιςμόσ:  352.000 € (249.000€ για Ε1 και 103.000€ για Δ1) 

Επιχορθγιςεισ Επιτροπισ Ερευνϊν:  6.500 € 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Βιβ/κθσ: 291.748 € 

 

Δαπάνεσ 2007 

 αγορά μονογραφιϊν (βιβλίων) : 36.764,05 € 

 ςυνδρομζσ περιοδικϊν & βιβλιοδεςία : 173.451,82 € 

 λειτουργικά ζξοδα & διάφορεσ δαπάνεσ: 18.914,56 € 

 δαπάνεσ πάγιου εξοπλιςμοφ 70.481,06 € 

 δαπάνεσ για θλεκτρονικζσ πθγζσ (θλεκτρονικά περιοδικά και Βάςεισ Δεδομζνων) : 
85.030,55 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Γραφικι αναπαράςταςθ των λειτουργικϊν ςτοιχείων τθσ Βι.Κε. Π.  (χριςτεσ & διεργαςίεσ) 
για τθ 3ετία 2005-2007 
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