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Greetings 

Dr George Tsamasfiras 
Secretary For E.U. & C.S.F. Issues 

Η κατάσταση πριν το ΕΠΕΑΕΚ Ι 

• διάσπαρτες βιβλιοθήκες 

• απλές αποθήκες βιβλίων 

• ανυπαρξία βιβλιοθηκονόμων 

• προσωπικό χωρίς κατάρτιση 

ΕΠΕΑΕΚ Ι 

1η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

• αυτοματοποίηση των Βιβλιοθηκών 

• αναδρομική καταλογογράφηση 

• εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός των συλλογών 

• ενίσχυση και υλοποίηση της ιδέας της ενιαίας βιβλιοθήκης 

• εκλογίκευση του συστήματος των προσκτήσεων 

• δημιουργία συλλογικού καταλόγου 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Αποτελεσματικός ιστός βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης που αποτελεί έργα-

λείο υποστήριξης της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

• Δημιουργική συμπόρευση στη διαδικασία έρευνας και μάθησης 
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• Επιλογή, οργάνωση, παρουσίαση και διαφύλαξη όλων των μορφών πληροφόρησης 

(έντυπο, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό, λογισμικό) 

• Διασφάλιση της ποιότητας του υλικού και των υπηρεσιών 

• Συνεχής προβληματισμός και εισαγωγή καινοτόμων εφαρμογών 

Στόχοι του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ _ 

• Παροχή πρωτοποριακών και σύγχρονων υπηρεσιών 

• Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

• Κατανεμημένη ψηφιακή πληροφορία 

• Παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης 

• Επιδίωξη συνεργασιών και ανταλλαγών 

• Κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Ο ιστός των βιβλιοθηκών εξελίσσεται σε ευρύτερης σημασίας και χρήσης κοι

νωνικό εργαλείο 

/ Διεύρυνση της χρήσης των Βιβλιοθηκών προς όφελος της Ακαδημαϊκής κοινότητας 

και της Ελληνικής κοινωνίας 

/ Παραπέρα ανάπτυξη ενός συστήματος βιβλιοθηκών και πληροφοριακής υποστήρι

ξης 

/ Παρακολούθηση των εξελίξεων που επιβάλει η τεχνολογία 

/ Υποστήριξη των εναλλακτικών μορφών δια βίου εκπαίδευσης 

Περιμένουμε ακόμα 

> εικονικές ξεναγήσεις και προετοιμασία των φοιτητών και επισκεπτών 

> θεματικές πύλες σε συνεργασία με ειδικούςτου κλάδου 

> τράπεζα λογισμικού-

> δωρεάν προσφορά μαθημάτων 

>- συνεχής 24-ωρη λειτουργία 

> ψηφιοποίηση υλικού 

Μετά το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ τι; 

Αύξηση όγκου πληροφορίας = αύξηση κόστους Βιβλιοθηκών 

μέριμνα για εξοικονόμηση πόρων και εξεύρεση χρηματοδότησης με: 
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• Δημιουργία και προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

• Συνεργασίες και ανταλλαγές με άλλες Βιβλιοθήκες του Εσωτερικού ή/και του Εξωτε-

ρικού 

• Συνεχή βελτίωση του συστήματος διαδανεισμού 

• Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από σχετικά προγράμματα 

• Κάλυψη μέρους των δαπανών από τα ίδια τα ίδρύματα, τοπική κοινωνία, περιφέρεια 

Μετά την αξιολόγηση του 2 0 0 3 θα επιδιώξουμε την αύξηση των προϋπολογι

σμών εκείνων των προγραμμάτων που θα έχουν αριστεύσει. 
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