
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της
Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή

Κοινότητα



Στοιχεία έργου

• Χρονική διάρκεια:
Μάρτιος 2000 – Δεκέμβριος 2007

• Αρχικός Προϋπολογισμός
2.142.000,00 €

• Τελικός Προϋπολογισμός
3.079.257,00 €



Δράσεις του έργου (1)

• Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
υποβοήθησης των εκπαιδευτικών
διαδικασιών
– Θεματικές πύλες
– E-learning

• Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
πληροφόρησης
– Εργαστήριο πολυμέσων
– Κέντρο πλήροφόρησης ΑΜΕΑ
– Ψηφιακές συλλογές



Δράσεις του έργου (2)

• Ανάπτυξη & εφαρμογή μεθόδων διασφάλισης
ποιότητας

• Συντήρηση & εμπλουτισμός συλλογών υλικού
& βιβλιοθηκονομική επεξεργασία νέου υλικού

• Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού & 
χρηστών



Θεματικές Πύλες

• Θεματικές πύλες eΒΓΕ
• Τρεις (3) θεματικές πύλες με αξιολογημένες
δικτυακές πηγές σε θέματα:
– Βιολογίας (Ολοκλήρωση: 2005)
– Γεωλογίας
– Εκπαίδευσης

• Ολοκλήρωση της δράσης 31/12/2006





e-Learning

• Στόχος: 22«πακέτα» ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού
υλικού για ένα επιλεγμένο προπτυχιακό μάθημα
από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών

• Υλοποίηση σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας
Δικτύων του Π.Π.

• Πλατφόρμα e-Class (GUnet)-
http://eclass.upatras.gr/

• Σεπτέμβριος 2006: 20 μαθήματα
• Περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών τεκμηρίωσης & 
Υποστήριξης χρηστών (2007)





Κέντρο Πληροφόρησης ΑΜΕΑ

• Δημιουργία δύο (2) πλήρως εξοπλισμένων
θέσεων εργασίας Η/Υ για ΑΜΕΑ –
Ολοκλήρωση: Φεβρουάριος 2006

• Εκπαίδευση προσωπικού (Μάρτιος 2006)
• 2007: Ολοκλήρωση συλλογής κατάλληλου
υλικού

• Ενημέρωση – συνεργασία με φορείς



Ψηφιακή Συλλογή «Κοσμόπολις» (1)

• Ψηφιοποίηση & ευρετηρίαση 20 Ελληνικών
λογοτεχνικών περιοδικών 19ου – αρχών
20ου αιώνα

• Υλοποίηση σε συνεργασία με Ελληνικό
Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο & Τμήμα
Φιλολογίας του Π.Π.

• Η πλατφόρμα διαχείρισης «Κοσμόπολις»
υλοποιήθηκε από την ΒΥΠ

• Συμβατή με το OAI-PMH v.2.0



Ψηφιακή Συλλογή «Κοσμόπολις» (2)

• Ελεύθερη διάθεση πλήρους κειμένου στο
web: http://www.lis.upatras.gr/kosmopolis/

• Σεπτέμβριος 2006:
– Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης
– Ευρετηρίαση & διάθεση 18 περιοδικών

• 2007: Β’ Φάση
– Επέκταση συλλογής με 26 επιπλέον τίτλους
περιοδικών









Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας

• Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) των
υπηρεσιών της ΒΥΠ κατά ISO 9001:2000

• Ολοκλήρωση ΣΔΠ: Μάρτιος 2006
• Πιλοτική εφαρμογή από 1/5/2006
• Στόχος: Πιστοποίηση εντός 2007



Συλλογές Υλικού

• Προμήθεια βιβλιακού υλικού >2.000 τίτλοι
• Προμήθεια & διάθεση 460 τίτλων
ηλεκτρονικών βιβλίων

• Απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης:
– Σύστημα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών

RefWorks
– JSTOR
– Βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων EconLit, 

Philosopher's Index,Journal Citation Report & 
SciFinder Scholar



Εκπαίδευση – Υποστήριξη Χρηστών
& Προσωπικού

• Συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση
προσωπικού

• Εκπαιδευτικά προγράμματα χρηστών
• Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό
• Δημιουργία νέου web site
• Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων
επιμόρφωσης προσωπικού

• Διοργάνωση 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών



Απορροφητικότητα Δαπανών

• Σεπτέμβριος 2006: 80,2% επί του αρχικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού

• Σημαντικές «απώλειες» πόρων από την
μονιμοποίηση των συμβασιούχων

• Πίεση χρόνου για επίτευξη ικανοποιητικής
απορροφητικότητας των επιπλέον πόρων



2007 - Σύνοψη

• Βελτίωση υπηρεσιών υποστήριξης e-CLass
• Επέκταση ψηφιακής συλλογής Κοσμόπολις
• Επέκταση συλλογών υλικού για ΑΜΕΑ
• Εμπλουτισμός συλλογών έντυπου και ηλεκτρονικού
υλικού

• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
πληροφόρησης ΒΥΠ

• Αναβάθμιση και ολοκλήρωση πληροφοριακών
συστημάτων διαχείρισης των λειτουργικών
διαδικασιών της ΒΥΠ


