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Η βιβλιοθήκη τον Ανωτάτου 
•χνολογιπού 
Ι Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Α Κ Η Γ 

Ιδρ 

Η βιβλίο θήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας ιδρύ-
θηκε το 1974, ταυτόχρονα με την ίδρυση του 
Τ.Ε.Ι., η οργάνωση της ξεκίνησε το 1989. 

Στεγάζεται στο Β' όροφο του νέου κτιρίου 
της Σ.Τ.Ε. Σήμερα έχει συνολική επιφάνεια 
1800 τ.μ.. Αναμένεται με την αποπεράποσή 
της να φτάσει τα 2.350 τ.μ. 

Η βιβλιοθήκη είναι εκπαιδευτική, με επι
στημονικά και λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, 
πτυχιακές εργασίες και άλλο έντυπο και ηλε
κτρονικό πληροφοριακό υλικό. 

Στόχος της είναι η δημιουργία μιας σύγ
χρονης συλλογής υλικού που να καλύπτει όλες 
τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας του 
Α.Τ.Ε.Ι. και να δημιουργήσει όλες εκείνες τις 
συνδέσεις με άλλες βιβλιοθήκες και τράπεζες 

! Β Β ; 1 1' V ΧΟΣ 1 7 - 2 0 0 4 

ύματος Πατρών 

• 

• 

πληροφορκύν ώστε να μπορεί να εξυπηρετή
σει τον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό 
χίόρο της περιοχής. 

Συλλογή 
Η συλλογή περιλαμβάνει ελληνικά και 

ξενόγλωσσα επιστημονικά, λογοτεχνικά και 
γενικού ενδιαφέροντος βιβλία. Σήμερα αριθ
μεί 30.000 τόμους βιβλίων περίπου. 

Η συλλογή των περιοδικών περιλαμβάνει 
πάνω από 200 τίτλους ελληνικο5ν και ξενό
γλωσσων περιοδικών που καλύπτουν όλους 
τους τομείς που διδάσκονται στο Ιδρυμα. Ως 
μέλος της κοινοπραξίας των Ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά 
περιοδικά που διατίθενται μέσω του HEAL 



LINK. Επίσης συμμετέχει στο σύστημα διαδα-
νεισμού άρθρων περιοδικο5ν του Ε.Κ.Τ. γνω
στό ως ΕΡΜΗΣ. 

Η συλλογή των πτυχιακών εργασιών περι
λαμβάνει περίπου 7.000 τόμους σε έντυπη 
μορφή. Οι νέες πτυχιακές θα είναι σε ηλε
κτρονική μορφή και θα διατίθενται σε μορφή 
πλήρους κειμένου μέσω του καταλόγου της 
βιβλιοθήκης 

Το οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό υλι
κό περιλαμβάνει βιντεοταινίες, CD-ROM, 
DVD επιστημονικού και γενικού επιμορφωτι
κού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης πρόσβαση 
σε βάσεις δεδομένων όπως η οικονομική βάση 
της ICAP, του Τ.Ε.Ε. κ.λ.π. 

Επεξεργασία υλικού: 
Η βιβλιοθήκη για την μηχανογράφηση της 

χρησιμοποιεί το πακέτο ΑΒΕΚΤ 5.5 του 
Ε.Κ.Τ. το οποίο ακολουθεί το UNIMARC 
format. Για την ταξινόμηση χρησιμοποιείται 
το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (D.D.C.). 
Η θεματική ευρετηρίαση ακολουθεί τα πρότυ
πα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library 
of Congress, Subject Headings) και η καταλο-
γογράφηση γίνεται με τους Αγγλο-Αμερικάνι-
κους Κανόνες Καταλογογράφησης της δεύτε
ρης έκδοσης (A.A.C.R.2.). 

ΙΙροσφερόμενες Υπηρεσίες 
Η βιβλιοθήκη διαθέτει 2 αναγνωστήρια, 

ένα στο Τμήμα των βιβλίων και ένα στο Τμή
μα των περιοδικών συνολικής δυναμικότητας 
250 θέσεων. Επίσης διαθέτει ειδική αίθουσα 
μελέτης 20 θέσεων εξοπλισμένη με ηλεκτρονι
κούς υπολογιστές με ελεύθερη πρόσβαση 
τόσο στο κατάλογο της βιβλιοθήκης όσο και 
στο διαδίκτυο. 

Δικαίωμα δανεισμού έχει όλη η κοινότητα 
του Α.Τ.Ε.Ι. ενώ οι υπόλοιποι χρήστες έχουν 
δικαίωμα μόνο επιτόπιας χρήσης τοον προσφε
ρομένων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Οι χρή
στες έχουν τη δυνατότητα φωτοτυπιών μέσω 

των φωτοτυπικών μηχανημάτων και του 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ ? 

εκτυ-
πωτή που διαθέτει η βιβλιοθήκη τα οποία λει
τουργούν με σύστημα κάρτας. 

Ωράριο λειτουργίας 
Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους χρή

στες καθημερινά από τις 8.30 μέχρι τις 
καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
πλην των εορτών 

Επικοινωνία: 

19.00 
έτους 

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Κου
κούλι Πάτρα 

Τηλέφωνα: 2610369055-58 
FAX: 2610369085 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lib.teipat.gr 
E-mail: Library@teipat.gr. 

Ο Κυριάκος Γεωργάκης είναι βφλιο 
νόμος-Προϊοτάμενος της βιβλιοθήκης 
ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 

θηκο-
τον 
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