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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος Εράσμους από τις 9-13 Σεπτεμβρίου 

2013. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς 

τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/library/ 

 

 





ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ ΤΟΥ UC3M 

1) María Moliner" Social Sciences 
and Law Library, Getafe campus 

2)Humanities, Communication and 
Information Science Library, 
Getafe campus 

3)"Rey Pastor" Polytechnic School 
Library, Leganés campus. 

4)"Menéndez Pidal" Multi-discipline 
Library, Colmenarejo campus 

5) European Documentation Centre 
Getafe campus 
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HUMANITIES, COMMUNICATION AND 

INFORMATION SCIENCE LIBRARY, 

GETAFE CAMPUS 

 

Η βιβλιοθήκη των Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Επικοινωνίας και Πληροφοριακής Επιστήμης 

εγκαινιάστηκε στις 9 του Σεπτέμβρη ενώ η ανέγερση 

της ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2013. Είναι ένα 

υπερσύγχρονο λειτουργικό κτίριο εξοπλισμένο με 

αξιόλογη τεχνολογική υποδομή.  
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ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  



ΥΠΟΔΟΜΉ 







ΦΎΛΑΞΗ ΠΑΛΑΙΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ  



ΆΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΊΟΥ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ GETAFE 





ΩΡΆΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑς ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ 

UC3M 
Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν καθημερινά από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 

το βράδυ και το Σάββατο από τις 09:00 μέχρι τις 15:00. Το ωράριο 

διαφοροποιείται κατά τις εξεταστικές περιόδους μέχρι τις 24:00 τα μεσάνυχτα 

όπου η Βιβλιοθήκη λειτουργεί με φοιτητές. 

 Υπάρχει ειδικό ωράριο για τις ειδικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ως εξής : 

Social Sciences and Law Library 

Polytechnic School Library, Leganés campus 

Multi-discipline Library, Colmenarejo campus 

Computer rooms 

9:00h - 21:00h 

9:00h - 21:00h 

Audiovisual rooms 

--- 

10:00h - 18:00h 

Language Resource and Activity Room 

9:00h - 21:00h 

Ver horario de tutorias 

10:00h - 18:00h 

European Documentation Centre 

9:00h - 15:00h y 16:30h - 20:00h 
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                            ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 
Βιβλιοθηκονόμους αλλά και από φοιτητές. Οι φοιτητές 
δουλεύουν 4 ώρες την μέρα και συνολικά 20 ώρες τη βδομάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

Πολλοί από τους Βιβλιοθηκονόμους έχουν σπουδάσει 
φιλολογία (Ισπανική, Αγγλική, Ελληνική) αλλά μέσω 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων έχουν καταρτιστεί για 
βιβλιοθηκονομικά θέματα. Στο campus στο Getafe υπάρχει 
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας το οποίο ξεκίνησε 
να λειτουργεί με την έναρξη των εργασιών του Πανεπιστημίου 
UC3M το 1990. Οι φοιτητές που εργοδοτούνται στη βιβλιοθήκη 
προέρχονται  κυρίως από τα Τμήματα Πληροφορικής και 
Βιβλιοθηκονομίας. Οι περισσότεροι είναι μεταπτυχιακοί. 
Δουλεύουν 4 ώρες την μέρα και 20 ώρες τη βδομάδα στο 
σύνολο σε όλα τα Τμήματα της Βιβλιοθήκης και σε όλα τα 
παραρτήματα. 



ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗς  

Η βιβλιοθήκη ακολουθεί το παγκόσμιο 

σύστημα δεκαδικής ταξινόμησης UDC, 

εντούτοις όμως στο παράρτημα στη 

Getafe φιλοξενούνται δωρεές βιβλίων 

των ανθρωπιστικών επιστημών, που 

ακολουθούν το σύστημα ταξινόμησης 

της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου LC.  

 

 



ΔΙΆΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΉς 

Σε όλες τις βιβλιοθήκες στο ισόγειο 

υπάρχουν βιβλία και περιοδικά του 

έντυπου τύπου αλλά και 

οπτικοακουστικό υλικό που 

χρησιμοποιείται από τα Τμήματα 

Γλωσσών του Πανεπιστημίου.  
 



ΣΤΟΝ 1Ο ΟΡΟΦΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ. 

 

 



Στον τρίτο όροφο βρίσκονται τα γραφεία του προσωπικού 

καθώς και οι αίθουσες ομαδικές μελέτης. 

Στο υπόγειο βρίσκονται τα περιοδικά προηγούμενων 

χρόνων από το 2007 και πριν, τα παλιά βιβλία, οι δωρεές, 

τα ακαταλογογράφητα βιβλία, οι χάρτες κλπ. 



Ο πάγκος εξυπηρέτησης στελεχώνεται πάντα από 

βιβλιοθηκονόμους και φοιτητές όλες τις ώρες. Το 

προσωπικό του πάγκου εξυπηρέτησης δουλεύει για 4 

ώρες μπροστά στον πάγκο. Επίσης εργάζεται με 

βάρδιες ως εξής : η πρωινή βάρδια από τις 9:00-17:00 

και η απογευματινή από τις 13:00 -21:00. 



 

 

Η βιβλιοθήκη κρατά μέχρι και 15 αντίτυπα του κάθε βιβλίου. 

Υπάρχει επίσης 1 ειδική συλλογή με βιβλία τα οποία η 

βιβλιοθήκη διαθέτει μόνο σε 1 αντίτυπο και που βρίσκονται σε 

ειδικό χώρο. Αυτά τα βιβλία δανείζονται μόνο 2 ώρες εντός της 

βιβλιοθήκης. Αυτά τα βιβλία μπαίνουν σε αυτή την ειδική 

συλλογή μετά από εισήγηση των συντονιστών-καθηγητών των 

Τμημάτων που ασχολούνται με θέματα βιβλιοθήκης. Αν οι 

χρήστες δεν τα επιστρέψουν στην ώρα τους τότε τους 

αφαιρείται το δικαίωμα δανεισμού για 1 βδομάδα. 



ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΑ ΈΤΗ. ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ 

ΔΑΝΕΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΏΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΑ 

ΕΠΙΣΤΡΈΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΏΡΑ ΤΟΥΣ ΤΌΤΕ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΤΟΥΣ 

ΑΦΑΙΡΕΊΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΎ ΓΙΑ 1 ΒΔΟΜΆΔΑ. 

 



Η ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΜΙΑ ΑΞΙΌΛΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΉ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΚΥΡΊΩς ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΓΛΏΣΣΑΣ. ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΉΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗ 

GETAFE ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΉ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΏΝ ΣΕΙΡΏΝ ΚΑΙ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΣΕ DVD ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ. 

 



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ SYMPHONY SIRSI DYNIX 

SYMPHONY WORK.  

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ   CHECK OUT ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΑΔ ΟΧΙ ΟΜΩ 

ΣCHECK IN.ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΦΘΟΡΕΣ.  

 



ΕΠΊΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉΣ 

ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΉΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΑΝΆΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΈΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΌΣ 

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ. 



ΥΠΆΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΒΙΒΛΊΩΝ ΑΠΌ ΌΛΕς ΤΙς 

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ. ΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΜΈΣΩ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΎΝ ΒΙΒΛΊΑ. 3 

ΦΟΡΈΣ ΤΗΝ ΜΈΡΑ ΜΕΤΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΒΙΒΛΊΑ ΑΠΌ ΌΛΕΣ ΤΙς 

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ. ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ ΜΕΤΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΈΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ ΤΣΆΝΤΕΣ. 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΧΡΗΣΤΏΝ 

1)Προπτυχιακοί φοιτητές 5 βιβλία για 7 μέρες 

2)Τεταρτοετείς φοιτητές 5 βιβλία για 15 μέρες και 2 για 7 μέρες 

3)Μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί καθηγητές 30 βιβλία για 30 
μέρες 

4) Διοικητικό προσωπικό 15 βιβλία για 30 μέρες 

Τα βιβλία μπορούν να ανανεωθούν μέχρι 5 φορές 

Δίδεται στους χρήστες το δικαίωμα της κράτησης αντιτύπου. 
Το σύστημα όμως σε περίπτωση που το βιβλίο είναι πολύτομο 
ή έχει και συνοδευτικό υλικό απαιτεί ξεχωριστεί κράτηση για 
το κάθε αντικείμενο. 

 



ΠΟΙΝΕΣ  

1) Όταν δανεισμένο βιβλίο κρατηθεί από άλλο χρήστη : 
Εάν ο χρήστης δεν ανταποκριθεί μετά από 3 
ηλεκτρονικά μηνύματα μπαίνει σημείωση στον 
λογαριασμό του και του αφαιρείται για 1 
συγκεκριμένη περίοδο το δικαίωμα δανεισμού. Τότε οι 
χρήστες παίρνουν suspension notice letter. Η 1η 
ειδοποίηση είναι την 3η μέρα. Κάθε 3 μέρες πάει 
ειδοποίηση. Η ποινή που επιβάλλεται είναι αφαίρεση 
του δικαίωματος δανεισμού για 1 μήνα.  

2) Όταν χρήστης δεν επιστρέψει έγκαιρα βιβλίο στη ΣΠΔ 
αφαιρείται το δικαίωμα δανεισμού για 1 βδομάδα. 

3) Όταν ο χρήστης δεν επιστρέψει έγκαιρα φορητό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή αυτόματα του αφαιρείται το 
δικαίωμα δανεισμού για 1 μήνα. 
 

 

 



ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΌΣ 
Η υπηρεσία διαδανεισμού της βιβλιοθήκης εργάζεται με 
σύστημα βάρδιας. Χρησιμοποιεί το σύστημα Gtbib-Sod 
πρόγραμμα το οποίο δημιούργησε βιβλιοθηκονόμος στο 
αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Αν ένας χρήστης 
επιθυμεί να κάνει αίτηση διαδανεισμού πρέπει να 
συμπληρώσει ηλεκτρονικό έντυπο. Το πανεπιστήμιο 
συνεργάζεται τόσο με τα Ισπανικά Πανεπιστήμια αναζητώντας 
βιβλία μέσω του REBIUN Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias –Συλλογικού καταλόγου των 
Ισπανικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά και από άλλους 
καταλόγους όπως SUBITO,(Συλλογικός κατάλογος 
Γερμανικών-Αυστριακών Βιβλιοθηκών) NILDE,(Συλλογικός 
κατάλογος Ιταλικών Βιβλιοθηκών)  DELF (Συλλογικός 
Κατάλογος Ολλανδικών Βιβλιοθηκών). 
 



Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ ΤΗΣ 

ΜΑΔΡΊΤΗΣ MADRONO  

Oι 7 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της 

Μαδρίτης σχημάτισαν την κοινοπραξία-

consortium Madrono. Μέσω αυτής της 

συνεργασίας παρέχεται ειδικά για τους 

καθηγητές των πανεπιστημίων η 

δυνατότητα δανεισμού με την επίδειξη της 

κάρτας του Madorno δανεισμού βιβλίων 

και από τις 7 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  

της Μαδρίτης. Εκτός από αυτό υπάρχει 

συνεργασία και για θέματα βάσεων 

δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών 

κλπ. http://www.consorciomadrono.es/ 

 





REBIUN ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. 

 

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx 

 

 

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέσα στη 

βιβλιοθήκη ενώνονται με σέρβερ-terminal αντί να 

είναι ενωμένοι με το διαδίκτυο.  Σε όλα τα 

παραρτήματα υπάρχουν υπολογιστές που είναι 

ενωμένοι κανονικά απευθείας στο διαδίκτυο αλλά 

και άλλοι που είναι ενωμένοι με terminal.Όπως 

μου λέχθηκε γίνεται προσπάθεια όλοι οι 

υπολογιστές για λόγους οικονομίας  να γίνουν 

terminal. Σημειώνω ότι η πρόσβαση στους 

υπολογιστές γίνεται με κωδικό μέσω του campus 

global.(πρόγραμμα για όλες τις δραστηριότητες 

μέσα στο πανεπιστήμιο) 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ  

Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του πανεπιστημίου 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 1 μάθημα 14 
διδακτικών περιόδων. Οι πρώτες δύο περίοδοι του 
μαθήματος διδάσκονται από τη βιβλιοθήκη. Έχουν να 
κάνουν με την αναζήτηση του καταλόγου, των 
ηλεκτρονικών περιοδικών, των βάσεων δεδομένων. Οι 
υπόλοιπες 12 περίοδοι διδάσκονται από καθηγητές του 
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Τεκμηρίωσης και 
έχουν να κάνουν με την συγγραφή μελετών, 
βιβλιογραφικές αναφορές, πώς να αποφεύγεται η 
λογοκλοπή κλπ. Επίσης οι καθηγητές μέσω 
ηλεκτρονικής φόρμας μπορούν να ζητήσουν τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ειδικά για τα 
μαθήματα τους. 

 



ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του πανεπιστημίου λειτουργεί από το 

1991 και είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Δίδεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν τη γλώσσα που θέλουν να δουν το 

έντυπο που τους ενδιαφέρει. Για να δει κάποιος χρήστης τα online περιοδικά 

του Κέντρου θα πρέπει να βάλε τους κωδικούς του. Το Κέντρο διαθέτει μια 

αξιόλογη συλλογή από νομικά έγγραφα της ΕΕ στα Ισπανικά. Δίδεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνήσουν με το Κέντρο μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δίδονται άμεσες και ακριβείς πληροφορίες. Το 

Κέντρο συχνά δίδει ερωτηματολόγια στους χρήστες για να δει κατά πόσο 

αυτοί είναι πληροφορημένοι για θέματα ΕΕ. 

 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΑΠΟΘΕΤΉΡΙΟ  

Σημαντικό ρόλο για το Πανεπιστήμιο παίζει το 

ηλεκτρονικό αποθετήριο του E-Archivo. Το 

πανεπιστήμιο από το 2007 συγκεντρώνει σε 

ηλεκτρονική μορφή όλες τις διδακτορικές διατριβές. 

Το ηλεκτρονικό αποθετήριο αποτελεί την συνεισφορά 

του πανεπιστημίου στο open access και διαθέτει 14548 

έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Το πανεπιστήμιο έχει 

σαν σκοπό να συγκεντρώσει την πνευματική παραγωγή 

των ερευνητών του. Όλα τα project που παίρνουν 

λεφτά από το κράτος πρέπει να κατατεθούν σε ανοικτή 

πρόσβαση τόσο στη βιβλιοθήκη του UC3M όσο και στις 

υπόλοιπες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Τα έγραφα είναι 

αρχειοθετημένα σε μορφή METADATA με Dublin Core. 

To  Recoclecta μάζεψε όλα τα ηλεκτρονικά αποθετήρια 

όλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Ισπανίας 

αλλά και της Εθνικής Βιβλιοθήκης δίδοντας τη 

δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να έχουν πρόσβαση 

σε όλα τα ηλεκτρονικά αποθετήρια της χώρας. 

http://e-archivo.uc3m.es/?locale=en 

 





ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  
1) Πρόσβαση των ερευνητών σε έντυπη και ηλεκτρονική 
βιβλιογραφία χωρίς περιορισμούς μέσω του Campus 
Global 

2)Ετοιμασία βιογραφικού σημειώματος των ερευνητών 
αλλά και της βιβλιογραφίας για το ερευνητικό τους έργο. 
Ο λόγος είναι γιατί οι ερευνητές αξιολογούνται κάθε χρόνο 
από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας . Το 
Πανεπιστήμιο εκδίδει κάθε 2 χρόνια το Research report 
quality control for bibliographical data με το οποίο 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τους ερευνητές. 

3)Για να μπορεί κάποιος ερευνητής-καθηγητής να διδάξει 
πρέπει να παρουσιάσει έργο και να κάνει κάποιες 
δημοσιεύσεις. Η δουλειά τους αξιολογείται από το 
Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας ενώ κάθε 6 χρόνια οι 
ερευνητές μπορούν να πάρουν λεφτά 

4)Παρέχονται ξεχωριστά μαθήματα στους ερευνητές για 
την χρήση του προγράμματος Refworks. 

5)Δίδεται βοήθεια στους ερευνητές για το copyright, 
publishing lisence. 

6)Βοήθεια στους ερευνητές για την έκδοση έργων 
αναλόγως της σχολής 

7)Πληροφορίες για πατέντες. 

 



ORCID- OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID 

 

Κατά τη παραμονή μου στη Μαδρίτη είχα την 

ευκαιρία να παραστώ στην παρουσίαση του 

Orcid. Αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

έχει σαν σκοπό να προάγει τη γνώση σε 

ανοικτή πρόσβαση δίδοντας σε κάθε ερευνητή 

το δικό του μοναδικό αριθμό. Ο οργανισμός 

παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του σε 

ερευνητές. Το πανεπιστήμιο προσπαθεί να 

υπογράψει συμφωνία με τον οργανισμό και να 

δώσει σε κάθε ερευνητή του το δικό του 

μοναδικό αριθμό. 
http://orcid.org/ 







13. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΜΛΟΓΚΣ , ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 

Η βιβλιοθήκη έχει έντονη συμμετοχή στα 
κοινωνικά δίκτυα ως εξής : 

1)Facebook 

2)Twitter 

3)Tuenti (ισπανικό δίκτυο αντίστοιχο του 
Facebook που χρησιμοποιείται από άτομα 
ηλικίας 12-23 χρόνων) 
https://www.tuenti.com/?m=Login 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει πρόγραμμα Ask a 
librarian το οποίο έκανε το Πανεπιστήμιο αλλά 
οι φοιτητές δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ, 
προτιμούν τα κοινωνικά δίκτυα. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει 4 μπλογκς και 2 ομίλους 
ανάγνωσης. 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/library/contact_libr
ary 

 





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1) Η βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση σε 220 βάσεις 
δεδομένων. Λόγω της οικονομικής κρίσης χάνει 10-11 
βάσεις τον χρόνο. Για να βοηθήσει τους χρήστες της στην 
αναζήτηση μέσω της κοινοπραξίας των ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών της Μαδρίτης Madrono έχει αγοράσει τα 
προγράμματα Serial Solution και Sum On. Σημαντικό 
κομμάτι αποτελούν τα στατιστικά χρήσης της κάθε βάσης 
καθώς και η αξιολόγηση τους για σκοπούς επαναγοράς 
των δικαιωμάτων χρήσης της.  

2) Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί επίσης τα προγράμματα 360 
link serial για ηλεκτρονικά περιοδικά, Metalib για 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και SFX για 
ηλεκτρονικά περιοδικά. 

3)Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και στις 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και εκτός Πανεπιστημίου 
μέσω 2 προγραμμάτων μέσω των προγραμμάτων 1) Eproxy και 
2) VPN. 

4)Τα σεμινάρια για όλες τις ηλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης γίνονται όλο τον χρόνο κατόπιν ηλεκτρονικής 
αίτησης. Παράλληλα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
υπάρχει online παρουσίαση για να μάθει ο χρήστης από μόνος 
του να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.  

http://yj4gl8ww9p.search.serialssolutions.com/?L=YJ4GL8WW9
P&SS_searchTypeJournal=yes&paramdict=en-gb 

 





ΑΠΌΦΟΙΤΟΙ  

Οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου έχουν τα ίδια 

δικαιώματα πρόσβασης τόσο στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες αλλά και δανεισμού όπως τους φοιτητές. 

Όπως μου λέχθηκε το πανεπιστήμιο αποτελεί 

σημείο αναφοράς για τους απόφοιτους ενώ έτσι 

ενθαρρύνεται η δια βίου εκπαίδευση και μάθηση. 

Δεν υπάρχουν εξωτερικοί χρήστες. Όλες οι χρήστες 

της Βιβλιοθήκης  έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο. 

Το πανεπιστήμιο αποτελεί ορόσημο για τους 

απόφοιτους και έχουν τα ίδια δικαιώματα επειδή 

στόχος είναι να ενθαρρύνουν τη δια βίου 

εκπαίδευση και μάθηση.  

 



Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

Η βιβλιοθήκη του UC3M αποτελεί μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσπαθεί να κάνει 

προσβάσιμο  το υλικό της σε όλους τους χρήστες 

της. Ακόμα και οι απόφοιτοι θεωρούνται μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας 

 



ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΑΣ. ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

 

 

 

ΚΆΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Α ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ 
ΑΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ Η ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΆΛΛΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (BENCHMARKING). Η 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ UC3M ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΟΙΝΑ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΒΙΒ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΑΣ 


