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Περιεχόμενα 

  Εισαγωγή 
 Απολογισμός Διαχείρισης 
 Ηλεκτρονικές Πηγές 
 Συλλογικός Κατάλογος 
 Ζέφυρος 
 Διαδανεισμός 
 Σύστημα Κατανεμημένης Αναζήτησης 
 Μ.Ο.Π.Α.Β. 



Εισαγωγή 

 Η Οριζόντια Δράση αφορά όλα τα Α.Ε.Ι. 
της χώρας και αποτέλεσε συνέχεια 
αντίστοιχης δράσης του ΕΠΕΑΕΚ Ι. 

 Διήρκησε 8 έτη (01.01.2001-31.12.2008) 
 Συνολικός προϋπολογισμός: 

60.380.664,87 €. 
 Σημαντικότερος σκοπός η συνεργασία των 

βιβλιοθηκών όλων των Α.Ε.Ι. (δημιουργία 
Σ.Ε.Α.Β.), με στόχο τη χάραξη κοινής 
στρατηγικής και την εξοικονόμηση πόρων. 



Απολογισμός Διαχείρισης (1/2) 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΤΡΕΧΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007   

2.676.000,00 6.000.000,00 12.258.825,00 39.445.839,87 60.380.664,87 



Απολογισμός Διαχείρισης (2/2) 
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Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 



 Περισσότερες από 14.000 συνδρομές σε 
ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά. 
 όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν συλλογές που 

είναι συγκρίσιμες με τις συλλογές των μεγάλων 
πανεπιστημίων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 

 τεράστιο οικονομικό όφελος 
 το κόστος που πληρώνει ο Σύνδεσμος έχει μείνει στα 

επίπεδα των εντύπων συνδρομών του 2000 (συν τις 
ετήσιες αυξήσεις), η πρόσβαση όμως των ιδρυμάτων 
σε επιστημονική πληροφορία αριθμητικά έχει 
πολλαπλασιαστεί 
 

 Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά 
βιβλία. 

 

http://www.heal-link.gr 



http://www.heal-link.gr 

Αριθμός τίτλων στους οποίους έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη 
του Συνδέσμου  



http://www.heal-link.gr 

Αριθμός άρθρων που μεταφέρθηκαν  
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http://www.heal-link.gr 

Η σελίδα με τις συλλογές των ηλεκτρονικών βιβλίων  



Ο ΣΚΕΑΒ αποτελεί την μεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση της  Ελλάδος. 
Ενοποιεί τις εγγραφές από 47 Ιδρύματα και Φορείς. 

http://www.unioncatalog.gr 
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Ο ΣΚΕΑΒ περιέχει πάνω από 3.000.000 εγγραφές (>2.080.000 
διακριτές) προσφέροντας εξελιγμένες δυνατότητες , όπως : 

• Αναζήτηση και Ευρετηριακή Ταξινόμηση (Searching and Indexing) 
• Ενοποίηση ή Συγχώνευση ταυτόσημων εγγραφών (Consolidation) 
• Απόδοση (Performance) 
• Κατάσταση Real Time αντιτύπων 
• Σύνδεση με το σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων 

http://www.unioncatalog.gr 
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http://www.unioncatalog.gr 



http://www.unioncatalog.gr 



 Ένας σύγχρονος ελληνικός θησαυρός επιστημονικών 
όρων: 
 αποτελεί εργαλείο για τη θεματική επεξεργασία και περιγραφή του 

υλικού των συλλογών με σύγχρονες μεθόδους, οι οποίες έχουν 

γίνει αποδεκτές σε διεθνές επίπεδο· 

 διευκολύνει τη διαδικασία αναζήτησης και ανάκτησης 

πληροφοριών και βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας, 

τόσο στο Συλλογικό Κατάλογο, όσο και στους επιμέρους 

καταλόγους· 

 διευκολύνει τη θεματική οργάνωση των βάσεων δεδομένων και 

την ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών και θεματικών πυλών 

στην Ελλάδα· 

 προβάλλει την ελληνική πνευματική παραγωγή στο εξωτερικό, 

δεδομένου ότι επιτρέπει τη χρήση των ελληνικών επιστημονικών 

εργασιών από ξένους χρήστες  

Ελληνικός Θησαυρός 
Επιστημονικών Όρων 



http:// zephyr.libh.uoc.gr/ 

Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό 
των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού 
στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο αναζητήσεων 
με περιβάλλον εύχρηστο και φιλικό, προς τον τελικό 
χρήστη. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Το περιβάλλον είναι συμβατό με το πρωτόκολλο Ζ39.50. 
 Υποστηρίζει USMARC και UNIMARC. 
 Η προβολή και αναζήτηση είναι δυνατή σε όλες τις μορφές 

κωδικοποίησης του ελληνικού συνόλου χαρακτήρων. 
 Διατίθεται σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 Είναι δυνατή η σύνδεση με έναν ή περισσότερους 

καταλόγους Βιβλιοθηκών ταυτόχρονα 
 Μεγάλη ποικιλία στα κριτήρια αναζήτησης  
 Ιστορικό Αναζήτησης και άλλες προηγμένες υπηρεσίες. 



Κεντρικό Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων (Ίρις) 
 

 Ξεκίνησε η κανονική λειτουργία 
 Συμμετέχουν όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Α.Β. 
 Στηρίζεται στο πιο διαδεδομένο λογισμικό VDX – OCLC 
 Διεξήχθησαν 6 σεμινάρια εκμάθησης και χρήσης του 

λογισμικού 
 Πλήρης Διασύνδεση με τον ΣΚΕΑΒ και τον Ζέφυρο, αλλά 

και με τα συστήματα ανοικτού κώδικα των μελών μας 
(όπως το SMILLE του Παν. Μακεδονίας και του PLEAS 
του Πάντειου Πανεπιστημίου). 

 Σχεδιασμός των μελλοντικών επεκτάσεων (πολλαπλοί 
λογαριασμοί, υποστήριξη παραρτημάτων, patron 
inititiated διαδανεισμός κ.λπ.) 

   

Βασικό στοιχείο: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

http://www.unioncatalog.gr/vdx 



Σύστημα Κατανεμημένης Αναζήτησης στις 
Ηλεκτρονικές Πηγές 

 
 Διασύνδεση όλων των πηγών της Heal-Link (Εκδότες, E-

books, βάσεις δεδομένων, Βιβλιογραφικές Βάσεις, ΣΚΕΑΒ, 
κ.λπ.) 

 Βασίζεται στο λογισμικό Muse της MuseGlobal 
 Μπορεί να πραγματοποιήσει συνδυασμένη αναζήτηση 

(federated search) σε πολλές πηγές κειμένων 
 
 

Όλα σε ένα! 

http://www.heal-link.gr 



http://www.heal-link.gr 



http:// www.mopab.gr 

 Βασικός στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η 
ψηφιοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και 
επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων που αφορούν 
στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. 

 Από τους κυριότερους στόχους της ΜΟΠΑΒ είναι: 
 
1. Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων 

σχετικών με τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 
2. Η χρήση διαδικασιών αποτίμησης και εφαρμογής κανόνων 

διασφάλισης ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες 

3. Η καθιέρωση Δεικτών Αποτίμησης και Αξιολόγησης 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

4. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και 
επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων 

5. H συντήρηση του θεματικού Portal με ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε πληροφορίες που αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία 
βιβλιοθηκών, μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, Δεικτών 
Αποτίμησης κτλ. 

 



http:// www.mopab.gr 



  

  Σημαντική αναβάθμιση στην πρόσβαση από την 
 ερευνητική κοινότητα στις πηγές πληροφόρησης. 
 

  Προσπάθεια ένταξης στη συμβατική εκπαιδευτική 
 διαδικασία. 
 

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δια βίου μάθηση. 

Επιπτώσεις στην εκπαιδευτική 
και ερευνητική διαδικασία 



 Ποια είναι τα επόμενα βήματα: 
 Αύξηση της χρήσης των παραδοσιακών και 
ψηφιακών υπηρεσιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
από τους προπτυχιακούς φοιτητές 
 Αυτό προϋποθέτει αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής 
των μαθημάτων 
 Σταδιακή κατάργηση του ενός και μοναδικού 
συγγράμματος 
 Εκμάθηση στους φοιτητές δεξιοτήτων μάθησης, με 
ταυτόχρονη απαλλαγή από την «αυθεντία» του ενός 
συγγράμματος, που οδηγεί στη συνέχιση της 
αποστήθισης 

Επιπτώσεις στην εκπαιδευτική 
και ερευνητική διαδικασία 


