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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Plovdiv “Paisii Hilendarski” απνηειεί επηκέξνπο δξάζε ελφο επξχηεξνπ
πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ γηα ηελ απφ απφζηαζε
εθπαίδεπζε ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ θαη ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο. Ο ζρεδηαζκφο, ν ζπληνληζκφο
θαη ε δηαρείξηζε ελφο έξγνπ αληαιιαγήο επηζηεκνληθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ κεηαμχ
δχν αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ πξνυπφζεηε ηελ επηθνηλσλία ηφζν ζε
επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φζν θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ. Θεζκηθά θαη νξγαλσηηθά
ζέκαηα, δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηέζεθαλ ππφ εμέηαζε
ψζηε λα βξεζνχλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο κε ζηφρν νη ηειηθνί ρξήζηεο λα κπνξέζνπλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηζφηηκα ηνπο πφξνπο ησλ δχν ζπλεξγαδνκέλσλ βηβιηνζεθψλ.
Η εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο ζρνιηάδεηαη ζηελ
παξνχζα αλαθνίλσζε απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο
ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηεο βηβιηνζήθεο σο εθπαηδεπηηθνχ
εξγαιείνπ θαη ζηηο δχν εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο. Η πξνζζήθε ζηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο ηεο
βηβιηνζήθεο απηήο ηεο ηδηαίηεξεο δξάζεο, απνηέιεζε αηηία κηαο εζσηεξηθήο απνηίκεζεο θαη
επαλαδηνξγάλσζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ππνζηήξημε ζην κέιινλ δξάζεσλ δηα βίνπ θαη
απνκαθξπζκέλεο εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: ανθρώπινα και ιδεαηά δίκησα, ζσνεργαηικές λειηοσργίες και σπηρεζίες,
academic bibliographic instruction, course analysis, trans-boundary cooperation, cross
border education
1. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
Η βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ εξξψλ θιήζεθε λα πξνζθέξεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζ‟ έλα
εηδηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο
2.3.2 «Αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ κεηαμχ ΣΔΙ εξξψλ θαη ηνπ
University of Plovdiv «Paisii Hilendarski» ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ απνηεινχληαλ
απφ νθηψ καζήκαηα θαη νξγαλψλνληαλ ζε δχν ελφηεηεο ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ:
Δνότητα Α: Η ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο. Σα
καζήκαηα: 1) Ηιεθηξνληθέο αγνξέο θαη κάξθεηηλγθ (θσδ.Α1), 2) Ηιεθηξνληθέο
επηρεηξήζεηο (θσδ.Α2). 3) Γηαρείξηζε γλψζεο ζε δηθηπαθέο νξγαλψζεηο (θσδ.Α3),
4)Γηαρείξηζε ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζην δηαδίθηπν (θσδ.Α4)
Δνότητα Β: Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ ζηηο επηρεηξήζεηο. Σα
καζήκαηα: 1) Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (θσδ.Β1), 2) Γηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ
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θαη επηρεηξεκαηηθή νινθιήξσζε (θσδ.Β2), 3) Γηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ (θσδ.Β3), 4)
Σερλνινγίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-commerce) (θσδ.Β4)
Οη εθπαηδεπφκελνη, ζαξάληα Βνχιγαξνη θαη ζαξάληα Έιιελεο, παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά
πέληε καζήκαηα, επηιέγνληαο κία ελφηεηα καζεκάησλ (ηέζζεξα καζήκαηα) θαη επηιέγνληαο
έλα θαη‟ επηινγήλ κάζεκα απφ ηελ άιιε ελφηεηα. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βαζηδφηαλ ζηελ
εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Απφ ηηο δψδεθα ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο νη ηξεηο
δηεμήρζεζαλ ζε αίζνπζα θαη νη ππφινηπεο κέζσ δηα-δηθηχνπ. Σν πξφγξακκα δηαλεκήζεθε
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο e-learning ηνπ ηδξχκαηνο, πνπ ζηεξίδεηαη ζην ινγηζκηθφ moodle
[Fragidis et al., 2007]. Έρεη νινθιεξσζεί έλαο πξψηνο θχθινο καζεκάησλ θαη αθνινπζεί
δεχηεξνο θχθινο ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 2007-2008.
Όζνλ αθνξά ην πξνθίι ησλ δχν εκπιεθνκέλσλ βηβιηνζεθψλ ζεκεηψλνπκε φηη ε
Βηβιηνζήθε ηνπ Plovdiv ηδξχζεθε ην 1961 καδί κε ηνλ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paisii
Hilendarski. Η ζπιινγή ηεο ζπλίζηαηαη απφ 280.000 ηφκνπο (βηβιία, πεξηνδηθά, δηδαθηηθά
βνεζήκαηα, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ). Απνηειείηαη απφ κηα θεληξηθή θαη έμη ζπλδεδεκέλεο
βηβιηνζήθεο ησλ ηκεκάησλ: 1) Μαζεκαηηθψλ, 2) Γπηηθνεπξσπατθψλ θαη Ακεξηθαληθψλ
πνπδψλ, 3) χγρξνλεο Διιεληθήο Γιψζζαο, Πνιηηηζκνχ θαη Λνγνηερλίαο, 5) Ννκηθήο θαη
6) Δθπαίδεπζεο. ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ζηεγάδεηαη έλα European Documentation
Centre.Σν Plovdiv έρεη καθξά παξάδνζε ζηα γξάκκαηα θαη ηηο Σέρλεο θαη ζηε θήκε ηνπ
ζπλέβαιε ε πεξίθεκε δεκφζηα βηβιηνζήθε Ivan Vazov, κε ζπιινγή απφ ζπάληεο βνπιγαξηθέο
θαη επξσπατθέο εθδφζεηο. Η πφιε απνηειεί έδξα θαη αξθεηψλ εθδνηηθψλ νίθσλ φπσο
Pygmalion, Lettera, Hermes, Janet-45. Η Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ εξξψλ ηδξχζεθε ην 1980 θαη
εγθαηαζηάζεθε ζε λεφδκεην θηίξην ην 2000. Η ζπιινγή ηεο πεξηιακβάλεη 60.000 ηφκνπο
(βηβιία, πεξηνδηθά, δηδαθηηθά βνεζήκαηα, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ). Έρεη on line θαηάινγν θαη
πξφζβαζε ζε πνιπάξηζκα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. πκκεηέρεη επίζεο
ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν ζπλεξγαδνκέλσλ βηβιηνζεθψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκφζηα
βηβιηνζήθε εξξψλ, ηε δεκνηηθή Βηβιηνζήθε εξξψλ θαη ηηο 12 ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ηεο
β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηηο νπνίεο αληαιιάζζεη ηεθκήξηα θαη δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο. Πξηλ
ιίγα ρξφληα ζπκκεηείρε ζ‟ έλα δηεζλέο βηβιηνζεθνλνκηθφ ζπλέδξην ζηε φθηα ηεο
Βνπιγαξίαο (Gregoriadou et al.).
2. Ο ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΔΤΡΑ)
ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο – φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη- δελ
πξνβιέθζεθε ε ελζσκάησζε ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ε δηδαζθαιία ηεο ρξήζεο ησλ
δχν εκπιεθνκέλσλ Βηβιηνζεθψλ. Έηζη ην πξψην δήηεκα πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ε
Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ/ ήηαλ λα νξγαλψζεη -κε βάζε ην πιηθφ ηεο ζπιινγήο ηεο- έλα ζχζηεκα
βηβιηνγξαθηθήο ππνζηήξημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ. ην ζεκείν
απηφ ζεσξνχκε ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε κεξηθέο ελλνηνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε καζεκάησλ κέζσ βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο.
Βαζηθφ ζηφρν ησλ πξνγξακκάησλ βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε βνήζεηα ζηνπο
θνηηεηέο γηα ηνλ εληνπηζκφ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο. Απνηειεί δειαδή
δηεζλψο ε βηβιηνγξαθηθή εθπαίδεπζε ηκήκα ηεο δξάζεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ,
δξάζε πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία βηβιηνζήθεο θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Τπνζηεξίδεηαη φηη απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο εθπαίδεπζεο, εηδηθά πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
ζηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε ελζσκάησζή ηεο ζην πεξηερφκελν άιισλ αθαδεκατθψλ
καζεκάησλ θαη ε δηδαζθαιία ηεο κε κνξθή εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηνχλ ηε ρξήζε ηεο
βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ [Καθνχξε, 2001]. Δπίζεο ε
δηεζλήο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζπλερψο ζηε ζχγθιηζε ηεο πξνηεηλφκελεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ζηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ [Kehris et al.,
2002]. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ν θαζνξηζκφο απηψλ ησλ αλαγθψλ είλαη εχθνινο: γηα

3
παξάδεηγκα ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο βηβιηνζήθεο, πξφζβαζε ζε
πεγέο πιεξνθφξεζεο θ.ιπ.). Ση γίλεηαη φκσο κε ηε βηβιηνγξαθηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηε
δηδαθηέα χιε θαη κάιηζηα ζε ρξήζηεο απφ δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη κε δηδαζθαιία κέζσ
δηα-δηθηχνπ;
Πνιιέο πξφζθαηεο κειέηεο δηεζλψο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο
library resources θαη library content ζην πεξηβάιινλ ελφο ειεθηξνληθνχ καζεζηαθνχ
ζπζηήκαηνο (learning management system/ LMS ή course management system/ CMS).
Γηαπηζηψζεθε ην παξάδνμν φηη ελψ ηα πεξηζζφηεξα ζπκβαηηθά «ηκήκαηα» παξαπέκπνπλ ζην
site ηεο ηδξπκαηηθήο Βηβιηνζήθεο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηα e-learning πξνγξάκκαηα. ηελ
απφ «απφζηαζε» εθπαίδεπζε ππνηηκάηαη αθφκε ν ξφινο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε ελζσκάησζή
ηεο ζην ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλα πεδίν κε πνιχ κέιινλ [Jackson,
2007].
Έρνληαο ηα παξαπάλσ ππφςε επηρεηξήζακε λα ελζσκαηψζνπκε ζηελ πιαηθφξκα elearning ηνπ ΣΔΙ εξξψλ ηηο ππεξεζίεο δχν Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ζε πξψηε θάζε ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ θαη ζε δεχηεξε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Plovdiv). Οη δπζθνιίεο
ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο βηβιηνγξαθηθήο ππνζηήξημεο κε ηέηνην βαζκφ
πνιππινθφηεηαο αλέδεημε πνιιά δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα πνηνο /πνηνί ζα
αλαιάκβαλαλ ηε ζχληαμε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ θαηαιφγσλ, πνηνο ν ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή
LMS, πνηνο ν ξφινο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη πνηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; Μεηά απφ
επαλεηιεκκέλεο ζπζθέςεηο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο
βηβιηνζήθεο απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί έλα κηθηφ ζρήκα απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ δηδάζθνπλ θάπνην κάζεκα ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, δχν βηβιηνζεθνλφκνπο / ζηειέρε ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ / , πνπ αλέιαβαλ ηελ ηειηθή επζχλε ζχληαμεο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ
θαηαιφγσλ ππνζηήξημεο ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ LMS δηαρεηξηζηή.
2. 1

Α’ ΦΑΗ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

α. Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ “COURSE LIBRARY”
Σν πξψην θξίζηκν εξψηεκα ππήξμε γηαηί λα δεκηνπξγεζεί κηα μερσξηζηή course library θαη
πνηφ ζα ήηαλ ην πεξηερφκελφ ηεο; Απηφ καο νδήγεζε πίζσ ζην θιαζηθφ επίζεο εξψηεκα πνηά
είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα Internet Search Engine, κηα library (electronic) database θαη
έλαλ library catalog (OPAC). Μηα κεραλή ειεχζεξεο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν αλαδεηά
πιεξνθνξίεο απ‟ φινλ ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ειεχζεξνπο
ζεκαηηθνχο φξνπο, έρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο ηπραίαο επηθαηξνπνίεζεο θαη εγθπξφηεηαο ή κε
ηνπ πεξηερνκέλνπ. Μηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ απνδειηηψλεη άξζξα θαη πιεξνθφξεζε
γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή αληιεί ην πεξηερφκελφ ηεο απφ ζπγθεθξηκέλα πεξηνδηθά θαη
ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε. Ο θαηάινγνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη
ηα ηεθκήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην θπζηθφ θέιπθνο ηεο, ελεκεξψλεηαη απφ βηβιηνζεθνλφκνπο
θαη ρξεζηκνπνηεί θνηλνχο -ηνπιάρηζηνλ ζε εζληθφ επίπεδν- θαλφλεο θαηαινγνγξάθεζεο ηνπ
πιηθνχ. ε δηιήκκαηα ηχπνπ Search engines vs Databases θαη Search engines vs Library
catalogs ή Google vs Opac θαη ην αληίζηξνθν ε ζέζε καο ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί σο
εμήο: κελ ππνηηκάηαη ηα ηεθκήξηα ηνπ Library catalog ή αιιηψο αλαδεηήζηε ηε ζχλζεζε.
Βάιηε δειαδή θαη ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζην δηαξθψο εμειηζζφκελν ειεθηξνληθφ
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, αμηνπνηήζηε ηηο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο θαη ηα ηεθκήξηά ηνπο (έληππα
θαη ειεθηξνληθά), δεκηνπξγήζηε κέζσ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο κηα εμεηδηθεπκέλε
course library [Gelolimos et al., 2007; Tζηκπφγινπ θ.α, 2000]. Με άιια ιφγηα αληί λα έιζνπλ
νη ζπληειεζηέο ηνπ course ζηε Βηβιηνζήθε πήγε ε Βηβιηνζήθε ζην course.
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Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο course library, ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ
ζρεηίδνληαλ αθελφο κε ζεσξίεο κάζεζεο -ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ νπνίσλ δελ εκπίπηεη
ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο- θαη αθεηέξνπ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ηεο
course library, ηνπο ζπνπδαζηέο δειαδή ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθέο (γεηηνληθέο)
ρψξεο θαη αθαδεκατθά πεξηβάιινληα. Έλα επηπιένλ δήηεκα ππήξμε ν πεξηνξηζκφο ηνπ
ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ (subject related content) ζηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα δηδαζθαιίαο.
ηελ ηειηθή απφθαζε, λα δνζεί δειαδή πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ
ραξαθηήξα ηεο course library θαη ιηγφηεξε έκθαζε ζηελ επξχηεηα ή πιεξφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο,
ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε αλαγλψξηζε ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ππνβάζξνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ θαη ν αδηαβάζκεηνο ραξαθηήξαο ηνπ
course.
Γεκηνπξγήζεθαλ βηβιηνγξαθηθνί θαηάινγνη (checking list ή reading list) γηα θαζέλα απφ ηα
νθηψ καζήκαηα θαη εληάρζεθαλ ζε κηα γεληθφηεξε πιαηθφξκα ππφ ηνλ ηίηιν course library
θαη ζην πεδίν: core readings. Η course library πεξηέιαβε έλα αθφκε πεδίν, ππφ ηνλ ηίηιν
general resources and information (glossaries and other reference tools: databases and
subject quides). Σα πεδία: ILL request form (ειεθηξνληθή θφξκα δηαδαλεηζκνχ) θαη ask a
librarian ζπκπιήξσζαλ ηελ πιαηθφξκα.
Γηα ηελ ζχληαμε ησλ νθηψ βηβιηνγξαθηθψλ θαηαιφγσλ αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία: ε
πξψηε θάζε δεηήζεθε απφ ηνπο δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ, λα πεξηγξάςνπλ ην
πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ κε ιέμεηο-θιεηδηά, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη
βηβιηνζεθνλφκνη λα θαηαλνήζνπλ ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα απνδψζνπλ ηηο
θαηάιιειεο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο.
ηε ζπλέρεηα έγηλε ζεκαηηθή αλάιπζε -course analysis- ησλ νθηψ καζεκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, απνδφζεθαλ δειαδή ηαμηλνκηθνί αξηζκνί θαη ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ζηα
καζήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζαλ λα ήηαλ βηβιία πνπ αλήθαλ ζηε ζπιινγή ηεο
Βηβιηνζήθεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ην δεθαδηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπ Dewey (Dewey
Decimal Classification, 22nd edition) θαη νη ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ
Κνγθξέζνπ (Library of Congress Subject Headings), κε ηα νπνία γίλεηαη θαη ε
βηβιηνζεθνλνκηθή επεμεξγαζία ηεο ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο.
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε θάζε καζήκαηνο ήηαλ παξφκνηα
κ΄ απηήλ ελφο βηβιίνπ. Η δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ελφο καζήκαηνο, ήηαλ φηη ε αλάιπζε
έπξεπε λα γίλεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο, εμαηηίαο ηνπ φηη
ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ήηαλ λα θαιχςεη κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην
πεξηερφκελν ελφο καζήκαηνο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα πεξηγξάθνληαη καζήκαηα είηε κε
κεγάιεο ηαμηλνκηθέο ελφηεηεο είηε κε πνιινχο ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο
θαηάιιειεο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο [Γηακαληνπνχινπ, έκθνπ, 2001:165].
ηε ζπλέρεηα ζπληάρζεθε γηα θάζε κάζεκα ρσξηζηά αληίζηνηρνο βηβιηνγξαθηθφο θαηάινγνο.
Αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ν ηαμηζεηηθφο αξηζκφο ηνπ θαη επηπιένλ ζηνηρεία, φπσο ε
εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ θαη ηα πεξηερφκελα θάζε ηεθκεξίνπ. Δπεηδή επίζεκε γιψζζα ησλ
καζεκάησλ ήηαλ ε αγγιηθή, απηνλφεην ήηαλ νη πξνηεηλφκελνη βηβιηνγξαθηθνί θαηάινγνη λα
πεξηνξηζηνχλ ζηα αγγιφθσλα ηεθκήξηα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη λα απνθιεηζηνχλ άιιεο
γιψζζεο, φπσο ε γαιιηθή θαη ε γεξκαληθή.
Όζνλ αθνξά ην πεδίν ILL request form (θφξκα δηαδαλεηζκνχ) πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηφζν
ε
Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ/ φζν θαη ηνπ Plovdiv δελ έρνπλ αθφκε εγθαηαζηήζεη
απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηα-δαλεηζκνχ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ.
Υξεζηκνπνηνχλ κηα απιή δηαδηθαζία κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο θφξκαο. Η ιεηηνπξγία εμάιινπ
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κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπιινγηθψλ θαηαιφγσλ ή
ηνπιάρηζηνλ πξνζβάζηκσλ κέζσ Web θαηαιφγσλ. Ο θαηάινγνο ηνπ Plovdiv δελ είλαη πξνο
ην παξφλ πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ Web. Χο εθ ηνχηνπ ζρεδηάζηεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ
course library κηα απιή ειεθηξνληθή θφξκα κε ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηελ θίλεζε ησλ
ηεθκεξίσλ (αξηζκφο, ζπρλφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά ρξήζηε). Πάλησο κε ηελ επθαηξία ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε εμαηηίαο απηνχ ηνπ έξγνπ εθπνλήζεθε κηα πξνθαηαξηηθή
κειέηε θαη πξνσζείηαη ην ζέκα ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο απηφλνκνπ ινγηζκηθνχ
δηαδαλεηζκνχ βηβιίσλ (VDX ILL management system) ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ/.
Σέινο ην πεδίν ask a librarian γηα ηελ απνζηνιή κέζσ e-mail ηπρφλ εξσηεκάησλ θαη
παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο, αιιά θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο γηα ζπρλέο
εξσηήζεηο ζην ππνπεδίν FAQ (Frequently Asked Questions) ζπκπιήξσζε ηελ πιαηθφξκα..
Σηο ζειίδεο ηεο πιαηθφξκαο course library κπνξείηε λα δείηε ζηα ζρήκαηα 1, 2, 3, 4, 5. Η
δηαθνξά κε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ e-learning πεξηβάιινληνο είλαη
εκθαλήο. Δθεί πνπ πξνεγνπκέλσο ππήξρε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
καζεκάησλ θαη ην φλνκα ηνπ θαζεγεηή/ησλ πνπ ην δηδάζθνπλ, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα
πεξηβάιινλ κε βηβιηνγξαθηθέο ιίζηεο, ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο θαη νη ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα.
πγθξίλνληαο ην πξνηεηλφκελν εξγαιείν κε ηελ θιαζηθή κέζνδν, δειαδή ηελ ελζσκάησζε
ηεο πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο ζην courseware θάζε καζήκαηνο μερσξηζηά, ζα ζέιακε λα
ηνλίζνπκε φηη ην πξψην απνηειεί ηνλ «πειφ» πνπ ζπγθξαηεί ην παξαπάλσ πιηθφ, πξνσζεί κηα
ζπιινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία
ζεκαηηθψλ ππιψλ. πγθξίλνληαο ην πξνηεηλφκελν εξγαιείν κε πξνσζεκέλα εξγαιεία ηχπνπ
ΜetaLib θαη δηαζέηεο δηαζπλδέζεσλ θαηά πεξηερφκελν ηχπνπ SFX, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε
φηη ην πξψην απνηειεί κηα πβξηδηθή πεγή δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο πνπ παξέρεη εχθνιε
πξφζβαζε ζηηο ζπιινγέο δχν ζπλεξγαδνκέλσλ βηβιηνζεθψλ. Πιεξνθφξεζεο.
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Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ην έξγν ζπλερίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηνπο βηβιηνγξαθηθνχο
θαηαιφγνπο πιηθνχ απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Plovdiv. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη δχν βηβιηνζήθεο
ζα «ελψζνπλ» ζηελ ςεθηαθή course library ηα ηεθκήξηα πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ
ζπλεξγαδφκελεο ην ζπγθεθξηκέλν course.
Α. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΣΔΚΜΗΡΙΧΝ
Πξνβιέπεηαη επίζεο λα δεκηνπξγεζεί -σο ηκήκα ηεο course library- κηα ζεκαηηθή
«ςεθηαθή» βηβιηνζήθε full text άξζξσλ γηα ζέκαηα Νέαο Οηθνλνκίαο, ζηελ νπνία ζα είλαη
επηηξεπηή ε είζνδνο θαη απφ ηηο δχν βηβιηνζήθεο. ε ζρέζε κε ηελ «ςεθηαθή» βηβιηνζήθε ζα
εμαζθαιηζηνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ςεθηνπνίεζεο θαη ζα επηζεκαλζεί ζ‟ φινπο ηνπο
ρξήζηεο ηνπ πιηθνχ φηη νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιηθφ γηα κειέηε θαη έξεπλα θαη
γεληθά φπσο νξίδνπλ νη ειιεληθνί λφκνη πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζία (Ν. 2121/1993, Ν.
2819/ 2000 θαη Ν. 3049/2002, άξζξν 14, θαη Ν. 3057/2002 άξζξν 81).
Β. ΔΚΘΔΗ ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΔΚΜΗΡΙΧΝ
Σν γεγνλφο φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Plovdiv δηαζέηεη έλα θαιά νξγαλσκέλν ηκήκα -κε
πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Τπ.Δμ. (2005)- κε ειιελφγισζζα βηβιία,

6
ζπλεθηηκήζεθε ζην λα πξνζηεζνχλ ζηνλ βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
νξηζκέλα ειιελφγισζζα βηβιία κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
1νλ Δπηιέρζεθε απφ ηε ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ/ έλαο κηθξφο αξηζκφο
ειιελφγισζζσλ βηβιίσλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα Νέαο Οηθνλνκίαο θαη ΣΠΔ.
Γεκηνπξγήζεθε έηζη κηα κηθξή ειιελφγισζζε ζπιινγή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ θαη ην πιηθφ απηήο ηεο ζπιινγήο παξνπζηάζηεθε ζε έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν
ειεθηξνληθφ «Δθζεηήξην». Σν «Eθζεηήξην» πεξηιακβάλεη ηνλ εμψθπιιν, νπηζζφθπιιν θαη
ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ βηβιίνπ. Η δνκή θαη ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ
«Δθζεηεξίνπ» ζηεξίρζεθε ζε αληίζηνηρν έξγν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο [Κνινβφο θ.ά., 2003].
2νλ Γηα φζα απφ ηα πξναλαθεξφκελα βηβιία, νη ζπγγξαθείο είλαη θαζεγεηέο ηνπ Σ.Δ.Ι.
εξξψλ ηνπο δεηήζεθε λα παξαρσξήζνπλ απφ έλα αληίηππν, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ ζηε
Βηβιηνζήθε ηνπ Plovdiv γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο έληππεο ζπιινγήο ηεο.
Γ. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΥΡΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Έρεη πξνβιεθζεί ε πξνζζήθε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νδεγνχ ρξήζεο γηα ηηο ηερληθέο
αλαδήηεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ βηβιηνγξαθηθψλ θαηαιφγσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα θαζέλα
απφ ηα νθηψ καζήκαηα θαη ζα δνζνχλ νδεγίεο (tutorials) γηα ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζηελ
πιαηθφξκα «Course Library» [web based library tutorials into LMS]. Ο νδεγφο ρξήζεο ζα
ζπληαρζεί απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηα ειιεληθά, αγγιηθά θαη βνπιγαξηθά θαη ζα δηαλεκεζεί
ζηνπο ζπνπδαζηέο ηφζν ηεο ειιεληθήο, φζν θαη ηεο βνπιγαξηθήο πιεπξάο.
3. ΣΑ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Παξά ηνλ πηινηηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ν αληίθηππφο ηνπ ζηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
ησλ δχν βηβιηνζεθψλ αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο: 1) Οη βηβιηνζεθνλφκνη ζα
απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε σο πξνο ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ
έλα ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηε βηβιηνζεθνλνκηθή ππνζηήξημε. Θα
απνθηήζνπλ επίζεο εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηελ απαξαίηεηε ζχλδεζε ησλ αθαδεκατθψλ
βηβιηνζεθψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 2) Η Βηβιηνζήθε ηνπ Σ.Δ.Ι. εξξψλ ζα
επεθηείλεη ηελ πξνζθνξά ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, πέξα απφ ηα ζηελά
ηνπηθά ή εζληθά φξηα. 3) Η Βηβιηνζήθε ηνπ Plovdiv ζα εμνηθεησζεί ζε δεηήκαηα κεηαθνξάο
γλψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ. Θα αλαπηχμεη ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε άιιεο βηβιηνζήθεο θαη ζα
εκπινπηηζηεί ε ζπιινγή ειιελφγισζζσλ ηεθκεξίσλ πνπ δηαζέηεη.
Η ζπλεξγαζία ησλ δχν βηβιηνζεθψλ πξνβιέπεηαη -κέζσ ελφο δηκεξνχο «κλεκνλίνπ
ζπλεξγαζίαο»- λα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ κε ηνπο εμήο ζηφρνπο: 1) Γηαηήξεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κε αληαιιαγή ηεθκεξίσλ. 2) Δπέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην ηνκέα ηεο
ςεθηνπνίεζεο πιηθνχ γηα ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο (π.ρ. θνηλφο πνηακφο
ηξπκφλαο). Κνηλέο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 3)
χληαμε ελφο βηβιηνγξαθηθνχ θαηαιφγνπ γηα ηα ειιεληθά θαη βνπιγαξηθά δηδαθηήξηα ζηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αη. (Φιψξηλα, Ξηλφ Νεξφ, Παλφξακα Γξάκαο) θαζψο θαη γηα ηηο εμαξρηθέο
εθθιεζίεο ζηελ πεξηνρή ησλ ειιελνβνπιγαξηθψλ ζπλφξσλ.
4. ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ
πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε ζπκκεηνρή καο ζην παξαπάλσ πξφγξακκα δελ καο
έδσζε κφλν ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε κηα πηινηηθή εθαξκνγή.
Γελ καο έδσζε κφλν ηελ επθαηξία κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο
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βηβιηνγξαθίαο, λα ελεκεξσζνχκε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε ζέκαηα, φπσο βηβιηνγξαθηθή
εθπαίδεπζε, αλζξψπηλα θαη ηδεαηά δίθηπα, ζπλεξγαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο. Μαο
έδσζε
θπξίσο
ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπκε ζε κηα γεληθφηεξε πξνζπάζεηα
δηαζπλνξηαθήο αλάπηπμεο (cross border development), λα αλαπηχμνπκε ζρέζεηο θαιήο
γεηηνλίαο, λα ελζαξξχλνπκε ακνηβαίεο επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο, λα θαιιηεξγήζνπκε
ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηελ θνηηεηηθή θαη δηαζπλνξηαθή θηλεηηθφηεηα.
Όπσο είλαη αλακελφκελν ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε θαζνξηζηηθφο είλαη ν
ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Καη γη‟ απηφ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο φζνπο
ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Όηαλ ην 2003 επηιέγακε, σο δηνξγαλσηέο ηνπ 12νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ, ηε ζπκβνιηθή θξάζε: «Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο…Δπεθηείλνληαο ηα φξηα»,
δελ κπνξνχζακε ζηα αιήζεηα λα θαληαζηνχκε πφζν γξήγνξα ζα αληηκεησπίδακε ηελ
πξφθιεζε λα πινπνηήζνπκε απηφ πνπ πξνβιέπακε φηη ζα ζπκβεί. Καη βέβαηα δελ
κπνξνχζακε λα δηαλνεζνχκε φηη ηφζν γξήγνξα ζα καο δηλφηαλ ε επθαηξία λα επεθηείλνπκε
ζηελ θπξηνιεμία «ηα δηθά καο φξηα» θαη πέξα απφ ηα ειιεληθά ζχλνξα!

χηματική περιγραφή της course library
Η πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα Course Library
γίλεηαη κέζσ ηεο ζειίδαο E- Learning (ζρ.1) ηνπ
Ιδξχκαηνο. ηελ ζειίδα δίλεηαη κηα ιίζηα κε ηα
δηαζέζηκα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ηνπο αληίζηνηρνπο εηζεγεηέο, κηα ζχληνκε
πεξηγξαθή θάζε καζήκαηνο φπσο επίζεο θαη ην
θνπκπί ζχλδεζεο „Course Library‟.

ζρ. 2

θχξηα ζειίδα Course Library

Κάλνληαο θιηθ ζην link Core Readings (ζρ.2) ν
ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα ηνπ ζρ. 3 ζηελ
νπνία παξαηίζεληαη ηα δηαζέζηκα καζήκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ρσξηζκέλα ζε δχν
ελφηεηεο φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη.
ζρ. 1 ιίζηα καζεκάησλ e-learning (interreg course)

Έρνληαο εηζέιζεη ζηε Course Library (ζρ2.),
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε, κε δχν θχξηνπο
ζπλδέζκνπο, είηε λα εκθαλίζεη γηα θάζε κάζεκα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνλ πξνηεηλφκελν
βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν είηε λα θάλεη ρξήζε κηαο
ιίζηαο ρξήζηκσλ βνεζεκάησλ.
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Δπηιέγνληαο έλα κάζεκα απφ ηα παξαπάλσ, γηα
παξάδεηγκα, ην Electronic Markets and Marketing,
ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα λέα ζειίδα κε ηνλ
πξνηεηλφκελν βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο (ζρ. 4)
ηνλ εκθαληδφκελν θαηάινγν αλαθέξνληαη κε ηελ
αθφινπζε ζεηξά ηα εμήο: ηίηινο θαη ζπγγξαθέαο
βηβιίνπ, ηαμηλνκηθφο αξηζκφο, εμψθπιιν θαη
πεξηερφκελα
ηεθκεξίνπ.
εκεηψλεηαη
πσο
επηιέγνληαο ηηο κηθξνγξαθίεο, εκθαλίδεηαη ζε
κεγέζπλζε ε εηθφλα ηνπ εμψθπιινπ ηνπ βηβιίνπ
θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ.

ζρ. 3 core readings

ζρ. 6 Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, άξζξα θαη databases

ζρ. 4 βηβιηνγξαθηθφο θαηάινγνο αλά κάζεκα

ζρ. 5

Αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηα βηβιία πνπ ηνλ
ελδηαθέξνπλ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ δηαζεζηκφηεηα
ηνπο κέζσ ηνπ online θαηαιφγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο
(http://mainlib.teiser.gr). Γηα λα πξνρσξήζεη ζηε
δηαδηθαζία δηαδαλεηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα
ζπκπιεξψζεη θαη λα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ηε
θφξκα δηαδαλεηζκνχ (ζρ. 7) πνπ είλαη δηαζέζηκε
ζηελ Course Library (ILL Request Form). Σέινο,
πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζε
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν
ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ιεμηθά, πεξηνδηθά θαη
βηβιία αθνινπζεί ηνλ ζχλδεζκν General Resources
and Information ηεο πιαηθφξκαο Course Library.

ζχλδεζε κε ηνλ OPAC γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε

ζρ. 7 ILL request form

9

ζρ. 8 ην πεδίν: ask a librarian

Απφ ηελ παξαπάλσ ζειίδα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνλ ρξήζηε είηε λα θαηεβάζεη ηελ εηδηθά
δηακνξθσκέλε θφξκα (ζρ. 8) γηα ηελ ππνβνιή
εξψηεζεο-πξφηαζεο
κέζσ
ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο
(Send a question via Email), είηε λα ζπλδεζεί ζηε
ζειίδα παξνπζίαζεο ιίζηαο ησλ ζπρλφηεξσλ
εξσηεκάησλ ησλ επηζθεπηψλ ηεο Course Library
(Frequently Asked Questions).
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