


Από τις μαγνητικές πύλες στις 
ραδιοσυχνότητες: η ολοκλήρωση 

του συστήματος RFID στη 
Βιβλιοθήκη της ΤτΕ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Άννα Ναδάλη 
 

Ευαγγελία Λάκκα 



Τι είναι το Radio 
Frequency IDentification? 
 
 
 
 

• Ορισμός 
 

• Συνιστώμενα μέρη 
 Πομποδέκτης (ετικέτα) 
 Αναγνώστης (σταθερός και φορητός) 
 Πύλες 
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RFID ετικέτα 
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RFID σταθερός αναγνώστης 
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RFID φορητός αναγνώστης – 
Απογραφή (1) 

ασύρματος 
βάρος μικρότερο από 800 
γραμμάρια 
χειρισμός με το ένα χέρι 
αφαιρούμενη κάρτα μνήμης 
2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
εγκατεστημένο λογισμικό Digital 
Library Assistant 
 



RFID φορητός αναγνώστης – 
Απογραφή (2) 



RFID πύλες - Ασφάλεια  



Πριν το RFID 

• Ασφάλεια: μαγνητικές 
ταινίες / πύλες 

 
• Δανεισμός/επιστροφή: 

ραβδωτοί κώδικες 
(barcodes) 

 
• Απογραφή 
 



Γιατί λοιπόν RFID?  

• Δανεισμός /επιστροφή τεκμηρίων  
• Ασφάλεια 
• Απογραφή 
• Εντοπισμός χαμένων βιβλίων 
• Στατιστικά 
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Προγραμματισμός / 
Συνέργειες (1) 

2015 
 

Έρευνα αγοράς και παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από 
διάφορες εταιρείες 
Ενημέρωση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης σχετικά με το σύστημα 

RFID και το εκτιμώμενο κόστος – έγκριση σκοπιμότητας του 
έργου 
Υποβολή πρότασης έργου στην Διεύθυνση Τεχνικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης προκειμένου να συμπεριληφθεί στον 
προϋπολογισμό της Διεύθυνσης για το 2016.  
Επισκέψεις μελών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε λοιπές 

βιβλιοθήκες της Αττικής  
 



Προγραμματισμός / 
Συνέργειες (2) 

2016 
 Σύσταση Επιτροπής Τεχνικών προδιαγραφών του έργου  
 Κλειστός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου 
Συναντήσεις με εκπροσώπους των συμμετεχόντων για 

λεπτομέρειες / διευκρινίσεις 
Επισκέψεις και ξενάγηση  των συμμετεχόντων στους χώρους της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Μηχανογραφικού Κέντρου 
Χαλανδρίου 
 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών 
 Ανάθεση του έργου στην ανάδοχη εταιρεία 
 Παράδοση του εξοπλισμού στη Βιβλιοθήκη 

 
 Αιτήματα επιστροφής δανεισμένου υλικού 
Μεταφορές υλικού από το Κεντρικό κτήριο στο ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ. 
Τοποθέτηση / επανατοποθέτηση υλικού στο ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ. 

 
 

 



Υλοποίηση 

2017 
 

 Ιανουάριος: έναρξη (ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ.) 
Μάρτιος: λήξη εργασιών στο ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ., 

μεταφορά του εξοπλισμού και έναρξη 
εργασιών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Μάιος: ολοκλήρωση του έργου και 

εγκατάσταση σταθερού εξοπλισμού 
 Ιούνιος: εκπαίδευση και θέση σε λειτουργία 



Προβλήματα και τρόποι 
αντιμετώπισης 
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Καλησπέρα σας,Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά  τη διάρκεια του έργου. Θεωρήσαμε χρήσιμο να αναφέρουμε τις εμπειρίες τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τις αποφάσεις που πήραμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ώστε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα για άλλες βιβλιοθήκες που θα εφαρμόσουν την τεχνολογία RFID.



Χώροι που φυλάσσεται το 
υλικό της βιβλιοθήκης 

 
 

• Κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος  
 

• Μηχανογραφικό Κέντρο Χαλανδρίου  
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Presentation Notes
Κατ’ αρχήν ας γνωρίσουμε συνοπτικά τους  χώρους  και το υλικό της συλλογής της βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κεντρικού κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συλλογή της φυλάσσεται σε διάφορους χώρους του κτηρίου. Υπάρχουν 5 βιβλιοστάσια στην κεντρική βιβλιοθήκη (2 μονογραφιών και 2 περιοδικών) και 1 βιβλιοστάσιο με τη νομική συλλογήΣτο κεντρικό κτήριο υπάρχει επίσης 1 βιβλιοστάσιο με δοκίμια εργασίας και και τέλος στο Μουσείο της Τράπεζας φυλάσσεται  η νομισματική συλλογή.Μέρος της συλλογής της στεγάζεται και στο κτήριο του Μηχανογραφικού Κέντρου της Τράπεζας στο Χαλάνδρι. Εκεί υπάρχουν 4 βιβλιοστάσια με κυλιόμενα ράφια.



Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης 
της ΤτΕ 

• Έντυπη συλλογή (175.000 τόμοι) 
• Μονογραφίες  
• Περιοδικά 
• Δοκίμια εργασίας 
• Σπάνιες και παλαιές εκδόσεις  

• Ηλεκτρονική συλλογή (1.960 τεκμήρια) 
• Οπτικοακουστικό υλικό 

• CD-ROM  
• DVD 
• Μικροφόρμες 

• Βάσεις δεδομένων (50 τίτλοι) 

Presenter
Presentation Notes
Η συλλογή της βιβλιοθήκης της ΤτΕ αποτελείται από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικόΗ έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης αριθμεί περίπου 175.000 τόμους και περιλαμβάνει, εκτός από τις εκδόσεις της Τράπεζας, βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, ελληνικές και ξενόγλωσσες εφημερίδες, ετήσιες εκθέσεις κεντρικών τραπεζών και δοκίμια εργασίας καθώς και συλλογή με σπάνιες εκδόσεις.Η ηλεκτρονική συλλογή περιλαμβάνει, 1.200 περίπου CD-ROM, DVD (και 760 περίπου) μικροφόρμες (Η μικροφόρμα είναι format/τρόπος απεικόνισης του κειμένου, το οποίο χρειάζεται μεγέθυνση προκειμένου να διαβαστεί π.χ. μικροφιλμς, μικροφίσες.) και περισσότερες από 50 βάσεις δεδομένων



Προβλήματα στις συλλογές των 
μονογραφιών και των 

περιοδικών 
 
 

• Τεκμήρια τα οποία δεν είχαν ενταχθεί στο oλοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) Sierra 
 

• Τεκμήρια με ελλιπή στοιχεία στην εγγραφή των αντίτυπων 
 

• Τεκμήρια χωρίς εξώφυλλο ή οπισθόφυλλο (σπασμένες ή 
φθαρμένες βιβλιοδεσίες) 

 
• Τεκμήρια τα οποία παρέμεναν δανεισμένα εκτός 

Βιβλιοθήκης 
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Presentation Notes
Η Βιβλιοθήκη της ΤτΕ όπως οι περισσότερες σύγχρονες βιβλιοθήκες εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης για την διεκπαιρέωση των βασικών λειτουργιών της  πχ. παραγγελία, καταλογράφηση, δανεισμός και επιστροφή έντυπου υλικού/ βιβλίων, το σύστημα Sierra.Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στη συλλογή των μονογραφιών και των περιοδικών κατά τη διάρκεια του έργου ήταν τα εξής: Τεκμήρια τα οποία δεν είχαν ενταχθεί στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Δεν υπήρχαν εγγραφές γιατί δεν είχαν μεταφερθεί κάποια τεκμήρια  από το παλαιό αυτοματοποιημένο σύστημα στο νέο. Η υπηρεσία βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης ανέλαβε παράλληλα με τις εργασίες επικόλλησης ετικετών την βιβλιοθηκονομική επεξεργασία των τεκμηρίων αυτών.Τεκμήρια με ελλιπή βιβλιογραφικά στοιχεία (όπως χωρίς barcode, χωρίς μητρώα ή  και χωρίς καθόλου αντίτυπα). Η αρμόδια υπηρεσία διόρθωνε και συμπλήρωνε τις βιβλιογραφικές εγγραφές στον κατάλογο ταυτόχρονα με την επικόλληση ετικετών Τεκμήρια χωρίς εξώφυλλο ή οπισθόφυλλο/σπασμένες βιβλιοδεσίες. Τα τεκμήρια αυτά δέθηκαν με ειδικές υφασμάτινες κορδέλες γνωστές και φακαρόλες και τοποθετήθηκαν σε ειδικές αντιόξινες σακούλες. Οι ετικέτες τοποθετήθηκαν μέσα στις σακούλεςτεκμήρια τα οποία παρέμεναν δανεισμένα εκτός Βιβλιοθήκης στα οποία θα τοποθετηθεί πλέον ετικέτα με την επιστροφή τους
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Presentation Notes
Εδώ βλέπετε τεκμήρια με σπασμένες βιβλιοδεσίες ή χωρίς εξώφυλλα τα οποία τοποθετηθήκαν σε σακουλες και δέθηκαν με φακαρόλες τις ειδικές υφασμάτινες κορδέλες



Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• Δημιουργία και εκτύπωση λίστας με όλα τα 
αντίτυπα που είχαν εισαχθεί στο oλοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) Sierra 
 

• Έλεγχος ορθότητας και επιβεβαίωση των 
βιβλιογραφικών στοιχείων 3.228 τόμων 
 

• Προσθήκη, διαγραφή, διόρθωση των 
βιβλιογραφικών στοιχείων των αντιτύπων στο 
oλοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Βιβλιοθήκης 
(ILS) Sierra  

Presenter
Presentation Notes
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τίτλους τεκμηρίων με πολλά αντίτυπα όπως η Επίσημη  Εφημεριδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εν γνώσει μας υπήρχαν προβλήματα ταυτοποίησης των βιβλιογραφικών στοιχείων των τόμων που είχαν εισαχθει στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα Sierra . Ο συνολικός αριθμός τόμων που ελέχθησαν στον τίτλο αυτό ανέρχεται σε 3.228 και βρίσκονται στα βιβλιοστάσια  του ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ.Για την ολοκλήρωση του έργου ακολουθήθηκε μία σειρά από εργασίες:1. Δημιουργήθηκε και εκτυπώθηκε λίστα με όλα τα αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .Στη συγκεκριμένη λίστα παρέχονταν τα ακόλουθα βιβλιογραφικά στοιχεία: έτος, τόμος, τεύχος, ημερομηνία, αριθμός μητρώου και ραβδοκώδικας (barcode).2. Ελέχθησαν όλοι οι τόμοι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα βιβλιογραφικά στοιχεία που είχαν εισαχθεί ήταν σωστά και πλήρη.3. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα βιβλιογραφικά στοιχεία των αντιτύπων. Οι αλλαγές αφορούσαν:· Την προσθήκη και τη διαγραφή αντιτύπων στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα (Sierra)· Τη διόρθωση των βιβλιογραφικών στοιχείων των αντιτύπων στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα (Sierra)· Τη προσθήκη βιβλιογραφικών στοιχείων (αριθμού μητρώου και ραβδοκώδικα) πάνω στην έντυπη μορφή των αντιτύπωνΟι παραπάνω αλλαγές τόσο στο σύστημα όσο και στο έντυπο πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των βιβλιοστασίων στο ΜΗ.ΚΕ.ΧΑ. Δυσκολία δημιουργούσε η φύση της ίδιας της δουλειάς που απαιτούσε συντονισμό και προσήλωση για αρκετή ώρα ώστε να αποφευχθούν τυχόντα λάθη στα βιβλιογραφικά στοιχεία των αντιτύπων και να γίνει σωστή αντιστοίχιση μεταξύ της εκτυπωμένης λίστας και των αντιτύπων σε έντυπη μορφή.Όπως καταλαβαίνετε ο ίδιος ο χώρος δημιουργούσε πρόσθετες δυσκολίες γιατί οι διάδρομοι μεταξύ των ραφιών είναι αρκετά στενοί και δεν μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί καρότσι ή σκάλα για να ελεγχθούν οι τόμοι. Η σωστή οργάνωση του έργου και η άψογη συνεργασία του προσωπικού ήταν καθοριστικοί παράγοντες για τη γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Για την ολοκλήρωση του έργου απασχολήθηκε αποκλειστικά το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Το έργο ολοκληρώθηκε σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες.Όπως γίνεται κατανοητό έτσι έγινε μια πραγματική απογραφή αφού το φυσικό τεκμήριο ταυτοποιήθηκε με το τεκμήριο που εμφανίστηκε στον κατάλογο.



Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 
• Εντοπισμός τεκμηρίων χωρίς αντίτυπα 
 
• Εξαγωγή από το παλαιό βιβλιοθηκονομικό 

σύστημα Advance των βιβλιογραφικών 
στοιχείων των τόμων 

 
• Έλεγχος, παραμετροποίηση και εισαγωγή 

των στοιχείων στο oλοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) Sierra 
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Άλλες περιπτώσεις με πολλά αντίτυπα όπως η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλοι τίτλοι εφημερίδων δεν είχαν μεταφερθεί από το παλαιό σύστημα.Η υπηρεσία βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης με την προμηθεύτρια εταιρία εντόπισαν τους τίτλους που δεν είχαν αντίτυπα και πραγματοποιήθηκε εξαγωγή από το παλαιό σύστημα. Η αρμόδια υπηρεσία πραγματοποιούσε εξαγωγή, έλεγχο παραμετροποίηση των στοιχείων και εισαγωγή στο σύστημα Sierra.Κατόπιν ταυτοποιήθηκαν και επικολλήθηκαν ετικέτες RFID από την εταιρεία



Δοκίμια εργασίας των 
οργανισμών NBER και CEPR 
 

• Δοκίμια τα οποία δεν είχαν ενταχθεί στο 
oλοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
Βιβλιοθήκης (ILS) Sierra (4.395 εγγραφές) 
 

• Διασύνδεση βιβλιογραφικών εγγραφών με 
τις ετικέτες RFID ανά τεκμήριο (15.000 
εγγραφές διασυνδέθηκαν με 3.000 ετικέτες) 
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Presentation Notes
Άλλη ιδιαίτερη περίπτωση ήταν τα δοκίμια εργασίας των οργανισμών Centre for economic policy research και National Bureau of economic researchΟι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε εδώ ήταν δύο, Πρώτη δυσκολία δοκίμια εργασίας που δεν είχαν καταχωρηθεί στη συλλογή της βιβλιοθήκης Επεξεργάστηκαν και  εισήχθησαν στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα ( 4.395 εγγραφές 879 τόμοι πρίν την επικόλληση των ετικετών RFID βιβλιοθήκης (NBER)Δεν έχουν καταλογογραφηθεί 1.243 (βιβλιογραφικές εγγραφές) CEPRΌλα τα item των CEPR είναι 6.393. Στο sierra έχουμε 5.150 εγγραφές. Οπότε 1.243 είναι απέραστα Δεύτερη δυσκολία έπρεπε να γίνει διασύνδεση των βιβλιογραφικών εγγραφών με τα αντίτυπα των τόμωνΤι σημαίνει αυτό, τα δοκίμια εργασίας είχαν επεξεργαστεί και εισαχθεί στο σύστημα της βιβλιοθήκης ως μονογραφίες αλλά είχαν βιβλιοδετηθεί ανά πέντε σε ένα τόμο. Ενώ λοιπόν η φυσική τους μορφή είναι ένας τόμος στον κατάλογο εμφανίζονται σαν πέντε ξεχωριστές εγγραφές με πέντε αντίτυπα , αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην καταμέτρηση, στην επικόλληση αλλά και στις λειτουργίες της βιβλιοθήκης (δανεισμό κτλ). Σε συνεργασία με την εταιρεία έγινε η διασύνδεση των βιβλιογραφικών εγγραφών με τα αντίτυπα των τόμων (αφορά 15.000 βιβλιογραφικές εγγραφές που διασυνδέθηκαν με 3.000 αντίτυπα τόμων)



Συλλογή σπάνιων και παλαιών 
εκδόσεων 

• Δημιουργία και εκτύπωση λίστας με όλα τα 
αντίτυπα που είχαν εισαχθεί στο oλοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) Sierra 
 

• Έλεγχος ορθότητας και επιβεβαίωση των 
βιβλιογραφικών στοιχείων των 1.154 τεκμηρίων 
 

• Προστασία των φθαρμένων τεκμηρίων  με 
φακαρόλες 
 

• Τοποθέτηση των ετικετών σε αντιόξινες σακούλες 
μέσα σε κάθε τόμο 
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Συλλογή Σπανίων 6 προθήκες 1.154  Υπάρχει επίσης η συλλογή σπάνιων βιβλίων της Βιβλιοθήκης, αποτελούμενη από περίπου 1.000 τόμους. Το παλαιότερο βιβλίο είναι τα Άπαντα του Πλάτωνος που εκδόθηκε στη Βασιλεία το 1534.Δημιουργήθηκε και εκτυπώθηκε λίστα με όλα τα αντίτυπα των σπανίων που είχαν εισαχθεί στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα (Sierra). Ελέχθησαν όλοι οι τόμοι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα βιβλιογραφικά στοιχεία που είχαν εισαχθεί στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα (Sierra) ήταν σωστά και πλήρη. Επίσης δόθηκε και η ευκαιρία να προστατευτούν τα φθαρμένα τεκμήρια δένοντας τα με φακαρόλες λευκές υφασμάτινες κορδέλες.Οι ετικέτες επικολλήθηκαν σε καρτελάκια και τοποθετήθηκαν σε ειδικά αντιόξινες σακουλες μέσα στον κάθε τόμο
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Εδώ βλέπουμε τα καρτελάκια πάνω στα οποία κολλήθηκαν από τη μια πλευρά το barcode και από την άλλη η ετικέτα RFID, κατόπιν τοποθετήθηκαν σε αντιόξινες σακούλες 
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Και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στην αρχή ή στο τέλος του τεκμηρίου
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Presentation Notes
Στη συγκεκριμένη λίστα των σπάνιων βιβλίων παρέχονταν τα ακόλουθα βιβλιογραφικά στοιχεία: έτος, τόμος, τεύχος, ημερομηνία, αριθμός μητρώου και ραβδοκώδικας (barcode) έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των βιβλιογραφικών στοιχείων.



Οπτικοακουστικό υλικό 

 
• Υλικό το οποίο δεν είχε ενταχθεί στο oλοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) Sierra 
 

• Νέες αποφάσεις για την πολιτική της βιβλιοθήκης 
αναφορικά με το οπτικοακουστικό υλικό 
 

• Υλικό με ελλιπή βιβλιογραφικά στοιχεία  
 

Presenter
Presentation Notes
Στην κατηγορία του οπτικοακουστικού υλικού αντιμετωπίστηκαν τα ακόλουθα προβλήματαΤα τεκμήρια που δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα sierra Η υπηρεσία βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας υλικού και τεκμηρίωσης επεξεργάστηκε τα τεκμήρια αυτάΤο οπτικοακουστικό υλικό αποτέλεσε την  αφορμή για να ληφθούν νέες αποφάσεις. Ως τότε η πολιτική της βιβλιοθήκης για το οπτικοακουστικό υλικό ήταν να μην επικολλάται barcode αφού δεν δανείζεται, με τα νέα δεδομένα έπρεπε να ταυτοποιήσουμε τα τεκμήρια με το σύστημα και να επικολληθεί RFID. Επίσης λάβαμε νέες αποφάσεις για το συνοδευτικό οπτικόακουστικό υλικό. Η απόφαση ξεχώριζε το οπτικοακουστικό υλικό ανεξαρτήτως αν είναι συνοδευτικό ή όχι με την έντυπη συλλογήΚαι τέλος τα τεκμήρια που είχαν ελλιπή βιβλιογραφικά στοιχεία για τα οποία ακολουθήθηκε η εξής διαδικασίαΔημιουργήθηκε και εκτυπώθηκε λίστα με όλα τα αντίτυπα του υλικού που είχαν εισαχθεί στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα (Sierra). Ελέχθησαν όλοι οι τόμοι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα βιβλιογραφικά στοιχεία του συστήματος ήταν σωστά και πλήρη.



1 

Presenter
Presentation Notes
Στη συγκεκριμένη λίστα παρέχονταν τα ακόλουθα βιβλιογραφικά στοιχεία: έτος, τόμος, τεύχος, ημερομηνία, αριθμός μητρώου και ραβδοκώδικας (barcode).



Συνοψίζοντας…. 

 
• Για το σύνολο του υλικού ορίστηκαν πολιτικές και 

διαδικασίες έτσι ώστε η νέα τεχνολογία να  
προσαρμοστεί στο ήδη υπάρχον ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης της βιβλιοθήκης 
 

• Επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες του υλικού που 
περιλαμβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκης 
 

• Εντοπίστηκαν λάθη και ελλείψεις και διορθώθηκαν 
 
• Προετοιμάστηκαν εργασίες 

Presenter
Presentation Notes
Για το σύνολο του υλικού ορίστηκαν πολιτικές και διαδικασίες  ώστε η νέα τεχνολογία και να προσαρμόσει στο ήδη υπάρχων ολοκληρωμένο σύστημα  της βιβλιοθήκης.Επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες του υλικού που περιλαμβάνει η συλλογή της βιβλιοθήκηςΕντοπίστηκαν λάθη και ελλείψεις και διορθώθηκανΠροετοιμάστηκαν εργασίες (δημιουργήθηκαν κατάλογοι, εντάχθηκε υλικό στον κατάλογο απέραστο)Το αποτέλεσμα του συνδυασμού της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης είναι η καθημερινή εξέλιξη των βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών πληροφόρησης οι οποίες έχουν σαν στόχο να εξυπηρετούν όσο καλύτερα τους χρηστές. 



 
 

Ευχαριστούμε! 
 
 

Άννα Ναδάλη          email: anadali@bankofgreece.gr τηλ.: 210 320 2446 
Ευαγγελία Λάκκα  email: elakka@bankofgreece.gr   τηλ.:  210 320 3129 
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