
Σοφία Ζαπουνίδου, Ευστάθιος Αμανατίδης

Αρχειονόμοι-Βιβλιοθηκονόμοι, Κεντρική Βιβλιοθήκη



 «Πως μπορώ να βρω πόσοι Εβραίοι φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ πριν το Μαύρο 
Σάββατο της Θεσσαλονίκης (11/07/1942) και πόσοι μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου προσπάθησαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους; »

Στόχος: Ανίχνευση ανενεργού διοικητικού αρχείου ΑΠΘ

Ποιος; Τι; Που; 



 Θεσμικά

 Οργανωτικά

 Τεχνικά

 Αναζήτηση στα ΓΑΚ – ΙΑΜ

 Επιτροπή ΒΚΠ

 Σύγκλητος ΑΠΘ (2923/2016)

 Συμβουλευτική ομάδα (11/2016)

 Κατερίνα Νάστα, προϊσταμένη διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

 Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκουρος Καθηγητής,  Νομική Σχολή

 Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας, Τομέας Νεότερης-Σύγχρονης Ιστορίας, Τμ. Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας, υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου ΑΠΘ 

 Ορέστης Καλογήρου, Καθηγητής, Τμ. Φυσικής



 Θεσμικά

 Οργανωτικά

 Τεχνικά

Ομάδα εργασίας αποτελούμενη από αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους, ιστορικούς 
(11/2016)

 Αρχικός σχεδιασμός: ανίχνευση και αρχειακή περιγραφή από τα μέλη της ομάδας

 Προβληματισμοί:
 Πρόσβαση στο ανενεργό αρχείο
 Φόρτος εργασίας για το προσωπικό γραμματειών
 Προσωπικά δεδομένα και άλλα νομικά ζητήματα
 Επίπεδο περιγραφής εντοπισμένων αρχείων
 Κωδικοί

 Τελικός σχεδιασμός: 
 Δύο (2) συνεργαζόμενες ομάδες των δύο ατόμων 
 Διαμοιρασμός σχολών στο κύριο campus ΑΠΘ
 Δημιουργία επιτροπών ανενεργού αρχείου από κάθε Σχολή/Τμήμα 
 Πρόταση Βιβλιοθήκης (Μέλος ΔΕΠ – Γραμματεία – Βιβλιοθηκονόμος)
 Ανίχνευση μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή του κάθε τμήματος/σχολής

 Ενημέρωση βιβλιοθηκονόμων (23/02/2017)



 Θεσμικά

 Οργανωτικά

 Τεχνικά

 Εκπαιδευτικό σεμινάριο (02/12/2016) με τίτλο: 

“Βασικές αρχές της αρχειονομίας & πρακτική εφαρμογή στο λογισμικό AtoM”

 Δρ. Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, αρχειονόμος στα Γενικά Αρχεία Κράτους - Ιστορικό Αρχείο 
Μακεδονίας και Επιστημονική συνεργάτιδα στο ΑΤΕΙΘ, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & 
Συστημάτων Πληροφόρησης

 Ευγένιος Παπαδόπουλος, Βιβλιοθηκονόμος, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου

 Πιλοτική χρήση του AtoM (Access to Memory)

 http://archives.lib.auth.gr

 Μελέτη περίπτωσης: Αρχείο πρώην Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών

 Πολιτική ανίχνευσης 

 Οδηγίες αρχειακής περιγραφής – χρήσης AtoM

http://archives.lib.auth.gr/


 Αίτημα Βιβλιοθήκης για δημιουργία επιτροπών αρχείου (10/2017)

 Ενημέρωση μελών επιτροπών αρχείων (07/12/2017)
 Παροχή πρόσβασης στους χώρους φύλαξης

 Συγκέντρωση σχετικού υλικού, π.χ. παλαιές χειρόγραφες ή ηλεκτρονικές καταγραφές 

 Προσωπικό που ασχολείται με το αρχείο 

 Τυχόν εργασίες ή προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο αρχείο 

 Σχετικές με το αρχείο ιστορικές καταγραφές και τυχόν βιβλιογραφικές του αναφορές  

 Συνθήκες φύλαξης, π.χ. αγορές αναλωσίμων ή εξοπλισμού για το αρχείο (αρχειοστασίων, 
αντιόξινων κυτίων)

 Ανίχνευση αρχείων

 Καταγραφή στο AtoM



 Ανάθεση συγκεκριμένων αρχείων σχολών σε κάθε ομάδα εργασίας.

 Μελέτη του ιστορικού φορέα παραγωγής του αρχείου.

 Συνεργασία με κατά τόπους επιτροπές αρχείων και αυτοψία του αρχείου.

 Καταγραφή στο AtoM (archives.lib.auth.gr). Για κάθε ανιχνευμένο αρχείο καταγράφονται οι 
παρακάτω πληροφορίες: 
 πληροφορίες σχετικά με το φορέα φιλοξενίας [πρότυπο ISDIAH], 

 πληροφορίες σχετικά με το φορέα παραγωγής [πρότυπο ISAAR (CPF)], 

 πληροφορίες σχετικά με το ανιχνευμένο αρχείο [ISAD(G)]. 

 Δεν αναρτάται στην εγγραφή η ακριβής τοποθεσία του κάθε αρχείου. 

 Η Επιτροπή Αρχείου κάθε Σχολής/Τμήματος συνέβαλαν με σχόλια και πληροφορίες και στις 
αναρτημένες εγγραφές στο AtoM.   

http://archives.lib.auth.gr/


 6.350 μέτρα ραφιού

 Σχολές/Τμήματα
 Πρωτόκολλα

 Φάκελοι γραμματείας με σχέδιο οργάνωσης 
φακέλων -- Αλληλογραφία

 Πρακτικά συνεδριάσεων

 Ατομικοί φάκελοι φοιτητών

 Διοικητικές υπηρεσίες
 Φ.Ε.Κ., Αποσπάσματα Πρακτικών Συγκλήτου, 

 Πρυτανικές Αποφάσεις, 

 Πρακτικά Πανεπιστημιακών Επιτροπών, 

 Βιβλία Πρωτοκόλλου, Αλληλογραφία, 

 Τοπογραφικές Κατόψεις, Αρχιτεκτονικά Σχέδια, 

 Μισθοδοτικές Καταστάσεις-Μεταβολές, Διδακτικού και 
Διοικητικού Προσωπικού, 

 Ημερολόγια-Καθολικά Ταμείου, Οικονομικές Απολογιστικές 
Καταστάσεις Διαχείρισης Έργων, Εντάλματα Χρηματικών 
Πληρωμών, Αποδείξεις και Τιμολόγια Πληρωμής.



 Ανίχνευση χαρτώου υλικού
 Κτίριο Διοίκησης

 Σχολές/Τμήματα

 Ορισμένοι τομείς

 Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η ιστορική πορεία συγκρότησης και εξέλιξης του αρχείου. 

 Δεν έγινε ανίχνευση
 Ηλεκτρονικών αρχείων

 Συλλογών έργων τέχνης – αντικειμένων.

 Επιτροπές, τομείς τμημάτων, εργαστήρια που διαθέτουν συλλογές για εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς σκοπούς

 Πανεπιστημιακών συλλόγων



 Συνθήκες φύλαξης ανιχνευθέντων αρχείων

 Καλή ή Πολύ καλή φυσική κατάσταση
 Λίγες περιπτώσεις κακής φυσικής κατάστασης

 Μέριμνα και αθόρυβη προσπάθεια συναδέλφων των γραμματειών σχολών και 
τμημάτων. 

 Σημαντική η συνδρομή των υπαλλήλων – συνδέσμων των επιτροπών αρχείων



Μέρος του ανενεργού διοικητικού 
αρχείου



Φάκελοι φοιτητών σε φοριαμούς. 

Βιβλιοθήκη – πιλότος, διαχειρίζεται το 
ημιενεργό και ανενεργό αρχείο της 
Θεολογικής Σχολής. 



Φάκελοι προπτυχιακών φοιτητών πρώην 
Σχολής Ιατρικής. 



Η Σχολή Θετικών Επιστημών 
συγκέντρωσε το ανενεργό αρχείο όλων 
των γραμματειών σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο. 



http://archives.lib.auth.gr

http://archives.lib.auth.gr/


 Δεκέμβριος 2018 – Τελική αναφορά στη Σύγκλητο ΑΠΘ
 Αποτελέσματα ανίχνευσης

 Υπολογισμός εργατοωρών για επεξεργασία σε επίπεδο φακέλου

 Οργάνωση δομής εντός της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

 Διασφάλιση χρηματοδότησης για 
 Υλοποίηση έργου συγκρότησης «Ιστορικού Αρχείου ΑΠΘ»

 Διαμόρφωση χώρων αποθήκευσης με κατάλληλες συνθήκες συντήρησης και φύλαξης

 Προμήθεια αντιόξινων κουτιών φύλαξης για μέρος του υλικού

 Μέρος του υλικού χρειάζεται αποκατάσταση από συντηρητή

 Ψηφιοποίηση μέρους του υλικού

 Ανάπτυξη πολιτικών (π.χ. προστασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβασης και αναπαραγωγής)



2026 – 100 χρόνια ΑΠΘ
 Πλήρης κατάλογος του ιστορικού αρχείου του ΑΠΘ. 

 Υποστήριξη επιστημονικής έρευνας

 Προβολή του αρχειακού υλικού, της ιστορίας και της πολύπλευρης συμβολής του 
ΑΠΘ.



Ομάδα εργασίας:

Ευστάθιος Αμανατίδης

Ελένη Δρεπανίδου

Σοφία Ζαπουνίδου

Ροδόπη Χαμουρούδη

http://archives.lib.auth.gr

archivesteam@lib.auth.gr

http://archives.lib.auth.gr/
mailto:archivesteam@lib.auth.gr

