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Η πανδημία Covid‐19 και η ανταπόκριση της ΒΚΠ

Εξ αποστάσεως
 Έρευνα
 Διδασκαλία
 Μελέτη
 Εργασία

Αύξηση ζήτησης
 Ηλεκτρονικές πηγές
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Υποδομή ΒΚΠ ΑΠΘ
 ηλεκτρονικές πηγές
 ψηφιοποιημένο υλικό ανοικτής πρόσβασης
 ηλεκτρονικά μαθήματα
 ηλεκτρονική επικοινωνία & ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 online οδηγίες & εκπαιδευτικό υλικό
 εργαλεία αναζήτησης
 δικτυακός τόπος & κοινωνικά μέσα δικτύωσης
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Συνοπτική παρουσίαση της ηλεκτρονικής συλλογής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΒΚΠ ΑΠΘ

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής συλλογής (1999 ‐ )
 Συνδρομές ΑΠΘ & ΣΕΑΒ
 Συνδρομές ΑΠΘ σήμερα
 47 βιβλιογραφικές βάσεις (>27.500)
 157 μεμονωμένες συνδρομές περιοδικών
 >356.000 ηλεκτρονικά βιβλία
 Εργαλεία (360 Link URL resolver, Summon
Browzine)

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 Δικτυακός τόπος (1997)
 online πληροφόρηση (2004)
 ηλεκτρονικά μαθήματα (2004)
 ψηφιοποίηση (2004)
 καταθετήριο διδακτορικών (2003) & μεταπτυχιακών διατριβών (2008)
 Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (2009)
 Προθήκη (2013)
 Συνεδριοθήκη (2013)
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1997

1999

2015
www.lib.auth.gr
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2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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Στρατηγική περιεχομένου δικτυακού τόπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης ΒΚΠ ΑΠΘ

Τι είναι;
 σχεδιασμός σχετικά με τη δημιουργία, έκδοση/διάχυση και διαχείριση περιεχομένου
 Περιεχόμενο χρήσιμο, χρηστικό, ξεκάθαρο, σύντομο, ενημερωμένο και προσανατολισμένο στις ανάγκες των ομάδων‐
στόχος
Παράγοντες
 ομάδες‐στόχος
 θεματολογία και το μήνυμα που πρέπει να μεταδοθεί
 ο τόνος και η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη μετάδοση του μηνύματος
 η προέλευση και αξιοπιστία του περιεχομένου
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Ομάδες‐στόχος
 Διδακτικό προσωπικό → πηγές έρευνας, πρόσβαση στις πηγές
 Ερευνητική κοινότητα → πηγές έρευνας, πρόσβαση, θέματα επιστημονικής επικοινωνίας
 Φοιτητική κοινότητα
 Προπτυχιακού επιπέδου → ελληνική έντυπη βιβλιογραφία, βοήθεια στη συγγραφή εργασιών
 Μεταπτυχιακού επιπέδου → ηλεκτρονικές πηγές, πρόσβαση, συγγραφή εργασιών και βασικά ζητήματα επιστημονικής
επικοινωνίας
 Προσωπικό ΒΚΠ → τρέχουσες συνδρομές της ΒΚΠ, εργαλεία αναζήτησης και τρέχουσες πολιτικές υπηρεσιών
 προσωπικό εκπαίδευσης → εκπαιδευτικό υλικό σε επεξεργάσιμη μορφή
 Ευρύ κοινό (+ εκπαιδευτικοί ΔΕ) → υλικό ΑΠ για έρευνα, διδασκαλία, τοπική ιστορία και ψυχαγωγία
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Θεματολογία περιεχομένου
 Λειτουργία ΒΚΠ: ιστορικά στοιχεία, έργα, κανονισμοί/πολιτικές
 Υπηρεσίες και σημεία παρουσίας, έντυπες‐online αιτήσεις
 Πηγές και εργαλεία αναζήτησης, έντυπες‐ηλεκτρονικές συλλογές, συνδρομές, πηγές ΑΠ
 Βοήθεια σε θέματα αναζήτησης, πληροφοριακής παιδείας και επιστημονικής επικοινωνίας
 Νέα, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

!!! Κοινωνικά μέσα δικτύωσης !!!
Ιδιαιτερότητες του κάθε μέσου
‐
Εικόνας vs Κείμενο

‐

Hashtags
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Υλοποίηση στρατηγικής σε φυσιολογική λειτουργία και την περίοδο της πανδημίας

Έκτακτες
ανάγκες σε
Ροή
ακαδημαϊκού
έτους

24ωρη βάση

 Διδακτικό προσωπικό → διδακτικά εγχειρίδια / περισσότερες πηγές έρευνας
 Ερευνητική κοινότητα → περισσότερες πηγές έρευνας (συνδρομητικές και ΑΠ)
 Φοιτητική κοινότητα
 Προπτυχιακού επιπέδου → διδακτικά εγχειρίδια
 Μεταπτυχιακού επιπέδου → περισσότερες πηγές έρευνας (συνδρομητικές και ΑΠ)
 Προσωπικό ΒΚΠ → ενημέρωση και οδηγίες
 Ευρύ κοινό (+ εκπαιδευτικοί ) → περισσότερες ψηφιακές συλλογές και υλικό ΑΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΔΤ: κύριος χώρος επίσκεψης και εξυπηρέτησης των χρηστών με
ενημερώσεις και ηλεκτρονικό υλικό.
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Ενέργειες ομάδας ΔΤ

 Ενημερώσεις για λειτουργία και εξυπηρέτηση
 Έκτακτη πρόσβαση σε πηγές
 Επικοινωνία με εκδότες για ενεργοποίηση
 Γνωριμία με το περιβάλλον
 Δημοσιοποίηση νέας πηγής
 Covid‐19: Συγγράμματα & Ερευνητική αρθρογραφία
 Πρόσβαση στις πηγές – σενάρια / Shibboleth
 Ανάδειξη εκπαιδευτικού περιεχομένου
 Ενημέρωση συνδρομών σε Summon / 360 Link (Συνδρομές ΑΠΘ ‐ ΣΕΑΒ)
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 Ενημερώσεις για λειτουργία και εξυπηρέτηση
 Έκτακτη πρόσβαση σε πηγές
 Επικοινωνία με εκδότες για ενεργοποίηση
 Γνωριμία με το περιβάλλον
 Δημοσιοποίηση νέας πηγής
 Covid‐19: Συγγράμματα & Ερευνητική αρθρογραφία
 Πρόσβαση στις πηγές – σενάρια / Shibboleth
 Ανάδειξη εκπαιδευτικού περιεχομένου
 Ενημέρωση συνδρομών σε Summon / 360 Link (Συνδρομές ΑΠΘ ‐ ΣΕΑΒ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ρόλος του δικτυακού τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ την περίοδο της πανδημίας
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Δεδομένα έχουν ενσωματωθεί σε:
 search.lib.auth.gr
 Summon
 Ejournal Portal
 Google Scholar
 Browzine
 LibKey Nomad
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… σε αριθμούς

Στόχος: Να λειτουργούν τα άτομα που χρησιμοποιούν τις πηγές και υπηρεσίες μας αυτόνομα
 Αύξηση κίνησης
 Μείωση ερωτημάτων προς ομάδα ΔΤ
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Νέο ακαδημαϊκό έτος / Νέο καθολικό απαγορευτικό / Νέοι στόχοι

 Ανακοινώσεις για πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες
 Οργάνωση όλων των υπηρεσιών με online αιτήσεις (ελληνικά – αγγλικά)
 Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση
 Ανάδειξη έργου όλων των ομάδων της ΒΚΠ

Στόχος
Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των χρηστών της ΒΚΠ κατά τρόπο
εύχρηστο και στον χρόνο που τους διευκολύνει καλύτερα
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Ο ρόλος του δικτυακού τόπου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ την
περίοδο της πανδημίας

Ευχαριστούμε πολύ!

Σοφία Ζαπουνίδου, Ελευθερία Κοσέογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Κεντρική
Βιβλιοθήκη,
Ομάδα δικτυακού τόπου, libraryweb@lib.auth.gr
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

www.lib.auth.gr

«Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στη
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