
Παρουσίαση Παρουσίαση ΒΒιβλιοθήκηςιβλιοθήκης

Παράρτηµα ΣύρουΠαράρτηµα Σύρου

ΣύροςΣύρος, , ΙούνιοςΙούνιος 20122012



Η ΒιβλιοθήκηΗ Βιβλιοθήκη

� Έτος ίδρυσης: 1984

� Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

� Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 
6 νησιά.6 νησιά.

� Έτος ίδρυσης Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Σύρου 2000 

ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

(ΤΜΣΠΣ)



� Κεντρική Υπηρεσία 
Βιβλιοθήκης (1984)

� Παραρτήματα: 

� Λέσβου ( 1986)

� Χίου (1986)

� Σάμου (1986)

� Ρόδου (1986)

Οργανωτική δομή Οργανωτική δομή 

Μύρινα

Μυτιλήνη

Χίος� Ρόδου (1986)

� Σύρου (2000)

� Λήμνου (2007)

Χίος

Καρλόβασι

Ερμούπολη

Ρόδος



Υποδομή: ΕξυπηρετητέςΥποδομή: Εξυπηρετητές

� Εξυπηρετητές

Linux, Solaris και Windows

� Σύστημα αποθήκευσης σε δίσκους 

(Disk Array) με κάλυψη απώλειας έως 

τριών δίσκων ταυτόχρονα

� Ρομποτικό σύστημα αποθήκευσης� Ρομποτικό σύστημα αποθήκευσης

σε ταινίες (Tape Library)

� Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης 

χώρου εξυπηρετητών



Υποδομή: ΔιασυνδέσειςΥποδομή: Διασυνδέσεις

� Διπλή οπτική (Fibre Channel) 
διασύνδεση των εξυπηρετητών με το 
σύστημα αποθήκευσης 

� Διπλή διασύνδεση (2 x 1 Gb/s) των 
εξυπηρετητών μεταξύ τους και με 
το τοπικό δίκτυοτο τοπικό δίκτυο

� Διπλή διασύνδεση (2 x 1 Gb/s) του 
τοπικού δικτύου με το MAN και το 
WAN του Πανεπιστημίου και με το 
ΕΔΕΤ



Αντικείμενο Κεντρικής Αντικείμενο Κεντρικής 

ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας

� Συντονισμός, εποπτεία λειτουργίας παραρτημάτων

� Καθορισμός στόχων και πολιτικής βιβλιοθήκης

� Οικονομική διαχείριση πόρων βιβλιοθήκης

� Βιβλιοθηκονομική υποστήριξη παραρτημάτων (κανονισμοί, έκδοση 
οδηγιών κλπ)

� Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών � Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
βιβλιοθήκης

� Διαχείριση συλλογής περιοδικών και βάσεων δεδομένων

� Συνεργασία με διοίκηση και άλλες διευθύνσεις του ιδρύματος,  άλλες 
βιβλιοθήκες και φορείς

� Επεξεργασία προτάσεων υλοποίησης  έργων και υλοποίηση αυτών.



Συνοπτική περιγραφήΣυνοπτική περιγραφή

� Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(ΣΕΑΒ) 

� Έχει αναπτύξει συνεργασίες με την British Library

� Έχει συνεργαστεί με άλλες βιβλιοθήκες της χώρας αλλά και 

του εξωτερικού

� Απευθύνεται στα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο κοινό 

των τοπικών κοινωνιών

� Ως μέλος του ΣΕΑΒ εξυπηρετεί μέσω δια-δανεισμού και τους 
χρήστες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

…



… … Συνοπτική περιγραφήΣυνοπτική περιγραφή

� Είναι αυτοματοποιημένη από το 1986

� Χρησιμοποιεί: 

� Dewey Decimal Classification

� AACR2

� Library of Congress Subject Headings

� Το σύστημα αυτοματοποίησης (της Geac) ADVANCE (v. 6.7)

� Είναι ανοικτής πρόσβασης

� Γλώσσες συλλογής  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά κα Γερμανικά



Η Βιβλιοθήκη σε αριθμούς Η Βιβλιοθήκη σε αριθμούς 

� Αριθμός Χρηστών: 9.456

� Παράρτημα Σύρου: 344 (δηλ. 66% της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΜΣΠΣ) και 
114 εξωτερικοί

� Αριθμός τόμων μονογραφιών: 148.331

� Παράρτημα Σύρου: 9.103

� Αριθμός τίτλων μονογραφιών: 100.290

� Παράρτημα Σύρου: 5.652

� Αριθμός πληροφοριακού υλικού σε τόμους: 1970

� Παράρτημα Σύρου: 381� Παράρτημα Σύρου: 381

� Αριθμός Πληροφοριακού υλικού σε τίτλους: 1143

� Παράρτημα Σύρου: 160

� Αριθμός συνδρομών έντυπων περιοδικών: 467 

� Παράρτημα Σύρου: 22 (εκ των οποίων 4* είναι μοναδικά στις ελληνικές 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες)

* Design Journal, Journal of Convex Analysis, Information Design Journal, International Journal of Shape 
Modeling

…



… … Η Βιβλιοθήκη σε Η Βιβλιοθήκη σε 

αριθμούς αριθμούς 

� Αριθμός τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας: 5.226

� Παράρτηµα Σύρου: 267

� Αριθμός συνδρομών ηλεκτρονικών περιοδικών προσβάσιµα σε όλα 
τα Παραρτήµατα: 11.200 

� Αριθμός ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων προσβάσιµες σε όλα τα 
Παραρτήµατα : 23

� Συνολικός αριθμός δανεισμών όλων των Παραρτηµάτων� Συνολικός αριθμός δανεισμών όλων των Παραρτηµάτων
(2011) : 42.447

� Παράρτηµα Σύρου: 1186

� Προσωπικό:29 άτομα

� Παράρτηµα Σύρου: 2 άτοµα

� Συνολική έκταση: 3077,8 τ.μ.

� Παράρτηµα Σύρου: 410 τ.µ.



Επιπλέον στοιχεία για το 
Παράρτηµα Σύρου

� Θέσεις αναγνωστηρίου 32

� Θέσεις τερµατικών για χρήστες 5

� ∆ια-δανεισµός εσωτερικός 2011

λάβαµε 118 στείλαµε 14

� ∆ια-δανεισµός εξωτερικός� ∆ια-δανεισµός εξωτερικός

λάβαµε 59 

� Παραγγελίες άρθρων µέσω ΕΚΤ 11



Οι προβολές της Τετάρτης στη Βιβλιοθήκη

(Παράρτημα Σύρου)

� Το Παράρτημα Σύρου από το 2007 κάθε Τετάρτη κατά τη διάρκεια της 

ακαδημαϊκής χρονιάς πραγματοποιεί προβολές κινηματογραφικών ταινιών.

� Οι προβολές είναι ανοιχτές σε όλους και οργανώνονται σε μηνιαία αφιερώματα με 

8 ταινίες το καθένα, ώστε να δίνεται μια σχετικά σφαιρική παρουσίαση ενός 

θέματος.

� Μερικά παραδείγματα αφιερωμάτων της Βιβλιοθήκης είναι: ρατσισμός, όψεις 

σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου,  γαλλικός κινηματογράφος, ασιατικός 

κινηματογράφος, Κριστόφ Κισλόφσκι, Μιχάλης Κακογιάννης.

� Στην περίοδο 2007-2012 έχουν γίνει 22 αφιερώματα με 176 ταινίες και πολλές � Στην περίοδο 2007-2012 έχουν γίνει 22 αφιερώματα με 176 ταινίες και πολλές 

μεμονωμένες προβολές με διάφορα θέματα: π.χ τέχνη, περιβάλλον, αναπηρία, 

φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, προτάσεις θεατών, κ.ά. που 

οργανώθηκαν σε συνεργασία με διδάσκοντες του Τμήματος και άλλους φορείς. 

� Την κάθε ταινία  βλέπουν κατά μέσο όρο 20 θεατές. Στις 5 ακαδημαϊκές χρονιές 

που γίνονται προβολές τις παρακολούθησαν πάνω από 4000 θεατές.



Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

� Γενικά ποσοτικά στοιχεία :

�Μέγεθος συλλογής (100.290 σε τίτλους)



Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

� Γενικά ποσοτικά στοιχεία :

�Μέγεθος συλλογής (148.331 σε τόμους)



Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

� Γενικά ποσοτικά στοιχεία :

� αριθμός χρηστών (9.456)



Έργα που έχει υλοποιήσει ηΈργα που έχει υλοποιήσει η

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη

� «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου / 
Εξοπλισµός Βιβλιοθήκης» Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Ι (ΕΠΕΑΕΚ 
Ι), Συνολική Δαπάνη: 820.000 δραχμές - Διάρκεια: 1996-2000

� «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου» Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ 
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Συνολική Δαπάνη: 3.606.217€ - Διάρκεια: 01/07/2000 –
30/06/2009

� «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου» Επιχειρησιακά 
Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» 
Προϋπολογισμός: 606.000€ - Διάρκεια:  18/04/2011 –31/10/2013



Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  

�Δανεισμός

�Δια-δανεισμός 

�Αναγνωστήριο�Αναγνωστήριο

�Παραγγελίες άρθρων 

…



… … ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

� Δανεισμός

�Βιβλιοστάσια ανοιχτής πρόσβασης

�Κατηγορίες Χρηστών

�Προπτυχιακοί φοιτητές

�Μεταπτυχιακοί φοιτητές

�Διδάσκοντες�Διδάσκοντες

�Διοικητικό προσωπικό

� Εξωτερικοί χρήστες

�Επισκέπτες φοιτητές και καθηγητές 

στα πλαίσια των προγραμμάτων ERASMUS

…



� Διαδανεισμός 

�Εσωτερικός: 

Δυνατότητα στους χρήστες της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, να δανειστούν υλικό της Βιβλιοθήκης 
από τα έξι Παραρτήματά της.

�Εξωτερικός:

… … ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

�Εξωτερικός:

Δυνατότητα στους χρήστες της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, να δανειστούν υλικό από άλλες 
Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας 
(ΣΚΕΑΒ)

…



� Παραγγελίες άρθρων 

Με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η 
Βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα:

� παραγγελίας φωτοαντιγράφων άρθρων από άλλες 
Ελληνικές Βιβλιοθήκες

……ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

Ελληνικές Βιβλιοθήκες

� παραγγελίας φωτοαντιγράφων από Βιβλιοθήκες 
του εξωτερικού

…



� Διαχείριση Γκρίζας Βιβλιογραφίας

�Παραλαβή τεκμηρίων

� Έλεγχος ηλεκτρονικής κατάθεσης

� Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία έντυπων τεκμηρίων

� Διαχείριση συλλογής έντυπων τεκμηρίων

……ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

� Διαχείριση συλλογής έντυπων τεκμηρίων



� Σεμινάρια πρωτοετών

Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στους 
πρωτοετείς φοιτητές (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)

� Καθοδήγηση χρηστών στην ανεύρεση βιβλιογραφίας 

Υπηρεσίες Υποστήριξης Υπηρεσίες Υποστήριξης 

ΧρηστώνΧρηστών

� Καθοδήγηση χρηστών στην ανεύρεση βιβλιογραφίας 

και υλικού

� Υποστήριξη χρηστών (helpdesk)



Άλλες Άλλες ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες τηςτης

Βιβλιοθήκης  Βιβλιοθήκης  

� Ηλεκτρονικές υπηρεσίες :

� Πύλη

� Γκρίζα βιβλιογραφία

� Πλάτων (το ΤΜΣΠΣ χρησιµοποιεί το e-class)

� Ψηφιακή χαρτοθήκη

� Κατάλογος

� Ηλεκτρονικά Περιοδικά

� Βάσεις Δεδομένων



Η Η ΠΠύληύλητης της ΒιβλιοθήκηςΒιβλιοθήκης



Πύλη Πύλη 

• Tο παρόν

– Κόμβος συγκέντρωσης περιεχομένου και 

υπηρεσιών

• Κατάλογος

• Γκρίζα Βιβλιογραφία

• Ψηφιακή Χαρτοθήκη• Ψηφιακή Χαρτοθήκη

• Ηλεκτρονικά Περιοδικά

• Βάσεις Δεδομένων

• Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk)



Κίνηση Πύλης 2011Κίνηση Πύλης 2011

29.379 χρήστες χρησιμοποιούν τακτικά τον ιστότοπο

της Πύλης μας

� Επισκέψεις: 72.106

� Μοναδικοί επισκέπτες: 29.379 

� Προβολές σελίδας: 212.679� Προβολές σελίδας: 212.679

� Σελίδες/επίσκεψη: 2,95

� Μέσος όρος διάρκειας επίσκεψης: 00:03:23

� % νέων επισκέψεων: 37,56%



ΓκρίζαΓκρίζα

Στόχος της υπηρεσίας

Η δημιουργία μιας βάσης σε ψηφιακή μορφή των τεκμηρίων 

της γκρίζας βιβλιογραφίας, που προέρχονται από τα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Τεκμήρια Γκρίζας Βιβλιογραφίας ορίζονται:Τεκμήρια Γκρίζας Βιβλιογραφίας ορίζονται:

• πτυχιακές - διπλωματικές εργασίες

• μεταπτυχιακές διατριβές

• διδακτορικές διατριβές

• τεχνικές αναφορές



H Βάση της Γκρίζας Βιβλιογραφίας περιέχει:

ΓκρίζαΓκρίζα
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Υποστήριξη χρηστών Υποστήριξη χρηστών 
((hhelpdeskelpdesk))

� Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) της Βιβλιοθήκης λειτουργεί 
υποστηρικτικά προς όλες τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

� Ο χρήστης μπορεί  να υποβάλει τα ερωτήματά του ως εξής:

� μέσω τηλεφώνου στο 2251036036

� μέσω email στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση: 
helpdesk@lib.aegean.gr ή στις επιμέρους διευθύνσεις email για κάθε 
υπηρεσία

� μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας που είναι προσβάσιμη είτε από
την Πύλη της Βιβλιοθήκης (http://www.lib.aegean.gr) είτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://helpdesk.lib.aegean.gr ηλεκτρονική διεύθυνση http://helpdesk.lib.aegean.gr 

� Ειδικά μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας Helpdesk δίνεται η δυνατότητα στο 
χρήστη να υποβάλει online ερωτήματα και να παρακολουθεί την πορεία τους, να 
συμβουλεύεται τη Γνωσιακή Βάση με απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα χρηστών 
και να έχει πρόσβαση σε χρήσιμα αρχεία (software, οδηγοί χρήσης κλπ). Ωστόσο 
οι απαντήσεις στέλνονται αυτόματα και στο email του χρήστη.



Υποστήριξη χρηστών (Υποστήριξη χρηστών (hhelpdeskelpdesk))
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*114 αιτήµατα διαχειρίστηκε το κεντρικό helpdesk 
και 248 το Παράρτηµα Σύρου



Ψηφιακή ΧαρτοθήκηΨηφιακή Χαρτοθήκη

Αναπτύχθηκε:

� στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ II «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» 

με την συνεργασία: 

� του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας και Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών και Γεωγραφικών Πληροφοριών και 

� της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 



GeacGeacLibrary 

Solutions

Library 

Solutions
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Κατάλογος ADVANCEΚατάλογος ADVANCE

Client/Serv

er Suite

Client/Serv
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Κεντρική οθόνη Κεντρική οθόνη ADVANCEADVANCE



Οθόνη Αναζήτησης Οθόνη Αναζήτησης OPACOPAC



Κεντρική οθόνη Κεντρική οθόνη WEB OPACWEB OPAC



Οθόνη αναζήτησης Οθόνη αναζήτησης WEB WEB 

OPACOPAC



Το μέλλονΤο μέλλον

� Κατάλογος σε Vubis Smart

� Νέα αποθετήρια

� MUSE Federated Search

� Εφαρμογές διαχείρισης 

γεωγραφικών και γεωγραφικών και 

κοινωνικών δεδομένων 

� Συνεργασία με Οριζόντια 

Δράση Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών


