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Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής λειτουργεί από το 2005 ως
περιφερειακή Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. ύστερα από την ενοποίηση των Βιβλιοθηκών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και του Τμήματος
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.).
Στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου «Πύργος» της Παιδαγωγικής Σχολής,
εντός του πανεπιστημιακού χώρου του Α.Π.Θ. Ο χώρος που διαθέτει για τη
λειτουργία της υπολογίζεται στα 450m2 και περιλαμβάνει το Γραφείο Δανεισμού και
Εξυπηρέτησης χρηστών/τριών, το Βιβλιοστάσιο, το Τμήμα Τρεχουσών Συνδρομών
Περιοδικών, το Τμήμα Βιβλιοδετημένων Περιοδικών (παλιότερα τεύχη), το
Αναγνωστήριο, το Τμήμα Φωτοτύπησης υλικού και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής
(Κ.Ε.Π.).
Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
γνωστικών

αντικειμένων

με

έμφαση

στην

Εκπαίδευση

(Προσχολική

και

Πρωτοβάθμια) και ειδικότερα στις Κοινωνικές Επιστήμες, την Ψυχολογία, την
Εκπαίδευση γενικά αλλά και ειδικότερα σε σχέση με τις μειονότητες, το φύλο, τα
άτομα με αναπηρία, τη Γλώσσα, τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και την
Παιδική Λογοτεχνία.
Έχει καταχωρημένα τα βιβλία της (28.000 τόμοι) στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα
«Horizon» και οι χρήστες/τριες έχουν άμεση πρόσβαση στον on-line κατάλογο μέσω
των τερματικών που υπάρχουν στον χώρο της. Η οργάνωσή της γίνεται σύμφωνα με
τα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα της
βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, τους κανόνες καταλογογράφησης AACR2 και τις
θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης.
Τα

βιβλία

προστατεύονται

με

ηλεκτρονικό

σύστημα

ελέγχου.

Απομακρύνονται από τη Βιβλιοθήκη μόνο μετά από τον απαραίτητο έλεγχο του
Τμήματος

Δανεισμού. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στην έξοδο της

Βιβλιοθήκης.
Το τμήμα περιοδικών αποτελείται από εξήντα έναν (61) ενεργούς τίτλους (έως
και το 2012), από τους οποίους οι δεκαέξι (16) είναι ελληνικοί. Τα τεύχη των
περιοδικών αυτών εκτίθενται σε ειδικά βιβλιοστάσια σε εμφανές σημείο της
Βιβλιοθήκης όπου επίσης κοντά τους υπάρχουν γραφεία μελέτης για τη διευκόλυνση
των ερευνητών. Από τον Ιανουάριο του 2013 δεν έγινε ανανέωση των συνδρομών
τους, οπότε δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στα πρόσφατα τεύχη των περιοδικών αυτών
ούτε σε έντυπη αλλά ούτε και σε ηλεκτρονική μορφή.
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Σε διαφορετικό σημείο της Βιβλιοθήκης είναι τοποθετημένα σε ράφια, τα
τεύχη παλαιότερων ετών δεμένα σε δερματόδετους τόμους. Ο αριθμός των δεμένων
τόμων, παλαιότερων τευχών των περιοδικών ανέρχεται στους 1.767.
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική, ανοικτή στο κοινό και εξυπηρετεί όλα τα
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ., τους/τις φοιτητές/τριες του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), καθώς και εξωτερικούς χρήστες/τριες, καθημερινά
εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 9:00 π.μ. έως και τις 7:00 μ.μ..
Λειτουργεί σε μια σχολή με 3.346 εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες από
τους/τις οποίους/ες οι 1.300 είναι ενεργά μέλη της Βιβλιοθήκης (στοιχεία μέχρι
20/6/13). Το προσωπικό που απασχολείται στη Βιβλιοθήκη αποτελείται από μία
βιβλιοθηκονόμο, μία υπάλληλο ΕΕΔΙΠ ΙΙ , δύο υπαλλήλους ΕΤΕΠ, μία υπάλληλο
αορίστου χρόνου και έναν υπάλληλο με σύμβαση εργολάβου.
Κύριος στόχος της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής είναι να παρέχει
τις κατάλληλες υπηρεσίες, τη βοήθεια και την καθοδήγηση κατά την ερευνητική
διαδικασία στους/τις χρήστες/τριες, ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην
πληροφορία. Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται είτε άμεσα με τη φυσική παρουσία
του/της ενδιαφερόμενου/ης στο χώρο της Βιβλιοθήκης είτε έμμεσα προσφέροντας
υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω τηλεφώνου και μέσω e-mail.
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Είσοδος Βιβλιοθήκης

Είσοδος Βιβλιοθήκης
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Βιβλιοστάσια Κύριας Συλλογής

Βιβλιοστάσια Κύριας Συλλογής
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Η επιτυχής πρόσβαση στην πληροφορία, τουλάχιστον στα πλαίσια του υλικού
της Βιβλιοθήκης, απαιτεί σωστή οργάνωση της συλλογής, η οποία πετυχαίνεται με
μια σειρά από καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει η βιβλιοθηκονόμος, αμέσως μετά
την παραλαβή των βιβλίων και που αναφέρονται παρακάτω.

Καταλογογράφηση - Ταξινόμηση υλικού
Η καταλογογράφηση μπορεί να θεωρηθεί ίσως η τέχνη της περιγραφής. Ο/Η
καταλογογράφος περιγράφει τί είναι ένα υλικό και σε τί αναφέρεται. Για κάθε είδος
υλικού που πρόκειται να αποτελέσει μέρος της κύριας συλλογής απαιτείται ένας
συνδυασμός από πληροφορίες που πρέπει να καταγραφούν σύμφωνα με πρότυπα που
τηρούνται διεθνώς. Ο βαθμός επιτυχίας της ανάκτησης του υλικού της Βιβλιοθήκης
από το/τη χρήστη/τρια

εξαρτάται από την από την προσοχή που δόθηκε στην

λεπτομερή και ακριβή περιγραφή του.
Η Ταξινόμηση με τη σειρά της συμπληρώνει το έργο της Καταλογογράφησης
και αφορά στην οργάνωση του υλικού.
Η καταλογογράφηση του υλικού της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής
γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλο-Αμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης και η
Ταξινόμηση σύμφωνα με το Ταξινομικό Σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου.
Ένα μεγάλο μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης που αφορά στις νέες
προσκτήσεις μέσω προϋπολογισμού των Τμημάτων της Σχολής επεξεργάζεται από το
τμήμα καταλογογράφησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ενώ υλικό που προέρχεται
από δωρεές, από αγορές μέσω προγραμμάτων των τμημάτων, από επιστροφές μέσω
του προγράμματος Εύδοξος κ.α. καταλογογραφείται και ταξινομείται από την
αρμόδια βιβλιοθηκονόμο.
Η γενική ταξινόμηση των βιβλίων που βασίζεται στη θεματική τους
περιγραφή ακολουθεί την παρακάτω διάταξη :
AM

Μουσειακή εκπαίδευση

B - BJ

Φιλοσοφία – Ψυχολογία
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BL – BX Θρησκεία

D

Ιστορία
Ιστορία – Μελέτη και διδασκαλία

DF

Ιστορία, Ελλάδα

G

Γεωγραφία, Ανθρωπολογία

H

Κοινωνικές επιστήμες

HM

Κοινωνιολογία

HQ

Οικογένεια – Γυναίκα

J

Πολιτικές επιστήμες, Δίκαιο

L

Εκπαίδευση

LA

Ιστορία της εκπαίδευσης

LB

Εκπαίδευση – Θεωρίες διδασκαλίας

LC

Φύλο και εκπαίδευση,
Διγλωσσία και εκπαίδευση,
Μειονότητες και εκπαίδευση,
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
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N

Καλές Τέχνες

P

Φιλολογία (γενικά) – Γλωσσολογία

PN

Λογοτεχνία

ΡΑ

Ελληνική πεζογραφία

PZ

Πεζογραφία, διηγήματα, παιδική λογοτεχνία

Ζ

Βιβλιογραφίες, ευρετήρια, βιβλιοθηκονομία

Ανάπτυξη της συλλογής
Μία φορά το χρόνο, συνήθως το Μάιο, πραγματοποιείται η παραγγελία νέων
τίτλων και αντιτύπων για την ενίσχυση της συλλογής. Η βιβλιοθηκονόμος
συγκεντρώνει τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ των δύο τμημάτων της σχολής, οι οποίες
αποτελούν τον κύριο κορμό της παραγγελίας, ελέγχει για τυχόν επικαλυπτόμενους
τίτλους

και

ενημερώνει

για πιθανές

αλλαγές

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

καθηγητές/τριες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ελέγχεται το υλικό της κύριας
συλλογής για τον εντοπισμό αδυναμιών και ελλειμμάτων, παρακολουθείται η
αυξημένη ζήτηση σε κάποιο συγκεκριμένο τίτλο ή θέμα, γίνεται ενημέρωση από
καταλόγους

εκδοτών,

συγκεντρώνονται

αιτήματα

χρηστών/τριών,

ώστε

να

ανταποκρίνεται κάθε νέα παραγγελία, όσο είναι εφικτό στις πραγματικές ανάγκες του
συνόλου των χρηστών/τριών της Βιβλιοθήκης.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παραλαβή των βιβλίων από την
Κεντρική Βιβλιοθήκη πραγματοποιείται η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού
και η εισαγωγή των αντιτύπων στο σύστημα μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης.
Απογραφή, αποθήκευση, απόσυρση υλικού
Συχνά η Βιβλιοθήκη αντιμετωπίζει τον προβληματισμό και το ενδεχόμενο της
απομάκρυνσης βιβλίων από τα ράφια της. Οι λόγοι που μας έχουν οδηγήσει κατά
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καιρούς στη διαδικασία απόσυρσης υλικού από την κύρια συλλογή, μπορεί να είναι η
παλαιότητα, η χαμηλή έως μηδαμινή χρήση του για μεγάλο χρονικό διάστημα, η
εκτεταμένη φθορά του, η πολλαπλότητα των αντιτύπων καθώς και η έλλειψη
επαρκούς χώρου.
Καθώς νέο υλικό προστίθεται στη συλλογή κάθε χρόνο (από νέες
παραγγελίες, δωρεές) είναι σημαντικό να προνοείται και να προετοιμάζεται στα
βιβλιοστάσια ο χώρος που πρόκειται να διεκδικήσει. Δεδομένου ότι η Βιβλιοθήκη
αντιμετωπίζει πάντα το θέμα του περιορισμένου χώρου και την πρόκληση για
ανανέωση της συλλογής, ώστε να εξυπηρετείται το κοινό της με σύγχρονο υλικό,
εφαρμόζει

κάποιες μεθόδους για την επίτευξη όσο το δυνατόν μιας αρκετά

ισορροπημένης συλλογής.
Η άμεση και καθημερινή επαφή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης με το υλικό
της, με τα αιτήματα των μελών ΔΕΠ της Σχολής αλλά και με τις ανάγκες και τις
προσδοκίες των χρηστών της, προσφέρουν ικανοποιητικά στοιχεία ώστε να οδηγείται
ένα υλικό προς απόσυρση.
Μια πρώτη επιλογή είναι ένα μέρος του υλικού αυτού να τοποθετηθεί σε ένα
κλειστό βοηθητικό δωμάτιο, που διαθέτει η Βιβλιοθήκη στο χώρο της και
χρησιμοποιείται για αποθηκευτικούς λόγους. Τα βιβλία που αποσύρονται εκεί είναι
συνήθως πολλαπλά αντίτυπα διδακτικών εγχειριδίων και μονογραφιών, που ενδέχεται
ανάλογα με τη ζήτηση ή σε έκτακτες περιπτώσεις να επαναχρησιμοποιηθούν. Μια
δεύτερη επιλογή απόσυρσης είναι η δωρεά και μια τρίτη, η επιλογή να διοχετεύεται
ένα μέρος του υλικού προς απόσυρση στο ευρύτερο κοινό μέσω της εκδήλωσης :
ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων «Πάρε – Δώσε» που διοργανώνεται μία ή δύο φορές το
χρόνο από τη Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής.
Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στον «Εύδοξο»
Η Βιβλιοθήκη από το Φεβρουάριο του 2011 συμμετέχει στο πρόγραμμα :
«Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.12/93262/Β3 με τίτλο: “Ενίσχυση βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. –
μακροχρόνιος

δανεισμός

διδακτικών

συγγραμμάτων

και

λοιπές

διατάξεις

κοστολόγησης” δόθηκε η δυνατότητα στη Βιβλιοθήκη να προμηθευτεί έναν αριθμό
από τα προτεινόμενα από τα Τμήματα διδακτικά συγγράμματα για την κάλυψη των
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αναγκών των φοιτητών/τριών που δεν τα δικαιούνται, μέσω του συστήματος
ΕΥΔΟΞΟΣ.
Με εκπρόσωπο τη βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε η
καταχώρηση των παραγγελιών και των δύο τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής,
σύμφωνα με το ποσό που αναλογούσε σε κάθε ένα από τα τμήματα, βάσει
αλγόριθμου, ο οποίος διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην
παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση. Έτσι παραγγέλθηκαν εβδομήντα (73) τίτλοι
μονογραφιών (συνολικά 178 αντίτυπα) για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης και εκατόν είκοσι ένας (121) τίτλοι μονογραφιών (συνολικά 131
αντίτυπα) για το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα
βιβλία αυτά, αφού προηγήθηκε η διαδικασία αποδοχής τους μέσω του συστήματος
Εύδοξος και η επαφή με κάθε έναν από τους εκδότες για την ολοκλήρωση της
παραγγελίας, ενσωματώθηκαν στην κύρια συλλογή της Βιβλιοθήκης έπειτα από την
απαραίτητη

βιβλιοθηκονομική

επεξεργασία

τους

(θεματική

ευρετηρίαση,

καταλογογράφηση, ταξινόμηση, επικόλληση επισήματος, barcode και ταινίας
ασφαλείας).
Η χρονική διάρκεια δανεισμού των διδακτικών αυτών συγγραμμάτων έχει
οριστεί, για όλες τις Βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ., σε ένα μήνα και προτεραιότητα στο
δανεισμό τους έχει παραχωρηθεί στους/τις φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν δικαιούνται
να τα προμηθευτούν δωρεάν.
Συντήρηση υλικού
Μέρος των εργασιών που αφορά το υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελεί και η
συντήρησή του. Η σωστή φύλαξή του στα βιβλιοστάσια και τους αποθηκευτικούς
χώρους της Βιβλιοθήκης καθώς και οι επιδιορθώσεις των φθαρμένων ή
κατεστραμμένων λόγω χρήσης ή κακής ποιότητας δεσίματος

των βιβλίων της

συλλογής. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής, που υποστηρίζεται από το προσωπικό της
Βιβλιοθήκης,

είναι

να

μεγιστοποιήσει

τη

διάρκεια

ζωής

κάθε

χρήσιμης

πληροφόρησης που μπορεί να προσφέρει μία μονογραφία κυρίως όταν πρόκειται για
περιορισμένες εκδόσεις και υλικό που δεν εκδίδεται πια.
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Αντικατάσταση υλικού
Αντίτυπα που έχουν χαθεί, κλαπεί ή έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του
δανεισμού, αντικαθίστανται από τον/την δανειζόμενο/η. Εάν το εν λόγω υλικό δεν
κυκλοφορεί στη συγκεκριμένη έκδοση ή είναι εκτός κυκλοφορίας, ζητείται η
αντικατάστασή του από μια πιο πρόσφατη έκδοση ή έναν άλλο τίτλο με συναφή
περιεχόμενο. Όταν κάποια αντίτυπα αναφέρονται ως χαμένα από τα ράφια, το
προσωπικό κάνει επαναληπτικούς ελέγχους στα βιβλιοστάσια για τον εντοπισμό τους
σε τυχόν λάθος σημείο. Στην περίπτωση που δεν εντοπίζονται, χαρακτηρίζονται στο
ηλεκτρονικό σύστημα ως χαμένα (missing). Εφόσον παραμείνουν σ’ αυτή την
κατάσταση πάνω από ένα χρόνο και εξακολουθούν να θεωρούνται απαραίτητα για τη
συλλογή, συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια παραγγελία και αποκαθίστανται με την
προοπτική ότι κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εάν η αντικατάστασή τους δεν είναι
δυνατή ή επιθυμητή διαγράφονται από τον κατάλογο.
Διαχείριση Ειδικών Συλλογών (διδακτορικά, μεταπτυχιακές διατριβές κ.λ.π.)
Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών/τριών
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των υποψήφιων διδακτόρων/ρισσών της
σχολής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και από τις αρχές του 2013 δέχεται και τις
διπλωματικές εργασίες των προπτυχιακών φοιτητών/τριών μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.
Υπηρεσία δωρεάς υλικού
Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής. αποδέχεται τις δωρεές που
εμπλουτίζουν τη συλλογή της και εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Ευπρόσδεκτες
είναι οι δωρεές παλαιών και σε καλή κατάσταση σχολικών βιβλίων που βοηθούν στη
μελέτη και διεξαγωγή εργασιών των φοιτητών/τριών, κυρίως του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής.
Προκειμένου η Βιβλιοθήκη να αποδεχθεί τη δωρεά θα πρέπει το υλικό να
σχετίζεται με τους γνωστικούς τομείς της Παιδαγωγικής Σχολής. Γενικότερα το
υλικό θα πρέπει να αφορά σε θέματα εκπαίδευσης , παιδαγωγικής και διδακτικής
διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Η αξιολόγηση του υλικού γίνεται από τη
βιβλιοθηκονόμο της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με την επιτροπή Βιβλιοθήκης, που
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αποτελείται από έξι μέλη ΔΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής. Το υλικό της δωρεάς από
τη στιγμή της κατάθεσής του υπόκειται σε βιβλιοθηκονομική επεξεργασία ώστε να
ενσωματωθεί στην κύρια συλλογή της Βιβλιοθήκης.

Έλεγχος και προετοιμασία για Βιβλιοδέτηση περιοδικών
Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής μία φορά το χρόνο αναλαμβάνει την
προετοιμασία των έντυπων περιοδικών που διαθέτει, για βιβλιοδεσία. Η διαδικασία
της προετοιμασίας αφορά στον έλεγχο και την
επιβεβαίωση της πληρότητας των τευχών ενός
περιοδικού για κάθε συγκεκριμένη χρονιά, στην
κατανομή των τευχών με ένα πρόχειρο δέσιμο,
ανάλογα

με

ορισμένα

κριτήρια

όπως

για

παράδειγμα την ευελιξία χρήσης τους π.χ. για
μελέτη ή για φωτοτύπηση και στη λεπτομερή
καταγραφή των στοιχείων σύμφωνα με τα οποία
ο βιβλιοδέτης θα επεξεργαστεί το υλικό για την
τελική του μορφή.
Η εργασία αυτή πραγματοποιείται για την
επίτευξη της μακροχρόνιας συντήρησης των
περιοδικών, τα οποία ως μεμονωμένα τεύχη
αποτελούν εύθραυστο υλικό που απαιτεί επίσης
μια πιο σύνθετη διαδικασία απόκτησής του τόσο
πρακτικά όσο και οικονομικά, σε περίπτωση
απώλειάς του.
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Υπηρεσία Δανεισμού
Χώρος – Προσωπικό
Η Υπηρεσία Δανεισμού της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής
στεγάζεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης και λειτουργεί από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις
7.00 το απόγευμα. Το βασικό σημείο εξυπηρέτησης του κοινού είναι το γραφείο
δανεισμού που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Βιβλιοθήκης. Στη συγκεκριμένη
Υπηρεσία απασχολούνται τέσσερις (4) υπάλληλοι.

Υπηρεσία Δανεισμού

Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δανεισμού
Συνοπτικά οι αρμοδιότητες της Υπηρεσία Δανεισμού είναι:


Δανεισμός βιβλίων.



Επιστροφή βιβλίων.



Κράτηση δανεισμένου βιβλίου.



Ανανέωση χρόνου δανεισμού.



Έλεγχος βιβλίων για φθορές ή καταστροφή και προώθησή τους στη Υπηρεσία
Συντήρησης ή ενημέρωση για αντικατάστασή τους.



Χρέωση και λήψη προστίμων για βιβλία που επιστράφηκαν με καθυστέρηση.
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Ταξιθέτηση των βιβλίων στα ράφια των βιβλιοθηκών.



Εγγραφή χρηστών.



Έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης σε εξωτερικούς χρήστες.



Βοήθεια και στήριξη χρηστών για την αναζήτηση βιβλίογραφίας και
αρθρογραφίας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.



Βοήθεια χρηστών για τον εντοπισμό των βιβλίων και των περιοδικών στα
ράφια των βιβλιοθηκών.



Παρακολούθηση των τεχνολογικών μέσων (Η/Υ, φωτοτυπικών μηχανημάτων)
της Βιβλιοθήκης και ενημέρωση για βλάβες.



Συλλογή στατιστικών στοιχείων (αριθμός χρηστών, βιβλία που επιλέγονται
περισσότερο, απόψεις χρηστών για τη χρήση της Βιβλιοθήκης, κ.α).



Διαγραφή των φοιτητών που ορκίζονται από το αυτοματοποιημένο σύστημα
και έκδοση Βεβαίωσης ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σε οποιαδήποτε
Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. .



Παραλαβή και καταγραφή των διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και διδακτορικών διατριβών.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας παρέχει βοήθεια σε όλη τη διαδικασία που
απαιτείται μέχρι να φτάσει το υλικό στα χέρια του χρήστη για το δανεισμό.
Συγκεκριμένα, παρέχει βοήθεια και στήριξη για την αναζήτηση βιβλιογραφίας και
αρθρογραφίας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τον εντοπισμό των βιβλίων στα
ράφια των βιβλιοθηκών, το δανεισμό ή την επιστροφή των βιβλίων, την ανανέωση
του χρόνου δανεισμού καθώς και τη χρέωση και λήψη των προστίμων για τα βιβλία
που επιστρέφουν με καθυστέρηση. Κάνει τον έλεγχο των βιβλίων και προωθεί όσα
χρειάζονται επιδιόρθωση στην Υπηρεσία Συντήρησης ή ενημερώνει για τυχόν
αντικατάστασή τους. Επιπλέον είναι υπεύθυνο για την επανατοποθέτηση των βιβλίων
και των περιοδικών στα ράφια των βιβλιοθηκών καθώς και για τη βοήθεια των
χρηστών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Έχει στην
επίβλεψή του τα τεχνολογικά μέσα της Βιβλιοθήκης, τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές αναζήτησης και τα φωτοτυπικά μηχανήματα, διορθώνει όποια βλάβη
είναι εφικτό διαφορετικά ενημερώνει τους συντηρητές. Τέλος η Υπηρεσία Δανεισμού
είναι αρμόδια για την παραλαβή και καταγραφή των πτυχιακών εργασιών των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδακτορικών διατριβών.
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Δύο υπάλληλοι απασχολούνται αποκλειστικά στο γραφείο της Υπηρεσίας
Δανεισμού ενώ ο τρίτος ταξιθετεί στις βιβλιοθήκες τα βιβλία που επιστράφηκαν ή
χρησιμοποιήθηκαν στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης, βοηθάει τους χρήστες στην
αναζήτηση ή στον εντοπισμό των βιβλίων και στη χρήση του φωτοτυπικού
μηχανήματος. Στην απογευματινή βάρδια όλες οι εργασίες αυτές γίνονται από δύο
υπαλλήλους.
Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτυπώνονται από το σύστημα όλες οι
καθυστερήσεις των επιστροφών των βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας και το προσωπικό
ενημερώνει τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους κατόχους τους.

Υπηρεσία Δανεισμού
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Διαδικασία Δανεισμού
Εγγραφή – έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης
Απαραίτητη προϋπόθεση για το δανεισμό βιβλίων αποτελεί η εγγραφή των
φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής στη Βιβλιοθήκη. Οι φοιτητές που επιθυμούν να
γίνουν χρήστες όλων των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. πρέπει να προσέρχονται στο
γραφείο της Υπηρεσίας Δανεισμού, να συμπληρώνουν και να καταθέτουν την
αντίστοιχη αίτηση. Ύστερα από απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Εποπτίας των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., από το Μάιο του 2013 η Βιβλιοθήκη μας
δανείζει τα βιβλία της με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
Με βάση την παραπάνω απόφαση, η Υπηρεσία Δανεισμού από το Μάιο του
2013 αντικαθιστά τις κάρτες βιβλιοθήκης που είχαν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια
για τους φοιτητές της Σχολής μας με τις ακαδημαϊκές ταυτότητες. Όταν κάποιος
επιθυμεί να χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη της Σχολής χωρίς να ανήκει στο Α.Π.Θ. τότε
συμπληρώνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Δανεισμού την αίτηση για έκδοση
κάρτας δανεισμού, προσκομίζοντας μία φωτογραφία και ένα αποδεικτικό σε
περίπτωση που είναι μέλος άλλου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Η κάρτα αυτή
λειτουργεί ακριβώς όπως και η ακαδημαϊκή ταυτότητα των μελών του Α.Π.Θ..
Στην περίπτωση των εξωτερικών χρηστών το Πρυτανικό Συμβούλιο του
Α.Π.Θ., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.
αποφάσισε (συνεδρίαση αρ. 1530/9-2-11) το κόστος κάρτας Βιβλιοθήκς ως εξής:
Εξωτερικοί χρήστες: Μέλη ΔΕΠ και φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων
30,00 ευρώ για ετήσια χρήση
20,00 ευρώ για εξάμηνη χρήση
Εξωτερικοί χρήστες: Χρήστες που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία
50,00 ευρώ ετήσια χρήση
30,00 ευρώ εξάμηνη χρήση
20,00 ευρώ τρίμηνη χρήση
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης όταν ένας/μία
φοιτητής/τρια της Σχολής συμπληρώνει στη Γραμματεία αίτηση για ορκωμοσία
πρέπει να επιστρέψει τα βιβλία που τυχόν έχει δανειστεί, να τακτοποιήσει τις
οικονομικές εκκρεμότητες που τυχόν έχει, να προσκομίσει την κάρτα βιβλιοθήκης ή
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την ακαδημαϊκή ταυτότητα στο Τμήμα Δανεισμού ώστε να του δοθεί η αντίστοιχη
Βεβαίωση και να ακυρωθεί η καρτέλα του από το αυτοματοποιημένο σύστημα.
Δανεισμός βιβλίων
Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει αφού αναζητήσει και βρει τα βιβλία που
χρειάζεται να τα προσκομίσει μαζί με την ακαδημαϊκή του/της ταυτότητα ή κάρτα
στο γραφείο του Τμήματος Δανεισμού, προκειμένου να καταγραφούν μέσω του
συστήματος HORIZON στην καρτέλα του/της και να οριστεί η ημερομηνία
επιστροφής τους.
Αντίστοιχα, όταν επιστρέφεται ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη ο/η χρήστης/στρια
οφείλει να το παραδώσει στους υπαλλήλους του Τμήματος Δανεισμού, προκειμένου
να γίνει η επιστροφή μέσω του συστήματος HORIZON και το βιβλίο να φαίνεται ότι
είναι διαθέσιμο για δανεισμό. Στο στάδιο αυτό γίνεται και ο έλεγχος των βιβλίων και
ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν πρόστιμα που οφείλει λόγω καθυστερημένης
επιστροφής.
Όροι του δανεισμού και ανανεώσεις
Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα:
Το βιβλιακό υλικό κάθε επιμέρους συλλογής διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες ως
προς τη δυνατότητα δανεισμού:


Συλλογή πλήρους δανεισμού: Περιλαμβάνει το υλικό που δανείζεται για
περισσότερες από δεκαπέντε (15) ημέρες. Υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας πρέπει τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού υλικού της συλλογής να
περιλαμβάνεται σ' αυτήν την κατηγορία. Επίσης, το υλικό αυτής της
κατηγορίας διατίθεται και για διαδανεισμό.



Συλλογή περιορισμένου δανεισμού: Περιλαμβάνει υλικό που επιτρέπεται να
δανειστεί για περιορισμένο χρόνο, π.χ. τρίωρος δανεισμός, ημερήσιος
δανεισμός, δανεισμός Σαββατοκύριακου κ.λπ.



Συλλογή μη δανειζόμενου υλικού: Περιλαμβάνει το υλικό του οποίου η χρήση
επιτρέπεται μόνον μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, π.χ. περιοδικά,
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πληροφοριακά βιβλία, σπάνια βιβλία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές
διατριβές κτλ.
Ανάλογα με την ιδιότητά τους οι χρήστες μπορούν τα δανειστούν και να
ανανεώσουν τα τεκμήρια ως εξής :
Μέγιστος αριθμός
Μέγιστη διάρκεια

Ιδιότητα Μέλους

δανειζόμενων

δανεισμού

Μέλη ΔΕΠ

Είκοσι (20)

Διδάσκοντες

αριθμός
ανανεώσεων

τεκμηρίων
Εξήντα

Μέγιστος

(60)

*

ημερολογιακές

Δύο

ημέρες

φορές

(2)

με

σχέση εργασίας με το
ΑΠΘ (π.χ. Π.Δ/407)
Τριάντα

Μέλη ΕΕΔΙΠ
Δεκαπέντε (15)
Υποψήφιοι

(30)

ημερολογιακές
ημέρες

Δύο

(2)

φορές

διδάκτορες
Μεταπτυχιακοί
φοιτητές
Έξι (6) τεκμήρια (4
Προπτυχιακοί

από

φοιτητές

πλήρους

Υπάλληλοι
οποιαδήποτε

με
σχέση

εργασίας με το ΑΠΘ

συλλογή
δανεισμού Δεκαπέντε

(15)

& 2 από συλλογή ημερολογιακές
δανεισμού

ημέρες

Δύο

(2)

φορές

περιορισμένης
διάρκειας)

Εξωτερικά μέλη

Τρία (3)

Δεκαπέντε

(15) Μία

ημερολογιακές

(1)

φορά
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Μέγιστος αριθμός
Ιδιότητα Μέλους

Μέγιστη διάρκεια
δανειζόμενων

δανεισμού

Μέγιστος
αριθμός
ανανεώσεων

τεκμηρίων
ημέρες

Ο χρόνος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί από τους χρήστες μετά από
επικοινωνία (τηλεφωνική ή αυτοπροσώπως) με το προσωπικό του Τμήματος
Δανεισμού.
Οι χρήστες που επιθυμούν ένα βιβλίο που είναι ήδη δανεισμένο μπορούν να
απευθυνθούν στο προσωπικό του Τμήματος Δανεισμού και να κάνουν αίτηση
κράτησης του δανεισμένου βιβλίου. Με την επιστροφή (checkin) του βιβλίου
ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος χρήστης τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
ώστε να παραλάβει το βιβλίο. Σε περίπτωση που τα βιβλία που δανείστηκαν δεν
επιστραφούν στην ημερομηνία που ορίστηκε από το αυτοματοποιημένο σύστημα και
που αναγράφεται στην καρτέλα στην τελευταία σελίδα του βιβλίου, επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο, 0,30 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης.
Νησίδα Η/Υ Βιβλιοθήκης
Μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν επτά
(7)

ηλεκτρονικοί

υπολογιστές

στη

διάθεση

των

χρηστών/τριών της, μόνο για αναζήτηση βιβλιογραφίας
και αρθρογραφίας καθώς και για εκπαιδευτικό υλικό των
μαθημάτων των δύο Τμημάτων της Σχολής. Οι φοιτητές
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές
της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να εισαγάγουν τον ιδρυματικό
τους κωδικό και να αναζητήσουν τη βιβλιογραφία τους
μέσα από τη σελίδα της Βιβλιοθήκης του Α.ΠΘ.
(lib.auth.gr). Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν έχει
κάποια σχέση με το Α.Π.Θ και δεν έχει κωδικό
εξυπηρετείται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας
Δανεισμού.

Δίπλα

σε

κάθε

υπολογιστή

υπάρχει

Υπολογιστές αναζήτησης
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πλαστικοποιημένη σελίδα που αναγράφονται βήμα-βήμα οι οδηγίες για την
αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Στη διάθεση των χρηστών είναι πάντα ένας υπάλληλος
της Υπηρεσίας Δανεισμού. Μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί ασύρματο
δίκτυο ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους
υπολογιστή για εργασία άλλης μορφής.

Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εκπαίδευση χρηστών
Κάθε χρόνο διενεργούνται ωριαίες ξεναγήσεις για όλους τους πρωτοετείς
φοιτητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής στο χώρο της Βιβλιοθήκης, με σκοπό την:
ενημέρωση για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της,
εξοικείωση με τις συλλογές υλικού της και τον τρόπο χρήσης του/αξιοποίησής του
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών/τριών.
Όσον αφορά στο ΠΤΔΕ, οι ξεναγήσεις ξεκίνησαν από το ακαδημαϊκό έτος
2010-11 και έως τώρα τις έχουν παρακολουθήσει 1065 φοιτητές/τριες, δηλαδή 355
φοιτητές ανά έτος. Όσον αφορά στο ΤΕΠΑΕ, οι ξεναγήσεις ξεκίνησαν από το
ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και έως τώρα τις έχουν παρακολουθήσει 157
φοιτητές/τριες. Συνολικά τις ξεναγήσεις στην Παιδαγωγική Σχολή, έχουν
παρακολουθήσει 1222 φοιτητές/τριες της Σχολή.
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Eρωτηματολογίο αξιολόγησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
Προκειμένου να εντοπίσουμε τις ανάγκες των χρηστών μας και να
εξασφαλίσουμε την ορθή χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, να εντοπίσουμε
τις αδυναμίες μας και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των απαιτήσεων των
χρηστών στους τομείς τόσο της πληροφόρησης όσο και της εκπαίδευσης,
ασχοληθήκαμε με τη σύνταξη ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών
της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής.
Το

ερωτηματολόγιο

βασίστηκε,

μετά

από

έρευνα.

σε

αντίστοιχα

ερωτηματολόγια άλλων ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε στοιχεία από τους οδηγούς
διαχείρισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της ΜΟΠΑΔ, αλλά κυρίως στα δεδομένα της
συγκεκριμένης Βιβλιοθήκης και την επιθυμία να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας
έτσι ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των χρηστών μας.
Η έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε πιλοτικά για ένα
μήνα με την προοπτική να καθιερωθεί και να πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα ώστε να μπορεί να υπάρχει σύγκριση. Συγκεντρώθηκαν 30 ανώνυμα
ερωτηματολόγια, τα οποία δόθηκαν τυχαία σε χρήστες της Βιβλιοθήκης.
Υπηρεσία Διαδανεισμού.
Ένα μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης, όπως τα περιοδικά, το
πληροφοριακό υλικό, βιβλία που προέρχονται από δωρεές και επιλέγεται να
αποτελούν κλειστή συλλογή ή και βιβλία που θεωρούνται σπάνια λόγω παλαιότητας,
δε δανείζονται. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται εφικτή μέσω της υπηρεσίας του
Διαδανεισμού και της συνεργασίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ανά την Ελλάδα
για την εξυπηρέτηση ανθρώπων από μεγάλη απόσταση.
Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου
Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), τον οποίο μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε ως έναν πυρήνα βιβλιοθηκών που συνεργάζονται. Οι συλλογές τους
περιλαμβάνονται στην online βάση δεδομένων Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος
Επιστημονικών Περιοδικών, έχουν υπογράψει με το ΕΚΤ το σχετικό πλαίσιο
συνεργασίας και έχουν την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό να ανταποκριθούν
στο ρόλο τους ως προμηθευτές και πελάτες του ΕΔΕΤΒ. Σε συνεργασία λοιπόν με το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, αφού προηγήθηκε η συγκέντρωση, η καταγραφή και η
αποστολή των δεδομένων των περιοδικών της, η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής
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Σχολής είναι σε θέση να προμηθεύει αλλά και να παραγγέλνει online, άρθρα από το
Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών των Ελληνικών Επιστημονικών και Τεχνολογικών
Βιβλιοθηκών. Παράλληλα βοηθάει και υποστηρίζει

το έργο της υπηρεσίας

διαδανεισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με την παροχή άλλου υλικού γιαι την
διοχέτευσή του στην αντίστοιχη υπηρεσία διαδανεισμού ήται εντός Ελλάδας ήται σε
Βιβλιοθήκη του εξωτερικού.
Όσον αφορά στο διαδανεισμό των περιοδικών ο/η ενδιαφερόμενος/η
χρήστης/τρια επιβαρύνεται οικονομικά, ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων ενός
άρθρου, για την υπηρεσία που του παρέχεται, σύμφωνα με με τις τιμολογήσεις που
έχουν οριστεί από το Ε.Κ.Τ. Οι φωτοτυπίες των άρθρων, εφόσον έχουν ζητηθεί σε
έντυπη μορφή, αποστέλλονται με fax ή με το ταχυδρομείο. Διαφορετικά σκανάρονται
και αποστέλλονται ηλεκτρονικά.
Υποστήριξη λειτουργίας του επιστημονικού αναγνωστηρίου
Το αναγνωστήριο βρίσκεται σε κοινό χώρο με την κύρια συλλογή της
Βιβλιοθήκης. Για το λόγο αυτό τα γραφεία μελέτης με 55 καθίσματα μοιρασμένα
ανάλογα με το μέγεθος των γραφείων, είναι τοποθετημένα στο κέντρο της
Βιβλιοθήκης ανάμεσα στα βιβλιοστάσια και περιμετρικά του χώρου κάτω από τις
τζαμαρίες που προσφέρουν φυσικό φωτισμό, όσο το δυνατό απομακρυσμένα από τα
γραφεία της υπηρεσίας δανεισμού και τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Αναγνωστήριο
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Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία
του, τη διατήρηση της ησυχίας, που ο ρόλος ενός τέτοιου χώρου απαιτεί, όσο βέβαια
αυτό είναι εφικτό λόγω της συνύπαρξης του αναγνωστηρίου με τις υπόλοιπες
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, την τακτοποίηση και καθαριότητά του.

Αναγνωστήριο

Αναγνωστήριο
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Η πρόσβαση στο αναγνωστήριο είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη του Α.Π.Θ.
αλλά και σε εξωτερικούς χρήστες που επιθυμούν να μελετήσουν και να
συμβουλευτούν το υλικό της Βιβλιοθήκης στο χώρο της. Οι ώρες και ημέρες
λειτουργίας του αναγνωστηρίου ακολουθούν το πρόγραμμα λειτουργίας της
Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με αυτό, το αναγνωστήριο είναι ανοιχτό για το κοινό από
Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ.
Από το Μάρτιο του 2010 η Βιβλιοθήκη φιλοξενεί στο χώρο του
αναγνωστηρίου της τη λέσχη ανάγνωσης της Παιδαγωγικής Σχολής. Οι συναντήσεις
της λέσχης πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, με συντονίστρια την κ. Βενετία
Αποστολίδου, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Υπηρεσία φωτοτύπισης
Μέσα στη Βιβλιοθήκη, σε απομονωμένο χώρο, ώστε να μην ενοχλούνται οι
χρήστες του αναγνωστηρίου, υπάρχουν δύο φωτοτυπικά μηχανήματα με καρτοδέκτες
για την εξυπηρέτηση κυρίως των χρηστών της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής
Σχολής. Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν μόνο με την τοποθέτηση της
κατάλληλης κάρτας, την οποία προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι/ες από το γραφείο
Δανεισμού. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει δύο είδη καρτών, 50 και 100 σελίδων με κόστος
1,50 και 3,00 ευρώ αντίστοιχα. Η κάρτα του φωτοτυπικού δεν έχει περιορισμό ως
προς το χρόνο χρήσης της παρά μόνο ως προς τον αριθμό των σελίδων.

Φωτοτυπικά μηχανήματα
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Οι ενδιαφερόμενοι βγάζουν μόνοι τους τα τμήματα των βιβλίων που τους
ενδιαφέρουν με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του προσωπικού. Πραγματοποιείται
καθημερινός έλεγχος της σωστής λειτουργίας τους, τακτική επαφή με τους τεχνικούς
και την εταιρία συντήρησης για αναφορά δυσλειτουργιών ή βλαβών, την παραγγελία
ανταλλακτικών και καρτών χρήσης των φωτοτυπικών. Χρήση των μηχανημάτων
μπορεί να κάνει ο καθένας, πέρα από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης, ακολουθώντας
τη διαδικασία με την αγορά και χρήση της αντίστοιχης κάρτας.
Την παρακολούθηση των δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων και την ενημέρωση
της εταιρίας συντήρησης την έχει η Υπηρεσία Δανεισμού.
Υποστήριξη

πρακτικής

άσκησης

φοιτητών/τριών

του

τμήματος

Βιβλιοθηκονομίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ
Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Α.Τ.Ε..Ι.Θ.
δέχεται

φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος για την πραγματοποίηση της

πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι μηνών κατά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνό
του ακαδημαϊκού έτους. Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την καθοδήγηση και την
εκπαίδευσή τους στη διεκπεραίωση των σχετικών λειτουργιών της Βιβλιοθήκης της
Παιδαγωγικής Σχολής και την εξοικείωσή τους με τον εργασιακό χώρο του
αντικειμένου των σπουδών τους.

Στήριξη του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής.
Το ΚΕΠ απευθύνεται σε φοιτητές/τριες της Παιδαγωγικής Σχολής που
συναντούν εμπόδια στην ένταξή τους στην πανεπιστημιακή ζωή (κυρίως σε
φοιτητές/τριες με αναπηρία, με χρόνια ή έκτακτα προβλήματα υγείας, αλλοδαπών,
ομογενών, μελών μουσουλμανικής μειονότητας, μόνων γονέων και όλων όσων
χρειάζονται πρόσθετη στήριξη στις σπουδές τους). Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στη
λειτουργία του ΚΕΠ και υποστηρίζει το έργο του. Εξυπηρετεί

τα άτομα, που

απευθύνονται σ’ αυτή την υπηρεσία, με την παροχή πληροφοριών σε ζητήματα
σπουδών, τη διασύνδεση με τους/τις καθηγητές/τριες (συμβούλους σπουδών), την
επιμέλεια για την ψηφιοποίηση διδακτικών συγγραμμάτων της Σχολής σε συνεργασία
με το Τμήμα Ψηφιοποίησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. και την επαφή με
τους εκδότες.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
(Διοργάνωση δραστηριοτήτων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, ξεναγήσεων …)
Υπάρχει μια γενική θεωρία, ότι ο κόσμος δεν επισκέπτεται συχνά έως και
καθόλου τις Βιβλιοθήκες ή ότι δε διαβάζει πολύ. Εμείς έχουμε την επιθυμία να
αλλάξουμε το σκεπτικό ότι οι Βιβλιοθήκες απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό
και ευελπιστούμε να «κερδίσουμε» όχι μόνο όλο και περισσότερα μέλη

της

πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και αναγνώστες έξω από αυτή. Το σκεπτικό αυτό
μας οδήγησε στη διοργάνωση διάφορων δραστηριοτήτων, με κοινό άξονα πάντα τη
διεύρυνση του ρόλου της Βιβλιοθήκης, ως ένα μέρος που προωθεί το βιβλίο αλλά και
τον πολιτισμό γενικότερα, το άνοιγμα και τη γνωριμία της με ένα ευρύτερο κοινό,
ξεφεύγοντας από τη στενή άποψη της Β/Θ ως ένας χώρος ανάγνωσης και δανεισμού
βιβλίων και συνδυάζοντάς τη με ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις :


Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων «Πάρε – Δώσε».



«Κυνήγι Θησαυρού», παιχνίδι με τη συμμετοχή ομάδων φοιτητών/τριών της
Παιδαγωγικής Σχολής.



Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΑΝΕΓΝΩΚΑ», με θέμα το βιβλίο και την
ανάγνωση, στο πλαίσιο της προώθησης της φιλαναγνωσίας.



Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η μετανάστευση τότε…τώρα».



Ξεναγήσεις

μαθητών/τριών

του

παιδικού

κέντρου

του

Α.Π.Θ.,

νηπιαγωγείων, σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Θεσσαλονίκης στο χώρο της Βιβλιοθήκης και γνωριμία με τις υπηρεσίες που
προσφέρει. Στόχος της δράσης αυτής είναι να εξοικειωθούν οι μικροί
αναγνώστες με το χώρο που φιλοξενεί τα βιβλία, τη διαδικασία δανεισμού, τη
συνέπεια στο χρόνο επιστροφής των βιβλίων, τις υπηρεσίες γενικότερα που
προσφέρονται.


Δωρεές βιβλίων. Συχνά βιβλιοθήκες σχολείων από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας ή κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα το «Κοινωνικό ΚέντροΣτέκι Μεταναστών», ζητούν βιβλία για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών
τους. Σ’ αυτές ή σε αντίστοιχες περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής
Σχολής ανταποκρίνεται θετικά εφόσον υπάρχει στην κατοχή της υλικό που
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δεν εξυπηρετεί τους στόχους της συλλογής της ή διαθέτει τίτλους σε
πολλαπλά αντίτυπα.
Επίσης

αναφέρονται

ενδεικτικά

δράσεις

της

Βιβλιοθήκης,

οι

οποίες

υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Κοσμητείας ή/και την Επιτροπή
Βιβλιοθήκης της Σχολής, μέσω της συντονίστριας της Επιτροπής (υπεύθυνη
Βιβλιοθήκης)


Έκδοση υλικού δημοσιοποίησης για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης



Ενημερωτικό Φυλλάδιο της Βιβλιοθήκης



Φυλλάδιο ενημέρωσης για την υπηρεσία δανεισμού της Βιβλιοθήκης



Αφίσα της Βιβλιοθήκης



Δημιουργία Λογότυπου της Βιβλιοθήκης

Με βάση τις τρέχουσες ανάγκες αλλά και τις έκτακτες περιπτώσεις που καλείται
συχνά να διεκπεραιώσει (π.χ. καταχώρηση της βιβλιογραφίας των μελών ΔΕΠ του
τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην υπηρεσία Refworks ), η Βιβλιοθήκη της
Παιδαγωγικής Σχολής βάζει ανάλογες προτεραιότητες και μελλοντικούς στόχους.
Στο ξεκίνημά της ως ενιαία Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής, κύριο και
καθοριστικό μέλημα για το ξεκίνημα και την ομαλή λειτουργία της ήταν η
αναδρομική καταλογογράφηση και η καταχώρηση του συνόλου των βιβλίων του
Τμήματος Προσχολικής Αγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα μηχανογράφησης
HORIZON. Η ενσωμάτωση του επεξεργασμένου παραπάνω υλικού στο σύνολο των
βιβλίων του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ολοκλήρωσε και διαμόρφωσε τη
σημερινή εικόνα που έχουμε για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής.
Με το πέρασμα του χρόνου η Βιβλιοθήκη αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις
για βελτιώσεις στις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά και προβλήματα που
δυσχεραίνουν ως ένα βαθμό το έργο της. Ενδεικτικά

αναφέρουμε τη σταδιακή

μείωση του χρηματικού ποσού που διατίθεται κάθε χρόνο για την αγορά νέων τίτλων
για την ανανέωση της συλλογής, με αποκορύφωμα την αναμονή μέχρι και σήμερα
της παραγγελίας του 2012 και την άγνωστη πορεία που θα έχει η παραγγελία που
έγινε την άνοιξη του 2013, λόγω οικονομικών δυσχερειών. Ο ίδιος λόγος καθιστά πια
απαγορευτική τη βιβλιοδεσία των περιοδικών της Βιβλιοθήκης από το 2010 που ήταν
η τελευταία χρονιά που δώσαμε παραγγελία για δεμένους τόμους.
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Επιπλέον η Βιβλιοθήκη από το 2013 αδυνατεί να εξυπηρετήσει και να
υποστηρίξει

σε

βάθος

την

έρευνα

του

επιστημονικού

προσωπικού,

των

φοιτητών/τριών της Παιδαγωγικής Σχολής αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων που
επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη, ήτε είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ήτε
όχι, λόγω της διακοπής της πρόσβασης σε πηγές όπως τα ηλεκτρονικά περιοδικά
καθώς και της συνδρομής στα έντυπα περιοδικά. Αν και όλες οι απαιτούμενες
ενέργειες έγιναν εγκαίρως από μέρους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. για
την ανανέωσή τους μέσω διεθνών διαγωνισμών, η ισχύουσα οικονομική κατάσταση
αποτέλεσε τροχοπέδη στην πληροφόρηση και την έρευνα.
Μελλοντικές Δράσεις της Βιβλιοθήκης
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες δράσεις που σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν στο
άμεσο μέλλον :


Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο πρόγραμμα : «Α.Π.Θ. την Κυριακή»



Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην «Ηλεκτρονική Πύλη Πληροφοριών της ΔΕ
Αν. Θεσσαλονίκης». Ως φορέας που θα συμπεριληφθεί στην Πύλη, η
Βιβλιοθήκη θα δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/τριες να φιλοξενούνται στο
χώρο της, όπου θα εργάζονται ερευνητικά, αξιοποιώντας κάθε πηγή
πληροφόρησης που καλύπτει και σύμφωνα με τη θεματική που αυτοί θα
ενδιαφέρονται.



Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην οργάνωση σεμιναρίου με θέμα :
«εμπλουτισμός του ελληνικού περιεχομένου της Wikipedia»



Επανάληψη της δραστηριότητας με θέμα : «Κυνήγι Θησαυρού» στο χώρο της
Βιβλιοθήκης, έπειτα από τα θετικά σχόλια και τα αιτήματα για εκ νέου
συμμετοχή, που αποκομίσαμε.



Συγκέντρωση σε ηλεκτρονική μορφή των διπλωματικών (πτυχιακών)
εργασιών των δύο τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής, καταχώρησή τους σε
ψηφιακή μορφή και διάθεσή τους μέσω της «Ψηφιοθήκης» στο διαδίκτυο.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Τα έξοδα της Βιβλιοθήκης που αφορούν στην αγορά και απόκτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, όπως ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, περιφερειακά συστήματα, βιβλιοστάσια τροχήλατα μεταφοράς βιβλίων
κ.α. καλύπτονται από την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής κυρίως λόγω του
μεγέθους των ποσών που απαιτούνται για τέτοιου είδους αγορές.
Έξοδα όμως που αφορούν στην αγορά αναλωσίμων υλικών, γραφικής ύλης,
χαρτιού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, καρτών χρήσης των φωτοτυπικών
μηχανημάτων, στη συνδρομή του ελληνικού περιοδικού «Σύγχρονη Εκπαίδευση»
που έχει αναλάβει η Βιβλιοθήκη ή σε έκτακτες ανάγκες όπως για παράδειγμα τα
βραβεία (τρία βιβλία) που δόθηκαν στις τρεις νικήτριες ομάδες στο πλαίσιο της
δραστηριότητας «Κυνήγι Θησαυρού» που οργάνωσε η Βιβλιοθήκη κ.α., καλύπτονται
από τα έσοδα που αποκομίζει η Βιβλιοθήκη από το χρηματικό πρόστιμο που
χρεώνεται ένας/μία χρήστης/τρια στις καθυστερήσεις επιστροφής των βιβλίων (0,30
ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης ενός βιβλίου), από την πώληση των καρτών για τη
χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και από την έκδοση δανειστικής κάρτας
μέλους σε εξωτερικούς χρήστες/τριες.
Έλεγχος αναγκών – Έρευνα αγοράς
Η Βιβλιοθήκη προκειμένου να ανταποκρίνεται στις κατά καιρούς ανάγκες για
αναβάθμιση του εξοπλισμού της, πραγματοποιεί ανάλογα αιτήματα προς την
Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία υπάγεται, για την οικονομική της υποστήριξη.
Αιτήματα τέτοιου τύπου, προμήθειας απαραίτητου υλικού, που υλοποιήθηκαν
ήταν για παράδειγμα τα εξής :


Προμήθεια ενός δεύτερου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μεγαλύτερης
δυνατότητας για τις αυξημένες ανάγκες της Βιβλιοθήκης καθώς και ενός
μηχανήματος καρτοδέκτη.



Προμήθεια

ενός

δεύτερου

μηχανήματος

καρτοδέκτη

για

την

αντικατάσταση του παλαιότερου που προκαλούσε δυσλειτουργίες στη χρήση
του πρώτου φωτοτυπικού μηχανήματος με το οποίο ήταν συνδεδεμένο.


Προμήθεια δύο τροχήλατων μεταφοράς βιβλίων.
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Συνεχή

αναβάθμιση

του

εξοπλισμού

της

Βιβλιοθήκης

(Η/Υ

και

περιφερειακά συστήματα) καθώς και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
(νησίδας Η/Υ) χρηστών/τριών.


Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας της
Βιβλιοθήκης (7 βιβλιοστάσια, καρέκλες γραφείων κ.α.)



Προμήθεια κατασκευών plexi glass για την ανάρτηση σχετικού υλικού στα
βιβλιοστάσια
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