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Κεςςαλονίκθ 25/6/2018 

 

ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΠΘ 

Για το ακαδ. ζτοσ 2017-18 τα μζλθ είναι τα εξισ με αλφαβθτικι ςειρά: 

Αποςτολίδου Βενετία (ΠΣΔΕ), Γαβριθλίδου οφία (ΣΕΠΑΕ), Μπουγατηζλθ Ευαγγελία 

(ΠΣΔΕ), Νοφνθ Ανδριάνα (ΠΣΔΕ), Παπανδρζου Μαρία (ΣΕΠΑΕ), Παυλίδου Εφα (ΣΕΠΑΕ,  

ςυντονίςτρια επιτροπισ)  

 

ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2017-2018 

 

Θ επιτροπι πραγματοποίθςε τουσ ςτόχουσ που είχε κζςει ςτθν αρχι του ακαδ. ζτουσ 

2017-18 και παρακάτω παρουςιάηει πολφ ςυνοπτικά τισ δράςεισ τθσ. 

 

Εθελοντιςμόσ 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ οργανϊκθκε με ςκοπό, αφενόσ τθν ενίςχυςθ του προςωπικοφ 

τθσ Βιβλιοκικθσ, το οποίο ζχει τισ γνωςτζσ αυξθμζνεσ ανάγκεσ υποςτιριξθσ, αφετζρου 



τθν ευκαιρία  για ζμπρακτθ ςυμμετοχι των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊν τθσ χολισ 

και υλοποίθςθ τθσ ευρφτερθσ ιδζασ του εκελοντιςμοφ.  Θ πρόταςθ για δράςθ 

εκελοντιςμοφ εγκρίκθκε και από τθν Κοςμθτεία τθσ Παιδαγωγικισ χολισ, όπωσ 

εγκρίκθκε και θ δαπάνθ για T-shirts εκελοντϊν με ανάλογο λογότυπο . τθ ςυνζχεια 

πραγματοποιικθκαν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από πλευράσ επιτροπισ:   

 δθμιουργία λογότυπου εκελοντιςμοφ,  

 ςφνταξθ υποχρεϊςεων ενδιαφερομζνων (ενδεικτικά: 30 ϊρεσ εργαςίασ με 

βαςικι απαςχόλθςθ τθν ταξικζτθςθ βιβλίων, αλλά όχι κακικοντα υποδοχισ, 

βεβαίωςθ εκελοντι κ.ά.),  

 ενθμζρωςθ φοιτθτϊν ςτα μακιματα, μζςω κεντρικισ οκόνθσ Πφργου και μζςω 

ιςτοςελίδασ χολισ,  

 δθμιουργία mail-list υποψθφίων και όροι προτεραιότθτασ για ζναρξθ εργαςίασ 

Θ δράςθ ξεκίνθςε τον Μάρτιο του 2018 με ζξι εκελόντριεσ του τελευταίου εξαμινου 

φοίτθςισ τουσ, οι οποίεσ κα ςυνεχίςουν ζωσ ότου ςυμπλθρϊςει θ κακεμιά τουσ 

τριάντα ϊρεσ παρουςίασ ςτθ Βιβλιοκικθ. Για τθ ςυνζχεια, ζχει προβλεφκεί θ 

αντικατάςταςι τουσ με τισ επόμενεσ και τουσ επόμενουσ υποψιφιουσ μικρότερων 

εξαμινων φοίτθςθσ. 

 

Βιβλιοπαρουςιάςεισ 

υηθτικθκαν προτάςεισ των μελϊν, οργανϊκθκε ο χρόνοσ και ο τρόποσ διεξαγωγισ των 

προτάςεων και πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω βιβλιοπαρουςιάςεισ: 

 21/12/17, παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Ζλλθσ Πεταλά: «Ιταν κάποτε ζνα 

όνειρο». Σθ ςυγγραφζα και το βιβλίο παρουςίαςαν οι κυρίεσ οφία 

Γαβριθλίδου (Αναπλ. Κακ. ΣΕΠΑΕ ΑΠΚ και μζλοσ τθσ επιτροπισ βιβλιοκικθσ) και 

Μζνθ Κανατςοφλθ (Κακ. ΣΕΠΑΕ ΑΠΚ, Πρόεδροσ του Σμιματοσ). 

 16/1/18, παρουςίαςθ του βιβλίου του Λςίδωρου Ηουργοφ: «Λίγεσ και μία 

νφχτεσ». Σο ςυγγραφζα και το βιβλίο παρουςίαςε θ κυρία Βενετία Αποςτολίδου 

(Κακ. ΠΣΔΕ ΑΠΚ και μζλοσ τθσ επιτροπισ βιβλιοκικθσ). 

 1/3/18, παρουςίαςθ από τθν κυρία Άβα Χαλκιαδάκθ των δράςεων του μθ 

κερδοςκοπικοφ ωματείου «Διαβάηοντασ  … μεγαλϊνω». 

 24/4/18, παρουςίαςθ του βιβλίου του Γιϊργου καμπαρδϊνθ: «Ντεπό: 27 

διθγιματα». Σον ςυγγραφζα και το βιβλίο παρουςίαςε ο κφριοσ Ανδρζασ 

Καρακίτςιοσ (Κακ. ΣΕΠΑΕ ΑΠΚ) 

 



Ανταλλακτική βιβλιοθήκη 

Πραγματοποιικθκε ενίςχυςθ και ανανζωςθ των βιβλίων τθσ ανταλλακτικισ 

βιβλιοκικθσ, όπωσ και επανζκδοςθ αφιςϊν για τθν προβολι και υπενκφμιςθ τθσ 

φπαρξθσ και του τρόπου λειτουργίασ τθσ ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ. Αναρτικθκε επίςθσ 

ςχετικό προςκλθτιριο και επεξθγθματικό κείμενο ςτθ ιςτοςελίδα τθσ χολισ, 

πραγματοποιικθκε επαναλαμβανόμενθ προβολι του κειμζνου μζςα από τθν κεντρικι 

οκόνθ του Πφργου, κακϊσ και τοιχοκόλλθςθ ενθμερωτικισ αφίςασ ςε ςθμεία τθσ 

Παιδαγωγικισ χολισ και του ΑΠΚ γενικότερα. 

 

Επίςησ: 

ε ςχζςθ με τθν πρόταςθ για πρόςληψη ατόμου μερικήσ απαςχόληςησ, με δαπάνθ 

που κα αναλάμβανε να καλφψει θ Βιβλιοκικθ από τον προχπολογιςμό τθσ, θ επιτροπι 

βιβλιοκικθσ πρότεινε να απευκφνεται θ προκιρυξθ ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθσ 

Παιδαγωγικισ χολισ. Θ πρόταςθ εγκρίκθκε από τθν Κοςμθτεία τθσ Παιδαγωγικισ 

χολισ και πραγματοποιικθκε εςωτερικι προκιρυξθ (Δεκζμβριοσ 2017), ωσ 

περιςςότερο απλι και λιγότερο χρονοβόρα, με ςυγκεκριμζνα κριτιρια επιλογισ για 

αντικειμενικι κρίςθ. Μετά από όλεσ τισ νόμιμεσ ενζργειεσ προςλιφκθκε φοιτιτρια του 

ΣΕΠΑΕ και καλφφκθκε το χρονικό διάςτθμα πζντε (5) μθνϊν (Λανουάριο ζωσ και Λοφνιο 

2018), με τζςςερισ ϊρεσ παρουςίασ εβδομαδιαίωσ ςτθ Βιβλιοκικθ. 

Θ επιτροπι ενζκρινε τον επαναπροςδιοριςμό των όρων διαχείριςησ περιπτϊςεων  

αποδοχήσ δωρεϊν βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη τησ Π.. Σο κείμενο ςυντάχκθκε από τθ 

βιβλιοκθκονόμο και μζλοσ τθσ επιτροπισ βιβλιοκικθσ κ. Αντριάνα Νοφνθ. 

Θ επιτροπι ενζκρινε τθν οργάνωςθ και προετοιμαςία για το «κυνήγι θηςαυροφ» μζςα 

ςτο χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ, που προγραμματίςκθκε από το προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ  

για τθν Σρίτθ 22/5. Θ δράςθ δεν πραγματοποιικθκε τελικά, λόγω απουςίασ 

ςυμμετοχϊν. 

 

Θ ςυντονίςτρια τθσ επιτροπισ Βιβλιοκικθσ 

Εφα Παυλίδου 

Επίκουρθ Κακθγιτρια ΣΕΠΑΕ ΑΠΚ 


