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Κύριος στόχος και πρωταρχική ευθύνη της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγική 

Σχολής, η οποία είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στο ακαδημαϊκό και ευρύτερο 

κοινό, αποτελεί η παροχή σε όλους τους/τις χρήστες/τριες αποτελεσματικής και 

ικανοποιητικής πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, στο πλαίσιο της 

εκάστοτε εκπαιδευτικής τους έρευνας, αλλά και την καθοδήγησή τους ώστε να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες για την αναζήτηση και την αξιολόγηση των 

πληροφοριών. Σ’ αυτή την προσπάθεια επικεντρωθήκαμε και αυτή την 

ακαδημαϊκή χρονιά, ξεκινώντας το Σεπτέμβριο με την υποδοχή των πρωτοετών 

φοιτητών και φοιτητριών και των δύο Τμημάτων της Σχολής, για μια πρώτη 

επαφή και γνωριμία με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια σε πιο 

άμεσο επίπεδο παρέχοντας ενημέρωση, βοήθεια και καθοδήγηση επικεντρωμένη 

στις ανάγκες, τις απορίες και τις απαιτήσεις όλων των φοιτητών/τριών  και 

χρηστών/τριών της Βιβλιοθήκης. 

 

Μία από τις βασικές ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών για εκπαιδευτικά και 

διδακτικά συγγράμματα καλύπτουμε με την παραγγελία διδακτικών βιβλίων μέσω 

του συστήματος Εύδοξος. Έχοντας γνώση των πιθανών ελλείψεων και των 

αναγκών σε συγκεκριμένα συγγράμματα  για κάθε εξάμηνο, έχουμε τη 
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δυνατότητα να  καλύψουμε κενά μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ 

(συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.12/93262/Β3/13-8-2012 (B’2377) με 

τίτλο: “Ενίσχυση βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. – μακροχρόνιος δανεισμός διδακτικών 

συγγραμμάτων και λοιπές διατάξεις κοστολόγησης οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ 

μπορούν να προμηθευτούν έναν αριθμό από τα προτεινόμενα διδακτικά 

συγγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών/τριων που δεν τα 

δικαιούνται δωρεάν). Έτσι έπειτα από έλεγχο όλων των τίτλων και των τιμών 

τους, των δύο τμημάτων της Σχολής, καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά η παραγγελία 

τον Απρίλιο του 2017, δίνοντας προτεραιότητα σε τίτλους που δεν διαθέτει 

καθόλου η Βιβλιοθήκη της Σχολής μας.  

 

Το ποσό που προϋπολογίστηκε για το ΑΠΘ επιμερίστηκε βάσει αλγορίθμου, ο 

οποίος διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της εν λόγω Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης. Κάθε βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει μέχρι 20 

αντίτυπα για τον κάθε τίτλο που θα επιλέξει, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που 

της αναλογεί. Έτσι για το Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης ο 

συνολικός αριθμός τίτλων που παραγγέλθηκαν είναι 25 (97 αντίτυπα) με 

συνολικό κόστος παραγγελίας 1.485,56 ευρώ ενώ για το  Τμήμα Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παραγγέλθηκαν 26 τίτλοι (76 αντίτυπα) 

με συνολικό κόστος 1.085,34 ευρώ. 

 

Διαχείριση περιπτώσεων δωρεών βιβλίων 

 

Υπήρχε παλαιότερη απόφαση από την επιτροπή Βιβλιοθήκης, με πρόταση της 

βιβλιοθηκονόμου (μέλους της επιτροπής),  ο περιορισμός έως και η μη αποδοχή 

συνολικών δωρεών χωρίς προηγούμενο έλεγχο, κυρίως λόγω της στενότητας 

του χώρου, της ανάγκη για πρόληψη μελλοντικών παραγγελιών, της επιθυμίας 

διατήρησης μιας επιτρεπόμενης συνοχής στα θέματα που υποστηρίζει η 

Βιβλιοθήκη μιας Παιδαγωγικής Σχολής αλλά και της έλλειψης προσωπικού για 

την επεξεργασία τους.Το θέμα προέκυψε εκ νέου με αφορμή τον αυξημένο 

αριθμό δωρεών, συνταξιοδοτηθέντων καθηγητών/τριών, για τις οποίες 
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απευθύνονταν στη Βιβλιοθήκη, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές και μέρος της 

κύριας συλλογής της. Η βιβλιοθηκονόμος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής 

Βιβλιοθήκης ότι τα ζητήματα χώρου και χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν, οπότε 

είναι αναγκαίο και απαραίτητο να ακολουθείται μια τακτική, μια πολιτική 

αποδοχής των δωρεών, όπως και ίσχυε μέχρι πρότινος, αποδεκτή από όλους. 

Ανασυντάχθηκεέτσι εκ νέου μία συμπληρωμένη πολιτική αποδοχής δωρεών, 

βασισμένηστον κανονισμό λειτουργίας της ΒΚΠ του ΑΠΘ, η οποία έγινε 

αποδεκτή από την επιτροπή Βιβλιοθήκης, εστάλη προς ενημέρωση σε όλα τα 

μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής και προτάθηκαν επίσης εναλλακτικές για δωρεές 

σε βιβλιοθήκες σχολείων, δήμων, φυλακών αλλά ακόμα και στην «ανταλλακτική 

βιβλιοθήκη» της Παιδαγωγικής Σχολής.  

 

Αναμόρφωση του χώρου  - Συντήρηση 

 

Με την πάροδο του χρόνου, την προσθήκη νέων τίτλων και αντιτύπων στη 

Βιβλιοθήκη,  προκλήθηκε μια ασφυκτική κατάσταση και στενότητα χώρου στα 

ράφια των βιβλιοθηκών.Δημιουργήθηκε σταδιακά μια άνιση κατανομή και 

ταξιθέτηση στα ράφια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσανάλογα κενά σε σχέση 

με τον όγκο και το αριθμό των βιβλίων που φιλοξενεί κάθε θεματική κατηγορία. 

Προκειμένου να αποσυμφοριστούν συγκεκριμένες κατηγορίες, ώστε να μη 

στοιβάζονται σε στήλες στις παρυφές των ραφιών και να υπάρχει στο μέλλον 

δυνατότητα πρόσθεσης νέων αντιτύπων, αποφασίσαμε την  επανατοποθέτηση 

και μετακόμιση-μετακίνηση των βιβλίων στα ράφια από την πρώτη μέχρι και την 

τελευταία βιβλιοθήκη. Έτσι ξεκίνησετονΣεπτέμβριο του 2017μία εργασία πολύ 

σημαντική και απαραίτητη για την κατανομή και τη σωστή παρουσία των βιβλίων 

στα ράφια, ταυτόχρονα αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα για το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης, λόγω του μειωμένου αριθμού του τα τελευταία χρόνια, η οποία 

ολοκληρώθηκε αισίως τον Ιούνιοτου 2018. Ένα επιπλέον μέλημα που 

επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της μετακόμισης, ήταν να ελέγχονται 

ταυτόχρονα, τυχόν λάθη στην ταξιθέτηση των βιβλίων. 
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Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς τέσσερις από τους 

εφτά Η/Υ της νησίδας της Βιβλιοθήκης που διατίθενται για την έρευνα, τη χρήση 

ηλεκτρονικών συστημάτων, ψηφιακών πηγών και την αναζήτηση βιβλιογραφίας, 

υπολειτουργούσαν έως ότου έφτασαν σταδιακά στο σημείο να μη λειτουργούν 

καθόλου, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ατόμων στους τρεις εναπομείναντες, 

την επιμήκυνση του χρόνου αναμονής και τελικά της εξυπηρέτησής τους 

αποκλειστικά από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Το Σεπτέμβριο του 2017 

ξεκίνησε η αναβάθμιση κάποιων από τους Η/Υ και η αντικατάσταση αυτών που 

δεν λειτουργούσαν καθόλου, από τους κ. Βασίλη Κουλούτζο και κ. Νίκο 

Πουρνάρα, αφού είχε προηγηθεί και κατατεθεί σχετικό αίτημα (Ιούνιος 2017)  

στην  Επιτροπή Πληροφοριακών και Πολυμεσικών Συστημάτων και έλεγχο των 

Η/Υ, της Παιδαγωγικής Σχολής.  

 

Δράσεις 

 

Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη 

Η «Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη» της Παιδαγωγικής Σχολής, μια δράση της 

Βιβλιοθήκης που μέχρι σήμερα διατηρεί την παρουσία της αισθητή στον πρώτο 

όροφο του Πύργου, αποτελεί ένα ευχάριστο μέλημα της Βιβλιοθήκης, μία εστία 

ενδιαφέροντος και δραστηριότητας από μέρους των φοιτητών/τριώνκαι μία 

απόδειξη της ιδέας πως τα βιβλία είναι παντού, είναι για όλους και ότι είναι 

κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Έτσι λίγο μετά το ξεκίνημα του ακαδημαϊκού 

έτους επαναδιατυπώθηκε ένα κείμενο πρόσκλησης του κοινού για τη χρήση της 

«ανταλλακτικής βιβλιοθήκης», το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Σχολής 

και των δύο Τμημάτων, προτάθηκεκαι πραγματοποιήθηκε η επαναλαμβανόμενη 

προβολή του μέσα από την κεντρική οθόνη του Πύργου και η τοιχοκόλληση 

ενημερωτικής αφίσας σε σημεία της Παιδαγωγικής Σχολής και του 

πανεπιστημιακού χώρου γενικότερα. 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Ξεναγήσεις 

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής μένοντας πιστή στην πρόθεση και την 

επιθυμία για επικοινωνία και συνεργασία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 

αλλά και εξωτερικούς φορείς, ώστε να αναδείξουμε έναν πιο ευέλικτο και 

διευρυμένο ρόλο της, φιλοξένησε και αυτή τη χρονιά, για ξενάγηση και γνωριμία 

με τις υπηρεσίες της,  τμήματα μαθητών και μαθητριών από το Παιδικό Κέντρο 

του ΑΠΘ από σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

καθώς και σπουδαστές/τριες του Τμήματος Βρεφονηπιοκόμων (ΔΙΕΚ και ΑΤΕΙΘ). 

Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις γίνονται έπειτα από συνεννόηση με τους/τις 

υπεύθυνους/ες δασκάλους/ες, καθηγητές/τριες. 

 

Εθελοντισμός 

Σύμφωνα με προηγούμενη πρόταση της επιτροπής Βιβλιοθήκης τον Ιούλιο του 

2017, όσον αφορά στην κινητοποίηση των φοιτητών/τριών για εθελοντικό έργο 

στο χώρο της Βιβλιοθήκης, η οποία έτυχε αποδοχής από τα δύο Τμήματα και την 

Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, οι διαδικασίες του εθελοντισμού στη 

Βιβλιοθήκη ενεργοποιήθηκαν επίσημα μέσα στο εαρινό εξάμηνο του 2018. 

Συζητήθηκαν πιο διεξοδικά και αποφασίστηκαν ο τρόπος και ο χρόνος 

διαχείρισης του εθελοντισμού. Έτσι λοιπόν, σε κάθε εθελοντή/τρια με τη 

συμπλήρωση τριάντα ωρών με βασική απασχόληση την ταξιθέτηση βιβλίων, θα 

δίνεται βεβαίωση εθελοντικού έργου από τη Βιβλιοθήκη και το Τμήμα του καθώς 

και συστατικές επιστολές, εφόσον ζητηθούν. Προτάθηκε στην Κοσμητεία και 

εγκρίθηκε από μέρους της η δαπάνη για T-shirtsμε τυπωμένο πρωτότυπο 

λογότυπο, με τη φράση «νοιάζομαι για τη βιβλιοθήκη» (απευθυνθήκαμε σε 

επαγγελματία γραφίστα) και το λογότυπο της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής 

Σχολής, τα οποία θα προσφέρονται στους/στις εθελοντές/τριες. 

 Προηγήθηκαν η σύνταξη του επεξηγηματικού, ενημερωτικού κειμένου 

απευθυνόμενο σε όλα τα μέλη της Παιδαγωγικής Σχολής και της αίτησης 

εθελοντή/τριας, τα οποία συντάχθηκαν από τη βιβλιοθηκονόμο και εγκρίθηκαν 

από την επιτροπή Βιβλιοθήκης.Οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από τις 12/2/18 έως και 

τις 2/3/18 και συγκεντρώθηκαν συνολικά 35 ενδιαφερόμενοι/ες εθελοντές/τριεςκαι 
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από τα δύο τμήματα της Σχολής.Στη συνέχεια ορίστηκε ημέρα συνάντησης για να 

τους/τις υποδεχθούμε και να δώσουμε περισσότερες διευκρινίσεις για το 

εθελοντικό τους ρόλο στη Βιβλιοθήκη.Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος 

επιλέχθηκαν οι έξι τελειόφοιτεςφοιτήτριες, με την υπόσχεση αμφίδρομα και από 

τις δύο πλευρές, να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη δράση μελλοντικά και οι 

υπόλοιποι/ες εθελοντές/τριες. Οι εθελόντριες εκπαιδεύτηκαν από το προσωπικό 

της Βιβλιοθήκηςστον τρόπο ταξιθέτησης (LibraryofCongress) των βιβλίων στα 

ράφια. 

Όλη αυτή η προσπάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, η στενότερη και 

πιο άμεση επαφή των παιδιών αυτών με τη Βιβλιοθήκη, ήταν πραγματικά μια 

πολύ σημαντική συμβολή για την ίδια την υπηρεσία, αλλά αποτέλεσε, σύμφωνα 

κυρίως με τα λεγόμενα των φοιτητριών, μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και 

προσωπική ωφέλεια επίσης, που εντοπίζεται πέρα από την προσκόμιση της  

βεβαίωση εθελοντικού έργου,στη συμμετοχή ουσιαστικά σε ένα πρόγραμμα 

άτυπης εκπαίδευσης. 

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Οι βιβλιοπαρουσιάσεις ως μέρος των δράσεων της Βιβλιοθήκης και ως μέσο για 

την προώθηση θεμάτων που αφορούν στο βιβλίο είναι πάντα επιθυμητές από 

την επιτροπή Βιβλιοθήκης. Έπειτα λοιπόν από συζητήσεις διαφόρων 

προτάσεων, και προσεγγίσεις με πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με το βιβλίο, 

προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρουσιάσεις, από 

τους/τις συγγραφείς τους.. 

Στις 21/12/2017, παρουσίαση του βιβλίου «Ήταν κάποτε ένα όνειρο», της Έλλης 

Πεταλά (μταπτυχιακή φοιτήτρια του ΤΕΠΑΕ). 

Στις 16/1/2018, παρουσίαση του βιβλίου «Λίγες και μία νύχτες», του Ισίδωρου 

Ζουργού. 

Την 1/3/2018, εκδήλωση με προσκεκλημένη την Άβα Χαλκιαδάκη, η οποία 

παρουσίασε τις δράσεις του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Διαβάζοντας … 

μεγαλώνω», του οποίου είναι πρόεδρος. 

Στις 24/4/2018, παρουσίαση του βιβλίου «Ντεπό» του Γιώργου Σκαμπαρδώνη. 
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Έκθεση 

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής, σε συνεργασία με την κ. Λέτσιου, 

ακαδημαϊκή υπότροφος (ΕΔΒΜ 45) στο ΤΕΠΑΕ, φιλοξένησε από τις 21 έως και 

τις 27 Μαϊου, το καλλιτεχνικό έργο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του 

εαρινού εξαμήνου στο μάθημα «Εικαστική Αγωγή και Δημιουργία» του ΤΕΠΑΕ. Η 

συγκεκριμένη παρουσίαση - έκθεση εντάσσεται στο 

«VIIWeekforArtisticEducation» και έγινε στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας δράσης για 

την καλλιτεχνική αγωγή με τίτλο «VIICulturalHeritageWeek–UNESCO – 2018». 

 

Δωρεές 

Δύο αιτήματα για δωρεές βιβλίων έγιναν αποδεκτά από τη Βιβλιοθήκη, κατά τη 

διάρκεια αυτού του ακαδημαϊκού έτους. Το πρώτο, με ημερομηνία 31/1/2018, το 

οποίο λάβαμε μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, αφορά στη δωρεά 

παιδικών βιβλίων στην Ιατρική Βιβλιοθήκη του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (παιδικό 

τμήμα). Έτσι η Βιβλιοθήκη της Π.Σ., ανταποκρινόμενη στο αίτημα της κ. Ελένης 

Σεμερτζίδου, βιβλιοθηκονόμου στην παραπάνω Βιβλιοθήκη, κατάφερε να 

συγκεντρώσει και να αποστείλει συνολικά σαράντα παιδικά βιβλία, από τη 

συλλογή της, καθώς και από τις συλλογές της καθηγήτριας του ΤΕΠΑΕ κ. Μ. 

Κανατσούλη και του Καθηγητή του ίδιου τμήματος, κ. .Αν. Καρακίτσιου. 

Το δεύτερο αίτημα, με ημερομηνία 29/3/2018, αφορά στην επιθυμία του 

Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Σκουτάρου στη Μυτιλήνη, να λειτουργήσει στο χώρο 

του μια δανειστική βιβλιοθήκη. Απευθυνόμενοι λοιπόν στη Βιβλιοθήκη μας, η 

διευθύντρια του σχολείου κ. Γ. Μακρή και ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων κ. Αλ. Τράικος, ζήτησαν να ενισχύσουμε την προσπάθειά τους και να 

τροφοδοτήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με λογοτεχνικά βιβλία και 

βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου, με τα έξοδα μεταφοράς να επιβαρύνουν τον 

σύλλογο του σχολείου.Έπειτα από σχετική ενημέρωση και κάλεσμα της 

Βιβλιοθήκης στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής, για τον 

συγκεκριμένο σκοπό, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 132 βιβλία και έως το 

τέλος Ιουνίου να τα στείλουμε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, όπου η 

πρόσβαση στο βιβλίο είναι δύσκολη. 
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Προτάσεις – Μελλοντικές δράσεις 

 

Στο πλαίσιο του σκεπτικού, της επέκτασης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, 

πέρα από τις αμιγώς βιβλιοθηκονομικές εργασίες, η δράση του εθελοντισμού, η 

οποία ολοκληρώνεται με επιτυχία στο τέλος του εαρινού ακαδημαϊκού έτους και 

ευελπιστούμε να συνεχιστεί και το χειμερινό, έδωσε πραγματικά την ευκαιρία της 

εμπλοκής των φοιτητών σε μια υπηρεσία του ΑΠΘ, η οποία αποτελεί βασικό 

στέλεχος μιας πανεπιστημιακής σχολής, όπως είναι η Βιβλιοθήκη. Επιπλέον στη 

βάση της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης με τους καθηγητές της Σχολής και την 

επιθυμία υποστήριξης των μαθημάτων τους, προτάθηκε από την επιτροπή 

Βιβλιοθήκης στην καθηγήτρια του ΤΕΠΑΕ κ. Μ. Τσιτουρίδου, η δημιουργία ενός 

διαφημιστικού  σποτ για την παρουσίαση και την προβολή του εθελοντισμού, 

από ομάδα φοιτητών/τριών, στο πλαίσιο του μαθήματός της. 

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, πιθανότατα μέσα στο μήνα 

Οκτώβριο (μετά το τέλος της εξεταστικής, της περιόδου των εγγραφών και της 

υποδοχής των νέων φοιτητριών και φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής), η 

Βιβλιοθήκη θα φιλοξενήσει και θα παρουσιάσει δύο παιδικά βιβλία, η συγγραφή 

των οποίων ανήκει σε τρεις φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής. Η προσέγγιση 

από μέρους της Βιβλιοθήκης στη συγκεκριμένηδουλειά, η οποία εντάσσεται στη 

πλαίσιο των βιβλιοπαρουσιάσεων στη Βιβλιοθήκη, οφείλεται στη διάθεση και το 

ενδιαφέροννα στηρίξουμε και να αναδείξουμε την προσπάθεια και τους στόχους 

των φοιτητριών και των φοιτητών της Σχολής. 

Μια σκέψη και πρόταση για μελλοντική εκδήλωση, είναι το πρόγραμμα με θέμα 

«πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων στο χώρο του σχολείου», σε 

συνεργασία με την ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί 

του κόσμου». Θα προηγηθεί φυσικά επικοινωνία με τη συγκεκριμένη οργάνωση 

και καθώς οι δράσεις τους επεκτείνονται και πέρα από το πλαίσιο της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θα μπορούσε να γίνει αναφορά και πρόταση 

και σε άλλα θέματα με τα οποία ασχολούνται. 

To «Κυνήγι θησαυρού» που προγραμματίστηκε και ανακοινώθηκε στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής για τις 22/5 στο χώρο της 
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Βιβλιοθήκης, δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης συμμετοχής. Η 

δράση αυτή θα ανακοινωθεί ξανά, κάποια άλλη στιγμή, το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος. 

 

Προσωπικό  

 

Το ζήτημα της αποδυνάμωσης της Βιβλιοθήκης λόγω της έλλειψης επαρκούς 

αριθμού προσωπικού δυστυχώς παραμένει. Η παρουσία δύο μόνο υπαλλήλων 

για την κάλυψη πρωινής και απογευματινής βάρδιας σε μια Βιβλιοθήκη που 

απευθύνεται σ’ ένα κοινό εξαιρετικά διευρυμένο, το οποίο αποτελείται εκτός από 

τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες της 

Παιδαγωγικής Σχολής και των υπόλοιπων σχολών του ΑΠΘ καθώς και από 

εξωτερικούς χρήστες/τριες ενδιαφερόμενοι/νες για κατατακτήριες και 

μεταπτυχιακές σπουδές δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία της και αποτελεί 

τροχοπέδη στην προσπάθεια των υπαλλήλων να ανταπεξέλθουν στο ευρύ 

φάσμα των υπηρεσιών που αφορούν σε μια ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη. 

 

Οι παραπάνω λόγοι που χαρακτηρίζουν μια μόνιμη κατάσταση τα τελευταία 

χρόνια και δυσχεραίνουν σημαντικά την εργασία των δύο υπαλλήλων, οδήγησαν 

στην πρόταση για πρόσληψη ατόμου μερικής απασχόλησης, με δαπάνη 

πουαναλαμβάνει να καλύψει η Βιβλιοθήκη από τον προϋπολογισμό της. Από την 

επιτροπή προτάθηκε να απευθύνεται η προκήρυξη σε προπτυχιακούς φοιτητές 

της Παιδαγωγικής Σχολής, να γίνει δηλαδή εσωτερική προκήρυξη, ώστε η 

διαδικασία πρόσληψης να είναι σχετικά απλή και λιγότερο χρονοβόρα. Επιπλέον 

για την αμερόληπτη επιλογή του υποψήφιου ή της υποψήφιας υιοθετήθηκαν τα 

κριτήρια επιλογής για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε 

προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες από το Α.Π.Θ., μέσω της Επιτροπής Σπουδών 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε αποδεκτή 

από την επιτροπή Βιβλιοθήκης και εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της 

Παιδαγωγικής Σχολής.  Μέσω αυτής της διαδικασίας λοιπόν, η Βιβλιοθήκη 

πραγματοποίησε πρόσκληση πρόσληψης το Δεκέμβριο του 2017. Έπειτα από 
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την κατάθεση των αιτήσεων υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη 

Βιβλιοθήκη από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και την επεξεργασία των στοιχείων 

τους με βάση το κατάλληλο πρόγραμμα εισαγωγής δεδομένων και με 

συγκεκριμένο αλγόριθμο, πραγματοποιήθηκε η τελική επιλογή, η οποία 

κοινοποιήθηκε από την Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής. Στη συνέχεια 

έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες για την έναρξη της σύμβασης μέσω ΕΛΚΕ, με την 

οποία καλύφθηκε το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Ιανουάριος έως και 

Ιούνιος), με τέσσερις ώρες παρουσίας εβδομαδιαίος στη Βιβλιοθήκη. 

Η παρουσία ενός ακόμη ατόμου και η εργασία του στη Βιβλιοθήκη έστω και για 

τις λίγες αυτές ώρες αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη και αποδοτική. Η θετική έκβαση 

αυτού του νέου εγχειρήματος της Βιβλιοθήκης, μας οδηγεί στη σκέψη να 

συνεχιστεί και από το νέο ακαδημαϊκό έτος. 

 

Στατιστικά  

Ακολουθούν κάποιοι ενδεικτικοί αριθμοί για την κίνηση της Βιβλιοθήκης για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-18, από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και τον Ιούνιο του 

2018. 

Νέοι δανειζόμενοι ανά μήνα για το ΠΤΔΕ 
     

Μήνας Δανειζόμενοι 

        
9 15 

  

Σεπτ.-
Δεκ.2017 

    10 23 
        11 52 

        12 57 
          

        
  

        
1 30 

  

Ιαν.-
Ιουν.2018 

    2 15 

        3 15 

        4 34 

        5 53 
        6 10 

        
  

        Σύνολο νέων δανειζόμενων 304 έναντι 373 για τους αντίστοιχους προηγούμενους μήνες. 
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        Νέοι δανειζόμενοι ανά μήνα για το ΤΕΠΑΕ 

     
Μήνας Δανειζόμενοι 

        
 9 11 

  

Σεπτ.-
Δεκ.2017 

    10 25 

        11 65 

        12 48 

          

        
  

        
1 32 

  

Ιαν.-
Ιουν.2018 

    2 17 

        3 28 

        4 38 

        5 26 

        6 10 

        

          Σύνολο νέων δανειζόμενων 300 έναντι 300 για τους αντίστοιχους προηγούμενους μήνες. 
 
Συνολικά οι νέοι δανειζόμενοι για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος φτάνουν τους  604 και 
προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες  χρήστες – μέλη της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής 
Σχολής καθώς  και σ’ αυτούς/ες των υπόλοιπων τμημάτων και σχολών του ΑΠΘ που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη μας. 

 
          
  

 
                 

Δανεισμοί και ανανεώσεις βιβλίων Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Έως και 
22/6/18 

 
Έτος Μήνας Δανεισμοί Ανανεώσεις 

      2017 9 320 327 

      2017 10 455 249 

      2017 11 879 322 

      2017 12 566 298 

      2018 1 588 359 

      2018 2 397 225 

      2018 3 725 262 

      2018 4 515 331 

      2018 5 804 375 

      2018 6 374 194 
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Σύνολο8.565δανεισμοί και ανανεώσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, έναντι 9.482 για 
 τους αντίστοιχους μήνες του ακαδημαϊκού έτους 2016-17. 

          
Δανεισμοί και ανανεώσεις βιβλίων Τμήματος Προσχολικής Αγωγής 

Έως και 
22/6/18 

 
Έτος Μήνας Δανεισμοί Ανανεώσεις 

      2017 9 267 236 

      2017 10 405 248 

      2017 11 781 261 

      2017 12 514 258 

      2018 1 489 329 

      2018 2 306 189 

      2018 3 669 200 

      2018 4 476 249 

      2018 5 725 323 

      2018 6 314 152 

      

          

          Σύνολο 7.391δανεισμοί και ανανεώσεις για τοακαδημαϊκό έτος 2017-18, έναντι 8.118 

για τους αντίστοιχους μήνες του ακαδημαϊκού έτους 2016. 

          Ο συνολικός αριθμός δανεισμών και ανανεώσεων για τη Βιβλιοθήκη της 

Παιδαγωγικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 είναι 15.956. 


