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Βασικό μέλημα 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. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την καθημερινή
εργασία σε αμιγώς βιβλιοθηκονομικά καθήκοντα,(βιβλιοθηκονομική επεξεργασία
νέου

υλικού

:

θεματική

ταξινόμηση,παρακολούθηση
ελλείψεων σε

θέματα

και

της

ευρετηρίαση,

συλλογής

της

τίτλους βιβλίων,

καταλογογράφη,

Βιβλιοθήκης,

απόσυρση

εντοπισμός

κατεστραμμένων

τεκμηρίων, παραγγελία και παραλαβή νέων τίτλων βιβλίων και επεξεργασίας
τους

-itemholdings,επισήματα,

αποκατάσταση

υλικού

της

barcodes,
συλλογής,

ταξιθέτηση-,
εξυπηρέτηση

συντήρηση
κοινού,

και

παροχή

πληροφοριών, καθοδήγηση στην έρευνα, δανεισμός, κρατήσεις, διαχείριση
προστίμων), τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών, αλλά και σε επίπεδο πιο
προσωπικό, μέσα από την παροχή υπηρεσιών, που απευθύνονται άμεσα στους
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χρήστες της Βιβλιοθήκης και τις ανάγκες τους με σκοπό την ικανοποίησή τους και
την ανάδειξη των πολλαπλών εκπαιδευτικών ρόλων της Βιβλιοθήκης.
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
δυνατότητα

να

καλύψουμε

κενά

για κάθε εξάμηνο, έχουμε τη

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 Φεβρουάριο του 2018, 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

την

περίοδο

2018-19,

για

το

Παιδαγωγικό

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ο συνολικός αριθμός τίτλων που παραγγέλθηκαν
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είναι61 (102 αντίτυπα) με συνολικό κόστος παραγγελίας1.639,45ενώ για το
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παραγγέλθηκαν29
τίτλοι (68 αντίτυπα)με συνολικό κόστος1.057,18
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.
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,
σπουδαστές/τριες του Τμήματος Βρεφονηπιοκόμων (ΔΙΕΚ και ΑΤΕΙΘ) και για
πρώτη φορά επισκέφτηκαν τη Βιβλιοθήκη μια ομάδα τριών παιδιών με τέσσερις
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ενήλικες συνοδούς(την Κοινωνική Λειτουργό, την Ψυχολόγο και δύο Νομικούς)
από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.
Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις γίνονται έπειτα από συνεννόηση με τους/τις
υπεύθυνους/ες δασκάλους/ες, καθηγητές/τριες. Η ενημέρωση προσαρμόζεται
στις ηλικιακές ομάδες των επισκεπτών/τριών και αφορούν κυρίως σεβασικές
υπηρεσίες και λειτουργίες μίας βιβλιοθήκης, τον τρόπο αναζήτησης και
εντοπισμού των βιβλίων, ώστε να έχουν μια πρώτη επαφή με δεξιότητες που θα
τους

φανούν

χρήσιμες

ως

μαθητές/τριες

και

ακόμα

περισσότερο

ως

φοιτητές/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 2018και
συνεχίστηκαν με νέα άτομα, έναν φοιτητή και τέσσερις φοιτήτριες, από τον
Οκτώβριο του 2018 έως και τον Απρίλιο του 2019.
Τα νέα άτομα εκπαιδεύτηκαν από το προσωπικό της Βιβλιοθήκηςστον τρόπο
ταξιθέτησης (LibraryofCongress) των βιβλίων στα ράφια.Σε κάθε εθελοντή και
εθελόντρια, η Βιβλιοθήκη εκτός από τις βεβαιώσεις εθελοντικού έργου,
προσφέρει ένα μπλουζάκι με τυπωμένο πρωτότυπο λογότυπο, τη φράση
«νοιάζομαι για τη βιβλιοθήκη», (το οποίο επιμελήθηκε επαγγελματίας γραφίστας)
και το λογότυπο της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής.
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
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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, για τη γνωριμία και την
επικοινωνία με έναν/μία συγγραφέα, που τα βιβλία τους θα αποτελέσουν αφορμή
για κοινωνικό διάλογο, για ανταλλαγή απόψεων, είναι πάντα επιθυμητές από την
επιτροπή Βιβλιοθήκης.
Το Δεκέμβριο του 2018 έγινε παρουσίαση δύο παιδικών βιβλίων που έχουν
γραφεί από τις απόφοιτες του ΠΤΔΕ ΑΠΘ, κυρίες Ιωαννίδου Αικατερίνη,
Γεωργάκη-Κόλλια
Φανταστικής:

το

Ειρήνη
κουμπί»

και

Ποζίδου

και

«Το

Ροζαλία.
ατελιέ

Τίτλοι

της

«Το

ατελιέ

Φανταστικής:

της

Κοίτα»

Το Μάρτιο του 2019 η κυρία Αποστολίδου παρουσίασε το νέο βιβλίο της κυρίας
Γαβριηλίδου Σοφίας «Εκδότες, βιβλία, παιδιά».
Τον Απρίλιο του 2019 η κυρία Ιωάννα Μπίμπου παρουσίασε τη νεότερη έκδοση
του βιβλίου του JeromeBruner «Δημιουργώντας ιστορίες» και τον Ομότιμο
Καθηγητή

κύριο Κουγιουμτζάκη Γιάννη, ο οποίος έχει την επιστημονική

επιμέλεια

του

βιβλίου.

Δωρεές
Έναακόμη αίτημα για δωρεά βιβλίων, αυτή τη φοράαπό τον διευθυντή του 16ου
Δημοτικού σχολείου της Δράμας κ. ΧρηστάκηΝίκογλουέγινε αποδεκτό από τη
Βιβλιοθήκη, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Η Βιβλιοθήκη
συγκέντρωσε 45 βιβλία επιστημονικού και λογοτεχνικού περιεχομένου, τα
πακετάρισε και τα παρέδωσε στον κύριο Νίκογλου, ο οποίος τα παρέλαβε από τη
Βιβλιοθήκη της Σχολής.
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Συνεργασίες
Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με την κ. Εύη Γεροκώστακαι τον κ. Β. Κιμούλη,
υπεύθυνους για τη διοργάνωση του πολιτιστικού προγράμματος της 16ης Διεθνής
Έκθεσης Βιβλίου, τις κυρίες Έλλη Πεταλά, Ειρήνη Γεωργάκη - Κόλλια,
Αικατερίνη Ιωαννίδου και Ρόζα Ποζίδου (μεταπτυχιακές φοιτήτριες των δύο
τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής)συμμετείχε στη 16η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
με δύο εκδηλώσεις:
Στο πρόγραμμα της παιδικής γωνίας την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 19.00 ,
αίθουσα 1, περίπτερο 13 (ΔΕΘ), η Έλλη Πεταλά (παιδαγωγός και συγγραφέας)
συμμετέχει στην εκδήλωση με τίτλο: «Ιστορίες παπουτσιών και ονείρων», η
οποία είναι βασισμένη στα βιβλία: «Ασημένια παπούτσια» και « Ήταν κάποτε ένα
όνειρο» (Εκδόσεις Πατάκη). Φοράμε τα παπούτσια μας, όχι στα πόδια, αλλά στα
χέρια, τους δανείζουμε τη φωνή μας και εκείνα μάς διηγούνται την ιστορία της
ζωής τους και τα όνειρά τους. Αναγνωρίζουμε διάσημα παπούτσια και
διαλέγουμε τα πιο αγαπημένα. Για παιδιά 5-12 ετών.
Στο πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς την Παρασκευή
10 Μαΐου στις 16:00, αίθουσα εκδηλώσεων Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
(Εθνικής Αμύνης 27) και με τίτλο: «Η εικόνα ως κείμενο σε βιβλία για παιδιά», οι
παιδαγωγοί του ατελιέ της Φανταστικής, Ειρήνη Γεωργάκη - Κόλλια, Αικατερίνη
Ιωαννίδου και Ρόζα Ποζίδου θα παρουσιάσουν και θα επεξεργαστούν από
κοινού με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες τα δύο πρωτότυπα βιβλία που έχουν
συγγράψει, το «Κοίτα» και «Το κουμπί» (εκδ. Γράφημα), έχοντας ως επίκεντρο
την εικόνα.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης με τους/τις καθηγητές/τριες της
Σχολής και την επιθυμία υποστήριξης των μαθημάτων τους, η πρόταση που έγινε
από την επιτροπή Βιβλιοθήκης στην καθηγήτρια του ΤΕΠΑΕ κ. Μ. Τσιτουρίδου,
για τη δημιουργία ενός διαφημιστικού σποτ με σκοπό την παρουσίαση και την
προβολή του εθελοντισμού, από ομάδα φοιτητών/τριών, στο πλαίσιο του
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μαθήματός της έγινε δεκτή. Τα βιντεάκια είναι έτοιμα και αυτό που ακολουθεί
είναι η επιλογή ενός ή περισσοτέρων από αυτά από την ίδια και την επιτροπή
Βιβλιοθήκης για προβολή τους από την ενημερωτική οθόνη της Παιδαγωγικής
Σχολής που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.
Προτάσεις – Μελλοντικές δράσεις
Η δράση του εθελοντισμού,η οποία έδωσε πραγματικά την ευκαιρία της
εμπλοκής των φοιτητών/τριώνστη Βιβλιοθήκη, μιας υπηρεσίας του ΑΠΘ, η οποία
αποτελεί βασικό στέλεχος της ακαδημαϊκής κοινότητας, ευελπιστούμε να
συνεχίσει από το νέο έτος. Γι’ αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί εκ νέου κάλεσμα
στις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής.
Η σκέψη για ένα «Κυνήγι θησαυρού» που θα απευθύνεται στους φοιτητές και τις
φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της
Βιβλιοθήκης παραμένει και η δράση αυτή θα προταθεί ξανά μέσα στο 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.
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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.
Μέσω αυτής της διαδικασίας λοιπόν, η Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε την πρώτη
πρόσκληση πρόσληψης το Δεκέμβριο του 2017, η οποία έληξε τον Ιούνιο του
2018. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 επιλέχθηκε, για τη μερική απασχόληση
στη Βιβλιοθήκη, η φοιτήτρια που ήταν δεύτερη στη σειρά μετά από την πρώτη
μας επιλογή. Η συνεργασία και με τις δύο φοιτήτριες ήταν ικανοποιητική και η
παρουσία τους στη Βιβλιοθήκη έστω και για τις λίγες αυτές ώρες αποδείχθηκε
πολύ χρήσιμη και αποδοτική.
Πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς κοινοποιήθηκε νέα πρόσκληση
πρόσληψης και η συγκέντρωση των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαϊου (2019). Το νέο άτομο που
θα επιλεγεί, θα ξεκινήσει την απασχόλησή του από τον Σεπτέμβριο. Θα
προηγηθούν κάποιες ώρες εκπαίδευσής του από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης
ώστε να ενημερωθεί για τα καθήκοντά του και να εξοικειωθεί με αυτά.
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Στατιστικά
Ακολουθούν κάποιοι ενδεικτικοί αριθμοί για την κίνηση της Βιβλιοθήκης για το
ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
Νέοι δανειζόμενοι ανά μήνα για το ΠΤΔΕ
Μήνας

Σεπτέμβριος 2018

Δανειζόμενοι
4

Οκτώβριος

30

Νοέμβριος

46

Δεκέμβριος

81

Μήνας

Δανειζόμενοι

Ιανουάριος 2019

28

Φεβρουάριος

10

Μάρτιος

31

Απρίλιος

33

Μάιος

37

Ιούνιος

10

Νέοι δανειζόμενοι ανά μήνα για το ΤΕΠΑΕ
Μήνας

Δανειζόμενοι

Σεπτέμβριος 2018

5

Οκτώβριος

26

Νοέμβριος

63

Δεκέμβριος

25

Μήνας

Δανειζόμενοι

Ιανουάριος 2019

8

Φεβρουάριος

12

Μάρτιος

47

Απρίλιος

24

Μάιος

24

Ιούνιος

6
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Δανεισμοί και ανανεώσεις βιβλίων Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Έτος

Μήνας

Δανεισμοί

Ανανεώσεις

2018

9

279

174

2018

10

625

270

2018

11

794

369

2018

12

547

270

Έτος

Μήνας

Δανεισμοί

Ανανεώσεις

2019

1

509

289

2019

2

353

227

2019

3

580

255

2019

4

533

227

2019

5

679

373

2019

6

311

220

Δανεισμοί και ανανεώσεις βιβλίων Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Έτος

Μήνας

Δανεισμοί

Ανανεώσεις

2018

9

221

122

2018

10

527

233

2018

11

715

280

2018

12

452

190

Δανεισμοί

Ανανεώσεις

Έτος

Μήνας

2019

1

405

267

2019

2

251

150

2019

3

523

174

2019

4

456

171

2019

5

569

285

2019

6

342

198
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Οικονομικός Απολογισμός
Μηνιαία καθαρά έσοδα Βιβλιοθήκης (έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ 24% και το 5% για τον ΕΛΚΕ)
Σεπτέμβριος 2018 έως και Ιούνιος 2019
Σεπτέμβριος 2018

271,29

Οτκώβριος 2018

268,15

Νοέμβριος 2018

314,08

Δεκέμβριος 2018

210,14

Ιανουάριος 2019

214,30

Φεβρουάριος 2019

254,74

Μάρτιος 2019

176,66

Απρίλιος 2019

196,13

Μάιος 2019

259,41

Ιούνιος 2019

91,37

Σύνολο 2.256,27
Μηνιαία έξοδα Βιβλιοθήκης : Οκτώβριος 2018 έως και Ιούλιος 2019
FuLLSERVICE πάγιο
φωτοτυπικού μηχανήματος
και χρέωση
φωτοαντιγράφων

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, τηλ.
2310 663003

600,05

18/12/2018

672

Ιαν. 2019 – Ιούνιος
2019

Επισκευή πλαστικοποιητή
IP110A, ανταλλακτικό motor
330

Εξάμηνη
Απασχόληση
Μάλλιου Σοφίας
Α. ΤΡΙΦΕΡΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε. (GRAFICO)

71,92

6/3/2019

Προμήθεια γραφικής
ύλης και άλλων ειδών
από χαρτί για τη
διεκπεραίωση των
εργασιών της
Βιβλιοθήκης.

ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

650,00

10/7/2019

Πληρωμή προσωπικού
Βιβλιοθήκης
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