
Διάβασα  πρόσφατα  τα  σχόλια  των  χρηστών 

της Βιβλιοθήκης από το έντυπο Η γνώμη σας 

μετράει:  «Επέκταση  ωραρίου  Βιβλιοθήκης», 

«Περισσότεροι  H/Y»,  «Περισσότερα  ελληνικά 

βιβλία»,  «Πρόσβαση  στις  ηλεκτρονικές  πηγές 

από το σπίτι»… 

Συνειδητοποιώ ότι οι απαιτήσεις των χρηστών 

ολοένα  και  αυξάνονται.  Το  προφίλ  τους  έχει 

αλλάξε ι   ε νώ   ο ι   ανάγκε ς   τ ου ς 

διαφοροποιούνται με  την πάροδο  του  χρόνου. 

Ο  ρόλος  των  Βιβλιοθηκών  δεν  είναι  πλέον 

συμβουλευτικός,  αλλά  ενεργός  στην 

αναζήτηση‐εντοπισμό‐ανάκτηση  και  χρήση 

έγκυρων πληροφοριών μετατρέποντας έτσι τη 

Βιβλιοθήκη  από  χώρο  μελέτης  σε  «Υπηρεσία 

Πληροφόρησης».  

Οι  ακαδημαϊκές  βιβλιοθήκες αφουγκράζονται 

τις  απαιτήσεις  των  χρηστών  και 

αντιλαμβανόμενες  την  ανάγκη  για 

εκσυγχρονισμό  και  ενίσχυση  του  νέου  τους 

ρόλου,  αλλάζουν  χαρακτήρα  και  φιλοσοφία. 

Προωθούν  νέες  υπηρεσίες  ενημέρωσης  και 

εκπαίδευσης στο κοινό τους και καταβάλλουν 

προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσουν  την 

απαιτούμενη  γνώση  και  εξειδίκευση  στο 

αντικείμενο μελέτης των χρηστών. 

Έχοντας  πάντοτε  ως  γνώμονα  την 

ικανοποίηση  των  πληροφοριακών  αναγκών 

των  χρηστών,  οι  βιβλιοθήκες  προχωρούν  σε 

αποτ ίμηση   του   έργου   τους   κα ι 

επαναπροσδιορίζουν αντίστοιχα τους στόχους 

και  τις  υπηρεσίες  τους,  ακολουθώντας  το 

ρεύμα της σύγχρονης εποχής.  

Μια  πρώτη  προσπάθεια  από  μέρους  των 

ελληνικών  βιβλιοθηκών  για  την  αξιολόγηση 

των  υπηρεσιών  τους,  ήταν  η  χρήση  των 

στατιστικών  στοιχείων  και  δεικτών  της 

Μονάδας  Ολικής  Ποιότητας  Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ). Τα αποτελέσματα των 

δεικτών  έδιναν  τη  δυνατότητα  εξαγωγής 

συμπερασμάτων όχι όμως και υποδείξεων για 

βελτιωτικές  κινήσεις  που  να  έχουν  ως 

επίκεντρο  την  κάλυψη  των  αναγκών  των 

χρηστών.  Για  να  επιτευχθεί  όμως  αυτό,  οι 

βιβλιοθήκες έπρεπε να υιοθετήσουν μεθόδους 

και  εργαλεία  τα  οποία  να  επιτρέπουν  την 

αξιολόγηση τους από τον ίδιο το χρήστη.  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  πιο  πάνω, 

καταλήξαμε  να  εφαρμόσουμε  για  πρώτη 

φορά το LibQual+®. Ένα αξιόλογο εργαλείο με 

τη  μορφή  ερωτηματολογίου,  το  οποίο 

χρησιμοποιείται  σε  περισσότερες  από  1000 

βιβλιοθήκες  διεθνώς.  Με  τη  χρήση  του 

LibQual+®  η  Βιβλιοθήκη  θα  συγκεντρώσει 

στοιχεία  και  πληροφορίες  από  τους  χρήστες, 

οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη 

τους  για  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που 

τους προσφέρονται.  

Εύχομαι  όλα  τα  μέλη  της  πανεπιστημιακής 

κοινότητας  να  εκμεταλλευτούν  αυτή  την 

ευκαιρία  για  να  εκφράσουν  τις  πραγματικές 

τους ανάγκες, βοηθώντας τη Βιβλιοθήκη στην 

προσπάθεια  της  να  αξιολογήσει  και  να 

βελτιώσει τις υπηρεσίες της.  

Τη δική σας άποψη είναι που θα μελετήσουμε 

για να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα  της  Βιβλιοθήκης  μας 

ώστε να γίνουμε καλύτεροι.   

 

Μάριος Ζέρβας 

Διευθυντής Βιβλιοθήκης 
 

Πηγές: 

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών 2010, Βιβλιοθήκη και Κέντρο 

Πληροφόρησης Π. Ι. Διαθέσιμο από: 

<http://17conf.lib.uoi.gr/>. [25 Φεβρουαρίου 2010]. 
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LibQual+®: Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες 

Σελίδα 2 

Ερωτήματα  όπως  η  ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  προσφέρουν  οι  βιβλιοθήκες,  η  άποψη  των  χρηστών  για  το  έργο  που 

εκτελείται από αυτές, τι είδους βελτιώσεις μπορούν να γίνουν για την ικανοποίηση των χρηστών καθώς και πως μπορεί να 

συγκριθεί  το  έργο  μιας  βιβλιοθήκης  με  αυτό  αντίστοιχων  βιβλιοθηκών,  χρήζουν  απαντήσεων  ώστε  να  βελτιώσουν  την 

εικόνα τους, να κατανοήσουν τις ανάγκες των χρηστών τους και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους.  Με την αυξανόμενη 

χρήση  της ηλεκτρονικής πληροφορίας η ανάγκη για αξιολόγηση και καταγραφή του  έργου  των  ερευνητικών  ιδρυμάτων 

διευρύνεται. 

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί από την ARL (Association of Research Libraries – Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών) το 

εργαλείο  LibQual+®  το  οποίο  είναι  ερωτηματολόγιο  συλλογής  στοιχείων  από  τους  χρήστες  όπου  μέσα  από  αυτό 

αξιολογείται η βιβλιοθήκη.  Έχει αναγνωριστεί διεθνώς αφού έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες και το χρησιμοποιούν πάνω 

από 1000 βιβλιοθήκες στον κόσμο.  Είναι διαδικτυακό και καλύπτει τρία επίπεδα: τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις και τη συμπεριφορά του προσωπικού.   

 να  ενθαρρύνει  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των 

υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες 

 να  διευκολύνει  τις  βιβλιοθήκες  να  κατανοήσουν  τις 

αντιλήψεις των χρηστών τους ως προς την ποιότητα 

της παροχής των υπηρεσιών τους 

 να παρέχει συγκριτικά στοιχεία  

 να προσδιορίσει ποιες είναι οι πρακτικές εκείνες που 

καθιστούν  αποτελεσματικότερη  την  παροχή  των 

υπηρεσιών 

 να  ενισχύσει  τις  αναλυτικές  δεξιότητες  του 

προσωπικού  των  βιβλιοθηκών  στον  τομέα  της 

επεξεργασίας  και  ερμηνείας  της  συλλογής 

δεδομένων 

Στόχοι του LibQual+® είναι: 

Από  τον  Ιανουάριο  του  2010  η LibQual+®  προχώρησε  σε 

αναβαθμίσεις  όπως  το LibQual+® Lite,  μια  συντομευμένη 

μορφή  του  εργαλείου  LibQual+®  το  οποίο  χρησιμοποιεί 

δειγματοληπτικές  μεθόδους  για  να  συλλέξει  δεδομένα 

από  τις  22  κύριες  ερωτήσεις  του  LibQual+®,  ενώ 

παράλληλα  κάθε  συμμετέχουσα  βιβλιοθήκη  έχει  τη 

δυνατότητα  να  ανταποκρίνεται  σ’  ένα  μέρος  των 

ερωτήσεων.    Αυτό  συνεπάγεται  μείωση  του  χρόνου 

εξαγωγής  των  αποτελεσμάτων  στο  μισό  ενώ  την  ίδια 

στιγμή, η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να συλλέγει δεδομένα για 

κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

Ταυτόχρονα  με  το LibQual+® Lite,  μέσα  στο  2010  η ARL 

ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα πλατφόρμα LibQual+® 

η  οποία  θα  έχει  επιπρόσθετες  καινοτομίες  όπως: 

απεριόριστος  αριθμός  επαφών  ερωτηματολογίου, 

πολυγλωσσικότητα,  απλοποιημένη    ηλεκτρονική 

διαδικασία  διαχείρισης  ερωτηματολογίου,  χώρος  για 

σχόλια  χρηστών  συμπεριλαμβανομένου  σχόλια  από 

ημιτελή ερωτηματολόγια κ.α. 
 

Πηγές:  

LibQUAL: Charting Library Service Quality 2010, About.  

Available  from:  < http://www.libqual.org/home>.  [12  February 

2010]. 



Απομακρυσμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
πηγές της Βιβλιοθήκης 

H  υπηρεσία  MyAthens  είναι  σύστημα  απομακρυσμένης  πρόσβασης  στο 

υλικό της ΒΤΠ, μέσω της οποίας ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δυνατότητα 

πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές εκτός του πανεπιστημιακού δικτύου. 

Η  ΒΤΠ  στοχεύοντας  στην  πληρέστερη  υποστήριξη  των  ερευνητικών  αναγκών  της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και γενικότερα των χρηστών της, έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε 

πλήθος  επιστημονικών  πηγών  πληροφόρησης  προσφέροντας  ταυτόχρονα  ένα  σύνολο 

χρήσιμων  εργαλείων.  Μεταξύ  άλλων,  παρέχει  πρόσβαση  και  στις  δύο  μεγαλύτερες 

βιβλιογραφικές  βάσεις  δεδομένων  και  δεδομένων  παραπομπών  παγκοσμίως,  τη  Scopus 

και τη Web of Science (WOS). Σε επίπεδο θεματικής και χρονικής κάλυψης, καθώς και σε 

επίπεδο  περιεχομένου  και  κάλυψης  αναφορών  αντιλαμβάνεται  κανείς  ότι  και  οι  δύο 

βάσεις  αποτελούν  ιδανικά  εργαλεία  για  τον  εντοπισμό  έγκυρης  και  επιστημονικής 

βιβλιογραφίας.  

Θεματική κάλυψη: 

Η Scopus παρέχει θεματική κάλυψη σε 4  κύριες θεματικές  ενότητες  (Life Sciences, Social 

Sciences,  Physical  Sciences,  Health  Sciences),  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  26  θεματικές 

κατηγορίες  και  307  υποκατηγορίες.  Η WOS  αντίστοιχα  παρέχει  θεματική  κάλυψη  σε 

πέντε  κύριες  θεματικές  ενότητες  (Business,  Business‐Finance,  Management,  Operations 

Research and Management Science, Economics) και καλύπτει επιστημονικά περιοδικά από 

256 κατηγορίες.  

Κάλυψη σε επίπεδο περιεχομένου:  

Η  Scopus  καλύπτει  περίπου  18,000  τίτλους  επιστημονικών  περιοδικών  και  36  εκ. 

εγγραφές, ενώ η WOS παρέχει κάλυψη σε περισσότερους από  10,000 τίτλους περιοδικών 

και περισσότερες από  40 εκ. εγγραφές.  

Χρονική κάλυψη και κάλυψη αναφορών (citations): 

Η  Scopus  παρά  το  γεγονός  ότι  περιλαμβάνει  εγγραφές  που  καλύπτουν  τη  χρονική 

περίοδο μέχρι το 1823, οι αναφορές (scitations) που γίνονται στις δημοσιεύσεις αρχίζουν 

από  το  1996  και  μετά.  Από  την  άλλη,  η WOS  περιλαμβάνει  εγγραφές  και  αναφορές 

(citations) που καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1900 και μετά. 
Πηγές:  

Scopus 2010, About Scopus. Available from: <http://info.scopus.com/scopus‐in‐detail/facts/>. [15 

February 2010].  

ISI Web of Knowledge 2010, Discover Web of Science. Available from:  

<http://images.isiknowledge.com/WOK48B5/help/WOS/h_database.html>. [15 February 2010] 
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MyAthens‐Διαθέσιμες πηγές :  

 BioMed Central 

 CSA Illumina 

 EBSCOhost databases 

 Emerald Management Xtra 

 JSTOR 

 MIDIRS: Maternity & Infant Care 

 ProQuest 

 Proxied PubMed 

 SAGE Journals Online 

 ScienceDirect 

 Scopus  

 Serials Solutions 360 Search  

 SpringerLink  

 Web of Science 

 Wiley InterScience 

Σύγκριση Scopus και Web of Science (WOS) 

Η υπηρεσία MyAthens 

είναι διαθέσιμη για τις 

εξής κατηγορίες 

προσωπικού: 

 Διδακτικό Ερευνητικό  

  Προσωπικό (ΔΕΠ) 

 Ερευνητικοί 

συνεργάτες 

 Ενταγμένο Προσωπικό 

 Επισκέπτες 

Ακαδημαϊκοί  

 Ειδικοί επισκέπτες 

 Μεταπτυχιακοί 

φοιτητές 

 Μεταπτυχιακοί                      

συνεργάτες 

 Διδακτορικοί φοιτητές 

Εγγραφή στην υπηρεσία MyAthens 

Η εγγραφή στην υπηρεσία MyAthens γίνεται 

ηλεκτρονικά    μέσω  της  ιστοσελίδας  της 

Βιβλιοθήκης,  συμπληρώνοντας  την 

αντίστοιχη  ηλεκτρονική  φόρμα  Εγγραφή 

στην υπηρεσία MyAthens.    

Ενεργοποίηση Λογαριασμού 

Για  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία 

ενεργοποίησης   του   λογαριασμού , 

καταχωρείται  το  όνομα  χρήστη  και  ο 

προσωπικός κωδικός πρόσβασης. Τα στοιχεία 

αυτά  αποστέλλονται  μαζί  με  τις  οδηγίες 

επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 



Ο  πληροφοριακός  γραμματισμός  των  χρηστών  είναι  ένας 

από τους πρωταρχικούς στόχους που έχει θέσει η ΒΤΠ από 

την ίδρυση της.  

Κατανοώντας τις ανάγκες των χρηστών για ενημέρωση και 

συνεχή  εκπαίδευση,  προσφέρει  σεμινάρια  καθ’  όλη  τη 

διάρκεια  του  έτους  στα  μέλη  της  πανεπιστημιακής  

κοινότητας.  Σκοπός  των  σεμιναρίων  είναι  κυρίως  η 

εξοικείωση των φοιτητών με το περιβάλλον, τις λειτουργίες 

και το υλικό της Βιβλιοθήκης ώστε να την αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο  δυνατό  βαθμό  κατά  την  διάρκεια  των  σπουδών 

τους.  Ο  συνεχής  εμπλουτισμός  της  συλλογής,  η 

ηλεκτρονική  μορφή  στην  οποία  προσφέρονται  οι  πλείστες 

υπηρεσίες και πηγές, η ανάγκη για χρήση της τεχνολογίας 

για  τον  εντοπισμό  της  πληροφορίας  αλλά  και  η 

καλλιέργεια  δεξιοτήτων  στους  χρήστες,  καθιστούν  τα 

σεμινάρια  απαραίτητα  για  κάθε  χρήστη  της  βιβλιοθήκης. 

Γι’  αυτόν  άλλωστε  το  λόγο,  εκτός  από  τα  οργανωμένα 

σεμινάρια,  γίνονται  και  σεμινάρια  σε  μικρές  ομάδες  ή 

μεμονωμένα σε κάθε χρήστη κατόπιν αιτήματος. 

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν πραγματοποιηθεί:  

 Ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης, ενημέρωση 

για  το  υλικό,  την  οργάνωση  του  και  τις  διαθέσιμες 

υπηρεσίες 

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια, στα πλαίσια των μαθημάτων 

σε  εργαστήρια  υπολογιστών,  για  τη  χρήση  της 

ιστοσελίδας,  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  σε 

ηλεκτρονική  μορφή,  χρήση  του  ηλεκτρονικού 

καταλόγου  για  εντοπισμό  βιβλίων  και  αναζήτηση 

άρθρων από τις ηλεκτρονικές πηγές 

 Εργαστηριακά  σεμινάρια  για  τη  χρήση  του 

προγράμματος διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών 

(Refworks) 

 Σεμινάρια  αναζήτησης  και  ανάκτησης  ηλεκτρονικών 

πηγών  για  τους  φοιτητές  του  Προγράμματος 

Εξομοίωσης  του  Πτυχίου  της  Νοσηλευτικής  Σχολής. 

Συγκεκριμένα,  στα  πλαίσια  του  ειδικού  μαθήματος 

«Δεξιότητες  συγγραφής  διπλωματικής»  έγινε 

παρουσίαση  με  θέμα Αξιοποίηση  της  Βιβλιοθήκης  στη 

συγγραφή  της  πτυχιακής  εργασίας.  Στη  συνέχεια  οι 

φοιτητές,  σε  μικρές  ομάδες  ή  και  ατομικά, 

παρακολούθησαν  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  για 

αναζήτηση  και  ανάκτηση  πληροφοριών  από  τις 

διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές. 

Όσον   αφορά   το   ακαδημα ϊκό   προσωπικό , 

πραγματοποιήθηκαν  ενημερωτικά  σεμινάρια  για  το  νέο 

υλικό  της  Βιβλιοθήκης,  τα  εργαλεία  αναζήτησης  της 

πληροφορίας  καθώς  και  το  πρόγραμμα  διαχείρισης 

βιβλιογραφικών αναφορών, Refworks. 

Με στόχο την αξιολόγηση των σεμιναρίων και τη βελτίωση 

του  προγράμματος  διανεμήθηκαν  ερωτηματολόγια  σε 

ομάδες  φοιτητών.  Συγκεκριμένα,  τα  ερωτηματολόγια 

απαντήθηκαν από τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος 

Νοσηλευτικής,  οι  οποίοι  παρακολούθησαν  τρία  διαδοχικά 

εκπαιδευτικά  σεμινάρια  (ένα  κάθε  βδομάδα)  στα  πλαίσια 

του μαθήματος της Πληροφορικής: 

 Ιστοσελίδα και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

 Κατάλογος Βιβλιοθήκης και στρατηγικές αναζήτησης 

 Ηλεκτρονικές πηγές με έμφαση στο εργαλείο κεντρικής 

αναζήτησης  (federated  search)  που  επιτρέπει 

ταυτόχρονη αναζήτηση σε όλες τις πηγές. 

Επιλεγμένα αποτελέσματα ερωτηματολογίων: 

 Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 147 πρωτοετείς 

φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής  

 Ενδιαφέρον παρατηρείται στο ερώτημα που αφορά την 

εμπειρία  στην  αναζήτηση  πληροφοριών  στη 

βιβλιοθήκη αλλά και στην αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 Οι  φοιτητές  ενδιαφέρονται  να    παρακολουθούν 

ανάλογα  σεμινάρια  προσαρμοσμένα  στις  ιδιαίτερες 

ανάγκες τους 

 Το  80%  των φοιτητών  κατανόησε  τη  θεματολογία  του 

σεμιναρίου 

 Όσον  αφορά  προτάσεις  για  βελτίωση  ζήτησαν  κυρίως 

περισσότερη  πρακτική,  να  διανέμονται  σχετικά 

φυλλάδια και σημειώσεις, κλπ 

 Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τα  ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν  μια  βδομάδα  μετά  από  το  τελευταίο 

σεμινάριο  και  στην  ερώτηση  «έχουν  βελτιωθεί  οι 

γνώσεις  σας,  μετά  το  σεμινάριο,  ως  προς  την 

αναζήτηση πληροφοριών;», 9% απάντησαν πάρα πολύ, 

32%  αρκετά,  23%  πολύ,  32%  λίγο  και  4  φοιτητές 

καθόλου. 
Πηγές:  

Αβραμίδου,  Αναστασία  και  Βαρδακώστα  Ιφιγένεια  (2008)  ʺ…Έτσι 

είναι  αν  έτσι  νομίζετε…:  Αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων  της  Βιβλιοθήκης  και  Κέντρου  Πληροφόρησης  του 

Χαροκοπείου  Πανεπιστημίουʺ  εισήγηση  στο  17ο  Συνέδριο 

Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών  με  θέμα:  ʺΗ  αξιολόγηση  των 

Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτωνʺ, 

http://17conf.lib.uoi.gr/files/b9.1.Abramidoy‐Bardakosta.doc 

[τελευταία πρόσβαση 23/3/2010] 

Σεμινάρια Βιβλιοθήκης στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 

Σελίδα 4 

ActaDiurna 



Η Βιβλιοθήκη πάει στα λύκεια της Λεμεσού 
κοινωνία  και  βοηθά  στην  πρόοδο  και 

αναβάθμιση του κοινωνικού συνόλου στο 

οποίο ανήκει».  

Σε  κάθε  επίσκεψη  της,  η  Βιβλιοθήκη 

ενημερώνει  τους  τελειόφοιτους  μαθητές 

των  λυκείων  για  τις  δυνατότητες  μιας 

ακαδημαϊκής  βιβλιοθήκης  και  για  τη 

σημασία  της  μέγιστης  αξιοποίησης  της 

κατά την εισδοχή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στόχος της επίσκεψης είναι 

να  αντιληφθούν  οι  μαθητές  τη 

χρησιμότητα  των  υπηρεσιών  της 

Βιβλιοθήκης,  προκειμένου  να  την 

επισκέπτονται  και  να  την  εντάξουν 

στην καθημερινότητα τους.   

Η ΒΤΠ,  μέσα στα πλαίσια  ενίσχυσης  του 

κοινωνικού  της  ρόλου  και  συμβολής  της 

στην τοπική κοινωνία, έχει δρομολογήσει 

επισκέψεις  σε  λύκεια  της  Λεμεσού. Ήδη, 

δύο επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κατά 

τον  περασμένο  Νοέμβριο  και  Δεκέμβριο 

στα  Λύκεια  Αγίου  Αντωνίου  και  Αγίου 

Ιωάννη.  

Μέσα  από  αυτές  τις  επισκέψεις,  η 

Βιβλιοθήκη  δημιουργεί  γέφυρες 

επικοινωνίας  με  τα  λύκεια  της  πόλης 

ενισχύοντας παράλληλα το κοινωνικό της 

πρόσωπο.  Μεταξύ  άλλων,  ο  Διευθυντής 

της  Βιβλιοθήκης,  κ.  Μάριος  Ζέρβας, 

ανέφερε ότι με τη δραστηριοποίηση εκτός 

πανεπιστημιακής  κοινότητας ,   η 

Βιβλιοθήκη  «προσφέρει  στην  τοπική 

Σελίδα 5 

Τεύχος 2 

Αίτηση συμμετοχής   

σε σεμινάριο  
 

Η εκπαίδευση και 

πληροφόρηση των 

χρηστών είναι ένας από 

τους πιο βασικούς μας 

στόχους. Γι’ αυτό 

παρέχουμε τη δυνατότητα 

σε οποιοδήποτε μέλος της 

Βιβλιοθήκης να 

παρακολουθήσει σεμινάριο 

σε ατομικό ή και ομαδικό 

επίπεδο. 
Αιτηθείτε την 

παρακολούθηση ενός 

σεμιναρίου 

συμπληρώνοντας την 

ηλεκτρονική αίτηση που θα 

βρείτε στην ιστοσελίδα της 

Βιβλιοθήκης! 



ActaDiurna 

Σελίδα 6 

Οι εγγραφές του ΚΤΙΣΙΣ διαθέσιμες μέσω του Worldcat 

Ο  OAIster  είναι  ένας  συλλογικός  κατάλογος  αρχείων  ανοικτής  πρόσβασης.  Δημιουργήθηκε 

συγκεντρώνοντας  συλλογές  ανοικτής  πρόσβασης  παγκοσμίως  χρησιμοποιώντας  το  πρωτόκολλο 

επικοινωνίας  «Open Archives  Initiative  Protocol  for Metadata Harvesting  (OAI‐PMH).»  Σήμερα,  ο OAIster 

αποτελείται πάνω από 23 εκατομμύρια αρχεία ψηφιακών πηγών προερχόμενα από 1.100 και πλέον φορείς.  

Η  βάση  δεδομένων  του  OAIster  προστέθηκε  στο  OCLC  καθιστώντας  έτσι  τις  συλλογές  του  ελεύθερα 

διαθέσιμες  και  προσβάσιμες  στο  διαδίκτυο.  Σκοπός  της  κίνησης  αυτής  είναι  η  συνέχεια  της  ανοικτής 

πρόσβασης  σε  χιλιάδες  ψηφιακές  συλλογές  και  η  επέκταση  της  συλλογής  του Worldcat  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων 

επιστημονικού υλικού.   

Το OCLC σχεδιάζει να θέσει σε κυκλοφορία μια ξεχωριστή βάση ανοικτής πρόσβασης παρέχοντας ένα μοναδικό σύνδεσμο 

URL προς τις εγγραφές του OAIster. Οι εγγραφές του OAIster θα συνεχίσουν να ευρετηριάζονται  από τον Worldcat.org  και 

θα είναι προσβάσιμες μαζί με βιβλιογραφικές εγγραφές από βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο. 

Τα πιο πάνω αποτελούν μια θετική εξέλιξη για τη ΒΤΠ καθώς το ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ, μέσω του πρωτόκολλου 

επικοινωνίας OAI‐PMH  (Open Archives  Initiative Protocol  for Metadata Harvesting),  παρέχει  τα    μεταδεδομένα  του  στον 

OAIster  διαδίδοντας  και  προβάλλοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  ερευνητική  δραστηριότητα  του  ΤΕΠΑΚ  μέσω  του 

παγκόσμιου συλλογικού καταλόγου Worldcat.org. 

Αναζητώντας, για παράδειγμα, άρθρα με συγγραφέα τον κ. Αντώνη Δανό (Λέκτορα Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών)  στον Worldcat.org,  εμφανίζει  εννέα  αποτελέσματα  εγγραφών  από  τη  συλλογή  Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις  του 

ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ. Επίσης αναζητώντας με τον όρο Λεμεσός εμφανίζει 168 αποτελέσματα εγγραφών από 

την ψηφιακή συλλογή Φωτογραφίες Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια (ΓΣΟ). 

Ψηφιακή συλλογή Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια 
Η ψηφιακή συλλογή του Γυμναστικού Συλλόγου 

Ολύμπια  περιλαμβάνει    φωτογραφίες  από  τους 

Παγκύπριους  αγώνες  στίβου  από  1896‐2007. 

Μέσα από τις μορφές των πρώτων νικητών των 

Παγκύπριων  αγώνων  ξεπηδά  ολόκληρη  η 

ιστορία  του  Κυπριακού  στίβου.  Οι  φωτογραφίες 

και  η  τεκμηρίωση  τους  πάρθηκαν  από  το 

λεύκωμα  της  Κυπριακής  Ομοσπονδίας 

Ερασιτεχνικού  Αθλητισμού  Στίβου  (ΚΟΕΑΣ), 

“Χρυσοί Παγκυπριονίκες”  καθώς επίσης και από 

το  φωτογραφικό  αρχείο  του  Συνδέσμου 

Βετεράνων  Αθλητών  Στίβου  Λεμεσού.  Η 

ψηφιοποίηση  της  συλλογής  έγινε  στα  πλαίσια 

του  4ου  Επιστημονικού  Συμποσίου  Προφορικής 

Ιστορίας “Η Λεμεσός και η αθλητική της ιστορία”. 

Η  συλλογή  είναι  προσβάσιμη  μέσω  του 

ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ της ΒΤΠ. 

Ο  Γυμναστικός  Σύλλογος  Ολύμπια  είναι  ο  αρχαιότερος  αθλητικός  σύλλογος  της  Κύπρου  και  ο  δεύτερος  αρχαιότερος  

σύλλογος στον Ελληνικό χώρο μετά τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Ιδρύθηκε το 1892 από τοπικούς παράγοντες της 

Λεμεσού,  τους Ανδρέα Θεμιστοκλέους,  Ιωάννη Κυριακίδη, Αριστόδημο Κυριακίδη, Ν. Κλ. Λανίτη,  Χριστόδουλο Σώζο και 

Ηρακλή  Σκυριανίδη.  Διαδραμάτισε,  επίσης,  πρωταρχικό  και  σημαίνοντα  ρόλο  στην  ίδρυση  του  ΣΕΓΑΣ  (Σύνδεσμος 

Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων). Ο ΓΣΟ έλαβε μέρος στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες  το 1896 

στην  Αθήνα  όπου  κέρδισε  και  το  Χρυσό  Μετάλλιο  στους  αγώνες  με  πιστόλι.  Από  τότε,  ο  ΓΣΟ  ανέπτυξε  έντονη 

δραστηριότητα,  τόσο  στην  Κύπρο  όσο  και  στην  Ελλάδα.  Το  1925  οργάνωσε  και  φιλοξένησε  το  πρωτάθλημα  των 

Πανελλαδικών Αγώνων Στίβου, και το 1928 καθιέρωσε τους Παγκύπριους Αγώνες Σχολείων. Το 1929, ο ΓΣΟ προχώρησε σε 

μια  επαναστατική  για  τα  τότε  χρόνια  κίνηση,  επιτρέποντας  τη  συμμετοχή  γυναικών  στους  αγώνες,  παίζοντας  έτσι 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική εξέλιξη της Κύπρου. Ορόσημο για τον ΓΣΟ ήταν, επίσης, η νίκη του αθλητή Στέλιου 

Κυριακίδη στον Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946, και την διάκριση πολλών άλλων αθλητών του στους Βαλκανικούς και 

Πανευρωπαϊκούς αγώνες. 
Πηγές: 

Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ 2010. Διαθέσιμο από: <http://www.limassolmarathon.com/greek/marathon‐organisation.php> >.  

[5 Μαρτίου 2010].  

Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), Χρυσοί Παγκυπριονίκες, ΚΟΕΑΣ, Κύπρος. 

Αθλητικαί δόξαι του ΓΣΟ, 1912 

Οι εγγραφές του ΚΤΙΣΙΣ διαθέσιμες μέσω του Worldcat 



Affective,  Interactive  and  Cognitive  Methods  for  E‐Learning  Design:  Creating  an 

Optimal Education Experience 

Αιμιλία Τζαναβάρη,  Νικόλας Τσαπατσούλης 

Στην ηλεκτρονική  εξ αποστάσεως  εκπαίδευση  (e‐learning)  ο μαθητής αφιερώνει  ένα 

μεγάλο μέρος του χρόνου του συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο και αλληλεπιδρώντας με 

εφαρμογές  του  Παγκόσμιου  Ιστού  (Web).  Η  αλληλεπίδραση  αυτή  είναι  εξαιρετικά 

σημαντική  διότι  επηρεάζει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ο  μαθητής  λαμβάνει, 

επεξεργάζεται και κατανοεί ή όχι την παρεχόμενη πληροφορία. 

Το  βιβλίο  εστιάζει  στη  μελέτη  και  εφαρμογή  βασικών  αρχών  αλληλεπίδρασης 

ανθρώπου‐υπολογιστή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων αλλά 

και εφαρμογών τεχνολογικά υποβοηθούμενης μάθησης γενικότερα για τη δημιουργία 

μιας  καλύτερης  μαθησιακής  εμπειρίας.  Αναζητούνται  οι  πλέον  σημαντικές 

παράμετροι  σχεδίασης,  διαπροσωπείας  αλλά  και  περιεχομένου  και  προτείνονται 

λύσεις για τη δημιουργία ενός ιδεώδους περιβάλλοντος  μάθησης. 

Social Computing and Virtual Communities  

Παναγιώτης Ζαφείρης, Chee Siang Ang 

Το  βιβλίο  Social  Computing  and  Virtual  Communities  συγκεντρώνει  τις  έρευνες  από 

διεθνείς  εμπειρογνώμονες  και  ακαδημαϊκούς  με  σκοπό  να  προσφέρει  το  είδος  της 

διεπιστημονικής μελέτης που απαιτείται στους τομείς των διαδικτυακών κοινοτήτων 

και κοινωνικών δικτύων.  

Το  έργο  αυτό  προσφέρει  περιπτωσιολογικές  μελέτες  διαφόρων  τομέων  των 

εικονικών  κοινοτήτων  και  των  διαφόρων  τύπων  των  κοινωνικών  τεχνολογιών, 

αλλά  και  υπογραμμίζει  θεωρητικές  και  μεθοδολογικές  πτυχές  που  απαιτούνται 

για την έρευνα και την ανάλυση αυτών των κοινοτήτων. 

Solar Energy Engineering: Processes and Systems 

Σωτήρης Καλογήρου 

Το  βιβλίο  ασχολείται  με  τη  Μηχανική  της  Ηλιακής  Ενέργειας  όπου  αναλύονται 

διάφορες  διεργασίες  και  ηλιακά  συστήματα.  Αρχίζει  με  μια  ανασκόπηση  των 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  της  καύσης  ορυκτών  καυσίμων  και  άλλων  μορφών 

ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  εκτός  της  ηλιακής.  Στη  συνέχεια  εξετάζονται  τα 

περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά  που  περιλαμβάνουν  την  ηλιακή  γεωμετρία  και 

μέτρηση  του  ηλιακού  δυναμικού.  Επιπλέον,  εξετάζονται  τα  διάφορα  είδη  ηλιακών 

συλλεκτών  και  τρόποι  μέτρησης  της  απόδοσης  τους.  Αναλύονται  τα  συστήματα 

θέρμανσης νερού χρήσης, θέρμανσης και ψύξης χώρων, αφαλάτωσης,  βιομηχανικές 

εφαρμογές,  καθώς  επίσης,  φωτοβολταϊκά  και  ηλιοθερμικά  συστήματα.    Στο  τέλος 

δίνονται  οι  μέθοδοι  σχεδιασμού,  προσομοίωσης  και  οικονομικής  ανάλυσης  των 

ηλιακών συστημάτων.  

Στο  ιστολόγιο  της  Βιβλιοθήκης  μπορείτε  να  διαβάσετε  μεγάλο  μέρος  του 

βιβλίου  ηλεκτρονικά  αλλά  και  να  γράψετε  τα  δικά  σας  σχόλια  για  το 

βιβλίο. 

Τεύχος 2 
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ActaDiurna 

Business Source Complete 

Παρέχει  πρόσβαση  στο  πλήρες  κείμενο  άρθρων  σε 

περισσότερα από 3.300 περιοδικά. Καλύπτει όλα τα θέματα 

της  διοίκησης  όπως  μάρκετινγκ,  διαχείριση,  MIS 

(Συστήματα  Διοίκησης  και  Πληροφοριών),  POM  (Διοίκηση 

Παραγωγής και Υπηρεσιών), λογιστική, χρηματοδότηση και 

οικονομικά. 

Η  INSPEC  Direct  είναι  ένα  δυναμικό  εργαλείο  ειδικά 

σχεδιασμένο  για  τους  ερευνητές  της  επιστήμης  και 

εφαρμοσμένης  μηχανικής,  τους  φοιτητές  και 

επαγγελματίες  με  διαφορετικά  υπόβαθρα.  Περιλαμβάνει 

περιλήψεις και ευρετήρια παρέχοντας πληροφορίες από την 

παγκόσμια  βιβλιογραφία  σε  θέματα:  Φυσικής, 

Ηλεκτρολογίας,  Ηλεκτρονικής,  Επικοινωνιών,  Μηχανικής 

ελέγχου,  Πληροφορικής,  Τεχνολογίας  της  Πληροφορικής, 

Μηχανικής  κατασκευών,  Μηχανικής  παραγωγής  και 

Μηχανολογίας.  

RSC eBook Collection 

Η  συλλογή  ηλεκτρονικών  βιβλίων  RSC  αποτελεί  σημείο 

αναφοράς  για  οποιονδήποτε  ασχολείται  με  τις  χημικές 

επιστήμες.  Περισσότερα  από  700  βιβλία  τα  οποία 

καλύπτουν  40  έτη  έχουν  συγκεντρωθεί,  ψηφιοποιηθεί  σε 

μορφή  pdf  αρχείων  και  είναι  πλήρως  αναζητήσιμα.  Το 

αποτέλεσμα  είναι μια περιεκτική  επισκόπηση  της  έρευνας 

και της άποψης σε διάφορους τομείς της χημικής επιστήμης.  

Academic Search Complete 

Καλύπτει  το  πλήρες  κείμενο  7,400  περιοδικών  περίπου,  εκ 

των  οποίων  περισσότερα  από  6,300  είναι  αξιολογημένα 

επιστημονικά  περιοδικά.  Επιπρόσθετα  περιλαμβάνει 

ευρετήριο  και  περιλήψεις  για  τα  11,500  περιοδικά  της 

συλλογής.  Οι  πληροφορίες  που  προσφέρει  καλύπτουν 

σχεδόν  όλες  τις  κατηγορίες  ακαδημαϊκών  σπουδών,  σε 

θέματα  Πληροφορικής,  Μηχανολογίας,  Φυσικής,  Χημείας, 

Γλώσσας  και  Γλωσσολογίας,  Τέχνης  και  Λογοτεχνίας, 

Ιατρικών Επιστημών, Εθνολογίας και άλλων.  

Art & Architecture Complete  

Ερευνητική βάση δεδομένων για  τη μελέτη  της  τέχνης και 

της  αρχιτεκτονικής.  Ενδιαφέρει  κυρίως  τους  μελετητές 

τέχνης,  τους  καλλιτέχνες,  τους  σχεδιαστές,  τους 

σπουδαστές  και  γενικότερα  τους  ερευνητές.  Καλύπτει  ένα 

ευρύ  φάσμα  σχετικών  θεμάτων,  όπως  αντίκες,  τέχνη  και 

ιστορία  της  τέχνης,  σχεδιασμός  εσωτερικού  χώρου  και 

σχεδιασμός  τοπίων.  Δοκιμαστική  πρόσβαση  μέχρι  30 

Νοεμβρίου 2010.  

Nature Publishing Group NPG 

Ο  εκδότης  NPG  παρέχει  πληροφορίες  επιστημονικού  και 

ιατρικού  περιεχομένου  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή. 

Συγκεκριμένα  προσφέρει  πρόσβαση  σε  επιστημονικά 

περιοδικά,  online  βάσεις  δεδομένων  και  υπηρεσίες  σε 

θέματα  Επιστημών  Υγείας,  Φυσικών  Επιστημών,  Χημείας, 

Εφαρμοσμένων  Επιστημών  και  Ιατρικής.  Δοκιμαστική 

πρόσβαση μέχρι 8 Απριλίου 2010. 

Δοκιμαστική πρόσβαση σε Βάσεις 
Δεδομένων 



Biomed Central 

Η  BioMed  Central  είναι  ένας  STM  (Science, 

Technology  and Medicine)  εκδότης,  πρωτοπόρος 

στο  μοντέλο  δημοσίευσης  μέσω ανοικτής  πρόσβασης.    Προσφέρει  μεγάλη ποικιλία 

περιοδικών και  άλλων υπηρεσιών  και  δεσμεύεται  να  διατηρήσει  τα  υψηλά  επίπεδα 

(high  standards)  μέσω  αυστηρών  ομότιμων  αναθεωρήσεων  (peer  review).  Επιπλέον, 

πολλά  περιοδικά  δημοσιευμένα  από  τη BioMed Central  έχουν  δεχθεί  αναφορές  και 

έχουν ήδη αξιολογηθεί (Impact Factors), ενώ όλα τα ερευνητικά άρθρα είναι ελεύθερα 

προσβάσιμα.  Τέλος,  υποστηρίζει  τη  PubMed  Central  καθώς  και  άλλα  ψηφιακά 

αποθετήρια  και  προωθεί  τη  μέθοδο  αυτοαρχειοθέτησης  (self‐archiving)  από  τους 

συγγραφείς.  

Κατά  την  τελευταία  εικοσαετία  το  κόστος  συνδρομής  σε  ηλεκτρονικές  πηγές 

πληροφόρησης  αυξήθηκε  δραματικά  και  διαφοροποιόταν  ανάλογα  με  τον 

επιστημονικό  κλάδο  και  το  περιοδικό.  Αποτέλεσμα  αυτού  ήταν,  τα  λιγότερο  εύπορα 

ιδρύματα  να  μην  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στο  οικονομικό  κόστος  κι  έτσι  να 

προβαίνουν σε ακύρωση συνδρομών. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε «κρίση της τιμής 

των  περιοδικών»  (serials  pricing  crisis)  και  γι’  αυτό  κρίθηκε  απαραίτητο  να  βρεθούν 

εναλλακτικές  λύσεις.  Τότε  άρχισε  να  αναπτύσσεται  το  κίνημα  της  ελεύθερης 

πρόσβασης  (open  access)  το  οποίο  έγινε  ευρύτερα  γνωστό  μετά  τη  συνθήκη  του 

Βερολίνου το 2003 . Σύμφωνα με το   κίνημα αυτό εξασφαλίζεται η άμεση και ανοιχτή 

πρόσβαση σε ερευνητικά δημοσιεύματα μέσω διαδικτύου. 

Στη συνέχεια, οι εκδότες άρχισαν να πειραματίζονται με το μοντέλο «ο συγγραφέας 

πληρώνει»  (αγγλ.  “author  pay  model”).  Πρόκειται  για  ένα  μοντέλο  που  αφορά 

εκδόσεις  ανοιχτής  πρόσβασης,  όπου  το  κόστος  έκδοσης  του  επιστημονικού  άρθρου 

καταβάλλεται  από  τον  συγγραφέα  ή  τον  οργανισμό  στον  οποίο  ανήκει.  Με  το 

επιχειρηματικό αυτό μοντέλο μεταφέρονται οι δαπάνες έκδοσης από τον αναγνώστη–

συνδρομητή στον συγγραφέα ή/και στο ίδρυμα/φορέα χρηματοδότησης του. 

Για  παράδειγμα,  εάν  η  ΒΤΠ  είναι  συνδρομητής  σ’  έναν  εκδότη  που  υποστηρίζει  το 

μοντέλο  ανοιχτής  πρόσβασης  (π.χ.  BioMed  Central),  ο  συγγραφέας  ‐  μέλος  της 

ακαδημαϊκής κοινότητας  επωμίζεται ένα μικρό ποσό για τη δημοσίευση του άρθρου 

του.  Σ’ αυτήν την περίπτωση όλοι κερδίζουν εφόσον: 

ο  συγγραφέας  πετυχαίνει  να  γίνει  γνωστός  σε  ευρύτερο  κοινό  προβάλλοντας  το 

έργο  του  σε  ανοιχτή  πρόσβαση  έχοντας  έτσι  περισσότερες  πιθανότητες  να  γίνει 

αναφορά (citation) στο άρθρο του 

οι  χρήστες  δεν  εξαρτώνται  από  τις  συνδρομές  της  Βιβλιοθήκης  για  να  έχουν 

πρόσβαση στο κείμενο των δημοσιεύσεων 

οι  Βιβλιοθήκες  και  τα  Ιδρύματα  πληρώνουν  μικρότερα  ποσά  ενώ  παράλληλα 

προάγεται η επιστημονική και ακαδημαϊκή έρευνα 

 

Πηγές: 

Joint, Nicholas 2009, ʺThe ʹʹauthor paysʹʹ model of open access and UK‐wide information strategyʺ, 

Library Review, vol. 58, no. 9, pp. 630‐637. Available from: General OneFile. [29 Janurary 2010].  

Beaudouin‐Lafon, Michel 2010, ʺViewpoint: open access to scientific publicationsʺ, 

Communications of the ACM, vol. 53, no. 2, p. 32. Available from: General OneFile. [29 January 

2010].  

Καπιδάκης, Σαράντος, Ηλεκτρονική Δημοσίευση, Διαφάνειες του μαθήματος Ηλεκτρονικής 

Δημοσίευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2009.  
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Author pay model 



Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γελοιογράφων «ΓΕ.ΛΑ.»  και ο Όμιλος Γελοιογραφίας του ΤΕΠΑΚ 

πραγματοποίησαν  με  επιτυχία  έκθεση  γελοιογραφίας,  η  οποία  φιλοξενήθηκε  στη 

Βιβλιοθήκη Βασίλης Μιχαηλίδης από τις 8‐19 Φεβρουαρίου 2010. Η έκθεση με τίτλο «ΕΥΡΩ‐

ΚΥΠΡΟΙ‐ΛΕΖΟΙ» ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Ζήνωνος («Στασίνος») και σ’ 

αυτή  συμμετείχαν  όλοι  οι  Κύπριοι  Γελοιογράφοι  μέλη  του  «ΓΕΛ.Α.»,  που  δημοσιεύουν 

σκίτσα  τους  σε  κυπριακά  έντυπα.  Ανάμεσα  τους  και  ο  κυπριακής  καταγωγής 

σκιτσογράφος Διογένης Καμένος,  καθώς  επίσης και  ο  επίτιμος πρόεδρος  του Συνδέσμου 

Γιώργος Μαυρογένης. Την έκθεση επισκέφθηκαν αρκετοί φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, μέλη του 

ακαδημαϊκού  και  διοικητικού  προσωπικού,  δημότες  της  Λεμεσού,  ομάδες  μαθητών 

δημοτικών σχολείων και αρκετοί τουρίστες. 

Ένα από τα διάφορα αξιοσημείωτα γεγονότα – εκτός από διάφορα κολακευτικά λόγια για 

την  Έκθεση  και  τους  κυπρίους  γελοιογράφους  ‐  ήταν  τα  αρνητικά  σχόλια  ομάδας 

φοιτητών  του ΤΕΠΑΚ για  ένα σκίτσο  του BOSS  με θέμα  τον χουλιγκανισμό στα γήπεδα 

που συνδύαζε ως συνήθως το ποδόσφαιρο με την πολιτική.    

Όταν εκ των υστέρων αναφέρθηκε το περιεχόμενο των σχολίων στο γελοιογράφο  (Σώτο 

Βοσκαρίδη,  μέλος  του  ακαδημαϊκού  προσωπικού  του  ΤΕΠΑΚ)  μας  ανέφερε  ότι  οι 

σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι 

φοιτητές  πρέπει  κατά 

πάσαν  πιθανότητα  να 

ήταν  απληροφόρητοι 

σχετικά  με  το  σύνολο 

των  πραγματικών 

γεγονότων  στα  οποία 

βασίστηκε  για  να 

φ τ ι ά ξ ε ι   τ ο 

συγκεκριμένο  σκίτσο 

τ ο υ   ( τ ο   ο π ο ί ο 

φιλοξενούμε  δίπλα,  με 

την άδεια του BOSS). 

Στις  21 Νοεμβρίου  2009  πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία  στη  Βιβλιοθήκη  η  επιστημονική 

ημερίδα με θέμα «Η Δημόσια Σφαίρα στην Ψηφιακή Εποχή». Την ημερίδα διοργάνωσε το 

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου  (ΕΣΔ)  της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών 

και  Επικοινωνίας  του  ΤΕΠΑΚ.    Χαιρετισμούς  απηύθυναν  ο  Υπουργός  Παιδείας  και 

Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημητρίου, ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ 

καθηγητής  Ιωάννης  Μαντάς,  καθώς  επίσης  και  ο  Συντονιστής  του  Τμήματος  ΕΣΔ 

καθηγητής Νίκος  Δεμερτζής.  Παρευρέθηκαν  διακεκριμένοι  ακαδημαϊκοί  του  εξωτερικού 

όπως για παράδειγμα οι Frank Webster, Paul Negrine, Marcell Machil.  

Στην ημερίδα εκφράστηκαν απόψεις όσον αφορά τη δημόσια σφαίρα και την επιρροή που 

ασκεί  στον  πολίτη,  δίνοντας  του  τη  δυνατότητα  να  διαμορφώσει  άποψη  και  να  ασκεί 

κριτική  έναντι  στην  εξουσία  και  τα  πολιτικά  κόμματα.  Μέσα  από  τον  τεράστιο  όγκο 

πληροφοριών  που  του  προσφέρονται,  ο  πολίτης  σήμερα  είναι  σε  θέση  να  επιλέγει,  να 

φιλτράρει και κατ’ επέκταση  να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες εντάσσοντας τις μέσα σ’ 

ένα  εννοιολογικό  πλαίσιο  με  βάση  τις  κοινωνικές  τους  πεποιθήσεις  και  πολιτικές 

αντιλήψεις.   
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ActaDiurna 

Έκθεση Γελοιογραφίας 

Επιστημονική Ημερίδα 

Εκδηλώσεις 

Αυτές  είναι  μόνο  μερικές 

από  τις  εκδηλώσεις  που 

λαμβάνουν  χώρα  στη  ΒΤΠ. 

Κατά  καιρούς  η  Βιβλιοθήκη 

φιλοξενεί  διάφορες  δραστη‐

ριότητες,  εκδηλώσεις  και 

εκθέσεις.  Σκοπός  είναι  η 

γνωριμία  του  ευρύτερου 

κοινού με το περιβάλλον της 

Βιβλιοθήκης  συμβάλλοντας 

έτσι στα πολιτιστικά δρώμε‐

να του τόπου. 

Περισσότερες  πληροφορίες 

για  τις  εκδηλώσεις  του 

Σ υ ν δ έ σ μ ο υ   Κ υ π ρ ί ω ν 

Γελοιογράφων  «ΓΕΛΑ»  θα 

βρείτε  στην  ιστοσελίδα:     

http://www.gela.com.cy 



Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών 

Συλλογή Λογοτεχνίας  

Η  Βιβλιοθήκη  μετά  από  αρκετά 

αιτήματα  μελών  της,  προχώρησε  στην 

ανάπτυξη  μιας  μικρής  συλλογής 

λογοτεχνικών  βιβλίων,  επιθυμώντας 

έτσι  να  καλύψει  τα  γενικά 

ενδιαφέροντα των χρηστών της και να 

προάγει τη φιλαναγνωσία γενικότερα. 

Στα  ράφια  της  Βιβλιοθήκης  θα  βρείτε 

βιβλία τόσο από την ελληνική όσο και 

από την ξένη λογοτεχνία. 

Συλλογή Βασίλη Μιχαηλίδη  

Η Βιβλιοθήκη θέλοντας να τιμήσει τον εθνικό 

ποιητή  της  Κύπρου,  του  οποίου  το  όνομα 

χρησιμοποιεί  για  το  κτήριο  της,    αποφάσισε 

την ανάπτυξη Συλλογής Β. Μιχαηλίδη. 

Η συλλογή  περιλαμβάνει έργα του ιδίου αλλά 

και  έργα  άλλων  συγγραφέων  οι  οποίοι 

αναφέρονται  στη  ζωή  και  το  έργο  του  Β. 

Μιχαηλίδη. 

Επιπλέον του βιβλιακού υλικού, η Βιβλιοθήκη 

επιθυμεί να συγκεντρώσει και αντικείμενα τα 

οποία  σχετίζονται  με  τον  Κύπριο  ποιητή  και 

λογοτέχνη.  Για  το  λόγο  αυτό  καλεί  το 

ενδιαφερόμενο  κοινό  να  προσφέρει  και  να 

συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια.  

Ο  Συλλογικός  Κατάλογος  των  Ελληνικών  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών  (ΣΚΕΑΒ) 

προσφέρει  μια  πλούσια  πηγή  βιβλιογραφικών  δεδομένων  που  προέρχονται  από  55 

ιδρύματα  και  φορείς.  Στη  βάση  του  καταλόγου  περιέχονται  3.075.562  βιβλιογραφικές 

εγγραφές.  Η  βάση  ενημερώνεται  σταδιακά  με  την  ενσωμάτωση  των  καταλόγων  των 

βιβλιοθηκών όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.  

Ο Συλλογικός Κατάλογος  των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  (Σ.Κ.Ε.Α.Β.)  έχει 

αναβαθμίσει τον ιστότοπο του (http://www.unioncatalog.gr/), προσθέτοντας πληροφορίες  

σχετικά  με  τις  δραστηριότητες  του  Σ.Κ.Ε.Α.Β.,  όπως  για  το  Συλλογικό  Κατάλογο,  το 

Διαδανεισμό Υλικού μεταξύ Βιβλιοθηκών, το Θησαυρό Επιστημονικών Όρων. Επιπλέον 

παρέχονται  πληροφορίες  για  τις  60  βιβλιοθήκες  που  συμμετέχουν  στο  Σ.Κ.Ε.Α.Β. 

(στοιχεία  επικοινωνίας,  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  πολιτική  δανεισμού,  πολιτική 

διαδανεισμού). 

Τεύχος 2 

Σελίδα 11 

Νέες συλλογές 

 Αποτελέσματα έρευνας LibQual+®  

 Άδειες Creative Commons 

 Ανοικτή πρόσβαση 

 Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο 

 Αναβάθμιση Συστήματος Βιβλιοθήκης  

 Νέες συνδρομές 

 Ψηφιοποίηση Εφημερίδας Σατιρική 

 Εκδήλωση «24 ώρες Βιβλιοθήκη» 

 Google it! 

Διαβάστε στο επόμενο τεύχος: 

Βασίλης  Μιχαηλίδης : 

Χαρακτικό  του  Χαμπή 

Τσαγγάρη ,   πρόσφατο 

απόκτημα της ΒΠΚ 



Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: 

Μυρούλα Ακρωτηριάτου 

Πέτρος Αρτέμη 

Αθηνά Ευαγόρου 

Φωτεινή Χ. Νικολαΐδου 

Χρυσάνθη Σταύρου 
http://www.cut.ac.cy/library/ 

Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Κεντρική Βιβλιοθήκη  
Νικολάου Ξιούτα 1, 3036 Λεμεσός 
 
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας 
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, 
Λευκωσία 

Τηλ: +357-25002518 / 22001803 
Φαξ: +357-25002761 
e-mail: library@cut.ac.cy  
Newsletter email: ActaDiurna@cut.ac.cy 
Blog: http://athena.cut.ac.cy/actadiurna/ 
Facebook: Cyprus University of Technology 
Library 
Twitter: http://twitter.com/LibraryCUT 

Acta Diurna: οι καθημερινές πράξεις ή καθημερινές δημόσιες αναγγελίες της 

Ρώμης (αγγλ.: Daily Acts ή Daily Public Records). Ο όρος αναφέρεται στις 

καθημερινές επίσημες ρωμαϊκές ανακοινώσεις/γνωστοποιήσεις, ένα είδος 

καθημερινής εφημερίδας, που αφορούσαν συνήθως δικονομίες, πρακτικά 

συνεδριάσεων, αποφάσεις δικαστηρίων και θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

(κουτσομπολιά, γεννήσεις, γάμοι και κηδείες εξεχουσών προσωπικοτήτων). 

Στις Acta Diurna πρωτοεμφανίζεται και η έκφραση “publicare et 

propagare”, που σημαίνει «δημοσιεύστε και διαδώστε». Αυτή η φράση 

εμφανιζόταν πάντα στο τέλος του κειμένου και διαλαλούσε μια ανακοίνωση 

στους Ρωμαίους πολίτες.  

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 

 

Η γνώμη σας μετράει!! 

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΤΠ) θα διεξάγει ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης χρηστών και 

αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών της από τις 19 Απριλίου μέχρι τις 7 Μαΐου 2010.  

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα κληθούν να απαντήσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο LibQUAL + ® 

της  Ένωσης  Ερευνητικών  Βιβλιοθηκών  (Association  of  Research  Libraries)  που  χρησιμοποιείται  από  1000  και  πλέον 

βιβλιοθήκες παγκοσμίως. 

Σε εκτίμηση του πολύτιμου χρόνου (10 λεπτά) που θα αφιερώσετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η ΒΤΠ σας 

προσφέρει την ευκαιρία να κερδίσετε αεροπορικά εισιτήρια και άλλα δώρα αξίας μετά από κλήρωση. Η συμπλήρωση της 

ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης είναι προαιρετική για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και δε συνδέεται με  τις απαντήσεις 

σας. 

Η  συμβολή  σας  στην  αξιολόγηση  των  υπηρεσιών  μας  είναι  πολύτιμη  στο  να  μας  βοηθήσετε  να  αξιολογήσουμε  τις 

υπηρεσίες μας  και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας.  

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο 

Ολικής Ποιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση libqual@cut.ac.cy  ή στα τηλέφωνα 25002518 και 22001803.  

 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, 

 

Μάριος Ζέρβας 

Copyright © 2010, Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 


