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πρόλογος
Η παρούσα έκδοση επιχειρεί μια λιτή αλλά ταυτόχρονα περιεκτική καταγραφή της δραστηριότητας
που αναπτύσσει το Ίδρυμά μας στα πλαίσια του Προγράμματος “Αναβάθμιση των προσφερομένων
Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας”, το οποίο συνχρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,
αποδεικνύοντας, για μια ακόμη φορά ότι η οικονομική δυσπραγία αποτελεί τροχοπέδη για κάθε δημιουργική
πρωτοβουλία ενώ η οικονομική ευχέρεια συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
και στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων όσο και στη θεσμική εξέλιξη και καταξίωση του Ιδρύματός μας.
Η εν λόγω έκδοση υλοποιήθηκε με κονδύλια του ανωτέρω Προγράμματος, χάρη στα οποία κατέστη δυνατή
η σταδιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, του λογισμικού, του οπτικοακουστικού υλικού και τον εμπλουτισμό των βιβλιογραφικών βάσεων,
των εντύπων και ηλεκτρονικών συλλογών της Βιβλιοθήκης.
Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο παροχής πληροφοριών για τη λειτουργία, το προσωπικό και τις δυνατότητες
της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη της κοινότητάς του, αλλά σε κάθε
ενδιαφερόμενο είτε αυτός προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο είτε είναι απλός πολίτης με συγκεκριμένα
ενδιαφέροντα και αναζητήσεις.

Δημήτριος Νίνος
Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας

σημείωμα του Ιδρυματικού Υπεύθυνου
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας η οποία εντάσσεται στην κατηγορία των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί
ένα πραγματικό κόσμημα για το ΄Ιδρυμά μας και ταυτόχρονα χώρο, ο οποίος βαθμιαίως μετατρέπεται
σε μία πρότυπη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, όπου η συλλογή, η διαχείριση και η διάθεση του ψηφιακού υλικού της
μετά την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους δράσεών της, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους χρήστες της.
Η όλως σημαντική υποβοήθηση της ανάπτυξης και επέκτασής της από το Ε.Κ.Τ. και το Ε.Τ.Π.Α. όσο και
το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. έδωσαν τη δυνατότητα της καταγραφής του πλαισίου μιας ορθολογικής και στοχευμένης ανάπτυξης
μιας σύγχρονης πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης με όραμα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Ο παρών «ενημερωτικός οδηγός» αποσκοπεί, να καταστήσει κοινωνό των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών της αφ΄ ενός μεν σ’ όλους τους πραγματικούς και δυνητικούς χρήστες της, όπως περιγράφονται
αναλυτικά σ΄ αυτόν, αφ΄ ετέρου δε να παρουσιάσει στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα το έργο που έχει
επιτελεσθεί, με τη μακρόχρονη προσπάθεια πολλών και διαφορετικών ανθρώπων στο ΄Ιδρυμα, που ουσιαστικά
βλέπουν τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος κάτι σαν το «πνευματικό σπίτι τους».

Περικλής Ν. Λύτρας

Η Βιβλιοθήκη είναι ο χώρος
συγκέντρωσης, ταξινόμησης
και διαφύλαξης έντυπου και μη έντυπου
υλικού. Σκοπός της είναι να διαφυλάξει,
να υποστηρίξει και να προωθήσει
τις εξελίξεις της γνώσης και να τις διαθέσει
προς τους χρήστες της κοινότητας.
Η αναβαθμισμένη Βιβλιοθήκη
του ΤΕΙ Αθήνας ακολουθώντας τα διεθνή
πρότυπα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
προσφέρει την δυνατότητα παροχής
υπηρεσιών καθιστώντας το ρόλο της
πλέον ουσιαστικό.
Α. Γαζέπη, Προϊσταμένη του τμήματος
Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
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εισαγωγή
Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(ΤΕΙ) Αθήνας ιδρύθηκε το 1977 και ανήκει στην κατηγορία
των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη στεγάζεται
σε ένα σύγχρονο κτίριο συνολικής
επιφάνειας 2.520 τ.μ. και ανεγέρθηκε
με χρηματοδότηση από το Β΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης.
Περιλαμβάνει αναγνωστήριο 220 θέσεων
εργασίας, που διατίθεται προς χρήση
του κοινού, το κυρίως βιβλιοστάσιο
(συλλογή βιβλίων και περιοδικών), χώρο
ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου
30 θέσεων, αίθουσα συσκέψεων, αίθουσα
ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης, γραφεία
προσωπικού της Βιβλιοθήκης και άλλους
βοηθητικούς χώρους.
Επίσης διαθέτει 4 σύγχρονα
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα που
λειτουργούν με μαγνητικές κάρτες.

Στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται
20 υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση
έργου) εκ των οποίων οι 15 είναι
βιβλιοθηκονόμοι, οι 4 για τη διοικητική
υποστήριξη και ο ένας για τεχνική
υποστήριξη.
Επίσης διαθέτει δύο Παραρτήματα, εκ των
oποίων το ένα στεγάζεται στο ΕΡΓΑΣ στην
οδό Μητροδώρου 24 και Λεωφ. Αθηνών
και το δεύτερο στη οδό Θηβών 274.
Το παράρτημα του ΕΡΓΑΣ καλύπτει τα
γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων
Μαιευτικής, Εργοθεραπείας και
Νοσηλευτικής, ενώ το παράρτημα στην
οδό Θηβών καλύπτει τις ανάγκες των
τμημάτων Επισκεπτών και Επισκεπτριών
Υγείας και Κοινωνικής Εργασίας.

Αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης
Οι αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης με βάση
τον οργανισμό λειτουργίας της είναι
οι παρακάτω:










παροχή υπηρεσιών δανεισμού
και διαδανεισμού
καθοδήγηση και εξυπηρέτηση
χρηστών
παροχή ηλεκτρονικής
πληροφόρησης στους χρήστες
βιβλιοθηκονομική επεξεργασία
του υλικού
διαχείριση των παραγγελιών
του υλικού.
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αναπτυξιακά έργα της Βιβλιοθήκης
Στην ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθή
νας συνετέλεσε αποφασιστικά η οικονομική
ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στα πλαί
σια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαί
δευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτι
σης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

ΕΠΕΑΕΚ Ι
Το ΤΕΙ Αθήνας άρχισε τον Σεπτέμβριο
του 1996 την προσπάθεια εκσυγχρονισμού
της Βιβλιοθήκης του, μέσω του Έργου
«Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ
Αθήνας», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ.) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τέσσερα περίπου χρόνια
αργότερα, στις 30 Ιουνίου 2000,

15
Η Βιβλιοθήκη
του ΤΕΙ Αθήνας

με το πέρας του Έργου ολοκληρώθηκε το
πρώτο στάδιο αυτής της προσπάθειας.
Το Έργο αποσκοπούσε στην
αναδιάρθρωση της Βιβλιοθήκης του
ΤΕΙ σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Προκειμένου
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να
αναβαθμιστεί η διαδικασία υλοποίησής
του προγραμματίστηκε μια σειρά
επιμέρους δράσεων με κυριότερες τις
εξής:














απασχόληση νέου εξειδικευμένου
προσωπικού
εκπαίδευση του προσωπικού
ενοποίηση των επιμέρους Βιβλιοθηκών
βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
και των συνθηκών λειτουργίας
ενίσχυση των συλλογών
δημιουργία μηχανογραφημένου
καταλόγου του βιβλιογραφικού υλικού
σε μια κοινή Βάση Βιβλιογραφικών
Δεδομένων
δημιουργία τοπικού Δικτύου CD-ROM
ένταξη της Βιβλιοθήκης σε δίκτυα
Βιβλιοθηκών και Πληροφοριών
λειτουργία Μονάδας Βιβλιογραφικής
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Το Έργο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας
«Αναβάθμιση των προσφερομένων
Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης»
εντάσσεται στις Κατηγορίες Πράξεων
2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» οι οποίες
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Το Έργο εγκρίθηκε το 2002 ωστόσο,
ως ημερομηνία έναρξης θεωρείται η 1η
Ιουλίου 2000, οπότε και ολοκληρώθηκε
το εκτελεσθέν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι έργο,
του οποίου το παρόν αποτελεί συνέχεια
και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται
στις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Ένας από
τους κύριους στόχους του έργου είναι η
ανάδειξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας
σε πρότυπη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη
όσον αφορά τη συλλογή, τη διαχείριση
και τη διάθεση ψηφιακού υλικού. Για την
υλοποίηση του ανωτέρω στόχου έχει
προγραμματιστεί ένας εκτεταμένος όγκος
νέων δράσεων.

Επιστημονική επιτροπή
του Προγράμματος “Αναβάθμιση
των προσφερομένων
Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
του ΤΕΙ Αθήνας”
Ιδρυματικός υπεύθυνος:
Περικλής Λύτρας
καθηγητής στο τμήμα Τουριστικών
Eπιχειρήσεων
Μέλη:
Μαρία Καζάζη
καθηγήτρια στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας
Μάρκος Δενδρινός
καθηγητής στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας
Σταματίνα Τσάφου
επ. καθηγήτρια στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας
Δημήτριος Ζαχαριάδης
επ. καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Άννα Γαζέπη
προϊσταμένη του Τμήματος Εκδόσεων
και Βιβλιοθήκης
Ιωάννα Φλώρου
Δ.Π., Γραμματέας
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τμήματα της Βιβλιοθήκης
ÔìÞìáôá ôçò ÊåíôñéêÞò ÂéâëéïèÞêçò
Η Βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη λειτουργικά σε τμήματα, κάθε
ένα από τα οποία επιτελεί μια διαφορετική εργασία με στόχο
πάντα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
Τμήμα Διοικητικής
Υποστήριξης

Τμήμα Δανεισμού - Διαδανεισμού
και Εξυπηρέτησης Χρηστών

Το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει
την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης
της Βιβλιοθήκης, δηλαδή των εργασιών
που έχουν σχέση με την προετοιμασία και
τη διαχείριση εγγράφων. Προγραμματίζει
και προβαίνει στις ενέργειες που είναι
απαραίτητες για τις άριστες δημόσιες
σχέσεις και την προβολή της Βιβλιοθήκης
(εκθέσεις, ημερίδες κλπ.). Επίσης ελέγχει
και εποπτεύει το χώρο.

Το τμήμα Δανεισμού - Διαδανεισμού και
Εξυπηρέτησης Χρηστών έχει την ευθύνη
για την κυκλοφορία του υλικού εντός και
εκτός της Βιβλιοθήκης, την ενημέρωση και
καθοδήγηση των χρηστών, τον έλεγχο και
εποπτεία του αναγνωστηρίου. Επίσης τηρεί
αρχείο δανειζομένων, εκδίδει την κάρτα
μέλους της Βιβλιοθήκης, παρακολουθεί
εκπρόθεσμους δανεισμούς, συντάσσει
ερωτηματολόγια και αναλύει τα στατιστικά
στοιχεία με σκοπό την βελτίωση των
προσφερόμενων υπηρεσιών από αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες:
 depydel@teiath.gr, gcha@teiath.gr
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Στο τμήμα Επεξεργασίας Υλικού,
γίνεται η βιβλιογραφική επεξεργασία
του υλικού (βιβλία) της Βιβλιοθήκης
(καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική
ευρετηρίαση) με βάση διεθνή πρότυπα
καθώς και η έκδοση και η αποστολή
του βιβλιογραφικού δελτίου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
 xanthi@teiath.gr, salban@teiath.gr

Τμήμα Περιοδικών
Το τμήμα Περιοδικών είναι αρμόδιο
για την παραγγελία, τεχνική επεξεργασία
(θεματική ευρετηρίαση και ταξινόμηση)
των περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης,
την παραλαβή, τον έλεγχο,
τη διεκπεραίωση των συνδρομών και
τη συγκέντρωση υλικού για βιβλιοδεσία.
Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) για τη δημιουργία
του εθνικού καταλόγου περιοδικών και
για το διαδανεισμό άρθρων, μονογραφιών
και ανατύπων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
 pvalim@teiath.gr, mmarin@teiath.gr

Τμήμα Πληροφορικής
και Νέων Τεχνολογιών
Στα πλαίσια του Β΄ Κ.Π.Σ. η επιστημονική
Επιτροπή της Βιβλιοθήκης δημιούργησε
τον τομέα τεκμηρίωσης και νέων
τεχνολογιών, ο οποίος έχει την ευθύνη
της τεχνικής υποστήριξης της Βιβλιοθήκης,
τη δημιουργία υλικοτεχνικής υποδομής
για την υιοθέτηση και την εφαρμογή νέων
τεχνολογιών καθώς και την εκπαίδευση
προσωπικού και χρηστών. Ο τομέας
υποστηρίζεται, στη παρούσα φάση,
από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και
Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
 nvathi@teiath.gr

Τμήμα Προσκτήσεων
Το τμήμα Προσκτήσεων έχει την ευθύνη
για τη διαδικασία παραγγελίας υλικού,
παρακολούθησης της σωστής εκτέλεσής
της και τον τελικό έλεγχο αγοράς.
Συντάσσει υπομνήματα προς τους
προμηθευτές για τυχόν καθυστερήσεις
και ενημερώνει τη διοίκηση της
Βιβλιοθήκης. Ελέγχει την παραλαβή και
τα παραστατικά, προωθεί τα τιμολόγια
προς εξόφληση στις οικονομικές υπηρεσίες
του Ιδρύματος και καταχωρεί το νέο υλικό
στο βιβλίο εισαγωγής. Παράλληλα, η
Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με το σύνολο
της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές,
εκπαιδευτικό προσωπικό και διοικητικό
προσωπικό των ΤΕΙ, με στόχο την
ορθολογική ανάπτυξη της συλλογής και
τον εμπλουτισμό του υλικού της σε όλους
τους τομείς που σχετίζονται με τα γνωστικά
αντικείμενα των Σχολών του.
Για περισσότερες πληροφορίες:
 msak@teiath.gr
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υλικό της Βιβλιοθήκης

Βιβλία
Η κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας
περιλαμβάνει συλλογή έντυπων βιβλίων
(περίπου 70.000 τόμοι) για την κάλυψη
των αναγκών των χρηστών της.
Η συλλογή καλύπτει κυρίως τα αντικείμενα
εκπαίδευσης των Τμημάτων του ΤΕΙ αλλά
και ταυτόχρονα αντικείμενα ευρύτερου
επιστημονικού και τεχνολογικού
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και διεθνώς.
Σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα
ταξινόμησης Dewey, οι γενικότερες
θεματικές περιοχές που καλύπτονται
είναι οι ακόλουθες:

000 Γενικότητες
100 Φιλοσοφία και Ψυχολογία
200 Θρησκεία
300 Κοινωνικές Επιστήμες
400 Γλωσσολογία
500 Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά
600 Τεχνολογία (Εφαρμοσμένες Επιστήμες)
700 Τέχνες
800 Λογοτεχνία
900 Γεωγραφία - Ιστορία
Τα βιβλία βρίσκονται στα βιβλιοστάσια
του ισογείου και του πρώτου ορόφου της
Βιβλιοθήκης, ενώ το πληροφοριακό υλικό
(λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, οδηγοί) βρίσκεται
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον πρώτο
όροφο.
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Εκδόσεις Οργανισμών
Περιοδικά
Σημαντικό μέρος της συλλογής
της Βιβλιοθήκης αποτελούν τα έντυπα
Επιστημονικά Περιοδικά. Η συλλογή
των έντυπων περιοδικών της Βιβλιοθήκης
αποτελείται από 600 περίπου τίτλους
που καλύπτουν τα γνωστικά πεδία
όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας.
Τα περιοδικά, ελληνόγλωσσα και
ξενόγλωσσα, βρίσκονται στο δεύτερο
όροφο της Βιβλιοθήκης. Τα τεύχη
του τρέχοντος έτους είναι τοποθετημένα
σε εκθετήρια, που βρίσκονται στον ίδιο
όροφο. Τα τεύχη των παλαιότερων ετών
βιβλιοδετούνται και τοποθετούνται κατά
αλφαβητική σειρά στο βιβλιοστάσιο
του δεύτερου ορόφου.

Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης
συμπεριλαμβάνονται έντυπα και εκδόσεις
Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών.
Συγκεκριμένα οι χρήστες έχουν πρόσβαση
στις εκδόσεις του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), στα πρότυπα
του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ) καθώς και στις κλαδικές μελέτες
του ICAP.

Η Βιβλιοθήκη εκτός από έντυπο και
οπτικοακουστικό υλικό, όπως οπτικοί
δίσκοι (CD-ROM), διαθέτει και κασέτες
ήχου, βιντεοκασέτες και slides.
Η συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού
αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς
με περισσότερους τίτλους CD-ROM και
βρίσκεται σε ειδικό χώρο του ισογείου
της Βιβλιοθήκης.
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Oπτικοακουστικό Υλικό
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υπηρεσίες της Bιβλιοθήκης

Τμήμα Δανεισμού
Βιβλίων

Á. ÔïðéêÝò Õðçñåóßåò
Δανεισμός
Δικαίωμα Δανεισμού

Διαδικασία Δανεισμού

Κανόνες δανεισμού

Χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης
και του υλικού της μπορούν να κάνουν όλα
τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
του ΤΕΙ, καθώς και το ευρύτερο κοινό.
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης
και σε περίπτωση που χρειαστούν κάποια
βοήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στους βιβλιοθηκονόμους.
Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα
μέλη του ΤΕΙ (καθηγητές έκτακτοι και
μόνιμοι, σπουδαστές, προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί και διοικητικό προσωπικό),
αφού προμηθευτούν την Κάρτα μέλους.

Όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ
Αθήνας έχουν το δικαίωμα εγγραφής ως
εσωτερικοί χρήστες - μέλη της Βιβλιοθήκης.
Ο χρήστης γίνεται μέλος της Βιβλιοθήκης
και δανείζεται υλικό της, αφού προμηθευτεί
την Κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης από
το Τμήμα Δανεισμού.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και
ισχύει για όλη τη διάρκεια των σπουδών
ή της απασχόλησής του κατόχου της
στο ΤΕΙ Αθήνας.
Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται
και η κάρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από άλλους χρήστες.

1

Το χρονικό διάστημα δανεισμού
του υλικού ποικίλλει ανάλογα με την
κατηγορία του χρήστη και την κατηγορία
του βιβλίου σύμφωνα με τον πίνακα στην
δίπλα σελίδα.
Το συνοδευτικό υλικό των βιβλίων
(δισκέτες οπτικοί δίσκοι κτλ.),
τοποθετείται σε χώρο διαφορετικό από
αυτόν του έντυπου. Οι χρήστες έχουν
τη δυνατότητα να το ζητήσουν και να το
δανειστούν μαζί με το αντίστοιχο βιβλίο.

2
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Αριθμός βιβλίων

Αριθμός ημερών Ανανεώσεις

α. Καθηγητές
β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές
γ. Διοικητικό Προσωπικό

Πολλαπλά Μοναδικά αντίτυπα

5
4
5

10
7
10

2
1
2

Φοιτητές

Πολλαπλά Μοναδικά αντίτυπα

4
2

7
4

1
1

Υπεύθυνοι Καθηγητές Εργαστηρίων

* Εργαστηριακά

-

(1) εξάμηνο

-

*Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα βιβλί
(1) εξάμηνο σπουδών.

Το πληροφοριακό υλικό (λεξικά,
εγκυκλοπαίδειες, οδηγοί, κατάλογοι)
τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, οι κλαδικές μελέτες
του ICAP και τα περιοδικά δε δανείζονται.

3

Ανανέωση δανεισμού μπορεί να
γίνει στη περίπτωση που το βιβλίο
δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη και δεν
είναι ληξιπρόθεσμο.

4

Το τμήμα Δανεισμού αναλαμβάνει
να ειδοποιήσει τους εκπρόθεσμους
για την άμεση επιστροφή του βιβλίου.
Σε περίπτωση ασυνέπειας, αποστέλλεται
επιστολή αρχικά από την Προϊσταμένη
της Βιβλιοθήκης και σε περίπτωση μη

5

ανταπόκρισης από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ
Αθήνας.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου τα
εργαστηριακά βιβλία επιστρέφονται
υποχρεωτικά στη Βιβλιοθήκη και
δανείζονται ξανά με την έναρξη
του επόμενου εξαμήνου.

6

Οι σπουδαστές δεν μπορούν να
παραλάβουν το πτυχίο τους ή να
διαγραφούν από το Τμήμα τους, αν δεν
παραδώσουν προηγουμένως την Κάρτα
Βιβλιοθήκης στο Τμήμα Δανεισμού και
πάρουν βεβαίωση ότι δεν οφείλουν βιβλία.

7

Σε περίπτωση που ένα μέλος
του Εκπαιδευτικού ή Διοικητικού
Προσωπικού αποχωρήσει από την
υπηρεσία του ΤΕΙ Αθήνας, υποχρεούται να
προσκομίσει στην Υπηρεσία Μισθοδοσίας
σχετική βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη
του Ιδρύματος ότι δεν οφείλει βιβλία.

8

Σε περίπτωση απώλειας ή
καταστροφής της κάρτας, το μέλος
της Βιβλιοθήκης ενημερώνει το Τμήμα
Δανεισμού και συμπληρώνει υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599 για να δηλώσει
την απώλεια και για να παραλάβει τη νέα
κάρτα δανεισμού.

9
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Κατηγορίες χρηστών
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να επιστρέφονται την ίδια μέρα.
Δεν επιτρέπεται η παραγωγή φωτοτυπιών
για υλικό, το οποίο δεν ανήκει στη
Βιβλιοθήκη.

Αναγνωστήριο

Διαδανεισμός

Φωτοτυπίες

Στις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες
των χρηστών σε βιβλία ή περιοδικά δεν
καλύπτονται από το υλικό της Βιβλιοθήκης,
παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας
βιβλίων ή άρθρων περιοδικών από άλλες
Βιβλιοθήκες της Ελλάδας ή του εξωτερικού
μέσω του διαδανεισμού. Για την ανεύρεση
ή παραγγελία του υλικού συμπληρώνεται
ειδική αίτηση, η οποία διατίθεται από τη
Βιβλιοθήκη. Το κόστος επιβαρύνει αυτόν
που κάνει τις παραγγελίες και καθορίζεται
κάθε φορά με την πολιτική της Βιβλιοθήκης.

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών
που επιθυμούν να βγάλουν φωτοτυπίες,
υπάρχουν τέσσερα φωτοτυπικά
μηχανήματα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
του ισογείου της Βιβλιοθήκης.
Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν
με τη χρήση ειδικής μαγνητικής κάρτας,
έτσι ώστε να ελέγχεται ο αριθμός των
εκτυπώσεων. Ο χρήστης προμηθεύεται την
κάρτα από ειδικά αυτόματα μηχανήματα
αφού καταβάλλει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν
να βγάλουν έγχρωμες φωτοτυπίες εκτός
της Βιβλιοθήκης, είναι υποχρεωμένοι να
αφήνουν την ταυτότητα ή το “πάσο” τους
στο Τμήμα Δανεισμού. Τα βιβλία πρέπει

Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ λειτουργεί
αναγνωστήριο, το οποίο είναι στη
διάθεση των χρηστών από Δευτέρα ως και
Παρασκευή κατά τις ώρες 09:00-19:00
στη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.
Το αναγνωστήριο βρίσκεται στον πρώτο
και στο δεύτερο όροφο της Βιβλιοθήκης,
αλλά και στο ισόγειο για την εξυπηρέτηση
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Εκπαίδευση Χρηστών
Για την διευκόλυνση των χρηστών, η
Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά
προγράμματα με στόχο την εξοικείωσή
τους με το υλικό και τις υπηρεσίες της.
Η εκπαίδευση των χρηστών είναι συνεχής
καθ’ όλη τη διάρκεια των εξαμήνων και
πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση
με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Για
την ομαλή λειτουργία της συγκεκριμένης
υπηρεσίας κανονίζονται ώρες συνάντησης
και τηρείται λίστα προτεραιότητας.
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Â. ÇëåêôñïíéêÝò êáé ÄéêôõáêÝò Õðçñåóßåò
Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο

είναι ελεύθερη σε 24ωρη βάση για όλους τους Η/Υ, που

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο βρίσκεται
στον πρώτο όροφο του κτιρίου της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Στον χώρο αυτό
υπάρχουν είκοσι πέντε (25) ηλεκτρονικοί
υπολογιστές μόνιμα συνδεδεμένοι με το
διαδίκτυο. Μέσω αυτού οι χρήστες έχουν
πρόσβαση όχι μόνο στην ιστοσελίδα
και στον ηλεκτρονικό κατάλογο της
Βιβλιοθήκης, αλλά και στον παγκόσμιο
ιστό γενικότερα. Όλοι οι χρήστες της
Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το χώρο του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου
χωρίς κανέναν περιορισμό. Για την χρήση
των υπολογιστών του ηλεκτρονικού
αναγνωστηρίου απαιτούνται κωδικός
χρήστη - κωδικός πρόσβασης.

εντάσσονται στο δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας. Σε περίπτωση που
οι σπουδαστές επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις ηλε
κτρονικές πηγές από το σπίτι τους, οφείλουν να προμηθευ
τούν έναν κωδικό πρόσβασης από το Κέντρο Διαχείρισης
Δικτύου.
Τερματικά αναζήτησης
Στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης
βρίσκονται εγκατεστημένοι τέσσερις
υπολογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την αναζήτηση στον
ηλεκτρονικό κατάλογο και στην ιστοσελίδα
της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες δεν μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές του
Internet μέσω των υπολογιστών αυτών.

Το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο είναι
ανοιχτό από τις 9:00 έως τις 18:00
καθημερινά.
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Ηλεκτρονικές Πηγές

Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

Κατάλογος OPAC

Βασικός πυρήνας όλων των δικτυακών
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης είναι
η ιστοσελίδα της, η οποία περιέχει
πληροφορίες σχετικά με κάθε
προσφερόμενη υπηρεσία και αποτελεί
την πύλη πρόσβασης προς τις επιμέρους
δικτυακές υπηρεσίες της. Η ιστοσελίδα
της βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.library.teiath.gr.

Ο πλήρης κατάλογος της συλλογής της
Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμος από
οποιονδήποτε, μέσω της ιστοσελίδας της.
Μπαίνοντας στον κατάλογο οι χρήστες
έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν
πληροφορίες μέσω μιας πλήρως
εξελιγμένης μηχανής αναζήτησης, σκοπός
της οποίας είναι η διευκόλυνση στην
ανάκτηση της πληροφορίας. Επίσης,

Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε μια
πληθώρα ηλεκτρονικών πηγών, όπως
ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία
και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.
Η πρόσβαση παρέχεται, είτε μέσω
διμερών συμβάσεων μεταξύ του ΤΕΙ
και των εκδοτών, είτε μέσω συλλογικών
συμβάσεων μεταξύ του Συνδέσμου
των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
(Heal-Link) και των εκδοτών. Και στις δυο
περιπτώσεις η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη
και παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου
του ΤΕΙ Αθήνας. Οι ηλεκτρονικές πηγές
είναι προσπελάσιμες από την κεντρική
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης http://www.
library.teiath.gr στην ενότητα υπηρεσίες
→ ηλεκτρονικές.
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έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν
τα διάφορα έντυπα βιβλία και περιοδικά
με λέξεις κλειδιά, με το συγγραφέα ή και
με τον τίτλο. Σε κάθε επιτυχή αναζήτηση
η μηχανή επιστρέφει τη βιβλιογραφική
εγγραφή του εντοπισμένου υλικού,
συμπεριλαμβανομένου και του ταξινομικού
αριθμού (000-599 στο ισόγειο και 600-900
στον πρώτο όροφο).
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www.heal-link.gr

Η HealLink search είναι μια μηχανή ανα
ζήτησης που επιτρέπει την ταυτόχρονη
αναζήτηση:

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας είναι μέλος του Ελληνικού

Α. στις ηλεκτρονικές πηγές του συνδέ
σμου (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία)

Δικτύου Ακαδημαϊκών Ββλιοθηκών HealLink.

Γ. σε επιλεγμένες ιστοσελίδες.

Η HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES
είναι το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
(Δ.Ε.Α.Β.) που λειτουργεί υπό μορφή
κοινοπραξίας και αποτελείται από

Α

πό τον Οκτώβριο του 2007,
ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος

του Προγράμματος “Βιβλιοθήκη”,
καθηγητής Περικλής Λύτρας είναι μέλος
του νεοσύστατου 7μελούς Διοικητικού

37 Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας

Συμβουλίου του «Συνδέσμου Ελληνικών

Εκπαίδευσης (21 Πανεπιστήμια,

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» (Σ.Ε.Α.Β.).

15 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και την ΑΣΠΑΙΤΕ), την
Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η
ΗΕΑL LINK είναι ήδη μέλος στην
International Coalition of Libraries
Consortia, έναν διεθνή οργανισμό
για την προώθηση
των συνεργατικών προσπαθειών
μεταξύ Βιβλιοθηκών διεθνώς.

Β. στο συλλογικό κατάλογο των Ελληνι
κών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και

Δύο είναι τα κύρια μελήματα του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Ε.Α.Β. αυτήν την περίοδο:


η ολοκλήρωση του Κειμένου

της Προγραμματικής Συμφωνίας
του Σ.Ε.Α.Β. στην οποία συμμετέχουν ήδη
21 Πανεπιστήμια, 15 Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η ΑΣΠΑITΕ και


η εξακολούθηση της χρηματοδότησης

των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
μετά τη λήξη του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ μέσω
του επιχειρησιακού προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Α.

Ηλεκτρονικές Πηγές
του Συνδέσμου
 Ηλεκτρονικά Περιοδικά
Τα επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική
μορφή αποτελούν μια σημαντική πηγή
τεκμηρίωσης για την ερευνητική και
επιστημονική κοινότητα. Η Βιβλιοθήκη
του ΤΕΙ Αθήνας ακολουθώντας τις
σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στο χώρο
της επιστημονικής πληροφόρησης, δείχνει
έντονο ενδιαφέρον για το χώρο αυτό και
παρέχει πρόσβαση στα περιεχόμενα,
τις περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα 12.000
τίτλων ξενόγλωσσων επιστημονικών
ηλεκτρονικών περιοδικών σε ένα ευρύ
φάσμα επιστημονικών ενδιαφερόντων.
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OCLC First Search

Kluwer

Springer

Wilson

MCB University Press

Science Direct

Institute of Physics

Blackwell Publishing

Williams & Wilkins

Oxford University

Wiley Publishers

Blackwell Publishing

ACS Publications

ACM

Taylor & Francis

Cambridge journals

PsycArticles

Grove Art

Grove Musik

IEEE

Kluwer Law Int.

Oxford Reference

Sage

SpringerLink Book

Springer e-books

Wilson Art Index

Safari Tech Books

Science Magazine

RCOG

The Physics Teacher

Social Behavior

LEA

AMS

JADA

IET

NATURE
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Οι σημαντικότεροι εκδότες ηλεκτρονικών περιοδικών είναι οι παρακάτω:
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 Βιβλιογραφικές Βάσεις
Βάσεις Πλήρους Κειμένου

του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή
της HEAL-Link.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας παρέχει
επίσης πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό
online βάσεων δεδομένων, πολλές από
τις οποίες παρέχουν βιβλιογραφικές
πληροφορίες, πληροφορίες για αναφορές
σε άρθρα και άμεση σύνδεση με το πλήρες
κείμενο (full text) χιλιάδων περιοδικών,
όπως ενδεικτικά:

WilsonWeb, Art Index
και Art Index Retrospective
Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις 55 ετών
σχετικών με την Τέχνη με αναφορές
περιοδικών (στην αγγλική, γαλλική,
γερμανική, ισπανική, ολλανδική γλώσσα),
επετηρίδων και δελτίων μουσείων.

Γραμματεία Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων
(Thesaurus Linguae Graecae)
Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12.000
Ελληνικών κειμένων και 3.700 Ελλήνων
συγγραφέων, που χρονολογούνται
από τον Όμηρο έως το 1453 μ.Χ.

 Ηλεκτρονικά Βιβλία
(e-books)

OCLC FirstSearch
Πρόσβαση σε 12 βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων με δυνατότητα σύνδεσης
στο πλήρες κείμενο διαφόρων περιοδικών.

ΙΕΕΕ proceedings
Πλήρες κείμενο περισσοτέρων
από 450 τίτλων Πρακτικών Συνεδρίων.

Scopus
Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση
δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη
αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000
τίτλους επιστημονικών περιοδικών και
στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης
σύνδεσης με το πλήρες κείμενο

Εκτός των βάσεων δεδομένων παρέχεται
τέλος, πρόσβαση και σε μεγάλες σειρές
ηλεκτρονικών βιβλίων, όπως:

Springer e-books
Πλήρες κείμενο 2.500 περίπου τίτλων
ηλεκτρονικών βιβλίων.
Oxford Reference Online
Πλήρες κείμενο 200 περίπου τίτλων
λεξικών εγκυκλοπαιδειών και άλλων έργων
αναφοράς του Oxford University Press.

Β.

Συλλογικός Κατάλογος
Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.)
προσφέρει μια πλούσια πηγή
βιβλιογραφικών δεδομένων
που προέρχονται από τις Βιβλιοθήκες
26 Ιδρυμάτων. Στη βάση του καταλόγου
περιέχονται 1.193.771 εγγραφές.
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Επιλεγμένες Ιστοσελίδες
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Γ.

Παραδείγματα: Άρτεμις και Ζέφυρος

 Άρτεμις
(Ψηφιακή Βιβλιοθήκη)

Η Άρτεμις είναι ένα διαπανεπιστημιακό
σύστημα ψηφιακής Βιβλιοθήκης
για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της μη
δημοσιευμένης βιβλιογραφίας (γκρίζα
βιβλιογραφία). Η γκρίζα βιβλιογραφία
περιλαμβάνει διπλωματικές, μεταπτυχιακές
και διδακτορικές εργασίες.
Οι σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας αφού
επισκεφτούν την κεντρική σελίδα

αναζήτησης του Άρτεμις (http://artemis.
cslab.ntua.gr/search/) έχουν
την δυνατότητα πρόσβασης σε πλήρες
κείμενο μεταπτυχιακών και διδακτορικών
εργασιών. Η αναζήτηση των εργασιών
αυτών οι οποίες βρίσκονται σε μορφή
Acrobat PDF, μπορεί να γίνει μέσα από
μια απλή φόρμα εισαγωγής κριτηρίων
(τίτλος, θέμα, περίληψη, συγγραφέας).

 Ζέφυρος
Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους
των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα απλής και σύνθετης αναζήτησης, αναζήτησης
σε έναν η περισσότερους καταλόγους Βιβλιοθηκών ταυτόχρονα, κ.α.
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δικαιώματα και υποχρεώσεις
των χρηστών
Η Βιβλιοθήκη έχει προορισμό
να καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες
όλων των χρηστών, οι οποίοι δικαιούνται
να μελετούν, ερευνούν, συμβουλεύονται
και δανείζονται το υλικό των συλλογών της.


Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση
να σέβονται τον εξοπλισμό τα έπιπλα
και τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.


Tο προσωπικό της Βιβλιοθήκης
εκπαιδεύει τους χρήστες στη σωστή
και αποτελεσματική χρήση των καταλόγων
και των άλλων συστημάτων αποθήκευσης
και ανάκτησης πληροφοριών.


Κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη
οι χρήστες οφείλουν να αφήνουν
τα προσωπικά τους αντικείμενα
στον ειδικό χώρο φύλαξης, ακολουθώντας
τις υποδείξεις του προσωπικού
της Βιβλιοθήκης.


Δεν επιτρέπεται η καταστροφή
του υλικού της Βιβλιοθήκης. Οποιαδήποτε
φθορά ή απώλεια αποκαθίσταται
από τον χρήστη που την προκάλεσε.


Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν
χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων,
αφού πρώτα αγοράσουν την ειδική
μαγνητική κάρτα που τους παρέχει
η Βιβλιοθήκη.


Μέσα στη Βιβλιοθήκη τηρείται απόλυτη
ησυχία και δεν επιτρέπονται το κάπνισμα,
τα ποτά, τα φαγητά και η χρήση κινητών
τηλεφώνων.


Εάν διαπιστωθεί κλοπή του υλικού,
η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να στερήσει
μόνιμα τις υπηρεσίες της στον χρήστη.


Οι τελειόφοιτοι για να πάρουν
το πτυχίο τους, οφείλουν να επιστρέψουν
στη Βιβλιοθήκη το υλικό που έχουν
δανειστεί ή να το αντικαταστήσουν
σε περίπτωση απώλειάς του.


14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Ν. Φάληρο 1  3 Δεκεμβρίου 2005
Αίθουσα: Μελίνα Μερκούρη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας και όλο το προσωπικό της με
επικεφαλής την Προϊσταμένη της, κ. ΄Αννα Γαζέπη διοργά
νωσε από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2005, το 14ο Συνέδριο Ακα
δημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα “Διαχείριση της Γνώσης: ο
παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης”, στο Στά
διο Ειρήνης και Φιλίας. Στο συνέ
δριο συμμετείχαν περισσότεροι
από 1.000 σύνεδροι και υπήρχε
(για πρώτη φορά σε τέτοιο επι
στημονικό συνέδριο στην Ελλά
δα) ζωντανή μετάδοση σε διεθνή
κλίμακα μέσω web casting.

Στο Συνέδριο έγιναν 32 επιστημονικές
ανακοινώσεις, υπήρξαν 7 αναρτημένες
ανακοινώσεις (posters), συνεργάστηκαν
25 άτομα για λογαριασμό της Οργανωτικής
Επιτροπής, 10 καθηγητές - μέλη
της Επιστημονικής Επιτροπής,
45 εθελοντές φοιτήτριες και φοιτητές
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας,
όλο το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης και
35 χορηγοί (εκπρόσωποι κρατικών,
ημικρατικών και ιδιωτικών οργανισμών και
επιχειρήσεων). Ο τόμος των Πρακτικών
του προαναφερθέντος Συνεδρίου
μαζί με το σχετικό CD (όπως φαίνεται και
στη φωτογραφία) κυκλοφόρησε σε έκδοση
του ΤΕΙ Αθήνας το 2006, σε μία καλαίσθητη
έκδοση 477 σελίδων. Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
ήταν ο Καθηγητής κ. Περικλής Ν. Λύτρας και
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, η
καθηγήτρια, κ. Μαρία Καζάζη.
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κάρτα χρήστη - μέλους Βιβλιοθήκης
Έκδοση Κάρτας Χρήστη Μέλους Βιβλιοθήκης
Από το Δεκέμβριο του 2007, οι ήδη
εγγεγραμμένοι χρήστες - μέλη
της Βιβλιοθήκης αλλά και οι νέοι χρήστες
(φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό και
διοικητικό προσωπικό, κ.α.) μπορούν
να δανείζονται βιβλία από τη Βιβλιοθήκη
του ΤΕΙ Αθήνας κάνοντας χρήση
της Κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.

Δικαιολογητικά για την Έκδοση
Κάρτας Μέλους της Βιβλιοθήκης







αίτηση Κάρτας μέλους
(παραλαμβάνεται από το τμήμα Δανεισμού)
φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
φωτοτυπία αναθεωρημένου φοιτητικού
βιβλιαρίου ή φωτοτυπία βεβαίωσης
ιδιότητας του μέλους.
φωτογραφία (το τμήμα Δανεισμού
αναλαμβάνει την έκδοσή της).
Ο χρήστης πρέπει να αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
του κανονισμού της Βιβλιοθήκης,
όπως αυτός εγκρίθηκε από
το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας.
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Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται
στο Τμήμα Δανεισμού της Βιβλιοθήκης
τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή: 09:00 - 14:00
Τετάρτη: 12:30 - 18:00
Πέμπτη: 12: 30 - 18:00
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Κατάθεση
Δικαιολογητικών
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παραρτήματα της Βιβλιοθήκης
Á. Ôï ðáñÜñôçìá ôçò
ÂéâëéïèÞêçò óôï êôÞñéï
ôçò ïäïý Èçâþí

Οι φοιτητές των Τμημάτων
Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας
και Κοινωνικής Εργασίας έχουν
πλέον τη δική τους Βιβλιοθήκη.
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου
επί της οδού Θηβών και φιλοξενεί
περίπου 600 τίτλους βιβλίων ελλήνων
και ξένων συγγραφέων καθώς
και μικρό αριθμό περιοδικών. Οι
τίτλοι αυτοί καλύπτουν γνωστικά
αντικείμενα σχετικά με τους κλάδους
σπουδών των παραπάνω Τμημάτων.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται
βιβλία Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας,
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικής
Εργασίας, Ψυχιατρικής, Ψυχικής Υγείας,
Νοσηλευτικής, Προληπτικής Ιατρικής κ.α.
Στα άμεσα σχέδια της Διοίκησης
είναι η εγκατάσταση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ώστε οι σπουδαστές
να έχουν πρόσβαση στις τράπεζες
δεδομένων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη της οδού Θηβών εξυπηρετεί
δυο τμήματα της ΣΕΥΠ και συγκεκριμένα:
α) το τμήμα Επισκεπτών Επισκεπτριών
Υγείας και
β) το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει
περίπου 900 βιβλία, ελληνικά και ξένα
περιοδικά και πτυχιακές εργασίες
των δυο τμημάτων, ενώ σε αυτήν λειτουργεί
και ηλεκτρονικό αναγνωστήριο.

Ωράριο Βιβλιοθήκης
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
9:00 - 14:30, Τρίτη 12:30 - 19:00.
Πληροφορίες: Παναγιώτα Βαλιμήτη
Τηλ.: 210 53 85 729
e-mail: pvalim@teiath.gr
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Το παράρτημα στο ΕΡΓΑΣ
εξυπηρετεί τα τμήματα:
Φυσικοθεραπείας,
Εργοθεραπείας,
Νοσηλευτικής Α΄ και Β΄
της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθήνας.
και απασχολεί δύο βιβλιοθηκονόμους.
Ωράριο Βιβλιοθήκης
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά
08:00 - 19:00.
Πληροφορίες
Χριστίνα Μπάφα, Βασιλική Τσιλογιάννη
Τηλ.: 210 53 85 663
e-mail: vtsilo@teiath.gr

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει
περίπου 3.000 τόμους και η επεξεργασία
γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,
η καταλογογράφηση σύμφωνα
με τους αγγλοαμερικάνικους κανόνες ACCR
και η θεματική επεξεργασία σύμφωνα
με το ταξινομικό σύστημα Dewey.
Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η παροχή
πληροφοριών στο προσωπικό του ΤΕΙ και
στους φοιτητές για την κάλυψη
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών
αναγκών. Παρέχεται εκπαίδευση
σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς
με σκοπό την αποτελεσματική χρήση
των Η/Υ για ηλεκτρονική αναζήτηση
βιβλίων, περιοδικών, δημοσιεύσεων
στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας,

στις ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας
αλλά και στις Βιβλιοθήκες της Ευρώπης
και της Αμερικής, καθώς επίσης και
για αναζήτηση άρθρων επιστημονικών
έγκυρων και έγκριτων διεθνώς περιοδικών.
Εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις
εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών το τελευταίο
εξάμηνο 14 τμήματα φοιτητών, κατόπιν
συνεννοήσεως με τους καθηγητές τους.

Η Βιβλιοθήκη
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Â. Ôï ÐáñÜñôçìá
ôçò ÂéâëéïèÞêçò
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κάτοψη της Bιβλιοθήκης
κεντρική είσοδος

κ ε ν τ ρ ι κ ό ς δ ι ά δ ρ ο μ ο ς Τ ΕΙ







Κάτοψη
Ισογείου
















κεντρική είσοδος
υποδοχή












χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων
πίνακας ανακοινώσεων



ανελκυστήρας
χώρος εξυπηρέτησης χρηστών



τερματικά αναζήτησης
γραφεία προσωπικού



βιβλιοστάσια
φωτοτυπικά μηχανήματα



WC

11 αποθηκευτικός χώρος





P a r k i n g Τ ΕΙ
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αίθριο





αίθριο

ράμπα



WC











εκθετήριο εκδόσεων ΤΕΙ
γραφεία προσωπικού
βιβλιοστάσιo
αναγνωστήριο
ηλεκτρονικό αναγνωστήριο (H/Y)






αίθουσα τηλεδιάσκεψης
βιβλιοθήκη πληροφοριακού υλικού
ανελκυστήρας
έξοδος κινδύνου

B΄ όροφος:

Βιβλιοστάσιο περιοδικών

Η Βιβλιοθήκη
του ΤΕΙ Αθήνας

Κάτοψη A΄ ορόφου
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Βιβλιοθήκες AEI - TEI στο διαδίκτυο

Bιβλιοθήκες ΤΕΙ
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Ηπείρου
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ Καβάλας
ΤΕΙ Καλαμάτας
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Λάρισας
ΤΕΙ Λαμίας
ΤΕΙ Μεσολογγίου

http://zeus.library.teiath.gr/default.htm
http://195.130.72.98/
http://www.lib.teiher.gr/
http://alcyon.it.teithe.gr/greek/lib.html
http://www.library.teikav.edu.gr/
http://www.teikal.gr/lib/home.htm
http://library.teikoz.gr/
http://library.teilar.gr/
http://www.lib.teilam.gr/
http://www.library.teimes.gr/

ΤΕΙ Πάτρας

http://www.lib.teipat.gr/

ΤΕΙ Πειραιά

http://lib.teipir.gr/

ΤΕΙ Σερρών

http://www.teiser.gr/
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Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.library.asfa.gr/
http://library.aua.gr/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

http://www.lib.duth.gr/

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.lib.uoa.gr/

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών Ιωαννίνων

http://www.lib.ece.ntua.gr/
http://iup.ionio.gr/
http://www.lib.uoi.gr/
http://www.lib.aueb.gr/
http://www.lib.uth.gr/
http://www.uoi.gr/humanlib/start.htm

Πανεπιστήμιο Κρήτης

http://www.lib.uoc.gr/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

http://www.lib.uom.gr/

Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

http://www.lis.upatras.gr/
http://www.lib.unipi.gr/
http://www.panteion.gr/gr/library/
http://www.library.tuc.gr/
http://lib.eap.gr/
http://dlib.ionio.gr/

Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.

http://www.lib.auth.gr/

Κεντρική Βιβλιοθήκη Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

http://www.lib.ntua.gr/

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)

http://www.hua.gr/vivliothiki.php
http://dlib.libh.uoc.gr/

Η Βιβλιοθήκη
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Bιβλιοθήκες ΑΕΙ

Ωράριο λειτουργίας
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 έως 19:00.
Κατά τη θερινή περίοδο το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 έως 14:00.

Bιβλιοθήκη
Επικοινωνία
Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης
Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 85 134
Φαξ: 210 53 85 134
Ιστότοπος: www.library.teiath.gr
Υπεύθυνος Δικτύου Βιβλιοθήκης: libadmin@teiath.gr
Βιβλιοθήκη: library@teiath.gr

www.library.teiath.gr

www.library@ teiath.gr
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης, Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 85 134 | Φαξ: 210 53 85 134

