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1. Στελέχωση
Κατά το έτος 2021 η ΒΙΚΕΠ διαθέτει 7 βιβλιοθηκονόμους με σχέση μόνιμου υπαλλήλου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με 6 μάχιμους/ες λόγω μιας μακροχρόνιας άδειας.
Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2021 το τακτικό προσωπικό πλαισιώθηκε από 8 ωρομίσθιους
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, το ωράριο των οποίων ισοδυναμεί
με ⅔ περίπου υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης/έτος. Με τη βοήθειά τους και την
κατάλληλη εκπαίδευση κατέστη δυνατή η διατήρηση κατά διαστήματα και στο βαθμό που
επέτρεπε η πανδημία, ενός μερικώς διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα συμμετείχαν ανάλογα με τις γνώσεις τους και στην εν γένει
λειτουργία της.

2. Υποδομές
Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, όταν δόθηκε τον Ιούλιο 2021 η δυνατότητα πρόσβασης
στα αναγνωστήρια, η Βιβλιοθήκη ήταν έτοιμη να δεχθεί κοινό, έχοντας προνοήσει για τις
απαραίτητες ρυθμίσεις στο χώρο, όπως οριοθέτηση
μέρους του αναγνωστηρίου με ειδικά πετάσματα, ώστε
να γίνεται ασφαλής χρήση χωρίς άμεση επαφή με τα
βιβλία, αραίωση των τραπεζιών και μείωση των
καθισμάτων, ανάρτηση ενημερωτικών ανακοινώσεων
και αφισών για τους κανόνες προστασίας, αλλά και
λειτουργίας του αναγνωστηρίου. Το προσωπικό της
Εικόνα 1: Το οριοθετημένο
ΒΙΚΕΠ παράλληλα, ανέλαβε το πρόσθετο καθήκον της
αναγνωστήριο
εύρεσης των τεκμηρίων για λογαριασμό των χρηστών
από τα βιβλιοστάσια.

3. Δαπάνες
Κατά το έτος 2021 διατέθηκαν € 44.722,44 για διάφορες δαπάνες, όπως συνδρομές για
βάσεις δεδομένων, βιβλία, αναλώσιμα, επισκευές κλπ. από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου, καθώς και € 6.051,23 από το ΥΠΕΘ – «Εύδοξος», συνολικά € 50.773,67. Το
ποσό του τακτικού προϋπολογισμού που διατέθηκε για τον εμπλουτισμό της συλλογής
αναλογεί σε € 22.541,39 ικανοποιώντας τη στοχοθεσία του 2021.
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4. Συλλογή
Κατά τη διάρκεια του 2021 καταγράφηκαν στο ηλεκτρονικό βιβλίο εισαγωγής 658 νέα τεκμήρια, προερχόμενα κυρίως από αγορές και με παραχώρηση από το σύστημα Εύδοξος, ενώ
συνολικά η συλλογή της Βιβλιοθήκης στο τέλος του 2021 αποτελείται από 117.114 τεκμήρια.
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται οι ετήσιες εισαγωγές τεκμηρίων των τελευταίων
ετών:

Γράφημα 1

Τα συγγράμματα που παραδόθηκαν μέσω του συστήματος Εύδοξος αποτελούνται από 294
τίτλους, που αντιστοιχούν σε 463 αντίτυπα, ενώ τον Δεκέμβριο παραδόθηκαν 368 τίτλοι
έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων και παρτιτούρων, καθώς και 21 τίτλοι
ηλεκτρονικών βιβλίων προερχόμενων από αγορά.
Όσον αφορά στις βάσεις δεδομένων, η ΒΙΚΕΠ είχε πρόσβαση με δική της συνδρομή σε 2
βάσεις, τη JSTOR – Arts and Sciences II και III Collections και τη Web Dewey. Παράλληλα
όμως, με τη συμμετοχή της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), η
Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει στην ακαδημαϊκή κοινότητα τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον
13 επιστημονικές βάσεις, 26.710 επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου και
152.000 ηλεκτρονικά βιβλία, όλα διατιθέμενα μέσω συμβάσεων που έχουν συναφθεί με
διεθνείς εκδοτικούς οίκους, καθώς και 511 ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα της
δράσης Κάλλιπος+. Επιπροσθέτως, αξιοποιήθηκε η προσφορά δωρεάν πρόσβασης λόγω της
πανδημίας COVID-19 σε πλήθος βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών είτε μετά
από ειδικό αίτημα της Βιβλιοθήκης προς τους εκδότες είτε με πρωτοβουλία της HEAL-Link.
Έγινε επικαιροποίηση και έλεγχος λειτουργίας των θεματικών πυλών, προστέθηκαν δε 38
νέες ηλεκτρονικές πηγές, ενώ διαγράφτηκαν ή τροποποιήθηκαν τα URL όσων δεν λειτουργούσαν. Επίσης, σε συνεργασία με μέλος του ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών,
αναδιοργανώθηκαν και εμπλουτίστηκαν οι πηγές της κατηγορίας «Μουσική Ψυχολογία και
Μουσικοθεραπεία». Οι πληροφοριακές πηγές που περιέχονται στο ιστότοπο της
Βιβλιοθήκης ανέρχονται σε 3.586, είναι δε κατανεμημένες σε 233 θεματικές κατηγορίες.

6

Απολογισμός έτους 2021

5. Οργάνωση της Συλλογής
Στη διάρκεια του 2021 καταλογογραφήθηκαν και καταχωρίστηκαν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 771 νέες βιβλιογραφικές εγγραφές, ενώ συνολικά στον κατάλογο είναι καταχωρισμένες 79.069 βιβλιογραφικές εγγραφές. Επίσης, στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις σε 1.760 περίπου βιβλιογραφικές εγγραφές, προσθήκες αντιτύπων,
συγχωνεύσεις, διαγραφές και άλλες σχετικές πράξεις. Ακολουθεί γράφημα που απεικονίζει
την καταλογογράφηση κατά τα τελευταία χρόνια, στο οποίο καταδεικνύεται εύγλωττα η
μείωση των επιδόσεων. Αυτή οφείλεται αφενός στις υγειονομικές συνθήκες και τις
επιπτώσεις στο προσωπικό και αφετέρου στη μείωση του προσωπικού που ξεκίνησε στο
τρίτο τρίμηνο του 2020 μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων:

Γράφημα 2

Επίσης, στη διάρκεια του έτους εκδόθηκε το διπλό τεύχος 15/16
(2020) του Βιβλιογραφικού δελτίου της Βιβλιοθήκης, σε επιμέλεια
Φανής Κουλούρη και γενική επιμέλεια Έλλης Άνθη-Καλοφωλιά.
Κατά την έκδοση αυτού του τεύχους ζητήθηκε και δόθηκε από την
Εθνική Βιβλιοθήκη αριθμός ISSN για το Βιβλιογραφικό Δελτίο.
Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης
τέσσερα τριμηνιαία συνοπτικά δελτία νεοεισερχόμενων τίτλων για
αμεσότερη ενημέρωση.
Εικόνα 2: Το Βιβλιογραφικό Δελτίο

6. Επισκεψιμότητα και Κυκλοφορία του Υλικού
i. Επισκεψιμότητα Ιστότοπου
Κατά τη διάρκεια του έτους, η χρήση του ιστότοπου ήταν η εξής: 12.703 εικονικές
επισκέψεις και 39.692 προβολές σελίδων. Επίσης, τον ιστότοπο επισκέφτηκαν 4.962
χρήστες, εκ των οποίων οι 2.517 ήταν νέοι χρήστες.
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Συγκριτικά με το πρώτο έτος λειτουργίας έχουμε μειωμένη επισκεψιμότητα, που
αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. Σημειώνουμε ότι λόγω της διαλειτουργικότητάς του
ιστότοπου με όλους τους ιστοτόπους του ιδρύματος, επιλεγμένες ανακοινώσεις της
Βιβλιοθήκης διοχετεύονται και δημοσιεύονται ταυτόχρονα και σ’ αυτούς για μεγαλύτερη
προβολή. Συνεπώς, αν και οι ανακοινώσεις της ΒΙΚΕΠ έχουν επιπρόσθετες προβολές, αυτό
δεν αποτυπώνεται στα στατιστικά του ιστοτόπου της.

Γράφημα 3

ii. Δανεισμός
Το σύνολο των ενεργών μελών της Βιβλιοθήκης για το 2021 ανέρχονται σε 2.323.
Ένας ακόμη χρόνος της πανδημίας COVID-19, με τη λειτουργία δανεισμού σε αναστολή για 5
μήνες και στη συνέχεια με ραντεβού και κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος. Εντός του 2021
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.113 δανεισμοί και στο ίδιο διάστημα επεστράφησαν 1.291
τεκμήρια. Επίσης, έγιναν 6 κρατήσεις τεκμηρίων και 7 ανακλήσεις.
Ακολουθεί γράφημα που απεικονίζει τη διακίνηση των τεκμηρίων για το 2021:

Γράφημα 4

Το σύνολο της κυκλοφορίας υλικού (δανεισμών και επιστροφών) απεικονίζεται στο ακόλουθο συγκριτικό γράφημα ως εξής:

8

Απολογισμός έτους 2021

Γράφημα 5

iii.

Διαδανεισμός

Ανάλογη, αλλά λίγο βελτιωμένη, τύχη με τον δανεισμό είχε και ο διαδανεισμός. Στη διάρκεια
του έτους ικανοποιήθηκαν τα εξής αιτήματα διαδανεισμού, τόσο μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματός μας προς άλλες βιβλιοθήκες (ΒΙΚΕΠ ως πελάτης), όσο και άλλων φορέων προς τη Βιβλιοθήκη μας (ΒΙΚΕΠ ως προμηθευτής):
Πίνακας 1: Αιτήματα διαδανεισμού

ΡΟΛΟΣ
ΒΙΚΕΠ ως Προμηθευτής
ΒΙΚΕΠ ως Πελάτης
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
23
22
45

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ
19
22
41

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ
4
0
4

Ακολουθεί συγκριτικό γράφημα των τελευταίων ετών:

Γράφημα 6

7. Εκπαίδευση Χρηστών – Ξεναγήσεις
Μέλημα της Βιβλιοθήκης είναι και η εκπαίδευση των χρηστών της σε θέματα σχετικά με τις
προσφερόμενες υπηρεσίες, με τη χρήση των πληροφοριακών πηγών, προγράμματα πληρο-
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φοριακής παιδείας κ.ά. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ομαδικά και ατομικά σεμινάρια,
αλλά και με τη δημοσίευση στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης ενημερωτικών φυλλαδίων και
βίντεο, ερωταποκρίσεις στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις, με την αποστολή οδηγιών σε ομάδες
χρηστών, κατά περίπτωση, με επιστολές και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Την τρέχουσα χρονιά πραγματοποιήθηκαν 9 ομαδικά
σεμινάρια και παρουσιάσεις διάρκειας περίπου 20 ωρών
κατά το 2021, ενημερώθηκαν 307 μέλη για τις υπηρεσίες,
τις παροχές και τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Επίσης, σε πιο
εξειδικευμένες παρουσιάσεις αναπτύχθηκαν θέματα για
φοιτητές/τριες Βιβλιοθηκονομίας σχετικά με τα
Εικόνα 3: Από σεμινάριο για
«Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών», ενώ
φοιτητές/τριες Τμήματος Ιστορίας
πραγματοποιήθηκαν και σεμινάρια Ψηφιακών πηγών και
Διαχείρισης βιβλιογραφίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και πολλά ατομικά
εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο σε φοιτητές, όσο και σε μέλη
του διδακτικού προσωπικού ιδιαιτέρως για το λογισμικό
λογοκλοπής Turnitin.
Δημιουργήθηκε από τη Βιβλιοθήκη μάθημα στην
πλατφόρμα Ionio Open eClass με τον γενικό τίτλο
Πληροφοριακή Παιδεία. Το μάθημα έως τώρα έχει
Εικόνα 4: Στιγμιότυπο διαδικτυακού
αναπτύξει
τις εξής 4 ενότητες: Εισαγωγή στη Χρήση της
σεμιναρίου για φοιτητές/τριες ΤΑΒΜ
Βιβλιοθήκης, Αναζήτηση Βιβλιογραφίας, Ψηφιακό υλικό
και Διαχείριση Βιβλιογραφίας, είναι δε ανοικτό (με εγγραφή) σε όλους/ες όσοι/ες έχουν
λογαριασμό στην πλατφόρμα.
Ένα εκπαιδευτικό βίντεο δημιουργήθηκε από τη Βιβλιοθήκη και δόθηκε στη δημοσιότητα, φτάνοντας συνολικά τα
9, με τίτλο Τι παίζει με το δανεισμό στη Βιβλιοθήκη του
Ιονίου Πανεπιστημίου; στο οποίο παρουσιάζονται τα
δικαιώματα δανεισμού των μελών της Βιβλιοθήκης.
Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από το νέο
βίντεο

8. Επιμόρφωση προσωπικού
Τα μέλη του προσωπικού της ΒΙΚΕΠ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εξής επιμορφωτικές δράσεις:
1. 12/1/2021: Webinar "Media literacy in the library: meeting patron where they are" –
Διοργάνωση: ALA-Public Programms Office.
2. 18/1/2021: Webinar "Σημεία αλληλεπίδρασης και συμβολή στην Ανοικτή Επιστήμη" –
Διοργάνωση: OpenAIRE & EOSC.
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3. 10/2/2021: Webinar "Media literacy for adults: Misinformation & Disinformation" Διοργάνωση: ALA-Public Programms Office.
4. 5/2/2021: Webinar by Springer - Nature about Open Access.
5. 08-12/02/2021: (διαδικτυακό συνέδριο) International Conference on Bibliographic
Control in the Digital Ecosystem – Διοργάνωση: University of Florence, Italy (SAGAS Dept.
και University Library System) κ.ά.
6. 18/02/2021 Webinar “OpenAIRE και EOSC: σημεία αλληλεπίδρασης και συμβολή στην
Ανοικτή Επιστήμη” – Διοργάνωση: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά.
7. 23/02/2021 - 17/08/2021: Online courses “RDA Lab Series” - Διοργάνωση: ALA με τη
χρηματοδότηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
8. Media Coach - Διοργάνωση: Athens Learning Institute στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος European MediaCoach Initiative-EMCI (Erasmus+, Key Action 3) - 40 ώρες
σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε 10 εβδομαδιαίες συνεδρίες.
9. 04/03/2021: Webinar “Findable, accessible, interoperable, reusable” – Διοργάνωση:
Research Information and Scientific Computing World
10. 16-17/3/2021: Webinar "Διαχείριση ερευνητικών δεδομένων (HARDMIN)" – Διοργάνωση:
Ερευνητικό Κέντρο 'Αθηνά' & ΣΕΑΒ.
11. 8/4/2021: Webinar "Open Research Europe: Η πλατφόρμα της ΕΕ για δημοσιεύσεις
ανοικτής Πρόσβασης" - Διοργάνωση: OpenAIRE.
12. 15/4/2021: Webinar "Understanding the role of technology in the academic integrity
cycle" - Διοργάνωση: Turnitin.
13. 16/4/2021: Webinar "Storytelling & Instagram" - Διοργάνωση: Innovathens.
14. 4/5/2021: Webinar "Mendeley Advisor quarterly briefing session" - Διοργάνωση:
Mendeley.
15. 27/5/2021: Media Coach Conference 'Media Literacy and Citizenship'.
16. 28/5/2021: Webinar “Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων” για
το προσωπικό της ΒΙΚΕΠ - Διοργάνωση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο & DPO.
17. 28/5/2021: Webinar – ενημερωτική συνάντηση «Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου, ως
αρωγός στη λειτουργία του Πανεπιστημίου» - Διοργάνωση: Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
18. 1/6/2021: 1η διαδικτυακή συνάντηση administrator του Turnitin, (webinar και συζήτηση)
- Διοργάνωση: ΣΕΑΒ.
19. 03/06/2021: (online presentation) Folio - Διοργάνωση: Ebsco.
20. 8/6/2021: Διαδικτυακή συνάντηση - παρουσίαση 'ORCID Member Town Hall'.
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21. 15-16/06/2021: (διαδικτυακό συνέδριο) Web Archiving Conference (WAC) - Διοργάνωση:
National Library of Luxembourg.
22. 17/6/2021: Webinar "Back to the Future: Lessons learned from the JISC OA Textbook
project" - Διοργάνωση: JISC
23. 23-25/06/2021: (διαδικτυακό συνέδριο) Libraries and Open Knowledge: from vision to
implementation (50th Annual LIBER Conference 2021) - Διοργάνωση: University of
Belgrade Library in Serbia.
24. 24/06/2021: Webinar “Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Γραφείου Εκδόσεων στις Βρυξέλλες” - Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων
και Επιστημόνων Πληροφόρησης
25. 30/6/2021: Webinar «Amnesia: ανωνυμοποίηση δεδομένων
Διοργάνωση: UKSG, OpenAIRE Ελλάδας και Κύπρου.

με

εγγυήσεις» -

26. 30/6/2021: «Η βιβλιοθήκη ως χώρος: το παρόν και το μέλλον στη μετά-covid εποχή» Διοργάνωση: Σύλλογος Προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
27. 19-23/07/2021: (διαδικτυακό συνέδριο) 2021 LD4 Conference on Linked Data "Building
Connections together" - Διοργάνωση: LD4.
28. 26/7/2021: Webinar "Insta-Library: Connecting to Youth Through Instagram during COVID
Times" - Διοργάνωση: ALA, International Relations Round Table.
29. 7/9/2021: Σεμινάριο Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων για το
προσωπικό του ΙΠ - Διοργάνωση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο & DPO.
30. 28/09/2021: Webinar “International Pandemic Perspectives: Problem-Solving in Times of
Crisis” - Διοργάνωση: WebJunction.
31. 25-27/10/2021: 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Διοργάνωση:
Πανεπιστήμιο Πατρών.
32. 27/10/2021: Webinar για το προσωπικό της ΒΙΚΕΠ για την πλατφόρμα Ebook Central and
LibCentral for Ionian University - Διοργάνωση: ProQuest.
33. 2-4/11/2021: 14th International Conference on Performance Measurement in Libraries Διοργάνωση: LibPMC.
34. 4-5/11/2021: Conference: 'Turnitin Summit Europe 2021' - Διοργάνωση: Turnitin.
35. 6/11/2021: Σεμινάριο «Επιστημονική επικοινωνία : βασικές έννοιες και σύγχρονοι
προβληματισμοί» (βιντεοσκοπημένο) - Διοργάνωση: Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.
36. 6/12/2021: Παρουσίαση της πλατφόρμας ANS για 'Digitalization of Assessment'.
37. 14/12/2021: Webinar για το προσωπικό της ΒΙΚΕΠ για τα Taylor & Francis eBooks Διοργάνωση: Taylor & Francis.
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9. Πληροφόρηση
Η Βιβλιοθήκη ανταποκρίνεται στα καθημερινά απλά ή σύνθετα αιτήματα πληροφόρησης
που υποβάλλονται από χρήστες και υπηρεσίες, αναζητώντας πληροφορίες, συντάσσοντας
ειδικές βιβλιογραφίες ή ακόμη αναλύοντας βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων μέσω Scopus.
Επίσης, χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική υπηρεσία «Ρωτήστε μας» από το μέσα του 2016, ενώ
παράλληλα δίνονται απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω Messenger.
Ακολουθεί συγκριτικό γράφημα με τα αιτήματα της υπηρεσίας «Ρωτήστε μας» από την
εφαρμογή του έως το 2021:

Γράφημα 7

Στη σελίδα Αναζήτηση Υλικού > Γκρίζα Βιβλιογραφία > Διδακτορικές Διατριβές του ιστότοπου
αναρτήθηκαν ανά ακαδημαϊκό τμήμα, αλλά για πρώτη φορά και συγκεντρωτικά αλφαβητικοί, κατά συγγραφέα, ανανεωμένοι κατάλογοι των διδακτορικών διατριβών που έχουν
εκπονηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχουν κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη.
Κατά το 2021 η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε με ενέργειές της για την πανεπιστημιακή κοινότητα
δωρεάν πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικών βιβλίων World Library, πρόσβαση που δόθηκε
για πρώτη φορά σε ελληνικό ίδρυμα. Επίσης, δόθηκε παράταση της πρόσβασης σε όλες τις
συλλογές από την JSTOR και Artstor.
Με ενέργειες του ΣΕΑΒ εξασφαλίστηκε πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών
περιοδικών του εκδοτικού οίκου De Gruyter.
Στη διάρκεια της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής
Πρόσβασης (26-31 Οκτωβρίου 2021), η Βιβλιοθήκη
διοργάνωσε
μια
διαδικτυακή
εκστρατεία
ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την
ανοικτή πρόσβαση με ανακοινώσεις στον ιστότοπο
Εικόνα 6: Από την εκστρατεία Διεθνούς
Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης
και τη σελίδα της στο Facebook στη διάρκεια
ολόκληρης της εβδομάδας, αλλά και με πρόσκληση
σε κάθε ενδιαφερόμενο για προσωπική (διαδικτυακή) επικοινωνία για την επίλυση αποριών
και περαιτέρω ενημέρωση για την ανοικτή πρόσβαση. Παρόλα αυτά, η Βιβλιοθήκη με κάθε
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ευκαιρία και σε όλη τη διάρκεια του έτους προάγει την ανοικτή πρόσβαση και ενημερώνει
με σχετικές ανακοινώσεις τους ερευνητές/τριες του Ιδρύματος.
Συνεχίστηκε η έκδοση του δελτίου ερευνητικής παραγωγής των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Ιονίου από τις βάσεις Scopus και MDPI, το οποίο δημοσιεύεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα στη σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook.
Αναρτήθηκαν πλήθος ανακοινώσεων στον ιστότοπο της ΒΙΚΕΠ σε θέματα επιστημονικής
πληροφόρησης, ενώ εστάλησαν ενημερωτικές επιστολές με ηλεκτρονική ή έντυπη αλληλογραφία στο σύνολο ή σε ομάδες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σε καθημερινή βάση αναρτώνται ανακοινώσεις, τόσο σε θέματα επιστημονικής πληροφόρησης, όσο και γενικότερου
ενδιαφέροντος στη σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook.

10. Εκδηλώσεις – Δράσεις
Α. Διαλέξεις
Τον Φεβρουάριο 2021 εγκαινιάστηκε ο Κύκλος
Διαλέξεων για την Ιστορία της Τέχνης του Βιβλίου
με στόχο την επικοινωνία και την καλλιέργεια του
διαλόγου μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας, αλλά και των βιβλιόφιλων, των
επιστημόνων και των φίλων της Βιβλιοθήκης.
Πρώτη ήταν η διαδικτυακή διάλεξη του κ.
Εικόνα 7: Ο κ. Δ. Παυλόπουλος
Δημήτρη Παυλόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή
Ιστορίας της Τέχνης και Προέδρου του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
θέμα: «Η εικονογράφηση εντύπων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: Σχέσεις τυπογραφίας και
χαρακτικής», που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου.
Ακολούθησε, στις 18 Μαρτίου, η διαδικτυακή
διάλεξη κας Νίκης Σιώκη, αναπληρώτριας
καθηγήτριας Τυπογραφίας και Σχεδιασμού
Βιβλίου του Τμήματος Σχεδιασμού και Πολυμέσων
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με θέμα: «Η
υπεροχή του υλικού αντικειμένου: σκέψεις για
την ιστορία του σχεδιασμού των έντυπων
βιβλίων».

Εικόνα 8: Η κ. Ν. Σιώκη

Η τελευταία διαδικτυακή διάλεξη του Κύκλου
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Μαΐου 2021
από την κα Μαρία Καλιαμπού, Senior Lector στο
πρόγραμμα
Ελληνικών
Σπουδών
του
Πανεπιστημίου Yale, με θέμα: ‘«Διαβάζετε
βιβλία! Η ανάγνωσις είναι μόρφωσις! Η
Εικόνα 9: Η κ. Μ. Καλιαμπού
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μόρφωσις είναι περιουσία»: Βιβλία για την εκπαίδευση των Ελλήνων στην Αμερική στις
αρχές του 20ού αιώνα’.
Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση και σε συνεργασία με
την Επιτροπή Εορτασμού των 200 χρόνων από
την Επανάσταση του 1821 του Ιονίου
Πανεπιστημίου, διοργανώθηκε από κοινού
Κύκλος Διαδικτυακών Διαλέξεων με θέμα:
«Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών
κατά την Επανάσταση του 1821», ο οποίος
Εικόνα 10: Η κ. Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη
εγκανιάστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2021 με τη
διαδικτυακή διάλεξη της κας Ελένης Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ομότιμης Καθηγήτριας του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θέμα «Τα Επτάνησα στην Ελληνική
Επανάσταση».
Η επόμενη διάλεξη δόθηκε στις 5 Νοεμβρίου
από τον κ. Αλέξη Πολίτη, Ομότιμο καθηγητή
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Με το
σπαθί στο χέρι και με το τουφέκι: Ο
Κασομούλης και η πολιορκία του
Μεσολογγίου».
Λίγο πριν κλείσει ο χρόνος, πραγματοποιήθηκε η τρίτη, αλλά όχι τελευταία, διάλεξη του
Εικόνα 11: Από τη διάλεξη του κ. Α. Πολίτη
Κύκλου στις 9 Δεκεμβρίου με ομιλήτρια την
κα Έλλη Δρούλια, Ιστορικό και τ. Διευθύντρια
της Βιβλιοθήκης της Βουλής με θέμα «Η ενημέρωση στα χρόνια του Αγώνα».
Η τέταρτη και τελευταία διάλεξη του κύκλου
πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022
από τον Ιστορικό και υπεύθυνο του Τμήματος
Εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη κ. Δημήτρη
Αρβανιτάκη με θέμα «Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών κατά την Επανάσταση του 1821».

Εικόνα 12: Η κ. Ε. Δρούλια

Β. Άλλες δράσεις
Η Βιβλιοθήκη συμμετείχε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που
οργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στις
25-27 Οκτωβρίου 2021 με ανακοίνωση με τον τίτλο «Ακολουθώντας την επιστήμη: Οι
ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η διαχείριση των τεκμηρίων κατά την πανδημία»
από τις κκ. Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά, Θάλεια Γκόντα και Σύλβια Πουλημένου. Λίγο πριν τη λήξη
του συνεδρίου έγινε δεκτή η ανάληψη της διοργάνωσης του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου
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Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
από
τη
Βιβλιοθήκη μας. Στη διάρκεια της διαδικασίας
αυτής προβλήθηκε βίντεο παραγωγής της
Βιβλιοθήκης για την υποστήριξη της
υποψηφιότητας αυτής.
Επιπλέον, υπήρξε συμμετοχή και στο 14th
International Conference on Performance
Measurement in Libraries (LibPMC) με την
ου
Εικόνα 13: Στιγμιότυπο από το βίντεο ανάληψης 28
ανακοίνωση:
Gonda,
Thalia,
&
ΠΣΑΒ
Papatheodorou, Christos. (2021, November 2).
Measuring library consortia performance. Στο 14th International Conference on Performance
Measurement in Libraries (LibPMC). https://doi.org/10.5281/zenodo.6319521

Εικόνα 14: Πιστοποίηση συμβουλευτικής
στα μέσα

Η ΒΙΚΕΠ βρίσκεται πλέον μεταξύ των πιστοποιημένων
οργανισμών σε θέματα συμβουλευτικής στα μέσα,
διαθέτοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της σύμβουλο
στα μέσα (Media Coach), μετά από επιτυχή
παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου

Τέλος, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η
Βιβλιοθήκη σχεδίασε, ερεύνησε και επεξεργάστηκε με τη συμβολή ομάδας ειδικών την
ηλεκτρονική έκδοση με τίτλο 1821-2021 : 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση :
Βιβλιογραφικός Οδηγός, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2022.

11. Επικοινωνία – Προβολή
Ο νέος ιστότοπος της Βιβλιοθήκης συγκεντρώνει και προβάλλει όλες τις πληροφορίες,
ανακοινώσεις και οδηγίες με σύγχρονη δομή. Ωστόσο, λόγω της διαλειτουργικότητάς του με
τον κεντρικό ιστότοπο του ιδρύματος, αλλά και με τους ιστότοπους των ακαδημαϊκών
τμημάτων, επιλεγμένες ανακοινώσεις της Βιβλιοθήκης δημοσιεύονται ταυτόχρονα και σ’
αυτούς για μεγαλύτερη προβολή.
Η σελίδα της Βιβλιοθήκης στο Facebook ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για θέματα που
έχουν σχέση με το βιβλίο, τις σπουδές, την έρευνα, τις δράσεις της Βιβλιοθήκης, καθώς και
γενικότερα επίκαιρα θέματα. Επιπλέον, δημιουργήθηκε σελίδα στο Instagram.
Το κανάλι της Βιβλιοθήκης στο YouTube στη διάρκεια του έτους είδε 2.483 προβολές με
10.649 εμφανίσεις (περιλαμβάνονται μόνο οι εμφανίσεις των βίντεο στο Youtube και όχι σε
εξωτερικούς ιστότοπους και εφαρμογές, π.χ. Facebook). Επίσης, απέκτησε 30 νέους
συνδρομητές, από ένα σύνολο 112 από τη δημιουργία του. Το κανάλι, εκτός από τα
εκπαιδευτικά βίντεο που παράγει η Βιβλιοθήκη, φιλοξενεί πλέον και βίντεο από τις
εκδηλώσεις και δράσεις της.
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Εικόνα 15: Στατιστικά από το κανάλι της Βιβλιοθήκης στο YouTube

Παραχωρήθηκαν 2 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις: στο Κύμα FM στις 25-1-2021 σχετικά με την
παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσεις, το ρόλο των βιβλιοθηκών και το σχετικό βίντεο της
Βιβλιοθήκης και στην ΕΡΤ Κέρκυρας στις 19-2-2021 σχετικά με τον κύκλο διαδικτυακών
διαλέξεων ιστορία της τέχνης του βιβλίου.
Τέλος, η Βιβλιοθήκη με τη συνεργασία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) τον Μάρτιο 2021 διεξήγαγε ηλεκτρονική "Έρευνα Ικανοποίησης
Χρηστών κατά τη διάρκεια της Πανδημίας", τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται
στον ιστότοπό της.

12. Συνεργασίες
Ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η ΒΙΚΕΠ έχει πρόσβαση στο
πλήρες κείμενο 26.710 ηλεκτρονικών περιοδικών και 152.000 ηλεκτρονικών βιβλίων και σε
13 βάσεις δεδομένων (HEAL-Link), στα 511 ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα
«Κάλλιπος», στο δίκτυο διαδανεισμού και παρέχει στατιστικά στοιχεία στη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ). Εκπροσωπείται από την
Διευθύντριά της στη Γενική του Συνέλευση του ΣΕΑΒ και συμμετέχει στις δράσεις του.
Ειδικότερα:


Είναι μέλος του Συνεργατικού καταλόγου ILSaS και συμμετέχει στη Συνέλευση
Εκπροσώπων Μελών (ΣΕΜ) ILSaS, όπως έχει θεσμοθετηθεί από το «Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΑΒ και των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ‘ILSaS’» (άρθρο 5). Επίσης, συμμετέχει με 3 μέλη στις Ομάδες Περιγραφικής Καταλογογράφησης, Καθιερωμένων Όρων και Περιοδικών, αντίστοιχα, αρμοδιότητα των οποίων
είναι να προτείνουν τις κοινές πολιτικές και τον κοινό τρόπο λειτουργίας του «ILSaS»
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σε βιβλιοθηκονομικά θέματα. Ως μέλος του συνεργατικού καταλόγου, η Βιβλιοθήκη
συμφώνησε να συμμετάσχει στο νέο πρόγραμμα αναβάθμισής του «ILSaS+».
Συμμετέχει στο συνεργατικό δίκτυο AMELib. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την παραλαβή και επεξεργασία των βιβλίων, η Βιβλιοθήκη επικοινωνεί με εντυποανάπηρα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τα ενημερώνει για την AMELib. Επίσης,
από το 2017 ένα μέλος του προσωπικού συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή της
AMELib. Η Βιβλιοθήκη έχει προτείνει να δημιουργηθεί ένα μητρώο των φοιτητών με
αναπηρία από κεντρική υπηρεσία/δομή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ώστε να υπάρχει
ενιαία διαχείριση.

Είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ). Στο
ΕΔΕΤΒ σήμερα συμμετέχουν 146 ελληνικές βιβλιοθήκες όλων των τύπων, υπό το συντονισμό
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους.
Η ΒΙΚΕΠ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη Βιβλιοθήκη της Σαγκάης και διατηρεί
σε μόνιμη έκθεση τη συλλογή ποικίλου υλικού «Window of Shanghai», που έλαβε ως δωρεά.
Η συλλογή «Window of Shanghai» προβάλλει κυρίως τον πολιτισμό, την επιστήμη και την
τέχνη της Κίνας. Από το έτος 2017, ως δεύτερο βήμα της συνεργασίας αυτής, η Βιβλιοθήκη
έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους της Βιβλιοθήκης της Σαγκάης.
Συγκεκριμένα, παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 30.000 ηλεκτρονικά βιβλία, εκ των
οποίων περισσότερα από 800 είναι γραμμένα σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Η θεματολογία τους
εκτείνεται σε διάφορους τομείς, όπως λογοτεχνία, τέχνη, πολιτισμός, επιστήμη, εκπαίδευση,
ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα, φιλοσοφία κ.ά. Επίσης, παρέχεται πρόσβαση σε βάση
δεδομένων με ψηφιοποιημένο υλικό, όπως βιβλία, παλιές ηχογραφήσεις (αφηγήσεις,
τραγούδια, όπερες κλπ.), φωτογραφίες, βίντεο κ.ά., κατάλογοι κινέζικης γενεαλογίας,
πρότυπα, κυβερνητικές εκθέσεων των ΗΠΑ, κ.ά. κυρίως σε κινέζικη γλώσσα.
Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για τη
δημιουργία του νέου Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΒ).
Από το Δεκέμβριο 2017 η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο πρόγραμμα ιδρυματικής ανοικτής
πρόσβασης του ακαδημαϊκού εκδοτικού οίκου MDPI Open Access. Με τη συμμετοχή αυτή
εξασφαλίζει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, για κάθε άρθρο που δημοσιεύουν σε
περιοδικά του MDPI, δικαίωμα 10% έκπτωσης επί του κόστους δημοσίευσης του άρθρου.
Συνεργασία με το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στη δημιουργία και συντήρηση του ιστότοπου της
Βιβλιοθήκης. Μετά την ανάληψη του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών από τη Βιβλιοθήκη μας, συζητείται και η δημιουργία ιστοτόπου του συνεδρίου.
Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Ι.Π. παρέχοντας ετήσια στατιστικά στοιχεία
Βιβλιοθήκης, στοιχεία για επιστημονικό έργο των ερευνητών του Ι.Π. βάσει βιβλιομετρικών
δεικτών από διεθνείς βάσεις, π.χ. Scopus, Google Scholar κ.ά., καθώς και στοιχεία κατάταξης
του Ι.Π. βάσει διεθνών οργανισμών, όπως Webometrics, SCImago Institutions Rankings κ.ά.
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Απολογισμός έτους 2021
Δόθηκαν τα κατάλληλα δεδομένα προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Π.,
προκειμένου να μελετηθούν και πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες εργασίες για την
αξιοποίηση μιας αίθουσας σύμφωνα με τη στοχοθεσία του 2021.

13. Στοχοθεσία έτους 2022
Διοργάνωση του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Στελέχωση παραρτημάτων και μονάδων της Βιβλιοθήκης με βιβλιοθηκονόμους για τη
βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την ουσιαστική λειτουργία τους.
Συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα αναβάθμισης του συνεργατικού καταλόγου «ILSaS+».
Αξιοποίηση αίθουσας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και κατάλληλη μετατροπή της για κάλυψη
ειδικών αναγκών τόσο της ίδιας της Βιβλιοθήκης, όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως
μαθήματα πληροφοριακής παιδείας, σεμινάρια, συνεργατική μάθηση, φιλοξενία λεσχών
ανάγνωσης κλπ.
Αναδιαμόρφωση μέρους του α’ ορόφου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για πιο ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση. Π.χ. με την επέκταση του βιβλιοστασίου, τη δημιουργία αναγνωστηρίων
μελέτης και εργασιών, χώρου κοινωνικοποίησης.
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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ 72 – 491 32 ΚΕΡΚΥΡΑ
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