ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | Βιβλιοθήκη

Οκτώβριος 2016 | Αρ. 2

ΒιβλιοΔείκτης…
...στα νέα, στην πληροφόρηση, στις επιστήμες

Νέες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη σας εύχεται σε όλες και όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά και ειδικά στους πρωτοετείς φοιτητές και
φοιτήτριες καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες.
Σας καλωσορίζουμε στο νέο τεύχος του περιοδικού μας όπου θα βρείτε πληροφορίες για νέες και βελτιωμένες
υπηρεσίες προς το κοινό καθώς και ενημέρωση για χρήσιμες πληροφοριακές πηγές.

Νέος κατάλογος
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε λειτουργία η εξατομικευμένη μορφή του καταλόγου της Βιβλιοθήκης.
Μέσω της διεύθυνσης http://opac.seab.gr/search~S17*gre ή της αρχικής σελίδας της Βιβλιοθήκης, ο χρήστης
μεταβαίνει στον κατάλογο όπου μπορεί να αναζητήσει υλικό που υπάρχει μόνο στη συλλογή της Βιβλιοθήκη του
ΤΕΙ Ηπείρου. Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης υλικού σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του
Συνεργατικού Δικτύου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών επιλέγοντας «Αναζήτηση στον κατάλογο του MITOS”.
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Παραχώρηση δικαιώματος δανεισμού στους εξωτερικούς χρήστες

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που πρέπει να διακρίνει τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και του εκπαιδευτικού,
επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου του ΤΕΙ και μετά τη διαπίστωση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών πως
υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από πολίτες για δανεισμό υλικού, η Βιβλιοθήκη εισηγήθηκε σχετικά προς τη
Συνέλευση του ΤΕΙ. Βάσει της απόφ. Συνέλευσης Αρ. 9/21-4-2016, παραχωρείται το δικαίωμα δανεισμού υλικού από
τις βιβλιοθήκες του ΤΕΙ σε εξωτερικούς χρήστες. Ο δανεισμός αφορά όλες τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος και όλες τις
κατηγορίες υλικού που δανείζεται και η υλοποίησή της δεν θα αποβαίνει εις βάρος του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.
Οι εξωτερικοί χρήστες θα έχουν δικαίωμα δανεισμού έως 3 τεκμηρίων για μία εβδομάδα με δικαίωμα ανανέωσης
για 7 ημέρες.

Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζονται διαρκώς με νέα τεκμήρια (έντυπα και ηλεκτρονικά) είτε μέσω αγορών
είτε μέσω δωρεών. Μετά την βιβλιοθηκονομική του επεξεργασία το νέο υλικό εντάσσεται στις κατά τόπους
συλλογές και είναι αναζητήσιμο μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου ( http://opac.seab.gr/search~S17*gre ).
Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε το Βιβλιογραφικό Δελτίο (Οκτώβριος 2016) όπου περιλαμβάνονται οι εγγραφές των νέων αποκτημάτων ανά τμήμα ή σχολή αλφαβητικά με το όνομα συγγραφέα. Με την ολοκλήρωση της παραλαβής και καταλογογράφησης των νέων τεκμηρίων θα δημοσιευτεί και το πλήρες βιβλιογραφικό δελτίο.

Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τις λειτουργίες και υπηρεσίες της
Βιβλιοθήκης, εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου η εισήγηση της Βιβλιοθήκης για υλοποίηση του προγράμματος πληροφοριακής παιδείας. Συγκεκριμένα, αυτό θα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτητές του 4ου
ή 7ου εξαμήνου στα πλαίσια αντίστοιχων μαθημάτων (Μεθοδολογία έρευνας, Τεχνικός Λόγος).
Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη και εξοικείωση με τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της (κατάλογος κλπ). Ο δεύτερο κύκλος αφορά στην υποστήριξη της έρευνας, τις
στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριακών πηγών και οδηγίες συγγραφής επιστημονικής εργασίας.
Τα σεμινάρια θα διεξάγονται ανά Τμήμα και κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο κάθε Τμήματος. ΄Ηδη έχει
ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στις βιβλιοθήκες των παραρτημάτων με
αυξημένη συμμετοχή των φοιτητών. Επίσης, σεμινάρια πραγματοποιούνται και έπειτα από αιτήματα καθηγητών για
την κάλυψη συγκεκριμένων θεμάτων και εκπαιδευτικών αναγκών .
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Η βιβλιοθήκη εν δράσει

Ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ενωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων
Τεκμηρίωσης
Το Ελληνικό Παράρτημα, στο πρόσφατο διεθνές συνέδριο της IAML (International Association of Music Libraries), το
οποίο διεξήχθη στη Ρώμη (3 - 8 Ιουλίου 2016), έλαβε και τυπικά την έγκριση και αποτελεί πλέον επίσημο παράρτημα της
IAML.
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας ως ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς
΄Ενωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων συμμετέχει στη διοργάνωση του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου Μουσικών
Βιβλιοθηκών και Αρχείων που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Απριλίου 2017, στην Αθήνα.
Το ελληνικό παράρτημα της IAML αποσκοπεί στη μεγαλύτερη συνεννόηση όσων θέλουν να αναπτύξουν το
επιστημονικό αντικείμενο της μουσικής βιβλιοθηκονομίας και της μουσικής πληροφόρησης. Επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει τη δημιουργία ανεξάρτητων εκπαιδευτικών ομάδων και ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που
απαιτούν λύσεις όπως οι πρακτικές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, το αναλογικό αρχειακό υλικό, η μουσική έρευνα
και μεθοδολογία, κ.ά.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του παραρτήματος https://iamlgreece.wordpress.com/ και στον
ιστότοπο της Διεθνούς Ενωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών ( IAML—International Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centres ).
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήματος και γίνετε μέλη. Ενημερωθείτε επίσης για τις δράσεις του
μέσω των κοινωνικών δικτύων https://www.facebook.com/groups/1787828618119047/
https://twitter.com/GreekBranchIAML

Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχει με αναρτημένη
ανακοίνωση
(poster)
στην
Εβδομάδα
Ανοικτής
Πρόσβασης (Open Access Week), που διοργανώνει η
Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ στις 24-29 Οκτωβρίου 2016. Θα
πραγματοποιηθεί επίσης διημερίδα στις 24-25/10/2016 με
θέμα: "Η Ανοικτή Επιστήμη στην Πράξη". Η διημερίδα γίνεται
με αφορμή τη διεθνή δράση ενημέρωσης για την ανοικτή
πρόσβαση.
Στο poster της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου προβάλλονται οι
υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης που προσφέρονται στα μέλη
της ακαδημαϊκής μας κοινότητας καθώς και συναφείς με το
θέμα εκδηλώσεις που έχει οργανώσει η Βιβλιοθήκη.
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Εκθεση ζωγραφικής Βασίλη Δρούγα
΄Εκθεση ζωγραφικής του Δρ. Βασίλη Δρούγα με θέμα: « Μορφές των Χρωμάτων» θα πραγματοποιηθεί στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη στις 21-25 Νοεμβρίου 2016. Ο Δρ. Βασίλης Δρούγας [Ακαδημαϊκός (Πανεπιστημιακός)
Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ], διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό με σπουδές σε ευρύ
φάσμα αντικειμένων (φυσική, ιατρική, ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία) ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλές
εκθέσεις και διαγωνισμούς ζωγραφικής και φωτογραφίας.

Ενημέρωση της Βιβλιοθήκης σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Η Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Πρέβεζας πραγματοποίησε στις 2/7/2016 παρουσίαση — ενημέρωση στους φοιτητές
και φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
με θέμα «Πληροφοριακές πηγές, στρατηγική αναζήτησης και συγγραφή εργασιών».
Ειδικότερα παρουσιάστηκαν τα εργαλεία αναζήτησης του υλικού της Βιβλιοθήκης (κατάλογος, ιδρυματικό
αποθετήριο), τα βασικά βήματα διαμόρφωση της ερευνητικής στρατηγικής και της στρατηγικής αναζήτησης
πληροφοριακών πόρων, βασικά στοιχεία αξιολόγησης πηγών, σύνταξης επιστημονικών εργασιών και
βιβλιογραφίας.

Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και στην ενότητα «Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Πρέβεζας / Εκπαιδευτικά σεμινάρια /
Βιβλιογραφική υποστήριξη ΠΜΣ» μπορείτε να βρείτε αναλυτικό υλικό για τις πηγές και τα εργαλεία αναζήτησης, τη
στρατηγική έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας, κ.λπ.
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Ερευνα και πληροφόρηση

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα «Κάλλιπος»
Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών
αντικειμένων διαθέσιμων σε όλους χωρίς περιορισμούς. ΄Εχει δημιουργηθεί από τα μέλη της ακαδημαϊκής και
ερευνητικής κοινότητας
Καλύπτει 5 μεγάλες θεματικές περιοχές και περιλαμβάνει ηλεκτρονικά συγγράμματα (e-books), κεφάλαια βιβλίων,
εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο, μαθηματικά αντικείμενα, αλγόριθμους, χάρτες, πίνακες, διαδραστικά
αντικείμενα.

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Το έργο «Open Courses ΤΕΙ Ηπείρου» σκοπεύει στην ανάπτυξη και
ελεύθερη διάθεση μέσω

του

Διαδικτύου ψηφιακού υλικού και

βιντεοσκοπημένων διαλέξεων μαθημάτων του ιδρύματος. Τα μαθήματα

θα είναι διαθέσιμα αφενός για τους σπουδαστές και αφετέρου για το ευρύ
κοινό.

Η ελεύθερη πρόσβαση δεν συνεπάγεται απώλεια των

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) επί του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση
του υλικού αυτού από τρίτους επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια
χρήσης.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή
(web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ακολουθήστε τη Βιβλιοθήκη
στο facebook
Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη
wwwlib.teiep.gr
Κεντρική Βιβλιοθήκη Αρτας |Τηλ. 2681050542 | email: libraryteiep@gmail.gr
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων |Τηλ. 2651050763 | email: library@ioa.teiep.gr
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ηγουμενίτσας | Τηλ. 2665049900
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πρέβεζας |Τηλ. 2682050572 | email: libprev@teiep.gr
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