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Νέες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 
 

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται εν μέσω μιας εργώδους προσπάθειας  βελτίωσης και εμπλουτισμού των νέων υπηρεσιών πλη-
ροφόρησης.  

Από τις  23/3/2016 λειτουργεί  η Ψηφιακή Πύλη πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης που επιτρέπει την ενοποιημένη αναζή-
τηση στις πληροφοριακές πηγές.  

Επίσης, η Βιβλιοθήκη εργάζεται για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος οργάνω-
σης του υλικού και των υπηρεσιών της (πρόγραμμα Sierra-κατάλογος MITOS)  που έχει προμηθευτεί ο Σύνδεσμος Ελλη-
νικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και συμμετέχουν 28 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Δύο βιβλιοθηκονόμοι του Ιδρύματός 
μας είναι μέλη των Επιτροπών Καταλογογράφησης και Θεματικής Ευρετηρίασης του Συνεργατικού Καταλόγου. 

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

Ψηφιακή Πύλη Πληροφόρησης 
 

Η Ψηφιακή Πύλη πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι μια νέα υπηρεσία που προ-
σφέρει ενοποιημένη αναζήτηση σε όλες τις συλλογές/πληροφοριακούς πόρους της 
Βιβλιοθήκης.  Η αναζήτηση με λέξη τίτλου, όνομα συγγραφέα ή θέμα γίνεται στον 
κατάλογο έντυπου υλικού (MITOS), στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, στο Ερευνητικό 
Αποθετήριο  και στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.   
 
Η ενοποιημένη αναζήτηση αποτελεί μια υπηρεσία διευρυμένης απλής ή σύνθετης 
αναζήτησης που προσφέρει στο χρήστη βελτιωμένη εμπειρία αναζήτησης, ταχύτη-
τα ολική άποψη για τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης.  
 
Στα αποτελέσματα εμφανίζεται ο αριθμός των εγγραφών ανά συλλογή/πηγή, η 
μορφή  του υλικού (π.χ. audio, βιβλίο), η γλώσσα των τεκμηρίων κ.λπ. Επίσης, εμ-
φανίζονται τα εξώφυλλα των τεκμηρίων όπου αυτά είναι  διαθέσιμα. 
 
Η ψηφιακή πύλη παρέχει επίσης τρέχουσα ενημέρωση μέσω των ανακοινώσεων 
του ΤΕΙ Ηπείρου και της Βιβλιοθήκης. 
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  Ιδρυματικό και Ερευνητικό Αποθετήριο 
 

Τα ψηφιακά αποθετήρια  του Ιδρύματός μας εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο υλικό. Το περιεχόμενό τους είναι αναζη-
τήσιμο  από το Google Scholar.  
 
Κατόπιν αιτήματος της Βιβλιοθήκης, τα ψηφιακά αποθετήρια έχουν συμπεριληφθεί στο openarchives.gr (μηχανή 
αναζήτησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού), και το  
Ερευνητικό Αποθετήριο φιλοξενείται επίσης στις μηχανές αναζήτησης BASE (Bielefeld Academic Search Engine) και  
ROAR (Registry of Open Access Repositories). 

Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 
 

Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής περιέχει περίπου 25.000 εγγραφές και στη συλλογή του περιλαμβάνει:  
 

 δημοτικά τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, 

 υλικό για το αστικό λαϊκό τραγούδι όπως ρεμπέτικο, ελαφρό, σμυρναίικο κ.λπ.,  
 πλήρη κατάλογο κλασσικής μουσικής, 

 τεκμήρια τούρκικης, αραβικής, ινδικής και περσικής μουσικής. 
 
Η καταλογογράφηση του υλικού έχει γίνει όχι μόνο σε επίπεδο άλμπουμ, αλλά και σε επίπεδο τραγουδιού και ο χρή-
στης μέσω της ευρείας και συνδυαστικής αναζήτησης μπορεί να εντοπίσει εύκολα την πληροφορία που ψάχνει, π.χ. 
επανεκτελέσεις ενός μουσικού κομματιού.  
Ο χρήστης, μέσα από το χώρο του Αρχείου, έχει τη δυνατότητα σύγχρονης ακρόασης ολόκληρου του μουσικού κομ-
ματιού. Απώτερος στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα ακρόασης 50’’ για εξωτερικούς χρήστες. 

        Βιβλιοθήκη εν δράσει 

Εκδήλωση της Βιβλιοθήκης «Αθλητισμός και σύγχρονος τρόπος ζωής» 

 
Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του 2ου Ημιμαραθωνίου Αρτας  «Ο δρόμος του Γιοφυ-
ριού», η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου διοργάνωσε, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, εκ-
δήλωση με θέμα: «Αθλητισμός και σύγχρονος τρόπος ζωής—διέξοδοι αναψυχής και οφέλη» . 

Επίσκεψη μαθητών στη Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του 
Erasmus Plus 

Επίσκεψη μαθητών του μουσικού σχολείου Αρτας και μαθητών από σχολεί-
α της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βουλγαρίας και Σουηδίας πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου 
στην Αρτα.  

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus Plus και της δρά-
σης για την ανταλλαγή μαθητών. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στη Βιβλιοθήκη 
και ενημερώθηκαν για την εκπαιδευτική λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου.  
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 Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες 

TED και TED-Ed : ιδέες που αξίζουν, μαθήματα που αξίζουν 
 

Η TED είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που διοργανώνει συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό τη διάδοση 
των ιδεών που αξίζουν. Ξεκίνησε το 1984 με ένα συνέδριο με σκοπό να συναντηθούν άνθρωποι της τεχνολογίας, της 
ψυχαγωγίας και του σχεδίου και από εκεί προέρχεται και η ονομασία (technology, entertainment, design).  

TED-Ed ονομάζεται η εκπαιδευτική καμπάνια της TED που στοχεύει στο να ενισχύσει τις προσπάθειες και ιδέες των 
δασκάλων και μαθητών σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος ειδικότερα είναι η δημιουργία μαθημάτων (σε μορφή βίντεο) 
που αξίζει να διαδοθούν.  Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει ένα μάθημα, να το τροποποιήσει δημιουργώντας τις 
δικές του ερωτήσεις και να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Μπορεί ακόμα να το διαδώσει και να παρακολουθή-
σει την επίδραση που έχει γενικά το διαδίκτυο σε μια τάξη ή σε ένα μεμονωμένο μαθητή.  Δείτε στη σελίδα  TEDEd 
Lessons Worth Sharing  πάνω από 134 χιλιάδες μαθήματα και πάνω από 6 εκατομμύρια ερωτήσεις ! 

        Βιβλιοθήκη εν δράσει 

 Ερευνα και πληροφόρηση 

Semantic Scholar: μηχανή σημασιολογικής αναζήτησης 
 

Η μηχανή αναζήτησης Semantic Scholar (S2) είναι μια νέα υπηρεσία αναζήτησης και ανακάλυψης επιστημονικής πληρο-
φορίας που εστιάζει στη σημασιολογία και στην κειμενική κατανόηση [1]. Επιτρέπει στους χρήστες να βρουν σημαντι-
κά σχετικά επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, 
εκμάθησης μηχανής (machine learning) και τεχνητής όρασης. Η μηχανή δηλ. «καταλαβαίνει» τι είναι ενδιαφέρον και 
σημαντικό σε κάθε αναζήτηση και δίνει τα κατάλληλα αποτελέσματα [2]. 

Το πρόγραμμα πίσω από τη μηχανή αναζητά ελεύθερα προσβάσιμες δημοσιεύσεις (προς το παρόν στο πεδίο της πλη-
ροφορικής) και εξετάζει ενδελεχώς κείμενα, λέξεις-κλειδιά, φωτογραφίες, διαγράμματα και αναφορές για να δώσει τα 
καλύτερα αποτελέσματα [3]. 

Πηγές 

Διαβάστε περισσότερα:  

 

[1] http://allenai.org/semantic-scholar.html  

[2] https://www.quora.com/What-is-Semantic-Scholar-and-how-will-it-work 

[3]http://www.athina984.gr/2015/11/05/mia-eksypnh-mhxanh-anazhthshs/  

Βιβλιογραφική υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης  οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονο-

μικής μπορούν να βρουν χρήσιμο βιβλιογραφικό υλικό για τις σπουδές τους. Συγκεκριμένα υπάρχει  επιλεγμένη βιβλιο-

γραφία για τα μαθήματα, επιλεγμένα ηλεκτρονικά βιβλία και πληροφοριακοί οδηγοί (για την αναζήτηση στον κατάλο-

γο, τη σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών, εισαγωγής στη χρήση του εργαλείου Mendeley, κ.ά.). Επισκεφθείτε τη σε-

λίδα http://wwwlib.teiep.gr/?option=com_content&view=article&id=115&catid=29 . 

Στο άμεσο μέλλον η ιστοσελίδα θα εμπλουτιστεί  με βιβλιογραφικό υλικό που αφορά και άλλα Προγράμματα Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου καθώς και με υλικό από τα εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια που οργανώ-

νονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τις Βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων.  

 

http://www.ted.com/
http://ed.ted.com/
http://ed.ted.com/
https://www.semanticscholar.org/
http://allenai.org/semantic-scholar.html
https://www.quora.com/What-is-Semantic-Scholar-and-how-will-it-work
http://www.athina984.gr/2015/11/05/mia-eksypnh-mhxanh-anazhthshs/
https://www.semanticscholar.org/
http://wwwlib.teiep.gr/?option=com_content&view=article&id=115&catid=29


Εναλλακτικές μετρικές  της επιστημονικής πληροφορίας 
 

Οι τρόποι αξιολόγησης της επιστημονικής έρευνας βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. 

Υπάρχει μια πληθώρα δεικτών αξιολόγησης που εντάσσονται σε 3 κατηγορίες: 

Βιβλιομετρικοί δείκτες ή δείκτες αντίκτυπου αναφορών (citation impact indicators).  Οι κυριότεροι είναι: 

  Συνολικός αριθμός αναφορών ενότητας (π.χ. περιοδικού). 

  Μέσος όρος αριθμού αναφορών ανά ενότητα  ή journal impact factor. 

  Αριθμός των δημοσιευμάτων ανά ενότητα με υψηλό αριθμό αναφορών. 

  Ποσοστό των δημοσιευμάτων ανά ενότητα με υψηλό αριθμό αναφορών. 

  h-index: Ο δείκτης Hirsch ορίζει ότι μια επιστημονική ενότητα (π.χ. περιοδικό) έχει δείκτη h αν h αριθμός από τα 

άρθρα του έχουν τουλάχιστο h αναφορές το καθένα ενώ τα υπόλοιπα άρθρα έχουν λιγότερες από h αναφορές το κα-

θένα.  

Αξιολόγηση από ομοτίμους (peer-review). Αναφέρεται γενικά στις πρακτικές αξιολόγησης από ειδικούς σε κάθε τομέα 
για διαφόρους τύπους δημοσιεύσεων π.χ. άρθρα, αιτήσεις ερευνητικών χορηγήσεων ή κρατικών επιχορηγήσεων, κ.ά.  

Εναλλακτικές μετρικές (alternative metrics). Τα τελευταία χρόνια οι συγγραφείς και επιστήμονες αναπτύσσουν νέους 

τρόπους συγγραφής, επικοινωνίας και δημοσίευσης των ερευνών τους στο ηλεκτρονικό-διαδικτυακό περιβάλλον. 

Εχουν εμφανιστεί αντίστοιχα εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης της επίδρασης των διαφορετικών ειδών τεκμηρίων 

(eprints, posts, social bookmarks, twits) και των διαφορετικών πηγών (Google Scholar, Mendeley, Zotero, PubMed, 

CiteSeer, Social media, blogs) που αυτά εμφανίζονται. Επιπλέον, οι συγγραφές παράγουν υλικό πέρα από το παραδο-

σιακό π.χ. πολυμεσικά εκπαιδευτικά δημοσιεύματα, σύνολα δεδομένων (datasets), λογισμικό, κ.ά. 

Οι επιστήμονες που τις προτείνουν σημειώνουν πως αυτή η εναλλακτική πρέπει να εξερευνηθεί για να διαπιστωθεί αν 

όντως αντανακλά την επιδραστικότητα της διακινούμενης πληροφορίας ή όχι [1]. 

 

Πηγές 

Διαβάστε:  

 

[1]   http://altmetrics.org/manifesto/ 

  
Περισσότερες πληροφορίες:   

Torres-Salinas, D., Cabezas-Clavijo, Á. & Jiménez-Contreras, E., 2013. Altmetrics: New Indicators for Scientific Communica-
tion in Web 2.0. Comunicar, 21(41), pp.53–60. Available at: http://www.revistacomunicar.com/index.php?
contenido=detalles&numero=41&articulo=41-2013-05 [Accessed February 2, 2016]. 
 

http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/Independentresearch/2015/
The,Metric,Tide/2015_metric_tide.pdf 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/7587 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1401/1401.4321.pdf 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1306/1306.6595.pdf 

http://blog.openaccess.gr/?tag=altmetrics 

http://www.elsevier.com/authors-update/story/impact-metrics/altmetric-for-scopus 

http://www.dcscience.net/2015_metrictideS1.pdf 
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WebEKT—ο κατάλογος των δικτυακών τόπων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
 
 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιε-
χόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ο κατάλογος WebEKT συγκεντρώνει όλους τους δικτυακούς τόπους του 
ΕΚΤ και επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει με ένα βήμα την πηγή που θέλει. Περιέχει: 

 Τους κόμβους του ΕΚΤ π.χ.  οpenarchives.gr, openaccess.gr  

 Ψηφιακά αποθετήρια π.χ. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Πανδέκτης, Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ. 

 Ηλεκτρονικές εκδόσεις π.χ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Μνήμων, κ.ά. 

 Καταλόγους βιβλιοθηκών π.χ. Αργώ. 

 Δομές Ερευνα και Καινοτομίας π.χ. Δείκτες Ερευνας & Καινοτομίας. 

 Ενημέρωση για Ευρωπαϊκά Εργα π.χ. PASTEUR4OA, Enterprise Europe Network-Hellas. 
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 Ερευνα και πληροφόρηση 

JSTOR Daily 

 
Το JSTOR αποτελεί μια σημαντική πηγή επιστημονικής πληροφόρησης 
και αξιόλογο εργαλείο εκπαίδευσης και έρευνας ειδικά για τον ακαδη-
μαϊκό χώρο αφού περιέχει χιλιάδες επιστημονικά άρθρα που καλύ-
πτουν πολλούς επιστημονικούς τομείς.   

Από τον Οκτώβριο του 2014 υπάρχει η υπηρεσία JSTOR Daily που προ-
σφέρει ένα μέρος του πλούτου της βάσης JSTOR ελεύθερα — σε εβδο-
μαδιαία βάση— στο ευρύ κοινό.  

Το JSTOR Daily λειτουργεί ως ένα ψηφιακό περιοδικό που δημοσιεύει 
άρθρα μέσω της ιστοσελίδας του ενώ τα διανέμει μέσω blog, RSS, 
email, Twitter και Facebook. Τα άρθρα κατανέμονται σε 5 μεγάλες θε-
ματικές ενότητες (Τέχνες & Πολιτισμός, Επιχειρήσεις & Οικονομία, Πο-
λιτική & Ιστορία, Επιστήμη & Τεχνολογία, Εκπαίδευση & Ερευνα) ενώ 
κάθε άρθρο περιέχει και σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει στο JSTOR 
και είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό.  

Δείτε περισσότερο στο : http://daily.jstor.org/  

  

 

           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  

  
Ακολουθήστε τη Βιβλιοθήκη 

στο facebook 

 

http://web.ekt.gr/
http://daily.jstor.org/
http://daily.jstor.org/
wwwlib.teiep.gr
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85-Main-Library-TEI-of-Epirus-1125856024099050/
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85-Main-Library-TEI-of-Epirus-1125856024099050/
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