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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  | Μ ά ρ τ ι ο ς 2 0 2 3  

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

Το 2022 σηματοδοτεί την εποχή εξόδου από τα προληπτικά μέτρα 

της πανδημίας του κορονοϊού. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Πα-

ραρτήματά της σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα επανήλθαν σε πλήρη 

λειτουργία ως φυσικοί χώροι γνώσης και ως υπηρεσίες ηλεκτρονι-

κής πληροφόρησης. 

Η ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη αποτελεί τον κύριο πυρήνα κάθε πανεπι-

στημιακού Ιδρύματος. Είναι το καταφύγιο της πανεπιστημιούπολης 

για όσους αναζητούν ηρεμία και συγκέντρωση, είναι ο χώρος που 

παρέχει υποστήριξη στην ερευνητική διαδικασία και τη μελέτη, 

είναι η υπηρεσία πληροφόρησης και πληροφοριακής παιδείας. 

Με κύριο γνώμονα την υποστήριξη των ερευνητικών εργασιών και 

των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών μας, η Βιβλιοθήκη κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη ηλε-

κτρονικών υποδομών παροχής δεδομένων και για την δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού που αξιοποιούν τις Συλλογές και 

τα Αναγνωστήριά της. 

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήσαμε και τις ενέργειες που συντελέστηκαν προς όφελος της ακα-

δημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, ετοιμάσαμε το παρόν τεύχος του Ενημερωτικού μας Δελτίου το 

οποίο θα εκδίδεται ετησίως. Απευθύνω ευχαριστίες στις συναδέλφους της Συντακτικής Επιτροπής του Δελτίου και κατ’ επέ-

κταση σε όλους τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης για την συνδρομή τους στο έργο και τους στόχους της Υπηρεσίας μας. 

Ιωάννινα, 28/02/2023  

Δρ Αριστούλα Παπαϊωάννου 

Υπεύθυνη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Συλλογή Βιβλιοθήκης 

Ηπειρομνήμων 

Δανεισμοί 

Δωρεές 

Πληροφοριακή παιδεία 

Επισκέψεις 

Εκδηλώσεις 

Δράσεις ΣΕΑΒ 

Μονάδα Προσβασιμότητας

   

 

Συλλογή Βιβλιοθήκης  

Κατά τη διάρκεια του 2022 καταχωρήθηκαν περίπου 3.279 νέοι τίτλοι βιβλίων στον κατάλογο 

της Βιβλιοθήκης, δηλαδή συνολικά 6.134 αντίτυπα.   

Για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των μετα-

πτυχιακών φοιτητών/τριών προστέθηκαν 180 νέοι τίτ-

λοι ενώ 309 μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές 

καταχωρήθηκαν στο Αποθετήριο «Ολυμπιάς». 

Την Άνοιξη του 2022 ολοκληρώθηκε η βιβλιοθηκονομι-

κή επεξεργασία του υλικού της Βιβλιοθήκης του Τμή-

ματος Μαθηματικών. Στην ένταξη του υλικού, εκτός 

των υπαλλήλων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης συμμετεί-

χαν και εννέα (9) φοιτητές/τριες διαφόρων Τμημάτων του Ιδρύματός μας στο πλαίσιο της 

πρακτικής τους άσκησης.  

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται συνεχώς με τεκμήρια προερχόμενα τόσο από δω-

ρεές όσο και από τα διδακτικά συγγράμματα του Εύδοξου.  Ειδικά, η Βιβλιοθήκη της Άρτας 

απέκτησε τρεις μεγάλες δωρεές, εκ των οποίων οι δύο αφορούν τα επιστημονικά πεδία του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών και η τρίτη του Τμήματος Γεωπονίας. 

http://www.lib.uoi.gr/
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27711
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Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ηπειρομνήμων  

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση και η ανάρτηση του περιοδικού του 

Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Σκουφάς» και η αρθρογραφία της επε-

τηρίδας ‘Δωδώνη’ του Τμήματος Φιλολογίας (1985-2015) της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Ιδρύματός μας, στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ηπειρομνή-

μων.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάρτηση της αρθρογραφίας της επετηρίδας 

«Δωδώνη» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματός μας. Ήδη έχουν αναρτηθεί στο 

Αποθετήριο τα έτη 1985-1993 και 1997-2019. 

 

Δανεισμοί/Διαδανεισμοί 
Η δια ζώσης χρήση των υπηρεσιών και πηγών της Βιβλιοθήκης είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των 

δανεισμών. Κατά το 2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 35.627 δανεισμοί.  

Ικανοποιήθηκαν αιτήματα διαδανεισμού τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματός μας 

προς άλλες Βιβλιοθήκες όσο και άλλων φορέων προς τη Βιβλιοθήκη μας. Συγκεκριμένα καθ’ όλη την διάρ-

κεια του 2022 εκτελέστηκαν 121 αιτήματα από τη Βιβλιοθήκη μας ως προμηθευτής και 96 αιτήματα ως πελάτης. 

Δωρεά βιβλίων σε σχολεία της Αλβανίας 
Η Βιβλιοθήκη συμμετείχε ενεργά στη συλλογή και αποστολή βιβλίων στα Μειονοτικά Σχολεία της Αλβανίας, έπειτα από 

αίτημά τους στην Πρυτανεία, ώστε να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους. Το υλικό προέκυψε από το απόθεμα των πολλα-

πλών αντιτύπων της Βιβλιοθήκης αλλά και από υλικό που η ακαδημαϊκή κοινότητα διέθεσε για το σκοπό αυτό.  Τα βιβλία 

αφορούσαν, κυρίως, στην ελληνική και ξενόγλωσση λογοτεχνία, ιστορία, παιδαγωγικά, παιδική λογοτεχνία και παραμύθια. 

Η πρώτη αποστολή πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και η δεύτερη τον Ιούνιο του 2022 με τη μεσολάβηση του Ελληνικού Προ-

ξενείου της Αλβανίας. 

Πληροφοριακή παιδεία 

Η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του προγράμματος πληροφοριακής παιδείας καλωσόρισε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες αλλά 

και φοιτητές/τριες παλαιότερων εξαμήνων με μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι σε 8 

ομαδικά σεμινάρια, συμμετείχαν 921 φοιτητές/τριες. Σεμινάρια πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊ-

κού έτους και απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν όλοι οι φοιτητές/τριες τις πηγές και τις υπηρεσίες 

της Βιβλιοθήκης, να εξοικειωθούν με τεχνικές αναζήτησης και εντοπισμού ποιοτικής πληροφορίας, αλλά και με τον τρόπο 

συγγραφής μίας εργασίας, την αποφυγή λογοκλοπής, τα συστήματα παραπομπών, κ.λπ.  

 

 

http://www.lib.uoi.gr/
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/30832
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/382
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/24898
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/30832
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Επισκέψεις/ξεναγήσεις 

Με το άνοιγμα των Βιβλιοθηκών εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν 

τόσο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη όσο και στη Βιβλιοθήκη της  Άρτας. Μαθητές πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βι-

βλιοθήκης, ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες της, ξεφύλλισαν βιβλία και ανέπτυξαν 

δραστηριότητες στο χώρο των αναγνωστηρίων. 

Εκπαιδευτικό εργαστήρι  
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης - EDC of UoI και η  Μονάδα Προσβασιμότητας Π.Ι. σε 

συνεργασία με το Ecomuseum Zagori, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, φιλοξένησαν στην Κε-

ντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το εκπαιδευτικό εργαστήρι του ευρωπαϊ-

κού έργου DEEP ACTS https://www.deepacts.eu/. Στόχος του ήταν η ανάπτυξη της συναι-

σθηματικής εκπαίδευσης καθώς και οι θεραπευτικές δυνατότητες μέσω της τέχνης. Το εργα-

στήριο παρακολούθησαν επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, φοιτητές ψυχολογί-

ας καθώς και καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται μέσα από την τέχνη να συμβάλουν στην θερα-

πευτική διαδικασία. 

Παρουσίαση βιβλίου κ. Ζάχου 
Ο Εκδοτικός Οίκος Gutenberg σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιω-

αννιτών παρουσίασε στις 21 Δεκεμβρίου 2022  το βιβλίο του τ. Διευθυντή της Βιβλιο-

θήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεωργίου Κ. Ζάχου «Σύγχρονη ιστορία και οι-

κοσύστημα των ελληνικών βιβλιοθηκών: Σαράντα χρόνια στις βιβλιοθήκες, τα πανε-

πιστήμια και τη δημόσια διοίκηση, 2022». Μέσα από την σαραντάχρονη υπηρεσιακή 

διαδρομή του, ο συγγραφέας παρακολουθεί τις εξελίξεις στις ελληνικές Βιβλιοθήκες, 

με ιδιαίτερη αναφορά στην αναδιοργάνωση και την ανέγερση του κτηρίου της Κεντρι-

κής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Οριζόντια Δράση και εν συνεχεία 

τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, την Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος και το Γενικό Συμβούλιο Δημοσίων Βιβλιοθηκών και  Γενικών Αρχείων του 

Κράτους, που θήτευσε, καθώς και τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. 

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια Μνήμης από τη Μικρασιατική  
Καταστροφή 

Με αφορμή την επέτειο μνήμης των 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή, 

η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τον καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-

λογίας κ. Νικόλαο Αναστασόπουλο στο πλαίσιο του μαθήματος Η Ελλάδα στο Με-

σοπόλεμο, διοργάνωσε στις 24 Νοεμβρίου 2022 ανοιχτή διάλεξη με τίτλο «Η Μι-

κρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες και η Δίκη των 6» και σχετική θεματική 

Έκθεση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης. 

 

 

http://www.lib.uoi.gr/
https://www.facebook.com/edcUoI?__cft__%5b0%5d=AZXBTGSfevJoBCXFyayoOYKU2gdUnZOOerA9aVAGpWqS7ekamE419W81Hi0pC22xq7WXc7ddo1aRCtxqi4ATd-21SKmB6ZEq_mCTbDTeXIwZuzqu_MTuekxozXoN1LFfAAaJO98SlMyZlbTfzA_Yqj7wVGaOZVtTSqLDICcUDFdejFdchD_9Ops_j8vkVVOheAVbEvePLf_YveyS_7lH
https://www.facebook.com/monada.prosvasimotitas.3?__cft__%5b0%5d=AZXBTGSfevJoBCXFyayoOYKU2gdUnZOOerA9aVAGpWqS7ekamE419W81Hi0pC22xq7WXc7ddo1aRCtxqi4ATd-21SKmB6ZEq_mCTbDTeXIwZuzqu_MTuekxozXoN1LFfAAaJO98SlMyZlbTfzA_Yqj7wVGaOZVtTSqLDICcUDFdejFdchD_9Ops_j8vkVVOheA
https://www.facebook.com/ecomuseumzagori?__cft__%5b0%5d=AZXBTGSfevJoBCXFyayoOYKU2gdUnZOOerA9aVAGpWqS7ekamE419W81Hi0pC22xq7WXc7ddo1aRCtxqi4ATd-21SKmB6ZEq_mCTbDTeXIwZuzqu_MTuekxozXoN1LFfAAaJO98SlMyZlbTfzA_Yqj7wVGaOZVtTSqLDICcUDFdejFdchD_9Ops_j8vkVVOheAVbEvePLf_
https://www.deepacts.eu/


4 

Τηλ. :  + 30 -26 5 10 - 0 59 12,  5 9 58  |  F ax :  + 30 - 26 5 10 -0 5 09 6  |  Ema i l :  l ibra ry @ uoi .g r  |  ht t p : / /w ww . l ib.uoi .g r 

    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  |  Μάρτιος 2023 

 

Δράσεις / Συμφωνίες ΣΕΑΒ 
Έναρξη λειτουργίας της πύλης Ανοικτής Πρόσβασης HEAL1000 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με 
τον εκδότη Ανοικτής Έρευνας F1000, εγκαινιάζει την πύλη HEAL1000, 

μια πλατφόρμα δημοσίευσης Ανοικτής Έρευνας για όλους τους ερευνητές που έχουν σχέση με τα 43 ιδρύματα-μέλη του. 
 

Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη Wiley 
Ο Wiley, ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες στον κόσμο και πρωτοπόρος στην έρευνα και την εκπαίδευση, ξεκίνησε μια 
νέα τριετή συμφωνία ανοικτής πρόσβασης με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Η συμφωνία, η 
οποία αποτελεί την πρώτη του Wiley στην Ελλάδα, επιτρέπει σε 43 συμμετέχοντα ιδρύματα-μέλη, να έχουν πρόσβαση σε 
όλα τα περιοδικά του Wiley και παρέχει στους ερευνητές τη δυνατότητα να δημοσιεύουν άρθρα ανοικτής πρόσβασης στα 
υβριδικά περιοδικά του Wiley. 

 
Έναρξη εκδοτικού προγράμματος για ηλεκτρονικά βιβλία του SCOAP³ 

Την 1η Δεκεμβρίου 2022, η πρωτοβουλία SCOAP³ (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics ) 
ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη μιας νέας  δραστηριότητας,  με την οποία καθιστά βιβλία στο τομέα της φυσικής υψηλών 
ενεργειών και συναφών πεδίων ανοικτά, στο πλαίσιο του προγράμματος SCOAP3 for Book. 
 

Δυνατότητα μετατροπής δημοσιεύσεων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης από τον εκδότη Brill 
Ο εκδοτικός οίκος Brill προσφέρει τη δυνατότητα της αναδρομικής ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή της μετατροπής ενός 
άρθρου ή ενός βιβλίου σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης αφού έχει δημοσιευθεί.  
 

Δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στο Institute of Physics 
Ολοκληρώθηκε η ανανέωση της συμφωνίας (Read & Publish / συμφωνία μετασχηματισμού) με τον εκδοτικό οίκο Institute 
of Physics (IoP) για την τριετία 2022-2024. 
 

Ίδρυση της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη 
Η «Ελληνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη – ΕΠΑΕ» / «Hellenic Open Science Initiative – HOSI» συστάθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου 2022 από 13 κορυφαίους ελληνικούς φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με σκοπό τη συντονισμέ-
νη και συμμετοχική υλοποίηση πολιτικών Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα και την φροντίδα της επίσημης εθνικής συμβο-
λής και εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC). 

Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής στήριξης φοιτητών/τριών 

 Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής στήριξης 

των φοιτητών/τριών του Π.Ι. συμμετέχει σε συνέργιες και αναπτύσσει υπηρεσίες προσαρ-

μοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Συγκε-

κριμένα κατά το 2022  η Μονάδα Προσβασιμότητας συνέβαλλε στην:  

• τοποθέτηση απτικών χαρτών και οδηγών όδευσης τυφλών σε καίρια σημεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης,  

• βελτίωση και στον εμπλουτισμό των σταθμών εργασίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για ΦμεΑ με νέο εξοπλισμό και 

εξειδικευμένο λογισμικό, 

• λειτουργία προσβάσιμων σταθμών εργασίας  για φοιτητές με προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες, 

• παρουσίαση των υπηρεσιών και των δράσεων στην υποδοχή των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του Πανε-

πιστημίου Ιωαννίνων 

• ενημέρωση των σχολείων που επισκέφθηκαν την Βιβλιοθήκη για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα και ιδιαίτερα στους ΦμεΑ. 

 

Συντακτική ομάδα εργασίας ενημερωτικού δελτίου: Μαριάννα, Γούσια Ευδοξία Βαλερά, Φωτεινή  Καραμήτσου. 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Κεντρική):  τηλ. επικ. 2651005958, email: library@uoi.gr, 

Παράρτημα Άρτας: τηλ. επικ. 2681050452/7/9, email: library-arta@uoi.gr, 

Παράρτημα Πρέβεζας: τηλ. επικ. 2682050572, email: library-preveza@uoi.gr, 

Παράρτημα Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Β) : τηλ. επικ. 2651050763/4, email: library-ioannina@uoi.gr 

http://www.lib.uoi.gr/
https://scholarly.heal-link.gr/news/heal1000/
https://f1000.com/
https://f1000research.com/heallink
https://www.heal-link.gr/%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7/
https://scholarly.heal-link.gr/news/wiley_ta/
https://scholarly.heal-link.gr/news/wiley_ta/
https://scholarly.heal-link.gr/news/scoap3-ebooks/
https://scholarly.heal-link.gr/news/brill-openaccess/
https://scholarly.heal-link.gr/news/iop-ta/
https://scholarly.heal-link.gr/news/hosi/
https://www.heal-link.gr/en/home-2/
https://www.facebook.com/groups/UnivIoanninaLibrary
https://socialsupport.unit.uoi.gr/

