
 

 

  

Η σύγχρονη Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη αποτελεί κέντρο διαχείρισης της 
γνώσης, που όχι μόνο παρέχει πρόσβαση σε 
συλλογές βιβλίων και περιοδικών, αλλά 
συλλέγει, διαχειρίζεται και διαδίδει πληροφορία 
και γνώση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
επιβάλλουν στις Βιβλιοθήκες να μην 
περιοριστούν στον παραδοσιακό ρόλο τους, 
αλλά να αξιοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες, 
αναδεικνυόμενες σε ουσιαστικούς πυλώνες της 
γνώσης, της έρευνας και της εκπαίδευσης στο 
χώρο του Πανεπιστημίου.  
 
Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη 
και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η 
διαχείριση και διάθεση εξειδικευμένων 
επιστημονικών πληροφοριών στην ελληνική και 
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και η ουσιαστική 
συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα για την 
παιδεία και τον πολιτισμό.  
 
Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρο 
Πληροφόρησης (ΒΚΠ) αποτελείται από 10 
Τμήματα τα οποία είναι οι Βιβλιοθήκες των 
Σχολών και το Υπολογιστικό Κέντρο 
Βιβλιοθηκών. Στην Διεύθυνση λειτουργεί 
γραμματεία για την διεκπεραίωση των 
εργασιών. 
 
Διάρθρωση της Διεύθυνσης ΒΚΠ 

o Γραμματεία  

• Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Διατροφής & Αειφορίας 

• Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού 

• Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της 
Αγωγής 

• Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας 

• Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής 

• Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών 

• Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής 

• Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών 

• Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής 

• Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών 
 

  

 

Με περισσότερα από 1.000.000 τεκμήρια 
βιβλίων, χαρτών, κ.α. και περισσότερα 
από 350.000 τεύχη επιστημονικών 
περιοδικών, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης (ΒΚΠ)  του Ε.Κ.Π.Α. είναι 
μία από τις τρεις μεγαλύτερες 
βιβλιοθήκες της Ελλάδος μαζί με την 
Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης του Α.Π.Θ. 
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Κατανομή τεκμηρίων ανά Βιβλιοθήκη Σχολής 

 

Βιβλιοθήκη Σχολής 
Αριθμός Τεκμηρίων 
(βιβλία,χάρτες,κ.α.) 

Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Διατροφής & Αειφορίας 17.368 τεκμήρια 

Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού 13.920 τεκμήρια 

Επιστημών Αγωγής 40.550 τεκμήρια 

Επιστημών Υγείας 50.500 τεκμήρια 

Θεολογικής 114.100 τεκμήρια 

Θετικών Επιστημών 198.904 τεκμήρια 

Νομικής 113.216 τεκμήρια 

Οικονομικών & 
Πολιτικών Επιστημών 85.074 τεκμήρια 

Φιλοσοφικής 450.000 τεκμήρια 

ΣΥΝΟΛΟ 1.083.632 τεκμήρια 

 

  
Πάγιοι στόχοι της ΒΚΠ είναι: 

 Ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών 
βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και 
οποιουδήποτε άλλου πληροφοριακού 
υλικού. 

 Ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών υλικού 
με αρχειακή ή ιστορική αξία. 

 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
υποβοήθησης στην έρευνα και διδασκαλία 
στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. 

 Εξασφάλιση πρόσβασης σε ευρύ φάσμα 
ηλεκτρονικών πηγών, όπως περιοδικά, 
βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές 
συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη 
διευκόλυνση της εκπαίδευσης και της 
έρευνας. 

 Ενεργή προβολή και διάδοση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Βασικοί στόχοι της ΒΚΠ για την επόμενη διετία 
είναι: 

 Η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός όλων 
των υπηρεσιών.  

 Η προβολή και γνωστοποίηση τους στο 
ευρύτερο κοινό ώστε να δημιουργήσουμε 
μια πολυμορφική, ευρύτερη κοινότητα. 

 Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς 
βελτίωση των δυνατοτήτων έρευνας, 
μελέτης και διδασκαλίας τόσο στους 
χώρους της Βιβλιοθήκης όσο και εξ 
αποστάσεως. 

 Ο συνεχής εμπλουτισμός του περιεχομένου 
του Ιδρυματικού αποθετηρίου "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" 
και του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Εκδοτικής, καθώς και η αναβάθμιση τόσο 
του εξοπλισμού του Υπολογιστικού 
Κέντρου Βιβλιοθηκών όσο και των 
λειτουργιών της Περγάμου.  

 Η συνεχής υποστήριξη και προώθηση της 
Ανοιχτής Επιστήμης. 

 Συνεργασίες με Πανεπιστημιακές 
Βιβλιοθήκες άλλων χωρών. 

 Ευθυγράμμιση με τη στρατηγική για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Οι υπηρεσίες της ΒΚΠ πλέον δεν περιορίζονται 
στους φυσικούς χώρους, καθώς αναπτύχθηκαν 
(και αναπτύσσονται) μια σειρά εξ αποστάσεως 
υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε 
λειτουργία. 

Οι σημαντικότερες1 από αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

• Ηλεκτρονικός Κατάλογος OPAC 

• Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» 

• Ηλεκτρονική Εκδοτική 

• Υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης 

• Δανεισμός 

• Μακροχρόνιος δανεισμός συγγραμμάτων 

• Διαδανεισμός βιβλίων 

• Πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις 

(δοκιμαστικές συνδρομές, συνδρομές 

ΕΚΠΑ, βιβλιογραφικές βάσεις HEAL-

Link) 

• Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές 

• Παραγγελία άρθρων 

• Λογισμικό Αναγνώρισης Λογοκλοπής 

Turnitin 

• Υπηρεσίες για Φοιτητές με Αναπηρία 

 

 

 

 
1 Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας μέσω των ενεργών υπερσυνδέσμων. 

http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/katalogos-opac.html
http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/idrymatiko-apothetirio-psifiaki-bibliothiki-pergamos.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/ilektroniki-ekdosi-periodikon.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/eniaia-anazitisi.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/daneismos.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/makrochronios-daneismos-syggrammaton.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/diadaneismos-biblion.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/dokimastikes-syndromes-ekpa.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-ekpa.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-meso-heal-link.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/bibliografikes-baseis/syndromes-meso-heal-link.html
http://www.lib.uoa.gr/access.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/paraggelia-arthron.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/apotropi-logoklopis-turnitin.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/apotropi-logoklopis-turnitin.html
http://www.lib.uoa.gr/ypiresies/gia-foitites-me-anapiria-fmea.html


 

 

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη 
λειτουργία της ΒΚΠ ήταν η διαμόρφωση και 
εφαρμογή ενιαίων πολιτικών για όλες τις 
υπηρεσίες στις επί μέρους Βιβλιοθήκες των 
Σχολών, από εξειδικευμένες ομάδες του 
προσωπικού. 
 
Οι ομάδες Δανεισμού, Διαδανεισμού, Δωρεών, 
Εύδοξου, Καταλογογράφησης βιβλίων, 
Καταλογογράφησης περιοδικών, Περγάμου, 
διαμόρφωσαν, και συνεχίζουν να 
διαμορφώνουν, τις πολιτικές που 
χρησιμοποιούμε σήμερα ώστε να είναι 
προσαρμοσμένες με τις εκάστοτε ανάγκες των 
χρηστών.  
 
Το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκαν ακόμα 4 
ομάδες εργασίας, για την καλύτερη οργάνωση 
των εργασιών και προβολή των υπηρεσιών. 
 
Ομάδα εργασίας με στόχο την μελέτη, ανάδειξη 
και δημιουργία διαδικασιών και υποδομών 
Ανοιχτής Επιστήμης οι οποίες δύνανται να 
υποστηριχτούν από τις Βιβλιοθήκες του 
Ιδρύματος. 
 
Ομάδα πληροφοριακής παιδείας, με στόχο την 
εκπαίδευση των χρηστών για τη διαχείριση των 
πληροφοριών και αξιοποίηση των ανάλογα με 
τις ανάγκες τους. 
 
Ομάδα επικοινωνίας, με στόχο την καλύτερη 
προβολή του έργου και των υπηρεσιών της ΒΚΠ. 

Ομάδα υποδοχής επισκεπτών, η οποία έχει 
στόχο να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία 
στους επισκέπτες, ώστε να γνωρίσουν τις 
εγκαταστάσεις και το εύρος των υπηρεσιών της 
ΒΚΠ.  

 

 
Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας, είμαστε δίπλα σας για να 
υποστηρίξουμε το πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό 
σας έργο. 
 

Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε προτάσεις σας 
και παρατηρήσεις σας. Για το λόγο αυτό 
δημιουργούμε ερωτηματολόγια για να 
αντιλαμβανόμαστε το βαθμό ικανοποίησης των 
αναγκών της κοινότητας. 
 

Τέλος, έχουμε ενισχύσει τα μέσα επικοινωνίας 
μας, οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 
με τους παρακάτω τρόπους: 

➢ Μέσω του Κέντρου Υποστήριξης 
➢ Μέσω της ιστοσελίδας της ΒΚΠ και της 

υπηρεσίας (σε πραγματικό χρόνο) 
"Ρώτησε τον βιβλιοθηκονόμο"  

➢ Μέσω της σελίδας μας στο Facebook 
➢ Στο email της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης 

dibib@lib.uoa.gr 
➢ Στο email του Υπολογιστικού Κέντρου 

Βιβλιοθηκών ykb@lib.uoa.gr 
➢ Στα emails των Βιβλιοθηκών των 

Σχολών, όπως αυτά αποτυπώνονται 
στον παρακείμενο πίνακα: 
 

Δίκτυα - Συνεργασίες 
 

Η ΒΚΠ: 
 είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) 
 Είναι μέλος της Ομάδας Γεωγραφικών 
Βιβλιοθηκών. 
 Συνεργάζεται με το ΕΚΤ για την 
παραγγελία άρθρων. 
 Συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού 
Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΔΕΕ). 
 Έχει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΤ για 
τη συγκομιδή μεταδεδομένων πολιτισμικής 
κληρονομιάς από την "ΠΕΡΓΑΜΟ" και 
προβολή αυτών στο Searchculture.gr και 
στην Europeana. 

 Αναπτύσσει συνεργασίες με Βιβλιοθήκες 
του εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό 
την ανταλλαγή γνώσεων και 
βιβλιοθηκονομικών εργαλείων για την 
καλύτερη και αποδοτικότερη προσφορά 
των υπηρεσιών της. 

 
 

 

 

Επικοινωνία: 

Βιβλιοθήκη Σχολής Email Επικοινωνίας 

Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Διατροφής & Αειφορίας 
agroada@lib.uoa.gr 

Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής & Αθλητισμού 
tefaa@lib.uoa.gr 

Επιστημών Αγωγής edc@lib.uoa.gr 

Επιστημών Υγείας epistigias@lib.uoa.gr 

Επιστημών Υγείας 

(Σπουδαστήριο Τμήματος 

Οδοντιατρικής) 

odontiatriki@lib.uoa.gr 

Θεολογικής theologiki@lib.uoa.gr 

Θετικών Επιστημών sci@lib.uoa.gr 

Θετικών Επιστημών 

(Βιβλιοθήκη Τμήματος 

Ι.Φ.Ε.) 

mithe@lib.uoa.gr 

Νομικής nomiki@lib.uoa.gr 

Οικονομικών & 

Πολιτικών Επιστημών 

(Βιβλιοθήκη Τμημάτων 

Πολιτικής Επιστήμης & 

Δημόσιας Διοίκησης – 

Επικοινωνίας & Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης – 

Τουρκικών Σπουδών & 

Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών – 

Κοινωνιολογίας) 

epikmme@lib.uoa.gr 

Οικονομικών & 

Πολιτικών Επιστημών 

(Βιβλιοθήκη Τμημάτων 

Οικονομικών Επιστημών 

– Διοίκησης 

Επιχειρήσεων & 

Οργανισμών) 

oikonepist@lib.uoa.gr 

Φιλοσοφικής phil@lib.uoa.gr 
 

 

http://www.lib.uoa.gr/anoikti-epistimi/ti-einai-i-anoikti-epistimi.html
https://helpdesk.lib.uoa.gr/index.php?lang=el_EL
http://www.lib.uoa.gr/
https://www.facebook.com/lib.uoa.official
mailto:dibib@lib.uoa.gr
mailto:ykb@lib.uoa.gr
https://www.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/
https://www.searchculture.gr/aggregator/
https://www.europeana.eu/el
mailto:agroada@lib.uoa.gr
mailto:tefaa@lib.uoa.gr
mailto:edc@lib.uoa.gr
mailto:epistigias@lib.uoa.gr
mailto:odontiatriki@lib.uoa.gr
mailto:theologiki@lib.uoa.gr
mailto:sci@lib.uoa.gr
mailto:mithe@lib.uoa.gr
mailto:nomiki@lib.uoa.gr
mailto:epikmme@lib.uoa.gr
mailto:oikonepist@lib.uoa.gr
mailto:phil@lib.uoa.gr

