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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 
 

Περιλαμβάνονται τα πεπραγμένα της Βιβλιοθήκης, που σχετίζονται 
με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της προς την κοινότητα  

κατά το διάστημα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

2022 



 

 

1 

 

Εισαγωγικά 

Κατά τη διάρκεια του 2020 η λειτουργία της ΒΦΣ επηρεάστηκε καθοριστικά από την πανδημία 

του κορωνοϊού, με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι δια ζώσης λειτουργίες, ωστόσο 

αναπτύχθηκαν πολύ οι υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εν γένει η εξ αποστάσεως 

εξυπηρέτηση του κοινού. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης εργάσθηκε και με τηλεργασία, 

σύμφωνα με τις εγκυκλίους της πολιτείας. 

 

Λειτουργία δια ζώσης και εξ αποστάσεως 

• 11-24/3, Αναστολή δια ζώσης υπηρεσιών. 

• 1/6,  Επαναλειτουργία Βιβλιοθήκης, με δανεισμό και διαδανεισμό κατόπιν ηλεκτρονικού 

αιτήματος των ενδιαφερομένων και ειδοποίησης παραλαβής από τη Βιβλιοθήκη. 

• 20/10 -3/11, Επαναλειτουργία αναγνωστηρίων με ραντεβού και ημερήσιος δανεισμός 

κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος των ενδιαφερομένων και ειδοποίησης παραλαβής από 

τη Βιβλιοθήκη. 

• 10/11-31/12, Περιορίζονται οι υπηρεσίες δια ζώσης εξυπηρέτησης κοινού στη 

Βιβλιοθήκη και λειτουργεί μόνο ο δανεισμός  κατόπιν αιτήματος από τα μέλη της 

Φιλοσοφικής Σχολής για επείγουσες ανάγκες. Αναστέλλεται ο ημερήσιος δανεισμός 

υλικού και η χρήση των αναγνωστηρίων. Προσφέρονται ως επί το πλείστον 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 

Επισκέψεις 

Λόγω βλάβης των πυλών ασφαλείας δεν τηρήθηκαν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία 

επισκεψιμότητας. 

 

Προμήθεια επίπλων 

1-30/11/2020,  Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού επίπλου σπανίων βιβλίων μεγάλου 

μεγέθους στην Αίθουσα Ειδικών Συλλογών και  επέκτασης του γραφείου γκισέ της φύλαξης 

στην είσοδο της Βιβλιοθήκης. 

 

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

• Οκτ.- Δεκ. 2020, Εγκατάσταση συστήματος RFID . [Προμήθεια πυλών ασφαλείας, 

σταθμών εργασίας, κινητού σαρωτή απογραφής, συσκευής αυτόματου δανεισμού, 

συσκευής αυτόματης επιστροφής βιβλίων] Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 

ειδικού λογισμικού και των συσκευών και επικόλληση 400.000 ετικετών στο υλικό της 

συλλογής από συνεργείο της εταιρείας  Unisystems. 



 

 

2 

 

 

Συνεδριάσεις Εφορευτικού Συμβουλίου Βιβλιοθήκης: 

• 21/2/2020, 1η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ 

• 04/6/2020, 2η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ 

• 14/9/2020, 3η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ  

• 26/10/2020, 4η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ 

• 22/12/2020, 5η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ 

 

Επικοινωνία - Ενημέρωση 

• 3/4,  Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τις ψηφιακές πηγές και υπηρεσίες Βιβλιοθήκης 

εν μέσω πανδημίας. Η ΒΦΣ άρχισε να  δημοσιεύει κάθε εβδομάδα, μέσα από τον 

ιστότοπό της και τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, instagram), ενημερωτικά δελτία για εξ 

αποστάσεως διαθέσιμες πηγές και υπηρεσίες. Συμβουλές, οδηγίες, βίντεο και σύντομες 

παρουσιάσεις αναρτήθηκαν τακτικά στην ενότητα «Μαθαίνω πώς» του ιστοτόπου, για 

να βοηθήσουν τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του ιδρύματος να  γνωρίσουν τις 

ψηφιακές πηγές και τα βιβλιογραφικά εργαλεία και να εξοικειωθούν με τις ποικίλες 

υπηρεσίες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.  

• 14/10, Ενημερωτικό φυλλάδιο με τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης για τους πρωτοετείς, 

διακινήθηκε ηλεκτρονικά. 

 

Ξεναγήσεις 
 

• 17/1/20, 1ο Δημοτικό Χολαργού 

• 28/1/20, Ευαγγελική Σχολή Ν.Σμύρνης 

• 10/2/20, ΓΕΛ - 52ο Γενικό Λύκειο Αθήνας 

• 11/2/20, 1ο Λύκειο Σπάτων 

• 24/2/20, ΠΜΣ Μουσειακών Σπουδών  

• 27/2/20, 4ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας 

• 06/3/20, Ανοιχτές Πύλες ΕΚΠΑ (Λύκεια) 

• 09/3/20, Φοιτητές/τριες Τμ. Γερμανικής Φιλολογίας, διδάσκουσα, κυρία Χυτήρη 

https://www.facebook.com/lib.phil.uoa/
https://www.instagram.com/?hl=el
http://www.lib.uoa.gr/nc/mathaino-pos/arthra/select_category/185.html
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Διαδικτυακή εκπαίδευση χρηστών 

• 10/11/2020, Για το ΠΜΣ-Κοραής του Τμήματος Φιλολογίας, Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 

Επιλογής με τίτλο "Αρχειακή Έρευνα". Διδάσκουσα κ. Χριστίνα Ντουνιά. 

Εκπαιδεύτρια:  Κ. Παπαδοπούλου 

• 12/11/2020, Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προπτυχιακό 

μάθημα Α' εξαμήνου με τίτλο "Νεοελληνική Φιλολογία" και κωδικό ΦΝ105. Διδάσκουσα 

κ. Νάντια Φραγκούλη. Εκπαιδεύτρια: Κ. Παπαδοπούλου 

• 7/12/2020, Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών,  στο πλαίσιο του μαθήματος "Πρακτική 

Διδασκαλία και Άσκηση Ι" και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική εκπαίδευση 

σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» και αποτελούνταν από δύο μέρη: 1. μια σύντομη 

παρουσίαση της Βιβλιοθήκης και 2. το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχουμε στους 

πρωτοετείς φοιτητές της Φιλοσοφικής για την εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης, με 

έμφαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Εκπαιδεύτρια: Ε. Τσομπάνη  

• 17/12/2020 Διαδικτυακό Σεμινάριο σε φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, 

Τομέα Γλωσσολογίας για προσφερόμενες υπηρεσίες βιβλιοθήκης . Εκπαιδεύτριες: Α. 

Φραντζή - Ρ. Καρυπίδου 

• 18/12/2020 Διαδικτυακή συνάντηση  υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών  Τμ. Ιστορίας 

Αρχαιολογίας, Παρουσίαση της ΒΦΣ: Γ. Τουρκογιάννης 

 

Άλλες δράσεις 

• 1/10, Δωρήθηκε ένα εικαστικό έργο του Β. Παπαγεωργίου στη Βιβλιοθήκη από τον 

δημιουργό και κοσμεί την είσοδό της. 

• 8/10, βιντεοσκοπήθηκε εμπορική διαφήμιση τής ΙΟΝ στο χώρο της βιβλιοθήκης 

• 20/07, συνεργείο του Al-Jazeera πραγματοποίησε τηλεοπτικό γύρισμα, μια συζήτηση 

με τον Καθηγητή. κ. Στείρη με θέμα τη φιλοσοφία του Πλάτωνα. 

• Νοέμβριος, Παρουσίαση ΒΦΣ στην ΕΡΤ από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 

Καθηγητή κύριο Α. Χαλδαιάκη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

Δωρεές (τεκμ. συλλογής) 5000 

Νέα τεκμήρια 6690 

Νέοι χρήστες 647 

Εγγεγραμμένοι χρήστες 13902 

Επισκέψεις δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία 

Δανεισμός (τεκμ.) 33598 

Διαδανεισμός (αιτήματα) 

Ως προμηθευτής: 639 εγκρίθηκαν - 55 
ακυρώθηκαν 

Ως πελάτης: 169 εγκρίθηκαν και 8 ακυρώθηκαν 

Παραγγελία άρθρων (αιτήματα) 

Ως προμηθευτής: 78  

Ως πελάτης: 18 (+50  εκτός πλατφόρμας) 

Αναδιανομή συγγραμμάτων 
“Ευδόξου” 

Δεν έγινε αναδιανομή στη Βιβλιοθήκη 

Υπηρεσία Ρώτησε τον 
Βιβλιοθηκονόμο (4/2020 κ. εξής) 

478 αιτήματα 

Κατάθεση εργασιών στην 
Πέργαμο 

Πτυχιακές: 23, Διπλωματικές εργασίες (ΜΔ): 341, 
Διδακτορικές διατριβές (ΔΔ): 63 

Εκπαίδευση χρηστών 
Σεμινάρια: 5 

Εκπαιδευόμενοι: δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 

Χρηματοδότηση 
38.000€, κατανομή ΒΚΠ, από ΕΛΚΕ 
225.280€, από ΕΚΠΑ για RFID 

Δαπάνες 
38.000€ για λειτουργικά έξοδα 
225.280€ για RFID 

    

 


