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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 
 

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

κατά το διάστημα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

2022 



 

 

Γενικά 

• Κατά τη διάρκεια του 2021 η λειτουργία της ΒΦΣ επηρεάστηκε καθοριστικά από την 

πανδημία του κορωνοϊού, με τη διαφορά ότι η δυνατότητα δανεισμού κατόπιν αιτήματος 

δεν διακόπηκε καθόλου, σε αντίθεση με πολλές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της 

χώρας. Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες, η υπηρεσία Ρώτα το βιβλιοθηκονόμο η  

εξυπηρέτηση με  email  ή τηλεφωνικά λειτούργησαν κανονικά, ανεξαρτήτως του 

ποσοστού τηλεργασίας που ίσχυε για το προσωπικό.  

• Τέθηκαν σε λειτουργία οι συσκευές αυτόματου δανεισμού και επιστροφής τεκμηρίων 

τεχνολογίας  RFID και με την συνεχή καθοδήγηση του προσωπικού τα μέλη της 

Βιβλιοθήκης εξοικειώθηκαν με τη χρήση τους. 

• Εφαρμόσθηκε νέος ενιαίος Κανονισμός δανεισμού στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ από 

1/11/2021. 

• Εμπλουτίσθηκε η σελίδα της ΒΦΣ στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να περιλάβει 

όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. 

 

Υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος 

• 1/1 -28/5, Δανεισμός και διαδανεισμός κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος των 

ενδιαφερομένων και ειδοποίησης παραλαβής από τη Βιβλιοθήκη. 

• 31/5 -15/6,  Δανεισμός, διαδανεισμός και ημερήσιος δανεισμός κατόπιν ηλεκτρονικού 

αιτήματος των ενδιαφερομένων και ειδοποίησης παραλαβής από τη Βιβλιοθήκη. 

• 16/6 -31/10, Δανεισμός, διαδανεισμός και ημερήσιος δανεισμός κατόπιν ηλεκτρονικού 

αιτήματος των ενδιαφερομένων και ειδοποίησης παραλαβής από τη Βιβλιοθήκη. 

Επαναλειτουργία αναγνωστηρίων με ραντεβού. 

 

 

Έπιπλα 

Έγινε προμήθεια βιβλιοστασίων  και τοποθέτησή τους στο υπόγειο (-1), ισόγειο και 2ο όροφο 
 

Κτηριακά 

Πραγματοποιήθηκε   τον Οκτώβριο η διάνοιξη παραθύρων στα γραφεία προσωπικού στον 1ο 
και 2ο όροφο 
 

Συνεδριάσεις Εφορευτικού Συμβουλίου  

• 05/03, 1η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ. 

• 14/07, 2η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ. 

• 08/10, 3η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ. 

• 06/12, 4η συνεδρία Εφορευτικού Συμβουλίου ΒΦΣ. 
 

Επικοινωνία - Ενημέρωση 
 

• 4/2, Εκτυπώνεται και αναρτάται στον ιστότοπο της ΒΦΣ το ενημερωτικό φυλλάδιο της 
Βιβλιοθήκης στην αγγλική γλώσσα. 
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• 4/10, Ενημερωτικό φυλλάδιο με τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης για τους πρωτοετείς, 
διακινήθηκε ηλεκτρονικά 

 

Εξωραϊσμός των χώρων/αισθητικές παρεμβάσεις (?) 

• 8/3, το ορειχάλκινο γλυπτό "Νίκη" του εικαστικού Νεκτάριου Κοντοβράκη στον 

προαύλιο χώρο 

• Ιούνιος, δωρεάν παραχώρηση και ανάρτηση πινάκων σε μεταξοτυπία Ελλήνων 

ζωγράφων  σε όλους τους ορόφους και στα γραφεία προσωπικού από την Alpha Bank. 

• Οκτώβριος, στον χώρο της εισόδου της Βιβλιοθήκης θα φιλοξενούνται κάθε εποχή του 

έτους ένα ή περισσότερα αντικείμενα από το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της 

Τέχνης, ΕΚΠΑ (Museum of Archaeology and History of Art, UoA) 

• Νοέμβριος: Ευγενική δωρεά από τον γνωστό καλλιτέχνη Σωτήρη Σόρογκα του 

εικαστικού έργου  “Βαρέλι σε πέτρες” , με μεσολάβηση του καθηγητή Δ. Παυλόπουλου 

και με μέριμνα του οποίου αναρτήθηκε σε κεντρικό τοίχο της Βιβλιοθήκης πίσω από το 

κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο. 

 

Ξεναγήσεις - Μαθήματα 

• 2/7 και 7/7 Παρουσίαση χειρογράφων από καθηγ. κυρία Μπάζου σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες του προγράμματος "Γραφή και παράδοση των κειμένων"  

• 20/10 Φιλοξενία της συνάντησης καθηγητών 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με 

επισκέπτες ευρωπαίους καθηγητές/τριες του προγράμματος UTOPIA Ε.Ε. 

• 23/11 Ξενάγηση 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων (περίπου 25-30 άτομα) 

• 26/11 Ξενάγηση 2ο ΓΕΛ Αγίας Βαρβάρας 

• 26/11 Ξενάγηση ΔΙΕΚ Ζωγράφου 

• 30/11 Ξενάγηση 4ο ΓΕΛ Αλίμου, Β' Λυκείου 

• 06/12 Ξενάγηση φοιτητών Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με 

διδάσκουσα την κ. Χυτήρη. 

• 09/12 Ξενάγηση φοιτητών Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με 

διδάσκουσα την κ. Χυτήρη και παρουσίαση του Καταλόγου και της Ενιαίας Αναζήτησης 

• 10/12 Ξενάγηση Λυκείου Τσιαμούλη (μαθητές Β και Γ Λυκείου, περίπου 15 άτομα) 

• 13/12 Επίσκεψη στην αίθουσα Ειδικών Συλλογών και μελέτη στον β' όροφο, 15 

μεταπτυχιακών φοιτητών του σεμιναρίου της καθηγήτριας κυρίας Α. Μπάζου. 
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Εκπαίδευση χρηστών 

• 5/3, Διαδικτυακή παρουσίαση υπηρεσιών ΒΦΣ για το ΔΠΜΣ “Μουσειακές Σπουδές” 

από Α. Φραντζή 

• 10/5, Διαδικτυακό Σεμινάριο για 31 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Κλασικής 

Φιλολογίας από Α. Φραντζή 

• 24/11, Παρουσίαση βασικών υπηρεσιών βιβλιοθήκης σε πρωτοετείς φοιτητές (60) 

Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αμφιθέατρο Φιλοσοφικής από τις Κ. 

Παπαδοπούλου και Α. Φραντζή, μετά από πρόσκληση της διδάσκουσας κυρίας Ν. 

Φραγκούλη. 

• 24/11, Εκπαίδευση 15 φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας από Κ. Παπαδοπούλου , στο 

κλειστό αναγνωστήριο /Αίθουσα Πολυμέσων 2ου ορ.) 

• 30/11, Εκπαίδευση στην αίθουσα της βιβλιοθήκης πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών 

ΠΜΣ-Κοραής (Τμήμα Φιλολογία) στις 11.30 - 12.30 

 

Τηλεοπτικό γύρισμα 

 

• 6,7,11/5, τηλεοπτικές συνεντεύξεις μελών ΔΕΠ για το 1821  

• 12/7, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

Δωρεές (τεκμ. συλλογής) 4300   

Άλλες δωρεές 
27 πίνακες σε μεταξοτυπία από Alpha Bank 
1 έργο γλυπτό από τον Ν. Κοντοβράκη 

Νέα τεκμήρια (πλην περιοδικών) 
6172 (466 σε απόθεμα) 
 

Νέοι χρήστες 876 

Εγγεγραμμένοι χρήστες 12208 

Επισκέψεις περ. 120000 

Δανεισμός 31789 

Διαδανεισμός (αιτήματα) 

Ως προμηθευτής: εγκρίθηκαν 1196   
                            ακυρώθηκαν 10 

Ως πελάτης: εγκρίθηκαν 186 και ακυρώθηκαν 15 

Παραγγελία άρθρων (αιτήματα) 

Ως προμηθευτής: 70 διεκπεραιωμένα και 11 

απορριπτέα αιτήματα  

Ως πελάτης: 7 διεκπεραιωμένα αιτήματα και 1 

απορριπτέο  

Αναδιανομή συγγραμμάτων 
“Ευδόξου” 

1077 

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

562 αιτήματα 

Κοινωνικά δίκτυα (fb, 
Instagram) 

Δημοσιεύσεις: 97 
 

Κατάθεση εργασιών στην 
Πέργαμο 

Πτυχιακές: 51, Διπλωματικές εργασίες (ΜΔ):451, 
Διδακτορικές διατριβές (ΔΔ): 55 

Εκπαίδευση χρηστών 
Σεμινάρια: 5 

Εκπαιδευόμενοι: περ. 155 

Χρηματοδότηση 
38.000€ Κατανομή ΒΚΠ, από ΕΛΚΕ 
1.000 €  από Κληροδότημα Ιωνιδών 
12.532€από ΕΚΠΑ 

Δαπάνες 
38.000€ λειτουργικά έξοδα 
1000€ προμήθεια βιβλίων 
12.532€ αποπληρωμή εγκατάστασης  RFID  

    

 


