Αποστολή της εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ είναι:
Η υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας στο EAΠ
και η οργάνωση και διάθεση του παντός είδους υλικού της (έντυπο, ψηφιακό, νόμιμη
πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κλπ.) και των υπηρεσιών της, ώστε να αποτελεί κέντρο
συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας με σύγχρονα μέσα.
Η εκπλήρωση της αποστολής

αυτής γίνεται μέσα από την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε σε νέο κτήριο στη
διεύθυνση Πατρών Κλάους 183, που βρίσκεται 1,6
χλμ. από τις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ.

Όλοι οι χρήστες μπορούν, ανάλογα με την ιδιότητά
τους, να δανείζονται βιβλία και διπλωματικές
εργασίες είτε επιτοπίως είτε με απλή συμπλήρωση
και ηλεκτρονική αποστολή του σχετικού αιτήματος
που υπάρχει στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα ανανέωσης του
δανεισμού καθώς και κράτησης δανεισμένου υλικού.

Το νέο κτήριο περιλαμβάνει αναγνωστήριο, χώρους
μελέτης, βιβλιοστάσια με τη συλλογή της
Βιβλιοθήκης, σταθμούς εργασίας με Η/Υ, χώρους για
ομαδικές συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις καθώς και
για εκδηλώσεις εκπαιδευτικού, ερευνητικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Η αναζήτηση της συλλογής (κυρίως βιβλία και
περιοδικά) γίνεται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ο
οποίος είναι προσβάσιμος είτε από το φυσικό είτε
από το διαδικτυακό χώρο της Βιβλιοθήκης
(http://lib.eap.gr/el/). Εκεί οι χρήστες μπορούν να
αναζητήσουν το υλικό που θέλουν και να ελέγξουν τη
διαθεσιμότητά του προκειμένου να το δανειστούν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήθος Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και
Βάσεων Δεδομένων. Οι ηλεκτρονικές αυτές πηγές καλύπτουν όλα τα επιστημονικά αντικείμενα των προγραμμάτων
του ΕΑΠ και προσφέρουν online πρόσβαση σε περιεχόμενα, περιλήψεις και πλήρη κείμενα έγκυρων επιστημονικών
και ερευνητικών πηγών.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο υποστήριξης της ανοικτής και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, η Βιβλιοθήκη παρέχει
πρόσβαση στις Θεματικές της Πύλες. Πρόκειται για
θεματικά
επιλεγμένες
αξιόπιστες
πηγές
πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά
βιβλία και περιοδικά, βάσεις δεδομένων,
βιβλιογραφικές αναφορές, blogs, δραστηριότητες
επιστημονικών κοινοτήτων, συνδέσμους συναφούς
περιεχομένου κ.ά.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ δίνει τη δυνατότητα στους
φοιτητές, με μια απλή συμπλήρωση αιτήματος
Διαδανεισμού Βιβλίων από τον υπολογιστή τους, να
δανείζονται υλικό από άλλες ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ο
κατάλογος με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και τους
όρους διαδανεισμού ανά ίδρυμα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
Το Αποθετήριο του ΕΑΠ https://apothesis.eap.gr
δημιουργήθηκε
προκειμένου
να
υπάρχει
συγκεντρωμένο το σύνολο της πνευματικής
ιδιοκτησίας του ΕΑΠ σε έναν ενιαίο ψηφιακό χώρο.
Εκεί βρίσκεται το ψηφιακό διδακτικό υλικό του
Ιδρύματος, οι διπλωματικές εργασίες και το
εναλλακτικό διδακτικό υλικό. Εδώ και έναν χρόνο οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μέσα
από
μια
απλή
διαδικασία
(συμπλήρωση
ηλεκτρονικής φόρμας) να αναρτήσουν τη
διπλωματική τους εργασία, να την αρχειοθετήσουν
και να περιγράψουν το περιεχόμενό της.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μοναδικές συλλογές
εκπαιδευτικού υλικού που είναι οι εκδόσεις του
Open University της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και
το καθιερωμένο έντυπο και Εναλλακτικό Διδακτικό
Υλικό που έχει αναπτύξει το ΕΑΠ.

Επίσης, όλοι οι χρήστες μας, υποβάλλοντας σχετικό
ηλεκτρονικό αίτημα, μπορούν να παραγγείλουν
άρθρα που διαθέτουν άλλες βιβλιοθήκες μέσω του
Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του Εθνικού
Κέντρου
Τεκμηρίωσης,
καταβάλλοντας
το
προβλεπόμενο χρηματικό ποσό.

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ SEARCH
Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία
αναζήτησης της ίδιας πληροφορίας σε διαφορετικές
πηγές, δημιουργήθηκε η ενοποιημένη μηχανή
αναζήτησης search.eap.gr. Το search διασυνδέεται
με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης και αποστέλλει
τα ερωτήματα αναζήτησης στο σύνολο των
επιλεγμένων από τη βιβλιοθήκη μηχανών
αναζήτησης, εμφανίζοντας στον χρήστη τα συνολικά
αποτελέσματα.

Επίσης, για επιτόπια μελέτη και χρήση προσφέρονται
οι περιοδικές εκδόσεις έντυπης μορφής, τα ελληνικά
& ξενόγλωσσα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες καθώς
και το οπτικοακουστικό υλικό, τα πληροφοριακά
έντυπα και οι αφίσες.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Για μεγαλύτερη εξοικείωση με την αναζήτηση
βιβλιογραφίας και τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές
και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, προσφέρονται,
κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης αιτήσεως
συμμετοχής, εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια
μέσω skype αλλά και επιτόπια σεμινάρια στο χώρο
της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της on line
εκπαίδευσης των εξ αποστάσεως χρηστών, έχουν
σχεδιαστεί οδηγοί για τη χρήση των υπηρεσιών.

«ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ»
Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, θέλοντας να διευκολύνει την
εξυπηρέτηση των χρηστών, παρέχει την υπηρεσία
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Ρωτήστε μας". Μέσω
της υπηρεσίας αυτής απατώνται άμεσα από
βιβλιοθηκονόμους ερωτήματα των χρηστών, που
έχουν να κάνουν κυρίως με αναζήτηση
βιβλιογραφίας. Τα αιτήματά αυτά μπορούν να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ωρου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει στο χώρο της Σταθμό
Εργασίας με δυνατότητες μεγέθυνσης, ανάγνωσης
και φωνητικής αναγγελίας των δεδομένων της
οθόνης, καθώς και εκτύπωσης αρχείων.
Για ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση των φοιτητών μας
στην ενημέρωση και την πληροφορία, διαθέτουμε
εξελληνισμένη έκδοση της εφαρμογής Screen
Reader, μιας εφαρμογής ανάγνωσης online
περιεχομένου για άτομα με δυσκολίες στην όραση.
Με τη χρήση του Screenreader, οι φοιτητές μας
μπορούν να διαβάζουν το εκπαιδευτικό υλικό που
διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου
αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Για
τη χρήση της εφαρμογής δεν απαιτείται εγκατάσταση
κάποιου λογισμικού, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να
συνδεθεί
στον
ιστοχώρο:
http://lib.eap.gr/screenreader.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ SINGLE SIGN ON

ΥΠΗΡΕΣΙΑ PROXY
Η Υπηρεσία proxy αντικατέστησε την προηγούμενη
υπηρεσία vpn χάριν της ευκολότερης πρόσβασης
στις ηλεκτρονικές πηγές του Ιδρύματος. Πλέον τα
μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΑΠ έχουν
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές μέσω των
συνδέσμων που παρέχονται από την ιστοσελίδα,
χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση προγραμμάτων ή
η παραμετροποίηση του υπολογιστή τους.

Απλοποιήθηκε
σημαντικά
η
διαδικασία
αυθεντικοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Οι
χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
διαφορετικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και στις
προσβάσιμες, μέσω του ΕΑΠ, ηλεκτρονικές πηγές
(ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, βάσεις
δεδομένων, Heal-Link) εισάγοντας τα στοιχεία τους
(login) μόνο μία φορά στην πρώτη υπηρεσία που
θέλουν να χρησιμοποιήσουν.
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