ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤIΟ
Τεύχος 2

Δεκέμβριος 2005

Σ’ αυτό το τεύχος θα βρείτε:
Ημερίδα: «Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Χώρο των
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών»
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθήκης – Help-Desk
Υπηρεσία ηλεκτρονικής μάθησης ΠΛΑΤΩΝ
Δικτυακή Πύλη (Web Portal) της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Χαρτοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Digital Map
Library
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων – Nature.com
Ημερολόγιο Προγραμματισμένων Δράσεων
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ», ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής
Ιδιοκτησίας, διοργάνωσε στις 4 Νοεμβρίου 2005 ημερίδα με θέμα: «Θέματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας στο Χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Το πρόγραμμα της ημερίδας, τα
κείμενα των εισηγήσεων, οι παρουσιάσεις των εισηγητών καθώς και τα συμπεράσματα
που προέκυψαν από την ημερίδα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο:
http://copyright2005.lib.aegean.gr
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ΥΠΗΡΕΣIΑ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – HELPDESK

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της υπηρεσίας του HelpDesk,
δυνατότητα στους χρήστες να καταθέτουν γραπτά τα ερωτήματά τους

παρέχεται η
μέσω της

δικτυακής διεύθυνσης:
http://helpdesk.lib.aegean.gr
και να παρακολουθούν την εξέλιξη τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να
επισκεφτούν τη γνωσιακή βάση της Βιβλιοθήκης, η οποία περιέχει απαντήσεις σε συνήθη
ερωτήματα των χρηστών και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που
υλοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη.
Παράλληλα με τον δικτυακό χώρο, η κατάθεση ερωτημάτων στο HelpDesk της
Βιβλιοθήκης

συνεχίζεται

τόσο

μέσω

της

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης

help-

desk@lib.aegean.gr, όσο και μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2251036036.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ MΑΘΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΩΝ

Κατά το πρώτο δίμηνο (Οκτώβριος-Νοέμβριος) του νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2005-2006,
η Υπηρεσία "Πλάτων" υποστηρίζει τη διδασκαλία 57 μαθημάτων του προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ταυτόχρονα παρατηρείται ιδιαίτερη δράση και
σε μαθήματα του προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους, τα οποία έχουν παραμείνει ενεργά
από τους υπεύθυνους διδάσκοντες τους. Συνολικά, στα μαθήματα αυτά εμπλέκονται 50
διδάσκοντες και βοηθοί διδασκαλίας, ενώ περίπου 2500 χρήστες είναι εγγεγραμμένοι
τουλάχιστον σε ένα μάθημα.
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Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής υποστήριξη των χρηστών του Πλάτωνα, εκτός
από την λειτουργία του HelpDesk που υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, η
ομάδα τεχνικής υποστήριξης επικαιροποιεί την ιστοσελίδα υποστήριξης της Υπηρεσίας
"Πλάτων" (http://www.lib.aegean.gr/eserv/plato/), καθώς και το μάθημα υποστήριξης
των χρηστών, που έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα της Υπηρεσίας ("Εισαγωγή στην
υπηρεσία ΠΛΑΤΩΝ - Getting to know WebCT Vista"). Συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί
οδηγοί χρήσης για τους χρήστες της υπηρεσίας (Διαχειριστές, Διδάσκοντες, Σχεδιαστές,
Φοιτητές), συχνά ερωτήματα χρηστών, στατιστικά χρήσης της υπηρεσίας κτλ.

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (WEB-PORTAL) ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη της Δικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης (Web Portal), από
ανάδοχο εταιρεία, σε στενή συνεργασία με την ομάδα πληροφορικής της Βιβλιοθήκης.
Η ανάπτυξη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και θα
ακολουθήσει μια περίοδος δοκιμών της διαλειτουργικότητας των επιμέρους στοιχείων. Η
Πύλη αναμένεται να ανοίξει προς κοινή χρήση, περί το τέλος Ιανουαρίου.
Μέσω της Πύλης, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση και οργανωμένη
πλοήγηση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη (κατάλογο,
ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων), όπως και στις νέες

υπηρεσίες της

Ηλεκτρονικής Μάθησης «Πλάτων», του Καταλόγου Γκρίζας Βιβλιογραφίας, της Ψηφιακής
Χαρτοθήκης και του Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών. Η πλοήγηση θα γίνεται με χρήση
μιας ομοιόμορφης, φιλικής διεπαφής, η οποία θα είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε
πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό.
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Στην περίπτωση χρηστών εντός του Πανεπιστημίου, θα υπάρχει η δυνατότητα εισόδου
τους στην Πύλη με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διατηρούν στο
Πανεπιστήμιο, οπότε η διεπαφή θα προσαρμόζεται ανάλογα.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ - DIGITAL MAP LIBRARY

Σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
αναπτύσσει την ηλεκτρονική υπηρεσία της Ψηφιακής Χαρτοθήκης.
Στα πλαίσια της υπηρεσίας δημιουργήθηκε μια συλλογή κατάλληλα μορφοποιημένων
στατικών ψηφιακών χαρτών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους χρήστες μέσω της
ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα, η πρόσβαση προς τη συλλογή των χαρτών μπορεί να γίνει μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://www.lib.aegean.gr/eserv/dml/index.htm
Η συλλογή περιλαμβάνει αυτή την στιγμή 55 ψηφιακούς χάρτες οι οποίοι προβάλλονται
στο χρήστη βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών: ανά περιοχή, ανά τύπο, ανά τμήμα, ανά
διδάσκοντα και ανά μάθημα.
Καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, των Ηπείρων και του Κόσμου και
διακρίνονται σε δορυφορικούς, γεωλογικούς – γεωμορφολογικούς, κοινωνικούς –
οικονομικούς, φυσικούς –περιβαλλοντολογικούς και πολιτικούς χάρτες.
Τον επόμενο μήνα, η Ψηφιακή Χαρτοθήκη θα ενσωματωθεί στην Πύλη της Βιβλιοθήκης,
ώστε να είναι δυνατή η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στον χρήστη με βάση την
ιδιότητα του, μέσω μιας φιλικής και εύχρηστης διεπαφής.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
NATURE.COM

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, από τον Ιανουάριο 2006, η Βιβλιοθήκη αποκτά πρόσβαση
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Nature.com.
Η συνδρομή περιλαμβάνει πρόσβαση, για όλο το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
στα ακόλουθα:
i. Nature, με περίοδο συνδρομής από Ιανουάριο 2006 έως και Δεκέμβριο
2007.
ii. News@Nature.com με περίοδο συνδρομής από Ιανουάριο 2006 έως
και Δεκέμβριο 2007.
iii. Πρόσβαση στο αρχείο τευχών του Nature από το 1997.
iv. Πρόσβαση στο αρχείο του News@Nature.com από το 1998.

Συμπληρωματικά θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
9 Advance Online Publication (AOP)
9 Reference Linking
9 Supplementary Information
9 Counter Usage Statistics
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΣ: ΧΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης, διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
ΠΛΑΤΩΝ, που απευθύνεται στους διδάσκοντες του Τμήματος.

EDEN ANNUAL CONFERENCE - E-COMPETENCES FOR LIFE, EMPLOYMENT AND INNOVATION
ΤΟΠΟΣ: VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ: 14-17 ΙΟΥΝIOY 2006
To

δίκτυο

EDEN,

διοργανώνει

συνέδριο

για

την

κοινότητα

των

Ευρωπαίων

επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης με ενδιαφέρον και εμπειρία σε Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICTs), ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:
http://www.eden-online.org
2006, 5TH ANNUAL WEBCT EUROPEAN USER CONFERENCE
ΤΟΠΟΣ: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΣΚΩΤΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ: 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Εκπαιδευτές, σχεδιαστές και διαχειριστές από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στην
ιστορική πόλη του Εδιμβούργου της Σκωτίας, να μοιραστούν τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους σχετικά με την πλατφόρμα της WebCT και την ηλεκτρονική διδασκαλία
και εκμάθηση. Το συνέδριο θα διαρκέσει 3 ημέρες, από 27 Φεβρουαρίου έως 1
Μαρτίου 2006. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.webct.com/europe2006
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

http://www.e-paideia.net/Vortal/default.asp : Μία πύλη στους ανοικτούς ορίζοντες
της Γνώσης η οποία απευθύνεται εξίσου στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την
οικογένεια και σας καλωσορίζει στον συναρπαστικό κόσμο της Μάθησης.
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html:
Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Ιστότοπος

Ευρωπαϊκής

http://www.eden-online.org : European Distance and Elearning Network (EDEN)
http://www.elearningeuropa.info : Web portal Ευρωπαϊκής Ένωσης για το elearning
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/studies_en.html:
Μελέτες για elearning
http://communities.trainingvillage.gr/elearning_forum : European E-learning Quality
Forum
http://communities.trainingvillage.gr/esf : European e-skills forum

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ίμβρου 3,
81100 Μυτιλήνη
http://www.lib.aegean.gr
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