
ΓΣ της Τρίτης 20/6: Προτεινόμενο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: "Ενημέρωση από 
τους εκπροσώπους της Σχολής στη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης" 

• Σχετικά με τις συνδρομές του ΕΜΠ σε περιοδικά (δηλ. επιπλέον αυτών που έχουμε ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – HEAL LINK) 

Οι εκπρόσωποι των Σχολών συμφώνησαν σε μια λίστα με περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος για 
κάθε Σχολή ή για συναφείς Σχολές (πχ τα περιοδικά των ASCE και ASME για τις Σχολές ΠΜ και ΜΜ). 
Με βάση αυτές τις προτάσεις, ο υπεύθυνος του Τμήματος Ανάπτυξης Συλλογών της Βιβλιοθήκης 
κατάρτισε έναν προϋπολογισμό 130 χιλ. Από τον τακτικό προϋπολογισμό έχουν εγκριθεί 15 χιλ. Ο κ 
Παπαντώνης είπε (στις 8 Μαρτίου) ότι ίσως βρεθούν αργότερα μέσα στη χρονιά χρήματα και από 
άλλες πηγές. Ως σήμερα (11 Μαΐου), η βιβλιοθήκη δεν έχει ενημέρωση για κάτι νεώτερο. 

Πρόταση: με δεδομένο ότι (σχέδιο Οργανισμού Ιδρύματος 2014) η Κεντρική Βιβλιοθήκη λειτουργεί 
ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία υπό την ευθύνη του Πρύτανη ή του 
εξουσιοδοτημένοου από αυτόν Αναπληρωτή Πρύτανη, είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι των Σχολών 
στη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (ΣΕΒΙ) (α) να ενημερώνουν τις Σχολές για τα θέματα της 
βιβλιοθήκης που τους αφορούν άμεσα και (β) να μεταφέρουν τις απόψεις των Σχολών στη 
Συγκλητική Επιτροπή και στη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης. 

• Σχετικά με το Ιδρυματικό Αποθετήριο Dspace 

http://dspace.lib.ntua.gr/?locale-attribute=el 

Εισαγωγή: Το Ιδρυματικό Αποθετήριο ξεκίνησε το 2007 με στόχο να φιλοξενήσει όλη την παραγωγή 
του ΕΜΠ, συμπεριλαμβανομένης και της γκρίζας βιβλιογραφίας. Στην ίδια την ιστοσελίδα του 
Dspace, τώρα διαβάζουμε ότι «Μέσω του DSpace@NTUA συλλέγεται, αποθηκεύεται, 
ευρετηριάζεται, διατηρείται και διανέμεται ψηφιακά το ερευνητικό έργο των μελών της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΜΠ. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως Ιδρυματικό Αποθετήριο για τις 
διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, καθώς και τις δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ. Επίσης περιλαμβάνεται ψηφιοποιημένο υλικό 
(βιβλία και περιοδικά) από την Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.» 

Πρόταση: με δεδομένα (α) τη διαπιστωμένη δυσκολία συντήρησης του DSpace και (β) την ύπαρξη 
πλέον εναλλακτικών αποθετηρίων όπου το κάθε μέλος της πολυτεχνειακής κοινότητας μπορεί να 
διαχειρίζεται το ερευνητικό του έργο, οι εκπρόσωποι της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στη 
Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης εισηγούνται ότι, όσον αφορά το ερευνητικό έργο, αρκεί η 
φιλοξενία στο Dspace των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών 
διατριβών. 

• Σχετικά με το Πολυτεχνειακό Περιοδικό «Πολυτεχνειακά Νέα»: Περιοδικό για την Επιστήμη, την 
Τεχνολογία και την Έρευνα 

http://journals.lib.ntua.gr/index.php/polytexneiaka_nea/issue/view/37 

Πρόταση για γενική συζήτηση: Ποια η χρησιμότητα αυτού του περιοδικού; Ποιο το cost-benefit? 
Ποιο το στάτους των δημοσιευμένων περιοδικών; Ποια η θέση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών; 
Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι απόψεις μελών της Σχολής που δημοσίευσαν στο πρώτο τεύχος 
(Βιντζηλαίου, Γκαζέτας, Σαπουντζάκης).  
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