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>  Ηλεκτρονικός Κατάλογος
>  Ιδρυματικό Αποθετήριο
>  Ερευνητικό Αποθετήριο
>  Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
>  Ψηφιακή Πύλη Πληροφόρησης

ΠΡΑΞΗ: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
Ανοικτής Πρόσβασης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

>   Πύλη πληροφόρησης Βιβλιοθήκης: 
http://pl.teiep.gr

>   Κατάλογος Βιβλιοθήκης:  
http://wwwlib.teiep.gr

>   Ιδρυματικό Αποθετήριο:  
http://apothetirio.teiep.gr

>   Οδηγίες απόθεσης εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο:  
http://apothetirio.teiep.gr/item_submission_guide.pdf

>   Ερευνητικό Αποθετήριο:  
http://cris.teiep.gr

>   Οδηγίες για την αναζήτηση στο CRIS:  
http://cris.teiep.gr/jspui/help/index.html

>   Οδηγίες απόθεσης εργασίας στο CRIS:  
http://cris.teiep.gr/item-submission.pdf

>   Αρχείο Ελληνικής Μουσικής: 
http://aem.teiep.gr/webopac/Vubis.csp



ΓΕΝΊΚΗ ΣΥΝΟΠΤΊΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
«Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Κωδικός ΟΠΣ: «304208». ΣΑΕ: «Ε3458». Ενάριθμος: «2011ΣΕ34580044»
Ένταξη: 18/04/2011, βάσει της Α.Π.: 152.012/ΨΣ9547-Α2 (ΑΔΑ: 4ΑΓΝΦ-ΞΜ)

Έναρξη υλοποίησης: 1/11/2011
Λήξη υλοποίησης: 31/10/2015

Συνολικός προϋπολογισμός (πρώτης απόφασης ένταξης): 283.490,00 €

ΥΠΟΕΡΓΑ:
>  Υποέργο 1  «Δημιουργία Ίδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου - Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής»
Δημιουργία, από εξωτερικό ανάδοχο, ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος, που περιελάμβανε, τα Αποθετήρια 
(Ιδρυματικό και Ερευνητικών Έργων), καθώς και το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Το σύστημα περιλαμβάνει σειρά 
υπηρεσιών οι οποίες δημιουργούν για τους χρήστες της βιβλιοθήκης ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο περιβάλλον, ανοιχτό σε 
συνεργασία και επεκτάσιμο. 
Χρόνος υλοποίησης: 12 μήνες. Προϋπολογισμός: 146.944,00 €
Υλοποίηση: Εξωτερικός ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού

>   Υποέργο 2  «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την Ακαδημαϊκή κοινότητα  
(Αυτεπιστασία - υλοποίηση με ίδια μέσα)

Δράσεις:
•	 Δράση 1: Ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου
•	 Δράση 2: Συμμετοχή στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας Δράσης – Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή 
Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης και την δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
βιβλιοθηκών (ΟΠΣΒ) ως Υπηρεσίας
•	 Δράση 3: Υπηρεσία Προβολής Ερευνητικού Έργου Μελών ΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου
•	 Δράση 4: Ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών πολυμεσικής Βάσης μεταδεδομένων στοιχείων τεκμηρίωσης υλικού Αρχείου 
Ελληνικής Μουσικής
Υλοποίηση: α) Μόνιμο προσωπικό ΤΕΙ Ηπείρου (5 Βιβλιοθηκονόμοι, 1 διοικητικός υπάλληλος, 2 μέλη ΕΠ), β) 2 εξωτερικοί 
συνεργάτες (1 Βιβλιοθηκονόμος, 1 Πληροφορικός)
Χρόνος υλοποίησης: 26 μήνες. Προϋπολογισμός: 94.244,00 €

>  Υποέργο 3  «Δημιουργία Ψηφιακής Πύλης Πληροφόρησης / Δημοσιότητα»
Το υποέργο περιελάμβανε σχεδιασμό Ψηφιακής Πύλης Πληροφόρησης για την ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων που 
δημιουργήθηκαν από την συνολική Πράξη, ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη τόσο στο διαθέσιμο υλικό της Βιβλιοθήκης, 
όσο και στο υλικό των ψηφιακών αποθετηρίων.
Στο πλαίσιο του υποέργου εντάσσονται και οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης.
Χρόνος υλοποίησης: 9 μήνες. Προϋπολογισμός: 17.942,00 €
Υλοποίηση: Εξωτερικός ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού

>  Υποέργο 4  «Προμήθεια εξοπλισμού»
Το πακέτο του εξοπλισμού περιελάμβανε προμήθεια:
20 Η/Υ, 2 Servers με 2 οθόνες, 2 εκτυπωτές, 6 εξωτερικούς σκληρούς δίσκους και 8 σταθεροποιητές τάσης (UPS) 
Προϋπολογισμός: 24.360,00 €
Η επιτυχημένη υλοποίηση των τεσσάρων υποέργων επέτρεψε την ένταξη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, του νέου υποέργου 
5 στις 25/11/2014, βάσει της Α.Π.: 152.806/ΨΣ816-Α2 (ΑΔΑ: ΒΔ5Δ1-6ΚΑ).
Συνολικός προϋπολογισμός (μετά την απόφαση ένταξης υποέργου 5): 423.090,00 €

>   Υποέργο 5  «Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της βιβλιοθήκης 
του ΤΕΊ Ηπείρου με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency  
Identification)»

Το έργο περιλαμβάνει:
•	  την ανάπτυξη Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών ταυτοποίησης, διαχείρισης & πρόσβασης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης 

του ΤΕΙ Ηπείρου με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification) και 
•	  την υπηρεσία ενοποιημένης αναζήτησης (Discovery System) στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πράξης και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
Χρόνος υλοποίησης: 3 μήνες (1/8/2015-31/10/2015). Προϋπολογισμός: 139.600,00 €
Υλοποίηση: Εξωτερικός ανάδοχος κατόπιν διαγωνισμού

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του Ίδρυματικού και του Ερευνητικού Αποθετηρίου 
του ΤΕΊ Ηπείρου
Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει  μια νέα υπηρεσία διαχείρισης και διάθεσης της επιστημονικής παραγωγής 
των μελών της, το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS-Current Research Information System). Στην 
ενότητά τους, τα αποθετήρια  αποτελούν τα σημεία συγκέντρωσης, οργάνωσης, συντήρησης και διάδοσης του παραγόμενου 
έργου των μελών του Ιδρύματος.
Ο σκοπός του αποθετηρίου του ΤΕΙ-Η είναι:
 -  η συγκέντρωση, διαχείριση και οργάνωση του παραγόμενου πνευματικού έργου των μελών του Ιδρύματος, σε διάφορες 

μορφές (κείμενα, ήχος, φωτογραφία, κ.λπ.),
 - η συντήρησή του σε βάθος χρόνου, 
 - η διάδοση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα,
 - η συνεισφορά στην παροχή αξιόπιστων δεικτών αποτίμησης της παραγωγής του Ιδρύματος.
Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/) περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες εργασίες των φοιτητών.
Το Ερευνητικό Αποθετήριο CRIS (http://cris.teiep.gr/jspui/) φιλοξενεί την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού. Τα δύο αποθετήρια αποτελούν μία ενότητα με διαφορετικό περιβάλλον 
εργασίας και είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. 
Τα αποθετήρια φιλοξενούν μέχρι στιγμής μέρος του πνευματικού έργου του Ιδρύματος. Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η 
δημοσιοποίηση της πνευματικής παραγωγής στο σύνολό της, σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα.

Υποβολή εργασιών στο Ίδρυματικό Αποθετήριο 
Οι τελειόφοιτοι του ΤΕΙ-Η υποβάλλουν υποχρεωτικά τις πτυχιακές εργασίες του στο Ι.Α. εφόσον αυτές έχουν εξεταστεί και 
βαθμολογηθεί επιτυχώς. Κατά τη διαδικασία υποβολής ο καταθέτης συμπληρώνει τη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής με 
τα μεταδεδομένα της εργασίας (τίτλος, περίληψη, λέξεις-κλειδιά, κ.ά.) υποβάλλει το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας και 
υπογράφει την Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου και την Άδεια Creative Commons.  

Υποβολή εργασιών στο Ερευνητικό Αποθετήριο CRIS 
Το αποθετήριο ενθαρρύνει την αυτο-απόθεση δηλ. ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος αποκτά προσωπικό λογαριασμό στο αποθετήριο 
και υποβάλλει τις εργασίες του συμπληρώνοντας τη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής.
Ο καταθέτης στο Ε.Α. υποχρεωτικά επιλέγει και υπογράφει την άδεια χρήσης με την οποία θα δημοσιευτεί το έργο του στο 
αποθετήριο ορίζοντας τα δικαιώματα που διατηρεί και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του έργου του από άλλους 
δημιουργούς ακολουθώντας τις πολιτικές που καθορίζουν οι Άδειες Χρήσης Creative Commons. 
Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού Λογαριασμού και Υποβολής εργασίας στο Ε.Α. έχουν όλα τα μέλη του ΤΕΙ Ηπείρου.
Απευθυνθείτε στη βιβλιοθήκη για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης.

Νέος Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης και Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Στο πλαίσιο του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Ψηφιακές Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης» που χειρίζεται ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
αναπτύχθηκε Κεντρική Υποδομή για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS).
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου μέσω της Κοινοπραξίας για τη συνεργατική καταλογογράφηση στην οποία συμμετέχουν 
τριάντα (30) ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αποκτά ένα ενιαίο, κεντρικά εγκατεστημένο, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα. Στόχος της νέας αυτής υπηρεσίας είναι η δημιουργία ενός κοινό καταλόγου βιβλιογραφικών εγγραφών και 
καθιερωμένων αρχείων για τις βιβλιοθήκες των 30 ιδρυμάτων, ενοποιώντας τις βιβλιογραφικές εγγραφές στο κεντρικό 
σύστημα του ILSaS. Από τα τοπικά συστήματα έχουν μεταφερθεί στο κεντρικό σύστημα όλες οι αυτοματοποιημένες 
λειτουργίες των βιβλιοθηκών, όπως παραγγελίες υλικού, κυκλοφορία υλικού, προσκτήσεις, κ.λπ. Στο νέο συνεργατικό 
σύστημα οι βιβλιοθήκες διατηρούν την αυτονομία τους αναφορικά με τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών, πλην αυτής 
της εισαγωγής υλικού (καταλογογράφησης). 
Ο νέος κατάλογος της Βιβλιοθήκης θα είναι διαθέσιμος στους χρήστες της το Φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Νέος Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αρχείου Ελληνικής Μουσικής
Στο πλαίσιο της Πράξης σχεδιάστηκε νέος ηλεκτρονικός κατάλογος του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής ο οποίος περιλαμβάνει 
υλικό 25.000 περίπου εγγραφών. Το περιεχόμενό τους επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες εκδόσεις καταλόγων 
δισκογραφίας αλλά και της σχετικής έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. 
Ενισχύθηκε δε με μεταδεδομένα τα οποία εμπλουτίζονται διαρκώς σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που σχεδιάσθηκε ειδικά 
για τον σκοπό αυτό.


