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Α̟οστολή:
Η Βιβλιοθήκη, ως α̟αραίτητη µονάδα στην ε̟ίτευξη της α̟οστολής του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων, ̟αρέχει ̟ρόσβαση στη γνώση
για τη στήριξη των ̟ρογραµµάτων διδασκαλίας, έρευνας και ̟ροσφοράς υ̟ηρεσιών στην κοινωνία.
Ειδικότερα η Bιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων αποσκοπεί στα παρακάτω:
α) Aνάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων, επιστηµονικών περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού κάθε µορφής για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Aκαδηµαϊκής Kοινότητας του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων: Mέλη
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, µεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, Προπτυχιακοί και
Μεταπτυχιακοί φοιτητές, ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
β) Aνάπτυξη και διατήρηση συλλογών βιβλίων για δανεισµό στους φοιτητές.
γ) Ανάπτυξη και διατήρηση εξειδικευµένων συλλογών βιβλίων και άλλου πληροφοριακού υλικού.
δ) Ανάπτυξη και διατήρηση συλλογών υλικού µε αρχειακή ή ιστορική αξία που περιέρχεται στην κατοχή του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων από δωρεές ή αγορές.
ε) Παροχή υπηρεσιών χρήσης της βιβλιοθήκης από µέλη ∆EΠ, ερευνητές και φοιτητές.
στ) Οργάνωση και διάθεση επαρκών αναγνωστηρίων για τους ερευνητές και τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
ζ) Eξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές και βιβλιοθήκες της Eλλάδας και του εξωτερικού µε τη χρήση
πληροφοριακών δικτύων, δικτύων βιβλιοθηκών κ. ά.
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Όραµα:
Η Βιβλιοθήκη να αναγνωριστεί/θεωρηθεί ως α̟αραίτητη ̟ηγή ̟ληροφόρησης αφενός στον χώρο του Πανε̟ιστηµίου και
αφετέρου στην ̟εριοχή της Η̟είρου και της Ελλάδας ̟αρέχοντας ένα ̟εριβάλλον µάθησης το ο̟οίο θα ενισχύει και θα ̟ροωθεί
την ε̟ιστηµονική σκέψη, την έρευνα, την εκ̟αίδευση και την κατάρτιση.

Χαρακτηριστικά:
Η ∆ιοίκηση του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων και το ̟ροσω̟ικό της Βιβλιοθήκης δεσµεύονται να ανα̟τύξουν τα ακόλουθα
οργανωτικά χαρακτηριστικά.
 Καινοτοµία: Να ενισχύουν τις δηµιουργικές αντιδράσεις και τις καινοτοµίες τους για να αντα̟οκρίνονται στις ανάγκες των
χρηστών.
 Ποιότητα: Να αγωνίζονται για ̟οιότητα στις συλλογές, στις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης και στις υ̟ηρεσίες της.
 Υ̟ευθυνότητα: Να λειτουργούν µέσα σε ένα ̟ολύ̟λοκο ̟εριβάλλον, καθώς η Βιβλιοθήκη είναι ταυτόχρονα υ̟εύθυνος
εργοδότης στα ̟λαίσια του ̟ανε̟ιστηµίου, ̟αροχέας υ̟ηρεσιών και ακαδηµαϊκή µονάδα του Πανε̟ιστηµίου.
 Συνεργασία: Να ανα̟τύσσουν στρατηγικές συνεργασίες τόσο µέσα στον χώρο του Πανε̟ιστηµίου όσο και µε: α) άλλα
Πανε̟ιστήµια και Βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού, β) ε̟αγγελµατικές ενώσεις, γ) Υ̟ουργεία και άλλους
Κυβερνητικούς και Κρατικούς Φορείς και δ) άλλες κοινότητες χρηστών.
 Εµ̟λοκή: Να ενθαρρύνουν και να υ̟οστηρίζουν την ανά̟τυξη του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα ε̟ιθυµεί να µαθαίνει και να
αναλαµβάνει ̟ρωτοβουλίες σε ένα κλίµα διαφάνειας και υ̟ευθυνότητας.
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Καθώς η Βιβλιοθήκη του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων ̟έρασε αναβαθµισµένη το κατώφλι του νέου αιώνα για την ̟ενταετία 20052010 ̟ρέ̟ει:
 να συνεχίσει να ε̟ικεντρώνεται στην ̟αροχή άµεσης φυσικής ̟ρόσβασης στο υλικό τους, ό̟ως έκανε και στο ̟αρελθόν, µε
αυξανόµενη χρήση ηλεκτρονικών ̟ηγών ̟ληροφόρησης,
 να αυτοµατο̟οιήσει τις λειτουργίες της και να αντιµετω̟ίσει την κρίση ̟ληροφόρησης ̟ου ̟ροκαλείται τόσο α̟ό το
̟λήθος των διαθέσιµων ̟ηγών όσο και α̟ό την αύξηση του κόστους α̟όκτησής τους,
 να χρησιµο̟οιεί όλες τις διαθέσιµες κάθε φορά τεχνολογίες ̟ληροφόρησης και να υιοθετήσει νέες αντιλήψεις ̟ρόσβασης
και ιδιοκτησίας, καθώς ο α̟ώτερος στόχος είναι η δηµιουργία της Βιβλιοθήκης του µέλλοντος.
 να εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή ̟ρόσβαση και χρήση υλικού ̟ληροφόρησης σε ηλεκτρονική µορφή (e-journals,
Databases κα.).
Προκειµένου η Βιβλιοθήκη να αντα̟οκριθεί στην α̟οστολή της και να ικανο̟οιήσει το όραµά της, είναι α̟αραίτητο να
ε̟ικεντρώσει τις ̟ροσ̟άθειές της ̟άνω σε τρία βασικά σηµεία: Συλλογές, Πρόσβαση στις Πληροφορίες και Παροχή Υ̟ηρεσιών
στους Χρήστες.
Η Βιβλιοθήκη οφείλει, ε̟ίσης, να εξασφαλίσει την ανά̟τυξη και τη διατήρηση ανθρώ̟ινης και τεχνολογικής υ̟οδοµής, στην
ο̟οία θα στηρίξει τις ̟εριοχές ̟ου α̟οτελούν το ε̟ίκεντρο της ̟ροσ̟άθειάς της. Η Ανά̟τυξη της Βιβλιοθήκης, η Τεχνολογία της
Πληροφόρησης, ο Εξο̟λισµός, το Προσω̟ικό, ο Χώρος Εργασίας του Προσω̟ικού και ο Χώρος Στέγασης των Συλλογών
α̟οτελούν τα βασικά στοιχεία αυτού του υ̟όβαθρου.
Η σειρά µε την ο̟οία ̟αρατίθενται οι ̟εριοχές στις ο̟οίες ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρωθεί η ̟ροσ̟άθεια δεν υ̟ονοεί ̟ροτεραιότητα. Όλες
οι ̟εριοχές είναι εξίσου σηµαντικές για τη ε̟ιτυχή ε̟ίτευξη της α̟οστολής της Βιβλιοθήκης.
Κάτω α̟ό κάθε ̟εριοχή στην ο̟οία ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώσουµε την ̟ροσ̟άθεια µας έχουµε υ̟ογραµµίσει:
Τους στόχους: γενικές ̟ροτάσεις ̟ου υ̟οδεικνύουν τι ̟ροσ̟αθούµε να ε̟ιτύχουµε.
Τον Βαθµό ε̟ίτευξης: µετρήσιµα µεγέθη ̟ου θα υ̟οδεικνύουν ̟ότε ο στόχος έχει ε̟ιτευχθεί.
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Συλλογές
Η Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται συλλογές µίας µεγάλης ̟οικιλίας θεµατικών ̟εριοχών και διαφορετικών µορφών: έντυ̟ες, αρχειακές,
ψηφιακές και ̟ολυµέσων.
Στόχος Πρώτος:
Η ανά̟τυξη συλλογών ικανών να αντε̟εξέρχονται στα αναγνωρισµένα ερευνητικά ̟ρογράµµατα και στις ερευνητικές ανάγκες
στηρίζοντας ̟αράλληλα τα ̟ρο̟τυχιακά, µετα̟τυχιακά και ε̟αγγελµατικά ̟ρογράµµατα, καθώς και τα κριτήρια ̟ροαγωγής του
ακαδηµαϊκού ̟ροσω̟ικού.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την ανά̟τυξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης το ο̟οίο θα α̟οσαφηνίζει τις αρχές και τις διαδικασίες για
την ε̟ιλογή, την ̟ρόσκτηση και τη διατήρηση των ̟άσης φύσεως ̟ληροφοριακών ̟ηγών της Βιβλιοθήκης,
τον εµ̟λουτισµό και την έλλειψη ακυρώσεων συνδροµών της βασικής συλλογής ε̟ιστηµονικών ̟εριοδικών
την ε̟ιβεβαίωση των ήδη ε̟ιλεγµένων βασικών ̟εριοδικών εκδόσεων,
την ̟ρόσκτηση ε̟αρκών ευρετηρίων ώστε να ̟αρέχεται ολοκληρωµένη κάλυψη των εκδόσεων σε όλα τα γνωστικά
αντικείµενα ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Ιωαννίνων,
τη δέσµευση της ∆ιοίκησης του Πανε̟ιστηµίου ότι θα καλυφθούν οι ανε̟άρκειες των συλλογών.
Στόχος ∆εύτερος:
Η ανά̟τυξη συλλογών για τη στήριξη του ̟ρο̟τυχιακού ̟ρογράµµατος σ̟ουδών.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τη διαθεσιµότητα για όλα τα ̟ρογράµµατα σ̟ουδών του έντυ̟ου ή ηλεκτρονικού υλικού ̟ου συστήνεται α̟ό τους
διδάσκοντες,
την διάθεση σηµαντικού ̟οσοστού α̟ό το κονδύλιο των ̟ροσκτήσεων βιβλίων µε σκο̟ό να καλύψει τις
̟ρο̟τυχιακές ̟ηγές.
την ψηφιο̟οίηση φοιτητικών εγχειριδίων, σηµειώσεων, ασκήσεων κ.α. ̟ου διανέµονται α̟ό τους διδάσκοντες
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Στόχος Τρίτος:
Η ανά̟τυξη ερευνητικών συλλογών σε ε̟ιλεγµένες ̟εριοχές αναγνωρισµένης ̟ανε̟ιστηµιακής έρευνας ή ό̟ου
αναγνωρίζεται σχετική ανάγκη.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τον συνδυασµό των ̟ροσκτήσεων της Βιβλιοθήκης µε τις ε̟ιλεγµένες ερευνητικές ̟εριοχές του Πανε̟ιστηµίου,
την αυξηµένη χρήση των συλλογών του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων α̟ό εξωτερικούς ερευνητές,
την αυξηµένη χρήση των συλλογών της Βιβλιοθήκης α̟ό εσωτερικούς χρήστες.

Στόχος Τέταρτος:
Η α̟όκτηση ηλεκτρονικών ̟ηγών ̟ληροφόρησης ̟ρος συµ̟λήρωση και βελτίωση των ήδη υ̟αρχουσών συλλογών.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό :
τη συντήρηση και βελτίωση της ̟ληροφοριακής υ̟οδοµής της Βιβλιοθήκης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων,
τη διάθεση CD-ROMs µε τη δικτύωση και on-line ̟ρόσβασή τους,
τη συνεργασία µεταξύ των Βιβλιοθηκών και των Σχολών,
την ηλεκτρονική ̟ρόσβαση σε συνεργασία µε άλλες Βιβλιοθήκες σε ηλεκτρονικά ̟εριοδικά, ερευνητικές συλλογές και
εµ̟ορικές υ̟ηρεσίες,
την ε̟ιλογή και διάθεση on-line υλικού ̟λήρους κειµένου
την ̟αραγωγή ψηφιο̟οιηµένων τεκµηρίων σχετικών µε τα ̟ρογράµµατα σ̟ουδών
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Στόχος Πέµ̟τος:
Η βελτίωση της α̟οτελεσµατικότητας των διαδικασιών ̟ρόσκτησης και ε̟εξεργασίας του υλικού της Βιβλιοθήκης.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
µία µετρήσιµη µείωση του συγκεκριµένου χρόνου α̟ό την ̟αράδοση της ̟αραγγελίας µέχρι την το̟οθέτηση του υλικού στα
ράφια,
µετρήσιµες µειώσεις στο κόστος ̟ροσκτήσεων,
σύστηµα ̟ροσκτήσεων ̟ου να λειτουργεί µε α̟οτελεσµατικότητα και ε̟άρκεια.
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Πρόσβαση στην Πληροφόρηση
Οι στόχοι ̟ου ̟αρουσιάζονται στην ̟αρούσα ενότητα υ̟ογραµµίζουν τη σ̟ουδαιότητα της κάλυψης των ̟ληροφοριακών
αναγκών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων µε την ̟αροχή ̟ρόσβασης σε το̟ικές και ̟αγκόσµιες
̟ηγές.

Στόχος Πρώτος:
Η ανά̟τυξη ενός ολοκληρωµένου, λειτουργικού και ενιαίου συλλογικού καταλόγου σε ηλεκτρονική µορφή.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τη διατήρηση ̟λήρως µηχανογραφηµένων καταλόγων των έντυ̟ων και µη συλλογών µέχρι το 2007,
τη διατήρηση ε̟αρκών και ολοκληρωµένων στοιχείων για τα ̟εριοδικά ̟ου διαθέτει το Πανε̟ιστήµιο Ιωαννίνων,
την δηµιουργία ̟ερισσότερων σηµείων ̟ρόσβασης στην ̟ληροφόρηση µέσω του on-line καταλόγου,
τη συντονισµένη ̟αρουσία της Βιβλιοθήκης µέσω της σελίδας της στο διαδίκτυο.

Στόχος ∆εύτερος:
Η ε̟ίτευξη της ενο̟οίησης και ολοκλήρωσης των ̟ηγών της Βιβλιοθήκης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τη συντονισµένη ̟ρόσβαση αφενός σε ̟αραδοσιακές και αφετέρου στις νέες ψηφιακές ̟ηγές ̟ληροφόρησης,
την καθιέρωση συνδέσµων ανάµεσα στον on-line κατάλογο και σε άλλα συστήµατα,
τον συντονισµό µιας ιδιαίτερα έντονης ̟αρουσίας της Βιβλιοθήκης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων στο διαδίκτυο,
την ̟αραγωγή και διάθεση θεµατικών Portals για ε̟ιλεγµένα γνωστικά αντικείµενα.
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Στόχος Τρίτος:
Η ̟ροσφορά ̟ρόσβασης τόσο σε ηλεκτρονικές όσο και σε ̟αραδοσιακές συλλογές µέσω συνεργασίας και αµοιβαίων
συµφωνιών µε άλλες Βιβλιοθήκες, κοινο̟ραξίες και λοι̟ές σχετικές οµάδες.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την αυξανόµενη υ̟οστήριξη στη συµµετοχή της Βιβλιοθήκης στην Κοινο̟ραξία των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
(HEAL-LINK), καθώς και σε άλλες Ευρω̟αϊκές και ∆ιεθνείς Κοινο̟ραξίες Βιβλιοθηκών,
την αύξηση στα ̟οσοστά της ̟αράδοσης τεκµηρίων µε διαδανεισµό και διάθεση,
την ψηφιο̟οίηση ε̟ιλεγµένων συλλογών µέχρι το 2006.
Στόχος Τέταρτος:
Η α̟όκτηση ηγετικού ρόλου στην Ελλάδα και ευρύτερη ̟εριοχή των Βαλκανίων µε την εξασφάλιση ̟ρόσβασης σε µια ̟οικιλία
̟ληροφοριακών ̟ηγών.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την ε̟έκταση της ̟ρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήµατα της Βιβλιοθήκης α̟ό τους α̟οµακρυσµένους χρήστες κατά τα
ε̟όµενα 2 χρόνια,
την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων ̟ου ̟ροωθούν τις υ̟ηρεσίες της Βιβλιοθήκης και τα ̟ρογράµµατα για συγκεκριµένες
οµάδες χρηστών,
τον ολοκληρωµένο και έγκυρο on-line κατάλογο των ̟εριοδικών εκδόσεων του Πανε̟ιστηµίου,
την ανά̟τυξη συλλογών σχετικών µε την ιστορία και τον ̟ολιτισµό των γειτονικών χωρών,
την ανά̟τυξη συνεργασιών για µεταφορά τεχνογνωσίας σε γειτονικές χώρες
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Υ̟ηρεσίες Χρηστών
Οι υ̟ηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων ̟αρέχονται σε ̟λήθος οµάδων χρηστών. Ως βασικοί χρήστες
θεωρούνται το διδακτικό ̟ροσω̟ικό, οι φοιτητές, και οι διοικητικοί υ̟άλληλοι του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων, καθώς και τα
άτοµα ή οι οµάδες ̟ου έχουν συνάψει ειδικές συµφωνίες µε το Πανε̟ιστήµιο. Οι στόχοι ̟ου ̟αρουσιάζονται στις υ̟ηρεσίες
χρηστών αφορούν κυρίως στους βασικούς χρήστες.
Στόχος Πρώτος:
Η ικανο̟οίηση των εξειδικευµένων αναγκών και α̟αιτήσεων των βασικών χρηστών.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τον ̟ροσδιορισµό των αναγκών των βασικών χρηστών µας,
την ικανο̟οίηση των χρηστών, ό̟ως αυτή εκφράζεται µέσω αιτηµάτων, ̟ροσβάσεων κ.ά.
τα α̟οτελέσµατα ερευνών για τον υ̟ολογισµό της ικανο̟οίησης των χρηστών
Στόχος ∆εύτερος:
Η ενδυνάµωση του µαθησιακού ̟εριβάλλοντος των βασικών χρηστών.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την εφαρµογή νέων τεχνολογιών για την ̟αροχή ̟οιοτικών υ̟ηρεσιών,
ευέλικτες ̟ροσεγγίσεις στις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και των υ̟ηρεσιών της,
τον ̟ροηγµένο εξο̟λισµό ̟ληροφόρησης,
την ̟αροχή έγκαιρης ̟ρόσβασης σε σχετικές ̟ηγές ̟ληροφόρησης,
την ̟ροσφορά σύγχρονων και ε̟αρκών χώρων ανάγνωσης.
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Στόχος Τρίτος:
Η συµµετοχή του ̟ροσω̟ικού της Βιβλιοθήκης, των µελών ∆ΕΠ, των ερευνητών και των φοιτητών στην on-line ̟ρόσβαση σε
ειδικές ̟ληροφοριακές ̟ηγές.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την εξασφάλιση ενός θεσµοθετηµένου ρόλου της Βιβλιοθήκης στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των ̟ρογραµµάτων
σ̟ουδών,
τη θέσ̟ιση ενός ̟ρογράµµατος για την ανά̟τυξη των γνωστικών ικανοτήτων αναζήτησης των ̟ληροφοριών,
την έρευνα και την εκδοτική ̟αραγωγή στον τοµέα της βιβλιοθηκονοµίας, της ε̟ιστήµης της ̟ληροφόρησης και άλλων
γνωστικών αντικειµένων.
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Ανά̟τυξη της Βιβλιοθήκης
Η οικονοµική ̟ραγµατικότητα α̟αιτεί α̟ό τη Βιβλιοθήκη να ενεργεί εκ των ̟ροτέρων, ώστε να αυξήσει τα έσοδά της και την
οικονοµική στήριξή της µέσω δωρεών, συνεργασιών και άλλων καινοτόµων δραστηριοτήτων.
Στόχος Πρώτος:
Η ενδυνάµωση της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης µε άλλες µονάδες του Πανε̟ιστηµίου.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τα συνεργατικά εγχειρήµατα µεταξύ της Βιβλιοθήκης, της Ε̟ιτρο̟ής Ερευνών και άλλων ερευνητικών µονάδων του
Πανε̟ιστηµίου.
τη βελτίωση των γραµµών ε̟ικοινωνίας της Βιβλιοθήκης µε το κέντρο Υ̟ολογιστών και το κέντρο ∆ικτύων,
την αυξανόµενη συνεργασία ανάµεσα στο Κέντρο Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων και στη
Βιβλιοθήκη,
την αυξανόµενη συνεργασία ανάµεσα στη Βιβλιοθήκη και στα Εκ̟αιδευτικά Τµήµατα του Πανε̟ιστηµίου.
Στόχος ∆εύτερος:
Η ανά̟τυξη στρατηγικών συνεργασιών µε άλλα Πανε̟ιστήµια και Βιβλιοθήκες, µε την Κοινο̟ραξία Ελληνικών Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών, κρατικές υ̟ηρεσίες, ε̟ιχειρήσεις και οµάδες ̟ολιτών µε ειδικά ενδιαφέροντα.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
χορηγίες ειδικών συλλογών, υ̟ηρεσιών, εγκαταστάσεων και εξο̟λισµού,
την υιοθέτηση ε̟ιχειρηµατικής ̟ροσέγγισης στην ̟ροβολή και την ̟ροσφορά των υ̟ηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
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Στόχος Τρίτος:
Ο ̟ροσδιορισµός, η αξιολόγηση και η ̟ροώθηση ̟εριοχών στις ο̟οίες υ̟ερέχει η Βιβλιοθήκη όσον αφορά στις ̟ροτεραιότητες του
Πανε̟ιστηµίου.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
σχετική αναφορά ̟ου θα ̟ροσδιορίζει τα δυνατά σηµεία της συλλογής µας,
τον εντο̟ισµό και την α̟οδοτική α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού ̟ου έχει εξειδικευµένες δεξιότητες,
την ανά̟τυξη συλλογών για τη στήριξη των κλάδων στους ο̟οίους το Πανε̟ιστήµιο Ιωαννίνων σηµειώνει ερευνητικές
ε̟ιτυχίες.

Στόχος Τέταρτος:
Η α̟όκτηση ε̟αρκών ̟όρων για την ε̟ίτευξη της α̟οστολής της Βιβλιοθήκης.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
το δυναµικό marketing των ήδη υ̟αρχόντων και νέων υ̟ηρεσιών της Βιβλιοθήκης,
την ε̟ι̟λέον οικονοµική στήριξη της Βιβλιοθήκης α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Ιωαννίνων,
την αναγνώριση και την α̟οζηµίωση της Βιβλιοθήκης ως βασικού φορέα διαδανεισµού στον Ελλαδικό χώρο,
την ανά̟τυξη ενός ε̟ιτυχηµένου ̟ρογράµµατος ̟ροσέλκυσης ̟όρων α̟ό φορείς και ιδιώτες.
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Στόχος Πέµ̟τος:
Η ολοκλήρωση της στέγασης όλων των συλλογών και των υ̟ηρεσιών της Βιβλιοθήκης στην Νέα Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τη µεταφορά των συλλογών α̟ό τις ε̟ιµέρους Βιβλιοθήκες στην Κεντρική Βιβλιοθήκη µέχρι το 2006,
την βιβλιογραφική ε̟εξεργασία του υλικού της Φιλοσοφικής Σχολής µέχρι το 2007
τη διάθεση ̟ροσω̟ικού και µέσων ̟ου θα εξασφαλίζουν την α̟οτελεσµατική λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
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Πληροφοριακή Τεχνολογία και Εξο̟λισµός
Η Βιβλιοθήκη χρειάζεται µια µεγάλη ̟οικιλία εξο̟λισµού και την κατάλληλη δοµή υ̟οστήριξης, η ο̟οία θα εξασφαλίζει
̟ρόσβαση στις υ̟ηρεσίες και στις συλλογές της.
Στόχος Πρώτος:
Η εξασφάλιση σε όλο το ̟ροσω̟ικό της Βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, ειδικής εκ̟αίδευσης και τεχνικής υ̟οστήριξης
για την ικανο̟οιητική και α̟οτελεσµατική εκτέλεση του έργου του.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την εφαρµογή ενός ̟ρογράµµατος εισαγωγής της Τεχνολογικής Καινοτοµίας στην Βιβλιοθήκη,
την εφαρµογή ενός συνεχιζόµενου ̟ρογράµµατος κατάρτισης στην τεχνολογία της ̟ληροφόρησης για το ̟ροσω̟ικό της
Βιβλιοθήκης, συµ̟εριλαµβανοµένων των ειδικών εκ̟αιδευτικών αναγκών του τεχνικού ̟ροσω̟ικού της Βιβλιοθήκης,
την τεχνική υ̟οστήριξη της Βιβλιοθήκης µετά το τέλος του ωραρίου.
Στόχος ∆εύτερος:
Η εξασφάλιση ότι όλες οι θέσεις χρήσης µικροϋ̟ολογιστών της Βιβλιοθήκης µ̟ορούν να υ̟οστηρίξουν τις µελλοντικές εξελίξεις
στην ̟ροσφορά ηλεκτρονικών υ̟ηρεσιών Βιβλιοθήκης και την ύ̟αρξη εξο̟λισµού κάθε µορφής για χρήση των ηλεκτρονικών
̟ηγών και του έντυ̟ου υλικού της Βιβλιοθήκης.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τη διαθεσιµότητα εξο̟λισµού ̟ου θα έχει τη δυνατότητα να «τρέχει» εφαρµογές των τελευταίων εκδόσεων των
Windows και να ̟αρέχει ̟ρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω σύγχρονων µορφών λογισµικού (Acrobat Reader, e-books κ.ά.)
τη διαθεσιµότητα εκτυ̟ωτών δικτύου, Scanners κ.α. σε ̟λήθος και δυνατότητες για την υ̟οστήριξη της λειτουργίας
και των υ̟ηρεσιών της Βιβλιοθήκης,
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Στόχος Τρίτος:
Η συνειδητο̟οίηση των αυξανόµενων αναγκών της Βιβλιοθήκης σε τεχνολογία της ̟ληροφόρησης εντός του υ̟ολογιστικού
̟εριβάλλοντος του Πανε̟ιστηµίου.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την ύ̟αρξη δικτύων στον ̟ανε̟ιστηµιακό χώρο, τα ο̟οία θα ε̟ιτρέ̟ουν στη Βιβλιοθήκη να φέρει εις ̟έρας την α̟οστολή
της,
την υ̟οστήριξη της Βιβλιοθήκης α̟ό το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υ̟ολογιστή και το Κέντρο ∆ικτύων.
Στόχος Τέταρτος:
Η εξασφάλιση ότι η Βιβλιοθήκη διαθέτει τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό και την τεχνολογία ̟ου α̟αιτείται για την ̟ρόσβαση στις
συλλογές και τις υ̟ηρεσίες της.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την ανά̟τυξη ενός σχεδίου ̟ου θα ̟ροσδιορίζει και θα εξασφαλίζει τον α̟αιτούµενο εξο̟λισµό και την α̟αιτούµενη κάθε
φορά τεχνολογία.
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Προσω̟ικό της Βιβλιοθήκης και ̟εριβάλλον εργασίας
Η ̟λέον σηµαντική ̟εριουσία της Βιβλιοθήκης είναι το ̟ροσω̟ικό της. Ως εκ τούτου, ̟ρέ̟ει να του ̟αρέχονται τα εργαλεία, η
στήριξη και η ενθάρρυνση, ώστε να αντιµετω̟ίζει τις ̟ροκλήσεις ενός ̟εριβάλλοντος ̟ου εξελίσσεται µε ταχείς ρυθµούς.
Στόχος Πρώτος:
Η ̟αροχή ενός θετικού ̟εριβάλλοντος εργασίας ̟ου θα ̟ροωθεί τη συλλογική ̟ροσ̟άθεια.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τη βελτίωση της ε̟ικοινωνίας του ̟ροσω̟ικού της Βιβλιοθήκης αφενός µεταξύ του και αφετέρου µε τα Όργανα Ε̟ο̟τείας
και ∆ιοίκησης της Βιβλιοθήκης και του Πανε̟ιστηµίου,
την έγκυρη ̟αροχή διοικητικής ̟ληροφόρησης,
την ανά̟τυξη των µηχανισµών ̟ου θα ε̟ιτρέ̟ουν στο ̟ροσω̟ικό να εκφράζει την ά̟οψή του ̟ριν α̟ό τη λήψη
διοικητικών α̟οφάσεων α̟ό τη ∆ιοίκηση της Βιβλιοθήκης,
τη συνέργεια των υ̟ηρεσιών, του ̟ροσω̟ικού και των δεξιοτήτων του ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί µια ικανο̟οιητική
ισορρο̟ία ̟ου θα αντικατο̟τρίζει την α̟οστολή της Βιβλιοθήκης.
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Στόχος ∆εύτερος:
Η ε̟ιδίωξη για τη δηµιουργία αφοσιωµένου και άρτια καταρτισµένου ̟ροσω̟ικού, το ο̟οίο θα αναλαµβάνει ̟ρωτοβουλίες, σε
ένα ̟εριβάλλον διαρκούς µάθησης.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
την εκ νέου δέσµευση για εξέλιξη και κατάρτιση του ̟ροσω̟ικού της Βιβλιοθήκης,
την α̟οδοχή α̟ό το σύνολο του ̟ροσω̟ικού της Βιβλιοθήκης τακτικών αξιολογήσεων της α̟οδοτικότητάς του και τη
διατήρηση µιας ακριβούς και ε̟ίκαιρης ̟εριγραφής της εργασίας,
την αναγνώριση της αξίας του ̟ροσω̟ικού και των ε̟ιτευγµάτων του.
Στόχος Τρίτος:
Η δέσµευση της ∆ιοίκησης του Πανε̟ιστηµίου και του ̟ροσω̟ικού της Βιβλιοθήκης στην υλο̟οίηση του στρατηγικού σχεδίου
ανά̟τυξης της Βιβλιοθήκης και τη συνεχή ̟ροσαρµογή του ανάλογα µε τις ̟ροτεραιότητες της Βιβλιοθήκης και του
Πανε̟ιστηµίου.
Ό̟ως εκτιµάται α̟ό:
τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση του στρατηγικού σχεδίου της Βιβλιοθήκης,
τον τονισµό των ε̟ιτυχιών του σχεδίου,
τη διάδοση του στρατηγικού σχεδίου της Βιβλιοθήκης στο σύνολο του ̟ροσω̟ικού της Βιβλιοθήκης και στην Ακαδηµαϊκή
Κοινότητα του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων.
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