Ενηµερωτική συνάντηση για τη δηµιουργία κεντρικής βάσης
βιβλιογραφικών δεδοµένων-ΑΠΘ
Τετάρτη, 22. 08.2012, Αίθουσα Συγκλήτου
Εισήγηση Προέδρου ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ,
Αντιπρυτάνεως Aκαδηµαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού,
Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ που για µια ακόµη φορά προσήλθατε και βρίσκεστε εν
εγρηγόρσει
Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία
σας σήµερα εδώ, εν µέσω θέρους.
Τώρα πλέον µπορώ να εξηγήσω το λόγο για τον οποίο η συνάντηση αυτή
πραγµατοποιείται τέτοια εποχή. Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Νόµο οι
πρυτανικές Αρχές θα παρέδιδαν «τα χαρτοφυλάκιά» τους την 31η Αυγούστου,
άρα όπως καταλαβαίνετε- δεν µπορούσα να προγραµµατίσω µια συνάντηση
για το Σεπτέµβριο...
Σε συνέχεια των δύο προηγούµενων συναντήσεων της ΜΟΔΙΠ, του Μαϊου και
του Ιουλίου, και της συνεχούς ηλεκτρονικής ενηµέρωσης, συνεχίζονται οι
προσπάθειες της ΜΟΔΙΠ για την αδιάλλειπτη και πλήρη ενηµέρωση των
µελών του ΑΠΘ για τις δραστηριότητές της.
Σας έχουν σταλεί τα Δελτία Περιγραφής και Αποτίµησης Μαθήµατος, καθώς
και το Ατοµικό Απογραφικό Δελτίο µέλους ΔΕΠ, τα οποία παρακαλούµε και
πάλι να συµπληρώσετε. Όπως µε καθετί καινούργιο, και µάλιστα που
σχετίζεται µε την τεχνολογία, µπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις ή τεχνικά
προβλήµατα, και παρακαλώ θερµά για την άµεση αναφορά τους στην Οµάδα

1

υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ και για την υποµονή και την κατανόησή σας µέχρι
την πλήρη αποκατάστασή τους.
Σας καλέσαµε, λοιπόν, σήµερα για να σας ενηµερώσουµε γα την
πρωτοβουλία της ΜΟΔΙΠ να συγκεντρώσει και να οργανώσει όλο το
δηµοσιευµένο έργο των µελών του ΑΠΘ.
Και υπογραµµίζω τη λέξη «πρωτοβουλία», διότι δεν πρόκειται για µια
δράση που αποτελεί υποχρέωσή µας προς την ΑΔΙΠ και την Πολιτεία,
αλλά κρίθηκε απαραίτητη για την καταγραφή και την αναγνώριση του
τεράστιου -σε αξία και µέγεθος- έργου που επιτελείται από τα µέλη µας και
κατ΄επέκταση για την ενδυνάµωση της παρουσίας του Πανεπιστηµίου µας σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αυτές τις ηµέρες, µε αφορµή τη δηµοσιοποίηση της κατάταξης της Σανγκάης,
το ελληνικό πανεπιστήµιο δέχεται ακόµη µία άδικη και σφοδρή επίθεση από
τα ΜΜΕ. Αντιµετωπίζεται ως «αποτυχία» η τοποθέτηση του Καποδιστριακού
και του ΑΠΘ στα 400 καλύτερα του κόσµου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι Έλληνες πανεπιστηµιακοί.
Οφείλουµε, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, πέρα από το να «κάνουµε τη
δουλειά µας», να την οργανώσουµε, να την καταγράψουµε και να είµαστε σε
θέση να την προβάλουµε, όχι µόνο στους συναδέλφους µας και στα ειδικά
επιστηµονικά έντυπα, αλλά και στην κοινωνία.
Η συγκεκριµένη δράση, σε συνδυασµό µε όλες τις υπόλοιπες που που είναι
σε εξέλιξη, καλείται να συνδράµει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αποσκοπεί –κατ’ αρχάς- στη διευκόλυνση σας κατά τη σύνταξη των
Εκθέσεων Αξιολόγησης, και κατ΄επέκταση στα προαναφερθέντα. Όπως και
όλες οι υπόλοιπες δράσεις της ΜΟΔΙΠ υλοποιείται αξιοποιώντας τις ήδη
υφιστάµενες δοµές του ΑΠΘ, δηλαδή το Ιδρυµατικό Καταθετήριο της
Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ΙΚΕΕ), και έχει ως άξονα την αποφυγή της
καταχώρησης ίδιων στοιχείων σε επιµέρους βάσεις.
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Η ΜΟΔΙΠ για να αποφύγει όσο είναι δυνατόν την επιβάρυνση των
Σχολών/Τµηµάτων προέβη στην πρόσληψη ειδική βιβλιοθηκονόµου, της κας
Ηλιάνας Αρακά, στο τέλος του 2011.
Η κα Αρακά σε στενή συνεργασία µε τους συναδέλφους της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης, προετοίµασε τη διαδικασία µεταφοράς των δηµοσιεύσεων από
τις Εκθέσεις των Τµηµάτων στο RefWorks, ως ενδιάµεσο στάδιο για την
εισαγωγή τους στο ΙΚΕΕ, καθώς και τις οδηγίες επεξεργασίας τους. Εισήγαγε
περισσότερες από 25.000 δηµοσιεύσεις των Σχολών/Τµηµάτων του ΑΠΘ.
Παράλληλα, συνεργάστηκε µε το προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, για
την προετοιµασία του ΙΚΕΕ ώστε να µπορέσει να δεχθεί τις δηµοσιεύσεις των
µελών του ΑΠΘ. Συνέβαλε στον καθορισµό των προδιαγραφών των τύπων
των δηµοσιεύσεων που θα πρέπει να δηµιουργηθούν στο ΙΚΕΕ.
Κάνω ειδική αναφορά στη έργο της κας Αρακά, διότι από 1η Αυγούστου δε
συνεργάζεται δυστυχώς πλέον µε το ΑΠΘ, αλλά µε το γειτονικό Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας.
Τη θέση της και τη συνέχιση του έργου της αναλαµβάνει η κα Αργυρώ
Παπούλια, µε την οποία θα συνεργάζεστε εφεξής.
Ποιες είναι οι συγκεκριµένες δράσεις:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όπως σας έχουµε ενηµερώσει, µετά από στενή συνεργασία µε τις υπηρεσίες
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Ερευνών, επιλέχθηκε ως ενιαία
βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων να αξιοποιηθεί το Ιδρυµατικό Καταθετήριο
Επιστηµονικών

Εργασιών

(ΙΚΕΕ)

της

Κεντρικής

Βιβλιοθήκης.

Διαπιστώθηκε ότι στο ΙΚΕΕ υπάρχουν αυτήν τη στιγµή µόνο 1.848
δηµοσιεύσεις (άρθρα και εργασίες σε συνέδρια) και στην «Καρτέλα Ερευνητή»
µόνο 377, αριθµοί καθόλου αντιπροσωπευτικοί του έργου που παράγεται στο
Πανεπιστήµιό µας.
Η ΜΟΔΙΠ έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί όλους τους καταλόγους
δηµοσιεύσεων που έχουν υποβάλει οι Σχολές/τα Τµήµατα µε τις Εκθέσεις
Εσωτερικής Αξιολόγησης, καθώς και τις βάσεις δεδοµένων που διέθεταν
κάποια Τµήµατα.
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Οι δηµοσιεύσεις αυτές, όπως προανέφερα, είναι περίπου 25.000 και έχουν
ήδη καταχωρηθεί στην εφαρµογή διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών
Refworks.
Σε αυτό το στάδιο πρέπει τα ίδια τα µέλη ΔΕΠ να ελέγξουν τις δηµοσιεύσεις
τους και -εάν είναι απαραίτητο- να τις επεξεργαστούν και να προβούν σε
τυχόν διορθώσεις.

Όπως αντιλαµβάνεστε, η ΜΟΔΙΠ δεν µπορεί να

υποκαταστήσει το ΔΕΠ. Για εξοικονόµηση χρόνου, νοµίζουµε ότι την εργασία
αυτή θα µπορούσαν να αναλάβουν µεταπτυχιακοί φοιτητές οι υποψήφιοι
διδάκτορες, υπό την επίβλεψη σας, βέβαια.
Η ΜΟΔΙΠ προτείνει τη χρήση του συστήµατος Refworks, ώστε να είναι όλες
οι βιβλιογραφικές αναφορές οµοιογενείς, προκειµένου στη συνέχεια να
καταχωρηθούν

µαζικά

στο

ΙΚΕΕ

από

τη

ΜΟΔΙΠ.

H ΜΟΔΙΠ έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία και, στη συνέχεια οι
αγαπητές µας βιβλιοθηκονόµοι, κες Παπούλια και Αρακά, θα σας κάνουν
επίδειξη της χρήσης του συστήµατος.
Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι

µεταγενέστερες

δηµοσιεύσεις,

είτε

αυτές

που

δεν

έχουν

ακόµη

συµπεριληφθεί στις Εκθέσεις Αξιολόγησης, είτε εκείνες που θα δηµοσιεύονται
εφεξής, θα καταχωρούνται από τα ίδια τα µέλη ΔΕΠ απευθείας στο ΙΚΕΕ.
Στόχος της ΜΟΔΙΠ είναι να καταστεί εφικτό να καταχωρούνται οι δηµοσιεύσεις
στο ΙΚΕΕ, µέσω του Ατοµικού Απογραφικού Δελτίου µέλους ΔΕΠ, που σας
στείλαµε προς συµπλήρωση πριν από τις θερινές διακοπές, για να µη
χρησιµοποιούνται πολλές ξεχωριστές βάσεις.
Η ΜΟΔΙΠ, όπως ανέφερα νωρίτερα, έχει ζητήσει την προσθήκη νέων πεδίων
και την τροποποίηση πολλών υπαρχόντων στο ΙΚΕΕ, για την άντληση της
πληρέστερης

δυνατής

πληροφόρησης,

αλλά

και

για

τη

δυνατότητα

καταχώρησης όλων των τύπων δηµοσιεύσεων, όλων των επιστηµονικών
πεδίων, και όχι µόνο αυτών που καθορίζονται από την ΑΔΙΠ µετά από
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συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα Τµήµατα (π.χ. Σχολής Καλών Τεχνών και
Αρχιτεκτονικής).
Οι ενέργειες αυτές είναι σε εξέλιξη και αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι
τις αρχες Οκτωβρίου, οπότε και θα σας ενηµερώσουµε σχετικά, ώστε τα µέλη
ΔΕΠ να προβούν στην καταχώρηση των πρόσφατων δηµοσιέυσεών τους και
να αξιοποιηθούν στη σύνταξη των φετινών Εκθέσεων.
Με τις παραπάνω ενέργειες, οι απαιτούµενοι από την ΑΔΙΠ κατάλογοι
δηµοσιεύσεων θα δηµιουργούνται αυτόµατα µέσω του συστήµατος της
ΜΟΔΙΠ, ενώ ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιµοι ανά πάσα στιγµή για αξιοποίηση
από τα ίδια τα µέλη ΔΕΠ, τα Τµήµατα και το Ίδρυµα. Στη συνέχεια αρκεί
να επικαιροποιείτε τις δηµοσιεύσεις σας.

Θα

σας

ενηµερώσει

σχετικά

ο

κ.

Θεόδωρος

Θεδωρόπουλος,

προγραµµατιστής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Θα δώσω το λόγο στον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας του έργου της
ΜΟΔΙΠ,

κ.

Κωνσταντίνο

Αϊβαζίδη

και

θα

ακολουθήσουν

οι

ειδικές

παρουσιάσεις των συναδέλφων.
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