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ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δημήτριος Σαv6πα.ιλος (Χημικ6ς Μηχαvικ6ς) και Πηνελ6πη Ράλλη (Πολιπκ6ς Μηχανικ6ς)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΞΛΗΤΗΡΙΟ Ε;ΛΛΑΔΑΣΙΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ζεύξιδος 8, 54622 Θεσσαλονfκη
Τηλ.: 031 244 860, Fax: 031 235 487

Λέξεις Κλειδιά : Ηλεκτρονική Πληροφόρηση, Τράπεζες Πλrροφοριών, Βιβλιοθήκες,
Τηλεματική

ΓΕΡΙΛΗΨΗ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θέλοντας να εξuπrρετήσει όσο το δυνατόν αρτιότερα τα μέλη του σε
θέματα ταχείας και ουσιαστικής πληροφόρησης, ~ιξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
ηλεκτρονική πληροφόρηση, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον τομέα αuτό. Στην
εισήγηση αιιτή περιγράφονται οι παρεχόμενες uπrρεσίες από το ΤΕΕ/ΤΚΜ που
σχετίζονται με την ηλεκτρονική πληροφόρηση και παρέχονται γενικές συστάσεις για το
πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από διάφορες κατηγορίες πιθανών χρηστών. Τέλος
καταγράφονται τα κυριότερα προβλι'ματα, προτείνονται τρόποι για την αντιμετώπισή
τους και αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότεροι άμεσοι στόχοι για την περαιτέρω
αναβάθμιση των παρεχόμενων uπrρεσιών .

lo ΣJΝΕ,Δp!Ο Τ.Ε.Ε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφό

ρησης από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ , έγιναν το 1991 με την αnεt.Jθε(ας σύνδεση (online) με φορείς υποστήριξης ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (Hosts) του εξωτερικοο .
Ως κριτήριο επιλογής των φορέων αιιrών ετέθη η δυνατότητά τους να ικανοποιούν τις
επαγγελματικές ανάγκες των διαφόρων κλάδων αλλά και διαφόρων επαγγελματικών

κατηγοριών μηχανικών. Με αυτό το σκεπτικό επιλέχθηκαν φορείς που παρέχουν πληρο
φόρηση ικανή να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές ανάγκες μηχανικών των
ακόλουθων κατηγοριών και ανεξάρτητα με την ειδικότητά τους :

•

Μηχανικο( που εργάζονται σε εταφε(ες και βιομηχανίες τοu ιδιωτικοο ή του δη.ιόmου
τομέα .

•

Μηχανικο( που εργάζονται σε μελετητικά ή κατασκευαστικά γραφε(α.

•

Μηχανικο( που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματiες

•

Μηχανικο( που εργάζονται στο Δη.ιόΟ\ο , όπως π.χ. στην εκπαιοεuση (ΑΕΙ. ΤΕ Ι, Μέση

Τεχνική Εκπα(δεuση) ή σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες (Νομαρχίες, Υπουργεία κ .α .)
Η πληθώρα των Ηλεκτρονικών Τραπεζών Δεδομένων που επελέγησαν και το εύρος των
παρεχόμενων πληροφοριών , μποροUν να αξιοποιηθούν και από πολλοος άλλους επαγγελ

ματίες εκτός από τους Μηχανικοος . Για τον λόγο αιιτό κατ' αρχήν δεν αποκλείονται
χρήστες που δεν είναι μέλη .

2.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη του
ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι οι ακόλουθες :
α. Απευθεfας ανdκτηση (on-liπe) πληροφοριών από ιδιωnκούς φορε{ς υποστήριςης
βdσεων δεδομtνων (hosts)
Υπάρχει σύνδεση μέσω του δικτύου HELLASPAC με 1.500 περίπου Ηλεκτρονικές Βάσεις
δεδομένων του εξωτερικού . Το εύρος των ανακτώμενων πληροφοριών καλύπτει
εδόν

κάθε γνωστικό aντικεψενο . Ενδεικτικά ανα

νται εδώ οι κυριότερες κατηγορίες

θεμάτων:

•

θέματα που αφορούν όλοuς τοuς κλάδους των Μηχανικών

•

Ενέργεια

•

Περιβάλλον

•

θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Διεθνtς εμπόριο

•

Οικονομiα

•

Βιομηχανία

• ΤηλεnικοινωW:ς
• Εκπα(δεuση
•

Νομοθεσία κ .α.

Οι φορε(ς διάθεσης βάσεων δεδομένων στοuς οπο(οuς υπάρχει rφόσβαση είναι οι

ακόλοι.eοι :

+ KNIGHT-RIDDER
+ STN

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

(ΗΠΑ)
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ESA-IRS (ΙΤΑΛΙΑ)

• QUESTEUORBIT (ΓΑΛΛΙΑ, Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)
• WATERLOW SIGNATURE

( Μ . ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

Η ανάκτηση πληροφοριών από τις τράπεζες των παραπάνω φορέων γίνεται με χρέωση .

β. Απευθε(ας ανάκτηση (on-line) πληροφοριών από φορεfς υποστήριξης βό.σεων
δεδομένων (hσsts) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε 50 περίπου ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων , οι
οποίες διατίθενται από τους δύο επίσψους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορείς
αυτοί είναι οι εξής:

•

ECHO

•

EURO BASES

Οι τράπεζες των φορέων αυτών καλύπτουν κυρίως θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή

Ένωση . Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα:

•

Έρευνα και Τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

•

Πληροφορίες για κοινοτικά προγράμματα

• Νομοθεσία
• Βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις ε κδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ .α .
Η ανάκτηση πληροφοριών από τις πολλές τράπεζες των παραπάνω φορέων γίνεται προς

το παρόν δωρεάν ενώ για αρκετές από αυτές υπάρχει χρέωση .

γ. Απευθεfας ανάκτηση (οπ-Ιίπe) πληροφοριών από ελληνικές βό.σεις δεδομένων
Μέχρι στιγμής το ΤΕΕΠΚΜ είναι συνδεδεμένο με ένα μόνο ελληνικό διαθέτη βάσεων

_§εδομένων, τον διαθέτη ΕΡΜΗ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης . Οι πληροφορίες των
τραπεζών δεδομένων του διαθέτη ΕΡΜΗ αφορούν ποικίλα θέματα ελληνικού
ενδιαφέροντος , όπως τα ακόλουθα:

• Ελληνικά διδακτορικά
•

Ηλεκτρονικός κατάλογος ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθηκών και τίτλων περιοδικών
που περιέχουν

•

Ελληνικά ερευνητικά έργα

•

Βιβλιογραφία για το επιστrμονικό έγο του ΤΕΕ κ.α .

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του διαθέτη ΕΡΜΗ είναι δωρεάν.

δ. Ανάκτηση πληροφοριών από ηλεκτρονικές βό.σεις δεδομένων οπτικών δfσκων

(cd-rom)
Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕΠΚΜ υπάρχουν οι ακόλουθες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
οπτικών δίσκων (cd-rom):

•

OCLC εnvironment Library της Sίlver Pfatter lnformation. Περιέχει διεθνή βιβλιογραφία
για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

•

Applied Science and Technology της Wi/sondisc. Περιέχει βιβλιογραφία από επιστημονι
κά περιοδικά που καλύπτουν θέματα που αφορούν όλους τους κλάδους των μηχανι
κών.

•

CORDIS. Περιέχει πληροφορίες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έρευνα
και τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάκτηση των πληροφοριών από τους οπτικούς δίσκους χρεώνεται .

lo ΠΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.

"Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΒΣ ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

ε. Απευθεfας παpαγyελlα (οπ-Ιίπe) για ανάκτηση ή μετάφραση έ ντυπου υλικού
από υπηρεσfες του εξωτερικού

Υπάρχει δυνατότητα απευθείας

(on-line) παραγγελίας μέσω φορέων υποστήριξης
τραπεζών δεδομένων του εξωτερικού, έντυπου υλικού, όπως: άρθρα περιοδικών, βιβλία ,
διδακτορικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνικές εκθέσεις , κ . α.
Εmπλέον είναι δυνατόν να γίνει απευθείας παραγγελία για μετάφραση κειμένων των

οποίων οι βιβλιογραφικές αναφορές υπάρχουν σε κάποια βάση δεδομένων και είναι

γραμμένα σε γλώσσες που δεν είναι διαδεδομένες στην χώρα μας (όπως Ιαπωνικά,
Κινέζικα. Ρωσικά κ .α.) σε γλώσσες mo διαδεδομένες όπως Αγγλικά , Γερμανικά ή
Γαλλικά .

Οι δύο παραπάνω υπηρεσίες χρεώνονται .

στ. Απεuθεfας παpαγyελlα (οπ-Ιίπe) άρθρων από ελληνικές βιβλιοθήκες
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕΠΚΜ είναι μέλος του δικτύου συνεργασίας εmCJ'Π1.Ιονικών

βιβλιοθηκών ΕΡΜΗΣ , στο οποίο συμμετέχουν επίσης δεκάδες βιβλιοθήκες πολλές από τις
οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μεγαλύτερες και σrιιαντικότερες εΤnCJ'Π1.ΙΟνικές
βιβλιοθήκες της χώρας. Μέσα από το δίκτυο ΕΡΜΗΣ είναι δυνατή η απευθείας
παραγγελία άρθρων περιοδικών τα οποία είναι διεσπαρμένα στις βιβλιοθήκες του
δικτύου. Τα άρθρα αυτά αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο σε φωτοαντίγραφα με
κάποια χρέωση.

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι πληροφορίες που περιέχονται στις Ηλεκτρονικές Τράπεζες Δεδομένων στις οποίες
έχει πρόσβαση το ΤΕΕΠΚΜ μπορούν να καλύψουν σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα
και να ικανοποιήσουν έτσι όλες τις ανάγκ~ γιί:J. πληροφόρηση όλων σχεδόν των
κατηγοριών mθανών χρηστών. Ωστόσο οι urτηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης του

ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι προσανατολισμένες στοϋς-ακόλοuθοuς τομείς, όπου δίδεται ιδιαίτερη
έμφαση, χωρίς να αποκλείεται βέβαια οποιαδήποτε άλλη θεματική κατηγορ(α:
ΔιεmCJ'Π1.Ιονικά θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους κλάδους των μηχανικών, όπως

•

ενέργεια και περιβάλλον.

•

Ειδικά θέματα που καλύπτουν τις επιμέρους ανάγκες των μηχανικών.

•

θέματα που μποραjν να αξιοποιηθούν από εταιρείες, εmχειρήσεις, βιομηχανίες,
μελετητικά γραφεία κ .α.

θέματα που αφοραjν την Ευρωπαϊκή Ένωση .

•

Στη συνέχεια θα αναφερθούν συνοπτικά, για κάθε μία από τις παραπάνων κατηγορίες
θεμάτων, οι κυριότερες θεματικές ενότητες, με στόχο να σχτι.ιατισθεί μια γενική ιδέα
για τις προσφερόμενες δυνατότητες αξιοποίησης των ηλεκτρονικών τραπεζών δεδομέ
νων στις οποίες έχει πρόσβαση το ΤΕΕΠΚΜ.

α. Διεmστημονrκά θέματα

Από τα διάφορα διεmσΤΤJJονικά θέματα αναφέρονται εδώ δύο πολύ σΤ)Jαντικές
κατηγορ(ες πληροφοριών οι οποίες αφορούν το Περιβάλλον και την Ενέργεια.

Περι8άλλον

Οι τράπεζες πληροφοριών στις οποίες έχει απευθείας πρόσβαση το ΤΕΕΠΚΜ ή τις
rom), παρέχουν βιβλιογραφία η οποία καλύπτει

διαθέτει με τη μορφή οπτικού δίσκου (cd

όλα τα θέματα τα οποία αφοραjν το περιβάλλον . Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από
αυτά :

•

Περιβαλλοντική Μηχανική και Τεχνολογία

•

Αξιοποίηση αποβλήτων
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•

Φράγματα

•

Αποστραγγίσεις, Βελτιώσεις γαιών από αποξήρανση

•

Υδρολογία

•

Υδάτινοι πόροι

•

Νομοθεσία

•

Κανονισμοί , Πρότυπα

•

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο

•

Περιβαλλοντική Υγιεινή

•

Α νθρωποοικολογία

•

Οικονομικά θέματα

•

Κοινωνικά θέματα

•

Θέματα διατροφής και uγείας κ . α.

lo ΣJΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.

·Εγέογεια

Καλύπτονται θέματα που αφορούν διαχείριση , εξοικονόμηση και αξιοποίηση όλων των
μορφών ενέργειας (όπως ηλεκτρική , αιολική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια κ . α . )
Επιπλέον παρέχεται πληροφόρηση για θέματα ενεργειακής πολιτικής και εξοικονόμησης
ενέργειας, πηγές ενέργειας, ενεργειακά αποθέματα κ .α .
Τέλος υπάρχει δυνατότητα ενψέρωσης για όλα τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέματα
που σχετίζονται με την ενέργεια .

Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα από τα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια:

•

Πετρέλαιο και πετροχημική βιομηχανία

•

Ηλεκτροβιομηχανfα

•

Γαιάνθρακες και ηλεκτροπαραγωγή

•

Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

•

Μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων

•

Φυσικό αέριο κ .α .

β. Εmμέρους κλdδοι Μηχανικών
Εξετάζονται εδώ ενδεικτικά πέντε από τους κυριότερους κλάδους των Μηχανικών
με την παράθεση ορισμένων γνωσnκών θεμάτων που ενδιαφέρουν κάθε κλάδο, για τα

οποία υπάρχει σrμαντική πληροφόρηση από τις Ηλεκτρονικές Τράπεζες Δεδομένων στις
οποίες έχει πρόσβαση το ΤΕΕΙΤΚΜ. θα έπρεπε να τονισθεί ότι οι δυνατότητες
πληροφόρησης δεν εξαντλούνται στους πέντε αυτούς κλάδους ή στα αναφερόμενα
θέματα.

&ιχιτέκrονες Μη;rανικο{

Καλύπτονται θέμα'Τα όπως τα ακόλουθα:

lo ΠΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.
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•

Ιστορ(α της Αρχιτεκτονικής

•

Αρχιτεκτονική και εκπαϊδευση

•

Σχεδιασμός κτιρίων

•

Οικοδομικά υλικά

•

Πολεοδομικός και περιφερειακός σχεδιασμός

•

Συντήρηση ιστορικών μνη.ιεϊων

•

Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων

•

Χρήση γης

•

Ιστορία της πόλης

•

Εμπορικά, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά.βιομηχανικά κτϊρια κ .α.

Πολιnκοl Μn.χανικο{

Ορισμένα από τα θέματα ποu καλύπτονται εϊναι τα ακόλουθα:

•

Υδραυλική

•

Κατασκευές κτιρίων

•

Οικοδομικά υλικά

•

Οδοnοι(α

•

Μεταφορές

•

Πολεοδομ(α

•

Νομοθεσία

•

Πυροπροστασία

•

Σεισμική προστασία

•

θεμελιώσεις

•

Εδαφομηχανική κ . α.

Mn.xaνoλ6yqc Μn.:ια νικd

Περιέχονται πλrροφορίες για οποιοδήποτε θέμα τοu ενδιαφέροντος των Μηχανολόγων
Μηχανικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:

•

Μηχανολογικές κατασκευές

•

Υλικά , ιδιότητες υλικών

•

Διαδικασίες παραγωγής, τεχνολογ(ες

•

Κατασκευές

•

Ενεργειακά θtματα

•

Μηχανολογικός εξοπλισμός (σχεδιασμός, εμπορικές πλrροφορίες)
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•

Τυποποίηση

•

Συσκευασία (εμπορικά, οικονομικά, τεχνικά, εmστημονικά θέματα)

•

Παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία (τεχνικά και εμπορικά θέματα)

•

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων κΌα.

lo ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.

Ηλεκτρολόγοι Μιzrανικοί. Ηλεισοονrκά
Μερικά από τα θέματα για τα οποία παρέχεται πληροφόρηση είναι τα ακόλουθα :

•

Τηλεmκοινωνίες

•

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

•

Δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

•

Σχεδιασμός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

•

Τυποποίηση

•

Όλα τα θέματα που αφορούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (τεχνικά,
εmστημονικά, οικονομικά, εμπορικά)

•

Μικροηλεκτρονική και ποικίλες εφαρμογές της κ.α.

Χημικο( Mnravrκof
Παρέχεται πληροφόρηση για θέματα τεχνικού, εmστημονικού, οικονομικού και εμπορικού
ενδιαφέροντος, όλων των αντικεψένων που σχετίζονται με τη Χf1Jική Μηχανική.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα γνωστικά αντικείμενα:

•

Πετροχημική Βιομηχανία

•

Πετρέλαιο, Φυσικό αέριο

•

Φυσικές και χφικές διεργασίες

•

Παραγωγή, εμπορία χημικών rφοϊόντων

•

Πολυμερή

•

Κατάλυση

•

Ιδιότητες χημικών ενώσεων

•

Σχεδιασμός χ11Jικών εγκαταστάσεων

•

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, βιομηχανικά ατυχήματα σε χημικές βιομηχανίες

•

Οργάνωση και εξοπλισμός εργαστηρίων κ.α.

γ. Εταιρεlες, επιχειρήσεις, βιομηχανfες

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ηλεκτρονικ~ς τράπεζες δεδομένων μπορούν να
αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες για εταιρείες, εmχειρήσεις, βιομηχανίες, μελετητικά
γραφεία κτλ Στη συνέχεια θα δοθούν με συνοπτικό τρόπο, ενδεικτικά στοιχεία για το
εύρος κάλυψης των διαφόρων εmχειρήσεων και για το ει'δος των nληροφορών που θα
μπορούσαν να ανακτηθούν.

lo ΣJΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.

'Ή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΒΣ ΙΙΔΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

Εύοος κάλυwnς

Οι κυριότερες κατηγορίες εrnχειρήσεων οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τις
ηλεκτρονικές τράπεζες δεδομένων που στις οποίες υπάρχει πρόσβαση, ε(ναι οι
ακόλουθες :

• Όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας
•

Εταιρείες εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου

•

Όλοι οι κλάδοι του εμπορίου

•

Τραπεζοπιστωτικοί οργανισμοί, χρηματιστήρια

•

Μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες

• Ασφαλιστικές εταιρείες, κτηματομεσιτικές εταιρείες
•

Επενδυτικοί οργανισμοί κ.α.

Είδος πλnοοφοοιών

Ορισμένες από τις πληροφορίες που μπορεί κανείς να ανακτήσει και σχετίζονται με
πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

•

Στοιχε(α για την επικοινωνία (διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότuπο. κτλ.)

•

Έτος (δρυσης, νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς

•

Είδος προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών , λεπτομερης πληροφόρηση

•

Αριθμός εργαζομένων, ονόματα δtευθuντικών στελεχών

•

Οικονομικά μεγέθη και οικονομικοί δείκτες

•

Κύριοι μέτοχοι , τιμές μετοχών

•

Αξιολόγηση εταιρειών

•

Ισολογισμοί, ετήσιες εκθέσεις

•

Κοινοπραξίες , ανταγωνιστές , συγχωνεύσεις, αγορές εταιρειών, συμφωνίες για
παροχή τεχνογνωσίας κ . α .

δ. Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕΠΚΜ έχει πρόσβαση και στους δύο φορείς διάθεσης ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των φορέων ECHO και EUROBASES. Ορισμένες από τις πληροφορίες που μπορεί να ανοκτήσει κανείς από τους

φορε(ς αυτούς είναι οι ακόλοuθες :

•

Ενημέρωση για προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

• Ενημέρωση σε συνεχή βάση για τις σημαντικότερες δραστηριότητες που σχετίζονται
με την Έρευνα και Τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προσκλήσεις ενδιαφέροντος ,
μελλοντικές εκδηλώσεις, πρόσφατες εκδόσεις, ειδήσεις για την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α .).

• Αναζήτηση εταίρων για συνιmοβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα
Έρευνας και Τεχνολογίας .

•

Βιβλιογραφία για δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με έρευνα
και τεχνολογία.
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Δφοσιεύσεις της επiΟJ1.Ιης εφrμερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν
διακηρύξεις δφοσίων ~άσεων και κρατικών προμηθειών, προαναγγελίες
διακηρύξεων και αποτελέσματα.

•

Νομοθεσία

•

Οικονομικοί δείκτες για κράτη μέλη

•

θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλφ..,σης

4.

ΣΧΟΛΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ , ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η βιβλιοθήκη του ΤΈΕΠΚΜ ως ειδική επιστημονική βιβλιοθήκη έχει ως κύριο στόχο της
κυρiως την εξυπηρέτηση των Μηχανικών . Με το δεδομένο αυτό και με το γεγονός ότι η

τεχνολογία σήμερα και γενικά η τεχνική γνώση εξελlσσεται και εμπλουτίζεται με πολύ
γρήγορους ρυθμούς, οι οποίοι καθιστούν απαγορευτική την έστω και στοιχειώδη
εντιιέρωση των μικρών βιβλιοθηκών (όπως αυτή του ΤΈΕΠΚΜ), με έντυπο υλικό (υψηλό
κόστος, προβλι'ματα χώρου κ.α.), καθιστούν απαραίτητη την προσφυγή σε urτηρεσίες
ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τηλεματικής γενικότερα . Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης

της Βιβλιοθήκης μπορεί να ανακτήσει σε ελάχιστο χρόνο την πληροφορία που τον
ενδιαφέρει είτε άμεσα είτε παραγγέλοντας ηλεκτρονικά από άλλη βιβλιοθήκη το

σχεττκό έντυπο υλικό . Με το σκεπτικό αυτό η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρακολουθεί με
προσοχή όλες τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και προσπαθεί

να εντάξει σττς δυνατότητες εξuπηρtτησής της όλεςεκείνες τις νέες υπηρεσίες που
μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους σκοπούς της .
Από τη μέχρι σι'μερα εμπειρία, όσον αφορά την ανταπόκριση του κοινού για την
Ηλεκτρονική Πληροφόρηση , διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :

1.

Παρατηρείται ενδιαφέρον για έρευνες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων σε
οπτικούς δίσκους (CD-Rom) από Μηχανικούς και φοιτητές .

2.

Παρατηρείται ενδιαφέρον για παραγγελίες σε φωτοαντίγραφα , άρθρων περιοδικών

3.

Διαπιστώνεται μικρό ενδιαφέρον για απευθείας
Βάσεις Δεδομένων.

από το δίκτυο ΕΡΜΗΣ.

(on-line) έρευνες

σε Ηλεκτρονικές

Τα cruμπεράσματα που εξάγονται από τα παραπάνων, σε συνδυασμό με τη μέχρι σι'μερα
επικοινωνία με τους χρήστες αλλά και τη γενικότερη εμπειρία, είναι τα ακόλουθα :

1.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές στο σύνολό τους ή είναι εντελώς άγνωστες οι
δύνατότητες που παρέχει η Ηλεκτρονική Πληροφόρηση στη μεγάλη πλει0ψηφία του
κοινού .

2.

Οι περισσότεροι χρήστες προτιμούν τους παραδοσιακούς τρόπους ανάκτησης

πληροφοριών που συγκεντρώνονται γύρω από την έντυπη πληροφόρηση .

3. Ειδικότερα, για τήν ανάκτηση πληροφοριών από Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων,
υπάρχει η εντύπωση ότι είναι υπερβολικά ακριβή διαδικασία , χωρίς να συνεκτιμώνται
άλλοι παράγοντες , όπως ταχύτητα ανεύρεσης των πληροφοριών, δυνατότητα
ανάκτησης πληροφοριών εuρέους φάσματος κ .α.

4.

Εκφράζεται η επιθυμία από πολλούς (μηχανικούς κυρίως) για δυνατότητες
πρόσβασης σττς πηγές των πληροφοριών από το γροφείο τους .

Για να αντιμετωπισθούν λοιπόν όλα τα παραπάνω , ως μια πιθανή πολιτική δράσης για το

ΤΈΕ. προτείνονται τα ακόλουθα:

1.

Προσέγγιση κοινωνικών, επαγγελματτκών, εmστη.ιονικών ομάδων και φορέων για

αποτελεσματική εντιιέρωση για τα ωφέλη της Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης . Η
εντιιέρωση μπορεί να είναι πολυδιάστατη (έντυπα, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις κ .α . )
και θα στοχεύει σε όσο·το δυνατό περισσότερους αποδέκτες .

2.

Παρακολούθηση , σε συνεχή βάση, όλων των εξελlξεων στον χώρο της Ηλεκτρονικής
Πληροφόρησης .

lo ΊίΥΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.
3.

Ανάπτυξη δικτύων συνδρομητών, τα οποία θα επιτρέπουν φθηνή πρόσβαση σε
υnηρεσiες ηλεκτρονικής πληροφόρησης (η επικε(μενη λειτουργία της Τράπεζας
Πληροφοριών του ΤΕΕ, κινείται σε αυτά τα πλαίσια}.

4.

Δημιουργία Ηλεκτρονικών Τραπεζών Δεδομένων με πληροφορίες που ενδιαφέρουν

όλους τους κλάδους των μηχανικών.
Τέλος, όσον αφορά το ΤΕΕΠΚΜ αξίζει να αναφερθούν εδώ οι άμεσα υλοποιήσιμοι
στόχοι του για την ανάπτυξη και βελτίωση των παροχών Ηλεκτονικής Πληροφόρησης. Οι
στόχοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

•

Σύνδεση μέσω του δικτύου του ΟΤΕ HELLASTEL με τράπεζες του ελληνικού χώρου
κυρίως, αλλά και με διάφορες ευρωπαϊκές.

•

Σύνδεση με την Τράπεζα Πληροφοριών του ΤFΞΕ και σuνεργασiα με το ΤΕΕ στη
δημιουργία του δικτύου συνδρομητών στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας .

•

Σύνδεση με το δίκτυο συνεργασiας βιβλιοθηκών του ΤΕΕ.

•

Προμήθεια νέων οπτικών δίσκων με βάσεις δεδομένων που ενδιαφέρουν τους
Μηχανικούς.

5.
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