Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ

Τίτλος Πράξης:

«Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης»

Κωδικός πράξης ΟΠΣ 304182

Τίτλος Υποέργου:
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης προς την
Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Δράση 6 Υπηρεσία Υποστήριξης Επιστημονικών Ηλεκτρονικών Εκδόσεων Ανοικτής
Πρόσβασης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΤΕΙΘ

Παραδοτέο Π6.2 Μετάβαση του περιοδικού του ΑΤΕΙΘ «Περισκόπιο» και άλλων
έντυπων στη νέα πλατφόρμα [08/2012 – 09/2012]

Υπεύθυνος πράξης: Δρ Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Καθηγητής Εφαρμογών

Σίνδος, 10 Οκτωβρίου 2012

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ
Περιεχόμενα

1.

Εισαγωγή ....................................................................................................... 2

2.

Αξιολόγηση της κατάστασης και παρουσίαση του περιοδικού Περισκόπιο ..... 3

3.

Δημιουργία δικτυακού τόπου και οργάνωση περιοδικού «Περισκόπιο» ........ 5
3.1

Δημιουργία δικτυακού τόπου .......................................................................... 6

3.2

Οργάνωση περιοδικού από τον διαχειριστή της ηλεκτρονικής έκδοσης ............ 8

4.

Εισαγωγή και αρχειοθέτηση παλαιότερων τευχών (back files) ......................12

5.

Επιμέλεια-διαμόρφωση ενός άρθρου ...........................................................14

1

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ
1.

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοικτής Πρόσβασης του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», ξεκίνησε η δημιουργία Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών
Περιοδικών Εκδόσεων (ΥΗΠΕ) για τη διάθεση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών
περιοδικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης του Ιδρύματος. Στην αναβάθμιση των
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ συντελεί και η διαδικασία μετάβασης
έντυπων περιοδικών εκδόσεων σε ηλεκτρονική έκδοση και η προώθηση τους στην
ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Την υλοποίηση ανέλαβε η βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ
η οποία υποστηρίζεται από την Ομάδα Εργασίας του προγράμματος.

Η μελέτη αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει τη διαδικασία μετάβασης της έντυπης
έκδοσης του περιοδικού «Περισκόπιο» σε ηλεκτρονική μορφή και η ανάπτυξη του
σε ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Κύριος στόχος αποτελεί η παροχή
της συγκεκριμένης υπηρεσίας να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην εξοικείωση των
μελών του ιδρύματος σε λειτουργίες και εργασίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη
βελτίωση της ανάγνωσης και της διαχείρισης του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Περισκόπιο, η
διαδικασία μετάβασης του από την έντυπη έκδοση σε ηλεκτρονική και τα στάδια
αρχειοθέτησης των παλαιότερων τευχών. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
του υποέργου, η ομάδα εργασίας επικεντρώθηκε στην οργάνωση του περιοδικού
και στην πρόταση ενός μοντέλου ανάπτυξης και εμπλουτισμού της ηλεκτρονικής
έκδοσης. Επίσης διατίθενται οδηγίες προς του συντελεστές της έκδοσης για την
καλύτερη το δυνατό αξιοποίηση της ΥΗΠΕ του ΑΤΕΙΘ και εμπλουτισμού της
συλλογής της.

2

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ
2.

Αξιολόγηση της κατάστασης και παρουσίαση του περιοδικού Περισκόπιο

Το ΑΤΕΙΘ, επιδιώκοντας να καθιερώσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τα μέλη του
Ιδρύματος αλλά και την ευρύτερη κοινότητα, αποφάσισε να κυκλοφορήσει την
έκδοση ενός τριμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού με την ονομασία «Περισκόπιο».
Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο 2010 και το τελευταίο το Σεπτέμβριο
του 2011, ενώ συνολικά έχουν κυκλοφορήσει έξι τεύχη. Τη δεδομένη χρονική
περίοδο δεν έχει εκδοθεί νέο τεύχος λόγω αλλαγών τόσο στη διοίκηση του
Ιδρύματος αλλά και λόγω οικονομικών και οργανωτικών θεμάτων.

Συνολικά το ΑΤΕΙΘ, από το τέλος του 1997 έως σήμερα, έχει εκδώσει και διανείμει
στα μέλη τη κοινότητας του τα ακόλουθα ενημερωτικά περιοδικά:
•

«Ενημέρωση»,

διμηνιαίο

ενημερωτικό

δελτίο

του

Γραφείου

Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε έντυπη μορφή που
κυκλοφόρησε από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Οκτώβριο του
2008. Συνολικά κυκλοφόρησαν συνολικά 50 τεύχη.
•

«Αγορά Εργασίας», εβδομαδιαίο ενημερωτικό έντυπο του γραφείου
Διασύνδεσης σε έντυπη μορφή. Κυκλοφόρησαν συνολικά 348 τεύχη
από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως το 2008.

•

«Εφημερίδα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης», μηνιαία έντυπη εφημερίδα.
Στο Ιδρυματικό Καταθετήριο (ΙΚ) του ΑΤΕΙΘ έχουν αρχειοθετηθεί τα
άρθρα από τον Νοέμβριο του 1997 έως και τον Οκτώβριο του 2000.

•

«Τεχνολογία και Εκπαίδευση», διμηνιαία περιοδική εκπαίδευση σε
έντυπη μορφή από τον Απρίλιο του 2003 έως τον Οκτώβριο του 2010.

•

«Περισκόπιο», διμηνιαία περιοδική έκδοση σε έντυπη μορφή από
τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Σεπτέμβριο του 2011.
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•

“ΔΑΣΤΑ-iNews”, μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή
από τον Οκτώβριο 2011 έως σήμερα και οποία είναι διαθέσιμη από
την ιστοσελίδα του (http://www.dasta.teithe.gr/dasta_inews.php).

Όλες οι περιοδικές εκδόσεις ανήκουν στην κατηγορία «Ενημερωτικών Δελτίων»
(Newsletter), δηλαδή ενημερωτικών εντύπων που διανέμονται στα μέλη της
κοινότητας του Ιδρύματος και που πληροφορεί για τις τελευταίες εξελίξεις, τα νέα
και τις δραστηριότητές του. Παρόλο που σύμφωνα με τους υπεύθυνους των
εκδόσεων, τα έντυπα απευθύνονται και στην ευρύτερη κοινότητα, ουσιαστικά
διανέμονται μόνο στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Επιπλέον, από τις αναφερόμενες εκδόσεις, μόνο το «Περισκόπιο» διαθέτει
δικτυακό τόπο (http://www.periskopio.teithe.gr/, πρόσβαση 20/09/12) με τη
διάθεση των τευχών σε αρχεία pdf. Μέρος των εντύπων έχουν ευρετηριαστεί σε
επίπεδο άρθρων στο ΙΚ «Εύρηκα» της Βιβλιοθήκης.

Η οργανωτική δομή του περιοδικού «Περισκόπιο» απαρτίζεται από τον υπεύθυνο
εκδότη, τον επιμελητή έκδοσης, τη συντακτική ομάδα, τον υπεύθυνο ψηφιοποίησης
και τον υπεύθυνο για την καλλιτεχνική επιμέλεια των τευχών. Οι ανακοινώσεις του
περιοδικού και η πρόσκληση προς τους συγγραφείς τεύχους αναρτώνται στον
δικτυακό τόπο του ΑΤΕΙΘ (http://www.teithe.gr/modules/news/) ή αποστέλλονται
μέσω της mail list του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου. Η αποστολή των άρθρων από
τους συγγραφείς γίνεται μέσω email στη γραμματεία του γραφείου Δημοσίων
Σχέσεων του Ιδρύματος.
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3.

Δημιουργία δικτυακού τόπου και οργάνωση περιοδικού «Περισκόπιο»

Τα πιο σημαντικά στάδια της διαδικασίας μετάβασης, αρχειοθέτησης και
οργάνωσης του περιοδικού είναι τα ακόλουθα:
•

μελέτη της ροής εργασιών της έντυπης έκδοσης του περιοδικού και των
εργασιών της ομάδας έκδοσης,

•

δημιουργία δικτυακού τόπου του περιοδικού, ο οποίος φιλοξενείται στην
ΥΗΠΕ,

•

οργάνωση του περιοδικού και του καταμερισμού των εργασιών

•

αρχειοθέτηση των άρθρων των παλαιότερων έντυπων τευχών (back files) και
εισαγωγή των τεκμηρίων σε μορφή html και pdf

•

σύνταξη οδηγιών για τα μέλη της ομάδα έκδοσης και για τους
ενδιαφερόμενους συγγραφείς

Με την ολοκλήρωση των εργασιών από την ομάδα εργασίας έχουν πλέον
αρχειοθετηθεί και είναι ελεύθερα στο Διαδίκτυο τα άρθρα παλαιότερων τευχών του
περιοδικού. Συνολικά έχουν δημοσιευθεί 64 (άρθρα-τεκμήρια) κι είναι διαθέσιμα
σε μορφή html και σε αρχεία pdf, ενώ σε ορισμένα δίνονται και περιλήψεις. Ο
δικτυακός τόπος του περιοδικού θα είναι διαθέσιμος μέσω της ΥΕΠΗ η οποία
βασίζεται τεχνολογικά στη πλατφόρμα OJS. Πλέον μέσω της πλατφόρμας θα
επιτρέπεται η εύκολη και άμεση διαχείριση όλων των τευχών (παλαιότερων και
μελλοντικών) από την ομάδα έκδοσης του περιοδικού, καθώς και η υποβολή των
άρθρων από τους συγγραφείς.

Στις

επόμενες

ενότητες

παρουσιάζεται

και

απεικονίζεται

η

διαδικασία

διαμόρφωσης του δικτυακού τόπου του περιοδικού και επιμέρους θέματα
οργάνωσης των εργασιών της ηλεκτρονικής έκδοσης. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν
5

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ
αναγκαίες προκειμένου να δοθεί ένα έτοιμο μοντέλο οργάνωσης του περιοδικού
ώστε να υποστηριχθούν οι προβλεπόμενες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής του
έκδοσης.

3.1

Δημιουργία δικτυακού τόπου

Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού φιλοξενείτε στην υπηρεσία ψηφιακών
εκδόσεων της βιβλιοθήκης. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η δημιουργία του δικτυακού
τόπου και οι εισαγωγή των πληροφοριακών του σελίδων. Παρακάτω αποτυπώνεται
το λογότυπο της ηλεκτρονικής έκδοσης, η οποία έχει κρατήσει τον σχεδιασμό που
είχε υιοθετηθεί στην έντυπη μορφή.

Εικ. 1: Λογότυπο περιοδικού

Στην αρχική σελίδα του περιοδικού εμφανίζονται οι ανακοινώσεις και το τρέχον
τεύχος με τον πίνακα περιεχομένων του. Το μενού πλοήγησης με το περιεχόμενο
και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής έκδοσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της
σελίδας, ενώ οι περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον σύνδεσμο «Σχετικά». Τις
πληροφορίες του περιοδικού και την οργάνωση των εργασιών τις αναλαμβάνει ο
Διαχειριστής της ιστοσελίδας1.

1

Προβάλλεται αναλυτικά τις επόµενες ενότητες
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Εικ. 2: Αρχική σελίδα περιοδικού
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Εικ. 3: Πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό

3.2

Οργάνωση περιοδικού από τον διαχειριστή της ηλεκτρονικής έκδοσης

Ο διαχειριστής της σελίδας του περιοδικού μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη
διαδικασία έκδοσης ενός τεύχους. Αυτό εξαρτάται από τις αποφάσεις του
υπεύθυνου έκδοσης και της συντακτικής επιτροπής. Προτείνεται η εκπαίδευση ενός
υπεύθυνου διαχείρισης της ηλεκτρονικής έκδοσης ο οποίος θα εξοικειωθεί τόσο με
τη διαδικασία διαχείρισης των υποβολών όσο και με τη διαδικασία επεξεργασίας
του τυπογραφικού δοκιμίου προς δημοσίευση. Παρακάτω απεικονίζεται το μενού
του διαχειριστή με τις βασικές εργασίες οργάνωσης του περιοδικού.
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Βήματα οργάνωσης ενός περιοδικού

Σας έχει δοθεί από τη βιβλιοθήκη ο ρόλος του Διαχειριστή του περιοδικού. Στη
σελίδα της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Περιοδικών (http://ojs.lib.ateith.gr) εισάγετε
Όνομα Χρήστη και Κωδικό. Κάτω από τον τίτλο Διαχείριση Περιοδικού εμφανίζεται
η λίστα με τις επιλογές διαχείρισης.

Εικ. 4: Διαχείριση δικτυακού τόπου του περιοδικού

BHMA 1: Διαχείριση περιεχομένου

•

Ενότητες του περιοδικού: η λειτουργία αυτή βοηθά ώστε να γίνει η ανάθεση
εργασιών στα μέλη της συντακτικής ομάδας, καθώς και η αυτόματη ένταξη
των υποβολών στις ενότητες όπως θα δημοσιεύονται στον πίνακα
περιεχομένων.
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•

Πληροφορίες περιοδικού: επιλέξτε να δημιουργείτε τους τίτλους με τα μέλη
της ομάδας έκδοσης. Οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται στην περιοχή
«Σχετικά» στις πληροφοριακές σελίδες του περιοδικού.

Εικ. 5: Πληροφορίες µε τα µέλη της οµάδας έκδοσης

•

Εργαλεία ανάγνωσης: µπορείτε να επιλέξει ένα σετ από εργαλεία
ανάγνωσης το οποίο θα εµφανιστεί σε ένα πλαίσιο στα δεξιά κατά την
προβολή των άρθρων που ευρετηριάζονται, πχ. αν ένα άρθρο θα δέχεται
σχόλια από ανώνυµο ή εγγεγραµµένο χρήστη κ.ά.

•

Στατιστικά και αναφορές: μπορείτε να ορίσετε τα στατιστικά που θα
εμφανίζονται στην περιοχή «Σχετικά» της αρχικής σελίδας.

BHMA 2: Οργάνωση περιοδικού

Ο διαχειριστής του περιοδικού οργανώνει το στήσιμο της σελίδας μέσα από πέντε
βήματα όπου συμπληρώνει διάφορα πρότυπα και ρυθμίζει τον τρόπο διαχείρισης
της εκδοτικής διαδικασίας. Η οργάνωση του περιοδικού έχει ορισθεί ήδη από την
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ομάδα εργασίας της Βιβλιοθήκης και ο διαχειριστής του περιοδικού μπορεί
οποιαδήποτε στιγμή να κάνει αλλαγές.

Εικ. 6: Οργάνωση περιοδικού

Για χάρη της παρουσίασης εδώ θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές εργασίες:
1. Λεπτομέρειες: εισάγονται σημαντικές πληροφορίες για το περιοδικό, όπως
όνομα, ISSN, υπεύθυνος επικοινωνίας.
2. Υποβολές: εισάγονται οδηγίες για τους συγγραφείς και όλες οι λεπτομέρειες
που σχετίζονται με τις υποβολές των άρθρων, όπως τα μεταδεδομένα,
θέματα πνευματικών δικαιωμάτων κ.ά.
3. Διαχείριση: αφορά τη διαχείριση των εργασιών κατά την διαδικασία
έκδοσης ενός τεύχους. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις έγιναν από την Ομάδα
Εργασίας της Βιβλιοθήκης.
4. Όψη Περιοδικού: η εμφάνιση των σελίδων του περιοδικού έχει ήδη
διαμορφωθεί κατά τη δημιουργία του δικτυακού τόπου του περιοδικού.
Ωστόσο αν η Ομάδα έκδοσης επιθυμεί πιο λιτή εμφάνιση μπορεί στα
αλλάξει τις στήλες και το πλαίσιο περιεχομένου στην περιοχή 5.6 της
φόρμας.
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BHMA 3: Ρόλοι περιοδικού

Στην περιοχή ρόλοι ο διαχειριστής μπορεί αναζητήσει τους εγγεγραμμένους χρήστες
ανάλογα με τον ρόλο του στην εκδοτική διαδικασία, να κάνει ανάθεση ρόλων, να
εγγράψει νέους χρήστες, καθώς και να αναθέσει στον εαυτό του πολλαπλούς
ρόλους.

Εικ. 7: ∆ιαχείριση ρόλων

4.

Εισαγωγή και αρχειοθέτηση παλαιότερων τευχών (back files)

Η εισαγωγή και δημοσίευση άρθρων παλαιότερων τευχών, των μεταδεδομένων και
των ηλεκτρονικών αρχείων των πλήρων κειμένων πραγματοποιείται από το μενού
του Διαχειριστή του περιοδικού, ενώ σε περίπτωση συμπληρωματικής επιμέλειας, η
επεξεργασία μιας υποβολής που έχει δημοσιευθεί, διαμορφώνεται και από τον
επιμελητή της έκδοσης.

Παρακάτω ακολουθεί βήμα-βήμα η διαδικασία γρήγορης υποβολής σε παλαιότερο
ή ένα τρέχον τεύχος:
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Από το μενού του Διαχειριστή περιοδικού επιλέξτε Εισαγωγή/εξαγωγή

•

δεδομένων Quick Submit Plugin και συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής
ενός άρθρου. Μπορείτε να ανεβάσετε ένα αρχείο pdf και να γίνει άμεσα η
δημοσίευση και αρχειοθέτηση του.

Εικ. 8: Φόρμα γρήγορης υποβολής και δημοσίευσης άρθρου

•

Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία του συγγραφέα, την περίληψη και τις
λέξεις κλειδιά. Διαχωρίστε τις λέξεις κλειδιά με ελληνικό ερωτηματικό.

Εικ. 9: Λέξεις κλειδιά
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Σημ.1: Οι λέξεις κλειδιά προσδιορίζουν το περιεχόμενο του άρθρου και βελτιώνουν την ηλεκτρονική
αναζήτηση. Κοινή πρακτική αποτελεί η εισαγωγή λέξεων στο πληθυντικό, εκτός αν αφορά κύρια
ονόματα, επιστημονικά πεδία, θεματικές περιοχές, και η εισαγωγή όρων στα ελληνικά και αγγλικά.

5.

Επιμέλεια-διαμόρφωση ενός άρθρου

Η συμπληρωματική επιμέλεια των δημοσιευμένων άρθρων ενός τεύχους γίνεται
από τον Επιμελητή, καθώς και από τον Διαχειριστή που μπορεί να συνδεθεί με τον
λογαριασμό οποιουδήποτε συντελεστή του περιοδικού. Παρακάτω δίνονται οδηγίες
για τον Διαχειριστή ο οποίος συνδέετε ως επιμελητής.

•

Από την περιοχή Ρόλοι του Διαχειριστή επιλέξτε Επιμελητές Σύνδεση ως

Εικ. 10: Επιλογή ενός Επιμελητή

•

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Επιμελητή. Εκεί επιλέξτε: Τεύχη Παλαιά
τεύχη Αρ. τεύχους
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Επιλέξτε το τεύχος του άρθρου

Εικ. 11: Μενού διαχείρισης του Επιμελητή

•

Εμφανίζεται ο πίνακας περιεχομένων του τεύχους με τους συνδέσμους των
άρθρων.

Εικ. 12: Σύνδεσμος που οδηγεί στη διαχείριση της υποβολής

•

Η σελίδα που θα εμφανιστεί χρησιμοποιείται από τον Επιμελητή για να
διαχειρίζεται όλες τις σχετικές εργασίες με την υποβολή.
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Εικ. 13: Σελίδα διαχείρισης μιας υποβολής

•

Στη σελίδα της Επιμέλειας (Διαμόρφωση), μπορείτε να διαχειριστείτε τα
αρχεία της υποβολής και τα σχετιζόμενα μεταδεδομένα ή τις πληροφορίες
ευρετηρίασης.

∆ιόρθωση
µεταδεδοµένων

Εικ. 14: Σελίδα Επιμέλεια (Διαμόρφωση)- διόρθωση μεταδεδομένων

•

Για να εισάγετε ένα αρχείο html και αρχεία εικόνων, επιλέξτε Τυπογραφικό
Δοκίμιο και ανεβάστε το αρχείο.
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Εικ. 15: Σελίδα Επιμέλεια (Διαμόρφωση) - εισαγωγή αρχείου html

•

Όταν ο Επιμελητής φορτώνει ένα αρχείο σε μορφή δοκιμίου, το σύστημα
συνήθως αναγνωρίζει το τύπο αρχείου ανάλογα με την επέκταση του (πχ.
PDF, HTML). Κατά το ανέβασμα HTML αρχείων, θα πρέπει να φορτωθούν και
τα αρχεία εικόνων και των style sheet μαζί με αρχεία .htm ή .html.
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Εισαγωγή
αρχείου
html

Εισαγωγή
εικόνων

Εικ. 16: Εισαγωγή αρχείου HTML και εικόνων

•

Πλέον έχουν ανεβεί και οι δύο διαθέσιμες μορφές του άρθρου
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Εικ. 17: Τελική σελιδοποίηση της υποβολής

•

Στον πίνακα περιεχομένων του περιοδικού θα εμφανίζεται το δημοσιευμένο
τεκμήριο και σήμανση με τις διαθέσιμες μορφές αρχείων του άρθρου

Εικ. 18: Δημοσιευμένο τεκμήριο και μορφές διαθέσιμων αρχείων

Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος

∆ρ Εµµανουήλ Γαρουφάλλου,
Καθηγητής Εφαρµογών
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