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Καλή ακαδημαϊκή χρονιά !
Μετά τις διακοπές του καλοκαιριού η Βιβλιοθήκη μέσα από το ενημερωτικό φυλλάδιο «Τα
νέα της Βιβλιοθήκης» σας καλωσορίζει και σας εύχεται μια καλή και δημιουργική χρονιά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΥΧΟΥΣ:
Καλωσόρισμα
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Χρηστικά στοι-
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Απευθύνουμε ειδικά τους χαιρετισμούς και τις ευχές μας στους πρωτοετείς σπουδαστές
και σπουδάστριες που εισήχθησαν στα τμήματα του ΤΕΙ-Η εφέτος. Ευχόμαστε οι προσδοκίες και οι ελπίδες σας να πραγματοποιηθούν μέσα από τις σπουδές σας στο ΤΕΙ-Η.
Σας καλούμε να γνωρίσετε τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες που παρέχει. Μπορείτε να:

χεία για τη Βιβλι-



Γραφτείτε στη βιβλιοθήκη και να δανείζεστε υλικό.



Να αναζητάτε υλικό στον Κατάλογο (OPAC) της βιβλιοθήκης από τους υπολογιστές
που υπάρχουν στο χώρο της Βιβλιοθήκης και από το σπίτι σας.

και φορείς: χρή-



Να φωτοτυπείτε υλικό της βιβλιοθήκης (με χρήση ειδικής μαγνητικής κάρτας).

σιμοι δικτυακοί

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να σας ενημερώσει αναλυτικά, να σας συμβουλεύσει για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υλικού και να σας προμηθεύσει με βοηθητικό υλικό για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

οθήκη
Διεθνείς οικονο-
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μικοί οργανισμοί

τόποι
Τι σημαίνει?
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Blog ή ιστολόγιο
Δωρεάν πρόσβα-
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ση σε ηλεκτρονικά περιοδικά
Αφιέρωμα : το

Επίσης, η Βιβλιοθήκη έχει αναλάβει τη διανομή των συγγραμμάτων (διδασκόμενων βιβλίων) από το περασμένο
εαρινό εξάμηνο. Σχετικά με τη διανομή στο τρέχον εξάμηνο θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τη Βιβλιοθήκη και τις γραμματείες των τμημάτων.
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ΤΕΙ Ηπείρου

Χρηστικά στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη ...
Σπουδαία λόγια
“Education's
purpose is to
replace an
empty mind with
an open one.”



Η Βιβλιοθήκη αποτελεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Η με
έδρα την Άρτα. Η ιστοσελίδα της είναι : http://wwwlib.teiep.gr/



Η τοπική συλλογή περιέχει υλικό με θεματολογία σχετική με τα αντικείμενα των
τμημάτων δηλ. οικονομία, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, δίκαιο, κ.λπ.



Μπορείτε να δανειστείτε βιβλία της συλλογής (έως 3 για 2 εβδομάδες) αλλά όχι
περιοδικά ή πτυχιακές εργασίες.



Η αναζήτηση του υλικού γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) από
τους υπολογιστές που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη ή από το σπίτι σας.



Οι ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι :

Malcolm Forbes
(εκδότης του
περιοδικού
Forbes)

Δευτέρα — Παρασκευή 8:00-2:30
Από 1 Οκτωβρίου :
Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00-2:30, Τρίτη, Τετάρτη 8:00-5:00


Τηλ. : 2682050572, e-mail: libprev@teiep.gr
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Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και φορείς :
χρήσιμοι δικτυακοί τόποι
1.

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί

www.ilo.org Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας International Labour Organization (ILO) είναι
ένας αυτόνομος διεθνής διακρατικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση των ευκαιριών
αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για άνδρες και γυναίκες.
www.transparency.org Μη-κυβερνητική οργάνωση που επιδιώκει να αυξήσει τη συνειδητοποίηση για το πρόβλημα της διαφθοράς, να μειώσει την απάθεια και την ανοχή και να αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία για την αντιμετώπισή της.
www.worldbank.org Η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια στις
αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον κόσμο.
www.un.org//aroundworld/ και www.unsystem.org Επίσημη σελίδα των Ηνωμένων Εθνών
σχετική με διάφορες πληροφοριακές σελίδες των ΗΕ όπως τα πληροφοριακά κέντρα, γραφεία σε όλο τον κόσμο, βιβλιοθήκες κ.ά. Επίσης, επίσημη ιστοσελίδας εντοπισμού των εποπτευόμενων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών.
www.imf.org Επίσημη σελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όπου ο επισκέπτης βρίσκει πληροφορίες για διάφορες χώρες (στατιστικά, οικονομικά δεδομένα, δείκτες, κ.ά.)
www.fao.org Επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
www.oecd.org Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) αποσκοπεί στην υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής σταθερότητας.
http://europa.eu Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει πληροφορίες για τις
πολιτικές και δραστηριότητες της ΕΕ, τα διάφορα όργανα, πρόσβαση σε επίσημα κείμενα,
δυνατότητες επικοινωνίας κ.ά.
www.bls.gov Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of labor statistics USA)
παρέχει δεδομένα για πλήθος θεμάτων όπως : πληθωρισμός και τιμές, απασχόληση και ανεργία, τιμές, παραγωγικότητα και κατανάλωση στις ΗΠΑ.
http://www.bea.gov/ Το Γραφείο Οικονομικών Αναλύσεων του Αμερικάνικου υπουργείου
εμπορίου παρέχει πληροφορίες για την αμερικάνικη οικονομία (εθνική παραγωγή, κατανάλωση, επενδύσεις, εμπόριο, εισόδημα και αποταμιεύσεις) σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.
2.

Oικονομική ενημέρωση και οικονομικά δεδομένα

www.nationmaster.com Πρόκειται για μια πηγή δεδομένων που παρουσιάζει με χρήση γραφικών οικονομικά δεδομένα διαφόρων χωρών. Τα στοιχεία προέρχονται από πηγές όπως:
CIA World Factbook, Ηνωμένα Έθνη και OECD.
www.economist.com H ιστοσελίδα του γνωστού οικονομικού περιοδικού The Economist.
Πολλές υπηρεσίες απαιτούν συνδρομή.
http://finance.yahoo.com Ειδησεογραφικό site της μηχανής αναζήτησης Yahoo με έμφαση
στα οικονομικά θέματα.
www.ft.com/home/europe H ιστοσελίδα της εφημερίδας “Financial Times”. Πολλές υπηρεσίες απαιτούν συνδρομή.
www.reuters.com H ιστοσελίδα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters που καλύπτει
θέματα από την παγκόσμια ειδησεογραφία.
www.marketwatch.com Υπηρεσία που αφορά οικονομική ενημέρωση από την δικτυακή
έκδοση της εφημερίδας The Wall Street Journal.
www.forbes.com Η ιστοσελίδα του επιχειρηματικού και οικονομικού περιοδικού Forbes
www.businessweek.com Ιστοσελίδα οικονομικής και επιχειρηματικής πληροφόρησης από
το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg
http://europe.wsj.com Η ιστοσελίδα της οικονομικής και πολιτικής εφημερίδας Wall Street
Journal
ΤΑ Ν ΕΑ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ ΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ
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Blogs [ Τι σημαίνει ?]
www.marginalrevolution.com Blog για παρουσίαση βιβλίων και θεμάτων γύρω από τα οικονομικά.
http://cafehayek.typepad.com/hayek
www.volokh.com
www.gmu.edu/departments/economics/wew Προσωπική ιστοσελίδα του Walter E. Williams καθηγητή οικονομικών στο
George Mason University, Virginia USA
[σύνταξη : καθηγητής Τμ. Λογιστικής Γ. Γιώτης]

[Τι σημαίνει ?]
Blog ή ιστολόγιο : To ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την άκλιτη ονομασία μπλογκ (blog), είναι μορφή ιστοχώρου. Είναι
λίστα καταχωρήσεων από την πιο πρόσφατη ως στην παλαιότερη. Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί είναι
οτιδήποτε, όπως νέα , πολιτικοκοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διασημοτήτων, προσωπικά ημερολόγια και ειδικά θέματα όπως τεχνολογία, μόδα, αθλητικά, τέχνες, γαστρονομία. Η παρουσία των ιστολογίων στον Παγκόσμιο Ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια
της δημοσιογραφίας των πολιτών.
Blogs και Δημοσιογραφία
Οι περισσότεροι μελετητές, καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι, θεωρούν ότι τα blogs συνιστούν μία μορφή εναλλακτικής δημοσιογραφίας καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας και συμπληρώνουν τις κλασσικές μορφές δημοσιογραφίας [Δρ. Κ. Πατέλη- Η Δημοσιογραφία στον Ιστό]. Τα blogs ανήκουν σε δύο κατηγορίες: στις ιστοσελίδες περιεχομένου και κατηγοριών (περιέχουν κυρίως υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες άλλων δημοσιογραφικών ιστοτόπων και δεν παράγουν οι ίδιες δημοσιογραφικό υλικό) και στις ιστοσελίδες
μεταδημοσιογραφίας και σχολίων (κυρίως παρέχουν σχολιασμό επάνω σε άλλους δημοσιογραφικούς ιστοτόπους
και το πώς έχουν σχολιασθεί επίκαιρα θέματα από τα μέσα). Πέρα από τα παραπάνω υπάρχει, βέβαια, και η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή τα blogs απλά παρέχουν σχολιασμό πάνω στη δημοσιογραφική ατζέντα των μεγάλων εταιρειών δημοσιογραφίας και ενισχύουν με αυτό τον τρόπο και αυτά την ημερήσια διάταξη. Πολλοί υποστηρίζουν επίσης ότι
πολλά blogs απηχούν ακραιφνώς προσωπικές απόψεις και ότι η δύναμη του μέσου βρίσκεται απλά στην ποσότητα και
τον πλουραλισμό του και όχι ουσιαστικά στο δημοσιογραφικό υλικό που προσφέρει.
[Πηγή : Βικιπαίδεια]

Δωρεάν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του διαθέτη SAGE

Η Βιβλιοθήκη παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών του
διαθέτη SAGE από 1 Σεπτεμβρίου ως 15 Οκτωβρίου 2010.
Στη σελίδα http://online.sagepub.com/login πληκτρολογήστε
Username: libraryteiep
Password : libraryteiep
Έχετε πρόσβαση σε πάνω από 290.000 άρθρα από περισσότερα από 560 επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν τα έτη 1999-2010.
Η υπηρεσία παρέχει νέα χαρακτηριστικά αναζήτησης και διευκολύνσεις όπως : νέα και ευδιάκριτη σχεδίαση σελίδας και λογότυπων, αναζήτηση στο ευρετήριο και προηγμένη αναζήτηση, εμφάνιση της περίληψης από τη σελίδα περιεχομένων, μπάρα κύλισης σε κάθε άρθρο με υπηρεσίες
όπως σύνδεση με άλλα άρθρα του ίδιου συγγραφέα, αποστολή άρθρου με email, διαχείριση με
υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.

ΣΕΛΙΔΑ

4

Αφιέρωμα : το ΤΕΙ Ηπείρου
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994. Ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α') ως Ίδρυμα τέτοιας βαθμίδας, συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική
άσκηση, διεξάγει κυρίως εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσει τεχνογνωσία και
καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το ΤΕΙ-Η αποτελείται από 4 σχολές :
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διεύθυνση :
Περιοχή Ψαθάκι
Πρέβεζα 48 100
Τηλ.: 26820 50572
e-mail:
libprev@teiep.gr

iep.gr
http://wwwlib.te



Διοίκησης & Οικονομίας,



Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας,



Τεχνολογίας Γεωπονίας,



Μουσικής Τεχνολογίας.

ex.php

p.gr/ind
http://www.teie

Η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας αποτελείται από 5 τμήματα :


Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)



Τμήμα Λογιστικής (Πρέβεζα)



Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής (Πρέβεζα)



Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)



Τμήμα Εφ. Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (Ηγουμενίτσα)

Υπηρεσίες




Βιβλιοθήκη [http://wwwlib.teiep.gr ]. Η κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ-Η βρίσκεται στην Άρτα ενώ υπάρχουν παραρτήματα
στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα και στα Ιωάννινα. Η βιβλιοθήκη του παραρτήματος Πρέβεζας διαθέτει : περίπου
10.700 τόμους βιβλίων, -62 τίτλους περιοδικών, πτυχιακές εργασίες, εργασίες σεμιναρίων, εφημερίδες, πληροφοριακά
βιβλία, 8 υπολογιστές διαθέσιμοι για το κοινό, 20 θέσεις ανάγνωσης, φωτοτυπικό μηχάνημα.
Όλες οι βιβλιοθήκες του ΤΕΙ-Η παρέχουν :
-δανειστική υπηρεσία
-υπηρεσία διαδανεισμού με την κεντρική και τις βιβλιοθήκες-παραρτήματα
-ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) του υλικού της
-πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές
Κέντρο Δικτύου Πληροφορικής [ΚΕ.Δ.Π.] [http://web.teiep.gr/noc/index.htm]. Το ΚΕ.Δ.Π. έχει αναλάβει την εποπτεία
της λειτουργίας του δικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, την συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος και την ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου.



Socrates / Erasmus [http://www.teiep.gr/webpages/erasmus/socrates_erasmus_Homepage.htm]. Το πρόγραμμα
Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε όσους εκπονούν διδακτορική
διατριβή να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.
Οι σπουδές στο εξωτερικό διαρκούν 3 έως 12 μήνες και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο προέλευσης.



Δίοδος (φοιτητικό Internet) [http://info.diodos.gsrt.gr/]. Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές και τα μέλη του
εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.



Σπουδαστική Μέριμνα [http://www.teiep.gr/spoud_mer.php]. Έχει αντικείμενο την παροχή σίτισης, στέγασης, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και την παροχή δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

