ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Α.
Για άλλη μια φορά μετά την ολοκλήρωση
της πρώτης φάσης του προγράμματος
του ψηφιακού ιστορικού αρχείου, η
Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. πρωτοπορεί
στην ποιοτική αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των παρεχομένων
από το Δικηγορικό Σύλλογο υπηρεσιών, καθώς στα τέλη Μαρτίου τέθηκε
σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, με σκοπό να καταστεί, με το
σύγχρονο σχεδιασμό της και τη λειτουργικότητά της, χρήσιμο εργαλείο για
τους χρήστες του διαδικτύου.
Κάθε συνάδελφος, και όχι μόνο, πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.dsalib.gr έχει πλέον τη δυνατότητα να επισκεφθεί τη νέα
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και να περιηγηθεί σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον
που δεν θυμίζει σε τίποτα τον προηγούμενο ιστοχώρο. Ο επισκέπτης μπορεί
να ενημερωθεί άμεσα για τρέχοντα ζητήματα νομικού ενδιαφέροντος, τα
οποία ανανεώνονται και ενημερώνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, ενώ από
την ενότητα «επίκαιρα νομοθετήματα» μπορεί να παρακολουθήσει όλες
τις

διαδοχικές

αλλαγές,

συμπληρώσεις

και

τροποποιήσεις,

σημαντικών νομοθετημάτων που αφορούν τον μαχόμενο δικηγόρο και τον
απλό έλληνα πολίτη. Έτσι για τα νομικά θέματα που παρουσιάζουν στην
πράξη εξαιρετικό ενδιαφέρον, ο κάθε συνάδελφος δεν χρειάζεται να γνωρίζει
από πριν τα στοιχεία του νομοθετήματος που τροποποίησε ένα άλλο
παλαιότερο, καθώς επισκεπτόμενος την ενότητα «Επικαιρότητα» μπορεί να
δει συγκεντρωμένα και κατά χρονική σειρά όλα τα νομοθετήματα που
αφορούν το συγκεκριμένο επίκαιρο θέμα, ενώ ακολουθώντας τα αντίστοιχα
link, μπορεί να δει το σχετικό ΦΕΚ που τον αφορά, αλλά και οποιοδήποτε
άλλο σχετικό με το νομοθέτημα έγγραφο.
Επίσης, υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τα εξωτραπεζικά επιτόκια, το
δελτίο νομοθεσίας, το δείκτη τιμών καταναλωτή για τα μισθώματα, καθώς και
το βιβλιογραφικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις νέες προσκτήσεις της
Βιβλιοθήκης.

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη της ιστοσελίδας
να περιηγηθεί στα περιοδικά που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, καθώς παρατίθεται
αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών, μια νέα εφαρμογή που τίθεται για
πρώτη φορά σε λειτουργία. Επιλέγοντας ένα τίτλο εμφανίζεται η καρτέλα του
περιοδικού που περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες. Από την καρτέλα
αυτή ο αναγνώστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλήρη εγγραφή του
περιοδικού, όπως περιλαμβάνεται στον κύριο κατάλογο της Βιβλιοθήκης και
να ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα μέχρι και την παραλαβή του
τελευταίου, πρόσφατου τεύχους από τη Βιβλιοθήκη. Συγχρόνως ο χρήστης της
ιστοσελίδας έχει στη διάθεση του πλήρη έντυπο κατάλογο όλων των
περιοδικών εκδόσεων καθώς και κατάλογο περιοδικών που η Βιβλιοθήκη
διαθέτει ηλεκτρονική συνδρομή. Όσοι επισκέπτονται τη νέα ιστοσελίδα
μπορούν να ενημερωθούν μέσω του πρόσφατου Δελτίου Νομοθεσίας για τους
νέους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επίσης μπορούν να δουν μέρος της συλλογής των χειρόγραφων
πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. (περιόδου 1909-1975), που υπάρχουν σε
ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης
και να πλοηγηθούν σε αυτά σαν να επρόκειτο για ανάγνωση βιβλίου, καθώς
και να κάνουν χρήση της συλλογής των ψηφιακών εκδόσεων που διαθέτει η
Βιβλιοθήκη.
Σημαντικό είναι επίσης ότι παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο που
μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που
έχουν δημιουργηθεί στη Βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους
αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα
δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ. Επίσης μέσω της
ενότητας «Βιβλιοθήκη» παρέχονται ο «Οδηγός βιβλιοθήκης» αλλά και
χρήσιμες πληροφορίες για τον κανονισμό χρήσης, το προσωπικό της
Βιβλιοθήκης, τις δραστηριότητες και κάποια στατιστικά στοιχεία.
Τέλος, σημαντική καινοτομία αποτελεί η δημιουργία του blog της
Βιβλιοθήκης, όπου πέρα από την άμεση ενημέρωση που παρέχει, δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να γράψει το δικό του σχόλιο για κάθε θέμα που έχει
αναρτηθεί.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κι αυτής της προσπάθειας από το προσωπικό
της Βιβλιοθήκης με επικεφαλής την κα Εύη Χριστοφιδάκη, αποτελεί άλλη
μία απόδειξη υλοποίησης των δεσμεύσεων του Προέδρου του Δ.Σ.Α. κ.
Γιάννη Αδαμόπουλου για διαρκή βελτίωση των εσωτερικών δομών του
Συλλόγου και συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων από τον Δ.Σ.Α.
υπηρεσιών.

