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Σχλνςε
Η παξνχζα κειέηε:
1. Θεσξεί φηη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θππξηαθψλ βηβιηνζεθψλ πξνθχπηεη
απφ ηηο πηέζεηο αιιά θαη ηελ επηζπκία γηα πξνζαξκνγή ηεο Κχπξνπ ζε κηα
νηθνλνκία θαη θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη θαιά νξγαλσκέλεο,
ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο ζπληζηνχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρή πνξεία
θάζε ρψξαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Με εμαίξεζε ηξαγηθά ειαρίζησλ
πεξηπηψζεσλ, ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ Κχπξν θαη ησλ
ζρεηηθψλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ππνιείπεηαη εκθαλψο φισλ αλεμαηξέησο
ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο νηθνγέλεηαο (παιαηψλ θαη λέσλ)1. Η κειέηε
επηρεηξεί ηε ζθηαγξάθεζε βαζηθψλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηε
βειηίσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Απνβιέπεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ
πνπ παξαθνινπζεί, ζρεδηάδεη θαη ζπληνλίδεη ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο.
2. Αλαγλσξίδεη ην ξφιν πνπ είηε παίδνπλ, είηε έπξεπε, αιιά θπξίσο δχλαληαη λα
παίμνπλ νη βηβιηνζήθεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή, αθαδεκατθή,
εθπαηδεπηηθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ
εληνπίδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο θνηλέο αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε
θαηεγνξίαο βηβιηνζεθψλ (εξεπλεηηθψλ, αθαδεκατθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, δεκνηηθψλ,
λνζνθνκεηαθψλ, ηξαπεδψλ, εηδηθψλ, Κππξηαθήο Βηβιηνζήθεο) θαη δίλεη έκθαζε ζηηο
ζπλέξγεηεο πνπ αλαδχνληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο δηθηπσκέλεο πιεξνθφξεζεο.
Πεξηιακβάλεη αιιά δελ πεξηνξίδεη ζην βηβιίν ηελ έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο. Δπεθηείλεη ηελ έλλνηα ηεο βηβιηνζήθεο ζε φινπο ηνπο
θνξείο θαη ηξφπνπο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο,
θαη επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο ειεθηξνληθέο κνξθέο δεκνζίεπζεο, φπσο
ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθά βηβιία, ιεμηθά, εγρεηξίδηα,
θιπ, πνπ είηε απμάλνληαη είηε έρνπλ επηθξαηήζεη ησλ έληππσλ κνξθψλ.
3. Πξνζεγγίδεη ζπζηεκηθά ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα πεξηβάιινληα ιεηηνπξγίαο θαη
ρξήζεο ηνπο, αλαγλσξίδεη αθελφο ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ
ησλ εθδφζεσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ αλαδχνληαη κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνηεηλφκελα, ελψ θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαία
γηα ηελ εμέιημε ή/θαη ηελ επηβίσζε ησλ ηδξπκάησλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ελέξγεηεο απφ κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο, είηε ιφγσ ηεο
θχζεο
ηνπο
(πιινγηθφο
Καηάινγνο,
δηαδαλεηζκφο,
ζπλεξγαηηθή
θαηαινγνγξάθεζε) είηε ιφγσ ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδχνληαη
(ςεθηνπνίεζε), είηε επεηδή ην θφζηνο μεπεξλάεη ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ησλ
κεκνλσκέλσλ ηδξπκάησλ (αλάπηπμε ειεθηξνληθήο ζπιινγήο), ηεο Κππξηαθήο
νηθνλνκίαο αιιά θαη πνιχ κεγαιχηεξσλ ρσξψλ (δηαηήξεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ).
4. Αλαγλσξίδεη ηνλ de facto θεληξηθφ, ζπληνληζηηθφ ξφιν πνπ κέρξη ηψξα έρεη παίμεη,
αιιά θαη ζην κέιινλ θαιείηαη λα παίμεη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ,
ιφγσ κεγέζνπο ζπιινγψλ, εχξνπο θαη βάζνπο αθαδεκατθψλ ζεκάησλ πνπ
θαιχπηεη, κεγέζνπο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πνπ ζεξαπεχεη πέξαλ απηήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ηθαλήο επηζηεκνληθά ζηειέρσζεο. Σαπηφρξνλα
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Αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απνηειεί ε Κππξηαθή
θαηάζηαζεο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο 1.

Βηβιηνζήθε.

Δλδεηθηηθφ

ηεο
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ελζαξξχλεη ηε ζεζκνζεηεκέλε, ελεξγή θαη ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ πεξηνδηθή ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ
δξάζεο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ εθηέιεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ εηήζησλ ζηφρσλ.
5. Φηινδνμεί λα απνηειέζεη ηελ πξψηε (πηινηηθή) θάζε ελφο ζρεδίνπ αλάπηπμεο, ε
επηηπρία ηνπ νπνίνπ ζα επηηξέςεη ζηελ πνιηηεία λα αθνινπζήζεη ηελ εθαξκνγή
αλάινγεο πνιηηηθήο γηα ηα αξρεία θαη ηα κνπζεία ηεο ρψξαο.
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1 Σρεηηθά κε ηελ κειέηε
Η κειέηε απηή είλαη απνηέιεζκα απεπζείαο αλάζεζεο ζηνλ ζπληάθηε απφ ηνλ
Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο εξγαζίαο, ζηελ
νπνία ν ΤΠΠν είρε πξνζθαιέζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη
ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. Η ζπλάληεζε έιαβε ρψξα ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2007, ζηελ
αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΤΠΠν.

1.1 Η ζπλάληεζε πξνβιεκαηηζκνχ ζην ΥΠΠν
Λφγνη ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε αλεζπρία ηνπ ΤΠΠν αιιά θαη ησλ παξεπξηζθνκέλσλ
γηα ηελ πζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θππξηαθψλ βηβιηνζεθψλ
(Κππξηαθήο Βηβιηνζήθεο, ζρνιηθψλ, δεκνζίσλ θιπ.) θαη ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο λα
δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο γηα νξζνινγηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνζπαζεηψλ
ζπληνληζκέλεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζηε ρψξα.

1.2 Οη ζπκκεηέρνληεο
ηε ζπλάληεζε πξνζθιήζεθαλ απφ ηνλ ΤΠΠν θαη παξεπξέζεθαλ ν Πξχηαλεο, νη
Αληηπξπηάλεηο
θαη ν Γηεπζπληήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, νη
Πξφεδξνη ησλ Πξνζσξηλψλ Γηνηθνπζψλ Δπηηξνπψλ ησλ δχν άιισλ θξαηηθψλ
Παλεπηζηεκίσλ (Σερλνινγηθνχ θαη Αλνηθηνχ), νη ηξεηο Πξπηάλεηο ησλ ηδησηηθψλ
Παλεπηζηεκίσλ, ν εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ε Γεληθή
Γηεπζχληξηα ηνπ ΤΠΠν, ε Γηεπζχληξηα ησλ Πνιηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ν πξφεδξνο θαη
κέιε ηνπ Δθνξεπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Κππξηαθήο Βηβιηνζήθεο,
Λεηηνπξγνί ηνπ ΤΠΠν γηα ηηο Γεκφζηεο θαη ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο.
Η αλάζεζε ζηνλ ζπληάθηε έγηλε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κε
ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ.

1.3 Οη φξνη εληνιήο
Η ζχληαμε πξφηαζεο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ νηθνλνκηθψλ θ.α.
πφξσλ απφ ην ΤΠΠν γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ Κππξηαθψλ Βηβιηνζεθψλ. Σν
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ δεζκεχηεθε λα εηνηκάζεη ηελ πξφηαζε ζηα κέζα ηνπ
Ιαλνπαξίνπ 2008. Σα παξαδνηέα ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλνπλ πξφηαζε-ζρέδην γηα
ην ζπληνληζκνχ δξάζεσλ αλάπηπμεο ησλ θππξηαθψλ βηβιηνζεθψλ φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ. θηαγξάθεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζή ηνπο,
εθηίκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη πξνζέγγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη
ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηάζεσλ.
Η πξφηαζε ππνβάιιεηαη απφ ην ζπληάθηε ζην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη κέζσ ηνπ Πξχηαλε ζηνλ ΤΠΠν.
Γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο δελ ρξεψζεθε ην αλαινγνχλ θφζηνο. Η κειέηε απνηειεί
ζπκβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζηελ δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ εξεπλεηηθή, εθπαηδεπηηθή, νηθνλνκηθή θαη
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ.
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2 Πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο.
Η θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνζνηηθή αιιά θαη ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε
ησλ θππξηαθψλ βηβιηνζεθψλ απνηειεί εξγαιείν εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα νπνηαζδήπνηε
κνξθήο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. Η
δηαξθήο, ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ ην
ζπληνληζηηθφ φξγαλν πνπ πξνηείλεηαη ζηε ζπλέρεηα.
ηε παξνχζα κειέηε ειήθζε ππφςε φηη ζην θάζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ
ησλ θππξηαθψλ βηβιηνζεθψλ εληνπίδνληαη ηαπηφρξνλα:
1.
2.
3.
4.

Γηαθνξεηηθέο αλάγθεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο βηβιηνζεθψλ.
Κνηλέο αλάγθεο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο.
πλέξγεηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο.
Γπλαηφηεηεο γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο.

2.1 Θέκαηα αλά θαηεγνξία βηβιηνζεθψλ
2.1.1 Αθαδεκατθέο, εξεπλεηηθέο
Δθηφο απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (ΒΠΚ), ζηελ Κχπξν ιεηηνπξγνχλ
πιένλ αθφκε πέληε παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο. Μείδνλ δήηεκα γηα ηελ
πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ησλ παλεπηζηεκίσλ απνδεηθλχεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο
πξφζβαζεο ζε κηα επξεία ζεηξά απφ ειεθηξνληθέο πεγέο (ειεθηξνληθά επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά θαη βάζεηο δεδνκέλσλ) απαξαίηεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηδξπκάησλ.
εκείν αλαθνξάο απνηειεί ε θνηλνπξαθηηθή ζπιινγή ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΔΑΒ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφζβαζε ζε ζπιινγέο
ηέηνηνπ εχξνπο θαη αμίαο επηηπγράλεηαη κφλνλ κέζσ θνηλνπξαθηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
ησλ βηβιηνζεθψλ γηα ην ιφγν φηη ην θφζηνο πξφζβαζεο ζηηο ζπιινγέο γηα
κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο είλαη απνιχησο απαγνξεπηηθφ.

2.1.1.1 Γεκφζηα Παλεπηζηήκηα
Γλσξίδνληαο απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ εληάρζεθε απφ ην 2000
ζηελ Κνηλνπξαμία Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL-Link). Υάξηο ζηελ
έληαμε απνιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζε 25000 ηίηινπο ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ,
15000 ηίηινπο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη 30 πεξίπνπ βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζα ήηαλ
πξαθηηθά αδχλαην λα έρεη κε άιιν ηξφπν. Γηα ην ίδην ιφγν, κε ηελ έλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ άιισλ δχν δεκνζίσλ Παλεπηζηεκίσλ, ε ΒΠΚ ζπλέβαιε ηα κέγηζηα
γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην χλδεζκν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ.
Παξάιιεια, κε πξφηαζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη απνθάζεηο
ησλ πγθιήησλ ησλ ηξηψλ δεκνζίσλ Παλεπηζηεκίσλ ζρεκαηίζηεθε ν χλδεζκνο
Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Η άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ πλδέζκνπ
Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ζπκθσληψλ
κε παξαγσγνχο-εθδφηεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ ζε εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνληεο φξνπο θαη επηπιένλ ην δηθαίσκα επέθηαζεο ηεο πξφζβαζεο ζε
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κχπξνπ άλεπ πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, κέζσ ηνπ πλδέζκνπ Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, ε
Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηηο λενζχζηαηεο
βηβιηνζήθεο ησλ δχν δεκνζίσλ Παλεπηζηεκίσλ, ελεξγεί de facto σο ζπληνληζηήο θαη
εθπξφζσπνο ηεο αθαδεκατθήο, εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο εμαζθαιίδνληαο ηελ
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πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο γηα φια ηα δεκφζηα
αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ, κεηεμειηζζφκελε ζε Δζληθή
Δξεπλεηηθή Βηβιηνζήθε (National Research Library)

2.1.1.2 Η Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
ηα 15 ρξφληα εμέιημήο ηεο , ε ΒΠΚ:
1. Έρεη δεκηνπξγήζεη ηε κεγαιχηεξε ζπιινγή έληππνπ πιηθνχ ζηελ Κχπξν θαη έρεη
αλαδεηρζεί 4ε ζε κέγεζνο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ κε
250.000 βηβιία, 3000 ηίηινπο θαη 50.000 ηφκνπο έληππσλ πεξηνδηθψλ. Σν πιηθφ
είλαη πιήξσο θαηαινγνγξαθεκέλν ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.
2. Με ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο πνπ αλέπηπμε (έληαμε ζην χλδεζκν Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία πλδέζκνπ
Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ) έρεη εμαζθαιίζεη, κε αζχγθξηηα επλντθνχο
νηθνλνκηθνχο φξνπο, πξφζβαζε ζε έλα επξχηαην θάζκα ειεθηξνληθψλ
πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ πεδίν δηεμάγεηαη ζηελ Κχπξν
(15.000 ειεθηξνληθά βηβιία, 25.000 ηίηινη ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, ρξνληθφο
νξίδνληαο 80-100 παξειζφλησλ εηψλ, 131 βάζεηο θαη ηξάπεδεο δεδνκέλσλ ).
Ωζηφζν ε έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δπζρεξαίλεη ηελ
αμηνπνίεζε φισλ ησλ πεγψλ απφ φινπο ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο.
3. Έρεη αλαπηχμεη ηελ ππνδνκή ζε εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία θαη έρεη ζπζζσξεχζεη ηελ
απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ πεγψλ.
4. Έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ θξίζηκν
ππξήλα ζηειερψλ κε βαζεηά γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ήζνο θαη φξακα,
ηθαλψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
αλάπηπμεο νκφινγσλ βηβιηνζεθψλ. Η ΒΠΚ ζεσξείηαη πεγή άληιεζεο ηθαλφηαησλ
ζηειερψλ γηα ηηο βηβιηνζήθεο ησλ λέσλ θππξηαθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Έρεη ήδε
ζηειερψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζέζεσλ ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ λενζχζηαησλ
Παλεπηζηεκίσλ.
5. Έρεη δεκηνπξγήζεη ην πιέγκα ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε νκφινγεο βηβιηνζήθεο ζην
εμσηεξηθφ θαη ζηελ Κχπξν, πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζεί θαη λα
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο ησλ νξγαληζκψλ
επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο (βι. HEAL-Link, πιινγηθφο Καηάινγνο Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, UNICA, Αλνηθηνί Καηάινγνη Κππξηαθψλ Βηβιηνζεθψλ).
6. Έρεη αλαιάβεη είηε κέζσ εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ είηε κε
απηνρξεκαηνδφηεζε ηε κειέηε, νξγάλσζε, θαηαινγνγξάθεζε θαη ςεθηνπνίεζε
άιισλ βηβιηνζεθψλ, αξρείσλ θαη νξγαληζκψλ πιεξνθφξεζεο, φπσο ησλ ΚΔΔ
(Κέληξν Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ), ΙΜΑΔ (πκβνχιην Ιζηνξηθήο Μλήκεο Αγψλα
ΔΟΚΑ 955-1959), ΔΚ (Έλσζε πληαθηψλ Κχπξνπ), ΚΒ (Κππξηαθή Βηβιηνζήθε),
TEL (The European Library), ΠΟΣ (Παγθχπξηα Οξγάλσζε Σπθιψλ), ΔΛΙΑ
(Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ιζηνξηθφ Αξρείν), ΠΑΒ (Παλειιήληα πλέδξηα
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ), ΡΙΚ (Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ) θιπ) θαη έρεη
δεκηνπξγήζεη ηηο πξψηεο ςεθηαθέο λεζίδεο κε θππξηαθφ πεξηερφκελν ζην
δηαδίθηπν.
7. πκκεηέρεη ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (ACCELERATE, LEONARDO, ILGRECO,
BEEP) αληαιιάζνληαο ηερλνγλσζία κε νκφινγα ηδξχκαηα.
8. Δίλαη αλνηθηή γηα ην θνηλφ θαη ζπγθεληξψλεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ελεξγψλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ απφ φιε ηελ Κχπξν. Δμππεξεηεί νκάδεο
εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ κε πςειή εμάξηεζε ηξέρνπζαο επηζηεκνληθήο
πιεξνθφξεζεο (π.ρ. ηαηξνί, βηνιφγνη, κεραληθνί, εθπαηδεπηηθνί). Έρεη επνκέλσο
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εμαζθαιηζκέλε ηελ θξίζηκε κάδα ρξεζηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο πθηζηάκελεο
πιεξνθνξηαθέο πεγέο θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο
Δζληθήο Δξεπλεηηθήο Βηβιηνζήθεο.
Η Βηβιηνζήθε
Βηβιηνζήθε.

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ

Κχπξνπ

σο

Δζληθή

Δξεπλεηηθή

Βηβιηνζήθε πνπ ιακβάλεη, κε
επζχλε ηνπ Κξάηνπο, ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε θαη κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία κε
ηηο εξεπλεηηθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο, γηα ηελ απφθηεζε, νξγάλσζε θαη δηάζεζε ησλ
πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηε ρψξα.
Οξηζκφο Δζληθήο Δξεπλεηηθήο Βηβιηνζήθεο:

Με βάζε ηα εθηεζέληα ε ΒΠΚ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν κηαο απιήο Αθαδεκατθήο
Βηβιηνζήθεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εμειηρζεί ζε εγθαηάζηαζε εζληθήο ρξήζεο γηα
ηελ έξεπλα θαη δξα de facto σο Δζληθή Δξεπλεηηθή Βηβιηνζήθε ηεο Κχπξνπ. ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε θαη ζπζηεκαηηθή δξάζε ηεο ΒΠΚ σο Δζληθήο
Δξεπλεηηθήο Βηβιηνζήθεο Κχπξνπ πεξηιακβάλνληαη:
1. Η ζεζκηθή (de jure) θαηνρχξσζε ηνπ κέρξη ζήκεξα άηππνπ ξφινπ, ε νπνία ζα
δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηα αθαδεκατθά
ηδξχκαηα, ζην πιαίζην ηνπ Σπλδέζκνπ Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ
Βηβιηνζεθψλ, σο εθπξφζσπνο ησλ εξεπλεηηθψλ θιπ. δεκνζίσλ ηδξπκάησλ ζε
δηαπξαγκαηεχζεηο κε παξαγσγνχο θαη εθδφηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε
ειεθηξνληθέο πεγέο. ηφρνο λα επηηξαπεί ε λφκηκε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ
πιεξνθνξηαθνχ πινχηνπ (ζπζηεκάησλ θαη δεδνκέλσλ) απφ ην ζχλνιν ησλ
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ηεο Κχπξνπ (Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη
Ιδξχκαηα, Ννζνθνκεία, Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί θαη Τπεξεζίεο, Ιλζηηηνχηα,
Βηβιηνζήθεο, θιπ).
2. ηηο κειινληηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο δηεζλείο εθδνηηθνχο νίθνπο ζα επηδηψθεηαη ε
ζπκπεξίιεςε φινπ ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο ζηνλ θαηάινγν ησλ
λφκηκσλ δηθαηνχρσλ πξφζβαζεο. Αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ απνηειεί ε εμαζθάιηζε επαξθνχο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Έλαο ηξφπνο
γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο θνηλφρξεζηεο θνηλνπξαθηηθήο ζπιινγήο ειεθηξνληθψλ
πεγψλ πνπ έρεη επηηεπρζεί, απνηειεί ε δέζκεπζε ησλ αλαγθαίσλ θνλδπιίσλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ θάζε ηδξχκαηνο, απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε πιεξσκήο ησλ
ζπλδξνκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε απηνλνκία ησλ παλεπηζηεκίσλ
θαη ηαπηφρξνλα ζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά ε εζεινχζηα ζπκκεηνρή ηνπο θαη
ζπλεξγαζία. Οη απνθάζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο ζπιινγήο κπνξεί λα είλαη
απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ
βηβιηνζεθψλ. Οη βηβιηνζήθεο ησλ δεκφζησλ Παλεπηζηεκίσλ κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ θνηλέο θαη επνκέλσο ηζνξξνπεκέλεο πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε
ζην ΤΠΠν κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
3. Η δηαρείξηζε κε ζπληνληζκέλν ηξφπν ησλ δηαζέζηκσλ πξνυπνινγηζκψλ φισλ ησλ
θνξέσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΤΠΠν κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ πιένλ
νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ ησλ θνλδπιίσλ θαη λα θαηαζηήζεη βηψζηκε ηελ Δζληθή
Δξεπλεηηθή Βηβιηνζήθε ζε βάζνο ρξφλνπ.
4. Γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα αλαιάβεη ε ΒΠΚ σο Δζληθή Δξεπλεηηθή Βηβιηνζήθε
κπνξεί λα ζεζκνζεηεζεί νιηγνκειέο αληηπξνζσπεπηηθφ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν
απνηεινχκελν απφ εθπξνζψπνπο ησλ επσθεινχκελσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο
Δζληθήο Δξεπλεηηθήο Βηβιηνζήθε θνξέσλ (Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα
θιπ), νχησο ψζηε ε ΒΠΚ λα δηαζέηεη ζεζκνζεηεκέλνπο ηνπο απαξαίηεηνπο
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κεραληζκνχο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ ζα
εμππεξεηεί.

2.1.1.3 Ιδησηηθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα
Η θαηάζηαζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζηα ηδησηηθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ππνιείπεηαη
ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ πνπ ραξαθηεξίδεη έλα εξεπλεηηθφ ίδξπκα απφ άπνςε
θξίζηκεο κάδαο ζπιινγψλ, ζπκβαηφηεηαο κε δηεζλή πξφηππα θαη επαξθνχο
ζηειέρσζεο. ην ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κηα πξνζπάζεηα πνπ είρε μεθηλήζεη ζην
παξειζφλ κε πξσηνβνπιία ησλ θνιιεγίσλ γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπλδξνκέο ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ, είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη απνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα εληζρπζεί
θαη λα επεθηαζεί. Κξίζηκα δεηήκαηα γηα ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ
ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ απνηεινχλ:
Η αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο ηνπο, ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε κεηεμέιημε ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνιεγίσλ ζε
βηβιηνζήθεο εξεπλεηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ.
Η δέζκεπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλεξγαηηθέο πξσηνβνπιίεο κε ηδίνπο πφξνπο,
ψζηε λα θαιπθζνχλ νη απμαλφκελεο αλάγθεο ζε απφθηεζε θαη πξφζβαζε
πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ.
Η έληαμή ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ ηδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζην χλδεζκν Κππξηαθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζπκθσληψλ κε εθδφηεο
απνηειεί κνλαδηθή δηέμνδν, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ δηαθαίλνληαη. Καη ηνχην δηφηη ε
έληαμε ζην ζχλδεζκν δελ ζεκαίλεη απηνκάησο ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε
ειεθηξνληθέο πεγέο. Απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ εκπιεθφκελσλ εθδνηψλ,
γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ άζθεζε αλάινγσλ
πηέζεσλ γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθδνηψλ. Σνλίδεηαη
ηδηαίηεξα φηη, εληαζζφκελα ζην χλδεζκν Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, ηα
ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα δελ εμνηθνλνκνχλ πφξνπο, αληίζεηα ζα ρξεηαζηεί λα
θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξα απφ ηα ζεκεξηλά θαηαβαιιφκελα πνζά. Απηφ πνπ
επηηπγράλνπλ είλαη φηη αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην ηα θνλδχιηα πνπ ζα δηαζέζνπλ γηα
απφθηεζε θαη πξφζβαζε πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, πνπ κεκνλσκέλα ζα ήηαλ αδχλαην
λα απνθηήζνπλ.

2.1.1.4 Βηβιηνζήθεο εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο
εηδηθέο βηβιηνζήθεο (λνζνθνκεηαθέο, ηξαπεδψλ)
Αλάινγε θαηάζηαζε κε ηα ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα παξαηεξείηαη ζηα εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα. ηεξνχληαη νξγαλσκέλεο ζπιινγήο. Σα θξίζηκα πξνβιήκαηα ζπλνςίδνληαη
ζηελ πξφζβαζε ζε ηθαλφ εχξνο ειεθηξνληθψλ πεγψλ, αλεπαξθή ζηειέρσζε, ρακειφ
επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε άιιεο βηβιηνζήθεο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ,
αζπκβαηφηεηα κε δηεζλή πξφηππα απηνκαηνπνίεζεο θαη θαηαινγνγξάθεζεο.

2.1.2 Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο
Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο θέξνπλ κηα ηζηνξία απφ ηελ ίδξπζή ηνπο, αιιά θαη ηηο
θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο, ε θαηάζηαζε
επηδέρεηαη πνιιψλ βειηηψζεσλ. πλνπηηθά, δξνπλ απνκνλσκέλα, ρσξίο ζπληνληζκφ,
ζπλέξγεηεο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θνηλέο πνιηηηθέο θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Γελ έρνπλ
αλαπηχμεη ππεξεζίεο ηζηνχ. Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλαο
ζεκαληηθφο αξηζκφο έρεη πξνκεζεπηεί θαη ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ ζχζηεκα
απηνκαηνπνίεζεο βηβιηνζεθψλ ΑΒΔΚΣ, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν
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Σεθκεξίσζεο έλαληη κηθξήο ζρεηηθά ζπλδξνκήο. Η δεκηνπξγία ελφο πιινγηθνχ
Καηαιφγνπ Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ είλαη απφιπηα εθηθηή, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα πξψηε
πηινηηθή θάζε. ρεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ ήδε αλαιεθζεί κε επηηπρία απφ ηε
Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο ηεο
Κχπξνπ θαη ηελ θεληξηθή νκάδα ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ ησλ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Η ζηειέρσζε ησλ Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ θξίλεηαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλεπαξθήο ζε αξηζκνχο εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ζε
επίπεδν ηερλνγλσζίαο. Η έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη ζπληνληζκέλεο ζπλεξγαζίαο έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ άιισλ νκφηηκσλ
βηβιηνζεθψλ.

2.1.3 Σρνιηθέο βηβιηνζήθεο
Ο αξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (Λχθεηα, Γπκλάζηα, Σερληθέο
ρνιέο) αλέξρεηαη ζε 120. Όιεο αλεμαηξέησο νη κνλάδεο δηαζέηνπλ ζρνιηθή
βηβιηνζήθε. Οη πξαθηηθέο ζηειέρσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ
απαζρφιεζε ησλ επηκειεηψλ ησλ ζρνιίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηελ
επζχλε ελφο κέινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν ζπληνληζκφ έρεη αλαιάβεη ε
Μνλάδα Γηνίθεζεο Δπηκειεηψλ ηνπ ΤΠΠν. ε ζπλεξγαζία κε ηηο Πνιηηηζηηθέο
Τπεξεζίεο παξέρεηαη βαζηθή επηκφξθσζε ζηνπο ππεπζχλνπο ζηε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ απηνκαηνπνίεζεο ΑΒΔΚΣ. Τπάξρεη ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ ζπιινγψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο λενιεηηνπξγνχζεο
κνλάδεο. Οη ζπιινγέο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θπκαίλνληαη απφ 2000-5000 ηφκνπο
κε εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ.
Κξίζηκα ζεκεία ε απνπζία ελφο ζρεδίνπ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, ε έιιεηςε θεληξηθνχ
ηερληθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηνπηθήο ππνζηήξημεο, ε έιιεηςε θνηλνχ θαηαιφγνπ πξνο
αμηνπνίεζε θαη απφ κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ε κε δηαζεζηκφηεηα πξνζνληνχρσλ
βηβιηνζεθνλφκσλ, ε θαζπζηέξεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθά,
πεξηθεξεηαθά θέληξα, ε έιιεηςε κεραληζκψλ επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη
ζπζηεκαηηθήο θαζνδήγεζεο.
Πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ εμ ίζνπ θξίζηκν παξακέλεη ην θεθάιαην ηεο
ζπλεηδεηήο, ζπζηεκαηηθήο θαη φρη πεξηζηαζηαθήο έληαμεο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ λέσλ γελεψλ απφ ηηο πξψηκεο
ειηθίεο κε ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ σθειηκφηεηα ηεο αλάγλσζεο, ηνπο ηξφπνπο
ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ
απφθηεζε πιεξνθνξηαθήο παηδείαο.

2.1.4 Κππξηαθή Βηβιηνζήθε
Η Κππξηαθή Βηβιηνζήθε ππέρεη ξφιν Δζληθήο. Ο νξηζκφο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο:
Η Βηβιηνζήθε ε νπνία:

Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε θαη δηάζεζε ηεο εθδνηηθήο
παξαγσγήο ηεο ρψξαο θαη πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρψξα, θαη
δηαθχιαμε απηψλ γηα ηηο επφκελεο γελεέο.
Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε εζληθήο ππνδνκήο θαη εληαίαο πνιηηηθήο ζε
ζέκαηα βηβιηνζεθψλ θαη πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ην
ζπληνληζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ βηβιηνζεθψλ ηεο ρψξαο.
Απνηειεί ζεκείν επαθήο κε δηεζλή αλάινγα ηδξχκαηα, βηβιηνζήθεο, νξγαλψζεηο
θαη θέληξα πιεξνθφξεζεο.
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Ωζηφζν, ε Κππξηαθή Βηβιηνζήθε απέρεη πνιχ απφ ην λα δηαδξακαηίδεη ξφιν «Δζληθήο»
Βηβιηνζήθεο γηα ηε ρψξα. πγθξηλφκελε κε ηηο ππφινηπεο 26 Δζληθέο Βηβιηνζήθεο ησλ
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνιείπεηαη θαηά κία ηάμε κεγέζνπο ηφζν ζηνλ φγθν
ηεο ζπιινγήο
φζν θαη ζηε ζηειέρσζε ζε πξνζσπηθφ (ππνδεθαπιάζηα ηνπ
Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ)2. Αλάινγε είλαη ε θαηάζηαζε ζε φξνπο δηαζέζηκσλ
ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ζηεγαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Η αδπλακία θαζνδήγεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ππφινηπσλ θππξηαθψλ βηβιηνζεθψλ
έρεη σο ζπλέπεηα:
1. Σε κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε αθφκε θαη απηψλ ησλ αλεπαξθψλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ (φπσο ζπκβαίλεη κε ην παγησκέλν θαηλφκελν ηεο επαλαιακβαλφκελεο
θαηαινγνγξάθεζεο ησλ ίδησλ απνθηεκάησλ μερσξηζηά απφ φιεο ηηο βηβιηνζήθεο).
2. Σελ πιήξε απνκφλσζε ησλ βηβιηνζεθψλ, ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηνπο θαη ηελ αδπλακία αμηνπνίεζεο πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζε άιιεο
βηβιηνζήθεο .
Η Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ αθελφο ζεβφκελε ηελ χπαξμε ηεο Κππξηαθήο
Βηβιηνζήθεο (ΚΒ) θαη ην ζπληνληζηηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη, θαη
αθεηέξνπ αλαγλσξίδνληαο ην θελφ πνπ δεκηνπξγεί ν ππνηνληθφο ξφινο ηεο ΚΒ,
θαιχπηεη άιινηε κε ζπζηεκαηηθέο θαη άιινηε κε ad hoc παξεκβάζεηο αξθεηέο πηπρέο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο: νξγάλσζε πξνγξακκάησλ
αλαδξνκηθήο θαηαινγνγξάθεζεο βηβιηνζεθψλ, ππνζηήξημε απηνκαηνπνίεζεο,
δηαηχπσζε πνιηηηθψλ θαηαινγνγξάθεζεο, θαζηέξσζε φξσλ, εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνχ, εθπξνζψπεζε ζε θνηλά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα, πξσηνβνπιία
δεκηνπξγίαο πιινγηθνχ Καηαιφγνπ Κππξηαθψλ Βηβιηνζεθψλ, ζπλεξγαηηθήο
θαηαινγνγξάθεζεο, ππνζηήξημε ηεο παξνπζίαο ησλ δεκνζίσλ βηβιηνζεθψλ ζην
δηαδίθηπν θιπ.
Άκεζν δεηνχκελν απνηειεί ε ζηαδηαθή, ζπλερήο ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΚΒ, ε
αλαβάζκηζε ηεο ζε ρψξνπο, πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ, πξνυπνινγηζκφ, γηα λα θαηαζηεί
εθηθηή ε ζπζηεκαηηθή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ηελ Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ πξνο ηελ ΚΒ θαη απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία ησλ ηδξπκάησλ, ψζηε ε ΚΒ
λα θαηαζηεί πξαγκαηηθή Δζληθή Βηβιηνζήθε (ΔΒ), κε ηελ έλλνηα πνπ δίλεηαη ζηνλ
αλσηέξσ νξηζκφ.

2.1.4.1 Στέγαςη τησ Κυπριακήσ Βιβλιοθήκησ
Η ΒΠΚ έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ζηέγαζή ηεο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ζην ππφ αλέγεξζε
θηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο «ηέιηνο Ισάλλνπ». Σα ζρέδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ
Πνιενδνκία, πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη θαιχπηνπλ ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο
ηεο ΒΠΚ, ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ θαη ηνπ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο
Γηδαζθαιίαο. Γελ πξνβιέπνπλ νχηε ρψξνπο, νχηε ιεηηνπξγίεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο.
Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ Κππξηαθή Βηβιηνζήθε δελ είλαη ε ζπζηέγαζε αιιά ε
ζηέγαζε. Η ελδερφκελε ελζσκάησζε, κεηεμέιημε, ζπλεξγαζία θιπ. δελ πξνυπνζέηεη
ηε ζπζηέγαζε. ηε ΒΠΚ ζήκεξα πεξηιακβάλνληαη 8 παξαξηήκαηα, ηα νπνία δελ
ζπζηεγάδνληαη, αιιά απνηεινχλ κηα εληαία δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή νληφηεηα.
Η ΚΒ κπνξεί λα ζηεγαζηεί εθηφο απφ ην ππφ δηακφξθσζε θηήξην ηεο Φαλεξσκέλεο,
ζηνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο ηεο ΒΠΚ ζην θεληξηθφ ρψξν, ακέζσο κφιηο απηή
2
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κεηαθεξζεί ζην θηήξην «ηέιηνο Ισάλλνπ». Με απηή ηελ πξννπηηθή, φζν ην δπλαηφλ
ζπληνκφηεξα νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηεο ΒΠΚ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ηφζν
ζπληνκφηεξε ζα είλαη θαη ε ζηέγαζε ηεο ΚΒ. Σν ελδερφκελν λα ζπλππάξρνπλ ζην
εγγχο κέιινλ, ζην ρψξν ησλ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ε ΚΒ θαη ε Φηινζνθηθή
ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ κφλνλ ζεηηθέο ζπλέξγεηεο κπνξεί λα επηθέξεη γηα
ηα δχν κέξε.
Σα θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ Κππξηαθή Βηβιηνζήθε απνηεινχλ:
ρψξσλ θαη ε αλάγθε άκεζεο ζηέγαζεο, ε επαξθήο ζηειέρσζε,
αλάπηπμεο πεληαεηίαο, ε δέζκεπζε γηα ηελ εμαζθάιηζε
πξνυπνινγηζκνχ, ε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο
δεκηνπξγία θνηλά απνδεθηψλ πνιηηηθψλ θαηαινγνγξάθεζεο.

ε έιιεηςε επαξθψλ
ε εθπφλεζε ζρεδίνπ
ηνπ απαηηνχκελνπ
βηβιηνζήθεο γηα ηελ

3 Πξψην ζπκπέξαζκα
Παξά ην φηη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο βηβιηνζεθψλ
i.

απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ (αθαδεκατθνχο, εξεπλεηέο,
θνηηεηέο, καζεηέο, πνιίηεο, «θνηλφ», επαγγεικαηίεο θιπ.),
ii.
ρεηξίδνληαη
πιηθφ
δηαθνξεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ
(βηβιία,
πεξηνδηθά,
νπηηθναθνπζηηθφ, εθεκεξίδεο, ειεθηξνληθέο πεγέο, βάζεηο δεδνκέλσλ,
επηζηεκνληθά, εθιατθεπκέλα ) θαη
iii.
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη θνξείο (ππνπξγεία, Γήκνη,
ηδησηηθά ηδξχκαηα θιπ.)
εληνχηνηο, ε χπαξμε θνηλψλ επηζηεκνληθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ε
αδπλακία ζπζηεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ ζεκάησλ ζε επίπεδν κεκνλσκέλεο
βηβιηνζήθεο, αιιά αθφκε θαη ζε επίπεδν θαηεγνξίαο βηβιηνζεθψλ, πξνβάιιεη σο
κνλαδηθή δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο αληηκεηψπηζεο, ηε
δεκηνπξγία κεραληζκνχ
δηακφξθσζεο πνιηηηθήο γηα ηηο βηβιηνζήθεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ κε ηε κνξθή

«Σπκβνπιίνπ Βηβιηνζεθψλ».

3.1 Η πρόταςη δημιουργίασ «Συμβουλίου Βιβλιοθηκών»
Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε «Σπκβνπιίνπ Βηβιηνζεθψλ», ζπκβνπιεπηηθνχ θαη
ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηεζλείο ηάζεηο, ηηο αλάγθεο
θαη δπλαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζα εηζεγείηαη ζηελ πνιηηεία θαη
ζηα εκπιεθφκελα κέξε πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
βηβιηνζεθψλ κε νξζνινγηθφ ηξφπν.
ηφρνο ηνπ «πκβνπιίνπ Βηβιηνζεθψλ» είλαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ θππξηαθψλ
βηβιηνζεθψλ θαη ε εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ πνξεία ηεο
ρψξαο πξνο ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο.
ην «πκβνχιην Βηβιηνζεθψλ» ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη:
Σσλ Πξπηαληθψλ αξρψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ
Σνπ πλδέζκνπ Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
Σεο Κππξηαθήο Βηβιηνζήθεο
Σσλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη εηδηθψλ βηβιηνζεθψλ
Σσλ Γεκνηηθψλ βηβιηνζεθψλ
Σσλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ
Σεο Κππξηαθήο Έλσζεο Βηβιηνζεθνλφκσλ θαη Δπηζηεκφλσλ Πιεξνθφξεζεο
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Σνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
Σν πκβνχιην Βηβιηνζεθψλ κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζχληαμε
ζρεδίσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε θαη ηε πξφνδν πινπνίεζεο. Μεηαμχ ησλ
ζρεδίσλ πνπ κπνξεί αλαιάβεη ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:
Σε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ εξεπλεηηθή, εθπαηδεπηηθή,
πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα
Γεκηνπξγία θνηλνπξαθηηθήο ζπιινγήο ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα ηελ εξεπλεηηθή
θνηλφηεηα
Σν ζρεδηαζκφ, ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε πιινγηθνχ Καηαιφγνπ ησλ
θππξηαθψλ βηβιηνζεθψλ
Σν ζρεδηαζκφ θαη δεκηνπξγία κεραληζκνχ ζπλεξγαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο,
Σε δεκηνπξγία δηθηχνπ δηαδαλεηζκνχ
Σε δηαξθήο επηκφξθσζε ζηειερψλ ησλ βηβιηνζεθψλ
Σε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ζπληνληζκφ ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ
Ωο έδξα ηνπ «πκβνπιίνπ Βηβιηνζεθψλ» κπνξεί λα ζεσξεζεί ε λέα βηβιηνζήθε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.
Όξγαλα θαη κέζα ππνζηήξημεο ή/θαη εθηέιεζεο ησλ ζρεδίσλ ηνπ πκβνπιίνπ
Βηβιηνζεθψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ:
ν χλδεζκνο Κππξηαθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
Γηαξθείο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα ζπγθξνηεζνχλ απφ επηζηήκνλεο ηνπ
θιάδνπ. Θα επηδησρζεί ε ζπληνληζκέλε εθπξνζψπεζε ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη
ελψζεηο (IFLA, LIBER, EUA, UNICA, Γηεζλψλ Πξνηχπσλ, MARC, AACR2, FRBR,
RDA, DC, OAI PMH, DAISYbooks, θηλήζεσλ Open Access θαη open source
software).

3.2 Η διαρκήσ καταγραφή των κυπριακών βιβλιοθηκών
Σν πξψην έξγν πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ ην πξνηεηλφκελν ζπληνληζηηθφ φξγαλν
είλαη ε ιεπηνκεξήο θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ βηβιηνζεθψλ, ε νπνία ζα
απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε ζπγθξίζηκσλ θαη αμηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
πνζνηηθή θαη εη δπλαηφλ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο.
Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη πεξηιακβάλνληαη: Πιήζνο βηβιηνζεθψλ,
κεγέζε ζπιινγψλ, είδε ζπιινγψλ, ξπζκνί αχμεζεο ζπιινγψλ, πνζνζηά
θαηαινγνγξαθεκέλσλ ζπιινγψλ, πξνζβάζεηο ζε πιεξνθνξηαθέο πεγέο, χπαξμε
παξνπζίαο ζην δηαδίθηπν θαη ηνλ ηζηφ, παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζηειέρσζε, πιήζνο
βηβιηνζεθνλφκσλ, επίπεδν ζπνπδψλ, πιεξνθνξηαθή δηείζδπζε, βηβιηνζεθνλνκηθέο
ιεηηνπξγίεο, παξερφκελεο ππεξεζίεο, πεδία ζπλεξγαζίαο, πξνυπνινγηζκνί θαη πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, δηείζδπζε ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο ρξήζηεο θιπ.
Ο κεραληζκφο θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα ηππνπνηεζεί, λα απηνκαηνπνηεζεί θαη λα
ζπληεξείηαη ζε εηήζηα βάζε.
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3.3 Η καταλογογράφηςη
Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ην ζχζηεκα δηαλνκήο δειηίσλ θαηαιφγνπ (catalog cards) ζηηο
Ακεξηθαληθέο βηβιηνζήθεο μεθίλεζε απφ ηε Library of Congress ησλ ΗΠΑ ζηηο αξρέο
ηνπ 1900, ηφηε ε θαζπζηέξεζε ηεο δεκηνπξγίαο αλάινγεο ππεξεζίαο-ιεηηνπξγίαο
ζηελ Κχπξν ζπκπιεξψλεη ήδε 108 ρξφληα. Δηδηθά, φζνλ αθνξά ηελ
θαηαινγνγξάθεζε ζηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα παξαηεξνχκε φηη αθφκε κέρξη ηηο
κέξεο καο ε ηζρχνπζα θαηάζηαζε ζπλνςίδεηαη ζηελ πξφηαζε: Κάζε βηβιίν
θαηαινγνγξαθείηαη πξσηφηππα ηφζεο θνξέο φζεο θαη νη βηβιηνζήθεο νη νπνίεο ην
απνθηνχλ. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ θαη ζπληεξνχλ απηή ηελ επξχηαηα «εκπεδσκέλε
θαλνληθφηεηα» ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ:
Πεξηνξηζηηθή ζεψξεζε ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ ζηα φξηα θάζε
ηνπηθήο, κεκνλσκέλεο βηβιηνζήθεο
Αδπλακία θεληξηθήο ππεξεζίαο θαηαινγνγξάθεζεο,
Έιιεηςε πνιηηηθψλ θαηαινγνγξάθεζεο,
πλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ,
Άγλνηα γηα δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ,
Παξάβιεςε ησλ δηαζηάζεσλ θφζηνπο θαη πνηφηεηαο
Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο νδεγνχλ, κεηαμχ άιισλ:
1. ε πνιιαπιάζην θφζηνο θαηαινγνγξάθεζεο απφ ην νξζνινγηθά επηβαιιφκελν.
Δάλ ππνζέζνπκε φηη 50 θνηλνί ηίηινη απνθηνχληαη ζε έλα ρξφλν απφ 100
βηβιηνζήθεο, ηφηε, είηε αξθεηέο ρηιηάδεο βηβιίσλ ζα παξακείλνπλ
αθαηαινγνγξάθεηα γηα ρξφληα, είηε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δπλεηηθά 5.000
πξσηφηππεο θαηαινγνγξαθήζεηο κε ην αλάινγν (πεξίπνπ εθαηνληαπιάζην)
θφζηνο αληί ηνπ θφζηνπο ησλ 50 πξσηφηππσλ θαηαινγνγξαθήζεσλ πνπ
πξαγκαηηθά απαηηνχληαη.
2. ε αλνκνηνγέλεηα θαη ζπλερή απφθιηζε απφ εζληθέο πνιηηηθέο θαηαινγνγξάθεζεοεπξεηεξίαζεο. Σν ρεηξφηεξν είλαη φηη νη 10.000 δπλεηηθέο θαηαινγνγξαθήζεηο ζα
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε αθφκε θαη κηα κειινληηθή έληαμή
ηνπο ζε πιινγηθφ Καηάινγν θαζίζηαηαη ελ ηε γελέζεη πξνβιεκαηηθή.
3. ε ζηέξεζε δπλαηνηήησλ ηνπ αλεπαξθνχο αξηζκεηηθά πξνζσπηθνχ ησλ
κεκνλσκέλσλ βηβιηνζεθψλ λα αλαιάβνπλ επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο.
Η ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνβάιιεηαη σο δηέμνδνο ζην πξφβιεκα ηεο
επαλαιακβαλφκελεο, αζπληφληζηεο θαη κε ζπκβαηήο θαηαινγνγξάθεζεο,
ζπλνςίδεηαη ζηελ πξφηαζε: Κάζε βηβιίν θαηαινγνγξαθείηαη κία θνξά. Η εγγξαθή

αμηνπνηείηαη απφ φιεο ηηο βηβιηνζήθεο πνπ ην απνθηνχλ.
Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «ελαιιαθηηθήο
θαλνληθφηεηαο» πεξηιακβάλνπλ:
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1. Δθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαινγνγξάθεζεο ζηηο Γεκνηηθέο, Αθαδεκατθέο,
2.

3.
4.
5.
6.

εξεπλεηηθέο θαη άιιεο βηβιηνζήθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κππξηαθήο.
Τπνζηήξημε πξνζπαζεηψλ θεληξηθήο ππεξεζίαο θαηαινγνγξάθεζεο, ζπληνληζκφο
ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ κέρξη ηψξα πξνζπαζεηψλ. Αλάιεςε
ζπληνληζκνχ απφ ηηο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη
ηνπ
Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία θαη έρνπλ
ήδε αλαιάβεη ζε ζηελή ζπλεξγαζία αλάινγα έξγα.
Γεκηνπξγία, δηάζεζε εξγαιείσλ θαη θαζηέξσζε πνιηηηθψλ.
Δκπέδσζε ηεο λέαο θαλνληθφηεηαο, δηάδνζε κε ζεκηλάξηα, επηκφξθσζε.
Απνηίκεζε θφζηνπο θαη πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ. Απνηίκεζε εμσηεξηθψλ
νηθνλνκηψλ.
Δπηινγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δηάδνζή ηνπο.

3.4 Πξφζβαζε ζε πεγέο επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο
Η παγθφζκηα εθδνηηθή παξαγσγή επηζηεκνληθψλ πφξσλ (πεξηνδηθψλ θαη βάζεσλ
δεδνκέλσλ) εκθαλίδεη ζπλερψο εληνλφηεξα νιηγνπσιηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εηήζηεο
απμήζεηο ηηκψλ ηεο ηάμεο ηνπ 6-10%.
Λφγσ ηνπ εμαηξεηηθά πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ απαηηείηαη ζπλνιηθά γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, κεκνλσκέλα γηα θάζε εξεπλεηηθή
βηβιηνζήθε, κπνξεί λα ζεσξείηαη βέβαην φηη, ρσξίο ζπζηεκαηηθφ ζπληνληζκφ θαη
ζεζκηθή ζπλεξγαζία, νη θππξηαθέο εξεπλεηηθέο βηβιηνζήθεο είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν
λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ ή/θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο
επάξθεηα. Η αδπλακία απηή ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ππνλνκεχεη θάζε πξνζπάζεηα ηεο
ρψξαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ
Δπξσπατθή Έξεπλα.

3.5 Σηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο εληφο θαη εθηφο Κχπξνπ
Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο αθνξνχλ εληφο Κχπξνπ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ βηβιηνζεθψλ
δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θαηεγνξηψλ. Θα κπνξνχζε λα επηδησρζεί αθελφο ε
δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ νκνεηδψλ βηβιηνζεθψλ ζε Παγθχπξηα βάζε, ε νξγάλσζε
εκεξίδσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ ζπλεξγαζίαο, αλάδεημεο βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ θαη αληηκεηψπηζεο θνηλψλ πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλεη ε
επηινγή γηα ηελ αλάδεημε βηβιηνζεθψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο βηβιηνζεθψλ
ησλ ηδίσλ ή άιισλ θαηεγνξηψλ, νξγαλσκέλσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Δθηφο Κχπξνπ ζπληεξείηαη θαη εληείλεηαη ε πνιχηηκε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν
Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEAL-Link) θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα
αληαπνδνζεί ε ζπλεηζθνξά ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θππξηαθψλ
βηβιηνζεθψλ. Δπηδηψθεηαη ε άκεζε ζπλεξγαζία κε Γεκφζηεο θαη Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο
ηεο Διιάδαο ψζηε λα επσθειεζνχλ θαη νη δχν πιεπξέο απφ ηελ ζπληνληζκέλε θαη
ζπλεξγαηηθή θαηαινγνγξάθεζε, ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ εγγξαθψλ, θαη ηελ
πηνζέηεζε θνηλψλ πνιηηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία αξρείσλ θαζηεξσκέλσλ απνδφζεσλ
ζπγγξαθέσλ, ηνπσλπκίσλ, εθδνηηθψλ νίθσλ, ζεκάησλ, θιπ.
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Νέεο ζπκκαρίεο ζα πξέπεη λα επηδησρζνχλ ζην πιαίζην άιισλ δηεζλψλ ζπλεξγαηηθψλ
θαη νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ (UNICA, TEL, EUA θιπ.),

4 Κφζηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε
Σν θφζηνο νινθιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη δηθηχσζεο ησλ θππξηαθψλ
βηβιηνζεθψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ζηελ παξνχζα θάζε.
Η ζχζηαζε ηνπ «πκβνπιίνπ Βηβιηνζεθψλ» ζα επηηξέςεη ηελ αθξηβέζηεξε
θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ αλά θαηεγνξία θαη επνκέλσο
ζα ζρεκαηηζηεί κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ
πνπ ζα εγθξηζνχλ.
Έλαο θχθινο ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ (ν νπνίνο έρεη ήδε αξρίζεη απφ ηελ
εκέξα ηεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο) θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαηαλνκή ελφο
πξψηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ,
πεγέο πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ακνηβέο εκπεηξνγλσκφλσλ, έμνδα
κεηαθηλήζεσλ θιπ.
Πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη
i.

ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο,

ii.

νη ίδηνη πφξνη ησλ ηδησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θνξέσλ θαη

iii.

θνλδχιηα απφ ηα δηαξζξσηηθά πξνγξάκκαηα. Πξνηάζεηο έξγσλ απηήο ηεο
εκβέιεηαο θαη σξηκφηεηαο, κε ηα ζπγθεθξηκέλα πνιιαπιαζηαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζπκβάιινπλ ζηε ζχγθιηζε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
Ληζζαβφλαο, είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ην ΔΠΑ (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην
Αλαθνξάο) θαη επνκέλσο έρνπλ πςειέο πξνηεξαηφηεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηα αληίζηνηρα επξσπατθά θνλδχιηα.

5 Πξνυπνζέζεηο
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε αλαγλψξηζε
ησλ αλαγθψλ, ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ σθειεκάησλ, ε εμαζθάιηζε
ρξεκαηνδφηεζεο, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ησλ
δξάζεσλ.
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Παξάξηεκα 1
Πίλαθαο 1.
Χψξα

Πιεζπζκφο

Μέγεζνο
Σπιινγήο
Δζληθήο
Βηβιηνζήθεο3

390.0001

(1997 ηφκνη)
340.000

Κχπξνο

705.5001

100.000

Δζζνλία

1.360.0001

ινβελία

1.970.0001

Μάιηα

Δηήζηα αχμεζε
ζπιινγήο3

Πξνζσπηθφ3

Βηβιία /10
θαηνίθνπο

42

8,72

4.850

5

1,13

3.447.039

(1998/98
ηεθκήξηα)
65.000

495

25,35

2.200.000

Σεθκ. 401.800

131

11,17

43.410

432

18,84

Σφκνη 80.000

510

19,92

Κξάηεζαλ
94.912
Λεηνλία

2.370.0001

ηεθκήξηα
4.465.262
βηβιία
1.933.063

Ληζνπαλία

3.496.0001

Σφκνη
6.962.695
ηίηινη
2.121.382

Κξναηία
Ηλσκέλν
Βαζίιεην

4.664.000
60.004.0002

ηίηινη 19.400

ηίηινη 42.000
ηεθκήξηα
100.000.000

305

Σεθκ. 3.000.000

16,67

κνλνγξαθίεο
9.000.000
1

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

2

Panorama of the European Union, April 2003

3

ηνηρεία 2001 απφ ηηο εηήζηεο αλαθνξέο ησλ Γηεπζπληψλ ζην CENL (Conference of
European National Librarians)
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