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Περίληψη 
 
Κατά την περίοδο της δεκάµηνης παρουσίας µου στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου 
(1/12/1999–30/9/2000), µεταξύ των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, τις οποίες ανέλαβα, καθώς και 
των σηµαντικότερων βηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης, 
συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: 
 
1. Η καταγραφή και εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου από άποψη:  όγκου ανά κατηγορία υλικού (βιβλία, περιοδικά, βάσεις 
δεδοµένων κλπ), αδυναµιών, δυνατοτήτων και δυναµικότητας υπάρχοντος προσωπικού, 
διαθέσιµων προϋπολογισµών και κονδυλίων, υφιστάµενων λειτουργιών, ακολουθούµενων 
διαδικασιών, αξιολόγησης όγκου και ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών, εντοπισµού 
σηµαντικότερων εµποδίων, δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για άµεση βελτίωση υφιστάµενων 
υπηρεσιών και µεσοπρόθεσµα ανάπτυξη νέων. Αποτέλεσµα της καταγραφής αποτελεί το πρώτο 
και δεύτερο µέρος της παρούσας έκθεσης. 

2. Η ένταξη της Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου στην Κοινοπραξία Ελληνικών 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link: Hellenic Academic Libraries Link) και η εξασφάλιση 
πρόσβασης στο πλήρες κείµενο 3.500-4.000 ηλεκτρονικών περιοδικών, χωρίς επιβάρυνση 
για το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Το εκτιµώµενο κόστος συνδροµής του συνόλου των περιοδικών, 
στα οποία το Πανεπιστήµιο θα έχει πρόσβαση, υπολογίζεται σε £6-8.000.000 ετησίως. Η 
διαδικασία εξασφάλισης της πρόσβασης για 1.520 περιοδικά έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντός του 
Οκτωβρίου 2000 η πρόσβαση θα πραγµατοποιείται µέσω των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης. Η 
ένταξη µας στην Κοινοπραξία περιορίζει επίσης την ετήσια αύξηση των τιµών των περιοδικών, από 
πλευράς συµβεβληµένων   εκδοτών, σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα εκείνων που θα καλούµασταν 
να καταβάλουµε εκτός κοινοπραξίας. 

3. Η εξασφάλιση της πρόσβασης στα πλήρη κείµενα παλαιών τευχών (20-100 ετών) 154 
ηλεκτρονικών περιοδικών της υπηρεσίας JSTOR. 

4. Η παραγγελία  του συστήµατος ULTRANET για την εξ αποστάσεως πρόσβαση όλων των 
χρηστών του Πανεπιστηµιακού δικτύου στις 33 βάσεις δεδοµένων που βρίσκονται σε CD-ROM 
και στις οποίες η Βιβλιοθήκη έχει συνδροµές. Η εγκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 
Νοεµβρίου 2000 οπότε θα αρχίσει και η πρόσβαση. 

5. Η εκκαθάριση του ηλεκτρονικού καταλόγου από 30.000 και πλέον «παραπλανητικές» 
εγγραφές, κατάλοιπα του προ τετραετίας καταρρεύσαντος προηγούµενου συστήµατος της 
Βιβλιοθήκης. Η  καθιέρωση κανόνων και η διόρθωση ενός µεγάλου µέρους των αρχείων 
καθιερωµένων αποδόσεων (authority files) για τη αξιοπιστία και συνέπεια του καταλόγου. Η 
διόρθωση υπολογίζεται να διαρκέσει ένα ακόµη χρόνο. Ο κατάλογος της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης είναι ήδη προσβάσιµος µέσω περιβάλλοντος δηµόσιας πρόσβασης web OPAC (Online 
Public Access Catalogue) στη διαδικτυακή διεύθυνση http://194.42.4.252 ή  
http://libweb.lib.ucy.ac.cy/. 

6. Ο αδροµερής υπολογισµός του κόστους αναδροµικής καταλογογράφησης των 170.000 
περίπου µη καταλογογραφηµένων βιβλίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Η έγκριση από τα 
αρµόδια όργανα του Πανεπιστηµίου της κατανοµής των απαιτούµενων κονδυλίων στην τριετία 
2001-2003. Ο βασικός σχεδιασµός της εκτέλεσης του έργου της αναδροµικής καταλογογράφησης. 

7. Η εγκατάσταση προσαρµοσµένου σταθµού εργασίας µε συνθέτη φωνής (speech synthesiser) 
και αναγνώστη οθόνης (Braille display) για αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης από τυφλούς χρήστες και πρόσωπα µε προβλήµατα όρασης. Η 
εγκατάσταση προβλέπεται µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου 2000. Η χρηµατοδότηση εξασφαλίστηκε στο 
πλαίσιο του έργου ACCELERATE (πρόγραµµα Leonardo Da Vinci). 

8. Η δηµιουργία «µηχανισµού» από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για το σχεδιασµό, την 
εγκατάσταση και τη διαχείριση των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης, την ανάπτυξη υπηρεσιών 
πληροφόρησης µέσω web και τον σχηµατισµό  νοητής βιβλιοθήκης (virtual library). 

9. Η έναρξη της διαδικασίας για την εγκατάσταση συστήµατος κινητών ραφιών στη βιβλιοθήκη 
περιοδικών για την εξοικονόµηση πολύτιµου χώρου ταξιθέτησης των τόµων των περιοδικών. 

10. Η παραγγελία συστηµάτων αντικλεπτικής προστασίας στις Βιβλιοθήκες του παραρτήµατος 
Λατσιών και Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. 

11. Η καταγραφή των άµεσα αναγκαίων χώρων για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 

http://libweb.lib.ucy.ac.cy/


12. Η καταγραφή του αναγκαίου προσωπικού σε αριθµούς και ειδικότητες για την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών και την περαιτέρω ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης σύµφωνα µε τους «Κανόνες Λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης, 1996»  



 [Περιεχόµενα] 
 

1 Μέρος Πρώτο: Καταγραφή της κατάστασης στην έναρξη της υπό 
αναφορά χρονικής περιόδου (1.12.1999) 

 

1.1 Αποστολή της Βιβλιοθήκης 
Όπως αναφέρεται στους Κανόνες Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης: 
Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι:  
(1) Να εξυπηρετεί πρωτίστως τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας (µέλη του διδακτικού 

προσωπικού, ερευνητές, στελέχη διοικήσεως, φοιτητές κλπ) στο έργο της επιστηµονικής, 
ερευνητικής, διδακτικής και ευρύτερης πολιτιστικής πληροφόρησης, ώστε η Βιβλιοθήκη να 
αποτελεί ένα ευέλικτο και σύγχρονο όργανο για την επίτευξη των ερευνητικών, των διδακτικών 
και άλλων στόχων του ιδρύµατος. 

 
(2) Να εξυπηρετήσει στο µέτρο των δυνατοτήτων της, και σε βαθµό που να µην παραβλάπτεται το 

έργο της ακαδηµαϊκής κοινότητας, τα µέλη της ευρύτερης επιστηµονικής κοινότητας της 
Κύπρου, µετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης και την έκδοση ειδικής ταυτότητας 
εξωτερικού χρήστη της Βιβλιοθήκης. 

 
(3) Να συντονιστεί και να συνεργαστεί µε τα άλλα επιστηµονικά ιδρύµατα και τις βιβλιοθήκες της 

Κύπρου για την καταγραφή και τεκµηρίωση των έργων του λαϊκού πολιτισµού της, καθώς και 
της άλλης επιστηµονικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παραγωγής. 

 
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µε: 
  
(α) Την επαρκή στελέχωση της Βιβλιοθήκης µε ειδικευµένο προσωπικό. 
(β) Τη συνεχή επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της. 
(γ) Την απόκτηση µε αγορές ή δωρεές του αναγκαίου υλικού. 
(δ) Την οργάνωση του υλικού της σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 
(ε) Την οργάνωση συγχρόνων αναγνωστηρίων και το δανεισµό µέρους του υλικού της. 
(στ’) Τον αναγκαίο µηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό της. 
(ζ) Την επικοινωνία και συνεργασία µε άλλες βιβλιοθήκες, οργανισµούς ή ιδρύµατα του εσωτερικού 

και του εξωτερικού για ανταλλαγές, αποστολή φωτοτυπιών και διαδανεισµό (interlibrary loan 
and document delivery). 

 

1.2 Χρήστες 
Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης απευθύνονται σε ένα σύνολο 3.500 περίπου ενεργών µελών-χρηστών εκ 
των οποίων: 2.500 φοιτητές, 200 ακαδηµαϊκοί, 150 µεταπτυχιακοί, 150 διοικητικοί και ένας συνεχώς 
αυξανόµενος αριθµός εξωτερικών χρηστών της ευρύτερης επιστηµονικής κοινότητας της Κύπρου 
(ερευνητές-µελετητές, εκπαιδευτικοί κλπ.).  

1.3 Προϋπολογισµοί και ∆απάνες 
Η Βιβλιοθήκη χειρίζεται τα κονδύλια των κάτωθι κωδικών: 
Ετήσιος Προϋπολογισµός   
 402 - Βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδοµένων 
 403 - Εξοπλισµός Βιβλιοθήκης  
 
Έσοδα Βιβλιοθήκης 
5503 - Κάρτες φωτοτυπικών 
5504 - Επιβάρυνση επιστροφής Βιβλίων 
5505 - Συνδροµές εξωτερικών µελών  
5510 - ∆ιαδανεισµός 
 
 



Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι προϋπολογισµοί όλων των ετών µε τα ποσά που δαπανήθηκαν για 
απόκτηση και επεξεργασία υλικού (Κωδ. 402: αγορά βιβλίων, συνδροµές περιοδικών και βάσεων 
δεδοµένων). Με αυτό το επίπεδο προϋπολογισµών καλύπτονται, προς το παρόν, οι τρέχουσες ετήσιες 
συνδροµές των περιοδικών και των 35 βάσεων δεδοµένων καθώς και η απόκτηση 10-12.000 νέων 
βιβλίων ετησίως. 
 

Πίνακας 1. Προϋπολογισµοί Βιβλιοθήκης 1991-2000.  Κωδ. 402 
 

Έτος 1.3.1.1.1 Προϋπολογισµός 1.3.1.1.2 ∆απάνες 
1991/1992 400.000 344.597 
1992/1993 600.000 510.594 
1/9/1993– 31/12/1994 (16 µήνες) 800.000 685.101 
1995 500.000 485.498 
1996 600.000 572.224 
1997 600.000 647.177 
1998 550.000 535.738 
1999 600.000 620.301 
2000 (1/1/2000 –31/8/2000)  620.000 471.171 

Σύνολο 5.270.000 4.872.401 
    
Πηγή: Λογιστήριο Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
 

[Περιεχόµενα] 

1.4 Κτίρια – χώροι 

1.4.1 Χώροι προσφοράς υπηρεσιών, φύλαξης και αποθήκευσης υλικού 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης κατανέµονται σε 4 διαφορετικές εγκαταστάσεις. 
Συγκεκριµένα χώροι για το υλικό της Βιβλιοθήκης βρίσκονται στα παρακάτω κτίρια: 

1. Κεντρική Βιβλιοθήκη, στον όροφο της παλαιάς πτέρυγας εντός του κυρίου συγκροτήµατος 
του Πανεπιστηµίου. Συµπεριλαµβάνει επίσης το εργαστήριο καταλογογράφησης και παραλαβών 
στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου.  

2. Πτέρυγα περιοδικών, στο υπόγειο των εγκαταστάσεων της νέας πτέρυγας εντός του κυρίου 
συγκροτήµατος του Πανεπιστηµίου. 

3. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, περιλαµβάνει τη συλλογή βιβλίων στο ισόγειο, τη 
συλλογή περιοδικών και σειρών στο υπόγειο και συλλογή βιβλίων στον όροφο εντός της 
αίθουσας διαλέξεων. 

4. Παράρτηµα Λατσιών. Περιλαµβάνει τη Συλλογή Τουρκολογικών περιοδικών και βιβλίων, αλλά 
και σε κλειστό για τους χρήστες χώρο τη συλλογή της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας καθώς και 
δωρεές από σπάνια παλαιά βιβλία (16ου - 19ου αιώνα). 

 
Πέραν των παραπάνω κτιρίων υπάρχουν και άλλοι χώροι οι οποίοι λειτουργούν ως αποθηκευτικοί ή 
χώροι εναπόθεσης υλικού της βιβλιοθήκης. Οι χώροι αυτοί περιλαµβάνουν: 

i. Οι αποθηκευτικοί χώροι Πλατάνη που αποτελεί τον κύριο αποθηκευτικό χώρο 
ii. Μία αίθουσα στο Κτίριο Ενωτιάδη (περιλαµβάνεται η συλλογή Browning) σε αριθµηµένα 

κιβώτια και ένα µικρό γραφείο µε Κυπριακές εφηµερίδες αρχείου, δωρεά της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

iii. Τέσσερις αίθουσες στα λυόµενα κτίσµατα εντός του κεντρικού συγκροτήµατος, που περιέχουν 
βιβλιακό υλικό ή και περιοδικά δωρεών, συσκευασµένα κυρίως σε τσάντες, µεγάλες σακούλες ή 
κιβώτια. 

iv. Στην ΕΜΑ σε γραφείο µέλους του ακαδηµαϊκού προσωπικού – δωρεά ∆. Πάλλα (λόγω έλλειψης 
άλλων διαθέσιµων χώρων). 

1.4.2 Χώροι εργασίας 



Για το προσωπικό υπάρχουν µόνον για 10 άτοµα σε µορφή διακριτών γραφείων. Οι υπόλοιποι 6 
µοιράζονται κοινούς χώρους (εργαστήριο καταλογογράφησης και παραλαβών) ή (ανοιχτούς) χώρους 
εξυπηρέτησης χρηστών.    
 
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις και τα στοιχεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, το 
συνολικό εµβαδόν των χώρων που καταλαµβάνει η βιβλιοθήκη ανέρχεται σε 2.585 m2.  

1.5 Υλικό – Συλλογές 
Στο υλικό της βιβλιοθήκης περιλαµβάνονται: 
1. 200-220.000 τόµοι βιβλίων. Λόγω του ότι το υλικό δεν είναι πλήρως καταγεγραµµένο, ο 

υπολογισµός πραγµατοποιήθηκε κατ’ εκτίµηση. Περιέχει πιθανότητες απόκλισης της τάξεως δεκάδας 
κιβωτίων. Με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει ακριβής ή περισσότερο 
προσεγγιστική εκτίµηση. Μεταξύ αυτών των βιβλίων περιλαµβάνονται περί τους 3.000 σπάνιοι 
ή/και πολύτιµοι τόµοι του 16ου, 17ου, 18ου και 19ου αιώνα (κυρίως προερχόµενοι από τη δωρεά 
της συλλογής ∆ηµητσοπούλου), οι οποίοι βρίσκονται σε κλειστό χώρο της βιβλιοθήκης του 
παραρτήµατος Λατσιών (αίθουσα συλλογής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας).  
Η ετήσια αύξηση του αριθµού των βιβλίων που προστίθενται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, 
ανέρχεται σε 10-12.000 τόµους προερχόµενη κυρίως από αγορές. Στον αριθµό αυτό δεν 
συµπεριλαµβάνονται πιθανές δωρεές. 

  
2. 2.188 τίτλοι περιοδικών εκ των οποίων 1.600 αποτελούν τρέχουσες συνδροµές 
 

Ένα µεγάλο µέρος των τόµων του παραπάνω υλικού (περιοδικών και βιβλίων) είναι τοποθετηµένα 
σε ράφια, το συνολικού µήκους περίπου 5,5 χιλιοµέτρων σε τρέχοντα µέτρα. Το 15-20% των 
βιβλίων και το 90% των περιοδικών είναι ταξιθετηµένο στα ράφια, σύµφωνα µε το σύστηµα της 
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Classification System). Το µεγαλύτερο τµήµα της 
συλλογής βιβλίων είναι τοποθετηµένο σε αδρές οµάδες κατά Τµήµα.  

 
3. 35 τίτλοι βάσεων δεδοµένων σε CD-ROM, και 2 συνδροµές για βάσεις δεδοµένων 

προσβάσιµες µέσω INTERNET,  
4. Περίπου 1.500 αντίτυπα πολυµέσων και µουσικών δίσκων σε CD-ROM, βιντεοταινιών, δισκετών, 

κασετών, µικροταινιών (microfilms) κλπ. οπτικοακουστικού υλικού. 

1.6 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
 
Το προσωπικό που απασχολείται στις βιβλιοθήκες ανέρχεται σε 16 άτοµα µόνον! Εξ αυτών 4 
κατέχουν θέση Λειτουργού Α8, είναι κάτοχοι Πτυχίου Βιβλιοθηκονοµίας, ενώ τρεις από τους Α8 είναι 
κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στη Βιβλιοθηκονοµία. ∆ύο ακόµη βοηθοί βιβλιοθηκονόµοι είναι κάτοχοι 
πτυχίου βιβλιοθηκονοµίας σε θέση Α5, εκ των οποίων η µία είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στη 
βιβλιοθηκονοµία, ενώ ο δεύτερος ολοκληρώνει τις σπουδές για δεύτερο πτυχίο στη βιβλιοθηκονοµία σε 
ένα χρόνο.  Υπάρχουν ακόµη 7 βοηθοί Βιβλιοθηκονόµοι χωρίς βιβλιοθηκονοµικές σπουδές, εκ των 
οποίων 5 σε θέσεις Α2, µία σε θέση Α5 και µία σε θέση Α7. Στη βιβλιοθήκη απασχολείται επίσης µία 
γραφέας (Α5), ένας ωροµίσθιος καθώς και ένας Λειτουργός Μηχανογράφησης (Α8) σε πλήρη 
απασχόληση, αποσπασµένος  από το ΚΗΥ.  
 
Με σκοπό την κάλυψη ορισµένων από τα κενά που παρουσιάζονται λόγω του µειωµένου προσωπικού, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου απασχολείται επίσης στη Βιβλιοθήκη ένας κυµαινόµενος αριθµός 12-15 
εργοδοτούµενων φοιτητών µε µειωµένο ωράριο. Υπάρχουν ακόµη 1 εγκεκριµένη θέση βοηθού 
βιβλιοθηκονόµου για το 1999 και 2 για το 2000. Οι θέσεις αυτές αποτελούν αναπλήρωση απωλειών 
λόγω αποχωρήσεων και θανάτου των προηγούµενων ετών. Προγραµµατίζεται να πληρωθούν στο 
τέλος του 2000 µε εξετάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2000. 
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1.7 Προσφερόµενες Υπηρεσίες προς χρήστες  



Οι προσφερόµενες από τη Βιβλιοθήκη υπηρεσίες συνίστανται στα παρακάτω:  

1.7.1 Υπηρεσίες Αναγνωστηρίου 

Η είσοδος και η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης στο αναγνωστήριο επιτρέπεται σε όλους τους 
χρήστες (µέλη και µη µέλη) ελεύθερα.  Υπάρχουν χώροι και θέσεις ανάγνωσης για 200 αναγνώστες 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, 100 στην πτέρυγα Περιοδικών, 70 στο παράρτηµα Λατσιών και 10 στην 
ΕΜΑ.  

1.7.2 Φωτοαντιγράφιση υλικού 

Επιτρέπεται η φωτοαντιγράφιση µέρους του υλικού της Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο του νόµου που 
καθορίζει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (νόµος 18(Ι) του 1993) και της επικρατούσας διεθνούς 
πρακτικής περί θεµιτής χρήσης (fair use) των έργων που διέπονται από τα εν λόγω δικαιώµατα. Η 
φωτοαντιγράφιση πραγµατοποιείται από φωτοτυπικές µηχανές, οι οποίες βρίσκονται στους χώρους της 
βιβλιοθήκης, µε χρήση ειδικών καρτών, τις οποίες οι χρήστες προµηθεύονται έναντι µικρού αντιτίµου 
από τη βιβλιοθήκη. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν τρεις φωτοτυπικές µηχανές εγκατεστηµένες στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη, δύο στην πτέρυγα περιοδικών και µία στο Παράρτηµα Λατσιών. Στην Ερευνητική 
Μονάδα Αρχαιολογίας η φωτοντιγράφιση πραγµατοποιείται µέσω φωτοτυπικής της Μονάδας.  

1.7.3 ∆ανεισµός υλικού 

∆ανεισµός µέρους του υλικού της Βιβλιοθήκης επιτρέπεται µόνο στα µέλη της. Μέλη της Βιβλιοθήκης 
καθίστανται δωρεάν και «αυτόµατα» όλοι οι φοιτητές, καθηγητές και µεταπτυχιακοί του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου. Οι εξωτερικοί χρήστες καθίστανται µέλη µε τη συµπλήρωση σχετικής αίτησης, την έκδοση 
ταυτότητας µέλους κατόπιν έγκρισης του ∆ιευθυντή της Βιβλιοθήκης και την καταβολή στη Βιβλιοθήκη 
ετήσιας συνδροµής µέλους.  
Από τα στατιστικά που τηρούνται στο σύστηµα αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης (ADVANCE) 
προκύπτει ότι κατά το (ηµερολογιακό) έτος 1999 πραγµατοποιήθηκαν 39.000 δανεισµοί βιβλίων (ένας 
µικρός αριθµός αφορά δανεισµούς CD-ROM, οπτικοακουστικών µέσων κλπ. υλικού. Την ίδια χρονική 
περίοδο επεστράφησαν 31.000 αντίτυπα δανεισµένου υλικού. Εξ αυτού συνάγεται ότι ανά πάσα στιγµή 
βρίσκονται κατά µέσο όρο δανεισµένα περισσότερα από 8.000 βιβλία. Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί στο 
20% περίπου του συνόλου των καταλογογραφηµένων βιβλίων. 

1.7.4 ∆ιαδανεισµός 

 Η υπηρεσία διαδανεισµού αφορά στη συνεργασία της Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου µε δύο µόνο 
υπηρεσίες:  

i.) Την αντίστοιχη υπηρεσία της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (BLDSC: British Library Document 
Supply Centre)  

ii.) Το ∆ίκτυο ∆ιαδανεισµού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (HILLnet: Hellenic Interlibrary Loan Network) 
που συντονίζεται από το ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης) στην Ελλάδα. 

Η σχέση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου µε την πρώτη υπηρεσία είναι µόνο σχέση πελάτη, 
δηλαδή µόνον δανείζεται βιβλία και προµηθεύεται φωτοαντίγραφα δηµοσιευµάτων (κυρίως άρθρων από 
περιοδικά). Με το ∆ίκτυο ∆ιαδανεισµού Ελληνικών Βιβλιοθηκών ο ρόλος της είναι διπλός: πελάτη και 
προµηθευτή. Συνολικά, κατά µέσο όρο, η βιβλιοθήκη προµηθεύεται 1.200 άρθρα και βιβλία ετησίως. 
Από στοιχεία του ΕΚΤ (συντονιστή του δικτύου διαδανεισµού) για τα έτη 1998 και 1999, προκύπτει ότι 
προµήθευσε µε 346 φωτοαντίγραφα άρθρων τις Ελλαδικές επιστηµονικές βιβλιοθήκες ενώ 
προµηθεύτηκε από αυτές 332. Από το θετικό (πιστωτικό) υπόλοιπο προέκυψαν έσοδα στη Βιβλιοθήκη 
της τάξεως των 4.305 δρχ.   

1.7.5 Βάσεις δεδοµένων 

H Βιβλιοθήκη συντηρεί τρέχουσες συνδροµές σε 33 βάσεις δεδοµένων σε µορφή CD-ROM και 2 
συνδροµές µε πρόσβαση µέσω INTERNET.  
Για την αξιοποίηση των 33 βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιείται ένας δικτυωµένος εξυπηρετητής (CD-
ROM server) µε 7 οδηγούς CD-ROM (drives). 



Οι 2 βάσεις δεδοµένων µέσω INTERNET είναι προσβάσιµες από όλους τους χρήστες του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου εφόσον είναι συνδεδεµένοι µε το δίκτυο του Πανεπιστηµίου. Η πρόσβαση γίνεται µε 
αναγνώριση των διευθύνσεων INTERNET (IP address) από τον υπολογιστή του παροχέα της βάσης 
δεδοµένων. 
 

1.7.6 Σεµινάρια χρηστών - υποστήριξη χρηστών 

Με την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους οργανώνονται κάθε χρόνο παρουσιάσεις των βασικών 
λειτουργιών της βιβλιοθήκης και της χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου στους νεοεισερχόµενους 
πρωτοετείς φοιτητές. Η διάρκεια των παρουσιάσεων είναι 45 λεπτά, ενώ τα ακροατήρια κυµαίνονται 
από 50-120 άτοµα. Υπάρχουν φυλλάδια και συνοπτικοί οδηγοί χρήσης για την αξιοποίηση του 
ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης. 

1.7.7 Ηλεκτρονικά περιοδικά 

Μέχρι την 30η Νοεµβρίου 1999 είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και είχε ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης σε 110 ηλεκτρονικά περιοδικά από τις τρέχουσες συνδροµές της Βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση 
πραγµατοποιείτο κατά κύριο λόγο µε την παροχή από τους αντίστοιχους εκδότες προς τη Βιβλιοθήκη 
«συνθηµατικών χρήστη» και «κωδικών πρόσβασης» (user names - passwords) και σε µικρότερο αριθµό 
µέσω αναγνώρισης των διευθύνσεων INTERNET (IP address recognition). Η ενηµέρωση των χρηστών 
από τη Βιβλιοθήκη γινόταν µε τακτικές αποστολές φαξ στα οποία κάθε φορά αναφέρονταν οι 
αντίστοιχοι κωδικοί που ήσαν απαραίτητη για την εξασφάλιση της πρόσβασης. 
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1.7.8 Ηλεκτρονικός Κατάλογος υλικού – Λογισµικό σύστηµα αυτοµατισµού 
Βιβλιοθήκης 

Από τα τέλη του 1998 είχε εγκατασταθεί στη βιβλιοθήκη το λογισµικό σύστηµα αυτοµατισµού 
βιβλιοθηκών ADVANCE της εταιρίας GEAC. Μετά από κατάλληλη µετατροπή από την προµηθεύτρια 
εταιρία µεταφέρθηκαν στο ADVANCE όλα τα δεδοµένα από το προηγούµενο σύστηµα (TINLIB) το οποίο 
είχε καταρρεύσει. Η πραγµατική λειτουργία του συστήµατος ξεκίνησε στις αρχές του 1999. Οι 
λειτουργίες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώνονται από τότε µέσω του συστήµατος αναφέρονται 
αναλυτικότερα στη συνέχεια (βλ. Ενότητα: Εσωτερικές λειτουργίες σηµείο 1.8). Η οριστική παραλαβή 
του συστήµατος ήταν σε εκκρεµότητα.  
 
Εκτός από τους υπολογιστές του προσωπικού, ο κατάλογος της βιβλιοθήκης ήταν προσβάσιµος µόνο 
από 6 ταυτόχρονους χρήστες και αυτοί µόνο µέσω των ισάριθµων σταθµών εργασίας 
(=δικτυωµένων προσωπικών υπολογιστών), οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο χώρο της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση πραγµατοποιείτο είτε µε telnet σε µη γραφικό περιβάλλον και µόνον µέσω 
του τοπικού δικτύου (LAN) της Βιβλιοθήκης, είτε µέσω του γραφικού περιβάλλοντος (GEOPAC) 
συστήµατος πελάτη (client) του ADVANCE και πάλι µόνον από το τοπικό δίκτυο της βιβλιοθήκης.  
Αµφότερες οι λύσεις δεσµεύουν άδειες χρήσης ισάριθµες των ταυτόχρονων χρηστών. Υπήρχαν 
συνολικά 15 άδειες χρήσης. Οι υπόλοιπες χρησιµοποιούνται για σκοπούς καταλογογράφησης. Στο τέλος 
του 1999 προστέθηκαν δύο ακόµη συνδέσεις µε telnet (ΕΜΑ, Παράρτηµα Λατσιών) κυρίως για χρήση 
από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 
 
Εκτός από το ADVANCE χρησιµοποιούνται επίσης για µεµονωµένες εργασίες και τα παρακάτω 
συστήµατα: 

i. Εφαρµογή σε DBASE. Αναπτύχθηκε για την αντιµετώπιση τρεχουσών αναγκών κατά τη 
µεταβατική περίοδο από την κατάρρευση του TINLIB  µέχρι την έναρξη λειτουργίας του 
ADVANCE. 

ii. Εφαρµογή σε MACINTOSH. Αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση των τευχών των περιοδικών. 
iii. Εφαρµογή σε MACINTOSH. Χρησιµοποιήθηκε για την εισαγωγή δεδοµένων της Κυπρολογικής 

συλλογής, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας είναι εγκατεστηµένο στο εν λόγω σύστηµα. 

1.8 Εσωτερικές λειτουργίες 



1.8.1 Παραγγελίες 

Οι παραγγελίες του υλικού γίνονται κεντρικά από τον τοµέα παραγγελιών της Βιβλιοθήκης για 
λογαριασµό των Τµηµάτων. Για την αποφυγή ακούσιων διπλοπαραγγελιών προηγείται έλεγχος ο οποίος 
διεξάγεται µε αναζήτηση σε δύο συστήµατα και τρεις βάσεις δεδοµένων. 
 

i. Κύριος κατάλογος βιβλίων στο ADVANCE 
ii. Κατάλογος παραγγελιών από ADVANCE 
iii. Κατάλογος παραγγελιών από σύστηµα DBASE. (για το υπόλοιπο των παραγγελιών που έχουν 

αποµείνει από την µεταβατική περίοδο) 
 
Οι παραγγελίες τα τελευταία χρόνια έχουν σταθεροποιηθεί και κυµαίνονται µεταξύ 10-12.000 βιβλία. Για 
αυτές τις παραγγελίες απαιτούνται περί τους 24.000 ελέγχους (εκτίµηση µε βάση τα δεδοµένα της 
περιόδου 7-9/2000). Στον τοµέα απασχολούνται δύο µόνιµοι Βοηθοί Βιβλιοθηκονόµοι και 2 
εργοδοτούµενοι φοιτητές µερικής απασχόλησης. 

1.8.2 Παραλαβές αγορών – δωρεών 

Οι παραλαβές ανέρχονται περίπου στις 10-12.000 βιβλία ετησίως. Στο τοµέα απασχολείται ένας 
µόνιµος βοηθός Βιβλιοθηκονόµος, συνεπικουρούµενος από έναν εργοδοτούµενο φοιτητή µερικής 
απασχόλησης. Στις παραλαβές προστίθενται κάθε χρόνο ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθµός βιβλίων 
προερχόµενων από δωρεές. Οι δωρεές καταχωρούνται σε έντυπα (κινητά φύλλα) και όχι στο 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα, το οποίο επιτρέπει την καταχώριση παραγγελιών αλλά δεν έχει 
παραµετροποιηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και τις οδηγίες των ελεγκτών.  

1.8.3 Καταλογογράφηση 

Για την καταλογογράφηση του υλικού, ακολουθείται η πρακτική που εφαρµόζεται διεθνώς τα  τελευταία 
έτη. Η πρακτική αφορά στην αξιοποίηση «έτοιµων» εγγραφών, οι οποίες εντοπίζονται και 
καταβιβάζονται από σύστηµα βιβλιοθηκών (κατά κύριο λόγο Αµερικάνικων) µέσω INTERNET. Στη 
συνέχεια οι έτοιµες εγγραφές, αφού τύχουν σχετικής επεξεργασίας και προσαρµογής, εισάγονται στον 
κύριο κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Με βάση αυτή τη διαδικασία καταλογογραφείται η πλειονότητα των 
βιβλίων της Βιβλιοθήκης. Η καταλογογράφηση ενός σχετικά µικρότερου αριθµού βιβλίων είναι 
αποτέλεσµα πρωτότυπης καταλογογράφησης. Το 1999 καταλογογραφήθηκαν, συνολικά, περίπου 5.000 
βιβλία. Στον τοµέα καταλογογράφησης απασχολούνται ένας Λειτουργός (Βιβλιοθηκονόµος) και δύο 
µόνιµοι βοηθοί βιβλιοθηκονόµοι. Η οµάδα συνεπικουρείται από έκτακτο βοηθό βιβλιοθηκονόµο µερικής 
απασχόλησης 6 µήνες το χρόνο και 1-2 εργοδοτούµενους φοιτητές µερικής απασχόλησης. Κατά καιρούς 
ο τοµέας είχε ενισχυθεί µε εθελοντική προσφορά εργασίας από καθηγητές, µεταπτυχιακούς, διδακτικό 
προσωπικό, φοιτητές.  

1.8.4 Παρακολούθηση τευχών περιοδικών 

Η εισαγωγή των δεδοµένων που αφορούν στα περιοδικά στο ADVANCE ξεκίνησε το Γενάρη του 1999. 
Όλο το διάστηµα αυτό τα ίδια στοιχεία ετηρούντο παράλληλα και στην εφαρµογή που είχε αναπτυχθεί 
σε περιβάλλον MACINTOSH. Η παρακολούθηση των τευχών από το ADVANCE άρχισε το Γενάρη του 
2000. Η εισαγωγή των στοιχείων των συλλογών (Holdings) που αφορούν στις συλλογές των 
προηγούµενων ετών περάστηκαν σε συνοπτική µορφή και όχι αναλυτικά ανά τεύχος µε βάση 
καταγραφή που έγινε από εργοδοτούµενους φοιτητές. Τα εν λόγω στοιχεία αποκλίνουν από το να 
αποτελούν απεικόνιση της πραγµατικότητας. 
Στον τοµέα απασχολείται µία Λειτουργός (βιβλιοθηκονόµος),  η οποία απουσιάζει από το καλοκαίρι του 
1999 λόγω προβλήµατος υγείας, και από µία Βοηθό Βιβλιοθηκονόµο. Ο τοµέας συνεπικουρείται από 3-4 
φοιτητές µερικής απασχόλησης.  
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1.8.5 Λογιστήριο 

Από το Γενάρη του 1999 όλα τα οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν το κονδύλι για την αγορά υλικού 
παρακολουθούνται από το σύστηµα ADVANCE. Είχαν δηµιουργηθεί 14 οικονοµικοί κωδικοί που 



αντιστοιχούσαν σε ισάριθµα κέντρα κόστους (Τµήµατα). ∆εν υπήρχε ανάλυση κόστους ανά κατηγορία 
υλικού για κάθε Τµήµα π.χ. περιοδικά, βιβλία κλπ. Οι αναφορές για τα στοιχεία αυτά υπολογίζονταν 
χειρογραφικώς, εκτός συστήµατος. Απασχολείται µία µόνιµη Βοηθός Βιβλιοθηκονόµος 
συνεπικουρούµενη από φοιτήτρια µερικής απασχόλησης. 

1.8.6 Υποστήριξη  λογισµικού και τεχνική υποστήριξη 

Η υποστήριξη του βιβλιοθηκονοµικού µέρους του λογισµικού συστήµατος της Βιβλιοθήκης 
(ADVANCE), καλύπτεται από µία Βοηθό Βιβλιοθηκονόµο (Α5) κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου στη 
Βιβλιοθηκονοµία. Κύρια απασχόληση είναι ο έλεγχος του συστήµατος, η υποστήριξη του προσωπικού 
στην αξιοποίηση του συστήµατος, η σύνταξη οδηγιών χρήσης για τους χρήστες, η παραµετροποίηση 
των λειτουργιών του συστήµατος, η δηµιουργία εξειδικευµένων αναφορών και προσαρµογή του 
συστήµατος για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών. 
 
Για την τεχνική υποστήριξη, που αφορά όλο το εγκατεστηµένο (και το προς εγκατάσταση) λογισµικό 
και τον υπολογιστικό εξοπλισµό (hardware και software), απασχολείται ένας Λειτουργός 
Μηχανογράφησης (Α8) αποσπασµένος από το ΚΗΥ. Είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο καλής 
λειτουργίας των υπολογιστών που είναι εγκατεστηµένοι στις βιβλιοθήκες (προσωπικοί υπολογιστές και 
εξυπηρετητές), την εγκατάσταση και  αναβάθµιση των προγραµµάτων, την ρύθµιση των υπολογιστών 
του τοµέα οπτικοακουστικών για την εγκατάσταση των πολυµέσων και των CD-ROM, την επίλυση 
προβληµάτων τεχνικής φύσεων, την σύνταξη προδιαγραφών, την παρακολούθηση και παραγγελία 
αναλωσίµων για τους υπολογιστές και εκτυπωτές. 

1.8.7 Επαναταξιθέτηση τόµων 

Η επεναταξιθέτηση των βιβλίων και περιοδικών συνίσταται στην συγκέντρωση από τους χώρους 
ανάγνωσης όλων των τόµων που έχουν χρησιµοποιηθεί την προηγούµενη ηµέρα. Αποτελεί λειτουργία 
στην οποία απασχολείται καθηµερινά, κάθε πρωί, όλο το προσωπικό και οι πρωινοί εργοδοτούµενοι 
φοιτητές επί 30-60 λεπτά, πριν από το άνοιγµα των βιβλιοθηκών για τους χρήστες. Η έλλειψη 
προσωπικού δεν επέτρεψε µέχρι τώρα τον τακτικό (π.χ. ανά βδοµάδα ή µήνα) και συστηµατικό έλεγχο 
των ραφιών (shelf reading) για τον εντοπισµό λανθασµένα τοποθετηµένων τόµων και την ταξιθέτησή 
τους στο σωστό ράφι. Η λειτουργία αυτή πραγµατοποιείται περιστασιακά και παρεπιπτόντως κατά την 
καθηµερινή επαναταξιθέτηση. 

1.8.8 Υποστήριξη χρήσης CD-ROM  και οπτικοακουστικού υλικού  

Για την υποστήριξη της χρήστης των βάσεων δεδοµένων σε µορφή CD-ROM απασχολείται µία 
Λειτουργός (Βιβλιοθηκονόµος) συνεπικουρούµενη από εργοδοτούµενο φοιτητή µερικής απασχόλησης. 
Κύρια απασχόληση αποτελεί η παραλαβή του υλικού, η παρακολούθηση των ενηµερώσεων (updates) 
των CD-ROM των βάσεις δεδοµένων, η καταλογογράφηση του υλικού και σε συνεργασία µε τον 
Λειτουργό Μηχανογράφησης, η φροντίδα εγκατάστασης  των δίσκων στον εξυπηρετητή (CD-ROM 
server) ή των πολυµέσων σε υπολογιστές για αξιοποίηση από χρήστες και δανεισµό των βάσεων σε 
Τµήµατα (βλ. ενότητα 2.10). Στην αρµοδιότητα του ίδιου τοµέα είναι και ο έλεγχος λειτουργίας του 
αναγνώστη µικροταινιών (microfilms). 

1.8.9 Συντήρηση υλικού 

Για τα περιοδικά η συντήρηση συνίσταται στη συγκέντρωση και τον έλεγχο των τευχών ανά έτος και 
την αποστολή για βιβλιοδεσία σε τόµους. Η βιβλιοδεσία των περιοδικών πραγµατοποιείται κατά το 
µάλλον ή ήττον σε τακτική βάση. Όσον αφορά τα βιβλία η συντήρηση περιορίζεται στον εντοπισµό 
φθαρµένων και την φροντίδα να αποσταλούν για βιβλιοδεσία. ∆εν υπάρχει εσωτερική λειτουργία  
συντήρησης ή/και αποκατάστασης έντυπου υλικού από εξειδικευµένο προσωπικό, παρά το γεγονός 
ότι ήδη υπάρχουν 3.000 παλαιά και πολύτιµα βιβλία. 

1.9 Εξοπλισµός σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
Εκτός των υπολογιστών του προσωπικού υπήρχαν 10 υπολογιστές στους χώρους της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης για αξιοποίηση από τους χρήστες. Από αυτούς 3 προσφέρονταν για  αναζήτηση στη βάση 
δεδοµένων Searchbank, 3 για αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και 4 για αξιοποίηση των 
βάσεων δεδοµένων σε CD-ROM µε πρόσβαση στον αντίστοιχο εξυπηρετητή (server). Το 2000 



προστέθηκαν 2 ακόµη για αναζήτηση καταλόγου και αντικαταστάθηκαν, µε νεότερους, 2 για τις βάσεις 
δεδοµένων. 
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2 Μέρος ∆εύτερο: Σχόλια - Παρατηρήσεις 

2.1 Αποστολή της Βιβλιοθήκης 
Γενικά, η διατύπωση της αποστολής, όπως αναφέρεται στους κανόνες λειτουργίας, καλύπτει τις 
δυνατότητες εξέλιξης της Βιβλιοθήκης σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο εξυπηρέτησης των 
πληροφοριακών αναγκών για την επίτευξη των επιστηµονικών στόχων του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
 
Πρώτιστη αποστολή της Βιβλιοθήκης αποτελεί η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας για την επίτευξη του επιστηµονικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού, 
διδακτικού και ευρύτερα πολιτιστικού ρόλου του Πανεπιστηµίου Κύπρου.  
 
Τα µέσα που χρησιµοποιεί για την υλοποίηση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων της, 
συνίστανται στον εντοπισµό, την εξασφάλιση (απόκτηση ή πρόσβαση) του κατάλληλου υλικού, την 
εγκατάσταση συστηµάτων, την ανάπτυξη υπηρεσιών και τη δηµιουργία ή συµµετοχή σε µηχανισµούς 
πληροφόρησης. Είναι προφανές ότι τα µέσα, τα οποία αναφέρονται στο προαναφερθέν εδάφιο (βλ. 
1.1), για την επίτευξη των στόχων  της  είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.  
 
Η διατύπωση «ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα της Κύπρου» και «πολιτιστικής παραγωγής»  
υποβάλλει στη Βιβλιοθήκη την υποχρέωση να επεκτείνει το φάσµα του υλικού, που πρέπει να 
συγκεντρώνει και σε υλικό που ενδιαφέρει ευρύτερες οµάδες χρηστών, πέραν του υλικού που θεωρείται 
καθαρά ακαδηµαϊκού περιεχοµένου. Τέτοιο υλικό αποτελούν π.χ. τα βιβλία λογοτεχνίας, επιστηµονικά 
θέµατα υψηλής εκλαΐκευσης κλπ. Η µέχρι τώρα αυξηµένη ζήτηση γίνεται φανερή τόσο από τη 
συχνότητα δανεισµού όσο και από τη φθορά, λόγω χρήσης, των βιβλίων αυτής της κατηγορίας. Η 
πολιτική αυτή της Βιβλιοθήκης οφείλει να συνεχιστεί. 
 
Στη Βιβλιοθήκη έχει αναπτυχθεί µια αξιόλογη Κυπρολογική συλλογή µε τη συµβολή εξωτερικών 
συνεργατών. Ωστόσο η συλλογή αυτή δεν µπορεί να αποτελεί υποκατάσταση του ρόλου της (κρατικής) 
Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Οι λόγοι είναι κυρίως η έλλειψη θεσµικού πλαισίου και µηχανισµού 
ενηµέρωσης, εντοπισµού και συγκέντρωσης του υλικού (π.χ. κατά νόµο κατάθεση).  

2.2 Χρήστες 
Η Βιβλιοθήκη παραµένει ανοιχτή και σε ευρύτερες οµάδες χρηστών πέραν της ακαδηµαϊκής κοινότητας. 
Το ότι θα συνεχίσει να χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο από τους εσωτερικούς χρήστες της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας, δεν σηµαίνει ότι ο αριθµός των εξωτερικών χρηστών δεν πρέπει ή δεν 
µπορεί να αυξηθεί. Οι δυνητικοί εξωτερικοί χρήστες αγνοούν τη δυνατότητα που έχουν να 
χρησιµοποιούν τη Βιβλιοθήκη. Μετά την εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών 
στη Βιβλιοθήκη, µπορεί να υπάρξει συστηµατική καµπάνια ενηµέρωσης σε συγκεκριµένες οµάδες 
δυνητικών εξωτερικών χρηστών (π.χ. απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ιατροί, 
µελετητές κλπ). Προϋποθέσεις για ένα τέτοιο εγχείρηµα αποτελούν η επαρκής στελέχωση και η ανάλογη 
διά βίου εκπαίδευση του προσωπικού. Χωρίς να αποτελεί πρωταρχικό στόχο, ένα τέτοιο άνοιγµα της 
Βιβλιοθήκης θα αποτελέσει µια επιπλέον του τακτικού προϋπολογισµού πηγή εσόδων από 
προσφερόµενες υπηρεσίες (συνδροµές µελών, υπηρεσίες διαδανεισµού, κλπ). 

2.3 Προϋπολογισµοί και ∆απάνες 
Το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού που αφορά τη Βιβλιοθήκη αποτελεί το κονδύλι 
402 για απόκτηση υλικού. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι µέχρι τώρα προϋπολογισµοί κρίνονται 
ικανοποιητικοί. Και τούτο διότι στα 6 από τα 8 χρόνια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ο αντίστοιχος 
προϋπολογισµός αποδείχθηκε επαρκής (δεν απορροφήθηκε στο σύνολό του).  Για να συνεχίσουν όµως 
να είναι επαρκείς οι προϋπολογισµοί στο µέλλον, πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια των συλλογών 
στα ανάλογα µέχρι σήµερα µεγέθη και να αναπροσαρµόζονται:  
1. Στις µεταβολές των τιµών του υλικού (περιοδικών, βιβλίων, βάσεων δεδοµένων) καθώς και του 

προκύπτοντος κόστους εγκατάστασης, αναβάθµισης και συντήρησης των συστηµάτων 
πληροφόρησης και του αναγκαίου εξοπλισµού. 

2. Στην αναµενόµενη ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Κύπρου λόγω της ποσοτικής αύξησης της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας (στόχος για 8.000 φοιτητές σε µια δεκαετία).  



3. Στην επέκταση του Πανεπιστηµίου Κύπρου σε νέα γνωστικά αντικείµενα (Πολυτεχνική, Νοµική, 
Καλών Τεχνών, νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα). 

 
Επισηµαίνεται ότι η αξιοποίηση του υλικού της Βιβλιοθήκης κατά κανένα τρόπο δεν ολοκληρώνεται µε 
την αγορά ή απόκτησή του. Πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από λειτουργίες προστιθέµενης 
αξίας του αποκτώµενου υλικού όπως  καταλογογράφηση, συντήρηση, αναβάθµιση, υποστήριξη κλπ. 
Για να είναι πραγµατικά παραγωγικές οι (παρελθούσες και µελλοντικές) δαπάνες για την ανάπτυξη του 
υλικού της Βιβλιοθήκης πρέπει οι αναλογικά σταθεροί (ή αυξανόµενοι) προϋπολογισµοί να 
συµπληρώνονται µε την διάθεση αντίστοιχου προσωπικού για την «αξιοποίηση» του υλικού. 
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2.4 Κτίρια – χώροι 
∆ύο από τα µεγαλύτερα εµπόδια  στη σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης αποτελούν η ανεπάρκεια  και ο 
κατακερµατισµός των χώρων παροχής υπηρεσιών και συγκέντρωσης του υλικού. Η έλλειψη 
διαθέσιµων χώρων αποτελεί γενικευµένο φαινόµενο στο Πανεπιστηµίου Κύπρου. Γίνεται ωστόσο 
εντονότερο και απειλητικό για τη συνέχιση της λειτουργίας του, όταν πρόκειται για ένα ζωντανό και από 
τη φύση του συνεχώς επεκτεινόµενο οργανισµό όπως η Βιβλιοθήκη. Συγκεκριµένα: 
 

1. Στο χώρο του εργαστηρίου καταλογογράφησης όπου διεξάγονται (;) δύο διαφορετικές 
λειτουργίες (παραλαβή υλικού από αγορές ή δωρεές και η καταλογογράφηση) είχε προκληθεί το 
αδιαχώρητο εδώ και πολύ καιρό. Σε ένα χώρο 45 τ.µ. συνωστίζονται 6 άτοµα το πρωί και 4-5 το 
απόγευµα, υπάρχουν επίσης 6 υπολογιστές, 2 εκτυπωτές, ένα δωµάτιο (server room) για τον 
εξυπηρετητή του συστήµατος της Βιβλιοθήκης και το ικρίωµα για τις δικτυακές συνδέσεις, ένα 
σύστηµα 5 κινητών ραφιών υπερπλήρες βιβλίων προς καταλογογράφηση, σειρά µε σταθερά ράφια 
υπερπλήρη βιβλίων και βοηθηµάτων για τους καταλογογράφους και στους ελεύθερους (;) χώρους 
σωροί κιβωτίων γεµάτων µε βιβλία από αγορές και δωρεές προς καταχώρηση (παραλαβή ή/και 
καταλογογράφηση). Η συστηµατική ταξιθέτηση των βιβλίων ανά Τµήµα και αριθµό παραλαβής έχει 
ήδη ανατραπεί από τον όγκο του συσσωρευµένου υλικού. Ο εντοπισµός και η ανεύρεση 
συγκεκριµένων βιβλίων, των οποίων η παραλαβή έχει ήδη καταχωρηθεί στο σύστηµα, είναι 
πρακτικά ανέφικτη. Άµεσο αποτέλεσµα είναι η αδυναµία προώθησης για καταλογογράφηση 
επιλογών κατά προτεραιότητα των ενδιαφεροµένων καθηγητών. Η ανάγκη εύρεσης κατάλληλου 
γειτνιάζοντος χώρου και διαχωρισµού των δύο λειτουργιών είναι απόλυτη και άµεση. 

2. Πριν την οριστική µετεγκατάσταση της Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο της Πανεπιστηµιούπολης, ένα 
µόνο µέρος του προβλήµατος µπορεί να αντιµετωπιστεί µε λύσεις όπως π.χ. 
 εγκατάσταση κινητών ραφιών σε ισόγειους ή υπόγειους χώρους (όπου επιτρέπει η στατική 
αντοχή των κτιρίων), 

 δηµιουργία συλλογών κλειστής πρόσβασης σε γειτονικούς µε την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
χώρους (εφόσον υπάρξουν), ολοκλήρωση της καταλογογράφησης και εξασφάλιση της ταχείας 
µεταφοράς του προκρατηµένου υλικού στο χώρο εξυπηρέτησης χρηστών π.χ. µε την 
εργοδότηση περισσότερων φοιτητών. 

 
Μερική αποσυµφόρηση αναµένεται να επιφέρει η ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης (βλ. Ενότητα 
3.2) και συγκεκριµένα: 
 

• οι δυνατότητες αναζήτησης του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC: Online Public Access 
Catalogue) µέσω INTERNET σε συνδυασµό µε εξ αποστάσεως προκράτησης υλικού για 
δανεισµό, 

• η πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων µέσω INTRANET, π.χ µε εγκατάσταση των βάσεων 
δεδοµένων σε σύστηµα δικτυωµένων CD-ROM (ULTRANET), 

• η πρόσβαση στη νοητή συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών (electronic journals collection) 
µέσω INTERNET από τα γραφεία ή εργαστήρια όλου του Πανεπιστηµιακού δικτύου.  

 
Ωστόσο η αντιµετώπιση άλλων ζητηµάτων, όπως η λειτουργία χώρων οµαδικής µελέτης και 
συνεργασίας φοιτητών δεν είναι άµεσα εφικτή µε τη υφιστάµενη στενότητα χώρου. 
 



1. Ο κατακερµατισµός των χώρων συνεπάγεται δηµιουργία αναγκών για περισσότερο προσωπικό 
ή/και απώλειες ανθρωποωρών σε µη παραγωγικές δραστηριότητες (βλ. παρακάτω Προσωπικό 
Βιβλιοθήκης). 

2.5 Υλικό – Συλλογές 

2.5.1 Βιβλία 

1. Ένα πρώτο ζήτηµα είναι ο βασικός προσανατολισµός της Βιβλιοθήκης σε κυρίως εκπαιδευτική 
ή κυρίως ερευνητική και η εξισορρόπηση µεταξύ των δύο κατευθύνσεων. Βεβαίως αυτό αποτελεί 
συνέπεια γενικότερων στοχοθετήσεων του Πανεπιστηµίου Κύπρου (εξειδίκευση του οράµατος 
ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Κύπρου σε επίπεδο Βιβλιοθήκης).  
 
Προς το παρόν έχει παρατηρηθεί έλλειψη βασικών πρωτογενών δηµοσιευµάτων σε ορισµένα 
θεµατικά αντικείµενα, ενώ δεν λείπουν τα δευτερογενή ερευνητικού χαρακτήρα δηµοσιεύµατα 
(έρευνες, κριτικές, σχολιασµοί, µελέτες). Μια ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη, συγκριτική 
αξιολόγηση των διαφορετικών αναγκών που καλύπτουν οι συλλογές (π.χ. εκπαίδευση 
προπτυχιακών, µεταπτυχιακών, κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων) θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί, εν καιρώ, µε τη µέθοδο Conspectus. Μία συνεργασία µε τις Ακαδηµαϊκές 
Βιβλιοθήκες των Ελλαδικών Πανεπιστηµίων, οι οποίες άρχισαν τη σταδιακή εφαρµογή της µεθόδου 
το 1999, θα ήταν πραγµατικά σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη το κοινό στοιχείο ενός σηµαντικού 
αριθµού βιβλίων στην ελληνική γλώσσα.  Προϋπόθεση βεβαίως για την υλοποίηση της µεθόδου 
Conspectus (και οποιασδήποτε άλλης µεθόδου) αποτελεί η ολοκλήρωση της 
καταλογογράφησης του συνόλου της συλλογής. 

2. Ένα δεύτερο ζήτηµα αποτελεί η γενικότερη καθυστέρηση που παρατηρείται στην 
καταλογογράφηση υλικού και συνεπάγεται απαξίωση ορισµένων βιβλίων, τα οποία δεν είναι 
έγκαιρα στη διάθεση των χρηστών. Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο: 

• Στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών. Λόγω του πολύ µικρού αριθµού 
καταλογογραφηµένων και άρα αξιοποιήσιµων βιβλίων (περ. 2.000-2.500) από τα 25.000 τα 
οποία ανήκουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης η εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται οριακά 
κατορθωτή για το ακαδηµαϊκό προσωπικό (βλ. Επίσης παρακάτω: Προσωπικό Βιβλιοθήκης 
σηµείο 2 για το ωράριο λειτουργίας στο παράρτηµα της Βιβλιοθήκης στα Λατσιά).  

• Στα βιβλία του Τµήµατος Πληροφορικής όπου η απαξίωση συντελείται σε διάστηµα 
µικρότερο από 2 χρόνια. Συνέπεια αυτού είναι η σχετικά µικρή χρησιµοποίηση των βιβλίων 
αυτών από µέλη του Τµήµατος (ακαδηµαϊκούς και φοιτητές). 

3. Όσον αφορά την Κυπρολογική συλλογή παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετηµένη σε διακριτό 
χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, µέχρι στιγµής δεν υπάρχει σαφής καθορισµός (µε έγγραφες 
διαδικασίες) για την ακολουθούµενη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής και τα κριτήρια ένταξης 
βιβλίων και δηµοσιευµάτων στη συγκεκριµένη συλλογή. Ο ασαφής χαρακτήρας των κριτηρίων 
ανάπτυξης της συλλογής δηµιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες τόσο στη διαδικασία 
καταλογογράφησης όσο και στην διαδικασία εντοπισµού βιβλίων από τους χρήστες.  Για την 
κατανόηση του ζητήµατος αναφέρονται τα εξής ενδεικτικά παραδείγµατα:  

• ∆εν είναι σαφές εάν στοιχειοθετεί κριτήριο ένταξης στη Κυπρολογική συλλογή, η Κυπριακή 
καταγωγή ενός εκ των 4 συγγραφέων ή του µεταφραστή ενός βιβλίου Φυσικής ή 
Μαθηµατικών.  

• ∆εν είναι εφικτό να γνωρίζουµε την καταγωγή όλων ή των σηµαντικότερων δηµιουργών 
ενός βιβλίου και τη σχέση τους µε την Κύπρο. Έτσι δεν εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν 
παρόµοια βιβλία ήδη ταξιθετηµένα σε άλλες θεµατικές κατηγορίες της βιβλιοθήκης, τα οποία 
ίσως θα έπρεπε να εντοπιστούν και να επαναταξιθετηθούν. 

• Ο χρήστης υποχρεώνεται να αναζητεί βιβλία, των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό δεν είναι 
η Κύπρος, και στη Κυπρολογική συλλογή και στα ράφια της αντίστοιχης θεµατικής 
ενότητας. 

• Ένα βιβλίο π.χ. Ιστορίας, όπου ουδείς εκ των δηµιουργών είναι Κύπριος και το κύριο θέµα 
δεν είναι η Κύπρος αλλά παρόλα αυτά αναφέρεται µε σχετική έκταση στην Κύπρο δεν είναι 
σαφές εάν πρέπει να ταξιθετηθεί στα ράφια της Ιστορίας ή στα ράφια της Κυπρολογικής 
Συλλογής.  

 



Λόγω των γενικότερων ελλείψεων σε προσωπικό, ένα επιπλέον πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι 
µόνο ένα µικρό µέρος των βιβλίων της Κυπρολογικής συλλογής έχει ενταχθεί στο σύστηµα 
αυτοµατοποίησης της Βιβλιοθήκης ADVANCE. Το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής είναι 
εγκατεστηµένο σε ξεχωριστή, ad hoc εφαρµογή σε περιβάλλον MACINTOSH. Η εφαρµογή όµως δεν 
είναι προσβάσιµη από τους χρήστες, παρά µόνο µε τη µεσολάβηση προσωπικού της Βιβλιοθήκης.  
 
Κρίνεται ότι η περαιτέρω ανάπτυξη, της ήδη σηµαντικής Κυπρολογικής συλλογής, πρέπει να 
συνεχιστεί. Όταν όλη η συλλογή ενταχθεί στο σύστηµα ADVANCE (και εποµένως θα είναι 
προσβάσιµη µέσω του INTERNET), τα συγκεκριµένα βιβλία µπορούν να φέρουν την ένδειξη ότι 
ανήκουν στην Κυπρολογική συλλογή (virtual collection) τόσο στον ηλεκτρονικό κατάλογο όσο 
και µε την ιδιαίτερη χρωµατική σήµανση που χρησιµοποιείται για εύκολο εντοπισµό κατά την 
αναζήτηση στα ράφια των ενιαίων  θεµατικών κατηγοριών. 
 

[Περιεχόµενα] 

2.5.2 Περιοδικά 

 
1. Μια πρώτη παρατήρηση αφορά το  φαινόµενο των πολυάριθµων διακοπών σε συνδροµές των 

περιοδικών. Μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, από τους 2.814 τίτλους περιοδικών που 
εµφανίζονται να υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µόνο οι 
1.600 είναι τρέχοντες. Ένα µέρος των διακοπών είναι στην πραγµατικότητα µη συνέχιση 
συνδροµών σε περιοδικά, των οποίων ορισµένοι τόµοι προήλθαν από δωρεές.  Ωστόσο παραµένει 
ένας αριθµός της τάξεως των 1.000 περίπου τίτλων, οι συνδροµές των οποίων έχουν πράγµατι 
διακοπεί. Το ποσοστό κρίνεται «υπέρογκο» για το σχετικά βραχύχρονο διάστηµα λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης.  
 
Η πολιτική ανάπτυξης, ενηµέρωσης και συντήρησης της συλλογής  περιοδικών δεν µπορεί να 
είναι αποκλειστική αρµοδιότητα (µε την έννοια µέληµα µάλλον παρά δικαίωµα) του Τµήµατος «ως 
έχει», επειδή τα αντίστοιχα κονδύλια δαπανώνται από τον προϋπολογισµό του. Πρέπει να είναι 
µέληµα κυρίως της οντότητας ή της «έννοιας» Βιβλιοθήκη, όπως αυτή θα είναι και µετά από 
10, 20 και 50 χρόνια. Αυτό άλλωστε µαρτυρά και η συνεχής ανάγκη εξασφάλισης παλαιών 
τευχών (back issues) από όλα σχεδόν τα Τµήµατα. Η δηµιουργία πολύτιτλων συλλογών µε 
πολυάριθµες ελλείψεις και διακοπές δεν είναι κάτι που συνάδει µε µια ορθολογική πολιτική 
ανάπτυξης της συλλογής περιοδικών. Πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η πολιτική ανάπτυξης της 
συλλογής περιοδικών πρέπει να καλύπτει και µια διαχρονική διάσταση της παραµέτρου «χρήστες» 
δηλαδή τις µελλοντικές γενιές χρηστών. 

 
2. Μία δεύτερη πτυχή είναι ότι ορισµένα Τµήµατα δαπανούν για περιοδικά ένα δυσανάλογα υψηλό 

κονδύλι σε σχέση µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό τους για απόκτηση υλικού βιβλιοθήκης. 
Αποτέλεσµα της δυσαναλογίας είναι να δυσχεραίνεται σηµαντικά η δυνατότητα συνέχισης των 
συνδροµών και να στενεύουν συνεχώς τα περιθώρια απόκτησης υλικού άλλων κατηγοριών όπως τα 
βιβλία και οι βάσεις δεδοµένων.  

 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συλλογών περιοδικών είναι ότι η πρέπει να προβλέπεται και να 
εξασφαλίζεται η συνέχειά τους σε µακρόπνοο χρονικό ορίζοντα. Τούτο συµβαίνει επειδή η 
οικονοµική υποχρέωση δεν εξαντλείται (όπως συµβαίνει στα βιβλία) µε την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής τη χρονιά της παραγγελίας, αλλά συνεχίζεται υφιστάµενη και τις επόµενες δεκαετίες. 
Ούτε βέβαια αποτελεί λύση η διακοπή συνδροµών µετά από λίγα χρόνια λόγω των συνεχών (αλλά 
αναµενόµενων) αυξήσεων στις τιµές και της (πιθανής) ανεπάρκειας των µελλοντικών 
προϋπολογισµών.  

 
3. Μια επιπρόσθετη δυσκολία στη χρήση της συλλογής των έντυπων περιοδικών στη Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι η προσκόλληση σε µονοµερείς «βιβλιοθηκονοµικές» πρακτικές. Τα 
περιοδικά έχουν ταξιθετηθεί σύµφωνα µε την θεµατική ταξινόµηση της Βιβλιοθήκης του 
Κογκρέσσου, ως εάν επρόκειτο η χρήση και η αξιοποίησή τους να γίνεται αποκλειστικά µε επί τόπου 
αναζήτηση των άρθρων των περιοδικών στα ράφια. Αυτή η διευθέτηση προκαλεί έντονες και 
δικαιολογηµένες αντιδράσεις από τους χρήστες (ακαδηµαϊκούς κυρίως) αφού ο εντοπισµός ενός 



συγκεκριµένου τίτλου περιοδικού στα ράφια προαπαιτεί απαραίτητα την αναζήτηση του εν λόγω 
περιοδικού στον ηλεκτρονικό κατάλογο µόνο και µόνο για τον εντοπισµό της θέσης του στα ράφια.  
 
Με την προγραµµατισµένη εγκατάσταση κινητών ραφιών για εξοικονόµηση πολύτιµου χώρου 
στην Βιβλιοθήκη, το πρόβληµα θα είναι εντονότερο. Είναι πραγµατικά ευκαιρία η επαναταξιθέτηση 
των τόµων των περιοδικών να γίνει µε τρόπο που διευκολύνει τον γρήγορο και ασφαλή εντοπισµό 
ενός περιοδικού από τους χρήστες χωρίς προηγούµενη προσφυγή στον κατάλογο ή στον 
βιβλιοθηκάριο. Η αλφαβητική ταξιθέτηση κατά τίτλο περιοδικού εντός γενικότερων θεµατικών 
κατηγοριών είναι µια αποτελεσµατική πρακτική σε όλα σχεδόν τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα του 
εξωτερικού.  

2.5.3 Βάσεις δεδοµένων 

 
1. Από άποψη αριθµού οι 33 βάσεις δεδοµένων σε CD-ROM και οι 2 µέσω INTERNET αποτελούν µία 

αντικειµενικά αξιόλογη συλλογή σε δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης και υποκαθιστούν πλήρως, 
µε σύγχρονο και ακόµη αποτελεσµατικότερο τρόπο την απουσία έντυπων ανάλογων εκδόσεων 
(abstracts). Ωστόσο παρατηρούνται σηµαντικότατες ελλείψεις σε «κλασικές» βάσεις δεδοµένων. Οι 
ελλείψεις αυτές ουσιαστικά δεν επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη να προσφέρει υποστήριξη στις 
ερευνητικές κυρίως ανάγκες πληροφόρησης ορισµένων Τµηµάτων.  Ως τέτοιες βάσεις δεδοµένων 
κρίνονται οι παρακάτω: 

i. INSPEC, κατά κύριο λόγο για το Τµήµα Φυσικής και δευτερευόντως για το Τµήµα 
Πληροφορικής. 

ii. CHEMABS, για το Τµήµα Χηµείας  
iii. ABI-INFORM, για το Τµήµα Οικονοµικών και το Τµήµα ∆ιοίκησης. 
iv. ISI science Citation Index, για τα Τµήµατα της Σχολής Θετικών Επιστηµών  
v. ISI Arts and Humanities Citation Index, για τις Σχολές µε Τµήµατα Ανθρωπιστικών 

Σπουδών. 
Το υψηλό κόστος ορισµένων από αυτές είναι πράγµατι αποτρεπτικό τουλάχιστον για αυτόνοµη 
απόκτηση ή πρόσβαση. Εξετάζεται ήδη η δυνατότητα κοινοπρακτικής συνεργασίας µε άλλες 
Βιβλιοθήκες για την εξασφάλισή τους. 

2. Στις περιπτώσεις βάσεων δεδοµένων πολλαπλών εκδόσεων από διαφορετικούς εκδότες-διαθέτες δεν 
είναι διακριτά τα κριτήρια επιλογής έκδοσης. Έτσι συνυπάρχουν βάσεις δεδοµένων σε εκδόσεις της 
SILVER PLATTER, µε συνήθως ακριβότερες συνδροµές αλλά κοινό περιβάλλον αναζήτησης 
(interface), µε βάσεις δεδοµένων άλλων εκδοτών µε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

3. Μέχρι στιγµής δεν κρατούνται στατιστικά στοιχεία χρήσης για το βαθµό αξιοποίησης και την 
αξιολόγηση της χρήσης των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων. Όπως όµως αναλύεται 
λεπτοµερέστερα παρακάτω (βλ. σηµείο «Βάσεις δεδοµένων» της ενότητας «Προσφερόµενες 
υπηρεσίες») λόγω της µη ενηµέρωσης των δυνητικών χρηστών αλλά κυρίως λόγω των 
πρακτικών αδυναµιών της τεχνικής λύσης, που είχε δοθεί για εξ αποστάσεως πρόσβαση στις  
βάσεις δεδοµένων (CD-ROM tower), η αξιοποίηση ήταν πολύ µικρή σε σηµείο που σε µερικές 
περιπτώσεις να µη δικαιολογείται το κόστος συνδροµής. Ορισµένοι δίσκοι CD-ROM δεν έχουν καν 
βγει από την προστατευτική διαφανή µεµβράνη τους. Είναι µάλλον σίγουρο ότι η αξιοποίηση θα 
ανέλθει στα επιθυµητά επίπεδα µε την εγκατάσταση των βάσεων δεδοµένων στο σύστηµα 
δικτύωσης CD-ROM ULTRANET και τη σχεδιαζόµενη καµπάνια ενηµέρωσης που θα αρχίσει στο 
τέλος του 2000. 

 
[Περιεχόµενα] 

2.6 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
Η έλλειψη προσωπικού είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την αδυναµία της βιβλιοθήκης να 
αξιοποιήσει επαρκώς τον πλούτο του υλικού που έχει συσσωρευτεί από την πρώτη στιγµή της 
δηµιουργίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου και της Βιβλιοθήκη, πολύ δε περισσότερο να αναπτύξει νέες 
υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν νέες ειδικότητες. Αυτή η έλλειψη προσωπικού γίνεται εµφανής από τη 
σύγκριση και µόνο των παρακάτω αριθµητικών δεδοµένων: 
 



Το σύνολο των ωρών λειτουργίας των 4 βιβλιοθηκών στη διάρκεια ενός έτους ανέρχεται σε 7.708 ώρες 
(λαµβανοµένων υπόψη των αργιών και των περιόδων διακοπών και µειωµένου ωραρίου). Σηµειώνεται 
ότι για τον υπολογισµό των ωρών λειτουργίας των βιβλιοθηκών πλήρες ωράριο λειτουργίας (7.30 – 
20:30) έχει συνυπολογισθεί µόνο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη και την Βιβλιοθήκη περιοδικών, ενώ για 
τις υπόλοιπες έχει συνυπολογισθεί «πρωινό» ωράριο λειτουργίας (7:30 – 14:30).  

 
Από τον υπολογισµό του συνόλου των εργασίµων ωρών όλου του µόνιµου προσωπικού προκύπτει ότι οι 
διαθέσιµες εργάσιµες ώρες ανέρχονται σε 19.350 το χρόνο.  

 
Από µια πρώτη σύγκριση προκύπτει ότι το 40% (= 7.708/19.350) του χρόνου του προσωπικού είναι 
δεσµευµένο για να καλύπτει µόνο και µόνο την απλή διατήρηση του ανοίγµατος των βιβλιοθηκών, (ένα 
είδος «φύλαξης» συνοδευόµενο από κάποια στοιχειώδη εξυπηρέτηση χρηστών όπως  δανεισµό και  
επιστροφές βιβλίων, όχι όµως και επαναταξιθέτηση).  

 
Από µια άλλη ανάγνωση των ίδιων στοιχείων προκύπτει ότι αποµένει µόνο 1,5 άτοµο ανά βιβλιοθήκη 
(=[19.350/7.708]-1) για να εκτελέσει ΟΛΕΣ τις υπόλοιπες, στοιχειώδεις και «παραδοσιακές» έστω, 
εργασίες που διενεργούνται στις βιβλιοθήκες και προσδίδουν νόηµα στην όποια διατήρηση του 
ανοίγµατος των βιβλιοθηκών και στο µέλλον (π.χ. παραγγελίες υλικού, παραλαβές, καταλογογράφηση, 
βιβλιοθέτηση, λογιστική παρακολούθηση, παρακολούθηση περιοδικών κλπ.).  
 
Αποτέλεσµα της εµφανούς δυσαναλογίας µεταξύ διαθέσιµου προσωπικού και ωρών λειτουργίας των 
βιβλιοθηκών είναι η υπολειτουργία όλων των υπηρεσιών, που έχουν ήδη αναπτυχθεί ως ένα βαθµό, σε 
όλα τα επίπεδα και φυσικά η αδυναµία ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της 
βιβλιοθήκης. Ακόµη και αυτό το άνοιγµα των βιβλιοθηκών καθίσταται αδύνατο. Συγκεκριµένα: 
  
1. Η βιβλιοθήκη της ΕΜΑ δεν καλύπτεται καθόλου από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, µε συνέπεια 

όχι µόνο την αδυναµία λειτουργίας της αλλά και την αδυναµία απλής κάλυψης του ανοίγµατος της 
από προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Προσωρινά, του ανοίγµατος και της υποτυπώδους φύλαξης της 
βιβλιοθήκης επιµελείται το προσωπικό της ΕΜΑ (διοικητικό ή/και ακαδηµαϊκό !). Οι συνέπειες είναι 
προφανείς στην οµαλή λειτουργία και στις καθαυτό ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες της 
Μονάδας (αντικείµενο συζήτησης µε τον ∆ιευθυντή της Μονάδας 16.03.2000). 

2. Το παράρτηµα Λατσιών παραµένει ανοικτό µόνον 4 πρωινά τη βδοµάδα µε εκ περιτροπής 
µετακίνηση προσωπικού από την Κεντρική Βιβλιοθήκη (συνολικά 2 Λειτουργών και 2 υπαλλήλων 
εβδοµαδιαίως), ενώ κατά τη διάρκεια των εορτών παραµένει κλειστό. Οι επιπτώσεις στο 
Τουρκολογικό Τµήµα είναι δραµατικές για τη δυνατότητα συνέχισης της εκπαιδευτικής πράξης από 
τους ακαδηµαϊκούς και τους φοιτητές του Τµήµατος, αφού το µόνο εποπτικό εργαλείο προσέγγισης 
του αντικειµένου τους είναι τα βιβλία και τα περιοδικά, που υπάρχουν µεν (πάνω από 20.000 τόµοι) 
αλλά δεν είναι προσβάσιµα και αξιοποιήσιµα (µόνο τα 2.000-2.500 καταλογογραφηµένα) από τους 
χρήστες (αντικείµενο συζήτησης µε εκπροσώπους και τον Πρόεδρο του Τµήµατος 04.04.2000 και 
14.04.2000). Επιπλέον συνέπεια αυτής της µετακίνησης του προσωπικού από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη στα Λατσιά, είναι η Βιβλιοθήκη να στερείται του παραγωγικού χρόνου των υπαλλήλων 
για την εκτέλεση των καθαυτό καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Επιπρόσθετο ζήτηµα αποτελεί 
ο ετεροχρονισµός ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (από 7:30 έως 14:30) και οι ώρες που οι 
ακαδηµαϊκοί µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν (το πλείστον απογεύµατα µετά τα µαθήµατα). 
Κρίνεται αναγκαία η άµεση πρόσληψη Τουρκολόγων Βιβλιοθηκονόµων για να αναλάβουν όλη τη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης σε πλήρες ωράριο. Η σχετική έγκριση έχει δοθεί από τα όργανα του 
Πανεπιστηµίου, έχει «εντοπιστεί» κονδύλι (έσοδα Βιβλιοθήκης παρελθόντων ετών) για 
χρηµατοδότηση µίσθωσης υπηρεσιών αλλά δεν προβλέπεται η αξιοποίησή του εντός του 2000 λόγω 
έλλειψης του σχετικού κωδικού στον Προϋπολογισµό του 2000. 

3. Σε µια προσπάθεια να λειτουργεί σε πλήρες ωράριο τουλάχιστον η Κεντρική Βιβλιοθήκη, όλοι οι 
υπάλληλοι είναι αναγκασµένοι να καλύπτουν σχεδόν σε καθηµερινή βάση και υπηρεσίες 
«φύλαξης»-εξυπηρέτησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (κυκλοφορία υλικού). Συνέπεια αυτής της 
κατάστασης είναι οι αυτονόητες για µια βιβλιοθήκη λειτουργίες, όπως π.χ. η καταλογογράφηση, να 
έχουν πρακτικά ανασταλεί και αναγκαστικά να προωθούνται για καταλογογράφηση αποκλειστικά και 
µόνο τα θεωρούµενα ως «επείγοντα» (ήτοι υλικό περιορισµένου δανεισµού για µαθήµατα τρέχοντος 
εξαµήνου) και τούτο µόνο στα «διαλείµµατα» του προσωπικού που µεσολαβούν µεταξύ των 
βαρδιών κάλυψης της εξυπηρέτησης χρηστών. 



 
Μία άλλη διάσταση, ίσως περισσότερο σηµαντική από την αριθµητική στελέχωση της Βιβλιοθήκης, 
αποτελεί η ποιοτική σύνθεση του προσωπικού, η ψυχολογία του και το επίπεδο ικανοποίησης από 
την εργασία του. Στην παρούσα έκθεση δεν έχει, βεβαίως, θέση µια λεπτοµερής και εξατοµικευµένη 
αξιολόγηση του προσωπικού. Αυτό που πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί είναι το γενικότερο κλίµα που 
επικρατούσε στο χώρο εργασίας. Το κλίµα αυτό χαρακτηριζόταν από πεσµένο ηθικό, αίσθηση 
διεκπεραίωσης διαδικασιών ρουτίνας, µαταιότητας, συντήρησης των χρόνια άλυτων προβληµάτων, 
αδυναµία θεώρησης διεξόδου, έλλειψη πληροφόρησης, προσωπικού ενδιαφέροντος και ενεργού 
εµπλοκής στα τεκταινόµενα της Βιβλιοθήκης. Υπήρχε επίσης µία περιρρέουσα αντιπαλότητα µεταξύ των 
επί µέρους ατόµων των διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (Λειτουργοί – Βιβλιοθηκονόµοι – Βοηθοί 
– πτυχιούχοι – µη πτυχιούχοι κλπ.).  
 
Ένα πρώτο µέληµα από πλευράς µου ως ∆ιευθυντής της Βιβλιοθήκης ήταν η προσπάθεια να σταµατήσει 
η περιχαράκωση των διαφορετικών τοµέων και λειτουργιών και να δοθεί έµφαση στην αναγνώριση της 
ανάγκης συνεργασίας, στην  αξία  της συµπληρωµατικότητας και της αλληλεξάρτησης των διαφόρων 
ατόµων και οµάδων αλλά κυρίως στη συνειδητοποίηση της εκπλήρωσης κοινά αποδεκτών και 
επιδιωκόµενων στόχων. 
 

[Περιεχόµενα] 

2.7 Προσφερόµενες Υπηρεσίες προς χρήστες  
 
Σε αντίθεση µε τις εσωτερικές λειτουργίες, οι οποίες, στο πλαίσιο των δεδοµένων συνθηκών 
(ανεπάρκεια χώρων και έλλειψη προσωπικού), εκτελούνται σε ικανοποιητικό βαθµό, η κατάσταση είναι 
εντελώς ελλειµµατική όσον αφορά στην έκταση και ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών προς 
τους χρήστες. ∆εν υφίστανται ούτε κατά προσέγγιση υπηρεσίες υποστήριξης της Βιβλιοθήκης, όπως: 
 

1. Λειτουργίες επιµόρφωσης χρηστών (user training) για χρήση και αξιοποίηση του υλικού της 
Βιβλιοθήκης µε τη µορφή διοργάνωσης σεµιναρίων. Οι φοιτητές καλούνται να χρησιµοποιήσουν 
τη βιβλιοθήκη στα τέσσερα χρόνια των σπουδών τους µε µόνο εφόδιο την 45λεπτη ενηµέρωση 
που τους έγινε την πρώτη εβδοµάδα της εισαγωγής τους στο Πανεπιστήµιο και τα ειδικά φυλλάδια 
οδηγιών χρήσης. Πέραν αυτού ουδέν.  

2. Λειτουργίες υποστήριξης χρηστών µε τη µορφή γραφείoυ βοήθειας (help desk) στο οποίο 
οι χρήστες να απευθύνονται για την αντιµετώπιση εύκολα επιλύσιµων προβληµάτων. 

3. Τοµέας βιβλιογραφικής υποστήριξης κατά θεµατικά αντικείµενα ακόµη και του εντοπισµού 
βιβλίων από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης µέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου. 

4. Υποστήριξης για ορισµένα είδη υλικού (π.χ. βάσεις δεδοµένων) σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης 
π.χ. τρόπος αναζήτησης ανεξάρτητα από θεµατικό αντικείµενο. 

5. ∆ραστηριότητες ενεργητικής προώθησης υπηρεσιών πληροφόρησης (proactive information 
services) όπως η επιλεκτική διανοµή πληροφοριών (SDI: Selective Dissemination of Information) 
ανά θεµατικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. 

 
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης όπως τα σεµινάρια επιµόρφωσης και η βοήθεια χρηστών 
προϋποθέτουν, βεβαίως, επαρκές (ποσοτικά και ποιοτικά) προσωπικό στη Βιβλιοθήκη καθώς και χρόνο 
διαθέσιµο για οργάνωση, σωστή προετοιµασία, αξιολόγηση και προσαρµογή των σεµιναρίων στις 
ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών. 
 
Λόγω και της έλλειψης κρίσιµης µάζας κατάλληλου προσωπικού, δεν κατέστη δυνατόν να αναπτυχθούν 
ουσιαστικές υπηρεσίες πληροφόρησης, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερο τοµέα και χαρακτηρίζουν µια 
σύγχρονη βιβλιοθήκη σε ένα Πανεπιστήµιο, όπως η θεµατική βιβλιογραφική υποστήριξη χρηστών 
(reference department). Παρά το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν συνδροµές για 35 βάσεις δεδοµένων. 
Όσο δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών υποστήριξης το αποκτώµενο 
υλικό σε βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδοµένων, πολυµέσα κ.λ.π. µένει σε µεγάλο βαθµό ουσιαστικά 
ανεκµετάλλευτο και οι οικονοµικές δαπάνες, που πράγµατι γίνονται κάθε χρόνο, δεν µετατρέπονται 
τελικά σε επενδύσεις τεχνογνωσίας. 
 



Αναµένεται η κατάσταση να αλλάξει µε την έγκριση του προϋπολογισµού που έχει υποβληθεί από το 
Πανεπιστήµιο στη Βουλή για την τριετία 2001-2003. 
 
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης αναφέρονται λεπτοµερέστερα στο τρίτο µέρος. 

2.8 Ηλεκτρονικός Κατάλογος υλικού – Λογισµικό σύστηµα αυτοµατισµού 
Βιβλιοθήκης 

 
Με βάσει προσεγγιστικές εκτιµήσεις υπάρχουν συνολικά 170.000 ακαταλογογράφητα βιβλία, τα 
οποία βέβαια παραµένουν αναξιοποίητα από την ηµέρα παραλαβής τους (από 1 έως 7 χρόνια), 
οµαδοποιηµένα προσωρινά (;) και τοποθετηµένα σε ράφια ή ακόµη και σε κιβώτια, τσάντες, µεγάλες 
σακούλες κλπ.  σε αποθηκευτικούς χώρους (Πλατάνη, Λυόµενα, εργαστήριο καταλογογράφησης, 
Ενωτιάδη κλπ.). Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα και µια δυναµικότητα καταλογογράφησης από το 
προσωπικό της βιβλιοθήκης της τάξεως των 5.000 βιβλίων κατά µέγιστο το χρόνο, εύκολα προκύπτει 
ότι τα υπόλοιπα βιβλία θα ενταχθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο σε 34 χρόνια (!) (= 170.000 / 
5.000), εφόσον όµως δεν αγοραστεί κανένα νέο βιβλίο για τα επόµενα 34 χρόνια (!). 
 
Όσον αφορά τα ήδη καταλογογραφηµένα βιβλία (ή σωστότερα τις εγγραφές που βρίσκονταν ήδη στο 
σύστηµα), η ασυµβατότητα του προηγούµενου συστήµατος (TINLIB) µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 
2709) και µορφότυπα ανταλλαγής δεδοµένων (MARC format) είχε ως αποτέλεσµα να µεταφερθούν και 
στο νέο σύστηµα (ADVANCE) ορισµένα προβλήµατα σε επίπεδο δεδοµένων. Τα προβλήµατα αυτά είχαν 
και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα,  την αξιοπιστία και τη συνέπεια του σηµερινού ηλεκτρονικού 
καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. Αρχεία καθιερωµένων αποδόσεων (authority files). Το TINLIB µη έχοντας διακριτά υποπεδία 
για κάθε υποκατηγορία καθιερωµένων αποδόσεων (όπως ορίζεται στο MARC) συγκέντρωνε όλους 
τους καθιερωµένους όρους σε ένα µοναδικό πεδίο. Έτσι, αναγκαστικά, τα δεδοµένα 
µεταφέρθηκαν αυτούσια σε ένα υποπεδίο (606 του MARC) στο νέο σύστηµα ADVANCE, µε στόχο 
να καταχωρηθούν στο σωστό υποπεδίο εν ευθέτω χρόνο από την εταιρεία προµήθειας του 
συστήµατος, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές (ή γνωστό) στη Βιβλιοθήκη και κατ’ επέκταση στο 
Πανεπιστήµιο, ο βαθµός επιτρεπόµενης εµπλοκής ή παρέµβασης της (όποιας) εταιρείας σε τέτοιου 
είδους ζητήµατα. Οι Βιβλιοθήκες είναι υπεύθυνες να αποφασίζουν και ορίζουν τους κανόνες 
καταλογογράφησης του υλικού τους, µε βάση τις δικές τους ανάγκες και ασφαλώς σε καµιά 
περίπτωση οι εταιρίες προµήθειας του λογισµικού. Ειδικά η δηµιουργία και συντήρηση των 
αρχείων καθιερωµένων αποδόσεων είναι µια συνεχής και αδιάλειπτη (εσωτερική) λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης η οποία διαρκεί όσο συντηρεί κατάλογο του υλικού της. Έχει δε στόχο την 
οµογενοποίηση, συνέχεια και συνέπεια των αποδιδόµενων όρων που χρησιµοποιούνται για 
αναζήτηση του υλικού (θέµατα, συγγραφείς, εκδότες, τοπωνύµια, σειρές, οργανισµοί κλπ).  

2. Οι παράλληλοι τίτλοι στο TINLIB αποτελούσαν (σε αντίθεση µε τους ορισµούς του µορφότυπου 
MARC) ξεχωριστή  εγγραφή. Εµφανίζονταν έτσι για ορισµένες χιλιάδες βιβλίων δύο εγγραφές: µία 
κανονική και µία δεύτερη του παράλληλου τίτλου. Με τη µεταφορά των δεδοµένων, που 
πραγµατοποίησε η εταιρεία, από το παλιό σύστηµα στο νέο, οι µεν (κανονικές) εγγραφές 
συµπληρώθηκαν αυτόµατα από τους παράλληλους τίτλους, ταυτόχρονα όµως µεταφέρθηκαν και 
οι διπλές εγγραφές των παράλληλων τίτλων. Η διαγραφή αυτών των εγγραφών µε αυτόµατο 
και µαζικό τρόπο θεωρήθηκε παρακινδυνευµένη γιατί πιθανόν να συµπεριλάµβανε χρήσιµες 
εγγραφές και κρίθηκε ότι η διαγραφή έπρεπε να γίνει προσεκτικά για µία προς µία διπλοεγγραφή. 

3. Ένας ακόµη λόγος που ο αριθµός των καταχωρηµένων εγγραφών στα συστήµατα (παλιό και νέο) 
ήταν πολύ µεγαλύτερος από τα βιβλία που πραγµατικά αντιστοιχούσαν στη συλλογή, οφειλόταν 
και στις λεγόµενες εγγραφές προ-καταλογογράφησης. Το TINLIB δεν είχε (;) δυνατότητα  να 
χρησιµοποιεί αρχεία εργασίας (working files) ξεχωριστά από τον κανονικό κατάλογο. Με τη 
µεταφορά των δεδοµένων δεν µεταφέρθηκαν µόνο οι εγγραφές που αντιστοιχούσαν σε βιβλία της 
συλλογής αλλά και οι εγγραφές που είχαν καταβιβαστεί (downloading) από το INTERNET (MELVYL 
κλπ.) για να ταυτιστούν µε βιβλία που υπάρχουν, να τύχουν επεξεργασίας και να καταχωρηθούν 
ως κανονικές εγγραφές. Αποτέλεσµα ήταν κάποιες χιλιάδες εγγραφές, οι οποίες ήταν µεν χρήσιµες 
για µελλοντική καταλογογράφηση, αλλά παραπλανητικές για τον ανυποψίαστο χρήστη, αφού 
δεν αντιπροσώπευαν βιβλία. Από ειδικές αναφορές (report) του συστήµατος και εκτιµήσεις, ο 
ηλεκτρονικός κατάλογος στο νέο σύστηµα περιελάµβανε συνολικά 93.000 εγγραφές από τις 



οποίες µόνο 30-40.000 αντιστοιχούσαν πραγµατικά σε βιβλία ή αντίτυπα. Οι υπόλοιπες 40-
50.000 έπρεπε να διαγραφούν ή να µεταφερθούν.  

 
Όσον αφορά την ποιότητα των καταλογογραφηµένων εγγραφών ο κατάλογος χαρακτηριζόταν 
από µεγάλη ασυνέπεια λόγω έλλειψης, ασάφειας, ή χαλαρότητας στην εφαρµογή των διαφόρων 
κανόνων καταλογογράφησης (καθιερωµένες αποδόσεις) και της εµπλοκής πολλών εναλλασσόµενων 
εθελοντών, µε τις καλύτερες των προθέσεων αλλά χωρίς τον απαιτούµενο έλεγχο ποιότητας και 
προσαρµογής των εγγραφών στους κανόνες, από τη Βιβλιοθήκη.   
 
Σχετικά µε την καταλογογράφηση υλικού διαφορετικών ειδών ή προελεύσεων σηµειώνεται ότι: 

1. Οι συλλογές που αφορούσαν βάσεις δεδοµένων, πολυµέσα (multimedia), ταινίες video, 
µικροταινίες (microfilms), µικροδελτία (microfiche), ακουστικές ή µουσικές κασέτες, µουσικούς 
δίσκους, CD κλπ. δεν είχαν καταχωρηθεί στο σύστηµα ADVANCE. Ορισµένα από αυτά 
καταγράφονταν απλά σε ξεχωριστά αρχεία (π.χ. EXCEL) 

2. Οι δωρεές βιβλίων δεν καταχωρούντο στο σύστηµα. Γινόταν χειρόγραφη καταγραφή σε κινητά 
φύλλα. Έτσι όµως: 

•  ήταν αδύνατη η αναζήτηση αυτού του υλικού µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει 
έλεγχος για αποφυγή πιθανών ακούσιων διπλοπαραγελιών. 

• Πλήρης αδυναµία αξιοποίησης του υπάρχοντος υλικού αφού µετά την παραλαβή 
συσκευάζονται σε κιβώτια λόγω έλλειψης διαθέσιµου χώρου για ταξιθέτηση σε ράφια µέχρι 
την καταλογογράφηση.  

• Αδυναµία εκτίµησης της αξίας των (µη χρηµατικών) δωρεών, για κάλυψη λογιστικών και 
ελεγκτικών αναγκών. 

 
Όσον αφορά αυτό καθ’ αυτό το λογισµικό σύστηµα ADVANCE, τα περισσότερα υποσυστήµατα 
(modules) του λογισµικού ήταν ήδη εγκατεστηµένα, λειτουργούσαν και χρησιµοποιούντο για την 
εκτέλεση των καθηµερινών βιβλιοθηκονοµικών και συναφών εργασιών. Υπήρχαν όµως εκκρεµότητες σε 
ευάριθµα επιµέρους θέµατα, που αφορούσαν κυρίως αναβαθµίσεις νεότερων εκδόσεων, 
παραµετροποιήσεις σύµφωνα µε διεθνείς πρακτικές ή επιλογές της Βιβλιοθήκης κλπ. Οι εκκρεµότητες 
αυτές επηρέαζαν την πλήρη αξιοποίηση του συστήµατος. Ως τέτοιες αναφέρονται χαρακτηριστικά: 

• Εγκατάσταση εφαρµογής µε βάση το πρωτόκολλο Ζ39.50 για την επικοινωνία µε άλλα 
διαφορετικά συστήµατα στο web µε ενιαίο τρόπο αναζήτησης, και την εξ αποστάσεως 
πρόσβαση του καταλόγου από όλους τους χρήστες του INTERNET µέσω web. 

• Κλείσιµο οικονοµικής χρήσης. 
• ∆ηµιουργία νέων κωδικών κέντρων κόστους. 
• Παραµετροποίηση δωρεών. 
• Μαζική ανανέωση συνδροµών περιοδικών. 
• Κρατήσεις και ανανεώσεις υλικού εξ αποστάσεως από τους χρήστες. 
• Ταξιθέτηση αποτελεσµάτων αναζήτησης σε αλφαβητική σειρά για τις ελληνικές εγγραφές. 
• ∆υνατότητα προκράτησης εξ αποστάσεως. 
• κλπ.  

 
Για τους λόγους αυτούς η παραλαβή του συστήµατος από την προµηθεύτρια εταιρία δεν είχε 
ολοκληρωθεί. 
 

[Περιεχόµενα] 

2.9 Ηλεκτρονικά περιοδικά 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, από το Νοέµβριο 1999, υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης 
σε 110 ηλεκτρονικά περιοδικά. Η ανυπαρξία όµως υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης µέσω web 
(π.χ. αλφαβητικοί και θεµατικοί κατάλογοι µε οργανωµένες συνδέσεις στα εν λόγω περιοδικά) δεν 
επέτρεπε την ενηµέρωση και πλήρη αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας από τους χρήστες, ούτε βέβαια 
την συντήρηση αρχείου µε στατιστικά προσβάσεων για εξαγωγή συµπερασµάτων. Επιπλέον πρόβληµα 
αποτελούσε τόσο για τη Βιβλιοθήκη όσο και για τους χρήστες, η ανάγκη χορήγησης συνθηµατικών και 
κωδικών πρόσβασης σε κάθε χρήστη, για κάθε εκδότη-διαθέτη ή/και περιοδικό. 



2.10 Βάσεις δεδοµένων σε CD-ROM 
Σχετικά µε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων, που διαθέτει η Βιβλιοθήκη στη 
συλλογή της, είχε µεν αναγνωριστεί η ανάγκη αλλά η τεχνική λύση που είχε επιλεγεί δεν επέφερε τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα: 
Για την αξιοποίηση οποιασδήποτε βάσης δεδοµένων απαιτείτο η προ-εγκατάσταση του αντίστοιχου 
λογισµικού αναζήτησης (client) της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων στον υπολογιστή του κάθε 
χρήστη. Επιπλέον την ώρα της χρήσης ήταν απαραίτητο να βρίσκεται  στον οδηγό (drive) του 
εξυπηρετητή (CD-ROM server) ο αντίστοιχος δίσκος (ή δίσκοι) CD-ROM της βάσης δεδοµένων. Με τον 
τρόπο αυτό:  

• Επιτρέπεται, θεωρητικά, η ταυτόχρονη χρήση το πολύ 7 βάσεων δεδοµένων από τις 33 
διαθέσιµες, όσοι δηλαδή και οι οδηγοί (drives) του εξυπηρετητή. Αυτό όµως ισχύει µόνον 
εφόσον η κάθε βάση αποτελείται από 1 µόνο CD-ROM, στην πράξη βεβαίως υπάρχουν στη 
βιβλιοθήκη βάσεις που αποτελούνται από πολύ περισσότερα CD-ROM. 

• Ακόµη και έτσι δηµιουργούνται επιπλέον προβλήµατα χωρίς να εξασφαλίζεται η χρήση της 
βάσης από κάποιο «νέο» χρήστη την στιγµή που χρειάζεται τη βάση. Η διαδικασία που 
ακολουθείται προϋποθέτει συνεννόηση µε τα αρµόδια άτοµα στη Βιβλιοθήκη, ορισµό του 
χρόνου χρήσης, ενηµέρωση όσων χρησιµοποιούσαν την ήδη εγκατεστηµέµη βάση, 
αποµάκρυνση των CD-ROM της «παλιάς» βάσης, εγκατάσταση των CD-ROM της «νέας» βάσης, 
κοκ. 

• Η εγκατάσταση όλων των client σε όλους τους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών είναι 
πρακτικά ανέφικτη µε δεδοµένο τον αριθµό των υπολογιστών σε ένα Ίδρυµα όπως το 
Πανεπιστήµιο. 

• Για κάθε αναβάθµιση του λογισµικού αναζήτησης σε µία βάση θα έπρεπε να εγκαθίσταται και να 
προσαρµόζεται ο νέος client στους υπολογιστές όλων των ενδιαφεροµένων χρηστών. 

• Λόγω της ανεπάρκειας και των περιορισµών που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη επιλογή, 
ορισµένα CD-ROM βρίσκονται µόνιµα δανεισµένα (!) σε Τµήµατα για αποκλειστική αξιοποίηση 
από χρήστες του Τµήµατος χωρίς να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από άλλους χρήστες εντός 
και εκτός Τµήµατος. 

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν έχει την απαραίτητη εξοικείωση µε τη χρήση των περισσότερων 
βάσεων (τεχνικές και στρατηγικές αναζήτησης, δοµή περιεχοµένου, θεµατική κάλυψη, δυνατότητες 
αξιοποίησης περιεχοµέµου κλπ). Η Βιβλιοθήκη λόγω έλλειψης ειδικευµένου προσωπικού, έχει πρακτικά 
αναγκαστεί να αποποιηθεί της ευθύνης παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης από τις βάσεις δεδοµένων, 
τις οποίες διατηρεί. 

2.11 ∆ανεισµός (κυκλοφορία υλικού) 
Λόγω της έλλειψης προσωπικού αναγκάζονται όλοι οι απασχολούµενοι στη Βιβλιοθήκη (µόνιµοι και 
εργοδοτούµενοι φοιτητές) να καλύπτουν, εκ περιτροπής, τις ανάγκες στον τοµέα κυκλοφορίας υλικού 
(κρατήσεις - δανεισµός – επιστροφές - πρόστιµα). Επιπλέον η εκπαίδευση των εργοδοτούµενων 
φοιτητών κάθε άλλο παρά η απαιτούµενη είναι. Παρά την έκδηλη διάθεσή τους για εξυπηρέτηση η 
εµπλοκή πολλών δηµιουργεί λάθη και παραλείψεις µε συνέπεια την αναξιοπιστία της Βιβλιοθήκης στο 
θέµα των οφειλών επιστροφής δανεισµένων βιβλίων και επιβολής προστίµων. 

2.12 ∆ιαδανεισµός 
 
Η υπηρεσία είναι «υποτονική». Από πλευράς χρήσης αντιστοιχούν περίπου 3 άρθρα ανά µέλος του 
ακαδηµαϊκού προσωπικού. Ένας λόγος είναι οι τηρούµενες διαδικασίες, οι οποίες αποδεικνύονται 
χρονοβόρες σε ορισµένα Τµήµατα και αποθαρρύνουν τους χρήστες από τη χρήση της υπηρεσίας. Οι 
πηγές διαδανεισµού περιορίζονται µόνο στο ∆ίκτυο ∆ιαδανεισµού Ελληνικών Βιβλιοθηκών και στη 
Βρετανική Βιβλιοθήκη. Σε πολλές περιπτώσεις οι χρόνοι απόκρισης του δικτύου διαδανεισµού είναι 
µικρότεροι από τους χρόνους που απαιτούνται για την εξασφάλιση υπογραφής από τον υπεύθυνο του 
Τµήµατος.  
 
Το ίδιο ισχύει και για την συµµετοχή της Βιβλιοθήκης ως προµηθεύτρια φωτοαντιγράφων στο πλαίσιο 
του ∆ικτύου ∆ιαδανεισµού Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Από τη θέση µου ως συντονιστής του ∆ικτύου 
∆ιαδανεισµού, από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του, αλλά και σύµφωνα µε τα τηρούµενα  στο ΕΚΤ 



στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι η συµµετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι πολύ 
µικρότερη των πραγµατικών (=αντικειµενικών) δυνατοτήτων της µε βάση και µόνο τον αριθµό των 
περιοδικών που περιλαµβάνει στη συλλογή της (25η θέση στον πίνακα των 125 προµηθευτών, 5η µε 
βάση το µέγεθος της συλλογής περιοδικών). 

2.13 Παρουσία στο INTERNET 
Η παρουσία της Βιβλιοθήκης στο INTERNET είναι ανύπαρκτη. Υπάρχουν µόνο δύο σελίδες µε 
περιγραφικό υλικό, οι οποίες δεν έχουν ενηµερωθεί από την ηµέρα που δηµιουργήθηκαν. Η µόνη 
πληροφοριακή σύνδεση παραπέµπει στη ψηφιακή Βιβλιοθήκη την οποία δηµιούργησε ο γράφων στο 
ΕΚΤ (το γεγονός βεβαίως  µε τιµά αλλά αυτό δεν αρκεί).  

2.14 Συνεργασίες 
1. Είχαν αναπτυχθεί συνεργασίες µε το υπό δηµιουργία ∆ίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών 

(Cyprus Libraries Network). Οι εσωτερικές αδυναµίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου δεν της επέτρεψαν να συµβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του ∆ικτύου συνεργασίας. 
Στα θετικά ωστόσο συγκαταλέγεται η συµφωνία για κοινοπρακτική πρόσβαση στη βάση 
δεδοµένων Searchbank.  

2. Η Βιβλιοθήκη είχε φροντίσει να συµπεριληφθεί η συλλογή της στον «Συλλογικό Κατάλογο 
Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστηµονικές Βιβλιοθήκες» που συντηρείται από το ΕΚΤ(Εθνικό 
Κέντρο Τεκµηρίωσης) στην Ελλάδα. 

3. Η συµµετοχή της Βιβλιοθήκης στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών της έδωσε το δικαίωµα να 
συµµετέχει ενεργά στο ∆ίκτυο ∆ιαδανεισµού Ελληνικών Βιβλιοθηκών που συντονίζεται 
από το ΕΚΤ. Η συµµετοχή της ωστόσο είναι κατώτερη των δυνατοτήτων της  για τους 
παρακάτω λόγους: 
• Ως προµηθευτής δεν επιλέγεται από τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες µέλη του ∆ικτύου επειδή δεν 

υπάρχουν ακριβή στοιχεία των συλλογών της (Έτος-Τόµος έναρξης, πληρότητα συλλογής) 
στον προαναφερθέντα Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών, ο οποίος αποτελεί την 
τεκµηριωτική βάση για τη λειτουργία του ∆ικτύου. 

• Ως πελάτης η εσωτερική διαδικασία που απαιτείται πριν φθάσει το αίτηµα του 
ενδιαφεροµένου στη Βιβλιοθήκη αποδεικνύεται αρκετές φορές χρονοβόρα και αποφεύγεται.  

 
[Περιεχόµενα] 

 



 
3 Μέρος Τρίτο:  Πρόοδος µέχρι τώρα εργασιών - Στόχοι για 2000 – 2003. 

 
Το πρώτο διάστηµα ανάληψης των καθηκόντων µου, στην αρχή µε την ιδιότητα ως Εµπειρογνώµων σε 
θέµατα Βιβλιοθηκών και στη συνέχεια από τη θέση του ∆ιευθυντή της Βιβλιοθήκης, αφιερώθηκε κατά 
κύριο λόγο στην καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών, των προσφερόµενων υπηρεσιών και εν γένει 
της υπάρχουσας κατάστασης στη Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήµιο. Για το σκοπό αυτό 
πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά συναντήσεων και ενηµερώσεων από το προσωπικό βιβλιοθήκης, µέλη 
του ακαδηµαϊκού προσωπικού και εκπροσώπους των φοιτητών. 
 
Παράλληλα, η συµµετοχή στη Σύγκλητο βοήθησε σηµαντικά στο να σχηµατίσω, σχετικά γρήγορα, µια 
αρκετά καλή εικόνα για την πορεία των ακαδηµαϊκών επιλογών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Μου δόθηκε 
έτσι η δυνατότητα να εντοπίσω τις ανάγκες πληροφόρησης από πλευράς ακαδηµαϊκών και να 
ιεραρχήσω τις ενέργειες που έπρεπε να αναληφθούν για την επίλυση  των πλέον επειγόντων ζητηµάτων 
που αφορούσαν υπηρεσίες, τις οποίες θα µπορούσε άµεσα η Βιβλιοθήκη να προσφέρει στους 
ακαδηµαϊκούς.  
 
Σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα υπήρχε, σε τακτική εβδοµαδιαία βάση, συνεχής επικοινωνία και 
συνεργασία µε τους προϊσταµένους των Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου και τον ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης. Η 
συνεργασία αυτή βοήθησε αφενός να γνωρίσω την κατάσταση στο γενικότερο περιβάλλον του 
Πανεπιστηµίου και αφετέρου να εκτιµήσω τους απαιτούµενους χρόνους και διαδικασίες για την 
εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την οργάνωση των υφιστάµενων και την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη, η δηµιουργία των οποίων απαιτεί εγκρίσεις και από εξωπανεπιστηµιακούς 
παράγοντες και θεσµούς.  
 
Η ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης µε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών και των ρόλων που καλείται να 
διαδραµατίσει το Πανεπιστήµιο Κύπρου, προδιαγράφεται από 3 κατευθύνσεις: 

1. Οργάνωση των υφιστάµενων υπηρεσιών και λειτουργιών. 
2. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ψηφιακής πληροφόρησης. 
3. Σταδιακή µετεξέλιξη σε «κέντρο µαθησιακών πόρων», δηλαδή ένταξη και προσαρµογή των 

υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική πράξη και ουσιαστική υποστήριξη στην 
ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου. 

 
Οι συγκεκριµένοι άµεσοι στόχοι, που ετέθησαν για την τετραετία 2000-2003, αναλύονται σε 5 άξονες: 

1 Καταλογογράφηση υλικού 
2 ∆ηµιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης 
3 Εξασφάλιση διαθέσιµων χώρων 
4 Οργάνωση υφιστάµενων υπηρεσιών 
5 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

 

3.1 Καταλογογράφηση υλικού 
Η καταλογογράφηση του υλικού επιµερίστηκε σε 3 φάσεις: 

3.1.1.1 Ποιοτικός έλεγχος και εκκαθάριση του ηλεκτρονικού καταλόγου 

1. Αφορά την σύνταξη κανόνων για την απόδοση και καθιέρωση όρων, µε βάση τους οποίους 
αναπτύσσονται τα αρχεία καθιερωµένων αποδόσεων (authority files) και καταλογογραφούνται τα 
βιβλία. Οι βασικοί κανόνες έχουν ήδη συνταχθεί και ακολουθούνται για τις νέες καταλογογραφήσεις 
των βιβλίων από τον Απρίλη 2000 και εντεύθεν. 

2. ∆ιόρθωση των «καθιερωµένων όρων» που υπήρχαν και προσαρµογή τους στους παραπάνω 
κανόνες. Η διόρθωση άρχισε τον Απρίλη 2000 και θα συνεχίζεται τουλάχιστον για τον επόµενο 
χρόνο. Έχουν ήδη διορθωθεί µέχρι τώρα τα αρχεία συγγραφέων, εκδοτικών οργανισµών, 
ονοµάτων-θεµάτων, ενώ συνεχίζεται η διόρθωση στα αρχεία θεµάτων (γράµµα H αγγλικού 
αλφαβήτου) και των σειρών. 

3. Μεταφορά των καθιερωµένων όρων από το ενιαίο πεδίο 606 στα επί µέρους πεδία. Ισχύει ό,τι και 
στη διόρθωση. Η συντήρηση των αρχείων θα συνεχιστεί και µετά την ολοκλήρωση των 
διορθώσεων, αφού η διαδικασία ελέγχου και συντήρησης καθιερωµένων αποδόσεων αποτελεί πλέον 



πάγια εσωτερική λειτουργία του Τοµέα Καταλογογράφησης. Για την εκτέλεση των παραπάνω 
λειτουργιών (1-3) ορίστηκε ένας Βοηθός Βιβλιοθηκονόµος, µέλος του µόνιµου προσωπικού. 

4. Εντοπισµός, διαγραφή των διπλών και αποµάκρυνση των «παραπλανητικών» εγγραφών από 
τον κύριο κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Η διαδικασία άρχισε τον Απρίλη 2000. Συνεργάστηκαν 4 µέλη 
του προσωπικού. Έχουν ήδη αποµακρυνθεί περισσότερες από 30.000 εγγραφές αυτών των 
κατηγοριών. 

 
Παρά το γεγονός ότι ορισµένες διορθώσεις θα συνεχίζονται επί µακρόν, ο κατάλογος, από άποψη 
ποιότητας δεδοµένων, κρίθηκε ότι επιδέχεται διάθεσης µέσω web σε αποµακρυσµένους χρήστες. Ο 
κατάλογος βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση http://webopac.ucy.ac.cy . 

3.1.2 Αναδροµική καταλογογράφηση 

Για το µεγάλο όγκο των 170.000 περίπου ακαταλογογράφητων βιβλίων προκρίθηκε η λύση της 
αναδροµικής καταλογογράφησης (retrospective cataloguing) µε προσφυγή σε υπηρεσίες τρίτων. 
Η έλλειψη αντίστοιχου κονδυλίου στον προϋπολογισµό του 2000 δεν επέτρεψε την έναρξη των 
διαδικασιών, οι οποίες προγραµµατίζονται για τους πρώτους µήνες του 2001 µε την έγκριση του νέου 
προϋπολογισµού από τη Βουλή στον οποίο υπάρχει η πρόνοια για καταλογογράφηση. Ωστόσο ήδη έγινε 
εκτίµηση του ύψους του συνολικά απαιτούµενου κονδυλίου και της κατανοµής του στην τριετία 2001-
2003. Εξασφαλίστηκε επίσης, µε απόφαση της Συγκλήτου, η συµφωνία των Τµηµάτων να 
συνεισφέρουν ποσοστιαία από τον προϋπολογισµό τους των επόµενων χρόνων για την συµπλήρωση 
των απαιτούµενων κονδυλίων της αναδροµικής καταλογογράφησης. Επισηµαίνεται ότι η χρησιµοποίηση 
υπηρεσιών τρίτων δεν απαλλάσσει τη Βιβλιοθήκη από την εµπλοκή της στη διαδικασία της αναδροµικής 
καταλογογράφησης, αφού η Βιβλιοθήκη είναι «υποχρεωµένη» να προετοιµάσει το προς 
καταλογογράφηση υλικό, να θέσει προτεραιότητες, αλλά κυρίως να επιβλέπει την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των έτοιµων εγγραφών. Ειδικά την «υποχρέωση» του ποιοτικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν 
να την «εκχωρήσει» σε τρίτους. Αυτό µεταφράζεται σε ανάγκη επιπλέον προσωπικού για την περίοδο 
που θα διαρκεί η αναδροµική καταλογογράφηση. 
 

[Περιεχόµενα] 

3.1.3 Καταλογογράφηση τρεχουσών προσκτήσεων 

Σήµερα η καταλογογράφηση βασίζεται ουσιαστικά σε ένα (!) µόνο µόνιµο Βοηθό Βιβλιοθηκονόµο. Με 
την παρούσα οριακή, αριθµητική στελέχωση του προσωπικού δεν είναι δυνατή η ενίσχυση του τοµέα 
καταλογογράφησης µε µετακίνηση προσωπικού από άλλους τοµείς. Αυτό θα σήµαινε παντελή αναστολή 
άλλων λειτουργιών. Με την πρόσληψη νέων θέσεων εντός του 2000 και του 2001 και τη δηµιουργία 
οµάδας καταλογογράφων, προγραµµατίζεται η σταδιακή εξασφάλιση της έγκαιρης 
καταλογογράφησης των τρεχουσών προσκτήσεων (10-12.000 βιβλία) κάθε έτους σε αποδεκτό 
χρόνο. Στόχος είναι στο τέλος της τριετίας ο απαιτούµενος χρόνος για καταλογογράφηση των 
τρεχουσών προσκτήσεων να περιοριστεί στους τρεις µήνες από την απόκτηση του υλικού. 

3.2 ∆ηµιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης 

3.2.1 Βάσεις δεδοµένων  

Για την εξασφάλιση εξ αποστάσεως πρόσβασης στις 33 βάσεις δεδοµένων  σε µορφή CD-ROM, µέσω 
του Πανεπιστηµιακού δικτύου από όλους τους χώρους εργασίας των χρηστών εντός του 
Πανεπιστηµιακού συγκροτήµατος και των παραρτηµάτων, έχει ήδη ολοκληρωθεί η παραγγελία του 
συστήµατος ULTRANET. Η εγκατάσταση έχει προγραµµατιστεί για τα µέσα του Νοέµβρη 2000. 
Σηµειώνεται ότι επειδή δεν υπήρχε πρόνοια για το συγκεκριµένο κονδύλι στον προϋπολογισµό του 
2000, έγινε εσωτερική διευθέτηση στο κονδύλι 423 που και συµπληρώθηκε µε ποσό £6.500 από 
µεταφορά κονδυλίου του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  

3.2.2 Ηλεκτρονικά περιοδικά 

Η συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών πλήρους κειµένου προέρχεται από τρεις πηγές: 

http://webopac.ucy.ac.cy/


3.2.2.1 Συνδροµές της Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου 

Εξασφαλίστηκε και οργανώθηκε η πρόσβαση στο πλήρες κείµενο 346 ηλεκτρονικών περιοδικών που 
ανήκουν στις 1600 περίπου συνδροµές της Βιβλιοθήκης. Έχουν επίσης εντοπιστεί και ενταχθεί στη 
συλλογή ακόµη 140 περιοδικά, τα οποία διατίθενται ελεύθερα (δωρεάν) στο INTERNET. 
Η διαδικασίες ενεργοποίησης και οργάνωσης θα συνεχίζονται µέχρις ότου εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
όλα τα περιοδικά της συλλογής που διαθέτουν ηλεκτρονική έκδοση. Εάν εξασφαλιστούν οι αναγκαίες 
προσλήψεις προσωπικού, η διαδικασία αυτή αναµένεται να διαρκέσει περίπου 1 χρόνο. Μετά την 
εξασφάλιση  πρόσβασης σε όλα τα περιοδικά, η συντήρηση, πλέον, της συλλογής συνιστά νέα 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης και θα χρειαστεί την ενίσχυση µε το ανάλογο προσωπικό σε µονιµότερη 
βάση.  

3.2.2.2 Πρόσβαση στην υπηρεσία JSTOR 

Εξασφαλίστηκε η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο παλαιών τευχών των 154 περιοδικών της 
υπηρεσίας JSTOR. Για την κάλυψη του κόστους εγγραφής και συνδροµής επιχειρήθηκε, µε 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα, η αναλογική κατανοµή της αντίστοιχης δαπάνης στα Τµήµατα µε βάση τη 
θεµατική σύνθεση της συλλογής JSTOR. 

3.2.2.3 Συµµετοχή στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Το σηµαντικότερο επίτευγµα της περιόδου αποτελεί η ένταξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου στην Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link: Hellenic Academic 
Libraries Link). Με απόφαση της Συγκλήτου και  µετά από αίτηµα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου, αποφασίστηκε οµόφωνα τον Ιούλιο 2000, από την 32µελή συντονιστική επιτροπή της 
Κοινοπραξίας, η ένταξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου στην Κοινοπραξία. Στη  HEAL-link 
συµµετέχουν όλα τα ΑΕΙ (Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) και ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα) της Ελλάδας. Οι µέχρι τώρα συµβεβληµένοι εκδότες είναι οι ELSEVIER, ACADEMIC 
PRESS, SPRINGER VERLAG, KLUWER, MCB, OCLC ενώ συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις µε 
άλλους εκδότες και επιστηµονικές εταιρίες και παραγωγούς ή διαθέτες βάσεων δεδοµένων. 
Η ένταξη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου στην κοινοπραξία εξασφαλίζει κατ’ αρχήν την 
πρόσβαση στο σύνολο των περιοδικών της κοινοπραξίας, ήτοι στο πλήρες κείµενο περισσότερων από 
3.500 ηλεκτρονικών περιοδικών, χωρίς επιπλέον κόστος (πέραν αυτού που η Βιβλιοθήκη πληρώνει 
για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των δικών της συνδροµών). Το συνολικό κόστος των 
περιοδικών, στα οποία η Βιβλιοθήκη θα έχει πλέον πρόσβαση, ανέρχεται στο ποσό των 6-8.000.000 £ 
ετησίως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2000 το κόστος όλων συνδροµών της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου για περιοδικά ανήλθε στο ποσό των 370.000 £. 
Επιπλέον, η ένταξη µας στην Κοινοπραξία περιορίζει την ετήσια αύξηση των τιµών των περιοδικών, από 
πλευράς συµβεβληµένων εκδοτών, σε επίπεδα χαµηλότερα εκείνων που θα καλούµασταν να 
καταβάλουµε εκτός κοινοπραξίας. 
Για τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρονικών περιοδικών (και των τριών πηγών) έχει εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση απλά µέσω αναγνώρισης της διαδικτυακής διεύθυνσης του κάθε χρήστη (IP address) από 
τους υπολογιστές του κάθε εκδότη. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα περιοδικά είναι προσβάσιµα από κάθε 
χώρο εργασίας εντός του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Επιπλέον η ρύθµιση αυτή απαλλάσσει τόσο την 
Βιβλιοθήκη όσο και τους χρήστες από τη διαχείριση εκατοντάδων συνθηµατικών πρόσβασης.  
 

3.2.3 ∆ηµιουργία υπηρεσιών πληροφόρησης µέσω web - Ιστοσελίδες της 
Βιβλιοθήκης  

Με τη συµβολή µελών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης ήδη σχεδιάστηκαν και δηµιουργούνται οι 
πρώτες ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης. Πέρα από το περιγραφικό µέρος των δραστηριοτήτων της 
Βιβλιοθήκης (όροι λειτουργίας, ωράρια, προσφερόµενες υπηρεσίες, υπεύθυνοι λειτουργιών και 
υπηρεσιών, κλπ.) η Βιβλιοθήκη αναπτύσσει τη σταδιακή δηµιουργία µιας νοητής βιβλιοθήκης 
(virtual library), η οποία θα περιλαµβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης µέσω web. Μεταξύ αυτών 
περιλαµβάνεται πρόσβαση: 
1. Στον κατάλογο του υλικού  (OPAC: Online Public Access Catalogue) ήτοι σε 35-40.000 

καταλογογραφηµένα βιβλία της Βιβλιοθήκης. 



2. Στο πλήρες κείµενο 3-4.000 ηλεκτρονικών περιοδικών. Έχουν ήδη ετοιµαστεί και θα 
εγκατασταθούν εντός του Οκτωβρίου 2000 στις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης για άµεση αξιοποίηση 
αλφαβητικοί και θεµατικοί κατάλογοι µε τους πρώτους 1.520 τίτλους των προσβάσιµων 
ηλεκτρονικών περιοδικών και οι αντίστοιχες (ελεγµένες) συνδέσεις (346 συνδροµές Βιβλιοθήκης, 
154 JSTOR, 140 ελεύθερης πρόσβασης, 730 KLUWER και 180 Academic Press λόγω ένταξης στη 
HEAL-Link). Επιπλέον, θα είναι διαθέσιµη εφαρµογή, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη HEAL-Link, και 
επιτρέπει την ταυτόχρονη αναζήτηση των τίτλους ή/και του πλήρους κειµένου όλων των άρθρων 
που δηµοσιεύονται στα ηλεκτρονικά περιοδικά των συµβεβληµένων εκδοτών.  

3. Στις 35 βάσεις δεδοµένων της Βιβλιοθήκης (33 CD-ROM και 2 INTERNET) 
4. Στα ψηφιοποιηµένα αρχεία πλήρους κειµένου των 12.500 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών στο 

(Ελλαδικό) Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. 
5. Στο σύστηµα κατανεµηµένων βάσεων γκρίζας βιβλιογραφίας (grey literature) ARTEMIS.  

Το σύστηµα αποτελεί εφαρµογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης ψηφιακών τεκµηρίων DIENST και 
περιλαµβάνει ψηφιακά αντίτυπα των διπλωµατικών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών που 
εκπονούνται στα Ιδρύµατα-µέλη της Κοινοπραξίας HEAL-Link. 

6. Σε βάσεις δεδοµένων στο INTERNET µέσω συµφωνιών µε την κοινοπραξία HEAL-Link και 
αναλόγως των περιθωρίων του προϋπολογισµού. 

7. Σε δοµηµένα ευρετήρια (structured directories) µε συνδέσεις σε διαδικτυακούς τόπους 
ενδιαφερόντων των διαφορετικών οµάδων χρηστών της Βιβλιοθήκης. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί 
στην διευκόλυνση των χρηστών µε προβλήµατα όρασης.  

 
[Περιεχόµενα] 

3.3 Εξασφάλιση διαθέσιµων χώρων 
1. Ξεκίνησε η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισµού για αγορά και εγκατάσταση κινητών ραφιών 

στους χώρους του παραρτήµατος περιοδικών. Η τοποθέτηση των τόµων σε κινητά ράφια θα 
αυξήσει κατά 70% περίπου τον διαθέσιµο χώρο φύλαξης και θα αποσυµφορήσει την εν λόγω 
βιβλιοθήκη για τα επόµενα 5-7 χρόνια, όσον αφορά τις τρέχουσες συνδροµές και τα 
αναµενόµενα τεύχη. ∆εν επιλύει, εντούτοις, το πρόβληµα των παλαιών τευχών που 
ενδεχοµένως θα αποκτηθούν. Ήδη εκκρεµεί η παραλαβή 20.000 τόµων από την American 
Chemistry Society (ACS) µετά από πρωτοβουλία του Τµήµατος Χηµείας. 

2. Στα αιτήµατα από µέρους της Βιβλιοθήκης προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Επιτροπή 
Προγραµµατισµού Κτιρίων έχουν συµπεριληφθεί χώροι:  

• Για την φύλαξη παλαιών τευχών περιοδικών 100 τ.µ. 
• Για την φύλαξη συλλογών σπάνιων και πολύτιµων βιβλίων και δωρεών 100 τ.µ. 
• Για την δηµιουργία ξεχωριστού χώρου παραλαβών από αγορές και δωρεές 70 τ.µ. 

Στους χώρους που θα δηµιουργηθούν θα εγκατασταθούν και θέσεις εργασίας για νέο µόνιµο (3) και 
έκτακτο  (4-5) προσωπικό.  

3.4 Οργάνωση υφιστάµενων υπηρεσιών 
Για την καλύτερη οργάνωση των ήδη υφιστάµενων υπηρεσιών έχει ξεκινήσει σταδιακά από τον Μάη 
2000 η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η καταγραφή των ακολουθούµενων διαδικασιών επιλεκτικά 
σε συγκεκριµένες λειτουργίες. Στόχος είναι η σύνταξη έγγραφων διαδικασιών για κάθε επί µέρους 
εσωτερική λειτουργία και η προσπάθεια άµεσης βελτίωσης όσων λειτουργιών εξαρτώνται µόνον από 
εσωτερικές διευθετήσεις εντός της Βιβλιοθήκης ή του Πανεπιστηµίου. Στα πρώτα αποτελέσµατα αυτών 
των ενεργειών συγκαταλέγονται:  

• Ενηµέρωση των Τµηµάτων µε τις παραλαβές νέων βιβλίων κάθε µήνα. Η πρώτη αποστολή 
πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο 2000 και περιελάµβανε νέες παραλαβές του α’ εξαµήνου 2000. 
Οργανώνεται η οµαδική αποστολή µε επισυναπτόµενους καταλόγους νέων παραλαβών σε 
ηλεκτρονικά µηνύµατα (group e-mailing), ώστε όλα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού κάθε 
Τµήµατος να ενηµερώνονται για τις νέες προσκτήσεις του Τµήµατός τους. Οι κατάλογοι θα 
εγκαθίστανται σε µόνιµη βάση και σε ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. Εάν εξευρεθεί χώρος για την 
ταξιθέτηση των βιβλίων  σε ράφια µε βάση τον αριθµό παραλαβής, θα είναι δυνατή η επιλογή 
και έγκαιρη αξιοποίηση των νεοπαραλαµβανόµενων βιβλίων µε βάση τα στοιχεία παραλαβής, η 
προώθησή τους  από τους ενδιαφερόµενους καθηγητές για καταλογογράφηση κατά 
προτεραιότητα. 



• Αντίστοιχη διαδικασία προγραµµατίζεται να αρχίσει και για τις δωρεές, οι οποίες αρχίζουν πλέον 
να καταχωρούνται στο σύστηµα της Βιβλιοθήκης ADVANCE. 

• Η έκδοση αποδείξεων κατά την παραλαβή και επιστροφή δανεισµένων βιβλίων για 
αντιµετώπιση των προβληµάτων αξιοπιστίας των µέχρι τώρα ακολουθούµενων διαδικασιών 
δανεισµού.  

• Η είσπραξη προστίµων και το κλείσιµο εκκρεµοτήτων από οφειλές λόγω εκπρόθεσµης 
επιστροφής δανεισµένων βιβλίων. 

3.5 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
Εφόσον εγκριθούν από τη Βουλή τα κονδύλια του προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Κύπρου, που 
αφορούν την πρόσληψη νέου προσωπικού στη Βιβλιοθήκη, θα καταστεί δυνατή: 
1. Η ουσιαστική εξυπηρέτηση ειδικών οµάδων χρηστών (άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ή 

προβλήµατα όρασης). Στις αρχές Νοεµβρίου αναµένεται η εγκατάσταση του προσαρµοσµένου 
εξοπλισµού που θα επιτρέπει στους χρήστες µε προβλήµατα όρασης να χρησιµοποιούν όλες τις 
υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η προσπάθεια εντάσσεται στη συµµετοχή της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστηµίου Κύπρου στο έργο ACCELERATE, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
προγράµµατος Leonardo Da Vinci. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει προσωπικό υπολογιστή, 
λογισµικό ανάγνωσης οθόνης (screen readers JAWS, HAL), συνθέτη φωνής (speech 
synthesiser), πληκτρολόγιο-οθόνη αφής (Braille Display),και εκτυπωτή Braille. Η Βιβλιοθήκη 
άρχισε ήδη να οργανώνει την εξυπηρέτηση ενός µικρού αριθµού φοιτητών µε προβλήµατα 
όρασης και ενός (επισκέπτη) καθηγητή.  

2. Η διοργάνωση τακτικών σεµιναρίων σε χρήστες για την ενηµέρωση και την αξιοποίηση τόσο 
των διαφόρων υπηρεσιών που υφίστανται όσο και της νοητής βιβλιοθήκης που θα αναπτύσσεται 
συνεχώς. Τα σεµινάρια προγραµµατίζεται να αρχίσουν από το Γενάρη 2001. 

3. Η δηµιουργία Τοµέα Θεµατικής Βιβλιογραφικής Υποστήριξης µε ειδικούς σε θεµατικά 
αντικείµενα οι οποίοι θα λειτουργούν ως ενδιάµεσοι πληροφόρησης (information intermediaries). 
Ο τοµέας θα αποτελέσει τον πυρήνα για την µετεξέλιξη της Βιβλιοθήκης σε «Κέντρο 
Μαθησιακών Πόρων» (Learning Resources Centre) καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
«εκπαίδευσης εκ του µακρόθεν» (Distance Learning) και Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. 

4. Το άνοιγµα των υπηρεσιών πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου στην ευρύτερη επιστηµονική 
κοινότητα της Κύπρου (π.χ. εκπαιδευτικοί, ερευνητές, µελετητές, ιατροί κλπ). 

5. Η αναβάθµιση του ρόλου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου µε την ουσιαστική συµβολή της 
στις προσπάθειες συνεργασίας µεταξύ των Κυπριακών βιβλιοθηκών για τη δηµιουργία ∆ικτύου 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών και κατ’ επέκταση την αξιοποίηση από όλους τους ενδιαφερόµενους, 
του πλούτου που έχουν οι Κυπριακές Βιβλιοθήκες.  

 

3.6 Συνεργασίες της Βιβλιοθήκης 
• Η Βιβλιοθήκη συµµετέχει στο έργο ACCELERATE, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος 

Leonardo Da Vinci, για την επέκταση των υπηρεσιών της σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Για 
το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε τα Πανεπιστήµια Μακεδονίας, GRAZ, LINZ, το Κέντρο 
Οµιλούσας Λογοτεχνίας της Ολλανδίας, την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, καθώς και τη Σχολή Τυφλών 
και την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών στη Λευκωσία.  

• Σε συνεργασία µε τη Σχολή Βιβλιοθηκονοµίας των ΤΕΙ Αθήνας, εξασφαλίστηκε η 
απασχόληση Κυπρίων τελειόφοιτων των ΤΕΙ Ελλάδας για την πρακτική τους εξάσκηση στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Η συνεργασία αυτή αφενός θα συµβάλλει, έστω και 
µερικώς, στην αντιµετώπιση της έλλειψης προσωπικού στη Βιβλιοθήκη, αφετέρου θα 
συµπληρώσει την εκπαίδευση των τελειοφοίτων και θα τους επιτρέψει να προσφέρουν 
περισσότερα στις Κυπριακές Βιβλιοθήκες όπου θα απασχοληθούν.  Ανάλογη συνεργασία 
προγραµµατίζεται και µε το Σχολή Βιβλιοθηκονοµίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Ιόνιου 
Πανεπιστήµιου. 

• Σε συνεργασία µε µέλη του ∆ικτύου Κυπριακών Βιβλιοθηκών, διερευνάται η 
οικονοµικότητα κοινοπρακτικής πρόσβασης στη βάση δεδοµένων PAIS. 



• Με το Τµήµα Πληροφορικής προγραµµατίστηκε η συνεργασία µε φοιτητές του Τµήµατος, 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της διπλωµατικής τους εργασίας µε εφαρµογές που χρειάζεται η 
Βιβλιοθήκη (πρωτόκολλο Z39.50). 

• Σε συνεργασία µε την Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών (Αθήνα), υπεβλήθη κοινή πρόταση στο 
πλαίσιο της ∆ιακρατικής συνεργασίας Κύπρου Ελλάδας για τη δηµιουργία Συλλογικού 
Καταλόγου Βιοιατρικών περιοδικών στις Κυπριακές Βιβλιοθήκες. Αναµένεται έγκριση. 

• Σε συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Βιβλιοθήκη Ξάνθης) και τη 
∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, υπεβλήθη στο πλαίσιο του προγράµµατος «Θράκη – 
Αιγαίο – Κύπρος», πρόταση για χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για 
τη δηµιουργία καταλόγου µε δηµοσιεύµατα που αφορούν στην ιστορία της κάθε περιοχής και 
τον εµπλουτισµό της συλλογής. Αναµένεται έγκριση. 

3.7 ∆ιάφορα 
 

1. Παρά το ότι δεν υπήρχε σχετική πρόνοια στην υπογραφείσα το 1999 συµφωνία µε την εταιρία 
SWETS, προµηθευτή των περιοδικών της Βιβλιοθήκης, µετά από διαπραγµατεύσεις, εξασφαλίστηκε 
έκπτωση 2% στο συνολικό κόστος των συνδροµών για το 2000. Το ποσό της έκπτωσης εκτιµάται 
στις £8.000. Επί πλέον συµφωνήθηκε έκπτωση της τάξεως του 4% για το συνολικό ποσό του 
κόστους συνδροµών για το 2001, εφόσον συνεχίσει να είναι ο προµηθευτής και πραγµατοποιηθεί 
εγκαίρως η εξόφληση των αντίστοιχων τιµολογίων. 

2. Ολοκληρώθηκε η παραγγελία και αναµένεται η εγκατάσταση συστηµάτων αντικλεπτικής προστασίας 
στις Βιβλιοθήκες ΕΜΑ και Λατσιών.  

3. Εξασφαλίστηκε η χρηµατοδότηση µίσθωσης υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία της 
Τουρκολογικής Βιβλιοθήκης στο Παράρτηµα Λατσιών, ήδη δηµοσιεύτηκε η αντίστοιχη 
προκήρυξη ατόµων. 

 
[Περιεχόµενα] 
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