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Απολογισµός Βιβλιοθήκης 2002 
 

1. Συνοπτική παρουσίαση 
 

Οι κυριότερες δραστηριότητες που ανέλαβε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου κατά τη διάρκεια 
του 2002, παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες σε 7 άξονες δράσης παρακάτω: 

1.1 Πληροφοριακές πηγές και υλικό 

1.1.1 Επέκταση  των υποσυστηµάτων και των πηγών της ψηφιακής βιβλιοθήκης.  

• Εξασφάλιση πρόσβασης σε 6.000 ηλεκτρονικά περιοδικά µέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

• Μετατροπή της πρόσβασης σε ηλεκτρονική µόνον (e-only access) µε εξασφάλιση «εσαεί 
πρόσβασης» (perpetual access) και µετά την πιθανή διακοπή της συνδροµής στο µέλλον. 

• Αύξηση του αριθµού των διαθέσιµων από τη βιβλιοθήκη βάσεων δεδοµένων σε 100 µε τη 
εξασφάλιση πρόσβασης σε 45 νέες βάσεις δεδοµένων (3 ISI Citation Index, 12 OCLC, 30 CSA). 

• Εξασφάλιση ηλεκτρονικής πρόσβασης µέσω Internet σε 100+ ερµηνευτικά και βιογραφικά 
λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και άλλα έργα αναφοράς του Oxford Reference Online (ORO). 

• Σταδιακή µετακίνηση (20) βάσεων δεδοµένων από τοπικά συστήµατα δικτύωσης CD-ROM 
(ULTRANET, SPIRS, ERL) περιορισµένου αριθµού ταυτόχρονων χρηστών σε  πρόσβαση µέσω 
Internet και απεριόριστο αριθµό ταυτόχρονων χρηστών. 

• Εντοπισµός 200.000 ηλεκτρονικών βιβλίων πλήρους κειµένου κατανεµηµένων σε 100 
διαδικτυακές νοητές ψηφιακές συλλογές. Ανάρτηση στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης µε σύντοµη 
περιγραφή, στα ελληνικά, του περιεχοµένου κάθε συλλογής. 

• ∆ηµιουργία δοµηµένου ευρετηρίου 200+ χρήσιµων συνδέσεων σε διαδικτυακούς τόπους. 

1.1.2 Συνέχιση του έργου της αναδροµικής καταλογογράφησης. 

• Εξασφάλιση και εκπαίδευση νέου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου της αναδροµικής 
καταλογογράφησης. Αποτελέσµατα έτους: Καταλογογράφηση 48.501 βιβλίων (44.574 νέες 
εγγραφές). 

• Σταδιακή δηµιουργία οµάδας 20 έµπειρων καταλογογράφων (µέσον και ταυτόχρονα αποτέλεσµα 
του έργου). 

1.1.3 Απόκτηση νέων συλλογών 

• Αποκτήθηκαν µε δωρεά οι σηµαντικές συλλογές: Αδαµαντίου ∆ιαµαντή (1630 τόµοι), Peter 
Loisos, Γιώργου Αναγνωστόπουλου, το αρχείο του ∆ώρου Άλαστου. 

• Ένα 15σέλιδο χειρόγραφο του Νίκου Νικολαΐδη (από κονδύλι της Βιβλιοθήκης για το Τµήµα ΒΝΕ). 
• Αγορά όλων των βιβλίων του βιβλιοπωλείου ΕΣΤΙΑ της Λευκωσίας 19.800 βιβλία έναντι του 

ποσού των 28.000ΛΚ, µέσο κόστος απόκτησης ανά βιβλίο 1,41ΛΚ (συνεργασία µε ΙΣΑ, ΚΦΙ, ΒΝΕ). 
• Έλεγχος, εκτίµηση και διαπραγµατεύσεις για αγορά της βιβλιοθήκης ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου – 

Μαρίας Στασινοπούλου: πλήρεις συλλογές 154 περιοδικών νεοελληνικής λογοτεχνίας, 8.000 βιβλία 
(συνεργασία µε Τµήµα ΒΝΕ). 

• «Κανονικές» αγορές 5000 τίτλων από παραγγελίες Τµηµάτων. 

1.2 Χώροι 

1.2.1 ∆ηµιουργία νέων βιβλιοστασίων 

• ∆ιαµόρφωση υφισταµένων και νέων χώρων για την δηµιουργία νέων βιβλιοστασίων καθώς και 
γραφείων για την εγκατάσταση του νέου προσωπικού. 
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• Λειτουργία Βιβλιοστασίου Πελεγγάρη: ∆υναµικότητας 25.000 βιβλίων, µε την εγκατάσταση 
συστήµατος κινητών ραφιών αύξηση της δυναµικότητας σε 40.000 βιβλία. Πλήρωση όλου του 
βιβλιοστασίου το ∆εκέµβριο 2002.  

• Λειτουργία Βιβλιοστασίου Αµαράλ 7: ∆υναµικότητας 30.000 τόµων µε την εγκατάσταση 
συστήµατος κινητών ραφιών, επάρκεια του χώρου µέχρι την οριστική µεταφορά στο νέο Κτίριο 
της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστηµιούπολη. 

1.2.2 Στελέχωση παραρτηµάτων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου  

• Πλήρης κάλυψη και συστηµατική λειτουργία σε πλήρες ωράριο του Παραρτήµατος 
Τουρκολογικής Συλλογής στο Αµαράλ 7.  

• Μερική και ελλιπής κάλυψη αναγκών βιβλιοθήκης Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. 

1.3 Νέες Υπηρεσίες-Λειτουργίες 

1.3.1 Επέκταση υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης σε τυφλούς 

• Εγκατάσταση 2 προσαρµοσµένων σταθµών εργασίας (adaptive workstations) και ενός 
κλειστού συστήµατος τηλεόρασης για τους τυφλούς και άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα όρασης. 

• Πιλοτική παραγωγή εναλλακτικών µορφών υλικού µε ψηφιοποίηση έντυπου και ηχητικού 
υλικού. Πλήρης κάλυψη ατόµων µε προβλήµατα όρασης, ελλιπής κάλυψη τυφλών. 

1.3.2 Εκπαίδευση προσωπικού Βιβλιοθήκης 

• Προσπάθεια δηµιουργίας µαθησιακού περιβάλλοντος. Καθιέρωση διαδικασιών συνεχιζόµενης 
αλληλο-εκπαίδευσης του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Πραγµατοποίηση 29 εσωτερικών 
σεµιναρίων µε συµµετοχή όλου του προσωπικού. 

• 30 συµµετοχές-αποστολές προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες 
εντός και εκτός Κύπρου. 

• Ενθάρρυνση συνέχισης των σπουδών του προσωπικού σε επιστήµη πληροφόρησης (1 
απόκτηση πτυχίου, 1 υποτροφία του Πανεπιστηµίου Κύπρου για εξ αποστάσεως απόκτηση 
πρώτου πτυχίου, 1 εξ αποστάσεως µεταπτυχιακό). 

1.3.3 Εκπαίδευση χρηστών 

• Παραγωγή εκπαιδευτικής βιντεοταινίας «Πρώτη γνωριµία µε τη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου» διάρκειας 28’. 

• Σχεδιασµός ύλης 3 διαφορετικών επιπέδων εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τη χρήση των 
πηγών της βιβλιοθήκης (ΣΕΜΒΙΒ-1, ΣΕΜΒΙΒ2, ΣΕΜΒΙΒ-3). 

• ∆ιοργάνωση 7 σεµιναρίων (ΣΕΜΒΙΒ-1) σε 120 προπτυχιακούς και 15 µεταπτυχιακούς φοιτητές.. 

• Σύνταξη οδηγών χρήσης του καταλόγου της Βιβλιοθήκης, εκτύπωση φυλλαδίων, ανάρτηση στις 
ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης. 

1.4 Εγκατάσταση και λειτουργία αυτοµατισµών 

• Εγκατάσταση συστήµατος έκδοσης ταυτοτήτων µελών Βιβλιοθήκης. Έκδοση 1150 
ταυτοτήτων Βιβλιοθήκης (όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, οι νέοι µεταπτυχιακοί και οι νέοι 
χρήστες). Ενίσχυση του Ταµείου Ευηµερίας φοιτητών µε το 50% των καθαρών εσόδων. 

• Εγκατάσταση κερµατοδέκτη στη Κεντρική Βιβλιοθήκη για αυτόµατη πίστωση µονάδων των 
νέων ταυτοτήτων και χρήση τους στις φωτοτυπικές της Βιβλιοθήκης. 

• Παραγγελία και εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου δανεισµού βιβλίων και οπτικού 
υλικού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. 
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• Εγκατάσταση καρτών επαναφοράς τυποποιηµένων ρυθµίσεων στους κοινόχρηστους 
υπολογιστές. 

• Εγκατάσταση λειτουργιών χρηστών (patron functions) στο σύστηµα ADVANCE για online 
ανανεώσεις, κρατήσεις βιβλίων από το χώρο εργασίας των χρηστών. 

1.5 Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών 
• Έναρξη καταγραφής διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράµµατος εξασφάλισης ολικής 

ποιότητας του Πανεπιστηµίου.  
• Έναρξη καταγραφής δεικτών και στατιστικών. 
• Συµµετοχή σε πρόγραµµα συγκριτικής αποτίµησης απόδοσης (benchmarking) µε 5 

ακόµη πανεπιστήµια του ACU (Association of Commonwealth Universities). 
• Συστηµατικός έλεγχος παλαιών και τρεχουσών οικονοµικών απαιτήσεων από προµηθευτές. 

1.6 Προσφορά στην κοινωνία, σχέσεις µε τρίτους. 

1.6.1 Συµµετοχή σε εξωτερικά και εσωτερικά προγράµµατα. 

• Πιλοτικό Πρόγραµµα «∆ηµιουργίας Ψηφιακού Αρχείου Προφορικής Ιστορίας» του 
Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών. 

• Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράµµατος γλωσσικής τεχνολογίας 
EUROMAP. 

1.6.2 Συµβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών 

• ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικού σεµιναρίου χρήσης του συστήµατος Αυτοµατοποίησης 
Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5, στο προσωπικό κυπριακών Βιβλιοθηκών. 

• Εγκατάσταση 5 καταλόγων ανοιχτής πρόσβασης (OPACs) Κυπριακών Βιβλιοθηκών σε 
ΑΒΕΚΤ server Z39.50 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

• Υποστήριξη και συµβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών και 
Οργανισµών. 

1.6.3 Οικονοµική συµφωνία για την αποδοχή της παραλαβής συστήµατος 
∆ιαχείρισης Βιβλιοθήκης ADVANCE 

• Επίτευξη συµφωνίας για την οριστική αποδοχή του συστήµατος ADVANCE. Εξοικονόµηση 
17.200 ΛΚ από το συνολικό ποσό του συµβολαίου. 

1.6.4 Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης 

• Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Λάρισα, 5-8 Νοεµ. 2002). 

• Συνεντεύξεις σε Ραδιόφωνο ΡΙΚ. 

• Εγκαίνια  «Έκθεσης Παλαιών και Σπάνιων Βιβλίων» στον Αγρό, (15 Ιουνίου 2002). 

• Εκδήλωση εις µνήµη Αδαµαντίου ∆ιαµαντή και παράλληλη έκθεση πινάκων του ζωγράφου, 
διοργάνωση  µε τη Φιλοσοφική Σχολή (5 ∆εκ. 2002). 

1.7 Εκκρεµότητες – Προβλήµατα 

• Έλλειψη προσωπικού  (θεµατικών βιβλιοθηκονόµων, πληροφορικών, µεταφορέων). 

• Έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη υπάρχοντος προσωπικού αναλόγως ικανοτήτων και απόδοσης. 

• Εξεύρεση χώρων βιβλιοστασίων µέχρι οριστικής µεταφοράς στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης 
στην Πανεπιστηµιούπολη. 
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2 Αναλυτική Παρουσίαση 
 

2.1 Πληροφοριακές πηγές και υλικό 

2.1.1 Επέκταση  των υποσυστηµάτων και των πηγών της ψηφιακής βιβλιοθήκης.  

Εξασφάλιση πρόσβασης σε 6.000 ηλεκτρονικά περιοδικά µέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Οι 
12 εκδότες µε τους οποίους έχει υπογραφεί συµφωνία είναι οι παρακάτω (οι αριθµοί στις παρενθέσεις 
δείχνουν το πλήθος των προσβάσιµων τίτλων) : 

 
1. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (43) 
2. AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (44) 
3. BLACKWELL PUBLISHING (582) 
4. ELSEVIER SCIENCEDIRECT (1.731) 
5. SPRINGER LINK (413) 
6. MCB (143) 
7. KLUWER (761) 
8. INSTITUTE OF PHYSICS (24+) 
9. OXFORD UNIVERSITY PRESS (154) 
10. WILEY INTERSCIENCE (392) 
11. TAYLOR & FRANCIS (739) 
12. LIPPINCOTT, WILLIAMS & WILKINS (202) 

 
• Με την ολοκλήρωση των συµφωνιών πρόσβασης της HEAL-Link µε τους παραπάνω εκδότες 

(τέλη 2002) συµφωνήθηκε επίσης: 

1. Η µετατροπή της πρόσβασης σε ηλεκτρονική µόνον (e-only access) για όλα τα µέλη 
της Κοινοπραξίας. 

2. Η εξασφάλιση «εσαεί πρόσβασης» (perpetual access) στα ηλεκτρονικά τεύχη των 
πληρωµένων συνδροµών για όλα τα µέλη και µετά την πιθανή διακοπή της συνδροµής 
στο µέλλον. 

3. Η κατοχύρωση του δικαιώµατος δηµιουργίας ψηφιακού αρχείου για κάθε βιβλιοθήκη 
µέλος. 

4. Η δηµιουργία βιβλιοθήκης παρακαταθήκης µε την αποστολή στο τέλος κάθε χρόνου µιας 
πλήρους έντυπης σειράς περιοδικών από κάθε εκδότη στο ΕΚΤ για σκοπούς πιθανού 
διαδανεισµού στο µέλλον. 

5. Η συµµετοχή κάθε µέλους στο κοινοπρακτικό κόστος µε βάση οµόφωνα αποδεκτούς 
δείκτες. Ειδικά για τη συµµετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου στο 
consortium συµφωνήθηκε το 5,5% του κοινοπρακτικού κόστους, το Ποσοστό αυτό 
αντιστοιχεί στο κόστος των 500 περιοδικών των παραπάνω συµβεβληµένων εκδοτών, 
στα οποία η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου είχε συνδροµές πριν τη συµφωνία. 
Πρακτικά µε το κόστος των 500 περιοδικών οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου έχουν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση σε δωδεκαπλάσιο αριθµό 
τίτλων (6.000). 

• Αύξηση του αριθµού των διαθέσιµων από τη βιβλιοθήκη βάσεων δεδοµένων σε 100 µε τη 
εξασφάλιση πρόσβασης σε 45 νέες βάσεις δεδοµένων (3 ISI Citation Index, 12 OCLC, 30 
CSA). 

Ειδικά για τις τρεις βάσεις δεδοµένων του ISI (Social Science Citation Index, Science Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) η αρχική προσφορά του ISI ανήρχετο σε 414.000 
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USD (!) για 3 χρόνια. Μετά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών µε τους 
υπεύθυνους της HEAL-Link οι διαπραγµατεύσεις µε τη HEAL-Link και το ΕΚΤ αφενός και το ISI 
αφετέρου, κατέληξαν σε ετήσια συνδροµή ύψους 14.000 USD για το σύνολο των τριών βάσεων 
δεδοµένων και άπαξ καταβολή 10.000 USD για τα δεδοµένων των προηγούµενων 30 ετών. 
Αποτέλεσµα: όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου έχουν πρόσβαση στα 
πλήρη δεδοµένα των 30 ετών και στις 3 βάσεις δεδοµένων του ISI µε το ίδιο κόστος που 
προηγουµένως είχαν πρόσβαση σε δεδοµένα ενός έτους µόνον του Social Science Citation 
Index. 

• Εξασφάλιση ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 100+ ερµηνευτικά και βιογραφικά λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες και άλλα έργα αναφοράς του Oxford Reference Online (ORO). 

• Σταδιακή µετατόπιση (20) βάσεων δεδοµένων από τοπικά συστήµατα δικτύωσης CD-ROM 
(ULTRANET, ERL) περιορισµένου αριθµού ταυτόχρονων χρηστών σε  πρόσβαση µέσω Internet 
και απεριόριστο αριθµό ταυτόχρονων χρηστών. Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών 
πληροφόρησης καθιστά παρωχηµένο αυτό που µέχρι πριν 3-4 χρόνια αποτελούσε ίσως αιχµή. 
Το παράδειγµα των συστηµάτων δικτύωσης CD-ROM είναι χαρακτηριστικό. Πριν 2 χρόνια η 
Βιβλιοθήκη έλυσε το πρόβληµα της πρόσβασης στις τοπικά εγκατεστηµένες βάσεις δεδοµένων 
µε αυτό τον τρόπο. Η εµφάνιση όµως, ικανού πλέον αριθµού βάσεων δεδοµένων και η διάθεση 
τους µέσω Internet από τους ίδιους τους εκδότες ή παραγωγούς οδηγεί στη µετατόπιση της 
πρόσβασης µέσα από τους ιστότοπους των εκδοτών. Με τη λύση αυτή εξοικονοµούνται 
πολύτιµες ανθρωποώρες  των τεχνικών της Βιβλιοθήκης που απαιτούνταν για την ενηµέρωση 
(updating) των δεδοµένων στους τοπικούς εξυπηρετητές, λύνεται το συχνό φαινόµενο της 
ενηµέρωσης των δεδοµένων µε µικρές ή µεγάλες καθυστερήσεις, και επιτρέπεται η ταυτόχρονη 
πρόσβαση από πολλούς χρήστες. Επιπλέον προσφέρονται για αξιοποίηση νέες υπηρεσίες και 
ευκολίες όπως: σύνδεση αναφορών µε αναφερόµενα τεκµήρια (cross reference), σύνδεση σε 
πλήρη κείµενα ηλεκτρονικών τεκµηρίων µέσω προτύπων (SFX, DOI κλπ), δυνατότητες ένταξης 
σε ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφόρησης. Τέλος, τα δεδοµένα είναι προσβάσιµα εξ 
αποστάσεως και από τυφλούς χρήστες σε αντίθεση µε τη πλατφόρµα (CITRIX metaframe) στην 
οποία στηρίζονται οι εφαρµογές τοπικής δικτύωσης CD-ROM και αποτελεί «µαύρο κουτί» για τις 
υπόλοιπες διαδεδοµένες εφαρµογές (browsers). 

• Εντοπισµός 200.000 ηλεκτρονικών βιβλίων πλήρους κειµένου κατανεµηµένων σε 100 
διαδικτυακές νοητές ψηφιακές συλλογές. Ανάρτηση στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης µε 
σύντοµη περιγραφή, στα ελληνικά, του περιεχοµένου κάθε συλλογής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η παρουσία Κυπριακών κειµένων (ποίηση) στο διαδίκτυο. 

• ∆ηµιουργία δοµηµένου ευρετηρίου 200+ χρήσιµων συνδέσεων σε διαδικτυακούς τόπους. 
 

2.1.2 Συνέχιση του έργου της αναδροµικής καταλογογράφησης. 

2.1.3 Επιλογή µεθόδου αναδροµικής καταλογογράφησης 

Η έγκριση του προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Κύπρου για το έτος 2001 (Μάρτιος 2001), παρά το 
γεγονός ότι δεν προέβλεπε αύξηση του βασικού κονδυλίου 402, το οποίο χειρίζεται η Βιβλιοθήκη για 
απόκτηση βιβλίων, (ήτοι συνδροµές για περιοδικά και βάσεις δεδοµένων, βιβλιοδεσία και µεταφορικά), 
επέτρεψε ωστόσο νοµικά τη χρηµατοδότηση της καταλογογράφησης από το εν λόγω κονδύλι. Με την 
σύµφωνη γνώµη των Τµηµάτων για µερικό αυτοπεριορισµό στις αγορές υλικού, εξασφαλίστηκαν τα 
βασικά ποσά για την έναρξη του έργου της αναδροµικής καταλογογράφησης. 

Θεωρητικά υπήρχαν δύο εναλλακτικές λύσεις: 

α. Προσφυγή σε εξωτερικές υπηρεσίες από οργανισµούς ή εταιρείες, 

β. ∆ηµιουργία οµάδας καταλογογράφων από τη Βιβλιοθήκη. 

Η πρώτη επιλογή κρίθηκε ανεδαφική για τους παρακάτω λόγους. 
• Στην Κύπρο δεν υπάρχουν εταιρίες που διαθέτουν την ανάλογη εµπειρία, εξοπλισµό, προσωπικό, 

χώρους και οργάνωση. Στην Ελλάδα είναι γνωστή µία εταιρία (ELIDOC).  
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Η λύση της προσφυγής σε εξωτερικούς οργανισµούς ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις ήδη 
καταλογογραφηµένου υλικού, όπου υφίστανται έντυποι δελτιοκατάλογοι. Ουσιαστικά δηλαδή 
πρόκειται για αναδροµική µετατροπή (retrospective conversion) από έντυπη σε ηλεκτρονική µορφή 
υπαρχόντων καταλόγων και όχι για εξ αρχής αναδροµική καταλογογράφηση (retrospective 
cataloguing). Κατά τη διαδικασία αυτή οι έντυποι δελτιοκατάλογοι φωτοτυπούνται (τώρα πλέον  
σαρώνονται µε scanner σε µορφότυπο εικόνας) και τα αρχεία των εικόνων αποστέλλονται στην 
έδρα της εταιρίας, όπου πραγµατοποιείται η µετατροπή, η οποία συνίσταται στην παραβολή των 
αποστελλόµενων δεδοµένων µε διαδικτυακές βάσεις δεδοµένων και καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών 
και οργανισµών, στον εντοπισµό των κατάλληλων εγγραφών και στην ενσωµάτωσή τους σε αρχείο 
(MARC) το οποίο αποστέλλεται στην βιβλιοθήκη-πελάτη (βλ. πρόγραµµα ARGOS/ Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης). Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου το υλικό είναι 
ακαταλογογράφητο και άρα δεν υπάρχουν έντυποι δελτιοκατάλογοι για να σταλούν.  
Οι εναλλακτικές µέθοδοι που ακολουθούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τρεις: 

I. Η αποστολή  στην έδρα της εταιρίας, που θα αναλάµβανε την αναδροµική καταλογογράφηση, 
«εικόνων» 5-10 σελίδων από κάθε βιβλίο ήτοι: εξώφυλλο, σελίδα τίτλου, σελίδες µε πίνακες 
περιεχοµένων, αριθµό γραµµοκώδικα (barcode), κλπ. ώστε να είναι εφικτό ένα αποδεκτό 
επίπεδο καταλογογράφησης. Όµως στο σύνολο των 170.000 ακαταλογογράφητων βιβλίων 
του Πανεπιστηµίου Κύπρου αντιστοιχούν περίπου  1,5 εκατοµµύριο σελίδες φωτοτυπιών (ή 
σάρωσης)! Για την προετοιµασία αυτού του υλικού, την οργάνωση της αποστολής καθώς και 
την παραλαβή, τον έλεγχο και την αποδοχή ή απόρριψη των εγγραφών απαιτείται 
δυσανάλογα µεγάλο κόστος απασχόλησης προσωπικού της βιβλιοθήκης σε σχέση µε το 
αποτέλεσµα. Επιπλέον δεν αποµένει τεχνογνωσία στη Βιβλιοθήκη (και στην Κύπρο). 

II. Πρόχειρη καταγραφή των βασικών βιβλιογραφικών στοιχείων σε βάση δεδοµένων και 
αποστολή του πρόχειρου καταλόγου στην εταιρία. Ωστόσο η πρόχειρη καταγραφή 
συνεπάγεται σηµαντικό ποσοστό ασάφειας στην διαδικασία ταύτισης του τεκµηρίου και τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι ανάλογης ποιότητας. 

Στο παρελθόν (1997?) είχαν επιχειρηθεί από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου, 
ανεπιτυχώς,  οι δύο πρώτες µέθοδοι. 

o Είχαν ετοιµαστεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης φωτοτυπίες από ικανό αριθµό βιβλίων 
και εστάλησαν (;) σε κιβώτια για καταλογογράφηση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης. Ουδεµία εγγραφή ελήφθη, ενώ αγνοείται η τύχη των φωτοτυπιών. 

o Εστάλησαν 23.000 εγγραφές σε µορφή αρχείου Dbase στον Οργανισµό OCLC και 
αγοράστηκαν αντίστοιχες εγγραφές. Επεστράφησαν 11.000 εγγραφές (αµφιβόλου 
ποιότητας και πληρότητας). Λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν είχε καταστεί δυνατός ούτε 
ο έλεγχος ούτε η αξιοποίηση τους. Ωστόσο, σήµερα δεν χρειάζεται αγορά εγγραφών αφού 
αφενός µε την διαδικτύωση ικανού πλέον αριθµού βιβλιοθηκών µε περιεχόµενο συναφές µε 
αυτό της συλλογής µας (ΗΠΑ, Ελλάδα κ.α. ευρωπαϊκές χώρες, Τουρκία) και αφετέρου µε 
την ενεργοποίηση των κατάλληλων υποπρογραµµάτων του συστήµατος της Βιβλιοθήκης 
(ADVANCE), ένα σηµαντικό ποσοστό εγγραφών εντοπίζονται µε σχετική ευκολία στο 
διαδίκτυο και καταβιβάζονται (downloading)  σε µορφότυπο MARC για να εισαχθούν στον 
κατάλογο αφού προηγουµένως ελεγχθούν προσαρµοστούν και προστεθούν τα τοπικά 
στοιχεία από τον καταλογογράφο.  

III. Η τρίτη εναλλακτική µέθοδος προσφυγής σε εταιρίες καταλογογράφησης αναφέρεται στην 
εγκατάσταση προσωπικού της εταιρίας στους χώρους της βιβλιοθήκης-πελάτη και εξασφάλιση 
από τη βιβλιοθήκη του αναγκαίου εξοπλισµού,   βοηθηµάτων και δικτύωσης για όλη τη 
διάρκεια του έργου. Στην περίπτωση αυτή το αναµενόµενο ποιοτικό αποτέλεσµα είναι µεν 
υψηλό αλλά το οικονοµικό κόστος ασύµφορο, αφού πέραν του πραγµατικού κόστους 
αµοιβών του ειδικευµένου προσωπικού που απασχολείται από την εταιρία, προστίθεται και το 
επιχειρηµατικό κέρδος της εταιρίας. Ειδικά στην Κύπρο τέτοιο προσωπικό δεν υπήρχε άρα 
έπρεπε ή να µεταφερθεί (=επιπρόσθετο κόστος διαµονής) ή να δηµιουργηθεί από υπάρχοντες 
Κυπρίους βιβλιοθηκονόµους. 

Για όλους του παραπάνω λόγους απορρίφθηκαν οι µέθοδοι προσφυγής σε εξωτερικούς οργανισµούς ή 
εταιρίες. Προκρίθηκε η  λύση της δηµιουργία οµάδας καταλογογράφων εντός της Βιβλιοθήκης από την 
ίδια τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Τα θετικά σηµεία της λύσης αυτής συνοψίζονται στα 
εξής: 
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o Ελεγχόµενο επίπεδο ποιότητας εγγραφών, απόλυτη προσαρµογή στις ακολουθούµενες πολιτικές 
καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης. 

o Μείωση του απαιτούµενου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου στα ελάχιστα δυνατά 
επίπεδα. 

o Μείωση του τελικού κόστους στο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου σε επίπεδα 
κατώτερα εκείνων της προσφυγής σε εταιρίες. 

Με την επιλογή αυτής της λύσης, οι αντικειµενικές δυσκολίες που έπρεπε να υπερπηδηθούν ήταν. 
o η εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού στην Κύπρο (το εξειδικευµένο σπανίζει) και η συστηµατική 

οργάνωση της εκπαίδευσής του, 
o η εύρεση και διαµόρφωση χώρων (επίσης σπανίζουν) για την εγκατάσταση του προσωπικού 

στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
o η έγκαιρη απόκτηση και εγκατάσταση του εξοπλισµού και δικτυωµένων σταθµών εργασίας, 
o η προσαρµογή του και οµαλή αφοµοίωση του νέου προσωπικού από την Βιβλιοθήκη. 

Χάρις στο συντονισµό του έργου αλλά και την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κύπρου 
(Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Οικονοµικών και Προσωπικού, Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) το 
εγχείρηµα ξεκίνησε µε απόλυτη επιτυχία σε όλους τους τοµείς. 

2.1.4 Στελέχωση οµάδας καταλογογράφησης 

Εξασφάλιση και εκπαίδευση νέου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου της αναδροµικής 
καταλογογράφησης. 
Η σταδιακή δηµιουργία οµάδας 20 έµπειρων καταλογογράφων αποτελεί µέσον και ταυτόχρονα 
αποτέλεσµα του έργου. Η πρόσληψη νέου προσωπικού έγινε σταδιακά τόσο για λόγους 
διαθεσιµότητας κατάλληλου προσωπικού, όσο και για λόγους αφοµοίωσης στο περιβάλλον της 
Βιβλιοθήκης και εξασφάλισης χώρων. Για την στελέχωση της οµάδας καταλογογράφων επιλέχθηκαν 
κατά κανόνα απόφοιτοι Σχολών Βιβλιοθηκονοµίας ήτοι από τα ΤΕΙ Αθήνας, από τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο αλλά και 5 Τουρκολόγοι και πτυχιούχοι 2 Κλασσικών σπουδών. Εξ αυτών 3 
διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο (2 master, 1 PHD) και ένας συνεχίζει µεταπτυχιακές σπουδές. Επιπλέον 
ένα άτοµο από το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Κύπρου (Silvia Lamata) 
προσέφερε αµισθί τις υπηρεσίες της στη Βιβλιοθήκη επί ενάµισι και πλέον χρόνο. 
Συνολικά οργανώθηκαν 5 εκπαιδευτικά προγράµµατα (2001-2002) διάρκειας 1,5 - 2 µηνών έκαστο για 
την κατάρτιση των νέων καταλογογράφων. Από πλευράς εκπαιδευοµένων απαιτήθηκαν συνολικά 832 
ανθρωποηµέρες εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Η εκπαίδευση του προσωπικού περιελάµβανε 
µεταξύ άλλων: 
 
• Γνωριµία µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ξενάγηση στους χώρους, εισαγωγή στις 

λειτουργίες και υπηρεσίες της, 
• Παρουσίαση και περιήγηση στις ιστοσελίδες της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Κύπρου ήτοι στον κατάλογο ανοιχτής πρόσβασης OPAC, στις βάσεις δεδοµένων στο ULTRANET 
και στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά περιοδικά, στο ευρετήριο των χρήσιµων συνδέσεων κλπ. 

• Σύντοµη εισαγωγή στα προγράµµατα του Microsoft office (word, excell, outlook, PowerPoint), 
• Το µορφότυπο UNIMARC, πεδία, δείκτες 
• Πρότυπο AACR2, 
• Αρχεία καθιερωµένων αποδόσεων (authority files), 
• Ταξινοµικό Σύστηµα LC (Library of Congress), 
• Το λογισµικό πρόγραµµα σύστηµα ADVANCE, 
• Χρήση προτύπου Ζ39.50 και αρχείου εργασίας για εντοπισµό εγγραφών σε καταλόγους 

βιβλιοθηκών στο διαδίκτυο, αποθήκευση και επεξεργασία, 
• Πολιτική καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου, 
• Πρακτική εξάσκηση, δοκιµαστικές εγγραφές σε ποικιλία θεµάτων αντιµετώπιση προβληµάτων 

καταλογογράφησης, 
• Εισαγωγή εγγραφών στο κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
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Εκτός από το οικονοµική και ποιοτική διάσταση, το σηµαντικότερο όφελος από την επιλογή της 
οργάνωσης της αναδροµικής καταλογογράφησης από την ίδια τη Βιβλιοθήκη, αποτελεί η 
δηµιουργία µιας καλά οργανωµένης οµάδας µε την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα να 
αναλάβει και να φέρει σε πέρας, αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου στην Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου, την αναδροµική καταλογογράφηση και άλλων (ή/και όλων των) 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών. 

 

 

2.1.5 Αποτελέσµατα καταλογογράφησης έτους 2002:  

Καταλογογράφηση 48.501 βιβλίων (44.574 νέες εγγραφές). 
 

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Αναδροµική καταλογογράφηση – Νέες εγγραφές ανά Τµήµα και εξάµηνο 

 
  2001 2002-A 2002-B 
BROWN 185 3   
CYPR 333 1032 119 
NCF 6 128 362 
VIDEO       
ΑΡΧ 710 907 578 
ΑΤΕ 13 70 85 
ΒΙΒ 2190 2602 2717 
ΒΙΟΛ       
ΒΝΕ 271 817 440 
∆∆Ε 149 63 594 
∆ΩΡΕΑ 71 455 1306 
ΕΛΛ 148 20 178 
ΕΠΑ 798 2164 1753 
ΕΣΤΙΑ   1246 12530 
ΗΛΕΚ       
ΙΣΑ 266 456 206 
ΚΠΕ 248 595 417 
ΚΦΙ 782 1936 774 
ΜΑΣ 65 157 5 
ΜΗΧ       
ΞΓΛ 1083 1940 270 
ΟΙΚ 202 415 12 
ΠΑΛΛΑ     46 
ΠΛΗ 246 433 15 
ΠΟΛ       
ΤΟΥ 3694 3079 3167 
ΦΕΠ 56 49 8 
ΦΥΣ 109 364 12 
ΧΗΜ 5 24 25 
ΣΥΝΟΛΟ 11630 18955 25619 
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2.1.6 Απόκτηση νέων συλλογών 

• Αποκτήθηκαν µε δωρεά οι σηµαντικές συλλογές: Αδαµαντίου ∆ιαµαντή (1630 τόµοι), Peter 
Loisos, Γιώργου Αναγνωστόπουλου, το αρχείο του ∆ώρου Άλαστου.  

• Ένα 15σέλιδο χειρόγραφο του Νίκου Νικολαΐδη (από κονδύλι της Βιβλιοθήκης για το Τµήµα 
ΒΝΕ), 

• Αγορά όλων των βιβλίων του βιβλιοπωλείου ΕΣΤΙΑ της Λευκωσίας (19.800 τόµοι) 
(συνεργασία µε ΙΣΑ, ΚΦΙ< ΒΝΕ). ΕΣΤΙΑ, 28000 ΛΚ, νέοι τίτλοι,  

• Έλεγχος, εκτίµηση και διαπραγµατεύσεις για αγορά της βιβλιοθήκης ∆ηµήτρη 
∆ασκαλόπουλου – Μαρίας Στασινοπούλου: πλήρεις συλλογές 154 περιοδικών νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, 8.000 βιβλία (συνεργασία µε Τµήµα ΒΝΕ) 

• «Κανονικές» αγορές 5500 τίτλων από παραγγελίες Τµηµάτων. 

2.2 Χώροι 

2.2.1 ∆ηµιουργία νέων βιβλιοστασίων 

Όπως αναφερόταν και στην προηγούµενη έκθεση ένα από τα βασικά ζητήµατα που έχρηζε άµεσης 
αντιµετώπισης ήταν αυτό της ανεπάρκειας των χώρων τόσο για γραφεία και θέσεις εργασίας του 
προσωπικού όσο και για νέα βιβλιοστάσια, τα οποία θα «υποδέχονταν» τα νέα καταλογογραφηµένα 
βιβλία και εν γένει έντυπο υλικό. Στον τοµέα αυτό προχώρησε η διαµόρφωση υφισταµένων και νέων 
χώρων για την δηµιουργία νέων βιβλιοστασίων καθώς και γραφείων για την εγκατάσταση του νέου 
προσωπικού. 

• Βιβλιοστάσιο Πελεγγάρη:  
∆υναµικότητας 25.000 βιβλίων, µε την εγκατάσταση συστήµατος κινητών ραφιών αύξηση 
της δυναµικότητας σε 40.000 βιβλία. Ωστόσο λόγω της µαζικής πλέον παραγωγής 
καταλογογραφηµένων βιβλίων οι δυνατότητες του εν λόγω βιβλιοστασίου εξαντλήθηκαν 
όπως ακριβώς προβλέφτηκε, σε ένα περίπου 12µηνο από τη δηµιουργία του. 

• Βιβλιοστάσιο  Αµαράλ 7:  
Τον Μάρτιο 2002 σε συνεννόηση µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κύπρου 
ενοικιάστηκε χώρος 150 τ.µ. στο κτίριο Αµαράλ 7. Μετά τις απαραίτητες διαρρυθµίσεις 
(κινητά ράφια, δικτύωση κλπ.) χρησιµοποιείται για τη στέγαση και λειτουργία της 
Τουρκολογικής συλλογής η οποία µεταφέρθηκε (για πολλοστή φορά) από τους χώρους των 
Λατσιών. Η δυναµικότητα είναι της τάξεως 30.000 τόµων µετά την εγκατάσταση 
συστήµατος κινητών ραφιών. Η επάρκεια του χώρου εκτιµάται µέχρι την οριστική 
µεταφορά στο νέο Κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστηµιούπολη. Σηµειώνεται η 
συµµετοχή του Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών που διέθεσε 20.000 ΛΚ για 
καταλογογράφηση της συλλογής. 

2.2.2 Στελέχωση παραρτηµάτων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου  

• Η Τουρκολογική βιβλιοθήκη µετά από δέκα χρόνια συνεχών ταλαιπωριών κατόρθωσε να 
λειτουργεί µε πλήρεις υπηρεσίες και πλήρες ωράριο στο χώρο του ισογείου-υπογείου 
Αµαράλ 7. ∆ιαθέτει µια πλήρως καταλογογραφηµένη συλλογή αποτελούµενη από 12.000 
βιβλία και ανάλογους τόµους περιοδικών. 

• Μερική και ελλιπής κάλυψη αναγκών βιβλιοθήκης Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας. Μια βιβλιοθηκονόµος εργάζεται ως καταλογογράφος στο χώρο της ΕΜΑ 
αλλά δεν επαρκεί για την κάλυψη πλήρους ωραρίου λειτουργίας. Παρά την αξιοποίηση 
εργοδοτούµενων φοιτητών συνεχίζονται οι δυσλειτουργίες. Ο διαθέσιµος  χώρος για 
βιβλιοστάσια στην ΕΜΑ έχει προ πολλού εξαντληθεί. Το γεγονός αποτελεί σηµαντικό 
περιορισµό για την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω συλλογής. Ωστόσο η συλλογή αυξάνει 
συνεχώς από αγορές και δωρεές. 
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2.3 Νέες Υπηρεσίες-Λειτουργίες 

2.3.1 Επέκταση υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης σε τυφλούς 

• Εγκατάσταση 2 σταθµών εργασίας και ενός κλειστού συστήµατος τηλεόρασης για τους 
τυφλούς και άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα όρασης. 

• Εξασφάλιση υλικού µαθηµάτων σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Πληροφορικής, Ξένων 
Γλωσσών, ΒΝΕ. ∆ηµιουργία ψηφιακού ηχητικού υλικού «Εισαγωγή στην Πληροφορική» 
µαθηµάτων ΠΛΗ001 (πιλοτικό)  

• Πιλοτική παραγωγή εναλλακτικών µορφών υλικού µε ψηφιοποίηση έντυπου και ακουστικού 
υλικού (ψηφιακά κείµενα, µεγαλογράµµατα, ηχητικό υλικό). Πλήρης κάλυψη ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης, ελλιπής κάλυψη τυφλών. 

• Οργάνωση µαθηµάτων εκµάθησης προγραµµάτων σε παραθυρικό περιβάλλον (windows) σε 
τυφλούς φοιτητές από τυφλό φοιτητή εργοδοτούµενο στη Βιβλιοθήκη. 

2.3.2 Εκπαίδευση προσωπικού Βιβλιοθήκης 

 Καθιέρωση διαδικασιών συνεχιζόµενης αλληλο-εκπαίδευσης του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και 
προσπάθεια δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος. Η αντίληψη της ∆ιεύθυνσης της Βιβλιοθήκης 
για το χαρακτήρα της σύγχρονης βιβλιοθήκης είναι ότι πρόκειται για ένα ζωντανό χώρο, τα 
δεδοµένα και οι δυνατότητες του οποίου µεταβάλλονται συνεχώς τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια µε 
ραγδαίους ρυθµούς. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης δεν έχει τη δυνατότητα να αγνοεί τις εξελίξεις ή 
να αδιαφορεί. Ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει άµεσα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου δεν επιτρέπει την παγίωση µιας κακώς εννοούµενης «δηµοσιοϋπαλληλικής» νοοτροπίας, 
ούτε της ψευδαίσθησης ότι τα όποια γνωστικά εφόδια αποκτήθηκαν στο παρελθόν είναι επαρκή για 
την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών του παρόντος. Η βιβλιοθήκη πρέπει να µετασχηµατιστεί 
γρήγορα σε χρήσιµο αν όχι πολύτιµο συνεργάτη κάθε  χρήστη (ακαδηµαϊκού, φοιτητή ή εξωτερικού 
µέλους). Σε µια προσπάθεια ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης και της δηµιουργίας 
µαθησιακού κλίµατος και περιβάλλοντος που θα τροφοδοτεί και θα προωθεί συνεχώς την ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω.   

 

2.3.3 Οργάνωση 30 εσωτερικών σεµιναρίων 

 Τον Απρίλιο 2001 άρχισαν εσωτερικά σεµινάρια επιµόρφωσης και ενηµέρωσης και συνεχίστηκαν το 
2002. Τα σεµινάρια οργανώνονται και προετοιµάζονται εκ περιτροπής από µέλη του προσωπικού και 
παρακολουθούνται από όλο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Στόχο έχουν την εξοικείωση του 
προσωπικού µε το περιεχόµενο των πηγών πληροφόρησης και την απόκτηση εκείνων των γνώσεων 
και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να εκπαιδεύσουν τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Μέχρι 
σήµερα έχουν διεξαχθεί 30 τέτοια σεµινάρια, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν τα εξής 
θέµατα: 

 
Πίνακας 4. Εσωτερικά σεµινάρια Προσωπικού 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1. Μαρία Χαράκη/Μάριος Ζ. ∆ανεισµός Multimedia 29/5/2001 

2. Αντζιη Μάτσα Μάριος Ζ. ∆ανεισµός Εξ. Χρ. C.C.T.V. 4/6/2001 

3. Μαρία Χαράκη FirstSearch 12/6/2001 

4. Μαρία Χαράκη ShelveIt 11/7/2001 

5. Αρετή Γρηγορίου Μετακόµιση  Περ/κών 24/7/2001 

6. Ευγένιος Ιωαννίδης Training Τρίτης 1/8/2001 

7. Αντρέας Α./Ελενα ∆. Ηλ. Περ/κά / Ε.Κ.Τ. 7/8/2001 

8. Μαρία Χαράκη SearchBank 14/8/2001 
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9. Ευγένιος Ιωαννίδης Training Τρίτης 21/8/2001 

10. Έλενα ∆ιοµήδη Ε.∆.Β: Συλλογή Περ/κών 25/9/2001 

11. ∆έσποινα Λάµπρου Προληπτική Συντήρηση 2/10/2001 

12. Γιούλα Μονιάτη Geopac Advance 10/10/2201 

13. ∆έσποινα Λάµπρου Βιβλιοδεσία 17/10/2001 

14. Φίλιππος Τσιµπόγλου Z39.50 24/10/2001 

15. Ι, Χ, Ε, Λ. Τουρκ/κή Βιβλιοθήκη 31/10/2001 

16. Ανδρέας Ανδρέου Αρχείο Καθιερωµένων Όρων 7/11/2001 

17. Τσιµπόγλου, Γιούλα, Έλενα 10° Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβ. 14/11/2001 

18. Μαίρη Μανώλη Library of Congress 21/11/2001 

19. Αλέκα Σ., Χαρούλα ∆. ELECTRE & BOOKFIND 28/11/2001 

20. Γιάννος Παναγιωτάκης Μηχανές Αναζήτησης 5/12/2001 

21. Ευγένιος Ιωαννίδης Οµάδα Καταλογογράφησης 12/12/2001 

22. Μαίρη Μανώλη Τουρκικές Βιβλιοθήκης 19/12/2001 
 

• Πραγµατοποίθηκαν επίσης 30 συµµετοχές-αποστολές του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε 
συνέδρια, σεµινάρια, συναντήσεις εργασίας, παρουσιάσεις εντός και εκτός Κύπρου. 

• Ενθάρρυνση συνέχισης των σπουδών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε επιστήµη 
πληροφόρησης (1 απόκτηση πτυχίου, 1 υποτροφία του Πανεπιστηµίου Κύπρου για εξ 
αποστάσεως απόκτηση πρώτου πτυχίου, 1 εξ αποστάσεως µεταπτυχιακό). 

2.3.4 Εκπαίδευση Χρηστών 

Αν και η υστέρηση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών ήταν σε επίγνωση της ∆ιεύθυνσης της 
Βιβλιοθήκης, τούτο επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσµατα της συµµετοχής µας στο πρόγραµµα 
συγκριτικής αποτίµησης απόδοσης (benchmarking) µε τα 5 πανεπιστήµια της ACU.  
 
Με απώτερο στόχο την αντιµετώπιση του πληροφοριακού αναλφαβητισµού των φοιτητών 
Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω. 
 

• Για τις ανάγκες ενηµέρωσης των νέων χρηστών (κυρίως πρωτοετών φοιτητών) σχετικά µε τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες από τη Βιβλιοθήκη, τις διαθέσιµες πηγές, τους χώρους εξυπηρέτησης 
και τα παραρτήµατα, τους τρόπους ταξιθέτησης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
χρηστών,  δηµιουργήθηκε ενηµερωτική βιντεοταινία διάρκειας 28 λεπτών «Πρώτη 
γνωριµία µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου». Η ταινία προβάλλεται σε ενηµερωτικά 
σεµινάρια που οργανώνει η Βιβλιοθήκη, είναι προσβάσιµη µέσω του πανεπιστηµιακού δικτύου 
και παράλληλα διατίθεται σε CD-ROM και DVD έναντι µικρής αµοιβής σε κάθε ενδιαφερόµενο 
εξωτερικό ή εσωτερικό χρήστη.  

• Παράλληλα προχώρησε ο σχεδιασµός ύλης 3 διαφορετικών επιπέδων εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων για τη χρήση των πηγών της βιβλιοθήκης (ΣΕΜΒΙΒ-1, ΣΕΜΒΙΒ2, ΣΕΜΒΙΒ-3) 

• Η Βιβλιοθήκη άρχισε το 2002 τακτικά και συστηµατικά σεµινάρια σε όλους τους χρήστες της. 
Πραγµατοποιήθηκαν 7 σεµινάρια (ΣΕΜΒΙΒ-1) σε 120 προπτυχιακούς και 15 
µεταπτυχιακούς φοιτητές. 

• Οι εξωτερικοί χρήστες µπορούν να τα παρακολουθήσουν µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν 
και για τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Μετά τη παγιοποίηση των σεµιναρίων σε 
πρωτοετείς και άλλους φοιτητές, προγραµµατίζεται το άνοιγµα των σεµιναρίων και σε 
εξωτερικούς χρήστες. 
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2.4 Εγκατάσταση και λειτουργία αυτοµατισµών 
• Εγκατάσταση συστήµατος έκδοσης ταυτοτήτων µελών Βιβλιοθήκης. Έκδοση 1150 

ταυτοτήτων Βιβλιοθήκης (όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, οι νέοι µεταπτυχιακοί και οι νέοι 
χρήστες). 

• Εγκατάσταση κερµατοδέκτη στη Κεντρική Βιβλιοθήκη για αυτόµατη πίστωση µονάδων 
των νέων ταυτοτήτων και χρήση τους στις φωτοτυπικές της Βιβλιοθήκης. 

• Παραγγελία και εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου δανεισµού βιβλίων και οπτικού 
υλικού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. 

• Εγκατάσταση καρτών επαναφοράς τυποποιηµένων ρυθµίσεων στους κοινόχρηστους 
υπολογιστές 

2.5 Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών 
• Έναρξη καταγραφής διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράµµατος εξασφάλισης ολικής 

ποιότητας του Πανεπιστηµίου.  
• Έναρξη καταγραφής δεικτών και στατιστικών. 
• Συµµετοχή σε πρόγραµµα συγκριτικής αποτίµησης απόδοσης (benchmarking) µε 5 ακόµη 

πανεπιστήµια του ACU (Association of Commonwealth Universities). Έλεγχος τιµών και 
οικονοµικών εκκρεµοτήτων 

• Οργάνωση παραλαβών και δωρεών. 
• ∆ιαδικασίες καταγραφής χρήσης και αποτίµηση της αξιοποίησης του υλικού και των πηγών της 

Βιβλιοθήκης 
• Συστηµατική καταγραφή παλαιών (και τρεχουσών) απαιτήσεων από προµηθευτές 

(περιοδικών και βάσεων δεδοµένων). Οργανώθηκε σύστηµα παρακολούθησης και λεπτοµερούς 
ελέγχου των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τις συνδροµές περιοδικών σε όλο το φάσµα 
των διαδικασιών που ακολουθούνται ήτοι: αποστολή καταλόγων για προσφορές, έλεγχος και 
σύγκριση τιµών µεταξύ προσφοροδοτών, σύγκριση τιµολογίων-προσφορών, εντοπισµός 
επιπρόσθετων τιµολογήσεων και διπλοτιµολογήσεων, σύγκριση µε τρέχουσες τιµές εκδοτών 
από τις ιστοσελίδες τους, έκδοση πιστωτικών για ακυρώσεις συνδροµών κλπ.  Από τον έλεγχο 
που έγινε στις τιµές των τιµολογίων και την αντιπαραβολή µε τιµές προσφοράς και τιµές 
εκδοτών εντοπίστηκαν διαφορές. Τα ευρήµατα εστάλησαν στην προµηθεύτρια εταιρία (SWETS-
Blackwell). Εξασφαλίστηκαν  πιστωτικά σηµειώµατα ύψους 30.000 ΛΚ. 

2.6 Προσφορά στην κοινωνία, σχέσεις µε τρίτους 

2.6.1 Συµµετοχή σε εξωτερικά και εσωτερικά προγράµµατα. 

 Πιλοτικό Πρόγραµµα «∆ηµιουργίας Ψηφιακού Αρχείου Προφορικής Ιστορίας» του Κέντρου 
Επιστηµονικών Ερευνών.  
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων δηµιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο 
Επιστηµονικών Ερευνών (ΚΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, Αρχείο 
Προφορικής Ιστορίας. Το Αρχείο αποτελείται από επιµέρους αρχεία. Ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρία από αυτά. 

 Αρχείο Προφορικής Παράδοσης 
 Λαογραφικό αρχείο, 
 Αρχείο Παλαιών Πολεµιστών 

Στα αρχεία περιλαµβάνεται υλικό διαφορετικών ειδών: έντυπο, φωτογραφικό, χαρακτικά, 
οπτικογραφηµένο (video),  αλλά κυρίως ηχητικό υλικό. Το ηχητικό υλικό περιλαµβάνει 6500 
ηχοκασέτες µε ισάριθµο αριθµό ωρών ηχογραφηµένων αφηγήσεων-συνεντεύξεων ανθρώπων που 
γεννήθηκαν µεταξύ 1880-1910. Η πλειονότητα των πληροφορητών προέρχεται από πρόσφυγες από 
τα κατεχόµενα µέρη της Κύπρου, οι οποίοι µετά την εισβολή του 1974 κατέφυγαν και 
εγκαταστάθηκαν στις ελεύθερες περιοχές. 
Στις αρχές του 2002 η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου υπέβαλε στο ΚΕΕ πρόταση για τη 
δηµιουργία συστήµατος ψηφιακής βιβλιοθήκης, για τη συντήρηση και αξιοποίηση του αρχείου. Το 
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∆εκέµβρη του 2002 παραδόθηκε το περιβάλλον ηλεκτρονικής λειτουργίας του Αρχείου µε 100 
ενδεικτικές-αντιπροσωπευτικές εγγραφές του αρχείου. Το περιβάλλον που επιλέχθηκε είναι το 
ΑΒΕΚΤ 5 λόγω της τήρησης όλων των προτύπων που απαιτούνται (Z39.50, UNIMARC, UNICODE, 
κλπ.). Όλα τα διαθέσιµα στοιχεία καταγράφονται στα αντίστοιχα και προβλεπόµενα από το 
UNIMARC πεδία και συµπληρώνεται στο πεδίο 856 (αποµακρυσµένη τοποθεσία στο διαδίκτυο) η 
διεύθυνση του ηχητικού υλικού το οποίο ψηφιοποιείται σε MP3. Ιδιαίτερης αξίας είναι επίσης η 
ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την εύρεση συγκεκριµένου σηµείου της αφήγησης 
αφού η θέση του σηµείου είναι εντοπίσιµη και µετακίνηση στον ψηφιοποιηµένο ήχο  είναι άµεση και 
δεν απαιτείται σειριακή ακρόαση όλου του περιεχοµένου της ηχοκασέτας. 
Ετοιµάστηκε πρόταση για την χρηµατοδότηση της ολοκλήρωσης του έργου και υποβλήθηκε στο 
ΥΠΠΟ. Με την ανάδειξη του Αρχείου αναµένεται να επεκταθεί η συλλογή συνεντεύξεων και από 
εναποµείναντα εκτός Αρχείου χωριά της Κύπρου. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του 
αρχείου ανήκουν στο ΚΕΕ, το οποίο έχει το λόγο για την υιοθέτηση πολιτικής διάθεσης και 
πρόσβασης του αρχείου από το διαδίκτυο.  

 Συµµετοχή σε εργαστήριο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος γλωσσικής τεχνολογίας EUROMAP. 
 ΥΠΕΞ, υποβολή πρότασης για οργάνωση της βιβλιοθήκης του. 
 Πιλοτική ανάπτυξη εφαρµογής Ζ39.50 για web-OPAC (συνεργασία µε Τµήµα Πληροφορικής) 

2.6.2 Συµβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών 

 ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικού σεµιναρίου χρήσης του συστήµατος Αυτοµατοποίησης Βιβλιοθηκών 
ΑΒΕΚΤ 5, στο προσωπικό κυπριακών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία µε το Γραφείο Προγραµµατισµού 
και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. 

 Εγκατάσταση 5 καταλόγων ανοιχτής πρόσβασης (OPACs) Κυπριακών Βιβλιοθηκών σε ΑΒΕΚΤ server 
Z39.50 στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

 Υποστήριξη και συµβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Κυπριακή 
Βιβλιοθήκη, Ίδρυµα Μακαρίου, Πολιτιστικό ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου, ∆ηµοτική Στροβόλου, 
∆ηµοτική Λακατάµιας, Κυπριακό Μουσείο Θεάτρου (Λεµεσός), ΚΟΤ, ΑΤΙ, νέο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο). 

2.6.3 Οικονοµική συµφωνία για την αποδοχή της παραλαβής συστήµατος 
∆ιαχείρισης Βιβλιοθήκης ADVANCE 

 Συµφωνία για οριστική αποδοχή του συστήµατος και περικοπή 17.200 ΛΚ από το συνολικό ποσό 
του συµβολαίου.  

2.6.4 Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης 

 Ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών από το ∆ιευθυντή Βιβλιοθήκης 
µε τίτλο «Άνοιγµα της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιµασία ενόψει της 
Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου». 

 Η παρουσίαση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του έργου «∆ηµιουργίας Ψηφιακού Αρχείου 
Προφορικής Ιστορίας» του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών. πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβρη 
2002 σε συνέντευξη τύπου µε προσκαλεσµένα τα ΜΜΕ, παρουσία των ΥΠΠΟ, πρύτανη και 
αντιπρύτανη, ∆ιευθυντή ΥΠΠΟ, ∆ιευθυντή ΚΕΕ, ∆ιευθυντή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

 ∆ιοργάνωση µε τη Φιλοσοφική Σχολή οµιλίας και παράλληλης έκθεσης πινάκων του Αδαµαντίου 
∆ιαµαντή στο πλαίσιο της σειράς ετήσιων εκδηλώσεων εις µνήµη του ζωγράφου. 

 Συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο ΡΙΚ, εφηµερίδες. 
 Εγκαίνια  «Έκθεσης Παλαιών και Σπάνιων Βιβλίων» Αγρού 15 Ιουνίου 2002 

2.7 Εκκρεµότητες – Προβλήµατα 

• Έλλειψη προσωπικού  (θεµατικών βιβλιοθηκονόµων οικονοµικών-κοινωνικών και θετικών 
επιστηµών, πληροφορικών για εφαρµογές, µεταφορέων για αποµακρυσµένα βιβλιοστάσια). 

• Έλλειψη κινήτρων για εξέλιξη υπάρχοντος προσωπικού αναλόγως ικανοτήτων και απόδοσης. 
• Εξεύρεση χώρων βιβλιοστασίων µέχρι οριστικής µεταφοράς στο νέο κτίριο της Βιβλιοθήκης 

στην Πανεπιστηµιούπολη. 


