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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 2007
 Δαπάνες 2007: £1.034.232
 Προσωπικό: 47 μέλη – πολλές αποχωρήσεις
 Σχεδιασμός Βιβλιοθήκης Στέλιου Ιωάννου
 Διάφορα έργα ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης
 Ευρωπαϊκά προγράμματα ILGRECO, Leonardo Da Vinci
 Αγορά 16.000 βιβλίων
 Καταλογογράφηση 11.230 βιβλίων
 Συλλογή Βιβλιοθήκης: 254.500 τόμοι βιβλίων
 25.000 τίτλοι ηλεκτρονικών περιοδικών
 150 βάσεις δεδομένων
 >20.000 ηλεκτρονικά βιβλία
 Ανάπτυξη εφαρμογών και αναβάθμιση ιστοσελίδας
 Σύστημα: κλείσιμο οικονομικών ετών 2004-2006, μετάβαση
σε ευρώ
 Έκδοση 2.300 ταυτοτήτων
 10.000 εγγεγραμμένοι χρήστες
 75.000 δανεισμοί
 Διάφορες εκκρεμότητες – θέματα προς επίλυση
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1
1.1

Διοίκηση και ανάπτυξη
Οικονομική διαχείριση

1.1.1 Δαπάνες Βιβλιοθήκης (κονδύλι 402)
Πίν. 1. Δαπάνες Βιβλιοθήκης 2005-2007 (σε Λίρες Κύπρου)

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ

Είδος δαπάνης

2005

2006

2007

186.520,73

171.693,57

183.779,41

2.742,44

2.942,65

2.860,34

Βάσεις δεδομένων

121.487,59

201.273,13

105.351,84

Περιοδικά (έντυπα & ηλεκτρ.)

147.980,84

88.244,35

82.736,01

3.469,05

2.983,15

3.180,20

463.200,65

467.136,85

377.907,79

378.546,35

370.823,80

417.631,02

9.996,64

801,57

1.199,74

Ηλεκτρονικά βιβλία

0,00

0,00

37.964,36

Βάσεις δεδομένων

0,00

0,00

4.079,60

4.342,84

5.093,93

7.053,98

392.885,83

376.719,30

467.928,69

159.772,78

164.402,59

162.353,22

11.043,18

3.293,62

18.144,93

Μεταφορικά (υλικών)

2.459,88

2.735,76

2.434,00

Προμήθειες

2.579,48

6.332,98

384,55

511,88

1.696,86

1.805,98

0,00

0,00

3.273,56

Άλλες δαπάνες

176.376,20

178.461,81

188.396,24

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.032.453,69

1.022.317,96

1.130.552,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.005.000,00
-27.453,69

1.015.000,00
-7.317,96

1.110.300.00
-20.252,00

2005

2006

2007

Βιβλία
Πολυμέσα

Εφημερίδες
Δαπάνες για αγορές

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕΑΒ (HEAL-Link)
Περιοδικά – παλιά τεύχη

Διαδανεισμός
Δαπάνες για πρόσβαση
Μίσθ. υπηρ. καταλογογρ.

ΑΛΛΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Βιβλιοδεσία

Συνδρομές σε οργανισμούς
Διάφορα

Σημ.: Όλα τα ποσά είναι σε Λίρες Κύπρου.

Το 2007 δαπανήθηκαν £377.908 για αγορά υλικού (-18,7%), κυρίως για βιβλία
(£183.779, +7,3%), έντυπα περιοδικά (£82.736, -3,6%) και βάσεις δεδομένων
(£105.352, -47,7%). Ποσό £467.929 δαπανήθηκε για πρόσβαση σε υπηρεσίες
πληροφόρησης (+23,4%), από το οποίο το μεγαλύτερο μέρος (£417.631, +12,6%)
αφορούσε τη συνδρομή της Βιβλιοθήκης σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του
Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι υπόλοιπες δαπάνες (£188.396,
+5,6%) αφορούσαν κυρίως τη μίσθωση υπηρεσιών καταλογογράφησης στη
Βιβλιοθήκη (£162.353, -1,2%).
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1.1.2 Έσοδα Βιβλιοθήκης
Πίν. 2. Έσοδα Βιβλιοθήκης 2007 (σε Λίρες Κύπρου)
Κωδικός
κονδυλίου

Λειτουργία

Έσοδα

Δαπάνες
κονδυλίου

Υπόλοιπο

5503

Φωτοτυπίες

17.918,80

15.544,53

2.374,27

5504

Πρόστιμα

6.670,00

6.439,83

230,17

5505

Τέλη συνδρομής
εξωτ. χρηστών

7.219,00

2.086,50

5.132,50

5510

Διαδανεισμός

1.709,85

0,00

1.709,85

Έκδοση ταυτοτήτων

4.226,00

4.018,10

207,90

ΣΥΝΟΛΟ

37.743,65

28.088,96

9.654,69

Μισθοί φοιτητών που εργάστηκαν στη Βιβλιοθήκη

8.000,00

Πραγματικό υπόλοιπο

1.654,69

3416-96004

Σημ.: Όλα τα ποσά είναι σε Λίρες Κύπρου.

 Από τις £17.919 που εισέπραξε η Βιβλιοθήκη το 2007 από τις φωτοτυπίες
(κερματοδέκτες και πώληση καρτών μίας χρήσης), δαπανήθηκαν τα ακόλουθα
ποσά: (α) £10.774 για μίσθωση υπηρεσιών, (β) £1.566 για συμμετοχές σε
συνέδρια και σεμινάρια, (γ) £2.000 για ενοικίαση χώρου, και (δ) £423 για
μεταφορικά έξοδα. Το συνολικό ποσό των δαπανών αυτών ήταν £15.545.
 Από τις £6.670 που εισέπραξε η Βιβλιοθήκη το 2007 από πρόστιμα για
καθυστερημένες επιστροφές υλικού από τους χρήστες, ποσό £6.640
δαπανήθηκε για επιμόρφωση του προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια,
συνέδρια και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός και εκτός Κύπρου).
 Από τις £7.219 που εισέπραξε η Βιβλιοθήκη το 2007 από τα τέλη συνδρομής
εξωτερικών χρηστών, δαπανήθηκε ποσό £1.914 για επιμόρφωση προσωπικού
και ποσό £173 για λειτουργικά έξοδα που αφορούσαν την έκδοση ταυτοτήτων.
 Από τα έσοδα που προήλθαν από τον διαδανεισμό (£1.710) δεν δαπανήθηκε
κανένα ποσό.
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 Από τις £4.226 που εισέπραξε η Βιβλιοθήκη το 2007 από την έκδοση
ταυτοτήτων, δαπανήθηκαν £4.018 για λειτουργικά έξοδα της έκδοσής τους.
 Το αρχικό υπόλοιπο των συνολικών εσόδων μετά τις δαπάνες της ίδιας της
Βιβλιοθήκης ήταν £9.655. Ωστόσο, η Βιβλιοθήκη κατέβαλε από τα δικά της
έσοδα ποσό £8.000 για την καταβολή μισθών φοιτητών του Πανεπιστημίου
Κύπρου που εργάστηκαν στη Βιβλιοθήκη κατά τον Νοέμβριο 2007.
Πίν. 3. Έσοδα Βιβλιοθήκης 2004-2007
Έτος

Έσοδα

Δαπάνες

2004

35.117

12.335

2005

40.500

21.295

2006

37.408

29.269

2007

37.744

28.089

1.1.3 Προσφορές
Κατά το 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία των επίσημων προσφορών για τις
συνδρομές των περιοδικών με αποτέλεσμα να κατακυρωθούν οι συνδρομές του 2008
στον προμηθευτή ΕΒSCO. Συνεπώς αναμένεται κατά το 2008 μια περίοδος
προσαρμογής στα δεδομένα του νέου προμηθευτή.
1.1.4 Εσωτερικές διαδικασίες
Για το 2007 εξασφαλίστηκε πίστωση £25.041 για διπλές χρεώσεις, υπερχρεώσεις και
άλλες λανθασμένες χρεώσεις έντυπων περιοδικών που εντόπισε η Βιβλιοθήκη.
1.2

Διαχείριση ποιότητας

1.2.1 Πολιτικές και διαδικασίες
Η Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς γραπτές πολιτικές και διαδικασίες,
γεγονός που κατά καιρούς δυσχεραίνει την ομαλή της λειτουργία. Για τον λόγο αυτό
είχε συσταθεί τον Σεπτέμβριο του 2006 σχετική ομάδα εργασίας, η οποία θα εξέταζε
το θέμα της θέσπισης και καταγραφής πολιτικών και διαδικασιών για τη Βιβλιοθήκη.
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Με την εφαρμογή, σε δοκιμαστική βάση, νέου οργανογράμματος που συνέταξε η
Βιβλιοθήκη (και το οποίο θα τεθεί εντός του 2008 στην κρίση του Διευθυντή
Διοίκησης και Οικονομικών) η Ομάδα διαλύθηκε τον Οκτώβριο 2007 και τον ρόλο
της ανέλαβε το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας.
Το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας το φθινόπωρο του 2007 ξεκίνησε τις
διαδικασίες για αναθεώρηση των Κανόνων Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Σχετική
πρόταση θα τεθεί εντός του 2008 στην κρίση των αρμοδίων οργάνων του
Πανεπιστημίου. Μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης των Κανόνων Λειτουργίας,
το Γραφείο θα προχωρήσει σε μελέτη για θέσπιση γραπτών πολιτικών και
διαδικασιών, ενώ παράλληλα θα εξετάσει και το ενδεχόμενο το όλο έργο να ενταχθεί
στο πλαίσιο υφιστάμενου διεθνούς προτύπου διοίκησης.
Το 2007 καταρτίστηκαν από το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας Κατευθυντήριες
γραμμές για τη Διαχείριση Επιμόρφωσης Προσωπικού στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου
Κύπρου, καθώς και Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση υπηρεσιών Διαδικτύου
στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, έγγραφα τα οποία αναμένεται να
αποτελέσουν τη βάση για τη διαχείριση των εν λόγω θεμάτων από το Γραφείο
Διοίκησης Προσωπικού και Εγκαταστάσεων και το Γραφείο Ανάπτυξης Ιστότοπου
αντίστοιχα.
1.2.2 Έρευνες της Βιβλιοθήκης
Κατά το 2007 δεν διεξήχθηκαν οποιεσδήποτε έρευνες αναφορικά με τη χρήση ή τη
λειτουργία της Βιβλιοθήκης.
1.2.3 Στατιστικά στοιχεία – δείκτες απόδοσης
 Συνέχιση συλλογής διάφορων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χρήση και
τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης.
 Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην καταγραφή στατιστικών δεδομένων της
Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ, Ελλάδα) με τη
συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου για το έτος 2006. Βλ. Έκθεση
Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006.
1.2.4 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα νομικά θέματα
Κατά το 2007 δεν προέκυψαν οποιαδήποτε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας ή άλλα νομικά θέματα. Ωστόσο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των
Κανόνων Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (πρόταση η οποία αναμένεται να εγκριθεί
εντός του 2008), η Βιβλιοθήκη προτίθεται να κάνει σαφή αναφορά στα θέματα των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
1.3

Προσωπικό και εγκαταστάσεις

1.3.1 Οργανόγραμμα Βιβλιοθήκης
Το 2007 η Βιβλιοθήκη προχώρησε στη δημιουργία νέου οργανογράμματος. Για τη
δημιουργία του είχε συσταθεί τον Οκτώβριο 2006 τριμελής Ομάδα Εργασίας με
καθήκον την υποβολή συγκεκριμένης πρότασης στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης. Η
Ομάδα συνεργάστηκε καθ όλη τη διάρκεια του 2007 με τον Διευθυντή και όλους
τους Λειτουργούς της Βιβλιοθήκης και κατέληξε σε πρόταση την οποία θα
υποβάλει εντός του 2008 ο Διευθυντής στον Διευθυντή Διοίκησης και
Οικονομικών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετική αναφορά στην ενότητα
Εκκρεμότητες – θέματα προς επίλυση.
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1.3.2 Στελέχωση Βιβλιοθήκης
Στις 31/12/2007 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αριθμούσε 47 μέλη. Από αυτά 25
ήταν μόνιμο προσωπικό, 7 εργάζονταν με σύμβαση, ενώ 15 πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους με μίσθωση. Κατά το 2007 η Βιβλιοθήκη εργοδότησε 28 φοιτητές
του ΠΚ για μερική απασχόληση (συνολικά 16.973 ανθρωποώρες, οι οποίες
αντιστοιχούν σε 10,16 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης1), με συνολικό κόστος
£50.409, ενώ 2 φοιτητές σχολών βιβλιοθηκονομίας έκαναν την πρακτική τους
άσκηση στη Βιβλιοθήκη.
1.3.3 Επιμόρφωση προσωπικού
Κατά το 2007 υπήρξαν 74 συμμετοχές προσωπικού σε συνέδρια, σεμινάρια,
εργαστήρια, κλπ, από τις οποίες οι 66 ήταν στην Κύπρο (53 συμμετοχές σε σεμινάρια
οργανωμένα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 13 συμμετοχές σε σεμινάρια ) και 8
στο εξωτερικό (όλες στην Ελλάδα).
Επιπλέον, κατά το 2007 8 μέλη του προσωπικού (18% του προσωπικού) έκαναν
σπουδές παράλληλα με την εργασία τους: 2 για απόκτηση πρώτου πτυχίου σε
βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης και 6 για μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
άλλους κλάδους σπουδών.
1.3.4 Εγκαταστάσεις – διαρρύθμιση χώρων και συλλογών
i. Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της Ομάδος Εργασίας της Βιβλιοθήκης για το νέο
κτήριο, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα θέματα διάταξης των συλλογών και
υπηρεσιών εντός του νέου κτηρίου. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα σήμανσης, για τα
οποία έγιναν σχετικές παρουσιάσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Στις 10 Μαΐου 2007 έγινε σε όλο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης παρουσίαση των
σχεδίων και προνοιών του Νέου Κτηρίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες.
ii. Διαρρύθμιση χώρων και συλλογών


Στις 16 Απριλίου 2007 λειτούργησε το Παράρτημα στη Λεωφόρο Λάρνακος
ως ανοικτό βιβλιοστάσιο, εξυπηρετώντας κυρίως τις Σχολές και Τμήματα που
βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη.



Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει πλέον τον αποθηκευτικό χώρο που υπήρχε στις
λυόμενες κατασκευές στα Κεντρικά Κτήρια, καθώς αυτές κατεδαφίστηκαν.



Άρχισε η διαδικασία αποεπιλογής υλικού (deselection) η οποία αποσκοπεί στη
μεταφορά υλικού με υψηλή ζήτηση σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό.

1

Η διαίρεση γίνεται με το 1.670, αριθμό ανθρωποωρών που η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
υπολογίζει ως συνολικό του πραγματικού εργάσιμου χρόνου (220 ανθρωποημέρες).
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Πίν. 4. Διαρρύθμιση χώρων και συλλογών 2007
Σημ. Το εμβαδόν είναι σε τετραγωνικά μέτρα και τα ράφια σε τρεχούμενα μέτρα.

Κατηγορία
υλικού

Συλλογή

Εμβαδόν

Ράφια

Κεντρική
Βιβλιοθήκη

Βιβλία

Βιβλία Α-Ζ

638

2.093

Κτήριο
Αρσαλίδη

Βιβλία,
περιοδικά,
εφημερίδες

Βιβλία ΠΕΛΠΛΑ Α-Ρ

988

2.258

Βιβλιοθήκη
Περιοδικών

Περιοδικά

Περιοδικά

383

2.058

Αμαράλ

Βιβλία,
περιοδικά

Τουρκολογική
Συλλογή

119

777

Λάρνακος

Βιβλία

Βιβλία ΠΕΛΠΛΑ Q-Y

154

1.423

ΕΜΑ

Βιβλία,
περιοδικά

Συλλογή ΕΜΑ

193

567

2.475

9.176

Χώρος

ΣΥΝΟΛΟ

1.4

Συνεργασίες και διαχείριση έργων

Για τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, βλ. επίσης σχετική αναφορά στην
ενότητα Εκκρεμότητες – θέματα προς επίλυση.
i. Οργάνωση και Αυτοματοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών
Κύπρου (ΕΣΚ) στη Δημοσιογραφική Εστία

Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2007

- 10 -

Ολοκληρώθηκε το έργο για την «Οργάνωση και Αυτοματοποίηση της Βιβλιοθήκης
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) στη Δημοσιογραφική Εστία», κατόπιν
συμφωνίας που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2005 μεταξύ της ΒΠΚ και της Ένωσης
Συντακτών Κύπρου. Καταλογογραφήθηκαν συνολικά πέραν των 4.600 τόμων
βιβλίων και περιοδικών, ενώ ο κατάλογος που δημιουργήθηκε φιλοξενείται σε
εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.
ii. Ψηφιοποίηση
διαφανειών
(slides)
της
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ερευνητικής

Μονάδας

Συνέχιση του έργου ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης διαφανειών (slides) της
Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο ξεκίνησε το
2005 και μέχρι τις 31/12/2006 είχαν ψηφιοποιηθεί περίπου 6.000 διαφάνειες.
iii. Ψηφιοποίηση άρθρων από εφημερίδες σε συνεργασία με το Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Συνέχιση έργου ψηφιοποίησης άρθρων που αφορούν το Κυπριακό από εφημερίδες,
το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση άρθρων του έτους 1964 της
εφημερίδας «Ελευθερία», ενώ ξεκίνησε η ψηφιοποίηση άρθρων του έτους 1965.
iv. Ψηφιοποίηση των αρχείων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα
ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ)
Συνέχιση έργου ψηφιοποίησης των αρχείων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ). Το έργο ξεκίνησε βάσει συμφωνίας που συνήψε
τον Ιούνιο 2006 η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου με το ΣΙΜΑΕ. Αντικείμενο του
έργου είναι η ψηφιοποίηση, οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαχείρισης του
υλικού του αρχείου του ΣΙΜΑΕ, καθώς και η διάθεσή του μέσω του διαδικτύου.
v. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Μουσικής Συλλογής Καψάλη
της Κυπριακής Βιβλιοθήκης
Ολοκλήρωση της «Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Μουσικής Συλλογής
Καψάλη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης», κατόπιν συμφωνίας που υπογράφηκε τον
Νοέμβριο 2006 ανάμεσα στη ΒΠΚ και την Κυπριακή Βιβλιοθήκη.
Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Conference of European National
Libraries και τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, περιλαμβάνει
την
καταλογογράφηση 950 μουσικών βιβλίων και παρτιτούρων, την ψηφιοποίηση των
εξωφύλλων των παρτιτούρων, και την παροχή πρόσβασης στα μεταδεδομένα όλου
του υλικού μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου (φιλοξενία καταλόγου σε εξυπηρετητή
της ΒΠΚ). Τα αποτελέσματα του έργου θα περιληφθούν στον ιστότοπο του
ευρωπαϊκού προγράμματος TEL-ME-MOR.
vi. Ψηφιοποίηση αφιερώσεων από συλλογή Μιλλιέξ
Ψηφιοποιήθηκαν πέραν των 400 αφιερώσεων από συγγραφείς προς το ζεύγος Roger
και Τατιάνας Μιλλιέξ, περιλαμβανομένων επιφανών συγγραφέων, όπως π.χ. των
Γιάννη Ρίτσου, Νικηφόρου Βρεττάκου και Παντελή Πρεβελάκη.
vii. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ILGRECO
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου λαμβάνει μέρος στο έργο ILGRECO
(Implementing Learning Game Resources based on Educational Content) στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Socrates Grundtvig μαζί με άλλους 9
εταίρους. Το έργο άρχισε το 2006 και η διάρκειά του θα είναι δύο χρόνια.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας, βασισμένων στην
ηλεκτρονική εκπαίδευση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τη χρήση κινητών
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συσκευών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές και διδακτικές
μεθοδολογίες με εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Ομάδες-στόχοι (target groups) του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές
κέντρων πολιτισμού όπως μουσεία και βιβλιοθήκες, καθώς και οι εκπαιδευτές άλλων
ιδρυμάτων παροχής εκπαίδευσης σε ενήλικες.
Διακρατικοί εταίροι του έργου είναι:
 Institute of Mobile Technologies for Education and Culture, Λιθουανία
(συντονιστής)
 Institute of Mathematics and Informatics, Λιθουανία
 Integra Association, Βουλγαρία
 Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Salamanca,
Ισπανία
 MDR Partners, Ηνωμένο Βασίλειο
 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Κύπρος
 Süleyman Demirel Üniversitesi, Τουρκία
 Polo Europeo della Conoscenza – Rete di scuole permanente (Liceo
Scientifico Galileo Galilei), Ιταλία
 Centre for professional training in culture, Ρουμανία
Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου πραγματοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια
και μία έρευνα ώστε να καθιερωθεί η βασική γραμμή για τη μελλοντική εργασία του
προγράμματος.
Η πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για
την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσον
αφορά στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) στην
εκπαίδευση ενηλίκων. Στην Κύπρο, παρόλο που δεν συμμετείχαμε σε αυτή τη
δραστηριότητα, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συναντήσεις και επικοινωνία μέσω
τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους αρμόδιους τομείς
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς
οργανισμούς) και συντάχτηκε σχετική έκθεση.
Την έρευνα αυτή ακολούθησε ερωτηματολόγιο που αφορούσε στο κατά πόσο
χρησιμοποιούνται
ηλεκτρονικά παιχνίδια στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα
ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικώς σε φορείς που προσφέρουν μαθήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στην Κύπρο.
Αφού μαζεύτηκαν οι πιο πάνω πληροφορίες, επιλέγηκαν από τη συντονίστρια του
προγράμματος ορισμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία έπρεπε να δοκιμαστούν σε
κινητές
συσκευές.
Στην
Κύπρο
οι
δοκιμές
έγιναν
από
την
ομάδα
εκπαιδευτών/βιβλιοθηκονόμων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και
ακολούθησε συμπλήρωση ερωτηματολογίου ώστε να καταγραφούν τα θετικά και τα
αρνητικά στοιχεία των επιλεγμένων παιχνιδιών.
Στο παρόν στάδιο η ομάδα τεχνικών που επιλέγηκε, αφού επεξεργάστηκε τις
πληροφορίες που μαζεύτηκαν δημιούργησε μια πρώτη εκδοχή ηλεκτρονικού
παιχνιδιού την οποία η εταίροι δοκιμάζουν και επεξεργάζονται.
viii. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: Νέες τάσεις στις υπηρεσίες
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
Δύο μέλη του προσωπικού της ΒΠΚ επισκέφθηκαν από τις 12-16/2/2007 τη
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου έτυχαν
εκπαίδευσης σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης ιστότοπου και ολοκλήρωσης
ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών δικτύου. Άλλα δύο μέλη επισκέφθηκαν από τις
16-27/4/2007 τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), όπου έτυχαν εκπαίδευσης σε θέματα υπηρεσιών ereference, υπηρεσιών σε χρήστες με προβλήματα όρασης, πληροφοριακής παιδείας
χρηστών, και ανάπτυξης συλλογής.
Και οι δύο τεχνικές επισκέψεις έγιναν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
Leonardo da Vinci. Η Βιβλιοθήκη είχε υποβάλει πρόταση το 2006 για αποστολή
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μελών του προσωπικού της σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, με στόχο την
εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται. Η πρόταση
εγκρίθηκε από την Κυπριακή Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος
Leonardo da Vinci και τέσσερα μέλη του προσωπικού ήταν δικαιούχοι του έργου.
Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Βιβλιοθήκης για διάχυση της γνώσης και για
καλύτερη αξιοποίηση της εκπαίδευσης, έγινε σχετική παρουσίαση στις 24/5/2007
από τους τέσσερις δικαιούχους, η οποία ήταν ανοικτή τόσο στο προσωπικό της ΒΠΚ,
όσο και σε προσωπικό άλλων βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης στην Κύπρο.
Την παρουσίαση παρακολούθησαν συνολικά 42 άτομα.
ix. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: European professional
opportunities: Living, Learning and Working in Europe
Τον Ιανουάριο 2006 η ΒΠΚ αποδέχθηκε πρόσκληση του Κέντρου Επαγγελματικής
Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συμμετοχή στο έργο «European
professional opportunities: Living, Learning and Working in Europe». Το έργο
διεξήχθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci και η ΒΠΚ
έχει δεσμευτεί να δεχθεί τέσσερεις δικαιούχους για εκπαίδευση και απασχόληση
τριών μηνών το καθένα στη Βιβλιοθήκη, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση.
Ο πρώτος δικαιούχος απασχολήθηκε στη Βιβλιοθήκη το διάστημα Απρίλιος-Ιούλιος
2007, ενώ οι υπόλοιποι τρεις το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2007

- 13 -

2
2.1

Διαχείριση συλλογής
Ανάπτυξη συλλογής

Το 2007 η ανάπτυξη της συλλογής της Βιβλιοθήκης εξακολούθησε να στηρίζεται
κυρίως στα αιτήματα για παραγγελίες από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, για
σκοπούς διδασκαλίας των μαθημάτων που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
για σκοπούς έρευνας, αλλά και για ευρύτερη κάλυψη του κάθε τομέα. Κατά δεύτερο
λόγο – από απόψεως θεματικής κάλυψης – η συλλογή αναπτύχθηκε με την αγορά
ιδιωτικών συλλογών. Επιπλέον, η ίδια η Βιβλιοθήκη συνέχισε την κάλυψη (αν και όχι
σε συστηματική βάση) γενικών και κυπρολογικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων
βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης.
Πίν. 5. Ανάπτυξη συλλογής Βιβλιοθήκης 2001-2007 (βιβλία)
Έτος

Συνολικός αρ. βιβλίων

Αύξηση

2001

85.471

n/a

2002

130.731

45.260

2003

164.410

33.679

2004

194.906

30.496

2005

230.000*

35.094*

2006

242.500*

12.500*

254.520

12.020*

2007

* Βάσει υπολογισμού.
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2.2

Προσκτήσεις

2.2.1 Βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή (πλην των
περιοδικών)
i. Αγορές από Τμήματα
Το 2007 παραλήφθηκαν μέσω αγορών, σχεδόν αποκλειστικά από ακαδημαϊκά
τμήματα του Πανεπιστημίου, 6.191 βιβλία (και άλλο υλικό σε φυσική μορφή, εκτός
από περιοδικά).
Πίν. 6. Αγορές βιβλίων από Τμήματα 2003-2007
Τμήμα

2003

2004

2005

2006

2007

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΑΓΓΛ

-

-

197

370

342

ΓΑΛ

-

-

854

719

464

ΓΛΩ

653

1.251

132

46

38

ΤΟΥ

414

405

582

885

280

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
ΒΙΟΛ

13

3

52

17

7

ΠΛΗ

38

42

36

25

14

ΜΑΣ

133

136

151

263

77

ΦΥΣ

15

66

15

18

15

ΧΗΜ

21

96

47

72

32

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
ΕΠΑ

208

290

79

215

288

ΚΠΕ

248

423

249

230

119

ΝΟΜ

-

-

-

-

180

ΨΥΧ

-

162

112

211

216

Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών
ΔΔΕ

67

22

39

28

70

ΟΙΚ

104

71

66

10

67

Πολυτεχνική Σχολή
ΑΡΧΙΤ

-

-

-

-

857

ΗΛΕ

124

874

610

193

148

ΜΗΧ

403

378

91

101

110

ΠΟΛ

76

877

396

223

166

Φιλοσοφική Σχολή
ΒΝΕ

279

225

557

840

872

ΙΣΑ

672

351

285

326

353

ΚΦΙ

792

1.088

560

802

773

ΕΜΑ

755

324

690

442

301

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
ΒΙΒ

191

532

234

238

402

Σύνολο

5.206

7.616

6.034

6.274

6.191
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ii. Αγορές συλλογών
Το 2007 η Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικών και Σύγχρονων
Γλωσσών, αγόρασε τη συλλογή Musyck. Η συλλογή αποτελείται από περίπου 10.000
τόμους βιβλίων στα γαλλικά που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπιστικών
επιστημών.
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iii. Παραλαβή δωρεών
Από την ίδρυσή της η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου λαμβάνει τακτικά δωρεές,
τόσο από ιδιώτες (συλλέκτες ή συγγραφείς), όσο και από οργανισμούς. Το 2007 οι
πιο σημαντικές δωρεές που παρέλαβε η Βιβλιοθήκη ήταν οι ακόλουθες:
 Συλλογή βιβλίων Ευγένιου Μιχαηλίδου από την Αίγυπτο. Η συλλογή αποτελείται
από το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του λόγιου Ευγένιου Μιχαηλίδη, συνολικά 62
κιβώτια, και δωρίστηκε από την οικογένειά του.
 Συλλογή Ιωσηφίδη νομικών περιοδικών (κυρίως)
δωρίστηκε από τη σύζυγό του, Λούλλα Ιωσηφίδη.

και

βιβλίων,

η

οποία

Σημειώνεται επίσης ότι στις 1/3/2007 πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο ΣυμβουλίουΣυγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» έκθεση βιβλίων και τιμητική εκδήλωση για τη
συλλογή Roger και Τατιάνας Μιλλιέξ, η οποία είχε δωριστεί το 2006. Η εκδήλωση
έγινε στο πλαίσιο του Μήνα Γαλλοφωνίας (Franco-Cypria).
2.2.2 Περιοδικά (έντυπα)


Το σύνολο των τρεχουσών συνδρομών σε έντυπα περιοδικά το 2007 ήταν 947,
από τις οποίες οι 860 ήταν σε ξενόγλωσσα περιοδικά και οι 87 σε ελληνικά
περιοδικά.



Παραλήφθηκαν συνολικά 2.533 τεύχη περιοδικών από τρέχουσες συνδρομές.

2.3

Καταλογογράφηση

2.3.1 Βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή (πλην των
περιοδικών)
Προστέθηκαν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 11.231 αντίτυπα βιβλίων (ή άλλου
υλικού), για τα οποία απαιτήθηκε η δημιουργία 9.264 νέων εγγραφών. Στις
31/12/2007 ο συνολικός αριθμός των αντιτύπων που καταλογογραφήθηκαν από την
έναρξη της αναδρομικής καταλογογράφησης (Μάιος 2001) ήταν 180.123, ενώ των
εγγραφών που δημιουργήθηκαν 152.172. Στις 31/12/2007 στο σύστημα της
Βιβλιοθήκης υπήρχαν 254.520 αντίτυπα που αντιστοιχούσαν σε 202.094
βιβλιογραφικές εγγραφές.
Πίν. 7. Αποτελέσματα καταλογογράφησης 2002-2007
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Αντίτυπα

48.493

29.086

30.660

33.284

15.739

11.231

Εγγραφές

44.566

23.742

23.488

26.874

12.602

9.264

Προσθήκες έτους

Από την έναρξη αναδρομικής καταλογογράφησης
Σύνολο αντιτύπων

60.123

89.209

119.869

153.153

168.892

180.123

Σύνολο εγγραφών

56.196

79.138

103.426

130.306

142.908

152.172

Καταχωρισμένα στο σύστημα
Σύνολο αντιτύπων

130.731

164.410

194.906

230.000

242.500

254.520

Σύνολο εγγραφών

N/A

135.091

154.618

179.000

192.332

202.094
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2.3.2 Περιοδικά (έντυπα)
Το 2007 καταλογογραφήθηκαν 170 νέοι τίτλοι περιοδικών, προερχόμενοι από
δωρεές, αγορές και συνδρομές.
2.4

Διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών

2.4.1 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Εντός του έτους ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ – HEALLink) προέβη στις ακόλουθες νέες συμφωνίες με προμηθευτές για εξασφάλιση
πρόσβασης σε πρόσθετες πληροφοριακές πηγές:
 Elsevier e-Books (Book Series, Handbooks, Reference Works, Referex
Engineering). Πλήρες κείμενο σε 170 περίπου σειρές, σε 20 περίπου σειρές
εγχειριδίων (handbooks), σε 58 εγκυκλοπαίδειες και σε 400 περίπου
ηλεκτρονικά βιβλία της συλλογής Referex Engineering.
 Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005, 2006, 2007). Πλήρες
κείμενο σε 8.500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν
μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως
εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κλπ.
 Taylor & Francis Group eBooks. Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους
ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών
Σπουδών και Δικαίου.
 Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journal Legacy Archive. Μόνιμη πρόσβαση
στο πλήρες αρχείο των περιοδικών του εκδότη από το πρώτο τεύχος, όταν αυτό
είναι διαθέσιμο.
 Taylor & Francis Group Online Archives. Μόνιμη πρόσβαση στο πλήρες αρχείο
των περιοδικών του εκδότη από το πρώτο τεύχος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο.
 Wiley Journal Backfile Collection. Μόνιμη πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των
περιοδικών του εκδότη από το πρώτο τεύχος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο σε
περιοδικά που δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη συμφωνία με τον
εκδότη.
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 ALPSP Learned Journals Collection. Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 500
τίτλους περιοδικών 48 μικρών εκδοτών όπως Brill Academic Publishers, EDP
Sciences, IOS Press κλπ.
 Project Muse Standard Collection. Πλήρες κείμενο σε 300 περίπου τίτλους 65
εκδοτών που καλύπτουν θέματα Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών,
Οικονομίας, Φιλοσοφίας κλπ.
 Portico. Υπηρεσία που προσφέρει ένα μόνιμο αρχείο (permanent archive)
ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο
προστασία ενάντια στην πιθανή απώλεια πρόσβασης (π.χ. όταν ένας εκδότης
σταματάει τη λειτουργία του ή όταν σταματάει να εκδίδει έναν τίτλο κλπ.) στο
ηλεκτρονικό υλικό του ΣΕΑΒ και διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή πρόσβαση σε
αυτό.
 Migne's Patrologia Graeca. Πρόκειται για την ηλεκτρονική έκδοση των 161
τόμων της πρώτης έκδοσης του Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca
του Jacques-Paul Migne, που αποτελεί συλλογή πατερικών κειμένων στην
ελληνική, με μετάφρασή τους στη λατινική. Στη Migne's Patrologia Graeca
περιλαμβάνονται κείμενα των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας καθώς και των
χριστιανών της Δύσης που γράφτηκαν πριν από την εξάπλωση της λατινικής στο
Δυτικό κόσμο τον 3ο αι. μ.Χ.
2.4.2 Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Η υπηρεσία LinkSource της EBSCO αποκτήθηκε το 2007 από τον Σύνδεσμο
Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ) και ενεργοποιήθηκε στις περισσότερες βάσεις
δεδομένων της συλλογής της ΒΠΚ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως λύτης
συνδέσμων (link solver) μέσω της οποίας ο χρήστης, ανάμεσα στις πολλές
διαφορετικές ψηφιακές πηγές της συλλογής της Βιβλιοθήκης, οδηγείται στο πλήρες
κείμενο του άρθρου που αναζητά εφόσον η Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει δικαίωμα
πρόσβασης σε αυτό.
2.4.3 Ηλεκτρονικά περιοδικά


Μέχρι το τέλος του 2007, η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημίου Κύπρου περιλάμβανε 25.000 τίτλους, οι οποίοι προέρχονταν από
συνδρομές μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ –
HEAL-Link), από απευθείας συνδρομές της Βιβλιοθήκης στις υπηρεσίες JSTOR,
GALE Group, MathSciNet και σε άλλες βάσεις δεδομένων καθώς και από
ηλεκτρονικά περιοδικά τα οποία διατίθενται ελεύθερα μέσω του Παγκόσμιου
Ιστού.

2.4.4 Βάσεις δεδομένων
 Παραγγέλθηκαν ή ανανεώθηκαν συνολικά 60 συνδρομές βάσεων δεδομένων (οι
45 από την ίδια τη Βιβλιοθήκη και οι 15 μέσω του ΣΕΑΒ). Οι συνδρομές αυτές
αντιστοιχούσαν σε 108 βάσεις δεδομένων. Μέσω της ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
παρέχεται πρόσβαση σε περίπου 150 βάσεις δεδομένων οι οποίες αποτελούν τις
τρέχουσες αλλά και παλαιότερες συνδρομές της βιβλιοθήκης, καθώς και βάσεις
οι οποίες διατίθενται ελευθέρα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.
 Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για τις διδακτορικές διατριβές που έχουν
εκπονούνται από απόφοιτους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κύπρο, με την
προοπτική το πλήρες κείμενο των διατριβών να διατίθεται μέσω του ιστότοπου
της Βιβλιοθήκης. Κατά το τέλος του 2007 οι εγγραφές ανέρχονταν στις 44.
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2.4.5 Ηλεκτρονικά βιβλία
Η ΒΠΚ συνεχίζει τη προσπάθεια ενίσχυσης της συλλογής ηλεκτρονικών βιβλίων με
αγορές μέσω της υπηρεσίας NetLibrary. Η επιλογή των βιβλίων γίνεται κάθε εξάμηνο
από τις λίστες των βιβλίων του κλειστού δανεισμού. Όσα από τα βιβλία ζητά το
ακαδημαϊκό προσωπικό ως διδακτικά εγχειρίδια για τη συλλογή κλειστού δανεισμού
και βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στη NetLibrary η βιβλιοθήκη αγοράζει εκτός
από την έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή. Η συλλογή εμπλουτίστηκε το 2007 με
105 καινούργιες εγγραφές και έτσι μαζί με τις αγορές των βιβλιοθηκών άλλων
ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων υπάρχει πρόσβαση σε 1.441 ηλεκτρονικά βιβλία.
Η ίδια υπηρεσία παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άλλων 3.400 τίτλων
ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ σχεδόν 20.000 τίτλοι είναι προσβάσιμοι μέσω
συνδρομών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Σημειώνεται ότι
οι εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στον γενικό
κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
2.4.6 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών
i. Ηλεκτρονικά περιοδικά
Πίν. 8. Χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών 2005-2007
2005

2006

2007

10.437

32.379

32.016

3.713

8.541

6.013

Μέσος χρόνος επίσκεψης

21’ 20’’

15’ 50’’

11’ 16’’

Σύνολο σελίδων

67.725

166.545

178.914

6

5

6

Αναζητήσεις

24.074

56.900

58.337

Advanced

3.095

6.738

2.856

15.156

39.133

50.523

5.823

11.029

4.958

Επισκέψεις
Ώρες χρήσης

Σελίδες / επίσκεψη

με λέξη-κλειδί
με θέμα

Σημ.: Τα στοιχεία στον πίνακα περιλαμβάνουν μόνο την πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας A-to-Z. Δεν
περιλαμβάνουν την απευθείας πρόσβαση στα περιοδικά, χωρίς τη μεσολάβηση της υπηρεσίας.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται αμελητέα μείωση στον αριθμό
των επισκέψεων στα ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της υπηρεσίας A-to-Z.
Παρατηρείται επίσης μείωση του μέσου χρόνου επίσκεψης από ~16 λεπτά σε ~11,
γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται στην εξοικείωση των χρηστών με τη
συγκεκριμένη υπηρεσία.
ii. Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία
Στο παρόν στάδιο δεν είναι διαθέσιμα επαρκή στατιστικά στοιχεία χρήσης για βάσεις
δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία.

Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2007

- 20 -

3

Πληροφοριακά συστήματα

3.1

Τεχνολογίες πληροφόρησης και ανάπτυξη εφαρμογών

3.1.1 Τεχνολογικός εξοπλισμός


Σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων. Συνέχιση λειτουργίας συστήματος έκδοσης
φοιτητικών ταυτοτήτων/καρτών μέλους Βιβλιοθήκης, οι οποίες είναι
απαραίτητες προκειμένου να δανειστεί ο χρήστης βιβλία ή άλλο υλικό· η
κάρτα αυτή χρησιμεύει επίσης για φωτοτύπηση υλικού. Για τους αριθμούς
των καρτών που εκδόθηκαν, βλ. Πίνακα 9 πιο κάτω. Σημειώνεται ότι στο
πλαίσιο της συνεργασίας του Συνδέσμου Κυπριακών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών και της αντιμετώπισης των βιβλιοθηκών ως ενιαίο σύστημα,
συμφωνήθηκε μεταξύ των μελών του Συνδέσμου (βιβλιοθήκες του
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) και επιτεύχθηκε η συμβατότητα των
καρτών που εκδίδουν τα δύο νέα Πανεπιστήμια με αυτές της Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημίου Κύπρου.



Κερματοδέκτες. Λειτουργία κερματοδεκτών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (από
το 2002) και στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών (από το 2003) για αυτόματη
πίστωση μονάδων των νέων ταυτοτήτων και χρήση τους στα φωτοτυπικά
μηχανήματα της Βιβλιοθήκης. Για έσοδα που είχε η Βιβλιοθήκη από τους
κερματοδέκτες, βλ. Πίνακα 2 πιο πάνω.



Σύστημα αυτόματου δανεισμού. Το σύστημα συνέχισε να παρουσιάζει
σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του και το 2007, με αποτέλεσμα να
χρησιμοποιηθεί ελάχιστα.



Ασύρματη σύνδεση. Συνέχιση λειτουργίας του ασύρματου δικτύου εντός του
χώρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης Περιοδικών
τεχνολογίας Wi-Fi. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 5 κάρτες σύνδεσης με το ασύρματο
δίκτυο, τις οποίες δανείζει σε χρήστες (που έχουν μαζί τους τον φορητό τους
υπολογιστή) για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
να δηλώσουν τη διεύθυνση της ασύρματης κάρτας δικτύου του προσωπικού
τους υπολογιστή, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αξονικό δίκτυο
του Πανεπιστημίου από οποιοδήποτε σημείο εντός των εγκαταστάσεών του.



Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Το 2007 αγοράστηκαν 3 ηλεκτρονικοί
υπολογιστές γραφείου (desktop) και 4 φορητοί. Στις 31/12/2007 υπήρχαν 99
υπολογιστές εν χρήσει για το προσωπικό και 30 για τους χρήστες της
Βιβλιοθήκης.

3.1.2 Ανάπτυξη εφαρμογών
Το 2007 έγιναν δύο ενημερώσεις στην εφαρμογή Greenstone (σε 2.75 και αργότερα
σε 2.8), ενώ παραμετροποιήθηκε και η εμφάνιση των συλλογών.
Δεν αναπτύχθηκαν καινούργιες εφαρμογές, αλλά συντηρήθηκαν οι υφιστάμενες
(εφαρμογή ιστοσελίδων για τις παραλαβές βιβλίων, εφαρμογή ιστοσελίδων για τον
κατάλογο του οπτικοακουστικού υλικού, εφαρμογή ιστοσελίδων για παρουσίαση των
Συχνών Ερωτήσεων και του Προσωπικού, εφαρμογή για την έκδοση των φοιτητικών
ταυτοτήτων, φόρουμ επικοινωνίας προσωπικού Βιβλιοθήκης).
3.1.3 Ψηφιοποίηση
Πέρα από τα έργα ψηφιοποίησης που αναφέρονται πιο πάνω, η Βιβλιοθήκη
εξυπηρετεί επίσης τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου με
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μετατροπή υλικού (το οποίο ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό) από αναλογική
σε ψηφιακή μορφή για σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας.
3.2

Σύστημα βιβλιοθήκης

Εντός του 2007 έκλεισαν στο σύστημα βιβλιοθήκης τα οικονομικά έτη 2004, 2005
και 2006. Παράλληλα, έγιναν όλες οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις για την ομαλή
μετάβαση του συστήματος στο ευρώ από την 1/1/2008.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το υφιστάμενο σύστημα που διαθέτει η Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημίου Κύπρου (Advance), το οποίο εγκαταστάθηκε το 1998, έχει
σταματήσει να αναπτύσσεται από την κατασκευάστρια εταιρεία (GEAC), η οποία
εξαγοράστηκε τον Νοέμβριο 2005 από άλλη εμπορική εταιρεία. Με δεδομένα:
(α) τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης της πληροφόρησης, όπου οι
αντιλήψεις και οι τεχνολογίες μεταβάλλονται συνεχώς,
(β) την αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος να αντεπεξέλθει σήμερα στις
ανάγκες και απαιτήσεις της Βιβλιοθήκης, και
(γ) την παγοποίηση του συστήματος στη σημερινή του έκδοση, αφού έχει
σταματήσει να αναπτύσσεται,
κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη για τροχιοδρόμηση των διαδικασιών που θα
αποσκοπούν στην αντικατάσταση του συστήματος με άλλο, σύγχρονο, το οποίο:
(α) θα εξυπηρετεί όσο το δυνατό καλύτερα τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, ώστε
αυτή με τη σειρά της να είναι σε θέση να εξυπηρετεί όσο το δυνατό καλύτερα
τις ανάγκες των χρηστών της,
(β) θα έχει ακόμη να διανύσει ένα σημαντικό μέρος του κύκλου ζωής του, και
(γ) θα τυγχάνει επαρκούς υποστήριξης από την προμηθεύτρια εταιρεία.
Ενόψει του αναβαθμισμένου ρόλου που καλείται να παίξει η ΒΠΚ σε σχέση με τις
υπόλοιπες Κυπριακές βιβλιοθήκες, η ανάγκη για αλλαγή του λογισμικού συστήματος
γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Για τον λόγο αυτό, έχει ζητηθεί σχετικό κονδύλι μέσω
των διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν
εξασφαλιστεί το εν λόγω κονδύλι, θα πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδότηση από
άλλα κονδύλια (όπως τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου) για απόκτηση
νέου συστήματος.
Η Βιβλιοθήκη το 2008 θα προχωρήσει σε έρευνα αγοράς για να έχει υπ’ όψη της
τις δυνατότητες των επιλογών που διατίθενται.
3.3

Ανάπτυξη ιστότοπου


Διαχείριση ιστότοπου. Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Content Management
System (CMS) για γρήγορη και εύκολη δημιουργία νέων σελίδων και
ενημέρωση των σελίδων του ιστότοπου με τη συμμετοχή του προσωπικού της
Βιβλιοθήκης, καθώς και αναβάθμιση των υφιστάμενων στατικών σελίδων σε
δυναμικές. Το σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2007 σε
δοκιμαστική βάση με σκοπό τη βελτίωσή του και εντοπισμό προβλημάτων για
επίλυσή τους, αλλά το εγχείρημα διακόπηκε με την αποχώρηση του
πληροφορικού της Βιβλιοθήκης τον Οκτώβριο 2007. Η τεχνολογία που
χρησιμοποιήθηκε είναι MySQL server και ASP (Active Server Pages) με την
χρήση του Microsoft Visual Web Developer 2005.



Ενημέρωση περιεχομένου. Συνεχής εμπλουτισμός του ιστότοπου
Βιβλιοθήκης με πληροφορίες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.



Άλλες γλώσσες. Ενημέρωση του ιστότοπου στην αγγλική και τη γαλλική
γλώσσα.



Ιστολόγιο (blog) Βιβλιοθήκης. Ξεκίνησε η διαδικασία για τη δημιουργία
ιστολογίου (blog) Βιβλιοθήκης στο οποίο θα δημοσιεύονται όλες οι
ανακοινώσεις και ειδήσεις που αφορούν τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της.
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Επιλέγηκαν για αξιολόγηση τα online λογισμικά Blogger και WordPress.
Αναμένεται η ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησής τους, μετά την οποία θα
προχωρήσει η εφαρμογή του ενός εκ των δύο. Σκοπός του ιστολογίου θα
είναι η άμεση ενημέρωση του χρήστη (Alert – RSS) για ό,τι νέο καταχωρείται
στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (υπηρεσίες και δραστηριότητες της ΒΠΚ)
μετά από επιλογή του χρήστη (για όλα τα νέα-ανακοινώσεις ή
συγκεκριμένη/ες θεματική/ές κατηγορία/ες).


Στατιστικά χρήσης. Κατόπιν έρευνας, επιλέγηκε το online λογισμικό
StatCount για τήρηση αρχείου στατιστικών χρήση του ιστότοπου της
Βιβλιοθήκης. Περί τα τέλη του 2007 εγκαταστάθηκε δοκιμαστικά στην
ιστοσελίδα (σε όλες τις στατικές σελίδες των 3 γλωσσών και τις δυναμικές
σελίδες).



Θεματική πύλη. Έγινε προκαταρκτική μελέτη και εργασίες για την ανάπτυξη
εργαλείου συγκέντρωσης, κατηγοριοποίησης, θεματικής περιγραφής και
αναζήτησης των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (περιοδικά, βιβλία,
βάσεις δεδομένων, κλπ). Μεταξύ άλλων, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για
όλες τις βάσεις δεδομένων σε αρχείο Excel με καταγραφή όλων των
απαραίτητων στοιχείων. Η διαδικασία διακόπηκε με την αποχώρηση του
πληροφορικού της Βιβλιοθήκης.



Εμφάνιση ιστότοπου. Μεταφορά των περισσότερων ελληνικών στατικών
σελίδων στη νέα εμφάνιση της ιστοσελίδας, την οποία δημιούργησε το
Γραφείο Ανάπτυξης Ιστότοπου. Το 2008 η εμφάνιση του ιστότοπου της
Βιβλιοθήκης θα προσαρμοστεί με τη νέα εμφάνιση του ιστότοπου του
Πανεπιστημίου.
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4
4.1

Υπηρεσίες πληροφόρησης χρηστών
Κυκλοφορία υλικού

4.1.1 Χρήστες
i. Έκδοση ταυτοτήτων
Το 2007 εκδόθηκαν
Αναλυτικότερα:

2.321

ταυτότητες/κάρτες

μέλους

της

Βιβλιοθήκης.

Πίν. 9. Έκδοση ταυτοτήτων 2003-2007
Κατηγορία χρηστών

2003

2004

2005
2

2006

2007

956

1.301

Προπτυχιακοί φοιτητές

972

1.117

1.055

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

40

298

527

498

398

Ακαδημαϊκό προσωπικό

295

155

119

163

141

Διοικητικό προσωπικό

23

95

52

115

72

Εξωτερικοί χρήστες

59

370

428

606

409

ΣΥΝΟΛΟ

1.389

2.035

2.181

2.338

2.321

Εγγεγραμμένοι χρήστες

4.249

6.443

8.129

9.361

10.081

2

Για το έτος 2005, εκδόθηκαν για τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικά 1.582
ταυτότητες. Επειδή ο ακριβής διαχωρισμός στις δύο κατηγορίες δεν είναι δυνατό να γίνει, η κατανομή
γίνεται με υπολογισμό, κατά προσέγγιση, βάσει της αναλογίας 2:1 που ίσχυσε το 2006.
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ii. Επισκέψεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης
Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών (όπου υπάρχει
σύστημα ασφαλείας) δεν τηρούνται επαρκή στοιχεία επισκέψεων. Αντίστοιχα
στοιχεία δεν τηρούνται επίσης στο Βιβλιοστάσιο Αμαράλ (Τουρκολογική
Συλλογή), το οποίο δέχεται κατά μέσον όρο, βάσει υπολογισμού, 5 επισκέπτες
ημερησίως, καθώς και στα υπόλοιπα ανοικτά βιβλιοστάσια (Κτήριο Αρσαλίδη,
Λεωφόρος Λάρνακος, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας).
4.1.2 Δανεισμοί
Πίν. 10. Δανεισμοί βιβλίων 2000-2007
Έτος

Δανεισμοί

Ανανεώσεις

Κρατήσεις

Ανακλήσεις

2000

45.559

10.947

1.178

n/a

2001

46.642

12.120

1.789

n/a

2002

51.016

14.055

2.091

n/a

2003

58.366

16.569

2.499

n/a

2004

63.247

17.392

3.103

n/a

2005

70.060

19.075

3.708

267

2006

68.251

20.702

4.028

258

2007

74.468

31.281

3.549

423

Το 2007 έγιναν 74.468 δανεισμοί βιβλίων και άλλου υλικού από τους χρήστες της
Βιβλιοθήκης, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το 2006. Παρόμοια ετήσια
ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται σταθερά από το 2000 (έτος από το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν το σύστημα Βιβλιοθήκης) και μετά, με μοναδική
εξαίρεση το 2006, κατά το οποίο παρατηρήθηκε μικρή πτώση στον αριθμό
δανεισμών.
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Ο αριθμός των ανανεώσεων το 2007 ήταν 31.281 και σημειώθηκε εντυπωσιακή
αύξηση 51,1% σε σχέση με το 2006 (20.702 ανανεώσεις). Εξίσου εντυπωσιακή είναι
και η αύξηση του ποσοστού των ανανεώσεων επί των δανεισμών, το οποίο ενώ μέχρι
το 2006 ουσιαστικά δεν ξεπέρασε το ήδη ψηλό 30,0%, το 2007 εκτινάχθηκε στο
42,0%. Η Βιβλιοθήκη θα εξετάσει αυτή τη σημαντική μεταβολή και θα προχωρήσει,
μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, στις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να
ικανοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση
στα βιβλία.
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4.1.3 Αιτήσεις υλικού από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια
Πίν. 11. Αιτήσεις για μεταφορά βιβλίων από
απομακρυσμένα βιβλιοστάσια 2004-2007
Έτος

Αρ. αιτήσεων

2004

6.299

2005

11.075

2006

10.152

2007

10.846

4.1.4 Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού
Πίν. 12. Βιβλία στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού 2005-2007
Εξάμηνο

Αρ. Βιβλίων

2005 – Εαρινό εξάμηνο

554

2005 – Χειμερινό εξάμηνο

951

2006 – Εαρινό εξάμηνο

1.172

2006 – Χειμερινό εξάμηνο

1.307

2007 – Εαρινό εξάμηνο

1.144

2007 – Χειμερινό εξάμηνο

1.138

4.1.5 Περιοδικά (έντυπα)
Τα έντυπα περιοδικά δεν δανείζονται, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Το 2007
δανείστηκαν 283 τόμοι (202 τίτλοι) περιοδικών σε 78 χρήστες.
4.1.6 Διαδανεισμός
Χρήστες ΒΠΚ
Βιβλία: Η ΒΠΚ δέχθηκε από τους χρήστες της 420 αιτήματα για βιβλία, από τα οποία
ικανοποιήθηκαν τα 328.
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Άρθρα περιοδικών: Η ΒΠΚ δέχθηκε από τους χρήστες της 874 αιτήματα για άρθρα
περιοδικών, από τα οποία ικανοποιήθηκαν τα 743 (688 παραλήφθηκαν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Χρήστες άλλων βιβλιοθηκών
Βιβλία: Η ΒΠΚ δέχθηκε από το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης) 86 αιτήματα για βιβλία. Όλα τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν.
Άρθρα περιοδικών: Η ΒΠΚ δέχθηκε 959 αιτήματα από το Δίκτυο Διαδανεισμού
Ελληνικών Βιβλιοθηκών, από τα οποία ικανοποιήθηκαν τα 775. Αποστάληκαν επίσης
290 άρθρα σε 23 άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ή οργανισμούς. Σημειώνεται ότι
από το 2004 μέχρι το 2007 υπήρξε αύξηση 133% των αιτημάτων που λαμβάνει
ετησίως η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου για άρθρα από βιβλιοθήκες στην
Ελλάδα, ενώ ο συνολικός αριθμός αιτημάτων στο δίκτυο διαδανεισμού έμεινε, κατά
την περίοδο αυτή, ουσιαστικά σταθερός.
Πίν. 13. Διαδανεισμός 2002-2007
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Αιτήματα

310

157

400

363

466

420

Ικανοποιήθηκαν

194

75

291

299

365

328

Ποσοστό επιτυχίας

63%

48%

73%

82%

78%

78%

Αιτήματα

700

758

1.050

1.856

1.254

874

Ικανοποιήθηκαν

550

613

843

1.622

1.103

743

Ποσοστό επιτυχίας

79%

81%

80%

87%

88%

85%

Αιτήματα

5

15

100

74

54

86

Ικανοποιήθηκαν

5

10

100

74

54

86

100%

67%

100%

100%

100%

100%

Αιτήματα

458

429

410

723

939

959

Ικανοποιήθηκαν

360

316

280

620

727

775

Ποσοστό επιτυχίας

79%

74%

68%

86%

77%

81%

Χρήστες ΒΠΚ

Βιβλία

Άρθρα περιοδικών

Άλλες βιβλιοθήκες*

Βιβλία

Ποσοστό επιτυχίας
Άρθρα περιοδικών

* Περιλαμβάνεται μόνο το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
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4.2

Πληροφοριακή υποστήριξη

4.2.1 Εκπαίδευση χρηστών
Το 2007 διεξήχθηκαν 38 σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών, στα οποία υπήρξαν 750
συμμετοχές. Τα σεμινάρια αφορούσαν τη χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών
που προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους χρήστες, με έμφαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
πληροφόρησης και την πληροφοριακή παιδεία.
Πίν. 14. Σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών 2003-2007

Αρ. μαθημάτων
Αρ. συμμετεχόντων

2003

2004

2005

2006

2007

17

18

18

6

38

362

469

542

133

750

4.2.2 Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες
Συνέχιση υπηρεσιών προς τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες:
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Πίν. 15. Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες 2001-2007
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Αριθμός ΤΜΒ χρηστών

4

4

4

6

6

4

3

Ηχογραφ. βιβλία στη Σχολή
Τυφλών

2

4

4

5

8

0

0

Μετατροπή από έντυπη σε
ηλεκτρονική μορφή

1

2

4

10

3

37

54

Μεγαλογράμματη φωτοτύπηση

6

6

8

15

21

4

1

Braille

0

0

0

5

9

34

61

OCR και ηλεκτρονική
εκφώνηση

0

0

0

20

17

0

0

Επιπλέον σημειώνεται ότι η Βιβλιοθήκη είναι μέλος στο DAISY Consortium, το οποίο
έχει ως στόχο τη μετατροπή των ομιλούντων βιβλίων από αναλογική σε ψηφιακή
μορφή.
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5

Προσφορά στην κοινωνία

5.1

Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών


Φιλοξενία σε εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης των ηλεκτρονικών καταλόγων 15
κυπριακών βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι:
 Κυπριακή Βιβλιοθήκη
 Ελπινίκειος
 Σεβέρειος Βιβλιοθήκη
 Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου
 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λακατάμιας
 Βιβλιοθήκη Ανωτάτου Δικαστηρίου
 Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών
 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού
 Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας
 Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
 Βιβλιοθήκη Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών
 Νομική Υπηρεσία
 Ένωση Συντακτών Κύπρου
 Βιβλιοθήκη Ανοικτού Πανεπιστημίου



Παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων δανεισμού σε άλλες βιβλιοθήκες. Τόσο τα
μέλη του προσωπικού άλλων βιβλιοθηκών όσο και οι ίδιες βιβλιοθήκες έχουν
τη δυνατότητα να εγγραφούν ως χρήστες της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου
Κύπρου χωρίς χρέωση για ετήσια συνδρομή, προς εξυπηρέτηση τόσο των
ιδίων όσο και των χρηστών τους.



Ολοκλήρωση του έργου για την «Οργάνωση και Αυτοματοποίηση της
Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) στη Δημοσιογραφική
Εστία». Για περιγραφή του έργου, βλ. σημείο 1.4/ii.



Δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου της μουσικής συλλογής Καψάλη της
Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Για περιγραφή του έργου, βλ. σημείο 1.4/vi.

5.2

Ειδικές ομάδες χρηστών

Παροχή για πέμπτη συνεχή χρονιά της υπηρεσίας αποστολής άρθρων από τη
Βιβλιοθήκη σε ειδικές ομάδες χρηστών.
Πίν. 16. Αποστολή άρθρων σε ειδικές ομάδες χρηστών 2003-2007

5.3

Έτος

Αρ. άρθρων

Αρ. οργανισμών

2003

100

4

2004

232

14

2005

117

25

2006

219

17

2007

290

23

Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης

i. Ανακοινώσεις σε συνέδρια/ημερίδες και δημοσιεύσεις


Φίλιππος Τσιμπόγλου. Προϋποθέσεις για αυτορυθμιζόμενα μοντέλα
διαχείρισης
βιβλιοθηκών,
16ο
Πανελλήνιο
Συνέδριο
Ακαδημαϊκών
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Βιβλιοθηκών : πρακτικά, επιμ. Ανθή Κατσιρίκου, Πειραιάς 2007, σσ. 653-665.
http://eprints.rclis.org/archive/00012150/01/Τσιμπόγλου_ΠΣΑΒ_16.pdf


Δημήτρης Κούης, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Φίλιππος
Τσιμπόγλου, Κανέλλα Πουλή. Ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα και
συλλογικοί κατάλογοι : ευκαιρίες και προκλήσεις, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : πρακτικά, επιμ. Ανθή Κατσιρίκου, Πειραιάς 2007,
σσ. 362-377.



Φραντζή, Μαρία – Ανδρέου, Ανδρέας Κ. – Τσάκωνας, Γιάννης – Τσιμπόγλου,
Φίλιππος. E-LIS, το ηλεκτρονικό αρχείο για τη Βιβλιοθηκονομία και την
Επιστήμη της Πληροφόρησης : τρόποι αξιοποίησης του από την ελληνική
βιβλιοθηκονομική κοινότητα, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών : πρακτικά, επιμ. Ανθή Κατσιρίκου, Πειραιάς 2007.
http://eprints.rclis.org/archive/00011611/01/16thConf_ELIS_eprint_edition.pdf



Φίλιππος Τσιμπόγλου. Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών :
από την πρόκληση της υλοποίησης στην πρόκληση της επέκτασης
λειτουργιών, υπηρεσιών, δημιουργών και χρηστών. Βιβλιοθήκες και
Πληροφόρηση, τεύχ. 19, 2007, σσ. 6-18.



Filippos Tsimpoglou. Digitisation of archives and collections in Cyprus :
challenges of a new era in information access. 7th International Conference
on Greek Research, Flinders University, Adelaide, South Australia, 28/0601/07/2007 (προγραμματισμένη έκδοση πρακτικών 2008).

ii. Ερωτηματολόγια
Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στην καταγραφή στατιστικών
δεδομένων της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ,
Ελλάδα) με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου (βλ. Στατιστικά στοιχεία –
δείκτες απόδοσης).
5.4

Δωρεές προς τρίτους

Το 2007 δωρίστηκαν 100 βιβλία στο Σχολείο του Ριζοκαρπάσου.
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6

Εκκρεμότητες – Θέματα προς επίλυση

Τα πιο κάτω είναι οι σημαντικότερες εκκρεμότητες που επηρεάζουν το έργο της
Βιβλιοθήκης και είναι θέματα που πρέπει να διευθετηθούν το συντομότερο δυνατό.
i. Αποχωρήσεις προσωπικού
Το 2007 συνεχίστηκαν οι αποχωρήσεις προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων ατόμων
που πρόσφεραν υπηρεσίες με μίσθωση). Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στις
31/12/2006 στη Βιβλιοθήκη απασχολούνταν 57 άτομα, ενώ στις 31/12/2007
απασχολούνταν 47 άτομα (μέσα σε ένα έτος, απώλεια σχεδόν 20% του
προσωπικού). Η μεγαλύτερη διαρροή σημειώνεται προς τα νεοϊδρυθέντα κρατικά
πανεπιστήμια (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου). Σημειώνεται ότι ακόμη και να υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ αποχωρήσεων και
προσλήψεων, όταν οι αριθμοί είναι μεγάλοι και πάλι δημιουργείται πρόβλημα, καθ’
ότι κατά κανόνα οι αποχωρούντες είναι μέλη του προσωπικού που διαθέτουν πείρα
όχι μόνο στη βιβλιοθηκονομική εργασία, αλλά και στο συγκεκριμένο εργασιακό
περιβάλλον της ΒΠΚ, ενώ αντίθετα οι νεοπροσληφθέντες συνήθως δεν διαθέτουν
αυτή την πείρα. Ως εκ τούτου, έμπειρα μέλη του προσωπικού αντικαθίστανται από
άπειρα, γεγονός που επιφέρει όχι μόνο απώλεια πείρας και τεχνογνωσίας στο γενικό
σύνολο του προσωπικού, αλλά και πρόσθετη απώλεια χρόνου σε άλλα μέλη του
υφιστάμενου προσωπικού που καλούνται να αφιερώσουν χρόνο για την εκπαίδευση
των νέων μελών. Ένας καινούργιος υπάλληλος που διαθέτει μεν γνώσεις, αλλά όχι
πείρα, χρειάζεται εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους μέχρι να φτάσει σε σημείο που
να μπορεί να αποδίδει ικανοποιητικά χωρίς επίβλεψη πέρα από εκείνη που απαιτείται
για έναν πεπειραμένο υπάλληλο.
ii. Στελέχωση Γραφείου Πληροφοριακών Συστημάτων
Το Γραφείο στελέχωναν το 2005 ένας Λειτουργός Πανεπιστημίου και ένας Βοηθός
Μηχανογράφησης, οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί με απόσπαση στη Βιβλιοθήκη από
την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων (ΥΠΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ οι
ανάγκες της Βιβλιοθήκης ήταν ήδη πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν ανθρωπίνως
δυνατό να προσφέρουν τα δύο μέλη του προσωπικού. Ενώ γίνονταν προσπάθειες για
απόκτηση και τρίτου πληροφορικού στη ΒΠΚ, από την 1/11/2006 ο Λειτουργός του
Γραφείου εργοδοτήθηκε (αρχικά με σύμβαση και αργότερα σε μόνιμη θέση) ως
Διευθυντής στη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, γεγονός το
οποίο άφησε τον Βοηθό Μηχανογράφησης μοναδικό στέλεχος του Γραφείου. Ενώ το
2007 παραχωρήθηκε από την ΥΠΣ στη Βιβλιοθήκη δεύτερος Βοηθός
Μηχανογράφησης (εργοδότηση με σύμβαση), ο πρώτος Βοηθός Μηχανογράφησης
(με καθεστώς μόνιμου διορισμού) διορίστηκε τον Οκτώβριο 2007 σε μόνιμη θέση
Λειτουργού Μηχανογράφησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αποτέλεσμα η
Βιβλιοθήκη να μείνει και πάλι με μόνο έναν πληροφορικό. Δεν είναι δυνατό να
τονιστεί επαρκώς η τεράστια ανάγκη για ισχυρή και ανεξάρτητη ομάδα
πληροφορικών, η οποία θα υπάγεται τόσο υπηρεσιακά όσο και διοικητικά στη
Βιβλιοθήκη.
iii. Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Η Βιβλιοθήκη θεωρεί απολύτως αναγκαία ιδιαίτερα τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά
προγράμματα. Τα οφέλη που προκύπτουν για τη Βιβλιοθήκη και τους χρήστες της,
αλλά και για το Πανεπιστήμιο γενικότερα, από τη συμμετοχή αυτή είναι πολλαπλά
και τεράστια, και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των χρηστών και του προσωπικού.
Αν και το φθινόπωρο του 2006 συστάθηκε προσωρινά ομάδα εργασίας
αποτελούμενη από τρεις Λειτουργούς για τη διαχείριση όλων των έργων, διαλύθηκε
το 2007 λόγω μεγάλου φόρτου άλλων καθηκόντων. Η ενέργεια αυτή έγινε
παράλληλα με την οδυνηρή απόφαση της Βιβλιοθήκης να μην επιδιώξει επί του
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παρόντος συμμετοχή σε νέα προγράμματα. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν απαραίτητη
την εργοδότηση ατόμου με σχετική πείρα, το οποίο θα απασχολείται αποκλειστικά με
τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
iv. Έλλειψη κινήτρων ανέλιξης προσωπικού
Απουσία συστήματος ανέλιξης του υφιστάμενου προσωπικού στη βάση ικανοτήτων
και απόδοσης. Αναμένεται το Σχέδιο Μεταρρύθμισης.
v. Διοικητική αναδιάρθρωση
Τον Μάιο του 2007 υποβλήθηκε στον Διευθυντή Βιβλιοθήκης από την Ομάδα
Εργασίας για το Οργανόγραμμα (αποτελούμενη από τρεις Λειτουργούς της
Βιβλιοθήκης) η «πρώτη τελική» πρόταση για νέο οργανόγραμμα, στο οποίο
συνέχισαν να γίνονται μικρές αλλαγές και διορθώσεις μέχρι το τέλος του έτους. Το
προτεινόμενο οργανόγραμμα ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας όχι μόνο
του Διευθυντή Βιβλιοθήκης και της Ομάδας Οργανογράμματος, αλλά όλων των
συμμετεχόντων στην Ολομέλεια Λειτουργών. Η πρόταση παρουσιάστηκε σε όλο το
προσωπικό της Βιβλιοθήκης στις 21/6/2007 και κατ’ αυτή έγιναν ερωτήσεις και
σχόλια από διάφορα μέλη του προσωπικού. Η πρόταση θα υποβληθεί από τον
Διευθυντή Βιβλιοθήκης στον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών εντός του 2008.
vi. Πολιτικές και διαδικασίες
Η απουσία γραπτών πολιτικών και διαδικασιών στη Βιβλιοθήκη δυσχεραίνει την
ομαλή της λειτουργία. Προς επίλυση αυτού του προβλήματος, η Βιβλιοθήκη σκοπεύει
εντός του 2008 να αρχίσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για θέσπιση και καταγραφή
όλων των πολιτικών και διαδικασιών που ακολουθούνται ή θα πρέπει να
ακολουθούνται.
vii. Σύστημα Βιβλιοθήκης
Για τους λόγους που εξηγούνται στο σημείο 3.2, κρίνεται απαραίτητη η
τροχιοδρόμηση των διαδικασιών αντικατάστασης του συστήματος της Βιβλιοθήκης.
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