ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22892036 Φαξ: +357 22750508
email: library@ucy.ac.cy www: http://library.ucy.ac.cy

Έκθεση Πεπραγμένων
Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου
για τo 2008

Φίλιππος Τσιμπόγλου
Διευθυντής Βιβλιοθήκης

Σύνταξη: Στέφανος Σταυρίδης,
Λειτουργός Πανεπιστημίου – Βιβλιοθηκονόμος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.

Διαχείριση πόρων και ανάπτυξη ............................................................... 4

1.1 Οικονομική διαχείριση ................................................................................. 4
1.1.1 Δαπάνες Βιβλιοθήκης (κονδύλι 402) .................................................4
1.1.2 Έσοδα Βιβλιοθήκης ........................................................................5
1.1.3 Προσφορές ...................................................................................6
1.1.4 Εσωτερικές διαδικασίες ...................................................................6
1.2 Ανθρώπινοι πόροι ....................................................................................... 6
1.2.1 Οργανόγραμμα Βιβλιοθήκης ............................................................6
1.2.2 Στελέχωση Βιβλιοθήκης ..................................................................7
1.2.3 Επιμόρφωση προσωπικού ................................................................7
1.3 Εγκαταστάσεις – διαρρύθμιση συλλογών ........................................................ 7
1.3.1 Εγκαταστάσεις Βιβλιοθήκης .............................................................7
1.3.2 Διαρρύθμιση χώρων και συλλογών ...................................................7
1.4 Διαχείριση ποιότητας ................................................................................... 9
1.4.1 Πολιτικές και διαδικασίες .................................................................9
1.4.2 Έρευνες της Βιβλιοθήκης ................................................................9
1.4.3 Στατιστικά στοιχεία – δείκτες απόδοσης .......................................... 10
1.4.4 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα νομικά θέματα ............. 10
1.5 Διαχείριση έργων ....................................................................................... 10
2.

Διαχείριση συλλογής .............................................................................. 13

2.1 Ανάπτυξη συλλογής ................................................................................... 13
2.2 Πρόσβαση και προσκτήσεις ......................................................................... 14
2.2.1 Βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή (πλην των
περιοδικών) ................................................................................ 14
2.2.2 Περιοδικά (έντυπα) ...................................................................... 15
2.2.3 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ............................ 15
2.2.4 Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ............................ 15
2.2.5 Ηλεκτρονικά περιοδικά ................................................................. 15
2.2.6 Βάσεις δεδομένων ........................................................................ 16
2.2.7 Ηλεκτρονικά βιβλία ...................................................................... 16
2.2.8 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών .......................................................... 16
2.3 Καταλογογράφηση ..................................................................................... 17
2.3.1 Βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή (πλην των
περιοδικών) ................................................................................ 17
2.4 Κυκλοφορία υλικού .................................................................................... 18
2.4.1 Χρήστες...................................................................................... 18
2.4.2 Δανεισμοί ................................................................................... 20
2.4.3 Αιτήσεις υλικού από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια ............................ 21
2.4.4 Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού ................................................ 22
2.4.5 Περιοδικά (έντυπα) ...................................................................... 22
2.4.6 Διαδανεισμός............................................................................... 23
3.

Συστήματα και υπηρεσίες πληροφόρησης .............................................. 26

3.1 Τεχνολογίες πληροφόρησης και ανάπτυξη εφαρμογών .................................... 26
3.1.1 Τεχνολογικός εξοπλισμός .............................................................. 26
3.1.2 Ανάπτυξη εφαρμογών .................................................................. 26
3.1.3 Ανάπτυξη ιστότοπου ..................................................................... 27
3.2 Συστήματα βιβλιοθήκης .............................................................................. 27
3.2.1 Σύστημα βιβλιοθήκης ................................................................... 27

Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2008

-2-

3.3 Ψηφιοποίηση και αρχεία ............................................................................. 28
3.4 Πληροφοριακή υποστήριξη .......................................................................... 28
3.4.1 Εκπαίδευση χρηστών .................................................................... 28
3.4.2 Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες ...................... 29
4.

Προσφορά στην κοινωνία ...................................................................... 30

4.1 Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών .............. 30
4.2 Ειδικές ομάδες χρηστών .............................................................................. 31
4.3 Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης ............................................................ 31
4.4 Δωρεές προς τρίτους .................................................................................. 32
5.

Εκκρεμότητες – θέματα προς επίλυση .................................................... 33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Δαπάνες Βιβλιοθήκης 2006-2008
Έσοδα Βιβλιοθήκης 2008
Έσοδα Βιβλιοθήκης 2004-2008
Διαρρύθμιση χώρων και συλλογών 2008
Ανάπτυξη συλλογής Βιβλιοθήκης 2001-2008
Αγορές βιβλίων από Τμήματα 2003-2008
Αποτελέσματα καταλογογράφησης 2003-2008
Χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών 2005-2008
Έκδοση ταυτοτήτων 2003-2008
Δανεισμοί βιβλίων 2000-2008
Αιτήσεις για μεταφορά βιβλίων από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια 2004-2008
Βιβλία στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού 2005-2008
Διαδανεισμός 2002-2008
Σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών 2003-2008
Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες 2003-2008
Αποστολή άρθρων σε ειδικές ομάδες χρηστών 2003-2007
Αποστολή δωρεών σε τρίτους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Καταμερισμός δαπανών 2008
Έσοδα Βιβλιοθήκης 2004-2008
Χωρητικότητα σε ράφια 2008 – ποσοστά ανά βιβλιοστάσιο
Ανάπτυξη συλλογής Βιβλιοθήκης 2001-2008 (βιβλία)
Σύνολο αντιτύπων και εγγραφών στο σύστημα Βιβλιοθήκης 2003-2008
Έκδοση ταυτοτήτων 2008 – ποσοστά ανά κατηγορία χρηστών
Εγγεγραμμένοι χρήστες 2003-2008
Δανεισμοί βιβλίων 2000-2008
Ποσοστό ανανεώσεων επί των δανεισμών 2000-2008
Βιβλία στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού 2005-2008
Διαδανεισμός: Χρήστες ΒΠΚ: Βιβλία 2002-2008
Διαδανεισμός: Χρήστες ΒΠΚ: Άρθρα 2002-2008
Διαδανεισμός: Άλλες βιβλιοθήκες: Βιβλία 2002-2008
Διαδανεισμός: Άλλες βιβλιοθήκες: Άρθρα 2002-2008
Συμμετοχές χρηστών σε σεμινάρια της Βιβλιοθήκης 2003-2008

Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2008

-3-

1. Διαχείριση πόρων και ανάπτυξη

1.1 Οικονομική διαχείριση
1.1.1 Δαπάνες Βιβλιοθήκης (κονδύλι 402)
Πίν. 1. Δαπάνες Βιβλιοθήκης 2006-2008

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ

Είδος δαπάνης

2006
293.355,88

2007
314.005,76

2008
213.965,87

5.027,82

4.887,18

7.011,23

Βάσεις δεδομένων (CD-ROM)

343.895,56

180.004,31

3.754,60

Περιοδικά (έντυπα & ηλεκτρ.)

150.774,42

141.362,87

351.688,35

5.097,01

5.433,69

6.595,52

798.150,70

645.693,79

583.015,87

633.590,08

713.564,96

1.060.333,14

1.369,56

2.049,88

11.787,20

Ηλεκτρονικά βιβλία

0,00

64.865,96

7.616,03

Βάσεις δεδομένων (online)

0,00

6.970,41

404.804,05

8.703,50

12.052,44

10.885,13

643.663,14

799.503,63

1.495.425,55

280.898,50

277.396,95

290.535,18

Βιβλιοδεσία

5.627,48

31.002,45

18.105,60

Μεταφορικά (υλικών)

4.674,32

4.158,74

1.494,38

10.820,54

657,04

2.697,40

2.899,26

3.085,70

2.671,00

0,00

5.593,21

0,00

Άλλες δαπάνες

304.920,11

321.894,09

315.503,56

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.746.733,94

1.931.662,78

2.393.944,68

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.734.230,46

1.897.060,18

2.371.254,93

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

-12.503,48
2006

-34.602,60
2007

-22.689,75
2008

Βιβλία
Πολυμέσα

Εφημερίδες
Δαπάνες για αγορές

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕΑΒ (HEAL-Link)
Περιοδικά – παλιά τεύχη

Διαδανεισμός
Δαπάνες για πρόσβαση

ΑΛΛΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

Μίσθ. υπηρ. καταλογογρ.

Αναλώσιμα υλικά
Συνδρομές σε οργανισμούς
Διάφορα

Σημ.: Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

Το 2008 δαπανήθηκαν €583.016 για αγορά υλικού, κυρίως για βιβλία (€213.966),
έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά (€351.688) και βάσεις δεδομένων (€3.755). Ποσό
€1.495.426 δαπανήθηκε για πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, από το οποίο
το μεγαλύτερο μέρος (€1.060.333) αφορούσε τη συνδρομή της Βιβλιοθήκης σε
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών. Οι υπόλοιπες δαπάνες (€315.504) αφορούσαν κυρίως τη μίσθωση
υπηρεσιών καταλογογράφησης στη Βιβλιοθήκη (€290.535).
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1.1.2 Έσοδα Βιβλιοθήκης
Πίν. 2. Έσοδα Βιβλιοθήκης 2008
Κωδικός
κονδυλίου

Λειτουργία

Έσοδα

Δαπάνες
κονδυλίου

Υπόλοιπο

5503

Φωτοτυπίες

30.132,78

11.497,32

18.635,46

5504

Πρόστιμα

13.754,44

2.804,27

10.950,17

5505

Τέλη συνδρομής
εξωτ. χρηστών

10.296,50

5.334,53

4.961,97

5510

Διαδανεισμός

1.660,34

0,00

1.660,34

Έκδοση ταυτοτήτων

15.291,04

9.785,45

5.505,59

ΣΥΝΟΛΟ

71.135,10

29.421,57

41.713,53

3416-96004

Σημ.: Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ.

 Από τα έσοδα που είχε η Βιβλιοθήκη το 2008 δαπανήθηκαν τα ακόλουθα ποσά
για τους σκοπούς που αναφέρονται:











€10.980 για λειτουργικά έξοδα που αφορούσαν την έκδοση ταυτοτήτων
€7.397 για επιμόρφωση του προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια
και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός και εκτός Κύπρου)
€4.140 για αγορά καρτών φωτοτυπικής
€2.575 για μίσθωση υπηρεσιών
€1.806 για αποστολή δωρεών βιβλίων σε διάφορες χώρες
€1.144 για υπερωρίες
€589 για αγορά καρτών
€400 για αγορά βιβλίων
€230 για επιδιόρθωση εκτυπωτή καρτών και κερματοδέκτη
€161 για διάφορα.

 Συνολικά, η Βιβλιοθήκη το 2008 είχε έσοδα €71.135,10, από τα οποία δαπάνησε
για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω €29.421,57. Το υπόλοιπο ανήλθε
σε €41.713,53.
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Πίν. 3. Έσοδα Βιβλιοθήκης 2004-2008
Έτος

Έσοδα

Δαπάνες

2004

60.000,96

21.075,60

2005

69.198,36

36.384,67

2006

63.915,36

50.009,06

2007

64.489,45

47.992,91

2008

71.135,10

29.421,57

1.1.3 Προσφορές
Κατά το 2008 διενεργήθηκε έλεγχος τιμών για τις συνδρομές ξενόγλωσσων
περιοδικών, ηλεκτρονικών και έντυπων, για το έτος 2009. Δόθηκαν τιμές από δύο
προμηθεύτριες εταιρείες (Swets και EBSCO Information Services). Μετά από
αξιολόγηση των δύο προσφορών, οι συνδρομές ξενόγλωσσων περιοδικών για το
έτος 2009 κατακυρώθηκαν στην εταιρεία EBSCO Information Services, για δεύτερη
συνεχή χρονιά.
1.1.4 Εσωτερικές διαδικασίες
Για το 2008 εξασφαλίστηκε πίστωση €678 για υπερχρεώσεις και άλλες λανθασμένες
χρεώσεις έντυπων περιοδικών που εντόπισε η Βιβλιοθήκη.

1.2 Ανθρώπινοι πόροι
1.2.1 Οργανόγραμμα Βιβλιοθήκης
Το 2008 η Βιβλιοθήκη συνέχισε τις διαδικασίες για δημιουργία νέου
οργανογράμματος. Τον Ιούλιο έγινε παρουσίαση της προκαταρκτικής πρότασης
στον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, ενώ η τελική πρόταση θα υποβληθεί
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εντός του 2009. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετική αναφορά στην
ενότητα Εκκρεμότητες – θέματα προς επίλυση.
1.2.2 Στελέχωση Βιβλιοθήκης
Στις 31/12/2008 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αριθμούσε 50 μέλη. Από αυτά 30
ήταν μόνιμο προσωπικό, 18 εργάζονταν με σύμβαση, και 2 ήταν μόνιμο ωρομίσθιο
προσωπικό. Κατά το 2008 η Βιβλιοθήκη εργοδότησε 19 φοιτητές του ΠΚ για μερική
απασχόληση (συνολικά 13.514,5 ανθρωποώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 8,1
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης1), με συνολικό κόστος €68.513, ενώ 5 φοιτητές
σχολών βιβλιοθηκονομίας έκαναν την πρακτική τους άσκηση στη Βιβλιοθήκη. Από τη
Βιβλιοθήκη αποχώρησαν εντός του 2008 τρία μέλη του προσωπικού.
1.2.3 Επιμόρφωση προσωπικού
Κατά το 2007 υπήρξαν 133 συμμετοχές προσωπικού σε συνέδρια, σεμινάρια,
εργαστήρια, κλπ, από τις οποίες οι 113 ήταν στην Κύπρο (40 συμμετοχές σε
σεμινάρια οργανωμένα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 73 συμμετοχές σε σεμινάρια
οργανωμένα από άλλους φορείς) και 20 στο εξωτερικό (9 στην Ελλάδα, 11 σε άλλες
χώρες).
Επιπλέον, κατά το 2008 13 μέλη του προσωπικού (25% του προσωπικού) έκαναν
σπουδές παράλληλα με την εργασία τους: 4 για απόκτηση πρώτου πτυχίου σε
βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης, 1 για απόκτηση πτυχίου
Τουρκικών Σπουδών, και 8 για μεταπτυχιακό δίπλωμα σε άλλους κλάδους σπουδών.

1.3 Εγκαταστάσεις – διαρρύθμιση συλλογών
1.3.1 Εγκαταστάσεις Βιβλιοθήκης
Αναφορικά με τη Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου που προγραμματίζεται να ανεγερθεί
στην Πανεπιστημιούπολη, εντός του 2008 ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη,
καθώς και η ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού για την ανέγερση του κτηρίου.
1.3.2 Διαρρύθμιση χώρων και συλλογών


Το 2008 δεν έγινε καμιά προσθήκη, αφαίρεση ή σημαντική τροποποίηση των
χώρων και των συλλογών της Βιβλιοθήκης



Συνεχίστηκε η διαδικασία αποεπιλογής υλικού (deselection) η οποία
αποσκοπεί στη μεταφορά υλικού με υψηλή ζήτηση σε χώρους προσβάσιμους
από το κοινό. Το 2008 μεταφέρθηκαν 1.360 τόμοι βιβλίων χαμηλής ζήτησης
από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Κτήριο Αρσαλίδη, ενώ 643 τόμοι που
μεταφέρθηκαν από το Κτήριο Αρσαλίδη για σκοπούς δανεισμού, παρέμειναν
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, 45 τόμοι βιβλίων μεταφέρθηκαν από
την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Παράρτημα της Λεωφ. Λάρνακος.

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 2008
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
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1.4 Διαχείριση ποιότητας
1.4.1 Πολιτικές και διαδικασίες
EFQM
Στις 7/3/2008 το Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιολογήθηκε από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation for Quality Management), πιο
γνωστού με τα αρχικά EFQM, από τον οποίο του απονεμήθηκε η διάκριση «Δέσμευση
για Αριστεία» («Committed to Excellence»), που είναι το πρώτο επίπεδο διάκρισης.
Στο πλαίσιο της διάκρισης αυτής επιλέγηκαν, μεταξύ άλλων, δύο διαδικασίες της
Βιβλιοθήκης οι οποίες και αξιολογήθηκαν.
Κατά την 6η Συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου (30/6/2008) αποφασίστηκε όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου
προχωρήσει με πρόσθετα έργα για πιστοποίηση από το EFQM. Σε συνεδρία της που
έγινε στις 3/9/2008, η Συντονιστική Επιτροπή για πιστοποίηση του Πανεπιστημίου
Κύπρου από το EFQM αποφάσισε όπως η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η
πρώτη υπηρεσία του Πανεπιστημίου που θα επιδιώξει τη διάκριση «Αναγνώριση για
Αριστεία» («Recognition for Excellence»). Η «Αναγνώριση για Αριστεία» είναι η
δεύτερη από τις τρεις διακρίσεις που απονέμει ο οργανισμός και καλύπτει διαδικασίες
από όλο το φάσμα λειτουργιών της συμμετέχουσας υπηρεσίας, σε αντίθεση με το
πρώτο στάδιο (Committed to Excellence), στο οποίο επιλέγεται ένας μικρός,
δειγματοληπτικός αριθμός λειτουργιών.
Οι επαφές της Βιβλιοθήκης με τους συμβούλους του EFQM ξεκίνησαν τον
Οκτώβριο 2008 και συνεχίζονται. Στόχος του έργου είναι η σύνταξη έκθεσης
αναφορικά με τον τρόπο διοίκησης της Βιβλιοθήκη, η οποία θα περιλαμβάνει μεγάλο
αριθμό διαδικασιών, καθώς και ποσοτικούς δείκτες. Αναμένεται ότι η αξιολόγηση θα
γίνει τον Δεκέμβριο του 2009.
Διακήρυξη του Βερολίνου για Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Κατά τη συνεδρία της που έγινε στις 5/11/2008 (αρ. συνεδρίας 23/2008), η
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου υποστήριξε επίσημα τη Διακήρυξη του
Βερολίνου για Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών. Η Διακήρυξη (πλήρες κείμενο: http://oa.mpg.de/openaccessberlin/BerlinDeclaration_gr.pdf) αποτελεί σημαντική διεθνή δήλωση υπέρ της
ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση και έχει μέχρι τις 31/12/2008 είχε υπογραφεί από
257 (κυρίως ευρωπαϊκά) πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς φορείς.
Η υποστήριξη της Συγκλήτου στη Διακήρυξη του Βερολίνου έγινε κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης που έγινε κατά την 67η Συνεδρία της, στις
20/3/2008.
1.4.2 Έρευνες της Βιβλιοθήκης
Τον Οκτώβριο του 2008 αποφασίστηκε όπως διεξάγεται σε ετήσια βάση έρευνα
ικανοποίησης προσωπικού της Βιβλιοθήκης, με στόχο τη συνεχή ανατροφοδότηση
της Βιβλιοθήκης από το προσωπικό της. Για την έρευνα, η οποία έγινε τον Νοέμβριο,
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που είχε στείλει η Υπηρεσία Ανθρώπινου
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Δυναμικού σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2007 (118 ερωτήσεις
κλειστού τύπου). Το ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να συμπληρώσουν και τα 50 μέλη
του προσωπικού, από τα οποία ανταποκρίθηκαν τα 47 (ποσοστό 94% - τα μέλη που
δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν λόγω μακράς απουσίας). Τα
αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται σε σχετική έκθεση που έχει συντάξει η
Βιβλιοθήκη.
Σημειώνεται ότι παρόλο που το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 47 άτομα και
συντάχθηκε έκθεση 125 σελίδων (αποτελούμενη κυρίως από γραφήματα) η οποία
έγινε προσβάσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες, εντούτοις κατά την όλη διαδικασία
δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου χαρτί ή μελάνι.
1.4.3 Στατιστικά στοιχεία – δείκτες απόδοσης
 Συνέχιση συλλογής 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 2007. Βλ. Έκθεση
Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007.
1.4.4 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα νομικά θέματα
Κατά το 2008 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 2009), η Βιβλιοθήκη προτίθεται να κάνει σαφή αναφορά στα θέματα των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.5 Διαχείριση έργων
Για τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, βλ. επίσης σχετική αναφορά στην
ενότητα Εκκρεμότητες – θέματα προς επίλυση.
i. 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 31/12/2008 είχαν ψηφιοποιηθεί περίπου 8.500 διαφάνειες.
ii. 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.
iii. Ψηφιοποίηση των αρχείων του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα
ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ)
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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.
iv. Ψηφιοποίηση άλλων αρχείων


Ξεκίνησε η ψηφιοποίηση του αρχείου της Στέλλας Σουλιώτη και του αρχείου
της Κλαίρης Αγγελίδου.



Η Βιβλιοθήκη αποφάσισε να ψηφιοποιήσει και φιλοξενήσει το αρχείο του
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. Για τον σκοπό αυτό
βρίσκεται σε επαφή με τον κ. Βασιλείου και αναμένεται να υποβληθεί σχετική
πρόταση εντός του 2009.



Αποφασίστηκε να γίνει μελέτη και να υποβληθεί πρόταση εντός του 2009 για
ψηφιοποίηση του αρχείου του Ιδρύματος Σπύρου Κυπριανού.

v. Ψηφιοποίηση αφιερώσεων από συλλογή Μιλλιέξ
Μετά την ψηφιοποίηση πέραν των 400 αφιερώσεων από συγγραφείς προς το ζεύγος
Roger και Τατιάνας Μιλλιέξ, περιλαμβανομένων επιφανών συγγραφέων (π.χ. Γιάννης
Ρίτσος, Νικηφόρος Βρεττάκος, Παντελής Πρεβελάκης), κατά το 2008 έγινε η
οργάνωση και τεκμηρίωσή τους με τη χρήση του λογισμικού Greenstone
(http://www.greenstone.org/).
vi. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ILGRECO
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε από το 2006 στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ILGRECO (Implementing Learning Game Resources based on
Educational Content), το οποίο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008. Το
πρόγραμμα ένωνε εννιά οργανισμούς από οκτώ χώρες: Λιθουανία, Βουλγαρία,
Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία.
Το εν λόγω πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας
διδασκαλίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες και τις συνήθειες των ενηλίκων, οι κινητές
τεχνολογίες και οι τεχνολογίες της πληροφορίας συνδυάστηκαν με τη μεθοδολογία
παιχνιδιών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των ενήλικων και οι ίδιοι να
νιώθουν άνετα στην κοινωνία της πληροφορίας. Το πρόγραμμα επίσης στόχευε στη
σύσταση ενός καινούργιου είδους παιχνιδιού για ηλεκτρονική μάθηση που θα
λειτουργούσε με κινητές συσκευές (mobile devices). Η εκπαίδευση και η κατάρτιση
θα γινόταν στη βάση διαφόρων εκπαιδευτικών σεναρίων παιχνιδιού, στηριγμένη
πάντα σε δίκτυα GPRS και TCP/IP. Τέλος, το πρόγραμμα στόχευε στην εφαρμογή
ανοιχτών πηγών και σε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που θα επιτρέπει
ευελιξία, αλλαγή του περιεχομένου, παρακολούθηση της προόδου των χρηστών και
διδασκαλία μαθημάτων με διασκεδαστικό τρόπο όπως π.χ. γλώσσες, μαθηματικά
κ.λπ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια εντός
του 2008 στη Βερόνα και το Βουκουρέστι, όπου σε αυτά συμμετείχαν κατά κύριο
λόγο εκπαιδευτικοί. Η σειρά των μαθημάτων είχε σχεδιαστεί για δασκάλους και
καθηγητές που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με ενήλικες και μέσα από τα
μαθήματα αυτά θα παρεχόταν στους συμμετέχοντες η τεχνογνωσία και η πρακτική
γνώση για το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την ηλεκτρονική μάθηση. Η ΒΠΚ πέρα του
ρόλου της ως εταίρος, συμμετείχε στο σεμινάριο του Βουκουρεστίου με τέσσερις
εκπαιδευόμενους. Στα σεμινάρια αυτά παρουσιάστηκε η τελική μορφή του παιχνιδιού
που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του προγράμματος καθώς και οι δυνατότητές
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του. Παρουσιάστηκαν επίσης εκπαιδευτικές μέθοδοι για την εφαρμογή της
τεχνολογίας και ιδιαίτερα κινητών συσκευών στη διδασκαλία και εκπαίδευση
ποικίλων θεμάτων. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 30/9/2008.
vii. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: Latest methodologies used
in the digitization of printed and non-printed materials in Hungary
Τέσσερεις βιβλιοθηκονόμοι της ΒΠΚ επισκέφθηκαν από τις 09-27/06/2008 την
Εθνική Βιβλιοθήκη Ουγγαρίας Országos Széchenyi Könyvtár, όπου έτυχαν
εκπαίδευσης σε σύγχρονα θέματα ψηφιοποίησης για έντυπο και μη έντυπο υλικό.
Η τεχνική επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da
Vinci. Η Βιβλιοθήκη είχε υποβάλει πρόταση το 2007 για αποστολή μελών του
προσωπικού της σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ουγγαρία και Τουρκία αντίστοιχα,
με στόχο την εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται. Η
πρώτη πρόταση εγκρίθηκε από το Κέντρο Δια Bίου Μάθησης—Leonardo da Vinci, και
τέσσερα μέλη του προσωπικού ήταν δικαιούχοι του έργου.
viii. Δημιουργία βάσης δεδομένων με την ενδοπανεπιστημιακή παραγωγή
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η καταγραφή
όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΚ
και η δημιουργία βάσης δεδομένων στην οποία θα περιληφθούν όλες αυτές οι
δημοσιεύσεις. Για τον εντοπισμό των δημοσιεύσεων θα γίνει αναζήτηση σε
διάφορες βάσεις δεδομένων στις οποίες η ΒΠΚ είναι συνδρομητής, καθώς επίσης
και στο Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
(ΣΚΕΑΒ), στον οποίο περιλαμβάνεται και το κατάλογος της ΒΠΚ. Κατά το 2008
ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η αναζήτηση στον ΣΚΕΑΒ και στις βάσεις
δεδομένων JSTOR και Academic search Premier.
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2. Διαχείριση συλλογής

2.1 Ανάπτυξη συλλογής
Το 2008 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 2001-2008 (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*

2007

254.520

12.020*

267.289

12.769

2008

* Βάσει υπολογισμού.
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2.2 Πρόσβαση και προσκτήσεις
2.2.1 Βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή (πλην των
περιοδικών)
i. Αγορές από Τμήματα
Το 2008 παραλήφθηκαν μέσω αγορών, σχεδόν αποκλειστικά από ακαδημαϊκά
τμήματα του Πανεπιστημίου, 4.233 βιβλία (και άλλο υλικό σε φυσική μορφή, εκτός
από περιοδικά).
Πίν. 6. Αγορές βιβλίων από Τμήματα 2003-2008
Τμήμα

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΑΓΓΛ

-

-

197

370

342

231

ΓΑΛ

-

-

854

719

464

449

ΓΛΩ

653

1.251

132

46

38

-

ΤΟΥ

414

405

582

885

280

121

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
ΒΙΟΛ

13

3

52

17

7

9

ΠΛΗ

38

42

36

25

14

25

ΜΑΣ

133

136

151

263

77

62

ΦΥΣ

15

66

15

18

15

7

ΧΗΜ

21

96

47

72

32

40

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
ΕΠΑ

208

290

79

215

288

325

ΚΠΕ

248

423

249

230

119

152

ΝΟΜ

-

-

-

-

180

166

ΨΥΧ

-

162

112

211

216

111

Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών
ΔΔΕ

67

22

39

28

70

66

ΟΙΚ

104

71

66

10

67

17

Πολυτεχνική Σχολή
ΑΡΧΙΤ

-

-

-

-

857

113

ΗΛΕ

124

874

610

193

148

46

ΜΗΧ

403

378

91

101

110

5

ΠΟΛ

76

877

396

223

166

66

Φιλοσοφική Σχολή
ΒΝΕ

279

225

557

840

872

675

ΙΣΑ

672

351

285

326

353

244

ΚΦΙ

792

1.088

560

802

773

562

ΕΜΑ

755

324

690

442

301

189

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
ΒΙΒ

191

532

234

238

402

552

Σύνολο

5.206

7.616

6.034

6.274

6.191

4.233
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ii. Αγορές συλλογών
Το 2008 η Βιβλιοθήκη δεν προχώρησε σε καμία αγορά συλλογής.
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 2008 η Βιβλιοθήκη παρέλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες σειρές από το
Κυβερνητικό Τυπογραφείο:





Cyprus Law Reports 1960-2008
Νομοθεσία 1960-2008
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Ευρετήριο Νόμων

Οι πιο πάνω σειρές δωρίστηκαν εις διπλούν, σύνολο 730 αντίτυπα. Μια συλλογή
βρίσκεται στο Τμήμα Νομικών και η δεύτερη στα Περιοδικά.

2.2.2 Περιοδικά


Το σύνολο των τρεχουσών συνδρομών σε έντυπα περιοδικά το 2008 ήταν 994,
από τις οποίες οι 827 ήταν σε ξενόγλωσσα περιοδικά και οι 167 σε ελληνικά
περιοδικά. Οι αριθμοί αυτοί δεν αφορούν μόνο τα περιοδικά που λαμβάνουμε
(και) ως έντυπα, αλλά και τα περιοδικά που δεν λαμβάνουμε σε έντυπη μορφή.



Παραλήφθηκαν συνολικά 1.627 τεύχη περιοδικών από τρέχουσες συνδρομές.

2.2.3 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Εντός του έτους ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ – HEALLink) δεν προέβη σε νέες συμφωνίες με προμηθευτές.
2.2.4 Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Συνέχιση της συμμετοχής της Βιβλιοθήκης (μαζί με τις άλλες βιβλιοθήκες των
κρατικών πανεπιστημίων, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου) στον Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το
2008 εντάχθηκε στον Σύνδεσμο και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Από
συμφωνίες που γίνονται με προμηθευτές μέσω του Συνδέσμου, η Βιβλιοθήκη
παρέχει στους χρήστες της πρόσβαση σε πέραν των 60 βάσεων δεδομένων. Βάσει
συμφωνιών του ΣΚΑΒ με προμηθευτές, συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων είναι
προσβάσιμες και σε συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

2.2.5 Ηλεκτρονικά περιοδικά


Μέχρι το τέλος του 2008, η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημίου Κύπρου περιλάμβανε 30.000 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.
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2.2.6 Βάσεις δεδομένων
 Παραγγέλθηκαν ή ανανεώθηκαν συνολικά 82 συνδρομές βάσεων δεδομένων (οι
67 από την ίδια τη Βιβλιοθήκη και οι 15 μέσω του ΣΕΑΒ). Οι συνδρομές αυτές
αντιστοιχούν σε 130 βάσεις δεδομένων. Μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης
παρέχεται πρόσβαση σε 172 βάσεις δεδομένων οι οποίες αποτελούν τις
τρέχουσες αλλά και παλαιότερες συνδρομές της Βιβλιοθήκης, καθώς και βάσεις
οι οποίες διατίθενται ελεύθερα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.
2.2.7 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 2008 με
62 καινούργιες εγγραφές και έτσι μαζί με τις αγορές των βιβλιοθηκών άλλων
ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων υπάρχει πρόσβαση σε 1.503 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. Οι εγγραφές των
1.503 ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς και άλλων περίπου 10.000 των εκδοτών
Springer και Elsevier, στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Συνδέσμου
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, έχουν ενταχθεί στον γενικό κατάλογο της
Βιβλιοθήκης.
2.2.8 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών
i. Ηλεκτρονικά περιοδικά
Πίν. 8. Χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών 2005-2008
2005

2006

2007

2008

10.437

32.379

32.016

27.635

3.713

8.541

6.013

6.222

Μέσος χρόνος επίσκεψης

21’ 20’’

15’ 50’’

11’ 16’’

13’ 31’’

Σύνολο σελίδων

67.725

166.545

178.914

160.773

6

5

6

6

Αναζητήσεις

24.074

56.900

58.337

55.153

Advanced

3.095

6.738

2.856

3.012

15.156

39.133

50.523

47.234

5.823

11.029

4.958

4.907

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 μείωση (-13,7%) στον αριθμό
των επισκέψεων στα ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της υπηρεσίας A-to-Z. Ωστόσο,
παρατηρείται επίσης αύξηση του μέσου χρόνου επίσκεψης από ~11,25 λεπτά σε
~13,5, με τον συνολικό χρόνο χρήσης να αυξάνεται ελαφρά (+3,5%).
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ii. Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία

2007
Κατηγορία συνδρομής

2008

Αρ. ηλ.
βιβλίων

Αρ.
προσβάσεων

Αρ. ηλ.
βιβλίων

Αρ.
προσβάσεων

183

130

245

439

Ηλ. βιβλία HEAL-Link

1.258

302

1.258

304

ΣΥΝΟΛΟ

1.441

432

1.503

743

Ηλ. βιβλία UCY

Στο παρόν στάδιο δεν είναι διαθέσιμα επαρκή στατιστικά στοιχεία χρήσης για βάσεις
δεδομένων, λόγω της ανομοιομορφίας που παρατηρείται στην τήρηση στατιστικών
στοιχείων από τους προμηθευτές των βάσεων.

2.3 Καταλογογράφηση
2.3.1 Βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή (πλην των
περιοδικών)
Προστέθηκαν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 13.612 αντίτυπα βιβλίων (ή άλλου
υλικού), για τα οποία απαιτήθηκε η δημιουργία 11.261 νέων εγγραφών. Στις
31/12/2008 στο σύστημα της Βιβλιοθήκης υπήρχαν 267.289 αντίτυπα που
αντιστοιχούσαν σε 223.745 βιβλιογραφικές εγγραφές.
Πίν. 7. Αποτελέσματα καταλογογράφησης 2003-2008
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Αντίτυπα

29.086

30.660

33.284

15.739

11.231

13.612

Εγγραφές

23.742

23.488

26.874

12.602

9.264

11.261

Προσθήκες έτους

Καταχωρισμένα στο σύστημα
Σύνολο αντιτύπων

164.410

194.906

230.000

242.500

254.520

267.289

Σύνολο εγγραφών

135.091

154.618

179.000

192.332

202.094

223.745*

* Στον αριθμό των εγγραφών του 2008 περιλαμβάνονται οι εγγραφές των ηλεκτρονικών
βιβλίων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των αντιτύπων.
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2.4 Κυκλοφορία υλικού
2.4.1 Χρήστες
i. Έκδοση ταυτοτήτων
Το 2008 εκδόθηκαν
Αναλυτικότερα:

2.397

ταυτότητες/κάρτες

μέλους

της

Βιβλιοθήκης.

Πίν. 9. Έκδοση ταυτοτήτων 2003-2008
Κατηγορία χρηστών

2003

2004

2005
2

2006

2007

2008

956

1.301

1.165

Προπτυχιακοί φοιτητές

972

1.117

1.055

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

40

298

527

498

398

733

Ακαδημαϊκό προσωπικό

295

155

119

163

141

113

Διοικητικό προσωπικό

23

95

52

115

72

82

Εξωτερικοί χρήστες

59

370

428

606

409

304

ΣΥΝΟΛΟ

1.389

2.035

2.181

2.338

2.321

2.397

Εγγεγραμμένοι χρήστες

4.249

6.443

8.129

9.361

10.081

10.815

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
Το 2008 η Κεντρική Βιβλιοθήκη δέχτηκε 150.000 επισκέψεις (147.808 μέχρι και
την 1η Δεκεμβρίου 2008, οπότε και παρατηρήθηκε βλάβη στον μετρητή). Στο
Παράρτημα της Λεωφόρου Λάρνακος σημειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο 1.385
επισκέψεις, και στο Παράρτημα της Τουρκολογικής Συλλογής 585. Στη
Βιβλιοθήκη Περιοδικών, στο Κτήριο Αρσαλίδη (Στρόβολος) και στην Ερευνητική
Μονάδα Αρχαιολογίας δεν τηρήθηκαν στοιχεία επισκέψεων.

Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2008

- 19 -

2.4.2 Δανεισμοί
Πίν. 10. Δανεισμοί βιβλίων 2000-2008
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

2008

74.089

34.275

4.112

370

Το 2008 έγιναν 74.089 δανεισμοί βιβλίων και άλλου υλικού από τους χρήστες της
Βιβλιοθήκης, με αμελητέα μείωση (-0,5%) σε σχέση με το 2007. Παρά το ότι μικρή
μείωση στον αριθμό δανεισμών παρατηρήθηκε και το 2006 σε σχέση με το έτος που
είχε προηγηθεί, εντούτοις από το 2000 (έτος από το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα που αφορούν το σύστημα Βιβλιοθήκης) και μετά παρατηρείται σαφής
αυξητική τάση. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, δεδομένης και της συνεχούς
ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο σε αριθμό ακαδημαϊκών τμημάτων, όσο
και σε αριθμό φοιτητών.
Σημειώνεται ότι το 2008 έγιναν 54.998 δανεισμοί βιβλίων που βρίσκονται στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη, όπου υπάρχουν 104.955 βιβλία, ενώ έγιναν 17.696 δανεισμοί
βιβλίων που βρίσκονται στα βιβλιοστάσια Στροβόλου (κλειστό βιβλιοστάσιο, 99.815
βιβλία) και Λεωφόρου Λάρνακος (ανοιχτό βιβλιοστάσιο, αλλά εκτός Κεντρικών
Κτηρίων ή Πανεπιστημιούπολης, 21.848 βιβλία), όπου υπάρχουν συνολικά 121.663
βιβλία. Η αναλογία του αριθμού δανεισμών ως προς τον αριθμό βιβλίων είναι
περίπου 1 προς 2 στην Κεντρική, και περίπου 1 προς 7 στα άλλα δύο βιβλιοστάσια.
Σε πολύ μικρό βαθμό το φαινόμενο αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην πολιτική
της Βιβλιοθήκης να τοποθετεί τις καινούργιες εκδόσεις στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
(εξαιρούνται τα βιβλία της Πολυτεχνικής Σχολής, τα οποία τοποθετούνται στο
Παράρτημα της Λεωφ. Λάρνακος). Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν παύουν να
αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η χρήση των βιβλίων μειώνεται δραματικά όταν αυτά
δεν είναι εύκολα προσβάσιμα στους χρήστες.
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Ο αριθμός των ανανεώσεων το 2008 ήταν 34.275 (+9,6%). Το 2007 το ποσοστό
των ανανεώσεων επί των δανεισμών ήταν 42,0% (δηλαδή για κάθε 100 βιβλία που
δανείστηκαν, έγιναν 42 ανανεώσεις). Το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 46,2%,
γεγονός που αποτελεί σαφέστατη ένδειξη ότι επιβάλλονται αλλαγές στους κανόνες
δανεισμού, ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση
στα βιβλία.

2.4.3 Αιτήσεις υλικού από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια
Πίν. 11. Αιτήσεις για μεταφορά βιβλίων από
απομακρυσμένα βιβλιοστάσια 2004-2008
Έτος

Αρ. αιτήσεων

2004

6.299
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2005

11.075

2006

10.152

2007

10.846

2008

13.280

2.4.4 Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού
Πίν. 12. Βιβλία στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού 2005-2008
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

2008 – Εαρινό εξάμηνο

1.749

2008 – Χειμερινό εξάμηνο

1.260

2.4.5 Περιοδικά (έντυπα)
Τα έντυπα περιοδικά δεν δανείζονται, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Το 2008
δανείστηκαν 177 τόμοι (98 τίτλοι) περιοδικών σε 98 χρήστες.
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2.4.6 Διαδανεισμός
Πίν. 13. Διαδανεισμός 2002-2008
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Αιτήματα

310

157

400

363

466

420

496

Ικανοποιήθηκαν

194

75

291

299

365

328

387

% επιτυχίας

63%

48%

73%

82%

78%

78%

78%

Αιτήματα

700

758

1.050

1.856

1.254

874

742

Ικανοποιήθηκαν

550

613

843

1.622

1.103

743

664

% επιτυχίας

79%

81%

80%

87%

88%

85%

89%

Αιτήματα

5

15

100

74

54

86

125

Ικανοποιήθηκαν

5

10

100

74

54

86

125

100%

67%

100%

100%

100%

100%

100%

Αιτήματα

458

429

410

723

939

959

830

Ικανοποιήθηκαν

360

316

280

620

727

775

677

% επιτυχίας

79%

74%

68%

86%

77%

81%

82%

Χρήστες ΒΠΚ

Βιβλία

Άρθρα περιοδικών

Άλλες βιβλιοθήκες*

Βιβλία

% επιτυχίας
Άρθρα περιοδικών

* Περιλαμβάνεται μόνο το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών.

Χρήστες ΒΠΚ
Βιβλία: Η ΒΠΚ δέχθηκε από τους χρήστες της 496 αιτήματα για βιβλία, από τα οποία
ικανοποιήθηκαν τα 387.
Άρθρα περιοδικών: Η ΒΠΚ δέχθηκε από τους χρήστες της 742 αιτήματα για άρθρα
περιοδικών, από τα οποία ικανοποιήθηκαν τα 664 (627 παραλήφθηκαν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Χρήστες άλλων βιβλιοθηκών
Βιβλία: Η ΒΠΚ δέχθηκε 125 αιτήματα για βιβλία. Τα περισσότερα υποβλήθηκαν μέσω
του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ενώ μικρός
αριθμός αιτημάτων υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα αιτήματα
ικανοποιήθηκαν.
Άρθρα περιοδικών: Η ΒΠΚ δέχθηκε 830 αιτήματα από το Δίκτυο Διαδανεισμού
Ελληνικών Βιβλιοθηκών, από τα οποία ικανοποιήθηκαν τα 677. Αποστάληκαν επίσης
1.134 άρθρα σε 11 άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ή οργανισμούς.
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3. Συστήματα και υπηρεσίες πληροφόρησης
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 Αυτόματου Δανεισμού δεν
λειτούργησε παρά την ανανέωση του ποσού συντήρησης από τον Απρίλιο
2008. Παρά τις σχετικές προσπάθειες της Βιβλιοθήκης, όπως η συνεχής
επικοινωνία με την προμηθευτική εταιρεία αλλά και σχετική επιστολή προς
τον Διευθυντή Διοίκηση και Οικονομικών για τη λήψη των απαραίτητων
νομικών μέτρων, το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί και παραμένει υπό συζήτηση
και διαπραγμάτευση.



Ασύρματη σύνδεση. Συνέχιση λειτουργίας του ασύρματου δικτύου εντός του
χώρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης Περιοδικών
τεχνολογίας Wi-Fi. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 7 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 2008
δεν
αγοράστηκε
εξοπλισμός
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στις 31/12/2008 υπήρχαν 99 υπολογιστές εν
χρήσει για το προσωπικό και 30 για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

3.1.2 Ανάπτυξη εφαρμογών



Εγκατάσταση εφαρμογών: Εγκαταστάθηκαν σε δοκιμαστική βάση οι
εφαμοργές Koha (ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης, ανοιχτού κώδικα) και
GLPI (λογισμικό διαχείρισης εξοπλισμού).
Έγινε χρήση τεχνολογίας XEN virtualization για μελέτη/ανάπτυξης
τεχνογνωσίας σε εικονικούς εξυπηρετητές. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται σε
χρήση για μερικούς από τους εξυπηρετητές της Βιβλιοθήκης. Με την
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παραλαβή νέων μηχανημάτων η χρήση αυτής της τεχνολογίας θα έχει χρήση
για το σύνολο των εξυπηρετητών.
Συντήρηση υφιστάμενων εφαρμογών: 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 Ανάπτυξη ιστότοπου


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

της



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



Ιστολόγιο (blog) Βιβλιοθήκης. Έγινε η αξιολόγηση δύο online λογισμικών,
των Blogger και WordPress, και επιλέγηκε η εφαρμογή του Blogger. Η
απόφαση της επιλογής στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία της
εταιρείας που πρέχει την υπηρεσία (Google). Για τη λειτουργία του ιστολογίου
δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση libucyblog@ucy.ac.cy , καθώς και η
URL διεύθυνση http://libblog.ucy.ac.cy/ .



Στατιστικά χρήσης. Περί τα τέλη του 2007 η Βιβλιοθήκη άρχισε να τηρεί τα
δικά της στατιστικά χρήσης του ιστότοπου. Το 2008 ο ιστότοπος δέχθηκε
104.279 επισκέπτες, οι οποίοι επισκέφθηκαν 484.924 σελίδες.

3.2 Συστήματα βιβλιοθήκης
3.2.1 Σύστημα βιβλιοθήκης




Έγινε παραμετροποίηση του συστήματος και ομαλή μετάβαση του
νομίσματος και των τιμών που δέχεται στο ευρώ.
Εντός του 2008 έκλεισε στο σύστημα βιβλιοθήκης το οικονομικό έτος
2007.
Περάστηκαν μαζικά στο σύστημα 11420 ηλεκτρονικά βιβλία (Elsevier,
Springer, NetLibrary).

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
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(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.
Το Γραφείο Συστημάτων Βιβλιοθήκης ξεκίνησε το 2008 να εξετάζει διάφορα
λογισμικά συστήματα και να ενημερώνεται συστηματικά από διάφορους
προμηθευτές για να έχει υπόψη της τις δυνατότητες των επιλογών που
διατίθενται. Εξέτασε επίσης την περίπτωση χρησιμοποίησης συστήματος
λογισμικού ανοικτού κώδικα και αποφάσισε να προχώρησε σε δοκιμές του
συστήματος Koha.

3.3 Ψηφιοποίηση και αρχεία
Πέρα από τα έργα ψηφιοποίησης που αναφέρονται πιο πάνω, η Βιβλιοθήκη
εξυπηρετεί επίσης τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου με
μετατροπή υλικού (το οποίο ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό) από αναλογική
σε ψηφιακή μορφή για σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας.

3.4 Πληροφοριακή υποστήριξη
3.4.1 Εκπαίδευση χρηστών
Το 2008 διεξήχθηκαν 19 σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών, στα οποία υπήρξαν 275
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 2003-2008

Αρ. μαθημάτων
Αρ. συμμετεχόντων

2003

2004

2005

2006

2007

2008

17

18

18

6

38

19

362

469

542

133

750

275
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3.4.2 Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες
Συνέχιση υπηρεσιών προς τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες:
Πίν. 15. Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες 2003-2008
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Αριθμός ΤΜΒ χρηστών

4

6

6

4

3

4

Ηχογραφ. βιβλίων στη Σχολή
Τυφλών

4

5

8

0

0

0

Μετατροπή από έντυπη σε
ηλεκτρονική μορφή

4

10

3

37

54

34

Μεγαλογράμματη φωτοτύπηση

8

15

21

4

1

7

Braille

0

5

9

34

61

34

OCR και ηλεκτρονική
εκφώνηση

0

20

17

0

0

2

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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4. Προσφορά στην κοινωνία
4.1 Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών
Βιβλιοθηκών


Πρόταση-σχέδιο δικτύωσης των Κυπριακών Βιβλιοθηκών.
Στις 20 Νοεμβρίου 2007, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Άκη Κλεάνθους, έλαβε χώρα συνάντηση με θέμα την υστέρηση
που παρουσιάζεται στην ανάπτυξη των κυπριακών βιβλιοθηκών (Κυπριακής
Βιβλιοθήκης, σχολικών, δημοσίων κλπ.). Στόχος της συνάντησης ήταν να
διερευνηθούν οι δυνατότητες για ορθολογική χρηματοδότηση δράσεων για
συντονισμένη ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής στη χώρας. Στη
συνάντηση συμμετείχαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο Πρύτανης, οι
Αντιπρυτάνεις και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι
Πρόεδροι των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών των δύο άλλων κρατικών
Πανεπιστημίων (Τεχνολογικού και Ανοικτού), οι τρεις Πρυτάνεις των
ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δήμων και
Κοινοτήτων, η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠο, η Διευθύντρια των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών, ο πρόεδρος και μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου και ο
Διευθυντής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, και Λειτουργοί του ΥΠΠο για τις
Δημόσιες και Σχολικές Βιβλιοθήκες. Μετά την τοποθέτηση των
συμμετεχόντων και με σύμφωνη γνώμη όλων, ο Υπουργός ανέθεσε στον
Διευθυντή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου να εκπονήσει πρότασησχέδιο για το συντονισμό δράσεων ανάπτυξης των κυπριακών βιβλιοθηκών
όλων των κατηγοριών και σκιαγράφηση του μηχανισμού που θα αναλάβει την
υλοποίησή τους.
Η πρόταση εκπονήθηκε αφιλοκερδώς, ως συμβολή του Πανεπιστημίου
Κύπρου στην δημιουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής για την
ερευνητική, εκπαιδευτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου.
Παραδόθηκε στα μέσα του Ιανουαρίου 2008.
Για
το
πλήρες
κείμενο
της
πρότασης,
βλ.
http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/CY_union_catalogue_proposal_jan2008.pdf



Πιλοτικός Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών βιβλιοθηκών και Δίκτυο
Διαδανεισμού
Με την αφιλοκερδή συνδρομή των συναδέλφων της Κεντρικής Ομάδας
Υποστήριξης
του
Συλλογικού
Καταλόγου
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (στην Αθήνα, εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και τη συμμετοχή
αρκετών βιβλιοθηκονόμων της Κύπρου δημιουργήθηκε και λειτουργεί
πιλοτικός
συλλογικός
κατάλογος
15
κυπριακών
βιβλιοθηκών
(http://147.102.210.203/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsPL.egw).
Παράλληλα ετοιμάστηκε πρόταση και εκκρεμεί η χρηματοδότηση
αναπτυξιακού προγράμματος για την ένταξη όλων των κυπριακών
βιβλιοθηκών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο Συλλογικό Κατάλογο
Κυπριακών Βιβλιοθηκών. Η πρόταση υποβλήθηκε από την Κεντρική Ομάδα
Υποστήριξης
του
Συλλογικού
Καταλόγου
Ελληνικών
Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών και μελετάται από τα μέλη του Συνδέσμου Κυπριακών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί ήδη δίκτυο διαδανεισμού βιβλίων και άρθρων
περιοδικών, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια
με τη διαμεσολάβηση της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε επόμενο
στάδιο η ένταξη μπορεί να είναι άμεση. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα
η εγκατάσταση εξυπηρετητή για αυτοματοποίηση των διαδικασιών και
αξιοποίηση του Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών βιβλιοθηκών. Με τον
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τρόπο αυτό κάθε διαθέσιμο βιβλίο σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη της Κύπρου θα
μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσω διαδανεισμού σε οποιοδήποτε μέλος
βιβλιοθήκης της Κύπρου.


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. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόταση για
συνεργασία μεταξύ της ΒΠΚ με άλλες κυπριακές βιβλιοθήκες για σκοπούς
αλληλοεξυπηρέτησης των χρηστών.

4.2 Ειδικές ομάδες χρηστών
Παροχή για έκτη συνεχή χρονιά της υπηρεσίας αποστολής άρθρων από τη
Βιβλιοθήκη σε ειδικές ομάδες χρηστών.
Πίν. 16. Αποστολή άρθρων σε ειδικές ομάδες χρηστών 2003-2008
Έτος

Αρ. άρθρων

Αρ. οργανισμών

2003

100

4

2004

232

14

2005

117

25

2006

219

17

2007

290

23

2008

749

11

4.3 Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης
i. Ανακοινώσεις σε συνέδρια/ημερίδες και δημοσιεύσεις


Φίλιππος Τσιμπόγλου. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
“Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων” Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 24-26/09/2008, (προεδρείο συνεδρίας,
διοργάνωση ειδικής συνεδρίας για Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών)



Φίλιππος Τσιμπόγλου, Ματίνα Τσάφου, Μάγδα Τσουμή, Αλεξάνδρα
Παπάζογλου, Εύα Σεμερτζάκη, Σαράντος Καπιδάκης, Μιχάλης Τζεκάκης,
Χριστίνα Κυριακοπούλου «Πλαίσιο για την διαμόρφωση Εθνικής
πολιτικής Βιβλιοθηκών» εισήγηση της Επιτροπής Εθνικής Πολιτικής
Βιβλιοθηκών της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων
Πληροφόρησης, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης του 17 ου ΠΣΑΒ, 17ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
25/09/2008 (πρόεδρος της επιτροπής, πρόεδρος της συνεδρίας)



Φίλιππος Τσιμπόγλου «Η δυναμική των Δημοτικών Βιβλιοθηκών σε ένα
σύστημα εθνικής πολιτικής βιβλιοθηκών μέσω συνεργατικών
δράσεων», ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών
Βιβλιοθηκών «Η δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
στην Ελλάδα», Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων
Πληροφόρησης, 4–5/12/2008, Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
Ηράκλειο Αττικής, (επιστημονική επιτροπή, στρογγυλό τραπέζι).



Φίλιππος Τσιμπόγλου «Από τις
διαμόρφωση εθνικής πολιτικής
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Ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και της Ένωσης Ελλήνων
Βιβλιοθηκονόμων
και
Επιστημόνων
Πληροφόρησης
«Συνεργασία
Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο», στο πλαίσιο της
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, 29/05/2008 Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo,
Θεσσαλονίκη. http://eprints.rclis.org/archive/00013733


Φίλιππος Τσιμπόγλου, «Συνεργασίες βιβλιοθηκών στο ψηφιακό
περιβάλλον. Μια συστημική προσέγγιση»,
Διάλεξη στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη της Πληροφορίας" του Τμήματος
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Σχολής
Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας, 13/05/2008 (4 ώρες).

ii. Συνεντεύξεις/παρουσιάσεις
Συνέντευξη του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
σχετικά με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (βλ. στην ιστοσελίδα
του ΚΥΠΕ, στα ελληνικά:
http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm#UCYLIB
και συντομευμένη στα αγγλικά:
http://www.cna.org.cy/website/english/subject1.shtm#UCYLIB
και στα Τουρκικά:
http://www.cna.org.cy/website/turkish/subject1.shtm#UCYLIB
Μέρη και περιλήψεις της συνέντευξης αναδημοσιεύτηκαν σε άρθρα του
τύπου.
Χαραυγή: http://www.haravgi.com.cy/site-article-21997-gr.php
Πολίτης:
http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=854677&-V=articles&-p
Cyprus Mail:
http://www.cyprus-mail.com/news/main.php?id=44159&cat_id=1
SigmaLive: http://www.sigmalive.com/news/local/125649
iii. 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).

4.4 Δωρεές προς τρίτους
Το 2008 η Βιβλιοθήκη προέβη στις πιο κάτω δωρεές βιβλίων:
Πίν. 17. Αποστολή δωρεών σε τρίτους
Αποδέκτης
Θεραπευτική Μονάδα Εξαρτημένων Ατόμων
Ορθόδοξη Ιεραποστολή Κένυας
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5. 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. Γραφείο Πληροφοριακών Συστημάτων
Το 2008 εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου η δημιουργία ανεξάρτητων ομάδων
πληροφορικών για συγκεκριμένες υπηρεσίες και τμήματα του Πανεπιστημίου,
περιλαμβανομένης της Βιβλιοθήκης. Η διοικητική ανεξαρτητοποίηση της Ομάδας
Πληροφορικών της Βιβλιοθήκης αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της
Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της, ωστόσο παραμένει το θέμα της στελέχωσής
της, καθώς σήμερα την απαρτίζουν μόνο δύο πληροφορικοί.
Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η καθυστέρηση στην εξασφάλιση εξοπλισμού
υποδομής (αντικατάσταση συστήματος βιβλιοθήκης, εξυπηρετητές), καθώς και
άλλου απαραίτητου εξοπλισμού (φορητός υπολογιστής για τον Υπεύθυνο του
Γραφείου), και σημειώνεται η έντονη ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών.
ii. Έλλειψη κινήτρων ανέλιξης προσωπικού
Απουσία συστήματος ανέλιξης του υφιστάμενου προσωπικού στη βάση ικανοτήτων
και απόδοσης. Αναμένεται το Σχέδιο Μεταρρύθμισης.
iii. Διοικητική αναδιάρθρωση
Δεδομένων των συνεχών εξελίξεων στον χώρο της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης
της πληροφόρησης, αλλά και της συνεχούς ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, η
Βιβλιοθήκη, νιώθοντας επιβεβλημένη την ανάγκη για αναβάθμιση των υπηρεσιών
της, ξεκίνησε από το 2006 διαδικασίες για δημιουργία νέου οργανογράμματος. Το
νέο οργανόγραμμα, η πρόταση του οποίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο της
διαμόρφωσής της, αναμένεται να εγκριθεί εντός του 2009 και να αποτελέσει
σταθερό σημείο αναφοράς για λειτουργική διοίκηση της Βιβλιοθήκης.
iv. Σύστημα Βιβλιοθήκης
Για τους λόγους που εξηγούνται στο σημείο 3.2.1, κρίνεται απαραίτητη η πρόνοια
στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό του 2010 για αντικατάσταση του συστήματος της
Βιβλιοθήκης.
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