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Γ.Π. 20. Ανακοινώσεις Βιβλιοθήκης σε συνέδρια/ημερίδες και δημοσιεύσεις 2004-

2009 

1. Οικονομική διαχείριση 

1.1. Δαπάνες υλικού βιβλιοθήκης (κονδύλι 4/402) 

 

Οι δαπάνες της Βιβλιοθήκης για εξασφάλιση πληροφοριακού υλικού και σχετικών 

δαπανών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. 

   

Πίν. 1.  Δαπάνες υλικού βιβλιοθήκης 2009 (κονδύλι 4/402) 

Είδος δαπάνης 2008 2009 

Α
Γ
Ο

Ρ
Α
 Υ

Λ
ΙΚ

Ο
Υ
 Βιβλία 213.965,87 166.484,97 

Πολυμέσα 7.011,23 19.890,72 

Βάσεις δεδομένων (CD-ROM) 3.754,60 0* 

Περιοδικά (έντυπα & ηλεκτρ.) 351.688,35 260.173,92 

Εφημερίδες 6.595,52 5.241,00 

Δαπάνες για αγορές 583.015,87 451.790,61 

Π
Ρ
Ο

Σ
Β
Α
Σ
Η

 

ΣΕΑΒ (HEAL-Link) 1.060.333,14 127.910,85 

Περιοδικά – παλιά τεύχη 11.787,20 21.807,47 

Ηλεκτρονικά βιβλία 7.616,03 22.471,79 

Βάσεις δεδομένων (online) 404.804,05 269.127,77 

Διαδανεισμός 10.885,13 6.686,07 

Δαπάνες για πρόσβαση 1.495.425,55 448.003,95 

Α
Λ
Λ
Ε
Σ
 

Δ
Α
Π

Α
Ν

Ε
Σ
 

Μισθοί συμβασιούχων 290.535,18 351.256,47 

Βιβλιοδεσία 18.105,60 0,00 

Μεταφορικά (υλικών) 1.494,38 5.825,74 

Αναλώσιμα υλικά 2.697,40 7.706,48 

Συνδρομές σε οργανισμούς 2.671,00 0,00 

Κέντρο Γλωσσών  0 3.086,95 

Άλλες δαπάνες 315.503,56 367.875,64 

ΣΥΝΟΛΟ 2.393.944,68 1.267.670,20 

Μεταφορά από κονδύλι 4/403  -26.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.393.944,68 1.241.670,20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.371.254,93 2.447.300,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ -22.689,75 1.205.629,80 

 2008 2009 
Σημ.: Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

*Λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των βάσεων δεδομένων σε CD-ROM έχει μικρύνει πάρα πολύ, οι εν 
λόγω αγορές εντάσσονται πλέον στην κατηγορία των πολυμέσων. 

 

Το 2009 δαπανήθηκαν €451.791 για αγορά υλικού, κυρίως για βιβλία (€166.485) 

και έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά (€260.174). Ποσό €448.004 δαπανήθηκε για 

πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, από το οποίο €382.884 ήταν για online 
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βάσεις δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την πρόσβαση σε υλικό 

εμφανίζονται πολύ μειωμένες σε σύγκριση με προηγούμενα έτη λόγω της μη 

ανανέωσης των συμφωνιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 

με προμηθευτές (βλ. επίσης 4.1.1.). Οι υπόλοιπες δαπάνες ανήλθαν σε €367.876 

αφορούσαν κυρίως τη μισθοδοσία του προσωπικού που εργάζεται στη Βιβλιοθήκη με 

σύμβαση (€351.256). 

Το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού ήταν 50,7%. 

Αναφορικά με τις δαπάνες που εμφανίζονται να έχουν μηδενικό ποσό, σημειώνεται 

ότι το 2009 δεν έγινε βιβλιοδεσία (βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη σχετικού 

διαγωνισμού προσφορών), ενώ οι συνδρομές σε οργανισμούς πληρώθηκαν από τα 

έσοδα της Βιβλιοθήκης (βλ. πιο κάτω). 

Επίσης, κατόπιν έγκρισης από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, έγινε 

μεταφορά ποσού €26.000 από το κονδύλι 4/403 που αφορά εξοπλισμό Βιβλιοθήκης 

στο κονδύλι 4/402 

1.2. Δαπάνες μηχανογραφικού εξοπλισμού (κονδύλι 4/412) 

Το 2009 ο προϋπολογισμός για το κονδύλι 4/412, το οποίο αφορά μηχανογραφικό 

εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης ανερχόταν σε €12.460,83, ενώ κατανεμήθηκε 

επιπρόσθετο ποσό €1.452,45 (σύνολο: €13.913,28). Οι συνολικές δαπάνες από το 

εν λόγω κονδύλι ήταν €12.839,38 (ποσοστό απορρόφησης 92,3%) και το 

υπόλοιπο €1.073,90. 

1.3. Έσοδα Βιβλιοθήκης 

Συνολικά, η Βιβλιοθήκη το 2009 είχε έσοδα €71.322, από τα οποία δαπάνησε για 

τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω €45.804. Το υπόλοιπο ανήλθε σε 

€25.518. Σημειώνεται ότι στα στοιχεία του πίνακα δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες 

των οποίων η εκκαθάριση δεν έγινε μέχρι τις 17/2/2010. 

  

 

Πίν. 2.  Έσοδα Βιβλιοθήκης 2009 

Κωδικός 

κονδυλίου 
Λειτουργία Έσοδα 

Δαπάνες 

κονδυλίου 
Υπόλοιπο 

5503 Φωτοτυπίες 27.315,81 20.286,45 7.029,36 

5504 Πρόστιμα 14.348,07 14.348,07 0 

5505 
Τέλη συνδρομής 

εξωτ. χρηστών 
7.963,50 5.319,15 2.644,15 

5510 Διαδανεισμός 723,18 0,00 723,18 

3416-96004 Έκδοση ταυτοτήτων 20.971,60 5.850,52 15.121,08 

ΣΥΝΟΛΟ 71.322,16 45.804,39 25.517,77 

Σημ.: Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ. 

Από τα έσοδα που είχε η Βιβλιοθήκη το 2009 έγιναν δαπάνες για τους πιο κάτω 

σκοπούς: 

 επιμόρφωση του προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και άλλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα εντός και εκτός Κύπρου) 

 επιδιόρθωση εκτυπωτή καρτών και κερματοδέκτη 

 αγορά καρτών για ταυτότητες 

 αγορά καρτών φωτοτυπικής 

http://www.heal-link.gr/
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 υπερωρίες προσωπικού 

 συνδρομή μέλους σε οργανισμούς (IFLA, LIBER, DAISY Consortium) 

 μισθοί πρακτικαρίων 

 διάφορα. 

Πίν. 3.  Έσοδα Βιβλιοθήκης 2004-2009 

 

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 

2009 71.322,16 45.804,39 

 

 

 
 

1.4. Προσφορές 

Το 2009 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες σχετικά με θέματα προσφορών: 

 Προκήρυξη για βιβλιοδεσία. Η προσφορά ολοκληρώθηκε στις αρχές του 

2010. 

 Προσφορά για αγορά συστήματος αυτόματου δανεισμού μοντέλου 3Μ. Το 

2010 λήφθηκε η έγκριση και εντός του ίδιου έτους θα γίνει η αγορά. 

1.5. Εσωτερικές διαδικασίες 

Για το 2009 εξασφαλίστηκε πίστωση €865 για υπερχρεώσεις και άλλες λανθασμένες 

χρεώσεις έντυπων περιοδικών που εντόπισε η Βιβλιοθήκη. 
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2. Προσωπικό και εγκαταστάσεις 

2.1. Ανθρώπινοι πόροι 

2.1.1. Οργανόγραμμα Βιβλιοθήκης 

Το 2009 η Βιβλιοθήκη συνέχισε τις διαδικασίες για δημιουργία νέου 

οργανογράμματος. Τον Οκτώβριο 2009 το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε κατ’ 

αρχήν το οργανόγραμμα που υποβλήθηκε από τη Βιβλιοθήκη αφού πρώτα 

λήφθηκαν υπόψη παρατηρήσεις που έγιναν από τον Διευθυντή Διοίκησης και 

Οικονομικών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των 

διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, η Βιβλιοθήκη προτίθεται να υποβάλει 

εκ νέου πρόταση, η οποία θα καλύπτει πληρέστερα τις λειτουργικές της ανάγκες. 

Η πρόταση θα υποβληθεί στις αρχές του 2010 και θα λαμβάνει υπόψη τις 

παρατηρήσεις που έγιναν από τη Διευθυντική Ομάδα Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου και τους Αξιολογητές του EFQM. 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετική αναφορά στην ενότητα Εκκρεμότητες 

– θέματα προς επίλυση. 

2.1.2. Στελέχωση Βιβλιοθήκης 

Στις 31/12/2009 το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αριθμούσε 49 μέλη. Από αυτά 29 

ήταν μόνιμο προσωπικό, 18 εργάζονταν με σύμβαση (4 με σύμβαση αορίστου 

χρόνου και 14 με σύμβαση ορισμένου χρόνου), και 2 ήταν μόνιμο ωρομίσθιο 

προσωπικό. Κατά το 2009 η Βιβλιοθήκη εργοδότησε 25 φοιτητές του ΠΚ για μερική 

απασχόληση (συνολικά 12.140 ανθρωποώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 7,3 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης1), με συνολικό κόστος €61.551, ενώ 8 φοιτητές 

σχολών βιβλιοθηκονομίας έκαναν την πρακτική τους άσκηση στη Βιβλιοθήκη. Εντός 

του 2009 αποχώρησε από τη Βιβλιοθήκη 1 μέλος προσωπικού, ενώ δεν 

προσλήφθηκαν νέα μέλη. 

2.1.3. Επιμόρφωση προσωπικού 

 

 

                                                
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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Κατά το 2009 υπήρξαν 150 συμμετοχές προσωπικού σε συνέδρια, σεμινάρια, 

εργαστήρια, κ.τ.λ., από τις οποίες οι 23 ήταν στο εξωτερικό. Επιπλέον, κατά το 

2009, 10 μέλη του προσωπικού (20,4% του προσωπικού) έκαναν σπουδές 

παράλληλα με την εργασία τους: 3 για απόκτηση πτυχίου σε Βιβλιοθηκονομία και 

Επιστήμη της Πληροφόρησης, 7 για απόκτηση πτυχίου σε άλλους κλάδους σπουδών. 

2.2. Εγκαταστάσεις – διαρρύθμιση συλλογών 

Το 2009 δεν έγινε καμιά προσθήκη, αφαίρεση ή σημαντική τροποποίηση των χώρων 

και των συλλογών της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, άρχισαν διαπραγματεύσεις από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για ενοικίαση ιδιωτικού χώρου έκτασης 620 τ.μ. σε κτήριο σε 

απόσταση μόλις λίγα μέτρα από τα Κεντρικά Κτήρια του Πανεπιστημίου. Ο χώρος 

προορίζεται για χρήση από τη Βιβλιοθήκη, με σκοπό να εξυπηρετήσει ανάγκες σε 

γραφεία και βιβλιοστάσια. Επιπλέον, το 2009 έγιναν προετοιμασίες για μεταφορά του 

Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης από την Νέα Πτέρυγα στη Νέα Πτέρυγα 

Β'. 

Πίν. 4.  Διαρρύθμιση χώρων και συλλογών 2009 
Σημ. Το εμβαδόν είναι σε τετραγωνικά μέτρα και τα ράφια σε τρεχούμενα μέτρα. 

 

Χώρος 
Κατηγορία 

υλικού 
Συλλογή Εμβαδόν Ράφια 

Κεντρική 

Βιβλιοθήκη 

Βιβλία Βιβλία Α-Ζ 638 2.093 

Κτήριο 

Αρσαλίδη 

Βιβλία, 

περιοδικά, 

εφημερίδες 

Βιβλία ΠΕΛ-

ΠΛΑ Α-Ρ 

988 2.258 

Βιβλιοθήκη 

Περιοδικών 

Περιοδικά Περιοδικά 383 2.058 

Αμαράλ Βιβλία, 

περιοδικά 

Τουρκολογική 

Συλλογή 

119 777 

Λάρνακος Βιβλία Βιβλία ΠΕΛ-

ΠΛΑ Q-Y 

154 1.423 

ΕΜΑ Βιβλία, 

περιοδικά 

Συλλογή ΕΜΑ 193 567 

ΣΥΝΟΛΟ 2.475 9.176 

 

 



Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2009 - 11 - 

Συνεχίστηκε η διαδικασία αποεπιλογής υλικού (deselection) η οποία αποσκοπεί στη 

μεταφορά υλικού με υψηλή ζήτηση σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό. Το 2009 

μεταφέρθηκαν 1.348 τόμοι βιβλίων χαμηλής ζήτησης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη 

στο Κτήριο Αρσαλίδη στον Στρόβολο, ενώ 678 τόμοι που μεταφέρθηκαν από το 

Κτήριο Αρσαλίδη για σκοπούς δανεισμού, παρέμειναν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. 

Επιπλέον, 5 τόμοι βιβλίων μεταφέρθηκαν από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο 

Παράρτημα της Λεωφ. Λάρνακος. 

 

Πίν. 5.  Αποεπιλογή υλικού 2008-2009 

 

Έτος 
από ΚΕΝ 

προς Αρσαλίδη 
από Αρσαλίδη 

προς ΚΕΝ 
από ΚΕΝ 

προς Λεωφ. Λκος 

2008 1.360 634 45 

2009 1.348 678 5 

Σύνολο διετίας 2.708 1.308 50 

 

 

 

 

3. Διαχείριση ποιότητας 

3.1. Πολιτικές και διαδικασίες 

 

EFQM – Αναγνώριση για Αριστεία (Recognised for Excellence) 

 

Τον Νοέμβριο 2009, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου πέτυχε, ως Μονάδα, τη 

διάκριση του  EFQM «Αναγνώριση για Αριστεία στην Ευρώπη» (Recognized 

for Excellence in Europe) με 3 αστέρια. Η διάκριση αυτή είναι το δεύτερο από τα 

τρία επίπεδα διακρίσεων που απονέμει οργανισμός, οι οποίες αφορούν τη διοικητική 

οργάνωση οργανισμών ή τμημάτων οργανισμών. Η αξιολόγηση έγινε κατά τη 

διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης που έγινε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2009, αφού 

προηγουμένως υποβλήθηκε από τη Βιβλιοθήκη σχετική έκθεση στην οποία 

περιγράφονταν οι δραστηριότητες που γίνονται για κάθε κριτήριο και υποκριτήριο 

του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM. Κατά την επίσκεψή τους, οι 

Αξιολογητές πήραν συνεντεύξεις από τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης και τους 

υπευθύνους των Τομέων και των Γραφείων, ενώ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή με όλο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αλλά και με χρήστες. 

Σημειώνεται ότι η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη βιβλιοθήκη 

στον ευρύτερο ελληνικό χώρο που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. 

Το επίτευγμα αυτό είναι πολύ τιμητικό για τη Βιβλιοθήκη, αλλά και για το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, όμως είναι πρωτίστως ουσιαστικό, καθώς κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος εντοπίστηκαν διάφορα σημεία προς βελτίωση, για τα οποία η 

Βιβλιοθήκη είτε ήδη προέβη σε ενέργειες είτε θα ενεργήσει άμεσα. 

Σύμφωνα με την έκθεση των Αξιολογητών που έλαβε η Βιβλιοθήκη: 

 
Η στρατηγική της Βιβλιοθήκης είναι εναρμονισμένη με αυτή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι 
προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση της Βιβλιοθήκης, για τη συνεχή βελτίωση απόδοσης της, 
είναι εμφανείς, μέσω σαφών κατευθύνσεων προς τους τομείς και τα γραφεία δράσης. Επιπρόσθετα, 
μια σειρά τεκμηριωμένων διαδικασιών έχει αναπτυχθεί, για την ενιαία, επίκαιρη και έγκαιρη 
επικοινωνία των στελεχών της με όλο το προσωπικό. Η προσέγγιση της εξωστρέφειας με τους 

http://ww1.efqm.org/en/
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φοιτητές και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες είναι ιδιαίτερα σημαντική, εκ μέρους της Διοίκησης, 
για την ενδυνάμωση των αποτελεσμάτων της Βιβλιοθήκης. 

Το προσωπικό όλων των βαθμίδων δείχνει έναν υψηλό βαθμό αφοσίωσης στη Βιβλιοθήκη και στην 
εργασία του, καθώς και μεγάλο βαθμό υπερηφάνειας για τον οργανισμό, ενώ ένα πνεύμα καλής 
συνεργασίας και ομαδικότητας είναι διάχυτο σε όλο το εύρος της ΒΠΚ. 

Η εσωτερική επικοινωνία είναι αδιάλειπτη και μεγάλη έμφαση δίνεται στη διάχυση της γνώσης και 
των πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η προσωπική ανάπτυξη και η απόδοση των ομάδων. 

Η διεξαγωγή μετρήσεων αντίληψης των ενδιαφερομένων μελών της Βιβλιοθήκης (πελάτες-
χρήστες, συνεργάτες, προσωπικό και κοινωνία) με σκοπό την ενεργοποίηση προγραμμάτων 
βελτίωσης εστιασμένες στις ανάγκες αυτών, έχει αρχίσει να είναι κερδίζει την κατανόηση και την 
υποστήριξη της Ηγετικής της Ομάδας. 

Τα αποτελέσματα από τις έρευνες ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης αλλά και του 
προσωπικού έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις προς αξιοποίηση και διασύνδεση με τις στρατηγικές 
επιδιώξεις της Βιβλιοθήκης 

Η ύπαρξη και η τεκμηρίωση πολιτικών για την διασφάλιση της λειτουργίας των διάφορων 
συστημάτων έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελλοντικής προσοχής από την 
Βιβλιοθήκη 

Αρκετά από τα παρουσιαζόμενα συστήματα και διαδικασίες που εφαρμόζει η Βιβλιοθήκη είναι 
πρόσφατα εισηγμένα στην λειτουργία της με αποτέλεσμα να χρειάζεται χρόνος προκειμένου να 
γίνει απόλυτα εφικτή η τεκμηρίωση της συστηματικής εφαρμογής τους και κυρίως η μέτρηση της 
αποτελεσματικότητάς τους. 

Η πολιτική της ΒΠΚ σε θέματα κοινωνικής επίδοσης δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί με σαφήνεια, ώστε 
να ευθυγραμμιστούν γύρω από αυτή σαφείς δράσεις βελτίωσης και στόχοι. 

Η ανάπτυξη και στοχοθέτηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης, οι οποίοι να αποτελούν οδηγό για την 
αξιολόγηση και βελτίωση των στρατηγικών και των πρακτικών της ΒΠΚ, δεν έχει ακόμη ωριμάσει 
και δεν έχει διεισδύσει σε όλο το εύρος της οργανωτικής της δομής και της ιεραρχίας της. 

  

Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης των Αξιολογητών (Feedback Report) είναι 

διαθέσιμο στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης. 

Απόλυτα ενδεικτικά, από την εμπλοκή της Βιβλιοθήκης στο πρόγραμμα «Αναγνώριση 

για Αριστεία» προέκυψαν τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2009-2011 

 Οικονομική διαχείριση: σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση ετήσιου 

προϋπολογισμού σε συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους και την 

πολιτική της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 

 Πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης προσωπικού 

 Πρόγραμμα ενίσχυσης της καινοτομίας και δημιουργικότητας του προσωπικού 

 Πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης προσωπικού 

 Πρόγραμμα διάχυσης γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των 

Ομάδων Εργασίας 

 Διαχείριση αλλαγών 

 Εγχειρίδιο διαχείρισης χώρων 

 Διαδικασία με την οποία η Βιβλιοθήκη αντιμετωπίζει τις ανάγκες του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου 

 Διαδικασία εντοπισμού αναγκών των πελατών της Βιβλιοθήκης 

 Διαδικασία ανάλυσης εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος για χάραξη 

πολιτικής και στρατηγικής 

 Διαδικασία καθορισμού και αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

  

ενώ πάρθηκαν και υλοποιούνται σημαντικές αποφάσεις όπως η διεξαγωγή σε ετήσια 

βάση ερωτηματολογίου ικανοποίησης χρηστών και ερωτηματολογίου ικανοποίησης 

προσωπικού (βλ. πιο κάτω). 

http://library.ucy.ac.cy/efqm/ucylib_report_r4e_2009_gr.pdf
http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/library_strategic_plan_2009_11.pdf
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/OikDiaxeir.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/OikDiaxeir.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/OikDiaxeir.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/Anagnwrisi.doc
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/Kainotomia.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/ProgEsotEpikoin.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/DiaxysiGnwsis.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/DiaxysiGnwsis.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/DiaxeirXwrwn.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/AnalysiEsotExotPeriv.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/AnalysiEsotExotPeriv.docx
http://ermis.lib.ucy.ac.cy/forum/files/DiamorfwsiSSA.doc
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Στις αρχές του 2010 η Έκθεση των Αξιολογητών θα μελετηθεί πιο επισταμένα, ώστε 

να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η εμπειρία της Βιβλιοθήκης από το 

πρόγραμμα. 

  

3.2. Έρευνες της Βιβλιοθήκης 

 

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών 

 

Η Βιβλιοθήκη διεξήγαγε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2009 ολοκληρωμένη 

έρευνα ικανοποίησης χρηστών ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων προς αυτούς 

υπηρεσιών. Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε το διεθνώς διαδεδομένο 

ερωτηματολόγιο LibQUAL+, το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στο 

ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για πρώτη φορά από τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 

Στην έρευνα συμμετείχαν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ποσοστό 

ανταπόκρισης 22,4% και το σύνολο των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν 

έφτασε τα 1.574. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω πίνακα:  

 

Πίν. 6.  Ανταπόκριση χρηστών στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 

Κατηγορία χρηστών Πληθυσμός Ανταπόκριση 
% 

ανταπόκρισης 

Προπτυχιακοί Φοιτητές 4.565 988 62,8% 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 1.509 364 23,1% 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό 501 129 8,2% 

Προσωπικό Βιβλιοθήκης 50 37 2,4% 

Υπόλοιπο Διοικ. Προσωπικό 400 56 3,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 7.025 1.574 22,4% 

 

Οι ερωτήσεις προς τους χρήστες διαχωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: 

1. Θέματα αντιμετώπισης και εξυπηρέτησης από το προσωπικό (Affect of 

Service - AS) 

2. Περιεκτικότητα και προσβασιμότητα της συλλογής (Information Control - 

IC) 

3. Κτηριακές εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις (Library as a Place - LP) 

Οι χρήστες τις Βιβλιοθήκης κλήθηκαν να απαντήσουν, αναφορικά με την κάθε 

υπηρεσία, προσδιορίζοντας τον προσωπικό ελάχιστα αποδεκτό βαθμό (minimum) 

εξυπηρέτησης, τον επιθυμητό βαθμό (desired) εξυπηρέτησης καθώς και την 

προσωπική τους εκτίμηση (perceived) ως προς το βαθμό ανταπόκρισης της 

Βιβλιοθήκης στις υπηρεσίες που παρέχει σήμερα.  

Από τις γενικές μετρήσεις, όπως φαίνονται στο πίνακα που ακολουθεί, διαφαίνεται 

ότι οι χρήστες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την πληρότητα σε θεματική κάλυψη και 

πρόσβαση (IC), ακολούθως την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα του προσωπικού 

κατά την εξυπηρέτηση (AS), και τέλος τις κτηριακές εγκαταστάσεις (LP). 

http://www.libqual.org/home
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Η εκτίμησή των χρηστών ως προς το βαθμό ικανοποίησης για τη σημερινή 

ανταπόκριση της βιβλιοθήκης φαίνεται να δίνει το μεγαλύτερο βαθμό στην 

πληροφοριακή Θεματική κάλυψη και πρόσβαση (IC), ακολούθως στην εξυπηρέτηση 

που τυγχάνει από το προσωπικό (AS), ενώ τη λιγότερη σε ό,τι αφορά τις 

διευκολύνσεις από πλευράς χώρου και υπηρεσιών εντός Βιβλιοθήκης (LP). 

 

 
 

 

Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού 

 

Τον Νοέμβριο 2009 έγινε η τρίτη έρευνα ικανοποίησης προσωπικού της Βιβλιοθήκης, 

σύμφωνα με απόφαση της ΒΠΚ όπως η έρευνα διεξάγεται σε ετήσια βάση. Η πρώτη 

έρευνα έγινε από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το 2007 για όλο το 

προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και η δεύτερη τον Νοέμβριο του 2008 από 

την ίδια τη Βιβλιοθήκη για το προσωπικό της. 

Στην έρευνα του 2009 ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο 44 από τα 49 μέλη του 

προσωπικού. Η μη συμμετοχή 5 μελών προσωπικού στην έρευνα οφειλόταν 

αποκλειστικά σε απουσία από τον χώρο εργασίας (π.χ. άδεια μητρότητας, άδεια 

ασθενείας) κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Ομάδα Επεξεργασίας Δεδομένων Ερευνών 

Ικανοποίησης Προσωπικού ετοίμασε μελέτη στην οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα 

των τριών ερευνών της τριετίας 2007-2009, εξήγαγε συμπεράσματα και εισηγήθηκε 

διορθωτικά μέτρα για βελτίωση της ικανοποίησης του προσωπικού. Σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις της Ομάδας: 

 

«Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν μια διαχρονική σταθερότητα. Δεν 

υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στους μέσους όρους των απαντήσεων μεταξύ των 

διαφόρων ετών. Το προσωπικό παρουσιάζεται πιο ικανοποιημένο κυρίως όσον αφορά 

τη στάση των Προϊσταμένων και τις επαγγελματικές σχέσεις εντός της Υπηρεσίας, 

ενώ εμφανίζεται μάλλον δυσαρεστημένο όσον αφορά την αναγνώριση της υπηρεσίας 

του και τις προοπτικές ανέλιξης.» 

3.3. Στατιστικά στοιχεία – δείκτες απόδοσης 

 Συνέχιση συλλογής στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χρήση και τις 

λειτουργίες της Βιβλιοθήκης. 
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 Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην καταγραφή στατιστικών δεδομένων της 

Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ, Ελλάδα) με τη 

συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου για το έτος 2008. Βλ. Έκθεση 

Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2008. 

3.4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα νομικά θέματα 

Κατά το 2009 δεν προέκυψαν οποιαδήποτε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή άλλα νομικά θέματα. Ωστόσο, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση 

συνάντησης με τον νομικό σύμβουλο του Πανεπιστημίου. 

 

 

 

4. Συνεργασίες και έργα 

4.1. Συνεργασίες 

4.1.1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Εντός του έτους ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ – HEAL-

Link) δεν προέβη σε νέες συμφωνίες με προμηθευτές, αλλά ούτε και στην ανανέωση 

των υφισταμένων συνδρομών, λόγω της μη επιλεξιμότητας της εν λόγω δαπάνης 

από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων (IEEE, ACM, ACS, OCLC).  

4.1.2. 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. 

Βάσει συμφωνιών του ΣΚΑΒ με προμηθευτές, συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων είναι 

προσβάσιμες και σε συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Κύπρο. 

Κατά το 2009 πραγματοποιήθηκαν νέες αγορές ηλεκτρονικών βιβλίων, νέες 

συνδρομές και νέες προσβάσεις σε βάσεις δεδομένων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

ΣΚΑΒ με τη συνδρομή του στη BioMed Central παρέχει στους Κύπριους ερευνητές το 

δικαίωμα να δημοσιεύουν στη συγκεκριμένη βάση με χαμηλότερο κόστος, με 

απώτερο σκοπό την προώθηση της ιδέας «Ανοικτής Πρόσβασης». Επιπλέον, οι 

υπεύθυνοι δανεισμού από τις Βιβλιοθήκες τεσσάρων πανεπιστημίων της Κύπρου, τα 

τρία μέλη του ΣΚΑΒ συν το Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ετοίμασαν πρόταση ώστε όλα 

τα μέλη των εν λόγω βιβλιοθηκών να έχουν το δικαίωμα δανεισμού από οποιαδήποτε 

βιβλιοθήκη με τη χρήση της κάρτας μέλους του πανεπιστημίου από το οποίο 

προέρχονται. Η πρόταση υλοποιείται σε δοκιμαστική βάση μέχρι την έγκρισή της από 

τις αρμόδιες αρχές του κάθε πανεπιστημίου και στο πλαίσιο συνεργασίας του ΣΚΑΒ. 

4.1.3. Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών 

Κατά το 2009 με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και σε στενή συνεργασία με την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης του 

Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών πραγματοποιήθηκε 

σειρά επικοινωνιών και συναντήσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύνταξη 

πρότασης η οποία προβλέπει:  

1. Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών (παραλαβή 

ηλεκτρονικών καταλόγων μεμονωμένων βιβλιοθηκών, εντοπισμός κοινών 

εγγραφών και ενοποίηση, εντοπισμός βιβλιοθηκονομικών λαθών και 

ενημέρωση των βιβλιοθηκών. Οι στόχοι είναι να συμπεριληφθούν εντός του 

2010 περισσότερες από 50 κυπριακές βιβλιοθήκες, να προχωρήσει η 

http://www.mopab.gr/
http://www.mopab.gr/statistics/annual/mopab_report_2008.pdf
http://www.mopab.gr/statistics/annual/mopab_report_2008.pdf
http://www.heal-link.gr/
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μετάβαση από το Συλλογικό Κατάλογο υποτελούς τύπου στο Συλλογικό 

Κατάλογο κυρίαρχου τύπου (slave to master union catalogue) και να 

ξεκινήσει η συνεργατική καταλογογράφηση των κυπριακών βιβλιοθηκών.  

2. Δημιουργία Συστήματος Διαδανεισμού Κυπριακών Βιβλιοθηκών με το 

σύστημα smILLe.  

3. Εκπαίδευση του προσωπικού των ενδιαφερόμενων κυπριακών βιβλιοθηκών, 

υποστήριξη λειτουργίας διαδανεισμού, επίλυση προβλημάτων, σύνδεση με 

Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κλπ. 

4. Δημιουργία ιστότοπου των δύο συστημάτων, εγκατάσταση εξυπηρετητών και 

υποστήριξη λειτουργίας κλπ. 

Η χρηματοδότηση της προβλέπεται από τη καταβολή συνδρομής των τριών 

κυπριακών Πανεπιστημίων στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και 

η έναρξη του έργου τοποθετείται την άνοιξη του 2010. Ο πιλοτικός Συλλογικός 

Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών είναι προσβάσιμος στην πιο κάτω διεύθυνση: 

http://147.102.210.203/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsPL.egw. 

4.1.4. IFLA (International Federation of Library Association) 

Η ΒΠΚ συνεχίζει να είναι μέλος της IFLA (International Federation of Library 

Associations). Tον Αύγουστο 2009 μέλος του προσωπικού της Βιβλιοθήκης 

συμμετείχε στο προσυνέδριο της IFLA στη Φλωρεντία με θέμα την χρήση του 

LIBQUAL+, άλλο μέλος παρακολούθησε το προσυνέδριο της IFLA στην Αθήνα με 

θέμα την προσέλκυση δυνητικών χρηστών. Το ετήσιο συνέδριο της IFLA που 

πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη (Ιταλία) παρακολούθησαν δύο μέλη του προσωπικού. 

4.1.5. LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) 

Η ΒΠΚ συνεχίζει να είναι μέλος του LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 

Recherche). Τον Ιούλιο 2009 μέλος του προσωπικού της Βιβλιοθήκης συμμετείχε 

στο ετήσιο συνέδριο του LIBER που έγινε στην Τουλούζη (Γαλλία). 

4.1.6. Daisy Consortium 

H ΒΠΚ συνεχίζει να είναι μέλος στο DAISY Consortium χωρίς κάποια σημαντική 

δράση κατά το 2009.  

 

4.2. Έργα 

 

Το 2009 ξεκίνησαν, συνεχίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα έργα: 

4.2.1. Ψηφιοποίηση διαφανειών (slides) της Ερευνητικής Μονάδας 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Συνέχιση του έργου ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης διαφανειών (slides) της 

Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο ξεκίνησε το 

2005 και μέχρι τις 31/12/2009 είχαν ψηφιοποιηθεί περίπου 8.900 διαφάνειες. 

4.2.2. 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. 

http://147.102.210.203/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsPL.egw
http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/
http://www.libereurope.eu/
http://www.libereurope.eu/
http://www.libereurope.eu/
http://www.libereurope.eu/
http://www.daisy.org/
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4.2.3. 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). Κατά το 2009 έγινε ανανέωση της βάσης με νέο 

υλικό που καλύπτει την ιστορική περίοδο 1950-1960.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.  

4.2.4. Ψηφιοποίηση άλλων αρχείων 

 Συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση του αρχείου της Στέλλας Σουλιώτη 

(ψηφιοποιήθηκαν 6.671 έγγραφα) και του αρχείου της Κλαίρης Αγγελίδου 

(ψηφιοποιήθηκαν 4.824 έγγραφα και τεκμηριώθηκαν 2.995 έγγραφα, 

ψηφιοποιήθηκαν 711 φωτογραφίες από τις οποίες τεκμηριώθηκαν 628, 

ηχοκασέτες: 59 ψηφ 53 τεκμ). 

 Η Βιβλιοθήκη αποφάσισε να ψηφιοποιήσει και φιλοξενήσει το αρχείο του 

πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.  

 Υποβλήθηκε πρόταση προς το Ίδρυμα Σπύρου Κυπριανού για ψηφιοποίηση 

του αρχείου του Ιδρύματος. 

4.2.5. Ψηφιοποίηση Αρχείου «Άγνωστου Στρατιωτικού» 

Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση το αρχείου του Άγνωστου Στρατιωτικού 

υλοποιήθηκε κατά το 2009. Το αρχείο περιλαμβάνει ιστορικά ντοκουμέντα της 

περιόδου 55-59 (προκηρύξεις, πανό, και έγγραφα) τα οποία είχαν αποσταλεί από την 

Ιρλανδία εκ μέρους κάποιου άγνωστου στρατιωτικού που υπηρέτησε στην Κύπρο 

κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας. Το υλικό θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσω της 

ιστοσελίδας της ΒΠΚ. 

4.2.6. Επεξεργασία περιοδικών Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού 

Αρχείου - ΕΛΙΑ  

Σκοπός του έργου είναι η διάθεση των τευχών των ψηφιοποιημένων περιοδικών του 

Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Αρχικά είχαν αγοραστεί 86 σειρές 

ψηφιοποιημένων περιοδικών συνολικά 211.450 ψηφιοποιημένων σελίδων, οι οποίες 

διαμερίστηκαν σε τεύχη για καλύτερη οργάνωση και πιο εύκολη πρόσβαση. Το 

συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε το 2008. Κατά το 2009 το έργο ξαναρχίζει με άλλα 

373 περιοδικά. Εντός του 2009 543 τεύχη διασπάστηκαν από 19 περιοδικά. Η αγορά 

αυτών των τευχών δίνει το δικαίωμα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να 

τα διαθέτει ελεύθερα μέσω διαδικτύου σε όλους τους χρήστες εντός Κύπρου. 

4.2.7. ΕΒΙΒΑ (Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Βάση) 

Στόχος του έργου το οποίο άρχισε από το 2006 είναι η συγκέντρωση υλικού που 

αφορά τη βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της Πληροφόρησης. Το έργο 

συνεχίστηκε και κατά το 2009 και απαριθμεί μέχρι στιγμής 1.544 εγγραφές. 

4.2.8. Ερευνητικό πρόγραμμα: Ευρωπαϊκός φιλελληνισμός -  Ο Victor Hugo 

στον ελληνικό κόσμο  

Συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός : ο Βίκτωρ 

Ουγκώ στον Ελληνικό Κόσμο, το οποίο εκτελείται σε συνεργασία με το Τμήμα 

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών. Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να 

διευρύνει τις γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας  σχετικά με την πρόσληψη του 

μεγαλύτερου φιλέλληνα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πιο 
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συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας δίγλωσσης (ελληνικά-

γαλλικά) βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει: α) όλα τα σχετικά με τον Βίκτωρ 

Ουγκώ άρθρα που δημοσιεύτηκαν στον ελληνόφωνο τύπο της Ελλάδας και της 

Κύπρου κατά τον 19ο και 20ό αιώνα(≈700), β) όλα τα ποιήματα που γράφτηκαν στα 

ελληνικά προς τιμήν του (≈80), γ) όλες τις ελεύθερες δικαιωμάτων ελληνικές 

μεταφράσεις του έργου του (≈80, υπo-βάση «Τιτίκα»), καθώς και σύγχρονα κριτικά 

σχόλια και μελέτες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ελλαδικής και κυπριακής 

πρόσληψης. 

Η δημιουργία της βάσης υπαγορεύεται αφενός από την ανάγκη αναπαραγωγής των 

κειμένων σε ψηφιακή μορφή (λόγω της κακής κατάστασης των εγγράφων ή της 

σπανιότητάς τους) και αφετέρου από την ανάγκη συγκεντρωτικής και κριτικής 

παρουσίασης του υλικού αυτού (για το οποίο έχει ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει 

επικάλυψη), ώστε να είναι πλέον διαθέσιμο για περαιτέρω επιστημονική επεξεργασία. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Λεβέντη. 

4.2.9. Leonardo Da Vinci: Latest methodologies used in the digitization of 

printed and non-printed materials in Hungary 

Τέσσερεις βιβλιοθηκονόμοι της ΒΠΚ επισκέφθηκαν από τις 9-27/6/2008 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.  

Τον Μάρτιο του 2009 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τους συμμετέχοντες στο 

εν λόγω πρόγραμμα προς όλο το προσωπικό της ΒΠΚ. Παράλληλα, το Ίδρυμα 

Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, απένειμε 

Τιμητική Διάκριση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εξαίρετη 

ποιότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου της 

με τίτλο «Latest methodologies used in the digitization of printed and non-printed 

materials». Η απονομή έγινε στο πλαίσιο Παγκύπριας Ημερίδας με θέμα «Η 

δημιουργικότητα και η καινοτομία ως στοιχεία του Προγράμματος Δια Βίου 

Μάθησης» που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2009. Στο πλαίσιο της 

ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση, στην οποία η Βιβλιοθήκη έλαβε μέρος 

παρουσιάζοντας το πιο πάνω σχέδιο. 

4.2.10. ERASMUS 

Στα πλαίσια Ανταλλαγής προσωπικού με άλλους οργανισμούς, δύο άτομα του 

προσωπικού της ΒΠΚ με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus, επισκέφθηκαν τη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Complutense και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Σκοπός των επισκέψεων αυτών ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού και η 

ανταλλαγή καινοτομίας. 

4.2.11. Δημιουργία βάσης δεδομένων με την ενδοπανεπιστημιακή 

παραγωγή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ΕΝΔΟ-INTRA. 

Συνέχιση του εσωτερικού έργου ΕΝΔΟ που ανέλαβε να ολοκληρώσει η ΒΠΚ στα 

πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς προς την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η καταγραφή όλων των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΚ και η  

http://www.llp.org.cy/
http://www.llp.org.cy/
http://library.ucy.ac.cy/project/europ_community/leonardo_da_vinci/leonardo_2008.htm
http://library.ucy.ac.cy/project/europ_community/leonardo_da_vinci/leonardo_2008.htm
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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. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο 

πρακτικών εφαρμογών της διακήρυξης του Βερολίνου για την «Ανοιχτή πρόσβαση» 

στην επιστημονική πληροφόρηση, που υιοθέτησε η Σύγκλητος μετά από εισήγηση 

της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης (Πρακτικά Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 23/2008 5 

Νοεμβρίου 2008, θέμα 3.1.1.1).  

4.2.12. Δημιουργία Συστήματος «Οργάνωσης, Διαχείρισης και 

Ανταλλαγής Πολλαπλών αντιτύπων - ΟΔΑΠΑ 

Το 2009 η ΒΠΚ σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΠΚ, ανέλαβε τη 

δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την  οργάνωση, την διαχείριση 

και την ανταλλαγή των πολλαπλών αντιτύπων περιοδικών που διαθέτει η ΒΠΚ, με 

άλλους οργανισμούς. Σε μετέπειτα στάδιο ίσως επεκταθεί και για τα πολλαπλά 

αντίτυπα βιβλίων, ενώ η εφαρμογή αυτή θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΒΠΚ. 

Το έργο εκτελείται από φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και επιβλέπεται από το 

Λέκτορα Γιώργο Πάλλη. 

4.2.13. ΚΥΠΡΙΑΝΑ (KYPRIANA) 

Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ είναι μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν οργανισμοί-

φορείς κυπριακού πολιτισμού, με σκοπό την συνεισφορά με ένα συντονισμένο τρόπο 

στη δημιουργία της EUROPEANA. Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ θα αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη 

ψηφιακή βιβλιοθήκη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Το έργο συντονίζει 

το Ινστιτούτο Κύπρου και η ΒΠΚ συμμετέχει σε αυτό ως εταίρος. Η όλη προσπάθεια 

άρχισε το 2009 και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2010. Το έργο θα 

χρηματοδοτηθεί και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.2.14. OPENAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) 

Τον Φεβρουάριο 2009 η ΒΠΚ δέχτηκε πρόταση από τη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου του Göttingen (Γερμανία) να συμμετάσχει ως εταίρος σε ερευνητικό 

πρόγραμμα, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του 7ου Προγράμματος 

«Πλαίσιο» - FP7. Ο τίτλος του προγράμματος είναι OPENAIRE (Open Access 

Infrastructure for Research in Europe) και η πρόταση υποβλήθηκε κάτω από το 

INFRA-2009-1.2.3: Scientific Information Repository supporting the European FP7 

Research Programme. Η πρόταση για το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ε.Ε., ενώ 

επίσημα το πρόγραμμα άρχισε να τρέχει από τον Δεκέμβριο του 2009 με διάρκεια 36 

μηνών. Στο OPENAIRE συμμετέχουν 38 οργανισμοί ως εταίροι από 24 διαφορετικές 

χώρες της Ε.Ε. 

Το πρόγραμμα έχει στόχο την προώθηση της ιδέας «ανοικτής πρόσβασης» μέσα από 

την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταθετηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει 

δημοσιεύσεις επιστημονικού περιεχομένου που προήλθαν από χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά προγράμματα FP7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_gr.pdf
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_gr.pdf
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5. Ανάπτυξη συλλογής 

5.1. Συνολική ανάπτυξη 

 

Πίν. 7.  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* 

2008 267.289 12.769 

2009 280.850 13.561 

* Βάσει υπολογισμού. 
 

Κατά το 2009 προστέθηκαν στον κατάλογο της ΒΠΚ 13.561 τόμοι βιβλίων και 

άλλου φυσικού υλικού, ανεβάζοντας το σύνολο της συλλογής της Βιβλιοθήκης στους 

280.850 τόμους. Από τις προσθήκες του 2009, 4.014 τίτλοι προέρχονταν από 

αγορές των ακαδημαϊκών τμημάτων, καθώς επίσης και της Βιβλιοθήκης. Σε αυτούς 

τους τίτλους συμπεριλαμβάνονται 502 τίτλοι οι οποίοι αγοράστηκαν από το κονδύλι 

«Κληροδότημα Κυπριανού Κουππά» (δωρίστηκε στη Βιβλιοθήκη το 2007 για αγορά 

βιβλίων) και 81 τίτλοι οι οποίοι προήλθαν από εισηγήσεις από χρήστες της ΒΠΚ μέσω 

της νέας υπηρεσίας της ΒΠΚ «Εισήγηση για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού 

μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εισηγήσεων». Στη συλλογή προστέθηκαν επίσης 4.376 

τεκμήρια (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, DVDs, CDs) τα οποία αποκτήθηκαν μέσω 

μικρών ή μεγάλων σε ποσότητα δωρεών προς τη ΒΠΚ. 
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5.2. Αγορά συλλογών 

Ολοκληρώθηκε το τελευταίο μέρος της αγοράς της συλλογής Tietze και έγινε η 

παραλαβή 200 κιβωτίων. Ο ακριβής αριθμός των τεκμηρίων είναι άγνωστος αφού η 

συλλογή ολοκληρώθηκε στο τέλος του χρόνου και η καταλογογράφηση της 

συλλογής βρίσκεται σε εξέλιξη.  

5.3. Δωρεές συλλογών στη Βιβλιοθήκη 

Η ΒΠΚ αποδέχτηκε σημαντική δωρεά από την κυρία Έλση Μαθιοπούλου-Τορναρίτη, 

η οποία αναφέρεται σε θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας και αφορά 1.246 τίτλους 

βιβλίων και περιοδικών. 

5.4. Δωρεές σε τρίτους 

Κατά το 2009, η ΒΠΚ δώρισε 53 βιβλία στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου μέσα στο 

πλαίσιο της καθιερωμένης επίσκεψης των Πρυτανικών Αρχών του ΠΚ. 

5.5. Εκθέσεις βιβλίων 

Η ΒΠΚ στην προσπάθειά της να προβάλει στους χρήστες της το υλικό της, οργάνωσε 

τις πιο κάτω εκθέσεις βιβλίων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη για διάφορες 

προσωπικότητες/γεγονότα: 

 

 Jean-Marie Gustave Le Clezio: Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2008 

(15/11/08-31/01/09) 

 Bertrand Bouvier: Επίτιμος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου (10/12/08-

28/02/09) 

 Γιάννης Ρίτσος: 100 χρόνια από την γέννηση του (2/02/09-31/03/09) 

 Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου/Ελλάδας (29/06/09-31/07/09) 

 Γεώργιου Μιχαηλίδη-Νουάρου, Δωρητής ΠΚ (σε συνεργασία με το τμήμα 

Νομικής κατά την διάρκεια συνεδρίου) (30-31/10/09) 

 EFQM και Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας (ISO) (23/11/09-7/12/09) 

 «Χριστούγεννα» (18/12/09-7/01/10) 

 

 

 

6. Προσκτήσεις 

6.1. Βιβλία και άλλο πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή (πλην των 

περιοδικών) 

Το 2009 παραλήφθηκαν μέσω αγορών, σχεδόν αποκλειστικά από ακαδημαϊκά 

τμήματα του Πανεπιστημίου, 4.410 βιβλία (και άλλο υλικό σε φυσική μορφή, εκτός 

από περιοδικά). 
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Πίν. 8.  Αγορές βιβλίων από Τμήματα 2003-2009 

 

Τμήμα 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΑΓΓΛ - - 197 370 342 231 304 

ΓΑΛ - - 854 719 464 449 700 

ΓΛΩ 653 1.251 132 46 38 - - 

ΤΟΥ 414 405 582 885 280 121 176 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

ΒΙΟΛ 13 3 52 17 7 9 25 

ΠΛΗ 38 42 36 25 14 25 24 

ΜΑΣ 133 136 151 263 77 62 22 

ΦΥΣ 15 66 15 18 15 7 6 

ΧΗΜ 21 96 47 72 32 40 15 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 

ΕΠΑ 208 290 79 215 288 325 126 

ΚΠΕ 248 423 249 230 119 152 222 

ΝΟΜ - - - - 180 166 222 

ΨΥΧ - 162 112 211 216 111 59 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών 

ΔΔΕ 67 22 39 28 70 66 44 

ΟΙΚ 104 71 66 10 67 17 17 

Πολυτεχνική Σχολή 

ΑΡΧΙΤ - - - - 857 113 195 

ΗΛΕ 124 874 610 193 148 46 13 

ΜΗΧ 403 378 91 101 110 5 30 

ΠΟΛ 76 877 396 223 166 66 40 

Φιλοσοφική Σχολή 

ΒΝΕ 279 225 557 840 872 675 388 

ΙΣΑ 672 351 285 326 353 244 394 

ΚΦΙ 792 1.088 560 802 773 562 531 

ΕΜΑ 755 324 690 442 301 189 205 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 

ΒΙΒ 191 532 234 238 402 552 652 

Σύνολο 5.206 7.616 6.034 6.274 6.191 4.233 4.410 

6.2. Περιοδικά 

 Το σύνολο των τρεχουσών συνδρομών σε έντυπα περιοδικά το 2009 ήταν 784, 

από τις οποίες οι 629 ήταν σε ξενόγλωσσα περιοδικά και οι 155 σε 

ελληνόγλωσσα περιοδικά. 

 Παραλήφθηκαν συνολικά 1.932 τεύχη περιοδικών από τρέχουσες συνδρομές.  
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7. Ηλεκτρονικό υλικό 

7.1. Ηλεκτρονικά περιοδικά 

Μέχρι το τέλος του 2009, η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης 

Πανεπιστημίου Κύπρου περιλάμβανε 30.000 τίτλους, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως 

από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), καθώς και στο Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών  

Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ). Στην συλλογή περιλαμβάνονται επίσης αυτοτελείς συνδρομές 

της βιβλιοθήκης, τόσο σε περιοδικά όσο και σε βάσεις δεδομένων καθώς και από 

ηλεκτρονικά περιοδικά τα οποία διατίθενται ελεύθερα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. 

7.2. Βάσεις δεδομένων 

Ανανεώθηκαν συνολικά 94 συνδρομές βάσεων δεδομένων (οι 63 από την ίδια τη 

Βιβλιοθήκη και οι 31 μέσω των κοινοπραξιών στις οποίες η Βιβλιοθήκη συμμετέχει). 

Οι συνδρομές αυτές αντιστοιχούν σε 160 βάσεις δεδομένων. Μέσω της ιστοσελίδας 

της Βιβλιοθήκης παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερες από 183 βάσεις δεδομένων οι 

οποίες αποτελούν τις τρέχουσες αλλά και παλαιότερες συνδρομές της Βιβλιοθήκης, 

καθώς και βάσεις οι οποίες διατίθενται ελεύθερα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.  

7.3. Ηλεκτρονικά βιβλία 

Η ΒΠΚ παρέχει πρόσβαση σε περίπου 37.700 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων. Μέσω 

της υπηρεσίας NetLibrary, γίνεται 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 2009 με 127 

καινούργιες εγγραφές και έτσι μαζί με τις αγορές των βιβλιοθηκών άλλων ελληνικών 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις 31/12/09 υπήρχε πρόσβαση σε 1.631 ηλεκτρονικά 

βιβλία. Η ίδια υπηρεσία παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άλλων 3.400 

τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ σχεδόν 23.500 τίτλοι είναι προσβάσιμοι μέσω 

συνδρομών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link). 

Μέσω της κοινοπραξίας του Συνδέσμου Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

(ΣΚΑΒ), έχουν αγορασθεί 8.000 ηλεκτρονικοί τίτλοι από τη Safari Books Online και 

καλύπτουν θέματα για προγραμματιστές, τεχνικούς πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, 

πολυμέσα και επιχειρήσεις και από το Royal Society of Chemistry 850 ηλεκτρονικά 

βιβλία, τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς των χημικών επιστημών που έχουν 

εκδοθεί τις χρονιές 1968-2009. Η Βιβλιοθήκη έχει επίσης προβεί στην συνδρομή 

330 περίπου νομικών βιβλίων της σειράς Hague Academy Collected Courses Online. 

Το 2009 ολοκληρώθηκε επίσης η προετοιμασία για διαμοιρασμένη αγορά βιβλίων 

(sharing resources)  των εκδόσεων Wiley από το Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών και με τη συμμετοχή ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου. 
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7.4. Χρήση ηλεκτρονικών πηγών 

7.4.1. Ηλεκτρονικά περιοδικά 

 

Πίν. 9.  Χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών 2005-2009 

   

 2005 2006 2007 2008 2009 

Επισκέψεις 10.437 32.379 32.016 27.635 28.273 

Ώρες χρήσης 3.713 8.541 6.013 6.222 5.618 

Μέσος χρόνος επίσκεψης 21’ 20’’ 15’ 50’’ 11’ 16’’ 13’ 31’’ 11’ 55’’ 

Σύνολο σελίδων 67.725 166.545 178.914 160.773 164.130 

Σελίδες / επίσκεψη 6 5 6 6 6 

Αναζητήσεις 24.074 56.900 58.337 55.153 56.271 

Advanced 3.095 6.738 2.856 3.012 2.849 

με λέξη-κλειδί 15.156 39.133 50.523 47.234 48.707 

με θέμα 5.823 11.029 4.958 4.907 4.715 

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 μικρή αύξηση (2,3%) στον αριθμό 

των επισκέψεων στα ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της υπηρεσίας A-to-Z. 

Παρατηρείται επίσης μείωση του μέσου χρόνου επίσκεψης από ~13,5 λεπτά σε 

~12,0, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην περαιτέρω εξοικείωση των χρηστών 

με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

7.4.2. Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία 

 

Το 2009 καταγράφηκαν 1.139 προσβάσεις από χρήστες στα 1.630 ηλεκτρονικά 

βιβλία που διέθετε η Βιβλιοθήκη, σημειώνοντας αύξηση της χρήσης της 

συγκεκριμένης συλλογής, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 53%. 
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Πίν. 10.  Πρόσβαση από χρήστες σε ηλεκτρονικά βιβλία 

της υπηρεσίας NetLibrary 2007-2009 

 

Κατηγορία 

συνδρομής 

2007 2008 2009 

Αρ. ηλ. 
βιβλίων 

Αρ. 
προσβάσεων 

Αρ. ηλ. 
βιβλίων 

Αρ. 
προσβάσεων 

Αρ. ηλ. 
βιβλίων 

Αρ. 
προσβάσεων 

Ηλ. βιβλία UCY 183 130 245 439 372 697 

Ηλ. βιβλία HEAL-Link 1.258 302 1.258 304 1.258 442 

ΣΥΝΟΛΟ 1.441 432 1.503 743 1.630 1.139 

 

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. 

Το 2009 επεκτάθηκε το δικαίωμα χρήσης σε βάσεις δεδομένων συμβαλλόμενων με 

το Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε μη κερδοσκοπικούς 

κρατικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση οι ακόλουθοι 

οργανισμοί: Κυπριακή Βιβλιοθήκη, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Ίδρυμα 

Μακαρίου, Center for Preventive Pediatrics Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διερευνητική Επιτροπή για 

τους Αγνοούμενους και Ινστιτούτο Κύπρου. 

 

 

8. Καταλογογράφηση 

8.1. Στατιστικά καταλογογράφησης 

Προστέθηκαν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 13.600 αντίτυπα βιβλίων (ή άλλου 

υλικού), για τα οποία απαιτήθηκε η δημιουργία 11.100 νέων εγγραφών. Στις 

31/12/2009 στο σύστημα της Βιβλιοθήκης υπήρχαν 280.000 αντίτυπα και σχεδόν 

12.000 ηλεκτρονικά βιβλία που αντιστοιχούσαν σε 235.000 βιβλιογραφικές 

εγγραφές. 

 

Πίν. 11.  Αποτελέσματα καταλογογράφησης 2003-2009 

 

  

Προσθήκες έτους 
Καταχωρισμένα στο 

σύστημα 

Αντίτυπα Εγγραφές 
Σύνολο 

αντιτύπων 

Σύνολο 

εγγραφών 

2003 29.086 23.742 164.410 135.091 

2004 30.660 23.488 194.906 154.618 

2005 33.284 26.874 230.000 179.000 

2006 15.739 12.602 242.500 192.332 

2007 11.231 9.264 254.520 202.094 

2008 13.612 11.261 267.289 223.745* 

2009 13.600 11.100 280.000 235.000 

* Από το 2008 στις εγγραφές περιλαμβάνονται οι εγγραφές των ηλεκτρονικών 
βιβλίων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των αντιτύπων. 
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8.2. Καταλογογράφηση συλλογών 

 

Κατά το 2009 ολοκληρώθηκε η καταλογογράφηση της συλλογής Jacques Musyck, 

(από κοινού αγορά Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών και της 

Βιβλιοθήκης), καθώς και η καταλογογράφηση της δωρεάς Έλσης Μαθιοπούλου. 

Επίσης, ξεκίνησε η καταλογογράφηση της συλλογής Ευγένιου Μιχαηλίδη  

 

 

 

9. Τεχνολογίες πληροφόρησης και ανάπτυξη εφαρμογών 

9.1. Τεχνολογικός εξοπλισμός 

9.1.1. 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 έγινε 

αλλαγή του σχεδίου της ταυτότητας. 

9.1.2. 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. 

9.1.3. Σύστημα αυτόματου δανεισμού 

Το Σύστημα Αυτόματου Δανεισμού δεν λειτούργησε ούτε κατά το έτος 2009. Μετά 

από αλλεπάλληλες πιέσεις προς την προμηθεύτρια εταιρία, το πρόβλημα αναμένεται 

να επιλυθεί με την αλλαγή του συστήματος κατά το έτος 2010, με νέο 
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αναβαθμισμένο σύστημα, το οποίο θα είναι υβριδικής μορφής και θα υποστηρίζει 

τόσο ετικέτες μαγνητικού τύπου όσο και ετικέτες τύπου RfiD. Η επιλογή αποτελεί 

επιλογή συμβιβασμού της Βιβλιοθήκης λόγω του αδιεξόδου από την πολύχρονη 

αχρηστία του συστήματος. 

9.1.4. 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 ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου από οποιοδήποτε σημείο εντός των 

εγκαταστάσεών του. 

9.1.5. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Κατά το έτος 2009 αγοράστηκαν τρεις (3) επιτραπέζιοι υπολογιστές και δύο (2) 

φορητοί υπολογιστές. Στις 31/12/2009 υπήρχαν 74 υπολογιστές εν χρήσει για το 

προσωπικό και 50 για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. 

 

9.2. Ανάπτυξη εφαρμογών 

9.2.1. Δημιουργία Wiki για τη Βιβλιοθήκη 

Υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ανοικτού λογισμικού MediaWiki. 

Σκοπός του είναι να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για διαδικασίες, συχνές 

ερωτήσεις και γενικά ηλεκτρονικό υλικό που μπορεί να χρειάζεται το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης. Είναι ανοικτό προς όλους εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Αλλαγή περιεχόμενου μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης. 

9.2.2. Παρακολούθηση μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

Εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε εφαρμογή για «ζωντανή» παρακολούθηση 

των τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. 

Σκοπός της είναι η άμεση παρακολούθηση μηχανογραφικού εξοπλισμού και η 

έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων. Η εφαρμογή αυτή συνεργάζεται με την εφαρμογή 

GLPI, η χρήση της οποίας ξεκίνησε το 2008 και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 

2009. 

9.2.3. Νέος ιστότοπος Βιβλιοθήκης 

Καταγραφή αναγκών και δημιουργία σχεδιαστικών πρωτοτύπων. Αφορά τη 

δημιουργία νέου ιστότοπου για τη βιβλιοθήκη έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις των 

χρηστών και τη δημιουργία / προσθήκη νέων υπηρεσιών. 

9.2.4. Στατιστικά χρήσης ιστότοπου 

Κατά το έτος 2009 ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης δέχθηκε συνολικά 278.721 

επισκέψεις από 132.400 επισκέπτες. Αυτές οι επισκέψεις παρήγαγαν 535.071 

θεωρήσεις σελίδων. 

 

http://wiki.lib.ucy.ac.cy/index.php5/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Η απότομη αύξηση που παρατηρείται στην πιο πάνω γραφική παράσταση τον μήνα 

Σεπτέμβριο οφείλεται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, περίοδο κατά την οποία 

η χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης αυξάνεται κατακόρυφα. 

Ο μέσος χρόνος παραμονής στον ιστότοπο ήτανε 99 δευτερόλεπτα ανά επίσκεψη. 

 

 

 

9.2.5. Σύστημα Υποστήριξης Προσωπικού 

Το 2009 υποβλήθηκαν από το προσωπικό 378 αιτήματα υποστήριξης διαφόρων 

προτεραιοτήτων. Κατά την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκαν 374 αιτήματα υποστήριξης. 
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Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται σύγκριση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν 

και επιλύθηκαν ανά βαθμό προτεραιότητας. 

 

 
 

 

 

 

10. Συστήματα Βιβλιοθήκης 

10.1. Σύστημα βιβλιοθήκης 

 Εντός του 2009 έκλεισε στο σύστημα βιβλιοθήκης το οικονομικό έτος 2008. 

 Καταχωρίστηκαν αυτόματα τα στοιχεία των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, καθώς και 130 εγγραφές ηλεκτρονικών βιβλίων από τη συλλογή 

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 την εμπορική εταιρεία INFOR. 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 
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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 από το 2008 να εξετάζει διάφορα 

Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιβλιοθήκης (Integrated Library Systems) και να 

ενημερώνεται συστηματικά από διάφορους προμηθευτές για να έχει υπόψη της τις 

δυνατότητες των επιλογών που διατίθενται. Το 2009 έγιναν συναντήσεις, 

διαβουλεύσεις και παρουσιάσεις των υποψήφιων συστημάτων Aleph και Millennium. 

10.2. Άλλα συστήματα 

Εκτός από το κεντρικό σύστημα, η Βιβλιοθήκη αξιοποιεί επίσης τα ακόλουθα 

συστήματα: 

 ΑΒΕΚΤ. Χρησιμοποιείται για το αρχείο διατριβών που κατατίθενται στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου (έργο υπό εξέλιξη) και για την Ελληνική 

Βιβλιοθηκονομική Βάση (Ε.ΒΙ.ΒΑ.), η οποία ήταν πρωτοβουλία της ΒΠΚ. 

 Greenstone. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων που περιλαμβάνουν τόσο τα μεταδεδομένα, όσο και τα ίδια τα 

ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. εικόνας ή/και ήχου). Χρησιμοποιείται τόσο για 

αρχεία που αποκτώνται από τη Βιβλιοθήκη, όσο και για αρχεία που 

ψηφιοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη χωρίς να περιέρχονται υπό την ιδιοκτησία 

της. 

Επιπλέον, το 2009 η Βιβλιοθήκη άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο της αγοράς του 

εργαλείου ανακάλυψης (discovery) και μετα-αναζήτησης (metasearch) Summon. 

 

 

 

11. Ψηφιοποίηση και αρχεία 

11.1. Έργα ψηφιοποίησης 

Τα έργα ψηφιοποίησης που ξεκίνησαν, συνέχισαν ή ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2009 

αναφέρονται πιο πάνω. Πέρα από τα έργα ψηφιοποίησης, 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. 

 

Οι εργασίες ψηφιοποίησης που έγιναν κατά το 2009 φαίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα: 
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Πίν. 12.  Εργασίες ψηφιοποίησης 2007-2009 

 

Αρχείο - εργασία 2007 2008 2009 

Έργα 
   

ΕΒΙΒΑ 
   

Εγγραφές 74 155 858 

EMA       

Διαφάνειες 1331 143 364 

ΕΛΙΑ       

Τεύχη από 19 περιοδικά     543 

Αρχείο Στέλλας Σουλιώτη       

Έγγραφα   8699 6761 

Αρχείο Κλαίρης Αγγελίδου       

Έγγραφα - Ψηφιοποίηση   1554 4824 

Έγγραφα - Τεκμηρίωση   198 2995 

Εφημερίδες - Ψηφιοποίηση   519   

Εφημερίδες - Επεξεργασία   519   

Ηχοκασέτες - Ψηφιοποίηση     59 

Ηχοκασέτες - Τεκμηρίωση     53 

Φωτογραφίες -Ψηφιοποίηση     711 

Φωτογραφίες - Τεκμηρίωση     628 

Φωτογραφίες - Επεξεργασία       

Διδακτορικές διατριβές       

Εγγραφές   30 73 

ΣΙΜΑΕ       

Χάρτες - Ψηφιοποίηση   1   

Βιντεοταινίες - Ψηφιοποίηση/επεξεργασία 142   320 

Βιντεοταινίες - Τεκμηρίωση 82     

Ηχοκασέτες - Ψηφιοποίηση   3   

Ηχοκασέτες - Τεκμηρίωση 2 34   

Ηχοκασέτες - Επεξεργασία 10 35   

Φωτογραφίες - Ψηφιοποίηση 140     

Φωτογραφίες - Τεκμηρίωση 1242     

Φωτογραφίες - Επεξεργασία 427     

Coral Hillary       

Έγγραφα     158 

Εφημερίδα Ελευθερία       

Εισαγωγή Μεταδεδομένων 10957 3431 
 

Μιλλιέξ       

Ψηφιοποίηση 439     
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Τεκμηρίωση 339 100   

Καψάλης       

Ψηφιοποίηση 682     

Εξυπηρέτηση ακαδημαϊκής κοινότητας 

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 
   

Βιντεοταινίες 3     

Ηχοκασέτες 26 10   

Διαφάνειες   143   

Σχέδια   39   

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών       

Έντυπα 529 2 1 

Φωτογραφίες     10 

Βιντεοταινίες   2 1 

Ηχοκασέτες   3 10 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας       

Έντυπα 61 
  

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών       

Ηχοκασέτες 18     

Κέντρο γλωσσών       

Ηχοκασέτες 1     

Τμήμα Βιολογικών επιστημών       

Έγγραφα   11   

Εξωτερικοί χρήστες (12) (24) (8) 

Έγγραφα 120 7 406 

Φωτογραφίες   137   

Ηχοκασέτες   2   

Βιντεοταινίες 22   4 

Μικροφίλμ 6 14 3 

 
2007 2008 2009 

11.2. Εξοπλισμός και τεχνολογία 

Τον Σεπτέμβριο του 2009 αποκτήθηκε η νέα έκδοση του λογισμικού Abbyy Fine 

Reader 9 για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. 

11.3. Προβολή έργου ψηφιοποίησης 

 Στις 22 Μαΐου 2009, το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων ανέλαβε τη 

διοργάνωση της παρουσίασης της Ψηφιακής συλλογής ΣΙΜΑΕ – Ο Αγώνας 

της ΕΟΚΑ μέσα από τα ψηφιακά αρχεία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Το 2009 έγιναν τρεις ανακοινώσεις σε συνέδρια (ένα στην Κύπρο και δύο 

στην Ελλάδα) σχετικά με τα έργα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει και γίνονται 

στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Βλ. πιο κάτω. 
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 Στις 26 Νοεμβρίου 2009, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

(ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης, απένειμε Τιμητική Διάκριση στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για την εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου «Latest methodologies used in 

the digitization of printed and non-printed materials» που έγινε στο πλαίσιο 

επίσκεψης του προσωπικού του Γραφείου Ψηφιοποίησης και Αρχείων στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ουγγαρίας. 

  

 

 

 

12. Κυκλοφορία υλικού 

12.1. Χρήστες 

12.1.1. Έκδοση ταυτοτήτων και εγγεγραμμένοι χρήστες 

Το 2009 εκδόθηκαν 2.285 ταυτότητες/κάρτες μέλους της Βιβλιοθήκης. 

Αναλυτικότερα: 

 

Πίν. 13.  Έκδοση ταυτοτήτων 2003-2009 

   

Κατηγορία χρηστών 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Προπτυχιακοί 

φοιτητές 
972 1.117 1.0552 956 1.301 1.165 1.345 

Μεταπτυχιακοί 

φοιτητές 
40 298 527 498 398 733 515 

Ακαδημαϊκό 

προσωπικό 
295 155 119 163 141 113 127 

Διοικητικό προσωπικό 23 95 52 115 72 82 74 

Εξωτερικοί χρήστες 59 370 428 606 409 304 224 

ΣΥΝΟΛΟ 1.389 2.035 2.181 2.338 2.321 2.397 2.285 

Εγγεγραμμένοι 

χρήστες 
4.249 6.443 8.129 9.361 10.081 10.815 10.980 

 

Σημειώνεται ότι η μικρή αύξηση στον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών 

το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετρήσεις 

μέχρι το 2008 ήταν λιγότερο ακριβείς, καθώς περιλάμβαναν μικρό αριθμό 

διπλοεγγραφών. 

 

                                                
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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12.1.2. Επισκέψεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης 

 

Το 2009 η Κεντρική Βιβλιοθήκη δέχτηκε περίπου 110.000 επισκέψεις. Για αύξηση 

της αξιοπιστίας στην καταμέτρηση των επισκεπτών, εκτός από το μετρητή που είναι 

ενσωματωμένος στο αντικλεπτικό μηχάνημα της εταιρείας 3Μ, οι μετρήσεις γίνονται 

πλέον και με την καινούργια συσκευή που αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε τον 

Νοέμβριο του 2009. Στο Παράρτημα της Λεωφόρου Λάρνακος σημειώθηκαν κατά 

την ίδια περίοδο 998 επισκέψεις, και στο Παράρτημα της Τουρκολογικής Συλλογής 

656. Στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας σημειώθηκαν 1.464 επισκέψεις και στη 

Βιβλιοθήκη Περιοδικών 19.400. Στο Κτήριο Αρσαλίδη (Στρόβολος) δεν 

καταμετρώνται επισκέψεις διότι ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος από το κοινό. 
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12.2. Δανεισμοί 

Πίν. 14.  Δανεισμοί βιβλίων 2000-2009 

 

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 

2009 79.394 37.329 4.147 479 

 

 

Το 2009 έγιναν 79.394 δανεισμοί βιβλίων και άλλου υλικού από τους χρήστες της 

Βιβλιοθήκης, σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2008. Η αυξητική τάση 

αναμένεται να συνεχιστεί κατά τα επόμενα χρόνια, δεδομένης και της συνεχούς 

ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο σε αριθμό ακαδημαϊκών τμημάτων, όσο 

και σε αριθμό φοιτητών. 
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12.3. Αιτήσεις υλικού από απομακρυσμένα βιβλιοστάσια 

 

Πίν. 15.  Αιτήσεις για μεταφορά βιβλίων από 

απομακρυσμένα βιβλιοστάσια 2004-2009 

 

Έτος Αρ. αιτήσεων 

2004 6.299 

2005 11.075 

2006 10.152 

2007 10.846 

2008 13.280 

2009 12.930 

 

Το 2009 παρατηρήθηκε μείωση των αιτήσεων για μεταφορά βιβλίων από 

απομακρυσμένα βιβλιοστάσια κατά 2,6% σε σχέση με το 2008. Ένας πιθανός λόγος 

για αυτό το φαινόμενο είναι η συνεχής ανανέωση της συλλογής που βρίσκεται στην 

Κεντρική Βιβλιοθήκη με νέες αγορές, αλλά και με υλικό που βρίσκεται στο κλειστό 

βιβλιοστάσιο Στροβόλου και μεταφέρεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μέσω της 

διαδικασίας Αποεπιλογής. 

12.4. Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού 

 

Πίν. 16.  Βιβλία στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού 2005-2009 

 

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 

2009 – Εαρινό εξάμηνο 1.708 

2009 – Χειμερινό εξάμηνο 1.422 
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12.5. Περιοδικά (έντυπα) 

Τα έντυπα περιοδικά δεν δανείζονται, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Το 2009 

δανείστηκαν 173 τόμοι σε χρήστες. 

 

Πίν. 17.  Δανεισμός τευχών περιοδικών 2006-2009 

 

Έτος Αρ. τευχών 

2006 255 

2007 281 

2008 177 

2009 173 

12.6. Διαδανεισμός 

12.6.1. Χρήστες ΒΠΚ 

Βιβλία: Η ΒΠΚ δέχθηκε από τους χρήστες της 283 αιτήματα για βιβλία, από τα οποία 

ικανοποιήθηκαν τα 236. 

 

 
 



Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2009 - 38 - 

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). 

 

 

 
 

 

12.6.2. 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 711 αιτήματα από το Δίκτυο Διαδανεισμού 

Ελληνικών Βιβλιοθηκών, από τα οποία ικανοποιήθηκαν τα 553. Αποστάληκαν επίσης 

428 άρθρα σε άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ή οργανισμούς. 
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Πίν. 18.  Διαδανεισμός 2002-2009 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Χ
ρ
ή
σ
τ
ε
ς
 Β

Π
Κ

 

Βιβλία       

Αιτήματα 310 157 400 363 466 420 496 283 

Ικανοποιήθηκαν 194 75 291 299 365 328 387 236 

% επιτυχίας 63% 48% 73% 82% 78% 78% 78% 83% 

Άρθρα περιοδικών       

Αιτήματα 700 758 1.050 1.856 1.254 874 742 452 

Ικανοποιήθηκαν 550 613 843 1.622 1.103 743 664 380 

% επιτυχίας 79% 81% 80% 87% 88% 85% 89% 84% 

Ά
λ
λ
ε
ς
 β

ιβ
λ
ιο

θ
ή
κ
ε
ς
*
 Βιβλία       

Αιτήματα 5 15 100 74 54 86 125 87 

Ικανοποιήθηκαν 5 10 100 74 54 86 125 87 

% επιτυχίας 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Άρθρα περιοδικών       

Αιτήματα 458 429 410 723 939 959 830 711 

Ικανοποιήθηκαν 360 316 280 620 727 775 677 553 

% επιτυχίας 79% 74% 68% 86% 77% 81% 82% 78% 

* Περιλαμβάνεται μόνο το Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έκθεση Πεπραγμένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 2009 - 40 - 

13. Πληροφοριακή υποστήριξη 

13.1. Εκπαίδευση χρηστών 

Το 2009 διεξήχθηκαν 16 σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών που αφορούσαν τη χρήση 

και την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους χρήστες, με 

έμφαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και την πληροφοριακή παιδεία. 

Στα σεμινάρια αυτά υπήρξαν 315 συμμετοχές (συνολικά 459 ώρες συμμετοχής 

χρηστών). Επτά σεμινάρια ήταν σε προπτυχιακούς φοιτητές (132 συμμετοχές, 157 

ώρες συμμετοχής), 5 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (128 συμμετοχές, 232 ώρες 

συμμετοχής) και 4 για τη χρήση του λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφίας RefWorks 

(σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 55 συμμετοχές, 70 ώρες 

συμμετοχής). 

 

Πίν. 19.  Σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών 2003-2009 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αρ. μαθημάτων 17 18 18 6 38 19 16 

Αρ. συμμετοχών 362 469 542 133 750 275 315 

Αρ. ωρών συμμετοχής Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 459 

 

 

 

 

13.2. Υπηρεσίες πληροφόρησης 

 

Τον Ιούλιο 2009 η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου έθεσε σε λειτουργία την 

υπηρεσία. «Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο», γνωστή και ως «Ask a Librarian». 

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και στους εξωτερικούς χρήστες (εγγεγραμμένα ή μη 

μέλη) με σκοπό να δίνονται απαντήσεις σε σύντομες και πολύ συγκεκριμένες 

ερωτήσεις που αφορούν τις συλλογές, τις πληροφοριακές πηγές και τις υπηρεσίες 

της. Η επικοινωνία μεταξύ χρήστη και βιβλιοθηκονόμου γίνεται σε πραγματικό 

χρόνο. 

http://library.ucy.ac.cy/research_tools/refworks_gr.htm
http://library.ucy.ac.cy/reference_desk/ask_librarian_gr.htm
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13.3. Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες 

Το 2009 παρασχέθηκαν οι πιο κάτω υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες 

χρήστες: 

 

Πίν. 20.  Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες 2009 

(τεκμήρια & σελίδες) 

 

 

Αρ. 

τεκμηρίων 

Αρ. 

σελίδων 

Σάρωση 4 146 

Μεγαλογράμματη φωτοτύπηση 8 761 

Μεγαλογράμματη φωτοτύπηση και σάρωση 133 6.229 

Μεγαλογράμματη φωτοτύπηση, σάρωση και OCR 21 569 

ΣΥΝΟΛΟ 166 7.705 

 

 

Πίν. 21.  Υπηρεσίες σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες 2003-2009 

(τεκμήρια) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αριθμός ΤΜΒ χρηστών 4 6 6 4 3 4 6 

Ηχογραφ. βιβλίων στη Σχολή 

Τυφλών 
4 5 8 0 0 0 0 

Μετατροπή από έντυπη σε 

ηλεκτρονική μορφή 
4 10 3 37 54 34 133 

Μεγαλογράμματη φωτοτύπηση 8 15 21 4 1 7 8 

Braille 0 5 9 34 61 34 0 

OCR και ηλεκτρονική 

εκφώνηση 
0 20 17 0 0 2 21 

 

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. 

 

 

 

14. Περιεχόμενο ιστού 

14.1. Ιστότοπος Βιβλιοθήκης 

14.1.1. Ενημέρωση περιεχομένου 

Συνεχής εμπλουτισμός του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με πληροφορίες, 

ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και νέες υπηρεσίες. 

Έγινε θεματική ταξινόμηση των βάσεων δεδομένων του αλφαβητικού καταλόγου 

των βάσεων δεδομένων του ιστότοπου σε 34 θεματικές κατηγορίες. Για τη 

http://www.daisy.org/
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δημιουργία των θεματικών κατηγοριών λήφθηκαν υπόψη τα ακαδημαϊκά τμήματα 

του ΠΚ  και το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου των ΒΔ που η βιβλιοθήκη 

διαθέτει. Κάτω από κάθε θεματική κατηγορία έγινε διαχωρισμός των ΒΔ σε σχετικές 

ΒΔ,  άλλες σχετικές ΒΔ (μεταξύ άλλων θεμάτων υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης 

άρθρων για τη συγκεκριμένη θεματική κατηγορία) και  Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, 

Θησαυροί, Εγχειρίδια (Handbooks) για τη διευκόλυνση των χρηστών. Επίσης για την 

εύκολη πλοήγηση των χρηστών έχει δημιουργηθεί List/Menu με όλους τους τίτλους 

των θεματικών κατηγοριών, το οποίο έχει περιληφθεί σε κάθε μία από τις σελίδες 

των θεματικών κατηγοριών. 

14.1.2. Νέες υπηρεσίες στον ιστότοπο 

 Υπηρεσία «Ρωτήστε το Βιβλιοθηκονόμο» 

Δημιουργία της υπηρεσίας AskLive και ενσωμάτωσή της στον ιστότοπο της 

Βιβλιοθήκης,  μέσω της οποίας οι χρήστες και κυρίως οι απομακρυσμένοι 

χρήστες, μέσω του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα της απευθείας 

συνομιλίας με το προσωπικό αναφοράς της Βιβλιοθήκης σε πραγματικό χρόνο 

χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο χώρο της Βιβλιοθήκης για να επιλύουν 

απορίες κα να αναζητούν πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες, πηγές 

πληροφόρησης, δραστηριότητες κτλ. της ΒΠΚ. Η δημιουργία της υπηρεσίας 

AskLive έγινε μέσω του meebo, δωρεάν online υπηρεσίας. 

Επίσης μέσα από δημοφιλείς IM clients, όπως το MSN, το Yahoo messenger, 

το myspace chat, το AIM, το gtalk, το ICQ, το facebook chat έχουν 

δημιουργηθεί λογαριασμοί για την υπηρεσία Ρωτήστε το Βιβλιοθηκονόμο με 

Στιγμιαία Ηλεκτρονική Συνομιλία (Chat) παρέχοντας τη δυνατότητα στους  

χρήστες να συνομιλήσουν με τη βιβλιοθήκη μέσω του δικού τους αντίστοιχου 

IM client. 

 Εισήγηση για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού 

Δημιουργήθηκε εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν 

τη δυνατότητα να κάνουν εισηγήσεις για αγορά υλικού, με σκοπό τον 

εμπλουτισμό της συλλογής της με υλικό γενικού ενδιαφέροντος. 

14.1.3. Άλλες γλώσσες 

Ενημέρωση του ιστότοπου στην αγγλική από προσωπικό της Βιβλιοθήκης και τη 

γαλλική γλώσσα από καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Γλωσσών. 

14.2. Ιστολόγιο (blog) Βιβλιοθήκης 

Στις 20 Ιανουαρίου 2009 τέθηκε σε λειτουργία το ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης με την 

ονομασία «Scripta πτερόεντα». Το ιστολόγιο βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://libblog.ucy.ac.cy/. Και υπάρχει σύνδεσμος προς αυτό από την ιστοσελίδα της 

ΒΠΚ. Στο ιστολόγιο δικαίωμα αρθρογράφησης έχουν όλα τα μέλη του προσωπικού 

της Βιβλιοθήκης, ενώ, δυνατότητα ανάρτησης σχολίων έχει ο  οποιοσδήποτε, 

συμπεριλαμβανομένων των ανώνυμων χρηστών. Τα σχόλια πριν την δημοσίευση 

τους ελέγχονται από τη Βιβλιοθήκη. 

 

 

 

 

http://library.ucy.ac.cy/reference_desk/ask_librarian_gr.htm
http://library.ucy.ac.cy/acquisitions/online_bksuggestion_gr.htm
http://libblog.ucy.ac.cy/
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Πίν. 22.  Στατιστικά χρήσης ιστολογίου 2009 

 

Χρήση ιστολογίου 2009 

Επισκέπτες 2.200 

Επισκέψεις 3.369 

Όψεις σελίδων 5.744 

 

14.3. Προβολή της Βιβλιοθήκης στο Facebook 

 

Για σκοπούς προβολής των δραστηριοτήτων αλλά και ενημέρωσης των χρηστών, η 

Βιβλιοθήκη διατηρεί λογαριασμούς στο ευρύτατα διαδεδομένο κοινωνικό δίκτυο 

Facebook (κάθε λογαριασμός εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες). Συγκεκριμένα: 

 

 την σελίδα ομάδας (group page) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ / 

UNIVERSITY OF CYPRUS LIBRARY, η οποία δημιουργήθηκε στις 23/12/2008 

και σήμερα έχει 342 μέλη. 

 τη σελίδα University of Cyprus / Library, η οποία δημιουργήθηκε στις 

16/12/2008 και σήμερα έχει 291 μέλη, και 

 τον λογαριασμό UnivCyprus Lib, ο οποίος δημιουργήθηκε στις 2/7/2009 και 

σήμερα αριθμεί 206 μέλη. 

 

 

 

 

15. Προσφορά στην κοινωνία 

15.1. Συμβολή στην ανάπτυξη και συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών 

15.1.1. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010-

2014 

Το 2009, κατόπιν ανάθεσης στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού, συντάχθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της 

Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010-2014. Το σχέδιο εκπονήθηκε αφιλοκερδώς από τη 

Βιβλιοθήκη και εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του 

Πανεπιστημίου Κύπρου προς την κυπριακή κοινωνία.  

Το σχέδιο που προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες και λειτουργίες τις οποίες πρέπει 

να αναλάβει η Κυπριακή Βιβλιοθήκη προκειμένου να ανταποκριθεί στον ρόλο της ως 

«Εθνική Βιβλιοθήκη» της Κύπρου, θα κατατεθεί από τον Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.  

Στο σχέδιο ανάπτυξης γίνεται αναφορά και στο στεγαστικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η Κυπριακή Βιβλιοθήκη και γίνονται συγκεκριμένες 

εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του. 

 

 

15.1.2. Πιλοτικός Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών βιβλιοθηκών και 

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=40562702566
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=40562702566
http://www.facebook.com/pages/University-of-Cyprus-Library/39603364818?v=app_2373072738&ref=ts#!/pages/University-of-Cyprus-Library/39603364818
http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?v=info&id=100000029710370
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Δίκτυο Διαδανεισμού 

Συνέχιση της λειτουργίας πιλοτικού συλλογικού καταλόγου 15 κυπριακών 

βιβλιοθηκών. Ο κατάλογος είναι προσβάσιμος στην πιο κάτω διεύθυνση: 

http://147.102.210.203/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsPL.egw. 

15.1.3. 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. 

15.2. Ειδικές ομάδες χρηστών 

Παροχή για έκτη συνεχή χρονιά της υπηρεσίας αποστολής άρθρων από τη 

Βιβλιοθήκη σε ειδικές ομάδες χρηστών. 

 

Πίν. 23.  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 

2009 428 6 

15.3. Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης 

15.3.1. Ανακοινώσεις σε συνέδρια/ημερίδες και δημοσιεύσεις 

 Βασιλική Β. Κουκουνίδου. Ιστορικά αρχεία και συλλογές της Βιβλιοθήκης 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανακοίνωση στο 2nd National Meeting for the Digital 

Cultural Heritage Preservation in Cyprus, Λευκωσία, 7/5/2009.  

 Ανδρέας Κ. Ανδρέου,  Βασιλική Β. Κουκουνίδου. Ψηφιακή Συλλογή ΣΙΜΑΕ: ο 

αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τα ψηφιακά αρχεία. Παρουσίαση σε εκδήλωση 

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΣΙΜΑΕ. Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, 22/5/2009. 

 Ευέλθων Προδρόμου. Managing resource information in GLPI, Linux 

Magazine, τεύχ. 103, Ιούνιος 2009. 

 Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου. Εθνική πολιτική για βιβλιοθήκες: απουσίες, 

συμπληρωματικότητες και υποκαταστάσεις. Ανακοίνωση στο 6ο Διεθνές 

Συνέδριο της Επιτροπής Συνεργασίας για την Ενίσχυση Βιβλιοθηκών 

http://147.102.210.203/cgi-bin-EL/egwcgi/egwirtcl/targetsPL.egw
http://libblog.ucy.ac.cy/2009/05/blog-post.html
http://libblog.ucy.ac.cy/2009/05/blog-post.html
http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/aca/prog/el4665521.htm
http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/aca/prog/el4665521.htm
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«Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική», 

Αμφιθέατρο Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα, 11-12/06/2009. 

 Ανδρέας Κ. Ανδρέου. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ μέσα από τα ψηφιακά αρχεία: 

ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης του 

Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Περ. Σύγχρονη Άποψη, τεύχ. 14, Ιούνιος 2009, σσ. 102-103. 

 Ανδρέας Κ. Ανδρέου. Ο εικονικός κόσμος "Second Life" και η χρήση του στην 

εκπαίδευση, τα μουσεία και τις βιβλιοθήκες. Περ. Σύγχρονη Άποψη, τεύχ. 15, 

Ιούλιος-Αύγουστος 2009, σσ. 92-93. 

 Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου. Βασιλική Β. Κουκουνίδου, Ευέλθων Προδρόμου. 

Kypriana: Organising the metadata harvesting of Cyprus digital libraries and 

collections in the frame of EuropeanaLocal and Athena. Ανακοίνωση στο 13ο  

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα 27/09-02/10/2009. 

 Ανδρέας Κ. Ανδρέου, Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου, Βασιλική Β. Κουκουνίδου. 

Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955-1960: 

πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις. Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα 04-06/11/2009. 

 

 
 

15.3.2. Παρουσία στη Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 

 19/2/2009. Ιστοσελίδα SigmaLive. Προοπτικές για εθνική 

ερευνητική βιβλιοθήκη 

 20/2/2009. Εφημ. «Αλήθεια». Πανεπιστήμιο: πάνω από 

267.000 τα βιβλία 

 20/2/2009. Εφημ. «Πολίτης». Το καμάρι του Πανεπιστημίου 

 20/2/2009. Εφημ. «Χαραυγή». Ξεπερνά τα όρια του 

Πανεπιστημίου (Πολίνα Σωκράτους) 

 21/2/2009. Εφημ. «Cyprus Mail». Over a quarter of a 

million books waiting to be read at University of Cyprus Library 

 14/3/2009. Εφημ. «Αλήθεια». Βιβλιοθήκη-ορόσημο 

(Σταυρούλα Τσάτσου) 

 14/3/2009. Εφημ. «Η Μάχη». Το συντομότερο η Βιβλιοθήκη 

http://www.apopsi.com.cy/2009/06/1849/
http://www.apopsi.com.cy/2009/06/1849/
http://www.apopsi.com.cy/2009/06/1849/
http://www.apopsi.com.cy/2009/07/1734/
http://www.apopsi.com.cy/2009/07/1734/
http://eprints.rclis.org/17130/1/18PSABfinal2.pdf
http://eprints.rclis.org/17130/1/18PSABfinal2.pdf
http://www.sigmalive.com/news/local/125649
http://www.sigmalive.com/news/local/125649
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/cna_gr/alhtheia/al_2009_02_20.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/cna_gr/alhtheia/al_2009_02_20.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/cna_gr/politis/pol_20_02_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/cna_gr/haravgi/xar_20_02_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/cna_gr/haravgi/xar_20_02_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/cna_gr/cyprus_mail/cymail_21_02_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/cna_gr/cyprus_mail/cymail_21_02_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/alithia_march_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/mahi_march_2009.pdf
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 14/3/2009. Εφημ. «Η Μάχη». Η γνώση βρήκε στέγη (Ελένη 

Χαραλάμπους) 

 14/3/2009. Εφημ. «Πολίτης». Εδώ θα στεγάσουν τη γνώση 

(Χρύστα Ντζανή) 

 14/3/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Περιμένει έγκριση 

βιβλιοθήκη-κόσμημα (Ευαγγελία Σιζοπούλου) 

 14/3/2009. Εφημ. «Cyprus Mail». New UCY library will be 

simple but impressive (Jacqueline Theodoulou) 

 22/3/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Βιβλιοθήκη όνειρο 

αναμένει… άδεια (Ευαγγελία Σιζοπούλου) 

 29/3/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Η βιβλιοθήκη δεν 

είναι ράφια, αλλά τρόπος ζωής. Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Παν. 

Κύπρου και η κουλτούρα της ανάγνωσης (συνέντευξη στον Γιώργο 

Σαββινίδη) 

 8/7/2009. Εφημ. «Ελευθεροτυπία» (Αθήνα). Βιβλιοθήκη, 

έχεις πακέτο! (Χρήστος Μιχαηλίδης) 

 10/7/2009. Εφημ. «Πολίτης». Έχεις πακέτο… με Ιστορία! 

(Χρύστα Ντζανή) 

 18/7/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Θησαυροί στο φως 

(Πέτρος Παπαπολυβίου) 

 25/7/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Πόλεμος 

προπαγάνδας 1955-1959 (Πέτρος Παπαπολυβίου) 

 16/10/2009. Εφημ. «Χαραυγή». Επωφελής η μετεξέλιξη της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (Φίλιππος Τσιμπόγλου) 

 18/10/2009. Εφημ. «Σημερινή». Η μετεξέλιξη της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (Φίλιππος Τσιμπόγλου) 

 18/10/2009. Εφημ. «Πολίτης». Η μετεξέλιξη της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου σε Κυπριακή Ερευνητική Βιβλιοθήκη (Φίλιππος 

Τσιμπόγλου) 

 15/11/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Η Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου (Φίλιππος Τσιμπόγλου) 

 23/11/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Υψηλές προσδοκίες 

για τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου (Ευαγγελία Σιζοπούλου) 

 24/11/2009. Εφημ. «Σημερινή». Τιμητική διάκριση 

 26/11/2009. Εφημ. «Πολίτης». Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 

Κύπρου: τιμητική διάκριση 

 26/11/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Δυσκολίες στην 

ανέγερση της Βιβλιοθήκης (Ευαγγελία Σιζοπούλου) 

 28/11/2009. Εφημ. «Σημερινή». Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 

Κύπρου  

 7/12/2009. Εφημ. «Ο Φιλελεύθερος». Η Βιβλιοθήκη 

«ακριβαίνει» προτού καν δημιουργηθεί (Ευαγγελία Σιζοπούλου) 

 

15.3.3. 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). 

15.4. Δωρεές προς τρίτους 

Κατά το 2009, η ΒΠΚ δώρισε 53 βιβλία στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου μέσα στο 

πλαίσιο της καθιερωμένης επίσκεψης των Πρυτανικών Αρχών του ΠΚ. 

 

http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/mahi_march_2009_1.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/politis_march_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/phileleftheros_march_2009.htm
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/phileleftheros_march_2009.htm
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/cymail_march_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/cymail_march_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/phileleftheros_march_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/stelios_ionannou_presentation/phileleftheros_march_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/unioncatCY_gr/philelefteros_cyunioncat_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/unioncatCY_gr/philelefteros_cyunioncat_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/unioncatCY_gr/philelefteros_cyunioncat_2009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/parcel_eoka/eleftherotypia_08072009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/parcel_eoka/eleftherotypia_08072009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/parcel_eoka/politis10072009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/parcel_eoka/phileleftheros_18072009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/parcel_eoka/phileleftheros_25072009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/parcel_eoka/phileleftheros_25072009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/xaravgi16102009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/xaravgi16102009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/simerini18102009_gr.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/simerini18102009_gr.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/politis18102009.htm
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/politis18102009.htm
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/fileleftheros15112009_gr.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/metexelixi_libucy_102009_gr/fileleftheros15112009_gr.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/efq_libqual_gr/fileleftheros_23112009_gr.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/efq_libqual_gr/fileleftheros_23112009_gr.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/awarding/simerini_24112009.pdf
http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=911462&-V=archive&-w=%D0%C1%CD%C5%D0%C9%D3%D4%C7%CC%C9%CF@%CA%D5%D0%D1%CF%D5@&-P
http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=911462&-V=archive&-w=%D0%C1%CD%C5%D0%C9%D3%D4%C7%CC%C9%CF@%CA%D5%D0%D1%CF%D5@&-P
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/phileleftheros_26112009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/phileleftheros_26112009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/efq_libqual_gr/simerini_28112009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/efq_libqual_gr/simerini_28112009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/phileleftheros_07122009.pdf
http://library.ucy.ac.cy/massmedia/building_lib/2009/phileleftheros_07122009.pdf
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16. 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. 

16.1. Έλλειψη κινήτρων ανέλιξης προσωπικού 

Απουσία συστήματος ανέλιξης του υφιστάμενου προσωπικού στη βάση ικανοτήτων 

και απόδοσης. Αναμένεται το Σχέδιο Μεταρρύθμισης. 

16.2. 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 2010 και να αποτελέσει 

σταθερό σημείο αναφοράς για λειτουργική διοίκηση της Βιβλιοθήκης. 

16.3. Σύστημα Βιβλιοθήκης 

Για τους λόγους που εξηγούνται στο σημείο 10.1., κρίνεται απαραίτητη η 

αντικατάσταση του συστήματος της Βιβλιοθήκης το συντομότερο δυνατό. 

 


