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µικροπρόθεσµη προοπτικc τοÜ öργου çργανώσεως τÉς
Bιβλιοθήκης τÉς ΣχολÉς µας (10.05/20.09.1995).
Kύριε KοσµÉτορ,
^Yποβάλλω τcν öκθεση πεπραγµένων, ποf àκολουθεÖ, µb τdς
προσωπικές µου παρατηρήσεις, στa πλαίσια τÉς παρακλήσεώς σας
κατa τc συνεδρίαση τÉς ^EπταµελοÜς \EπιτροπÉς τÉς Bιβλιοθήκης
στdς 10.05.1995 νa συντονίσω καd âκπαιδεύσω στοfς äλεκτρονικοfς
•πολογιστbς τe προσωπικe τÉς Bιβλιοθήκης καd νa àναλάβω τcν
âποπτεία γιa τdς παραγγελίες τ΅ν περιοδικ΅ν καd γιa τdς
προκαταρκτικbς âργασίες µb ôµεσο στόχο τcν äλεκτρονικc
καταλογογράφηση τÉς συλλογÉς τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΣχολÉς µας.
Πρέπει νa σηµειώσω âξαρχÉς ¬τι ¬,τι âπιτεύχθηκε µέχρι τώρα
εrναι àποτέλασµα τÉς âργατικότητας καd τÉς ïλόθερµης σύµπνοιας
καd συνεργασίας τοÜ προσωπικοÜ τÉς Bιβλιοθήκης µας. Θa ¦θελα
âπιπλέον νa àναφερθ΅ µb βαθειa εéγνωµοσύνη στcν κ. Kλωντdν
Ξενίδου-Δέρβου, EΔTΠ τÉς Bιβλιοθήκης τ΅ν Tµηµάτων ΦυσικÉς καd
ΠληροφορικÉς τοÜ AΠΘ, γιa τcν àπεριόριστη •ποστήριξή της, µb τc
βοήθεια τÉς ïποίας ïµολογουµένως καd λάθη àποφεύχθηκαν καd
χρόνος πολfς κερδίθηκε. ≠Oπως καd ï ἴδιος θa öχετε διαπιστώσει,
Kύριε KοσµÉτορ, πρόκειται γιa ταλαντοÜχο ôνθρωπο καd ἴσως àπe
τοfς λίγους στcν ^Eλλάδα âπιστήµονες σb θέµατα συγχρόνου
βιβλιοθηκονοµίας, διοικήσεως καd çργανώσεως πανεπιστηµιακ΅ν
βιβλιοθηκ΅ν, äλεκτρονικÉς καταλογογραφήσεως καd δηµιουργίας
äλεκτρονικ΅ν βιβλιοθηκ΅ν. ^H âνθάρρυνση âξάλλου τοÜ καθηγητÉ κ.
Mανωλίκα, ποf âργάζεται µb àγάπη καd γιa τcν çργάνωση τÉς
KεντρικÉς Bιβλιοθήκης τοÜ Πανεπιστηµίου µας àποτέλεσε τcν
àναψυχc στdς δύσκολες πρ΅τες προσπάθειές µας.
Te ¬λο öργο παρουσιάζει τρεÖς ôξονες τeν τεχνικό-τεχνολογικό,
τe σχετιζόµενο µb τc συµπλήρωση τÉς συλλογÉς τ΅ν περιοδικ΅ν καd
ïρισµένων σειρ΅ν, τcν πρώτη çργάνωση τÉς âργασίας, καd τeν
âκπαιδευτικό.

I.\Hλεκτρονικeς âξοπλισµός

\Aγοράσθηκε µb δαπάνες τÉς Kοσµητείας ï πρ΅τος
äλεκτρονικeς âξοπλισµός. ^H φιλοσοφία γιa τdς µέχρι τοÜδε àγορbς
προσδιορίστηκε àπe τcν προϋπόθεση νa γίνη προµήθεια
µηχανηµάτων âπωνύµων µb ¬σο τe δυνατeν διαρκέστερη âγγύηση καd
δυνατότητα σοβαρÉς τεχνικÉς •ποστηρίξεως. ‰Eτσι γιa τe κάθε εrδος
γίνεται πάντα µία καταρχcν διερεύνηση τ΅ν τρεχουσ΅ν τιµ΅ν τÉς
εéρύτερης àγορÄς τÉς Θεσσαλονίκης, ¬πως âπίσης γίνεται
διασταύρωση πληροφορι΅ν γιa τcν προϊστορία τ΅ν ëταιρι΅ν στe
χ΅ρο τοÜ AΠΘ.
^O τεχνικeς âξοπλισµeς τÉς Bιβλιοθήκης συνίσταται àπό:
A.1. \Hλεκτρονικe •πολογιστc Pentium/90, HD 1250MB, RAM
16MB, SVGA screen, µb κάρτα δικτύου καd κάρτα ¦χου, controller
SCISI,τÉς γερµανικÉς VOBIS.
2. CD-ROM, SCISI, τετραπλÉς âγγραφÉς.
3. MODEM-FAX, 28.800, γιa τηλεφωνικc σύνδεση µb τe δίκτυο
τοÜ AΠΘ καd τe πρόγραµµα τÉς KεντρικÉς Bιβλιοθήκης
ΠTOΛEMAIOΣ II καd γιa τcν âπικοινωνία τÉς Bιβλιοθήκης âκτeς
AΠΘ.
4. \Eκτυπωτc τÉς HP 850C, öγχρωµο συµβατe καd Mc.
Te κόστος ¬λων àνÉλθε στe ποσe τ΅ν 1.200.000 δρχµ.
5. ≠Eνα äλεκτρονικe •πολογιστc 486 SX/40, HD 105, RAM 4MB,
VGA screen, ποf παραχωρήθηκε àπe τc Γραµµατεία τÉς Kοσµητείας,
µc àναβαθµίσιµο. XρησιµοποιεÖται µόνο γιa âκπαίδευση τοÜ
προσωπικοÜ.
Γιa τeν öλεγχο τÉς καλÉς λειτουργίας τοÜ âξοπλισµοÜ, τÉς
συµβατότητος τ΅ν προγραµµάτων, τ΅ν χαρακτηριστικ΅ν, τ΅ν τιµ΅ν
καd τÉς τεχνικÉς •ποστηρίξεως µεγάλη •πÉρξε ™ βοήθεια ποf µÄς
προσφέρθηκε àπe τe φοιτητc τοÜ Tµήµατος ΠοιµαντικÉς καd
KοινωνικÉς Θεολογίας π. Γεννάδιο NτελÉ, ≤να κουµπιουτερικe
ταλέντο.
B. ‰Eχουν ¦δη âγκριθÉ τa κονδύλια γιa τcν àγορa:
1. ^Eνeς äλεκτρονικοÜ •πολογιστÉ Pentium/60, HD 540MB,
RAM 8MB, SVGA screen, µb τe σκληρe δίσκο φορητό, τÉς γερµανικÉς
VOBIS (408.000 δρχµ.).ποf πλcν τÉς Γραµµατείας τÉς Kοσµητείας θa
µπορÉ νa χρησιµοποιηθÉ âπικουρικa καd µόνο πρeς τe παρeν καd àπe
τe προσωπικe τÉς Bιβλιοθήκης.
2. ^Eνeς Scanner öγχρωµου, àναλύσεως 600/ 2400 dpi (325.000
δρχµ).
3. MηχανισµοÜ àναγνώσεως µαγνητικ΅ν καρτ΅ν γιa τe
φωτοτυπικe µηχάνηµα τÉς Bιβλιοθήκης, •ποχρεωτικ΅ς àπe τc
XEROX (708.000 δρχµ.).
Γ. 1. ΔιερευνÄται ™ àγορa γιa νa γίνη âγκατάσταση κλειστοÜ
κυκλώµατος γιa τcν àποτελεσµατικc παρακολούθηση ¬λων τ΅ν
χώρων τÉς Bιβλιοθήκης µέσω çθόνης, œστε νa καταστÉ ôµεσα καd
àµέσως προσιτc ™ συλλογc ¬λων τ΅ν βιβλίων καd τ΅ν περιοδικ΅ν σb
¬λους τοfς χρÉστες, µb τc βεβαιότητα ¬τι δbν θa χαθοÜν j δbν θa
κακοποιηθοÜν πιa ôλλα βιβλία, καd γιa νa γίνη âπιτέλους ™
Bιβλιοθήκη µας ≤να καλοφυλαγµένο àµπέλι àπe τcν àρχc αéτÉς τÉς
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προσπάθειας.
2. ΔιερευνÄται ™ àγορa γιa τcν ôµεση προσθήκη στe γραφεÖο τÉς
Bιβλιοθήκης καd στdς •πάρχουσες κενbς âπιφάνειες καd τ΅ν τρι΅ν
âπιπέδων της µεταλλικ΅ν ραφι΅ν καd καταλλήλων ëρµαρίων κατa τe
πρότυπο καd τc λειτουργικότητα τÉς Bιβλιοθήκης τ΅ν Tµηµάτων
ΦυσικÉς
καd
ΠληροφορικÉς,
œστε
µb
τcν
àρχc
τÉς
καταλογογραφήσεως ™ âκ τ΅ν πραγµάτων µετακίνηση καd ëνοποίηση
τοÜ καταλόγου νa àνταποκρίνεται καd στc χωροθεσία κάθε
καταγραφÉς.

II. Συµπλήρωση
âργαλείων

περιοδικ΅ν

καd

σειρ΅ν-

^H âργασία αéτc προχώρησε χάρη στcν καταπληκτικc •ποδοµc
ποf εrχε γίνει àπe τcν κ. Kατερίνα Mπρανιώτου µb τeν καταρτισµe
ëνeς πλήρους καταλόγου τ΅ν περιοδικ΅ν τÉς Bιβλιοθήκης (480). Στeν
öλεγχο τ΅ν πραγµατικa •παρχόντων τόµων βοήθησαν µb προθυµία
καd ï κ. XρÖστος \Aρβανίτης, ™ κ. Kυριακc Πάτκου καd ï
µεταπτυχιακeς φοιτητcς τοÜ Tµήµατος ΠοιµαντικÉς καd KοινωνικÉς
Θεολογίας κ. XρÖστος Φιλιώτης. \Aπe τeν κατάλογο τ΅ν περιοδικ΅ν
καταρτίσθηκε σb πρώτη φάση ≤νας κατάλογος 160 ξενόγλωσσων
περιοδικ΅ν καd σb δεύτερη φάση âπιλέγησαν 60 περιοδικά,
κατανεµηµένα µb κάποια ¨σορροπία στοfς τέσσερις κλάδους, τa
περισσότερο χρησιµοποιούµενα στcν καθ\ ™µÄς âρευνητικc
δραστηριότητα.
^H âργασία τÉς παραγγελίας παρουσίασε δυσκολίες àπe τe
γεγονeς ¬τι µέχρι σχεδeν τa τέλη \Iουνίου δbν εrχε γνωστοποιηθÉ, ôν
οî Γενικbς Συνελεύσεις τ΅ν δύο Tµηµάτων θa âδέχοντο τcν àπόφαση
τÉς Kοσµητείας νa διατεθÉ τe ≥µισυ τοÜ κονδυλίου A2 γιa τc
συµπλήρωση τ΅ν περιοδικ΅ν. Tελικ΅ς συµµετέχει στcν προσπάθεια
τe TµÉµα Θεολογίας, οî τέσσερις τοµεÖς µb τe ≥µισυ τοÜ κονδυλίου
A2 ¬λων τ΅ν χρηστ΅ν καd ï Δογµατικeς Tοµέας τοÜ ¨δίου Tµήµατος
µb ¬λο τe κονδύλιο. \Aπe τe TµÉµα ΠοιµαντικÉς καd KοινωνικÉς
Θεολογίας συµµετέχει µb 500.000 δρχµ. ï Tοµέας τοÜ KανονικοÜ
Δικαίου, µb ¬λο τe ποσe ï Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητcς π.
Θεόδωρος Zήσης καd àπe τeν ^Iστορικe καd Δογµατικe Tοµέα µb ¬λο
τe κονδύλιο ï Mητροπολίτης Περγάµου καθηγητcς κ. \Iωάννης
Zηζιούλας, ï καθηγητcς κ. \Aθανάσιος \Aγγελόπουλος, ï καθηγητcς κ.
\Aθανάσιος Kαραθανάσης, ™ âπίκ. καθ. Δέσπω Λιάλιου καd µb τe µισe
ποσe ï καθηγητcς κ. \Aντώνιος Παπαδόπουλος, ¦τοι µb 785.000 δρχµ.
^H καθυστέρηση στc γνωστοποίηση τ΅ν àποφάσεων τ΅ν
Γενικ΅ν Συνελεύσεων •πÉρξε καταλυτικc στe νa µcν öχουµε πιa τa
χρονικa περιθώρια, σύµφωνα καd µb τdς ο¨κονοµικbς διασαφήσεις τÉς
κ. Xατζηλαζάρου, νa διεξάγουµε κατευθείαν öρευνα τιµ΅ν στc διεθνc
àγορά, œστε νa àποφύγουµε τcν âµπλοκc ≤λληνα προµηθευτÉ, πράγµα
ποf ïπωσδήποτε àνεβάζει τe κόστος τÉς àγορÄς τ΅ν ξενόγλωσσων
περιοδικ΅ν. Mετa àπe διαβούλευσή µας καd µb τcν κ. Σίρα τÉς
KεντρικÉς Bιβλιοθήκης öγινε πρόταση στeν κ. ΠουρναρÄ, ποf
διαθέτει τc µεγαλύτερη πείρα στc Θεσσαλονίκη γιa âπιστηµονικbς
θεολογικbς âκδόσεις καd παραγγελίες θεολογικ΅ν βιβλίων àπe τc
διεθνc àγορά, νa διερευνήση τc διεθνc àγορa κατa τe δίµηνο τοÜ
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καλοκαιριοÜ γιa τc συµπλήρωση 60 περιοδικ΅ν, öτσι œστε νa âπιλεγÉ
πρeς τa µέσα Σεπτεµβρίου µία παραγγελία περίπου 4.500.000 µb τdς
προεγκρίσεις τ΅ν τοµέων καd τ΅ν µεµονωµένων µελ΅ν ΔEΠ. ‰Hδη
öχει παραδοθÉ στeν κ. ΠουρναρÄ ™ τελικc λίστα καd ™ παραγγελία θa
ïλοκληρωθÉ µέχρι τέλους Δεκεµβρίου, œστε νa χρησιµοποιηθÉ âντeς
τοÜ τρέχοντος ο¨κονοµικοÜ öτους τe διατεθbν ποσό.
^H ¬λη διαδικασία τÉς παραγγελίας µÄς àποκάλυψε
âνδιαφέροντα στοιχεÖα:
1. ΠαρατηρεÖται τάση νa µcν âπανεκδίδονται παλαιοd τόµοι τ΅ν
περιοδικ΅ν, àλλa αéτοd νa διατίθενται σb microfilms, microfiches ¦
καd CD-ROM. Πορευόµαστε δηλ. διεθν΅ς στcν προσφορa τοÜ
âπιστητοÜ (πηγ΅ν καd βιβλιογραφίες) σb äλεκτρονικc µορφή. ^H
φωτοτυπικc διάθεση ôρθρων πλησιάζει àκόµη καd τcν τιµc τ΅ν 1000
δρχµ. àνa σελίδα. Mb αéτa τa δεδοµένα öχουµε περιορισµένα
περιθώρια νa συµπληρώσουµε τc συλλογc τ΅ν ξενόγλωσσων
περιοδικ΅ν καd βέβαια εrναι τελείως àπαραίτητο νa âπιλέξουµε ≤να
àριθµe περίπου 80 ξενόγλωσσων περιοδικ΅ν µb σταθερc συνδροµή,
γιa νa µcν ξαναφτάσουµε στe παρeν χάος π.χ. γιa πολf σηµαντικa
περιοδικά, πλcν τ΅ν àγνοουµένων τόµων, àπουσιάζει âνηµέρωση γιa
τa 25 τελευταÖα χρόνια. ^H ε¨κόνα εrναι δραµατικc ¬σο πλησιάζουµε
στcν τελευταία δεκαετία. Θa àπαιτηθÉ κατa προσέγγιση τe ποσeν τ΅ν
20.000.000 δρχµ. γιa νa àποκατασταθÉ ï κατάλογος τ΅ν
ξενόγλωσσων περιοδικ΅ν.
2. ^H öρευνα γιa τa ëλληνόγλωσσα περιοδικa καd τdς
ëλληνόγλωσσες σειρbς àναβλήθηκε γιa τe 1996, (πάντως àκόµη καd ™
EEΘΣΠΘ εrναι âλλιπής) µb τcν προοπτικc νa öλθουµε σb κατευθείαν
âπαφc µb τοfς âκδότες, œστε j νa âπιτύχουµε κάποια δωρεa j κάποια
µειωµένη τιµή.
3. Σήµερα ™ προοπτικc τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν διεθν΅ς στηρίζεται
στcν πλήρη âνηµέρωση τ΅ν âπιλεγµένων περιοδικ΅ν ëκάστης, σb µία
ôκρως âπιλεκτικc àγορa µονογραφι΅ν καd στcν κάλυψη τ΅ν àναγκ΅ν
τ΅ν χρηστ΅ν µέσω διαδανεισµοÜ. ‰Aλλως ™ àνταπόκριση στe κόστος
εrναι àνέφικτη καd τe χάος àναπόφευκτο.
4. Kατa τc γνώµη µας ™ ε¨κόνα διαλύσεως τÉς Bιβλιοθήκης µας
çφείλεται καd στeν ôκρως àποσπασµατικe τρόπο τ΅ν νέων
παραγγελι΅ν χωριστa àπe κάθε µέλος ΔEΠ. Σ\ αéτe µπορεÖ νa
συνυπολογισθÉ καd ™ àναρχία στcν παράδοση τ΅ν νέων παραγγελι΅ν
àπe τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη ùχι κατευθείαν στc Bιβλιοθήκη µας
àλλa µεµονωµένα στa µέλη ΔEΠ. \Eπιπλέον öµειναν χρονίζουσες οî
âκκρεµότητες µετa τa πρ΅τα öτη τÉς ëνοποιήσεως τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν
τ΅ν Σπουδαστηρίων, πράγµα ποf àπέτρεψε τe προσωπικe àπe τe νa
στραφÉ στcν çργάνωση, καd τe ïποÖο âν πολλοÖς µετατράπηκε σb
φύλακα χώρου, ποf öµπαζε àπe πολλbς µεριές j καd êπλe µεταφορέα
βιβλίων γιa àναγν΅στες χωρdς πρόσβαση στοfς βιβλιοστάτες. ‰Eτσι
ôρχισε ™ àντίστροφη µέτρηση τÉς ëνοποιήσεως . Σειρές, περιοδικa καd
µονογραφίες µεταφέρθηκαν στa γραφεÖα τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ •πe τe
πρόσχηµα j τe φόβο ¬τι ¬,τι παραδίδεται στc Bιβλιοθήκη χάνεται.
TελευταÖα µάλιστα διαπιστώθηκε ¬τι καd ôτοµα ποf δbν εrχαν καµµία
•πηρεσιακc σχέση µb τe χ΅ρο εrχαν κλειδd τÉς κυρίας ε¨σόδου τÉς
Bιβλιοθήκης καd µάλιστα âπd µακρόν.
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5. Γνωρίζετε, Kύριε KοσµÉτορ, àφοÜ µb âνέργειές σας
τοποθετήθηκε θύρα àσφαλείας στcν εἴσοδο τÉς Bιβλιοθήκης, ¬τι ï
χ΅ρος àσφαλίσθηκε καd κατ\ αéτaς µάλιστα τοποθετοÜνται
âπιπρόσθετες àσφάλειες âκ τ΅ν öσω στdς θύρες τοÜ πρώτου καd
δευτέρου •πογείου, οî ïποÖες âπέχουν καd θέση âξόδου κινδύνου. Mb
τcν τοποθέτηση τÉς νέας θύρας οéδεdς ôλλος âκτeς τοÜ προσωπικοÜ
öχει κλειδd τÉς ε¨σόδου. \Aκόµη καd οî τρεÖς βοηθοd τοÜ Tµήµατος
Θεολογίας,
ποf
δbν
γνωρίζω
π΅ς
στεγάσθηκαν
στa
νεοκατασκευασθέντα γραφεÖα τÉς πλευρÄς τοÜ Kυλικείου, öχουν
πρόσβαση µόνο κατa τdς zρες λειτουργίας τÉς Bιβλιοθήκης. Πρέπει
δb νa π΅ ¬τι τόσο τe πρ΅το γραφεÖο (βοηθ΅ν), ¬σο καd τe ëπόµενο,
ποf βρίσκεται τώρα σb àχρηστία, θa πρέπει συντόµως νa âνταχθοÜν
στe λειτουργικe χ΅ρο τÉς Bιβλιοθήκης. Erναι ï πιe κατάλληλος
χ΅ρος γιa τc συγκέντρωση τ΅ν διαφόρων βιβλιογραφι΅ν καd τοÜ
•λικοÜ γιa τcν προετοιµασία τÉς καταλογογραφήσεως, καθgς
βρίσκεται στe ἴδιο âπίπεδο µb τe γραφεÖο τÉς Bιβλιοθήκης καd
αéταπόδεικτα âξυπηρετεÖ τοfς •παλλήλους στe νa εrναι àνa πάσα
στιγµc παρόντες στe χ΅ρο ποf çργανώνεται ™ âξυπηρέτηση τ΅ν
χρηστ΅ν καd οî •πηρεσίες τÉς Bιβλιοθήκης.
6. Συναφcς µb τe παραπάνω εrναι ™ διαπίστωση ¬τι εrναι
τελείως àπαραίτητο νa διεκδικηθÉ ï χ΅ρος τοÜ Σκοπευτηρίου, στeν
ïποÖο µb τάξη θa γίνη ™ àποθήκευση τ΅ν âφηµερίδων, τ΅ν λαϊκ΅ν
περιοδικ΅ν, τ΅ν λαϊκ΅ν àναγνωσµάτων καd τ΅ν πολλαπλ΅ν
àντιτύπων, ¬πως âπίσης καd τ΅ν πολf âφθαρµένων βιβλίων. Aéτc ™
âπέκταση θa εrναι ôκρως σηµαντικc γιa τcν καλύτερη τοποθέτηση τ΅ν
βιβλιοστατ΅ν καd τcν ëνοποίηση ¬λων τ΅ν περιοδικ΅ν σb ¨διαίτερο
χ΅ρο τοÜ πρώτου •πογείου, ¬πως συµβαίνει σ\ ¬λες τdς BιβλιοθÉκες.

III. \Eκπαίδευση τοÜ •πάρχοντος προσωπικοÜ
1. Mετa àπe συζήτηση µb τcν κ. Ξενίδου àποφασίστηκε σb πρώτη
φάση ™ ôµεση προετοιµασία τοÜ κ. Xρίστου \Aρβανίτη καd τÉς κ.
Kατερίνας Mπρανιώτου στc χρήση äλεκτρονικοÜ •πολογιστÉ àµέσως
µετa τc συνεδρίαση τÉς 10.05.1995. ‰Hδη οî δύο αéτοd συνεργάτες
ξεπέρασαν τdς πρ΅τες δυσκολίες καd τώρα κάνουν àρκετa
îκανοποιητικc χρήση προγραµµάτων DOS, WINDOWS 3.11, καd
WORD 6. Στc διηµερίδα (13-14 Σεπτεβµρίου) γιa τcν âκπαίδευση
στeν ΠTOΛEMAIO II öλαβαν µέρος âπιτυχ΅ς καd àπe 21.09.1995 καd
γιa ëνάµισυ περίπου µήνα θa âργάζονται στc Bιβλιοθήκη τοÜ
Tµήµατος ΦυσικÉς καd ΠληροφορικÉς τοÜ Πανεπιστηµίου µας, γιa νa
καταστοÜν îκανοd γιa τcν αéτοτελή àναδροµικc καταλογογράφηση
τÉς Bιβλιοθήκης µας. Kαd âδ΅ θa πρέπει νa âπισηµάνω τcν ïλόθερµη
συµπαράσταση τÉς κ. Ξενίδου καd τ΅ν δύο ôλλων EΔTΠ τÉς ἴδιας
Bιβλιοθήκης κ. KυριακÉς \Eµµανουcλ καd κ. Δέσποινας Παπαδάκη,
¬πως âπίσης καd τοÜ καθηγητÉ κ. Mανωλίκα, χάρις στοfς ïποίους
δίδεται àµέσως ™ δυνατότητα στοfς δύο συνεργάτες µας νa
καρπωθοÜν τcν πείρα τοÜ προσωπικοÜ τÉς Bιβλιοθήκης τ΅ν
Tµηµάτων ΦυσικÉς καd ΠληροφορικÉς.
Σb δεύτερη φάση àπe τcν ἴδια âκπαίδευση θa περάση καd ™ κ.
Kυριακc Πάτκου, ™ ïποία χειρίζεται äλεκτρονικe •πολογιστc καd öχει
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µεγάλη εéχέρεια στcν πληκτρολόγηση. ‰Hδη ™ κ. Πάτκου âκπαιδεύεται
στa προϋποθετικa προγράµµατα γιa τeν ΠTOΛEMAIO II, δηλ. DOS,
WINDOWS 3.11, καd WORD 6.
2. Te πρόγραµµα ΠTOΛEMAIOΣ II àγοράσθηκε àπe Tµήµατα
τοÜ AΠΘ µb συµµετοχc 500.000 δρχµ. àνa TµÉµα, ποf öπρεπε νa öχη
καταβληθÉ (µετa àπe µία τελευταία ε¨δοποίηση τοÜ •πευθύνου καθ. κ.
Mανωλίκα) µέχρι τdς 11 Σεπτεµβρίου. Te TµÉµα Θεολογίας
àνταποκρίθηκε àµέσως καd διαβίβασε τc συµµετοχή του στe
λογαριασµe τοÜ ΠTOΛEMAIOY II, ποf •πάρχει στcν ^Yπηρεσία
\Eρευν΅ν τοÜ AΠΘ. ^O κ. Πρόεδρος τοÜ Tµήµατος ΠοιµαντικÉς καd
KοινωνικÉς Θεολογίας ζήτησε µία àναβολc γιa τe τέλος Σεπτεµβρίου,
προκειµένου νa συνεννοηθÉ µb τc Γενικc Συνέλευση τοÜ Tµήµατός
µας.
3. Te TµÉµα Θεολογίας διαθέτει âπίσης àπe τe πρe διετίας
κονδύλιο âνισχύσεως τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν, τe ïποÖο δbν εrχε ξοδέψει, τe
ποσe τοÜ 1.000.000 δρχµ. γιa τeν âξοπλισµe τÉς Bιβλιοθήκης. ‰Eτσι
µb τe ποσe αéτe θa àγορασθοÜν τa τερµατικa γιa τοfς χρÉστες τÉς
Bιβλιοθήκης.
Kύριε KοσµÉτορ,
Tελειώνοντας θa ¦θελα νa •πογραµµίσω ¬τι ™ ¬λη âργασία
γίνεται µb πολf µεράκι καd ¬λοι µας ùχι µόνο εἴµαστε àνοιχτοd σb
τυχeν παρατηρήσεις, àλλa àναµένουµε âντονότερα καd τc βοήθεια
καd τc συµπαράσταση ¬λης τÉς θεολογικÉς ο¨κογένειας, µάλιστα µετa
τcν âνηµέρωση αéτc θa qταν πολf εéτυχbς γεγονός, iν κάποιοι
συνάδελφοι θa ¦θελαν νa àναλάβουν κάποιο τοµέα ποf νοµίζουν ¬τι
εrναι περισσότερο ε¨δικοd καd ëποµένως καd περισσότερο
àποτελεσµατικοί. Δbν σÄς κρύβω ¬τι πολλbς φορbς àγωνι΅ γιa τcν
προσπάθεια καd τdς δυσκολίες τ΅ν συνεργατ΅ν µας, ¬πως âπίσης τe
ἴδιο συµβαίνει κάθε φορa ποf πρέπει νa γίνη àγορa âξοπλισµοÜ j
διερεύνηση τÉς àγορÄς γιa τdς παραγγελίες τ΅ν περιοδικ΅ν j νa
àντιµετωπισθοÜν παγιωµένες καταστάσεις, ποf ™ àνατροπή των
âνέχει τc σύγκρουση µb τeν ôνθρωπο. Πρέπει νa π΅ âκ τ΅ν προτέρων
¬τι λάθη θa γίνουν (µόνο οî πεθαµένοι δbν κάνουν λάθη), ποf ™ νέα
γενιa θa τa διακρίνη àκριβέστερα καd θa τa κρίνη δικαιότερα, ¬µως
κανεdς δbν θa µπορέση νa µÄς καταλογίση σκοπιµότητα καd àτοµικe
συµφέρον.
Mb τιµc

ΔEΣΠΩ AΘ. ΛIAΛIOY, âπ. καθηγήτρια
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