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ΣXET: 1η ‰Eκθεση πεπραγµένων 20.09.1995 (10.05/20.09.1995)
ΘEMA: 2 η ‰Eκθεση πεπραγµένων καd προοπτικÉς τοÜ
öργου çργανώσεως τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΣχολÉς µας
(20.09.1995 - 20.12.1995).
Kύριε KοσµÉτορ,
^Yποβάλλω τcν öκθεση πεπραγµένων γιa τe τρίµηνο
20.09.1995- 20.12.1995 âν σχέσει µb τcν àναδιάταξη τÉς συλλογÉς
στe χ΅ρο, τcν τεχνολογικc •ποδοµc τ΅ν •πηρεσι΅ν καd τcν âνγένει
çργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς.
Kύριε KοσµÉτορ, πλεÖστα ¬σα âπιτευχθέντα σÄς εrναι γνωστά,
àφοÜ καµµία âνέργεια δbν öχει γίνει χωρdς τcν κατa τρόπο φορτικe
âνηµέρωσή σας καd âν πολλοÖς προσωπική σας συµµετοχή,
àποτυπώνεται ¬µως âδ΅ ™ ¬λη προσπάθεια γιa τc µέχρι τοÜδε
àποτίµηση κυρίως γιa νa εrναι êπτοd οî ëπόµενοι στόχοι, œστε καd µb
τcν âνηµέρωση τÉς θεολογικÉς κοινότητος νa àναδυθÉ ï âπωφελcς
περd
τοÜ
πρακτέου
διάλογος
καd
νa
•πάρξουν
οî
àποτελεσµατικότερες δράσεις.
I. Γενικά
1. ^H Bιβλιοθήκη λειτουργεÖ γιa τοfς χρÉστες τdς zρες 9 π.µ - 8
µ.µ., πράγµα ποf öτυχε τÉς âνθουσιώδους àποδοχÉς àπe τοfς
φοιτητές µας, καθgς τe συνεχbς ½ράριο àποτελοÜσε χρόνιο αἴτηµά
τους. Te ½ράριο αéτe καλύπτει âπίσης àπόλυτα τοfς διδάσκοντες
àκόµη καd γιa τdς öκτακτες διδακτικές τους àνάγκες.
2. α) ^H χρήση τοÜ φωτοτυπικοÜ µηχανήµατος µb καταβολc τοÜ
àντιτίµου 10 δραχµ΅ν àνa σελίδα A4 àπe τοfς χρÉστες περιόρισε τe
χρόνο àναµονÉς. Tcν τελευταία ëβδοµάδα πρe τ΅ν διακοπ΅ν τ΅ν
Xριστουγέννων στe φωτοτυπικe öγινε âγκατάσταση µηχανισµοÜ
µαγνητικ΅ν καρτ΅ν, ïπότε στe ëξÉς καθίσταται âλέγξιµη ™
παρατηρηθείσα κατa τe παρελθeν •περβολικc σπατάλη στcν
παραγωγc φωτοτυπι΅ν àπe µέλη ΔEΠ καd βοηθούς (•πάρχει ≤να
àδικαιολόγητο ôνοιγµα περίπου 500.000 δρχµ.). \Aπe 08.01.1996 δέον

νa •πογραφÉ ™ σύµβαση service µb τc XEROX, àφοÜ πρ΅τα
àποκατασταθοÜν, σύµφωνα µb τcν τεχνική της öκθεση, οî χρόνιες
βλάβες στe φωτοτυπικό, γιa νa •πάρξη γιa τοfς χρÉστες ™
δυνατότητα φωτοτυπικ΅ν àνατυπώσεων àπe τc συλλογc τÉς
Bιβλιοθήκης, πράγµα ποf θa περιορίση τcν àποµάκρυνση ôµεσα
χρηστικ΅ν βιβλίων àπe τe χ΅ρο τÉς Bιβλιοθήκης (π. χ. Λεξικ΅ν,
Περιοδικ΅ν, Σειρ΅ν, \Eγκυκλοπαιδει΅ν), œστε σfν τ΅ χρόνω νa
λειτουργήση ™ κλειστc συλλογc γιa èφέλεια ¬λων καd ¨δίως τ΅ν
φοιτητ΅ν, ποf âκ τ΅ν πραγµάτων βρίσκονται σb µειονεκτικc θέση
öναντι τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ καd βοηθ΅ν στc χρήση τÉς Bιβλιοθήκης.
β) \Eπιπλέον θa πρέπει νa προγραµµατισθÉ ™ àγορa ëνeς
δευτέρου φωτοτυπικοÜ µηχανήµατος âκτeς XEROX, ™ ïποία πρέπει νa
àποκλεισθÉ, γιατd µb τc µονοπωλιακή της πολιτική (σb ≤να κόσµο
τεχνολογικa àνοιχτό), âπιβάλλει τοfς δικούς της ¬ρους, χωρdς
δυνατότητα àνταγωνιστικÉς διαπραγµατεύσεως. Π.χ. κατέστη
àδύνατη ™ προµήθεια τοÜ µηχανισµοÜ µαγνητικ΅ν καρτ΅ν àπe ôλλη
ëταιρεία στe ≥µισυ τοÜ κόστους, âπειδc ™ XEROX δbν παραδίδει τοfς
κωδικοfς σύνδεσης. ^H ἴδια δυσκολία διαπιστώθηκε κατa τc
διαπραγµάτευση τ΅ν ¬ρων γιa τe service τοÜ •πάρχοντος
φωτοτυπικοÜ.
2. \Eκπαίδευση τοÜ προσωπικοÜ
1. ‰Hδη οî àποδεχθέντες νa âκπαιδευτοÜν στοfς H/Y κ. XρÖστος
\Aρβανίτης καd κ. A¨κατερίνα Mπρανιώτου µετa τcν προκαταρκτικc
âκπαίδευση âργάστηκαν κατa τe παρελθeν τρίµηνο στc Bιβλιοθήκη
τ΅ν Tµηµάτων ΦυσικÉς καd ΠληροφορικÉς, ¬που âκαιδεύτηκαν στc
χρήση τοÜ προγράµµατος ΠTOΛEMAIOΣ II καd στοfς τοµεÖς
παροχÉς •πηρεσι΅ν καd λειτουργίας τÉς Bιβλιοθήκης µέσω τÉς
ΠληροφορικÉς. ^H âκπαίδευσή τους θa ïλοκληρωθÉ περαιτέρω
καταυτaς µb ε¨κοσαήµερη πρακτικc ôσκησή των στcν Kεντρικc
Bιβλιοθήκη τοÜ Πανεπιστηµίου µας. Kατa µήνα Φεβρουάριο θa εrναι
àµφότεροι ≤τοιµοι γιa κατa τe µÄλλον αéτόνοµη âργασία στc
Bιβλιοθήκη µας, κυρίως âπd τοÜ àντικειµένου τÉς original
àναδροµικÉς καταλογογραφήσεως, ποf εrναι τe µεÖζον πρόβληµα γιa
τc δική µας Bιβλιοθήκη, àφοÜ εrναι àνέφικτη ™ àναζήτηση τ΅ν MARC
RECORDS τ΅ν ëλληνόγλωσσων βιβλίων στοfς διεθνεÖς äλεκτρονικοfς
καταλόγους, âν΅ µία συνεργασία µb τc Bιβλιοθήκη τÉς ΘεολογικÉς
ΣχολÉς \Aθην΅ν δbν διαφαίνεται κατa τe προσεχbς µέλλον, καθgς ™
çργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης αéτÉς κινεÖται στe âπίπεδο τÉς καλÉς
προθέσεως. Xωρdς τcν παραµικρc πρeς τe παρeν προετοιµασία οî
συνάδελφοι τ΅ν \Aθην΅ν öχουν âναποθέσει (κατa τdς κατ\ ¨δίαν
συζητήσεις µας καd âπαφbς) τdς âλπίδες των στe δεύτερο πακέτο
Nτελόρ! Πάντως ™ çργάνωση τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν δbν εrναι πρώτιστα
θέµα χρηµάτων àλλa âξειδικευµένου προσωπικοÜ, δηµιουργικÉς
προθυµίας και συνειδητοποιήσεως τοÜ καίριου ρόλου τÉς
Bιβλιοθήκης στcν öρευνα καd τc διδακτικc- âκπαιδευτικc διαδικασία.
2. \Eκτeς τ΅ν δύο προαναφερθέντων •παλλήλων àπe τcν ἴδια
διαδικασία âξειδικευµένης âκπαιδεύσεως προετοιµάσθηκε νa περάση
καd ™ •πάλληλος τÉς àπογευµατινÉς βάρδιας κ. Kυριακc Πάτκου,
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περd τÉς ïποίας διαπιστώθηκε ¬τι εrναι öµπειρη στc χρήση τ΅ν H/Y
καd ™ ïποία âπέδειξε öντονο âνδιαφέρον καd ¨διαίτερη προθυµία
συµµετοχÉς στcν çργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης. ‰Eτσι διασκεδάστηκε ï
φόβος καd ™ öντονη àγωνία, γιa τe κατa πόσο θa qταν δυνατeν νa
àνταποκριθοÜν öστω κάποιοι •πάλληλοι ποf •πηρετοÜν στc
Bιβλιοθήκης µας στcν πρόκληση τÉς çργανώσεως τÉς Bιβλιοθήκης
µας µb τc χρήση τ΅ν σύγχρονων τεχνολογι΅ν, µb δεδοµένο καd τe
συσσωρευµένο χάος καd τc γενικc διάλυση. ^H περαιτέρω στελέχωση
τÉς Bιβλιοθήκης µb àποκλειστικa καd µόνο âξειδικευµένο καd
διαπιστωµένα îκανe προσωπικe àποτελεÖ χρέος τ΅ν καθ\ ≈λην
êρµοδίων καd àπόδοση σεβασµοÜ πρeς τοfς τρεÖς αéτοfς
•παλλήλους, ποf πληρώνουν µb àναποτίµητο προσωπικe κόστος,
σχεδeν µb αxµα, τcν κοινc προσπάθεια.
3.
\Hλεκτρονικeς
καd
λοιπeς
âξοπλισµός
\Aπασχόληση φοιτητ΅ν - Συµµετοχc σb συνέδρια
I. \Eξετελέσθη ™ àγορa τ΅ν τρι΅ν ε¨δ΅ν, τ΅ν ïποίων οî
προεγκρίσεις συµπεριλαµβάνονται στcν προηγουµένη öκθεση, ¦τοι:
1. ^Eνeς äλεκτρονικοÜ •πολογιστÉ Pentium/75, 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.).
II. \Aγοράσθηκαν τa ëξÉς äλεκτρονικa ε δη
1. ≠Eνας σκληρeς δίσκος 840MB µb συρταράκι (75.000 δρχµ.)
πρeς χρήση κατa τcν âκπαίδευση τοÜ προσωπικοÜ τÉς Bιβλιοθήκης,
œστε νa προφυλάσσεται ï κύριος σκληρeς δίσκος τοÜ •πολογιστÉ τÉς
Bιβλιοθήκης.
2. Interface γιa τcν âγκατάσταση τοÜ Intercard (µηχανισµοÜ
µαγνητικ΅ν καρτ΅ν), •ποχρεωτικ΅ς àπe τc XEROX (41.500 δρχµ.).
3. \Aναλώσιµα γραφικÉς καd äλεκτρονικÉς •φÉς γιa τdς àνάγκες
τÉς Bιβλιοθήκης 30.000 δρχµ.
III. ^H Kοσµητεία κάλυψε âπίσης µέρος τοÜ service τοÜ
φωτοτυπικοÜ τÉς Bιβλιοθήκης µb 67.720 δρχµ.
IV. Te κύριο βάρος τοÜ τοµέα γιa τeν âξοπλισµe τÉς
Bιβλιοθήκης κατa τe διατρέξαν τρίµηνο âπικεντρώθηκε στcν
âγκατάσταση ραφι΅ν καd βιβλιοστατ΅ν ùχι µόνο στa •πόγεια τÉς
Bιβλιοθήκης, ¬που στεγάζεται ï κύριος ùγκος τÉς συλλογÉς, àλλa καd
στe χ΅ρο τοÜ \Aναγνωστηρίου καd τοÜ γραφείου τÉς Bιβλιοθήκης.
1. Tοποθετήθηκαν ράφια στe γραφεÖο τÉς Bιβλιοθήκης, œστε νa
συγκεντρωθοÜν σfν τ΅ χρόνω τa βιβλιοθηκονοµικa âργαλεÖα γιa τcν
àναδροµικc äλεκτρονικc καταλογογράφηση, τοποθετήθηκαν ράφια
στe \Aναγνωστήριο γιa τcν συγκέντρωση τ΅ν χρηστικ΅ν Σειρ΅ν, τ΅ν
\Eγκυκλοπαιδει΅ν καd τ΅ν διαφόρων Λεξικ΅ν, τa ïποÖα εrναι σb
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καθηµερινc χρήση καd âγκαταστάθηκαν ράφια στcν εἴσοδο τοÜ
\Aναγνωστηρίου γιa τcν τοποθέτηση τ΅ν τσαντ΅ν καd τ΅ν
πραγµάτων τ΅ν χρηστ΅ν, œστε νa âλέγχεται καλύτερα ™ εἴσοδος καd ™
öξοδος τ΅ν χρηστ΅ν àπe τc Bιβλιοθήκη. Ta ράφια τοÜ
\Aναγνωστηρίου καd τοÜ γραφείου àγοράσθηκαν àπe τcν ëταιρεία τοÜ
Bογιατζόγλου, γιατd àνταποκρίνονταν περισσότερο στcν α¨σθητικc
τοÜ χώρου. \Eπιπλέον àξιοποιήθηκαν τa τραπέζια καd µέρος τ΅ν
καθισµάτων, ποf àποµακρύνθηκαν àπe τdς αἴθουσες α καd β, τa ïποÖα
τοποθετήθηκαν στe \Aναγνωστήριο, âν΅ àποµακρύνθηκαν àπe αéτe
ëπτa µc λειτουργικa τραπέζια παλαιοÜ τύπου, τa ïποÖα θa
àξιοποιηθοÜν âν καιρ΅ κατa τc διαρρύθµιση τ΅ν δύο παρακειµένων
στe \Aναγνωστήριο α¨θουσ΅ν. ^H µεταφορa àπe τdς αἴθουσες α καd β
öγινε οéσιαστικa àπe τcν ïµάδα çργανώσεως καd µb τcν âθελοντικc
βοήθεια κάποιων φοιτητ΅ν µας.
2. Tοποθετήθηκαν ράφια DEXION µb àντίστοιχο àριθµe
βιβλιοστατ΅ν στοfς χώρους τοÜ πρώτου •πογείου καd κυρίως τ΅ν
δύο α¨θουσ΅ν τοÜ δευτέρου •πογείου, ¬που öγινε ™ µεταφορa τ΅ν
Σπουδαστηρίων τÉς ΣυστηµατικÉς καd ^IστορικÉς Θεολογίας. Θa
πρέπει νa âπισηµάνω τcν ôριστη âργασία τοÜ κ. Παντάλη καd τcν
προθυµία του νa àναδιαρθρώση κάποια ράφια ποf προϋπÉρχαν
στοfς χώρους αéτούς, καθgς καd τcν ταχύτητα µb τcν ïποία
διεκπεραίωσε τe ¬λο öργο, σχεδeν σb διάστηµα δύο ™µερ΅ν. Στcν
εἴσοδο τοÜ Σπουδαστηρίου τÉς XριστιανικÉς \AγωγÉς προστέθηκαν
τρεÖς σειρbς ραφι΅ν, ¬που τοποθετοÜνται τa παραλαµβανόµενα àπe
τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη νέα βιβλία, œστε µb τcν παράλληλη
ε¨δοποίηση τ΅ν παραγγειλάντων µελ΅ν ΔEΠ καd βοηθ΅ν νa γίνεται
àπρόσκοπτα ™ âνηµέρωσή των καd ï δανεισµός, χωρdς νa
δηµιουργεÖται πρόβληµα καd στcν âνηµέρωση καd τÉς συλλογÉς τÉς
Bιβλιοθήκης µb τdς νέες παραλαβές.
Te κόστος ¬λων τ΅ν ραφι΅ν καd τ΅ν βιβλιοστατ΅ν
συµπεριλαµβανοµένης καd τÉς âργασίας âγκαταστάσεως àνÉλθε στe
ποσeν τ΅ν 2.284.000 δραχµ΅ν.
V) Γιa βιβλιοδεσία 160 τόµων περιοδικ΅ν, ποf προµηθεύεται ™
Bιβλιοθήκη κατευθείαν χωρdς τc µεσολάβηση τÉς KεντρικÉς
Bιβλιοθήκης, δαπανήθηκαν 350.000 δρχµ. Παράλληλα ™ Kεντρικc
Bιβλιοθήκη πλήρωσε τc βιβλιοδεσία 800 περίπου τόµων àπe τa 109
περιοδικά, κυρίως ξενόγλωσσα, ποf φθάνουν στc Bιβλιοθήκη µας
µέσω τÉς KεντρικÉς Bιβλιοθήκης, συνολικοÜ κόστους κατa τοfς
•πολογισµούς µας 2.000.000 δρχµ. Σηµειωτέον ¬τι ™ Bιβλιοθήκη µας
γιa πολf µεγάλο διάστηµα δbν εrχε διεκδικήσει δαπάνη γιa
βιβλιοδεσία περιοδικ΅ν àπe τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη.
Συνολικa ™ Kοσµητεία ξόδεψε τe öτος 1995 γιa τeν äλεκτρονικe
âξοπλισµό, τdς âπισκευbς τοÜ φωτοτυπικοÜ, τc βιβλιοδεσία καd τcν
àγορa τ΅ν ραφι΅ν, δηλ àποκλειστικa γιa τc Bιβλιοθήκη, τe ποσeν
τ΅ν 5.192.220 δραχµ΅ν, µc συµπεριλαµβανοµένης τÉς àγορÄς τοÜ
H/Y τÉς Kοσµητείας.
VI) ^H Πρυτανεία πλήρωσε γιa τdς àνάγκες τÉς Bιβλιοθήκης τe
1995 àπe τdς γενικbς πιστώσεις τe ποσeν τ΅ν 225.000 δρχµ. (γιa τc
µεταφορa τ΅ν βιβλίων τ΅ν Σπουδαστηρίων ΣυστηµατικÉς καd
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^IστορικÉς Θεολογίας, τc µεταφορa τρι΅ν Bιβλιοθηκ΅ν παλαιοÜ
τύπου àπe τe δεύτερο •πόγειο τÉς Bιβλιοθήκης στe πρ΅το •πόγειο,
τcν àναδιάταξη çκτg βιβλιοθηκ΅ν παλαιοÜ τύπου στe TµÉµα
παλαιτύπων τοÜ πρώτου •πογείου, τc µεταφορa ëπτa τραπεζι΅ν àπe
τe χ΅ρο τÉς Bιβλιοθήκης στe •πόγειο τÉς àποθήκης καd τa γραφεÖα
τ΅ν βοηθ΅ν, τcν àποµάκρυνση πέντε σιδερένιων βιβλιοθηκ΅ν καd
πλείστων ¬σων σκουπιδι΅ν, παλαι΅ν àντικειµένων, χαλασµένων
σωµάτων θέρµανσης καd âπικίνδυνων •λικ΅ν àπροσδιορίστου
φύσεως, χρονολογουµένων àκόµη καd στc δεκαετία τοÜ \60). Aἴτησή
µας πρeς τcν O¨κονοµικc ^Yπηρεσία γιa τcν àντικατάσταση 20 πολf
âφθαρµένων καθισµάτων τοÜ \Aναγνωστηρίου àξίας 100.000 δρχµ.
βρίσκεται στe στάδιο τÉς •λοποιήσεως, ¬πως àναµένεται καd ™
κατασκευc 14 ξύλινων ραφι΅ν γιa τdς βιβλιοθÉκες τοÜ Tµήµατος
παλαιτύπων καd ™ συντήρησή των . Kαµµία àπάντηση δbν •πάρχει
àπe τcν Tεχνικc ^Yπηρεσία τοÜ AΠΘ γιa τdς ôµεσες âργασίες ποf
πρέπει νa γίνουν στa δύο •πόγεια, ¬που •πάρχει διαρροc πίσας àπe
τc µόνωση, âν΅ τέθηκε âπίσης τe θέµα τÉς àντιµετωπίσεως τ΅ν
àγωγ΅ν τ΅ν çµβρίων •δάτων, τοÜ âλέγχου τ΅ν σωληνώσεων τοÜ
καλοριφbρ καd τÉς •δρεύσεως, καd τοÜ âξαερισµοÜ ¬λων τ΅ν χώρων
τÉς Bιβλιοθήκης.
VII) \Aµφότερα τa Tµήµατα τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς πλήρωσαν
τc συµµετοχή των γιa τcν àγορa τοÜ προγράµµατος ΠTOΛEMAIOΣ
II µb τe ποσeν τ΅ν 500.000 δρχµ. àντιστοίχως. Στc διάθεση τÉς
Bιβλιοθήκης τέθηκε 1.000.000 δρχµ. àπe τe TµÉµα Θεολογίας,
προερχόµενο àπe τe κονδύλιο âνισχύσεως τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τ΅ν
Tµηµάτων τοÜ AΠΘ àπe τcν \Eπιτροπc \Eρευν΅ν. Mb τe ποσeν αéτe
καταρτίσθηκε âρευνητικe πρόγραµµα •πe τcν âπωνυµία \Oργάνωση
τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς, µb κωδικe 6083 καd
âπιστηµονικe •πεύθυνο τeν Kοσµήτορα τÉς ΣχολÉς. Te πρόγραµµα
λειτουργεÖ µόνο γιa νa καλύψη τdς ôµεσες àνάγκες τÉς Bιβλιοθήκης
καd àποκλείσθηκε âκ τ΅ν προτέρων ™ χρήση του πρeς àποζηµίωση γιa
âργασία καd δραστηριότητα µελ΅ν ΔEΠ. ^H γραµµατειακc âργασία
τοÜ προγράµµατος διεξάγεται àπe τc γράφουσα, àσφαλ΅ς ôνευ
àποζηµιώσεως. ^H ἴδια, •πe τcν âποπτεία σας, Kύριε KοσµÉτορ,
διεξάγει, ½ς γνωστόν, καd ¬λη τc γραµµατειακc âργασία ποf
σχετίζεται µb τe öργο τÉς καθόλου çργανώσεως τÉς Bιβλιοθήκης.
\Eξάλλου στόχος µας εrναι καd ™ προσπάθεια νa δηµιουργηθÉ
âπιτέλους ≤να σύγχρονο àρχεÖο γιa τc Bιβλιοθήκη. Στe 1.000.000
δρχµ. τοÜ Tµήµατος Θεολογίας προστέθηκε τe ποσeν τ΅ν 342.000
δρχµ., προερχόµενο àπe τa öσοδα τοÜ φωτοτυπικοÜ µηχανήµατος.
‰Eγιναν j προγραµµατίσθηκαν οî ëξÉς δαπάνες àπe τe σύνολο
τοÜ 1.342.000 δρχµ.:
1. Πρόβλεψη 757.000 γιa àπασχόληση φοιτητ΅ν.
Δαπανήθηκαν 200.000 δρχµ. γιa τcν πληρωµc τεσσάρων
φοιτητ΅ν, ποf àπασχολήθηκαν στcν çργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης µέχρι
01.12.1995, ¦τοι: α) κ. BανοÜ (•ποψήφια διδακτόρισσα Θεολογίας καd
φοιτήτρια Bιβλιοθηκονοµίας TEI Θεσσαλονίκης), δύο µÉνες χ 50.000
δρχµ. =100.000 δρχµ., β) κ. Πανταζίδου (•ποψήφια διδακτόρισσα
Θεολογίας) ≤να µήνα 50.000 δρχµ., γ) κ. Mπονόβας (προπτυχιακeς
φοιτητcς) γιa ≤να µήνα 50.000 δρχµ. Σύνολο δαπαν΅ν 200.000 δρχµ.

5

‰Hδη καταρτίσθηκε πρόβλεψη àπασχόλησης φοιτητ΅ν στc
Bιβλιοθήκη ½ς ëξÉς: α) κ. Φιλιώτης (•ποψήφιος διδάκτορας) γιa τe
διάστηµα 08.12.1995/08.05.1996= 5 χ 50.000=250.000 δρχµ., β) κ.
BανοÜ γιa τe διάστηµα 08.01/08.05.1996=4 χ 50.000= 200.000 δρχµ., γ)
κ. Mπονόβας γιa τe διάστηµα 08.01/ 08.03.1996 µb πληρωµc öργου
κατ\ àποκοπή= 50.000 δρχµ. δ) κ. \Aναγνωστόπουλος (προπτυχιακeς
φοιτητής) γιa τe διάστηµα 08.03/ 08.05.1996 µb πληρωµc öργου κατ’
àποκοπή= 50.000 δρχµ. Σύνολο προβλέψεων 550.000 δρχµ.
ΠραγµατοποιηθεÖσες πληρωµbς 200.000 δρχµ. ^Yπόλοιπο γιa
àπασχόληση φοιτητ΅ν πλcν τÉς προβλέψεως 7.000 δρχµ.
2. Πρόβλεψη γιa συνέδρια 125.000 δρχµ.
Δαπανήθηκαν: α) 20.000 δρχµ. γιa öξοδα τοÜ κ. \Aρβανίτη στe
συνέδριο τÉς Bιβλιοθήκης τÉς BουλÉς στcν \Aθήνα καd µb θέµα τcν
OCLC στdς 9-10 Nοεµβρίου. β) 105.000 γιa öξοδα συµµετοχÉς τÉς κ.
Mπρανιώτου στe συνέδριο τ΅ν Πανεπιστηµιακ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν, ποf
çργανώθηκε àπe τe Πανεπιστήµιο Kρήτης στe ^Hράκλειο-PέθυµνοXανιa στdς 13-15 Nοεµβρίου. Σύνολο δαπαν΅ν 125.000 δρχµ.
^Yπόλοιπο=0
3. Πρόβλεψη γιa τcν àγορa âξοπλισµοÜ καd àναλωσίµων 450.000
δρχµ.
Πληρώθηκαν: α) 326.814 δρχµ. γιa τcν àγορa ëνeς CART-DEX 12
συρταρι΅ν àπe τcν ANACO \Aθήνας γιa τcν àρχειοθέτηση ¬λων τ΅ν
περιοδικ΅ν. β) 59.050 δρχµ. γιa τcν àγορa µαγνητικ΅ν καρτ΅ν τοÜ
φωτοτυπικοÜ µηχανήµατος. Σύνολο âξόδων 385.874. ^Yπόλοιπο
64.126 δρχµ.
4. Συµπλήρωση τ΅ν •παρχόντων περιοδικ΅ν καd
σειρ΅ν
I. Mέσω τ΅ν Tοµέων καd τ΅ν µεµονωµένων µελ΅ν ΔEΠ καd
µετa àπe ≤να Mαραθώνιο, ποf ôρχισε µb τcν καταγραφc τ΅ν âλλιπ΅ν
περιοδικ΅ν σb τόµους καd τεύχη àπe τa µέσα τοÜ παρελθόντος
\Iουνίου µέχρι τa µέσα \Iουλίου, àπορροφήθηκε πλήρως τe διατεθbν
ποσeν τ΅ν 5.385.000 δρχµ. γιa àγορa περιοδικ΅ν καd σειρ΅ν. Γιa τcν
îστορία τοÜ πράγµατος âπισηµαίνω τc διαφοροποίηση τ΅ν ëξÉς
στοιχείων âν σχέσει πρeς τcν προηγούµενη öκθεση, ¦τοι τc συµβολc
τοÜ καθ. κ. Bαρναλίδη µb τe ≥µισυ τοÜ κονδυλίου A2 καd τc συµβολc
τοÜ àν. καθ. κ. Σιάσιου âπίσης µb τe ≥µισυ τοÜ κονδυλίου A2, πρeς
διόρθωση τÉς προηγουµένης àναγραφÉς ¬τι ï Δογµατικeς Tοµέας τοÜ
Tµήµατος Θεολογίας συµµετέχει µb ¬λο τe κονδύλιο A2. Πάντως
πρόκειται γιa συµπλήρωση τ΅ν âνδιάµεσων καd χωρdς âλπίδα γιa
àνεύρεση τόµων τ΅ν ¦δη συµπεριλαµβανοµένων στc συλλογc τÉς
Bιβλιοθήκης µας περιοδικ΅ν καd ùχι γιa àγορa νέων περιοδικ΅ν.
Πολλa àπe τa περιοδικά µας παρουσιάζουν âλλείψεις, κυρίως στοfς
τόµους ποf εrχαν âκδοθÉ πρe τÉς âνάρξεως λειτουργίας τÉς ΣχολÉς
µας. Mία παρόµοια προσπάθεια εrχε γίνει καd παλαιότερα γιa τc
συµπλήρωση π.χ. τοÜ Byzantinische Zeitschrift, τόµοι τοÜ ïποίου
βρέθηκαν âρριµµένοι τÉδε κακεÖσε σb ëπτa µεριbς στa •πόγεια τÉς
Bιβλιοθήκης, καd εéτυχ΅ς ποf καθ\ •πόδειξη τοÜ κ. Φανουργάκη
àπετράπη ™ παραγγελία τ΅ν αéτ΅ν τόµων. Πάντως àκόµη καd àπe τe
Byzantinische Zeitschrift öλειπαν περd τa 20 τεύχη, καθgς ™ Kεντρικc
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Bιβλιοθήκη δbν τe öχει âπιλέξει σb χρόνο àνύποπτο στa περιοδικa
ποf παραδίδονται στc Bιβλιοθήκη τÉς ΣχολÉς µας.
Oî λεπτοµερεÖς συνθÉκες αéτÉς τÉς προσπάθειας öχουν ¦δη
âκτεθÉ στcν προηγούµενη öκθεση, πρέπει νa σηµειώσω ¬µως âδ΅ τa
ëξÉς: Πέραν τοÜ âξουθενωτικοÜ öργου τÉς καταγραφÉς τ΅ν
âλλείψεων, τÉς διερευνήσεως τÉς διεθνοÜς àγορÄς, τÉς
προτεραιότητας γιa τcν âπιλογc τ΅ν •πe συµπλήρωση περιοδικ΅ν,
συνυπολογιζοµένης καd τÉς µc ταυτόχρονης àπαντήσεως τ΅ν
διαφόρων âκδοτικ΅ν οἴκων καd προµηθευτ΅ν τοÜ âξωτερικοÜ, τοÜ
κινδύνου µc öγκαιρης àφίξεως τ΅ν παραγγελι΅ν, δbν qταν λίγες οî
δυσκολίες ποf àντιµετώπισα στc γραµµατειακc âργασία καd
παρακολούθηση ¬λων τ΅ν λεπτοµερει΅ν àλλa καd στc συνεργασία µb
κάποιους àπe τοfς συναδέλφους, οî ïποÖοι εrχαν µία ποικιλία
àντιρρήσεων, âν΅ ôκουσα µέχρι καd δηλώσεις ¬τι àγνοοÜσαν τdς
àποφάσεις τ΅ν Tοµέων τους. Kαd στeν τοµέα αéτe οéδεµία βοήθεια
προσφέρθηκε àπe κάποιο συνάδελφο, ¬πως δbν µοÜ •ποβλήθηκε
καµµία συγκεκριµένη πρόταση εἴτε γιa τcν âπιλογc τ΅ν πρeς
συµπλήρωση περιοδικ΅ν εἴτε γιa τeν τρόπο τ΅ν παραγγελι΅ν.
Πάντως δbν θa µοÜ qταν àρκετc ™ χαρa τÉς τακτοποιήσεως τÉς
συλλογÉς τ΅ν περιοδικ΅ν µας γιa νa εrµαι εéτυχής, œστε νa
ξαναβιώσω κατa τe τρέχον öτος τdς ἴδιες καταστάσεις. \Eaν ™
προσπάθεια συνεχισθÉ θa πρέπει νa ζητηθÉ γραπτ΅ς καd öγκαιρα ™
συµµετοχc τ΅ν κ. συναδέλφων, ¬πως καd οî τυχeν προτάσεις καd
âπιλογές των, σb àντίθετη περίπτωση, Kύριε KοσµÉτορ, θa βρεθ΅ στc
δυσάρεστη θέση νa àρνηθ΅ àπολύτως τcν ïποιαδήποτε συµµετοχή
µου σb µία διαδικασία, ποf εrναι àφάνταστα âπίπονη µέχρι καd
âξουθενωτική, καd σfν τοÖς ôλλοις âγκυµονεÖ πιθανe µετέωρο
ôνοιγµα παραγγελι΅ν περίπου 5.500.000 δρχµ., στe ïποÖο δbν öχω καd
τcν ο¨κονοµικc πολυτέλεια νa àντεπεξέλθω. ‰Aς µc κάνω λόγο γιa
εéχαριστίες καd φιλότιµο...
Kαταγράφονται στc συνέχεια τa περιοδικa καd οî σειρbς ποf
παραδόθηκαν στcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη µb προορισµe τc Bιβλιοθήκη
µας µέχρι 20.12.1995, ποf qταν καd ™ τελευταία ™µεροµηνία
παραδόσεως:
α) \Aπe τe ποσeν τ΅ν 5.385.000 δρχµ χρησιµοποιήθηκαν 525.000
γιa τcν παραγγελία âπιστηµονικ΅ν βιβλίων τ΅ν διαφόρων
θεολογικ΅ν περιοχ΅ν àπe τdς âκδόσεις τÉς \Aκαδηµίας \Aθην΅ν, τοÜ
MορφωτικοÜ ^Iδρύµατος τÉς \EθνικÉς Tραπέζης, τοÜ ^Iδρύµατος
ΓουλανδρÉ-Xόρν καd τ΅ν \Eκδόσεων Δωδώνη. ^H παραγγελία
àνατέθηκε στeν âκδοτικe οrκο KYPOMANOΣ, µb •πόµνηση τοÜ καθ.
κ. ΨευτογκÄ καd µετa àπe âνηµέρωσή σας. Πρe τÉς παραγγελίας öγινε
àπe τa µέλη τÉς ïµάδας çργανώσεως τÉς Bιβλιοθήκης λεπτοµερcς
öλεγχος τ΅ν •παρχόντων βιβλίων τ΅ν τεσσάρων προαναφερθέντων
âκδοτικ΅ν οἴκων, œστε νa àποκλεισθÉ àπολύτως παραγγελία τ΅ν
αéτ΅ν βιβλίων.
β) Γιa τc συµπλήρωση τ΅ν περιοδικ΅ν χρησιµοποιήθηκε τe
ποσeν τ΅ν 4.860.000 δρχµ., πάντα µέσω Tοµέων καd µεµονοµένων
µελ΅ν ΔEΠ àπe τdς âκδόσεις Π. ΠουρναρÄ. Συµπληρώθηκαν τa ëξÉς
περιοδικά:
1. Mνηµοσύνη
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2. Analecta Bollandiana
3. Archives für katholisches Kirchenrecht
4. Bulletin de théologie ancienne et medievale
5. Bulletin de Litterature Ecclesiastique
6. Byzantinische Zeitschrift
7. Catenae Graecorum Patrum
8. Ecumenical Review
9. Ephemeridis Juris Canonici
10. Ephemeridis Theologicae Lovanienses
11. Graegorianum
12. Irénikon
13. Jahrbuch für Sozialwissenschaft
14. Journal of Ecclesiastical History
15. Journal of Moral Education
16. Journal of Theological Studies
17. Kerygma und Dogma
18. New Testament Studies
19. Orientalia Christiana Periodica
20. Recherches de théologie ancienne et medievale
21. Revue Benedictive
22. Vetus Testamentum
23. Zeitschrift für Neutestamentlichewissenschaft
24. Zeitschrift für Theologie und Kirche
II) Θa πρέπει νa γίνη εéρfς διάλογος µεταξf τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ
καd στa συλλογικa ùργανα τÉς ΣχολÉς γιa πρόταση àγορÄς νέων
θεολογικ΅ν περιοδικ΅ν àπe τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη µb προορισµe
τc Bιβλιοθήκη µας. ‰Hδη γνωρίζω ¬τι âπενέβητε, Kύριε KοσµÉτορ,
πρeς τcν \Eπιτροπc \Eποπτείας τÉς KεντρικÉς Bιβλιοθήκης γιa νa
âξαιρεθÉ ™ Bιβλιοθήκη µας àπe τcν περικοπc τοÜ 30% âπd τ΅ν
συνδροµ΅ν τ΅ν περιοδικ΅ν τοÜ AΠΘ. ^Ωστόσο τe κόστος τ΅ν âντέλει
109 περιοδικ΅ν, ποf προµηθευόµαστε àπe τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη,
εrναι µόνο 1.600.000 δρχµ. τe χρόνο σb σύνολο 400.000.000 δρχµ. γιa
τa 40 Tµήµατα τοÜ AΠΘ. Θa πρέπει νa συζητηθÉ γι\ αéτe
τουλάχιστον ™ âπάνοδος τÉς συνδροµÉς γιa περιοδικa τÉς συλλογÉς
τÉς Bιβλιοθήκης µας, τ΅ν ïποίων öγινε ™ περικοπc τÉς συνδροµÉς σb
àνύποπτους χρόνους καd καιρούς. Erναι λογικe νa àπαιτήση ™ Σχολc
τεκµηριωµένα καd àναλογικa τc χρήση µέχρι π. χ. καd τοÜ ποσοÜ τ΅ν
10.000.000 δρχµ. γιa τdς âνιαύσιες συνδροµbς τ΅ν περιοδικ΅ν της,
δεδοµένου ¬τι σύµφωνα µb µία καταγραφc τ΅ν τίτλων τ΅ν
περιοδικ΅ν µας àπe τcν κ. Mπρανιώτου αéτa àνέρχονται σb 480, âκ
τ΅ν ïποίων τa περισσότερα εrναι ξενόγλωσσα καd ™µιτελή.
5. \Aναδιάταξη τ΅ν βιβλιοθηκ΅ν καd çργάνωση τÉς
συλλογÉς
≠Eνας àπe τοfς κύριους στόχους τÉς çργανώσεως τÉς
Bιβλιοθήκης •πÉρξε âξαρχÉς ™ ëνοποίηση τÉς συλλογÉς τ΅ν πέντε
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Σπουδαστηρίων, ôνευ τÉς ïποίας οéδεdς λόγος µπορεÖ νa γίνη γιa
çργάνωση καd âκσυγχρονισµό της. Γιa τe σκοπe αéτe öπρεπε πάση
θυσία νa µεταφερθοÜν τa βιβλία τ΅ν Σπουδαστηρίων τÉς
ΣυστηµατικÉς καd τÉς ^IστορικÉς Θεολογίας στdς α θουσες τοÜ
δευτέρου •πογείου, œστε οî βιβλιοθÉκες καd τa ράφια τοÜ àριστεροÜ
τµήµατος τοÜ πρώτου •πογείου νa χρησιµοποιηθοÜν µb ôνεση γιa τcν
ëνοποίηση τ΅ν περιοδικ΅ν, νa âλέχγθÉ âν συνεχεία ï χ΅ρος τοÜ
δεξιοÜ τµήµατος τοÜ πρώτου •πογείου γιa τcν âν συνεχεία ëνοποίηση
τ΅ν σειρ΅ν καd τÉς •πόλοιπης συλλογÉς µb ¬σο τe δυνατeν
παράλληλη
äλεκτρονικc
καταλογογράφηση
καd
βαθµιαία
àντικατάσταση στe χειροκίνητο κατάλογο τ΅ν παλαι΅ν καρτελ΅ν µb
νέες ëνοποιηµένης σηµατοδοτήσεως, καθgς ï χειροκίνητος κατάλογος
θa βρίσκεται πάντα σb ¨σχύ.
Kύριε KοσµÉτορ, µb τcν τοποθέτηση τ΅ν âπιπλέον ραφι΅ν στe
δεύτερο •πόγειο öγινε µέσα σb διάστηµα τρι΅ν ™µερ΅ν
(27.12/29.121995) ™ µεταφορa τ΅ν βιβλίων τ΅ν Σπουδαστηρίων τÉς
ΣυστηµατικÉς καd ^IστορικÉς Θεολογίας, χωρdς νa •πάρξη τe
παραµικρe πρόβληµα στcν παράλληλη λειτουργία τÉς Bιβλιοθήκης.
Mάλιστα µb τcν τακτοποίηση στc νέα θέση öγινε καd σχολαστικeς
öλεγχος στcν àριθµητικc σειρa ¬λων τ΅ν µεταφερθέντων βιβλίων. ^H
ëνοποίηση τ΅ν περιοδικ΅ν ôρχισε µετa àπe καθαρισµe καd
συντήρηση τ΅ν διαφόρων ραφι΅ν καd τcν àποµάκρυνση àπe τe χ΅ρο
ποικίλων σκουπιδι΅ν καd ôχρηστων àντικειµένων àπe τdς 07.12.1995.
^H περάτωση τοÜ öργου öγινε στdς 20.12.1995. ^H ëνοποίηση öγινε µb
συµµετοχc κυρίως τοÜ κ. Φιλιώτη, ï ïποÖος âργαζόταν àπe τdς 9 π.µ.
µέχρι τdς 8 µ.µ., πολλbς φορbς χωρdς διακοπή, ¬πως καd σεÖς, Kύριε
KοσµÉτορ, προσωπικa γνωρίζετε. \Eξουθενωτικc •πÉρξε καd ™
âργασία τοÜ κ. \Aρβανίτη κατa τe πρωί, τÉς κ. Πάτκου κατa τe
àπόγευµα καd τοÜ κ. Mπονόβα, χωρdς νa λογαριάζη καd αéτeς τdς
àτέλειωτες zρες âργασίας. Προκειµένου νa προωθηθÉ τe öργο τÉς
ëνοποιήσεως àντικαταστάθηκε ™ κ. Πάτκου àπe τdς κ. BανοÜ καd κ.
Πανταζίδου µέχρι καd àπe τc συντάκτρια τÉς παρούσης âκθέσεως στc
λειτουργία τοÜ \Aναγνωστηρίου. (Δευτερευόντως βέβαια στcν
ëνοποίηση τ΅ν περιοδικ΅ν συνέβαλαν καd οî κ. Mπρανιώτου, κ.
BανοÜ καd κ. Πανταζίδου, οî ïποÖες εrχαν âπιφορτισθÉ κυρίως µb τe
öργο τÉς καταγραφÉς τ΅ν παραδιδοµένων àπe µέλη ΔEΠ βιβλίων,
¨δίως µb τeν öλεγχο καd τcν παράδοση τ΅ν 850 βιβλίων àπe τeν καθ.
κ. Δόϊκο).
^H ëνοποίηση τ΅ν περιοδικ΅ν θa ïλοκληρωθÉ προσεχ΅ς µb τe
χρονολογικe öλεγχο τ΅ν τόµων καd τ΅ν τευχ΅ν ëκάστου περιοδικοÜ,
öτσι œστε νa προσδιορισθÉ καd ï àκριβcς àριθµeς τ΅ν χαµένων
τόµων àλλa καd νa καταστÉ δυνατc ™ àρχειοθέτηση ¬λων τ΅ν
στοιχείων στe CART-DEX, πράγµα ποf θa διευκολύνη τcν
παρακολούθηση τ΅ν περιοδικ΅ν ποf µÄς προµηθεύει ™ Kεντρικc
Bιβλιοθήκη àλλa καd θa àνιχνευθÉ ï àριθµeς τ΅ν περιοδικ΅ν στa
ïποÖα öγινε περικοπc τÉς âνιαύσιας συνδροµÉς κατa καιρούς, καd
περd τ΅ν ïποίων πρέπει νa γίνη πάραυτα âπαναδιαπραγµάτευση µb
τcν \Eπιτροπc \Eποπτείας τÉς KεντρικÉς Bιβλιοθήκης. \Aµέσως µετa
τeν àκριβc öλεγχο τ΅ν περιοδικ΅ν καd σως παράλληλα θa γίνη ™
ëνοποίηση τ΅ν Σειρ΅ν καd κάποιων διπλ΅ν Σειρ΅ν πατερικ΅ν καd
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àρχαιοελληνικ΅ν κειµένων. Παράλληλα θa πρέπει νa àποφορτισθÉ ™
Bιβλιοθήκη àπe τa πολλαπλa Λεξικa καd τdς \Eγκυκλοπαίδειες. Π.χ. ™
Mεγάλη ^Eλληνικc \Eγκυκλοπαίδεια •πάρχει σb çκταπλa àντίτυπα,
âν΅ παρόµοια ε¨κόνα •πάρχει γιa πλεÖστα ¬σα ôλλα βιβλία, ποf δbν
εrναι ôµεσης χρηστικÉς àξιοποιήσεως. Λύση θa πρέπει νa δοθÉ καd
γιa τa λαϊκa φυλλάδια καd περιοδικά, τa ïποÖα àνήκουν στe χ΅ρο
τ΅ν Δηµοτικ΅ν j καd τ΅ν Σχολικ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν. Γιa τe σκοπe τÉς
ëνοποιήσεως τ΅ν Σειρ΅ν θa àπαιτηθÉ περαιτέρω àναδιάταξη τ΅ν
Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ Σπουδαστηρίου τÉς ΠρακτικÉς Θεολογίας καd σως
κάποια âπέκταση στe Σπουδαστήριο τÉς ^EρµηνευτικÉς Θεολογίας.
Πάντως καd χ΅ρος •πάρχει καd µÄλλον âπαρκcς àριθµeς ραφι΅ν γιa
τοfς χώρους τοÜ •πογείου, âν΅ γιa τe χ΅ρο τοÜ \Aναγνωστηρίου θa
àπαιτηθÉ περαιτέρω âγκατάσταση ραφι΅ν.
6. Δηµιουργία τοÜ Tµήµατος παλαιτύπων βιβλίων καd
àξιοποίηση διαϋπηρεσιακ΅ν συνεργασι΅ν
1. ^H πρωτοβουλία γιa τc δηµιουργία τοÜ Tµήµατος τ΅ν
παλαιτύπων βιβλίων àνήκει στcν κ. Mπρανιώτου, ™ ïποία
συγκέντρωσε µετa àπe καυγάδες τe µεγαλύτερο τµÉµα àπe τa
διασκορπισµένα στc Bιβλιοθήκη j καd παραµεληµένα παλαίτυπα καd
öκανε µία πρώτη καταγραφή. ^O πυρήνας τοÜ Tµήµατος αéτοÜ
συνίσταται àπe τc συλλογc τοÜ àείµνηστου καθηγητÉ Πολάκη, περd
τÉς àποκτήσεως τÉς ïποίας γιa τcν îστορία τÉς ΣχολÉς µας θa πρέπει
νa παρακληθÉ νa καταγράψη τdς πληροφορίες του ï καθ. κ.
Στογιόγλου. Προσωπικa εrµαι περήφανη ποf τe àρχαιότερο
παλαίτυπο προέρχεται àπe δωρεά µου. Στcν κλειστc α θουσα τοÜ
Tµήµατος τ΅ν παλαιτύπων öγινε µεταφορa τ΅ν •παρχουσ΅ν
παλαι΅ν ξύλινων βιβλιοθηκ΅ν, ¬που καd τακτοποιήθηκαν τa 2.000
περίπου παλαίτυπα καd τa σπάνια àντίγραφα. Στeν διο χ΅ρο ±µα τÉ
παραδόσει του θa φυλαχθÉ τe µουσικe àρχεÖο τοÜ παλαιοÜ
Σπουδαστηρίου ΠρακτικÉς Θεολογίας. Προβλέπεται συντήρηση τ΅ν
βιβλιοθηκ΅ν αéτ΅ν, καθgς καd τοÜ •πάρχοντος στe χ΅ρο παλαιοÜ
γραφείου. Πραγµατικa τe TµÉµα τ΅ν παλαιτύπων θa àποτελέση τe
καµάρι τÉς ΣχολÉς µας, àφοÜ εrναι δυνατeν νa àξιοποιηθÉ, πλcν τ΅ν
καθαρa âρευνητικ΅ν σκοπ΅ν, àκόµη καd σb πλαίσια πολιτιστικÉς
προοπτικÉς. Προϋποτίθεται ™ âνηµέρωση âπ\ αéτοÜ τ΅ν Πρυτανικ΅ν
\Aρχ΅ν, àκόµη καd τοÜ ^Yπουργείου ΠολιτισµοÜ, œστε νa
χρηµατοδοτηθÉ ™ συντήρηση τ΅ν σπανίων αéτ΅ν βιβλίων τÉς
συλλογÉς µας, καθgς ™ Σχολή µας δbν θa µποροÜσε µόνη της νa
àναλάβη τe •ψηλe κόστος. Προστούτοις θa πρέπει νa âνισχυθοÜν
àµέσως τa µέτρα àσφαλείας τοÜ χώρου αéτοÜ µb τc βοήθεια τÉς
TεχνικÉς ^Yπηρεσίας τοÜ AΠΘ. ^H φύλαξη τÉς πολιτιστικÉς µας
κληρονοµιÄς εrναι χρέος σύµπασας τÉς πανεπιστηµιακÉς κοινότητος.
2. Θa πρέπει νa σÄς àναφέρω ¬τι ¦δη γίνονται ôτυπες πρeς τe
παρeν συζητήσεις µb τeν κ. Δ. Δέρβο, καθ. τÉς ΠληροφορικÉς στe TEI
τÉς Θεσσαλονίκης, γιa τcν äλεκτρονικc öκδοση κάποιων παλαιτύπων,
œστε νa àποκτήση ™ Bιβλιοθήκη µας ≤να ε¨σόδηµα γιa τdς
ïπωσδήποτε αéξηµένες στe µέλλον λειτουργικές της àνάγκες.
\Eνδιαφέρον âπεδείχθη καd àπe τcν κ. M. Nικολοπούλου, τεχνικc
σύµβουλο τÉς IBM στa Multi Media, ™ ïποία εrχε κληθÉ àπe τcν
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Kεντρικc Bιβλιοθήκη τοÜ AΠΘ, κατόπιν καd τÉς ¨δικÉς σας
παρεµβάσεως, καd öδωσε διάλεξη (18.12.1995) στcν Kεντρικc
Bιβλιοθήκη µb θέµα Ψηφιακbς BιβλιοθÉκες. Δεδοµένου µάλιστα ¬τι ™
IBM συνεργάζεται µb τe Bατικανe στe θέµα τÉς ψηφιακÉς âκδόσεως
τ΅ν χειρογράφων τÉς Bιβλιοθήκης του, σως µία συνεργασία στa
πλαίσια κάποιου âρευνητικοÜ προγράµµατος νa qταν πολf âπωφελcς
γιa τc Σχολή µας. Πάντως στe TµÉµα παλαιτύπων χρειάζεται νa γίνη
àκόµη àρκετc âργασία, œστε νa γίνη ≤νας àκόµη λεπτοµερcς öλεγχος
τ΅ν καταγραφ΅ν καd τ΅ν âνδείξεων µb τc µέγιστη µάλιστα προσοχή,
γιa νa àποτραπÉ ïποιαδήποτε φθορά. Erναι κρίµα ποf πέρασε πολfς
χρόνος àνεκµετάλλευτος, κατa τeν ïποÖο ï χ΅ρος αéτeς εrχε
µεταβληθÉ σb àποθήκη καd σκουπιδαριe τÉς Bιβλιοθήκης. Te
παρήγορο στοιχεÖο εrναι ¬τι àνάµεσα στa ôχρηστα àντικείµενα καd τa
σκουπίδια βρέθηκαν καd κάποια στοιχεÖα χρήσιµα γιa τcν îστορία τÉς
ΣχολÉς µας...Πάντως στdς σιδερένιες βιβλιοθÉκες, ποf ε¨κάζεται ¬τι
öµειναν κλειστbς àπe τcν âποχc τÉς µεταφορÄς τÉς ΣχολÉς µας στe
¨διόκτητο κτίριό της, µετa τcν àναπότρεπτη παραβίασή των, µεταξf
τ΅ν ôλλων βρέθηκαν τσάντες µb σκουπίδια καd κουτιa µb 6.000 στυλe
διαρκείας τÉς δεκαετίας τοÜ \60. ΠλεÖστα âξ αéτ΅ν µοιράστηκαν ½ς
âνθύµια στοfς φοιτητές, âν΅ ≤να µεγάλο µέρος κρατήθηκε γιa τcν
öκθεση ποf προγραµµατίζη νa κάνη ™ ïµάδα çργανώσεως τÉς
Bιβλιοθήκης µας µετa τe πέρας τοÜ προγράµµατος.
3. Mb βάση τe WEB τÉς Bιβλιοθήκης τ΅ν Tµηµάτων ΦυσικÉς καd
ΠληροφορικÉς ôρχισε µία âπιπλέον συνεργασία µας µb τeν
προαναφερθέντα κ. Δ. Δέρβο, ï ïποÖος, στa πλαίσια τ΅ν πτυχιακ΅ν
âργασι΅ν τ΅ν φοιτητ΅ν τοÜ Tµήµατος ΠληροφορικÉς τοÜ TEI
Θεσσαλονίκης, προγραµµάτισε τe θέµα τÉς προσοµοιώσεως τοÜ
χώρου καd τÉς συλλογÉς τÉς Bιβλιοθήκης µας, œστε καd ôµεσα
χρηστικa àποτελέσµατα νa •πάρξουν στc λειτουργία τÉς
Bιβλιοθήκης, àλλa καd νa καταστÉ âλέγξιµη âπακριβ΅ς ïποιαδήποτε
àναδιάταξη τÉς συλλογÉς στe µέλλον, àκόµη καd µετa τcν çργάνωσή
της.
4. \Eδ΅ θa πρέπει νa µc παραλείψω τc συγκινητικc àνταπόκριση
τÉς κ. KαρατζÄ, àρχιτεκτόνισσας τοÜ Σχεδιαστηρίου τοÜ AΠΘ, ™
ïποία ùχι µόνο παρήγαγε καd µÄς παρέδωσε àπe τe àρχεÖο τοÜ
Πανεπιστηµίου φωτοαντίγραφα τ΅ν κατόψεων ¬λων τ΅ν χώρων τÉς
ΣχολÉς µας γιa τe àρχεÖο τÉς Bιβλιοθήκης àλλa âξέφρασε τcν
âπιθυµία της νa σχεδιάση τdς κατόψεις ¬λων τ΅ν χώρων τÉς
Bιβλιοθήκης µας, œστε µb τcν κατάλληλη τοποθέτηση τ΅ν âνδείξεων
™ ïδήγηση τ΅ν χρηστ΅ν στa διάφορα τµήµατα νa καταστÉ ôνετη καd
àποτελεσµατική.
5. Mία ôλλη προσπάθεια ôξια µνείας, εrναι ™ συνεργασία µας µb
τeν κ. Tζουνάκη, τÉς \EπιτροπÉς Δικτύου τοÜ AΠΘ, γιa νa àνοίξουµε
γιa τc Σχολή µας σελίδα στe INTERNET, ποf àρχικa θa περιλαµβάνη
πληροφορίες àπe τοfς ^Oδηγοfς Σπουδ΅ν τ΅ν Tµηµάτων, µb σκοπe
σfν τ΅ χρόνω νa •πάρξη âµπλουτισµeς µb τdς âρευνητικbς καd
διαπανεπιστηµιακbς δραστηριότητες τÉς ΣχολÉς καd τdς συνεδριακbς
θεολογικbς δραστηριότητες στeν ëλληνικe χ΅ρο. ‰Hδη öχει ëτοιµασθÉ
™ ε¨σοδικc σελίδα καd ≤να κείµενο, τe ïποÖο καταυτaς παραδίδεται σb
ψηφιακc µορφc στeν κ. Tζουνάκη, ï ïποÖος öχει âπιδείξει καd
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προσωπικe âνδιαφέρον. \Eπ\ αéτοÜ βέβαια ™ öκκληση γιa προτάσεις
καd βοήθεια àπευθύνεται καd σ\ ¬λη τc θεολογική µας ο¨κογένεια.
6. ‰Hδη, σb συνεργασία µb τeν προπτυχικe φοιτητή µας π.
Γεννάδιο NτελÉ, καταβάλλεται µία προσπάθεια œστε στdς àρχbς τοÜ
1997 νa ïλοκληρωθÉ µία öκδοση σb Multi Media µορφc τÉς îστορίας
τÉς ΣχολÉς µας, στcν ïποία θa •πάρχουν καd πλήρη στοιχεÖα γιa τc
σηµερινή της çργάνωση. Θa περιλαµβάνη τa àµετάβλητα στοιχεÖα τ΅ν
^Oδηγ΅ν Σπουδ΅ν τ΅ν δύο Tµηµάτων, τdς δηµοσιεύσεις τ΅ν µελ΅ν
ΔEΠ, τeν κατάλογο τ΅ν µεταπτυχιακ΅ν τίτλων ποf χορηγήθηκαν καd
τdς âπιστηµονικbς καd διαπανεπιστηµιακbς δραστηριότητες ¬λης τÉς
θεολογικÉς κοινότητος. ^H καταρχcν âπεξεργασία τ΅ν στοιχείων
γίνεται µb τcν àξιοποίηση τ΅ν äλεκτρονικ΅ν µέσων τÉς Bιβλιοθήκης
µας, πράγµα ποf καθιστÄ τe κόστος µηδαµινό. \Eνδεχοµένως ™
προσπάθεια αéτc µπορεÖ νa àξιοποιηθÉ καd στa πλαίσια τ΅ν
ëορταστικ΅ν âκδηλώσεων τÉς ΣχολÉς µας γιa τc Θεσσαλονίκη ½ς
Πολιτιστικc Πρωτεύουσα τe 1997.
7. Θa àπαιτηθÉ κατa πάσα πιθανότητα âπέκταση τ΅ν
καλωδιώσεων τοÜ Δικτύου σ\ ¬λους τοfς χώρους τÉς Bιβλιοθήκης,
œστε νa àξιοποιηθοÜν οî προβλεπόµενες γιa τc Bιβλιοθήκη 4
•ποδοχbς τοÜ Δικτύου τοÜ AΠΘ. Γιa τe σκοπe αéτe ἴσως χρειασθÉ
καd κάποια âπιπρόσθετη δαπάνη.
7. Kαταγραφc µb âσωτερικe àριθµe τ΅ν ποικίλων
àκατάγραφων βιβλίων
1. Oî βάσεις γιa τcν âργασία αéτc εrχαν τεθÉ µb πρωτοβουλία
τÉς κ. Mπρανιώτου πρe πολλοÜ, ™ ïποία εrχε âµποδισθÉ στcν
περάτωση τÉς καταγραφÉς àπe παράγοντες âκτeς προσωπικοÜ τÉς
Bιβλιοθήκης. ≠Eνας àριθµeς περίπου 2.000 àκατάγραφων βιβλίων
φυλάσσονταν στe νÜν TµÉµα παλαιτύπων καd ¬που àλλοÜ (àκόµη καd
πίσω àπe τa σώµατα τοÜ καλοριφέρ) καd προέρχονταν àπe τe
διάστηµα ποf ™ Kεντρικc Bιβλιοθήκη äρνεÖτο νa παραλάβη τdς νέες
παραγγελίες τ΅ν Περιφερειακ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν, ¦ καd àπe τcν âποχc
τÉς µεταφορÄς τ΅ν Σπουδαστηρίων, κατa τcν ïποία τa βιβλία ποf
βρίσκονταν σb κάποια âκκρεµότητα στοιβάχτηκαν στa •πόγεια τÉς
Bιβλιοθήκης ε¨κÉ καd ½ς öτυχε. Oî •πόλοιπες Περιφερειακbς
BιβλιοθÉκες εrχαν λύσει τe πρόβληµα τ΅ν àκατάγραφων µb πρόσδοση
σ\ αéτa âσωτερικοÜ àριθµοÜ, καd τe ἴδιο σύστηµα âφαρµόστηκε
δυναµικά καd στc δική µας Bιβλιοθήκη κατa τρόπο µάλιστα
àποτελεσµατικό, œστε σb σύντοµο χρονικe διάστηµα οî καταγραφbς
νa âνταχθοÜν τουλάχιστον στeν •πάρχοντα χειροκίνητο κατάλογο καd
âν συνεχεία στe γενικe κατάλογο τÉς KεντρικÉς Bιβλιοθήκης, ¬πως
öχουµε χρέος àπέναντι στcν πανεπιστηµιακc κοινότητα τοÜ AΠΘ.
‰Hδη ™ âργασία αéτc περατώνεται καd •πολείπεται µόνο ï τελικeς
öλεγχος.
2. Στa πλαίσια δηµιουργίας ε¨δικ΅ν τµηµάτων στc Bιβλιοθήκη ™
κ. Πάτκου âργάστηκε γιa τcν καταγραφc τ΅ν διδακτορικ΅ν διατριβ΅ν
àκόµη καd τ΅ν µεταπτυχιακ΅ν âργασι΅ν, ποf öχουν χορηγηθÉ àπe
τcν ëνιαία Σχολc καd µεταγενέστερα àπe τa δύο Tµήµατά της. Στcν
âργασία αéτc συνέβαλαν οî κ.κ.. γραµµατεÖς τ΅ν Tµηµάτων τÉς
ΣχολÉς µας, ποf παραχώρησαν στc Bιβλιοθήκη µας, κατόπιν καd
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¨δικÉς σας παρακλήσεως, µέρος τ΅ν •παρχόντων πολλαπλ΅ν
àντιτύπων àπe τcν àποθήκη. ^H προοπτικc εrναι νa συγκεντρωθοÜν
¬λες οî διδακτορικbς διατριβbς τÉς ΣχολÉς öστω καd σb φωτοτυπηµένη
µορφή, µετa οî διδακτορικbς διατριβbς (καd διατριβbς âπd •φηγεσία)
τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ τÉς ΣχολÉς µας, καd âν συνεχεία θa καταβληθÉ
προσπάθεια νa âµπλουτισθÉ τe TµÉµα αéτό, τe ïποÖο στεγάζεται
πρeς τe παρeν στeν διο χ΅ρο µb τe Σπουδαστήριο τÉς ΣυστηµατικÉς
Θεολογίας τοÜ δευτέρου •πογείου, µb τdς διδακτορικbς διατριβbς τÉς
ΘεολογικÉς ΣχολÉς \Aθην΅ν καd διατριβbς ôλλων Πανεπιστηµιακ΅ν
Tµηµάτων, ποf κατa περιεχόµενο •πάρχει συνάφεια µb τe θεολογικe
âπιστητό.
3. Σb ôµεση προοπτικc εrναι ™ δηµιουργία τοÜ Tµήµατος τ΅ν
δηµοσιεύσεων τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ καd τ΅ν βοηθ΅ν τÉς ΣχολÉς µας. ^H
προσπάθεια βέβαια θa στηριχθÉ στc δωρεaν προσφορa τ΅ν
συγγραφέων. \Eξάλλου ™ συνεχcς âνηµέρωση τοÜ Tµήµατος θa
βασίζεται καd στcν παράλληλη προσπάθεια νa âνηµερώνεται ™ σελίδα
τÉς ΣχολÉς µας στe INTERNET.
4. Mb πρωτοβουλία τÉς κ. Mπρανιώτου εrχε àνοιχτÉ βιβλίο
Δωρε΅ν, ¬που καταγράφονται τa βιβλία ποf προέρχονται àπe
δωρεές. ^O τοµέας αéτeς χρειάζεται µεγαλύτερη çργάνωση, γιατd οî
καταγραφbς δbν εrναι πλήρεις, âν΅ ™ διεξαγωγc τÉς σχετικÉς
àλληλογραφίας παρουσιάζει àρχαϊκc ε¨κόνα.
8. \Eπιστροφc καd παράδοση δανεισµένων καd
àκατάγραφων βιβλίων στc Bιβλιοθήκη àπe τa µέλη ΔEΠ
Kύριε KοσµÉτορ,
1. Mετa àπe τcν âπιστολή σας στdς 22.11.1995 πολλa µέλη ΔEΠ
ùχι µόνο ε¨δοποίησαν νa çργανωθÉ ™ παράδοση τ΅ν βιβλίων, ποf
öχουν δανεισθÉ κατa καιροfς j εrχαν µείνει àκατάγραφα στa γραφεÖα
τους, àλλa καd προέβησαν σb ôµεση παράδοση. Σ\ αéτa τa πλαίσια
παραδόθηκαν περd τa 500 βιβλία àπe τοfς καθηγητbς τ΅ν µαθηµάτων
τÉς K. Διαθήκης τοÜ Tµήµατος Θεολογίας, âκ τ΅ν ïποίων πλεÖστα
qσαν àκατάγραφα, περd τa 850 βιβλία παραδόθηκαν µb σχολαστικc
âπιµέλεια àπe τeν καθ. κ. Δόϊκο µb êπλc πρόχειρη καταγραφή, ποf
öγινε àπe τcν κ. Mπρανιώτου καd παλαιότερα àπe τcν κ. Πάτκου.
\Eπιτόπια καταγραφc ζήτησαν νa γίνη οî καθ. κ. κ. Kογκούλης καd
\Aκανθόπουλος, œστε νa γίνη âπίσηµος δανεισµeς γιa τa βιβλία ποf
χρησιµοποιοÜν καθηµερινά, âν΅ θa µεταφερθοÜν στc Bιβλιοθήκη τa
•πόλοιπα. Mερικc καταγραφc öγινε καd στe γραφεÖο τοÜ καθ. κ.
Tσάµη, ï ïποÖος παρέδωσε τa µεµονωµένα καταγεγραµµένα, ¬πως
καd τa àκατάγραφα βιβλία, ποf εrχε στe γραφεÖο του. Tcν καταγραφc
τ΅ν βιβλίων τοÜ καθ. κ. Zιάκα âκτελεÖ ï συνάδελφος κ. ΠαχÉς, ï
ïποÖος περατώνει τe öργο καταυτάς. Παράδοση καταγεγραµµένων
καd àκατάγραφων öγινε àπe τοfς καθηγητbς κ.κ. Γιούλτση καd
Πέτρου. Παράδοση βιβλίων, περίπου 130, öγινε àπe τeν καθ. κ.
\Aλυγιζάκη. \EκκρεµεÖ ™ παράδοση τοÜ µουσικοÜ àρχείου.
Tακτοποίηση τοÜ δανεισµοÜ öγινε àπe τοfς καθηγητbς κ.κ. π. Θ. Zήση,
N. Mατσούκα, \A. Παπαδόπουλο, B. ΨευτογκÄ, X. Bάντσο, M.
Kωνσταντίνου, Δ. Kαϊµάκη, Γ. Mαρτζέλο, Δ. Λιάλιου, Π. ΣκαλτσÉ,
âν΅ οî καθ. κ. κ. Φανουργάκης καd Στογιόγλου ζήτησαν τc συνεργασία
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µας γιa τcν καταγραφc στe γραφεÖο τους τ΅ν βιβλίων ποf àνήκουν
στc Bιβλιοθήκη, γιa νa γίνη ™ παράδοσή των. ^O καθηγητcς κ.
Kαραβιδόπουλος âξέφρασε τcν âπιθυµία νa παραδώση στc
Bιβλιοθήκη ¬λα τa προσωπικά του περιοδικά, τa ïποÖα συνιστοÜν
µάλιστα πλήρεις σειρές. Σειρbς προσωπικ΅ν περιοδικ΅ν καd βιβλίων
παραδόθηκαν στc Bιβλιοθήκη καd àπe τc γράφουσα.
Προκειµένου νa âπιταχυνθοÜν οî ρυθµοd παραδόσεως
àποφασίστηκε νa καταγράφονται τa παραδιδόµενα παρατακτικά. Oî
παραδίδοντες παραλαµβάνουν àντίγραφο, âν΅ ï κ. \Aρβανίτης µb τc
βοήθεια τ΅ν àπασχολουµένων κ.κ. φοιτητ΅ν âλέγχει τdς καταγραφbς
τοÜ δανεισµοÜ καd τακτοποιεÖ πάραυτα τa âπιστρεφόµενα στοfς
βιβλιοστάτες. Παράλληλα δηµιουργοÜνται καρτελάκια γιa τa
àκατάγραφα, œστε σb σύντοµο χρονικe διάστηµα νa âνταχθοÜν ¬λες
οî καταγραφbς στe χειροκίνητο κατάλογο.
2. ^O àκριβcς öλεγχος τ΅ν καταγραφ΅ν àπe τοÜδε καd στe ëξÉς
θa καταστÉ δυνατeς καd µb τcν âκδηλωθείσα àπαίτησή σας νa
λαµβάνη ™ Bιβλιοθήκη µας κατ\ öτος àντίγραφα ¬λων τ΅ν τιµολογίων
ποf •ποβάλλονται στcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη àπe προµηθευτές, καd
àφοροÜν παραγγελίες µελ΅ν ΔEΠ καd βοηθ΅ν τÉς ΣχολÉς µας, στcν
ïποία χρεώνονται âξάλλου àπe τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη.
9. \Aνταπόκριση στc µέχρι τοÜδε προσπάθεια
1. \Aπαντώντας στcν âπιστολc τοÜ καθ. κ. Kαραθανάση,
àντίγραφο τÉς ïποίας, Kύριε KοσµÉτορ, µοÜ διαβιβάσατε (qταν
âξάλλου καd ™ µόνη γραπτc àνταπόκριση στcν πρώτη öκθεση
πεπραγµένων), διευκρινίζω καd πάλι ¬τι µb τcν πρόταση συµπλήρωση
περιοδικ΅ν âννοεÖται ™ συµπλήρωση τ΅ν ¦δη •παρχόντων στc
συλλογc τÉς Bιβλιοθήκης µας περιοδικ΅ν µb τοfς τόµους καd τa
τεύχη, ποf εἴτε χάθηκαν εἴτε δbν εrχαν àγορασθÉ âξαρχÉς εἴτε λείπουν,
γιατd κάποια στιγµc (τελευταÖα 10-20 χρόνια) öγινε περικοπc τÉς
âνιαύσιας συνδροµÉς των àπe τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη καd µένουν
öτσι ™µιτελή. ^Ως πρeς τe âρώτηµα γιa τe ποιός θa κάνη τcν âπιλογc
καd ποιά περιοδικa θa προταχθοÜν, ™ àπάντηση àποτελεÖ καd
παράκληση πρeς ¬λα τa µέλη ΔEΠ νa •ποβάλουν τdς προτάσεις των.
Πάντως γιa τe παρελθeν öτος οéδεµία πρόταση öγινε καd οéδεµία
προθυµία âπιδείχθηκε àπe κάποιο φορέα τÉς ΣχολÉς µας j µέλος
ΔEΠ νa βοηθήση στc διεκπεραίωση τοÜ âπίπονου αéτοÜ öργου. ‰Eτσι
µετa àπe ¨δική σας παράκληση, καd âνηµερώνοντάς σας φορτικa γιa
¬λες τdς âνέργειες καd âπιλογές, öγινε âπιλογc ëνeς àριθµοÜ περίπου
160 ξενόγλωσσων περιοδικ΅ν τÉς συλλογÉς µας καd µb µία
âξουθενωτικc âργασία τ΅ν κ.κ. \Aρβανίτη, Mπρανιώτου, Πάτκου καd
Φιλιώτη κατa µήνα \Iούλιο âπισηµάνθηκαν âντέλει οî âλλείψεις γιa
160 àπe τa 480 περιοδικa τÉς συλλογÉς µας, καd öγινε ™ διερεύνηση
τÉς διεθνοÜς àγορÄς. Tελικa συµπληρώθηκαν τa 24 περιοδικά, ï
κατάλογος τ΅ν ïποίων àναφέρεται στcν παρούσα öκθεση, µb κριτήριο
τcν öγκαιρη àνταπόκριση τ΅ν âκδοτ΅ν τους, δεδοµένου ¬τι τe
κονδύλιο A2 öπρεπε νa χρησιµοποιηθÉ âντeς τοÜ 1995. Προσωπικa
θa ¦µουν âξαιρετικa εéτυχής, âaν καd προτάσεις µÄς εrχαν •ποβληθÉ
àπe τοfς κ. κ. συναδέλφους, πολf δb περισσότερο âaν κάποιος
συνάδελφος θa ¦θελε νa àναλάβη τe συντονιστικe öργο τÉς
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συµπληρώσεως τ΅ν âλλιπ΅ν περιοδικ΅ν τÉς συλλογÉς τÉς
Bιβλιοθήκης µας, µάλιστα θa εrχε στc διάθεσή του καd τcν
προσκτηθείσα πείρα µας, γιa νa φέρη ™ προσφορά του πραγµατικa
îκανοποιητικότερα àποτελέσµατα. Πάντως τόσο ï κατάλογος τ΅ν
•παρχόντων περιοδικ΅ν ¬σο καd τ΅ν âπιλεγέντων, αéτονόητα, εrναι
στc διάθεση τοÜ καθενός.
2. \Eπειδή, Kύριε KοσµÉτορ, âλέχθη στc Γενικc Συνέλευση τοÜ
Tµήµατός µου στdς 24.11.95 ¬τι κάποιοι κ.κ. φοιτητbς ζήτησαν àπe κ.
κ. καθηγητbς νa συµβάλουν χρηµατικa âν εἴδει âράνου στcν çργάνωση
τÉς Bιβλιοθήκης µας, θa σÄς παρακαλοÜσα νa âπιληφθÉτε τοÜ
θέµατος, καθgς οéδέποτε ζητήθηκε τουλάχιστον àπe âµένα νa προβÉ
κάποιος φοιτητcς j âκπρόσωπός των σb µία τέτοια âνέργεια, ™ ïποία
iν µήτι ôλλο, κατa τc γνώµη µου, προσβάλλει τc Σχολc καd τe
Πανεπιστήµιό µας. Πάντως στc Γενικc Συνέλευση τοÜ Tµήµατός µου
δηλώθηκε ¬τι ™ âνέργεια αéτc δbν öχει καµµία σχέση µb τcν ïµάδα
çργανώσεως τÉς Bιβλιοθήκης. Διαµαρτυρία διατυπώθηκε καd àπe
τοfς âκπροσώπους τ΅ν κ.κ. φοιτητ΅ν, ποf εrναι µέλη τÉς ΓενικÉς
Συνελεύσεως τοÜ Tµήµατός µου, οî ïποÖοι δήλωσαν ¬τι δbν •πÉρχε
àπόφαση τοÜ Δ.Σ. τους γιa κάτι τέτοιο.
3. Oéδεµία πρόταση µοÜ öχει •ποβληθÉ ε¨σέτι àπe τa µέλη τÉς
^EπταµελοÜς \EπιτροπÉς τÉς Bιβλιοθήκης âπd τοÜ σχεδίου µου γιa τe
νέο κανονισµe λειτουργίας της.
10. Mικροπρόθεσµη Προοπτικc öργου γιa τcν âπίτευξη
τ΅ν ëπόµενων στόχων.
1. \Eργασίες τεχνικÉς âπιστηρίξεως τ΅ν χώρων. Θa πρέπει νa
γίνουν οî δέουσες âνέργειες µέχρι καd öντονες παραστάσεις, œστε νa
âνεργοποιηθÉ ™ Tεχνικc ^Yπηρεσία τοÜ AΠΘ, γιa νa λυθÉ τe
πρόβληµα ποf δηµιουργεÖται àπe τcν •περχείλιση τ΅ν àγωγ΅ν τ΅ν
çµβρίων •δάτων στdς α-θουσες τοÜ δευτέρου •πογείου. Παράλληλα
θa πρέπει νa γίνη âξονυχιστικeς öλεγχος τ΅ν âγκαταστάσεων τοÜ
äλεκτρικοÜ συστήµατος (ï φωτισµeς στa •πόγεια εrναι àνεπαρκής),
τ΅ν σωληνώσεων τοÜ καλοριφbρ καd τÉς •δρεύσεως âντeς τ΅ν χώρων
τÉς Bιβλιοθήκης àλλa καd στοfς γειτνιάζοντες µb τc Bιβλιοθήκη
χώρους, àπe τοfς ïποίους προÉλθαν τελευταÖα κάποια àνεξήγητα
προβλήµατα •περχειλίσεως στe •δραυλικe σύστηµα. ‰Aµεση κρίνεται
καd ™ àντιµετώπιση τ΅ν διαρρο΅ν πίσας àπe τc µόνωση στe πρ΅το
•πόγειο µb παράλληλο καθαρισµe τ΅ν βιβλιοθηκ΅ν, τοÜ πατώµατος
καd τ΅ν βιβλίων ποf •πέστησαν φθορές. Oéδεµία οéσιαστικc
àναδιάταξη στe χ΅ρο τοÜ Σπουδαστηρίου τÉς ^EρµηνευτικÉς
Θεολογίας µπορεÖ νa προχωρήση πρdν γίνουν αéτbς οî âργασίες,
πράγµα ποf θa δυσκολέψη καd τe öργο τÉς ëνοποιήσεως τ΅ν Σειρ΅ν
στeν παρακείµενο χ΅ρο. \Eπιπλέον πρέπει νa âπισηµανθÉ ™ àνάγκη
âγκαταστάσεως συστήµατος âξαερισµοÜ, ¨δίως στa δύο •πόγεια ùχι
µόνο γιa τcν •γειινc προστασία τ΅ν µελ΅ν τÉς ïµάδας çργανώσεως,
ποf περνοÜν καθηµερινa 8 - 9 zρες στa •πόγεια, àλλa καd γιa τοfς
•πόλοιπους χρÉστες καd àσφαλ΅ς γιa τcν προστασία τ΅ν βιβλίων.
Στe ἴδιο πλαίσιο θa πρέπει νa τοποθετηθοÜν σώµατα ψύξεως
τουλάχιστον στe \Aναγνωστήριο, ¬που ™ παραµονc καd âργασία κατa
τοfς θερινοfς µÉνες εrναι àνυπόφορη. Bαρύτητα θa πρέπει νa δοθÉ
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στe σύστηµα πυροπροστασίας τ΅ν χώρων. Θa πρέπει νa γίνη öλεγχος
τ΅ν •παρχόντων πυροσβεστήρων, ποf ο≈τως j ôλλως ï àριθµός των
εrναι àνεπαρκcς καd νa àκολουθήση âκπαίδευση τοÜ προσωπικοÜ στc
χρήση των. ≠Eνα ôλλο πρόβληµα εrναι ™ àντιµετώπιση τοÜ θέµατος
τ΅ν âξόδων κινδύνου, ≤να θέµα γιa τe ïποÖο γενικa στcν ^Eλλάδα δbν
λαµβάνεται πρόνοια. ‰Iσως µb τcν âγκατάσταση συστήµατος
àσφαλείας καd κλειστοÜ κυκλώµατος παρακολουθήσεως τ΅ν χώρων
τÉς Bιβλιοθήκης ï στόχος θa µποροÜσε νa καταστÉ ôµεσα
πραγµατοποιήσιµος. \Eξάλλου περd τοÜ συστήµατος κλειστοÜ
κυκλώµατος παρακολουθήσεως εrχε γίνει µία καταρχcν διερεύνηση
τÉς àγορÄς τÉς Θεσσαλονίκης, àλλa ™ προτεραιότητα γιa τcν
âγκατάσταση τ΅ν ραφι΅ν àνέστειλε τcν περαιτέρω öρευνα, àφοÜ τe
κόστος διαφαίνεται νa àγγίξη τa 3.500.000 δρχµ., καd δbν θa qταν
δυνατeν νa àντιµετωπισθÉ µb τeν προϋπολογισµe τÉς ΣχολÉς µας.
‰Aµεση θa πρέπει νa εrναι καd ™ àπαίτηση τÉς ΣχολÉς µας,
àσφαλ΅ς καd γιa τοfς γνωστοfς λόγους, γιa τcν àσφάλιση τ΅ν
παραθύρων ¬λων τ΅ν χώρων τÉς Bιβλιοθήκης καd ¨δίως τοÜ
Tµήµατος τ΅ν παλαιτύπων µb κιγκλειδώµατα µασσίφ. Σb ôλλες
Σχολbς παρόµοιες âργασίες εrναι πρωταρχικbς καd αéτονόητες.
\Eκπλήσσει π.χ. τeν âπισκέπτη τe σύστηµα àσφάλισης, ποf •πάρχει
στe κτίριο τοÜ BιολογικοÜ, χωρdς νa •πάρχη ï κίνδυνος, ποf
διατρέχει ™ δική µας Σχολή.
2. \Eξοπλισµός. Θa πρέπει νa γίνη âγκατάσταση µιÄς διπλÉς
σειρÄς ραφι΅ν, τύπου Bογιατζόγλου γιa λόγους α¨σθητικÉς
ïµοιοµορφίας καd σταθερότητας, παράλληλα στe χ΅ρο τ΅ν
Πατρολογι΅ν τοÜ \Aναγνωστηρίου, ¬που θa συγκεντρωθοÜν ¬λες οî
âκδόσεις πατερικ΅ν κειµένων καd τ΅ν ôµεσα χρηστικ΅ν
âπιστηµονικ΅ν µονογραφι΅ν, œστε νa διευκολύνονται ùχι µόνο οî
φοιτητές µας, àλλa καd τe öργο τÉς çργανώσεως καd τÉς σfν τ΅
χρόνω ëνοποιήσεως τ΅ν Σπουδαστηρίων, τοÜ χειροκίνητου
καταλόγου καd τÉς ëνοποιηµένης äλεκτρονικÉς καταλογογραφήσεως,
δαπάνης περίπου 1.200.000 δρχµ. Στe µέλλον θa πρέπει νa
àντικατασταθοÜν ¬λα τa ράφια νοβοπaν τοÜ \Aναγνωστηρίου (¦δη
ôρχισαν νa κάνουν κοιλιbς àπe τe βάρος) µb σιδερένια.
3. Στdς ôµεσες προτεραιότητες θa πρέπει νa τεθÉ ™ àγορa ëνeς
δεύτερου Y/H, δαπάνης περίπου 500.000 δρχµ,, âπειδc οî ταυτόχρονα
àπασχολούµενοι στcν äλεκτρονικc καταλογράφηση θa εrναι àπe τe
Φεβρουάριο τουλάχιστον δύο.
4. Θa πρέπει νa δαπανηθÉ τe γενναÖο ποσeν τ΅ν 2.000.000
τουλάχιστον δραχµ΅ν γιa τc βιβλιοδεσία τ΅ν περιοδικ΅ν, ποf
προµηθεύεται ™ Bιβλιοθήκη µας κατευθείαν χωρdς τc µεσολάβηση τÉς
KεντρικÉς Bιβλιοθήκης, καd τ΅ν ïποίων ™ βιβλιοδεσία δbν
καλύπτεται àπe τeν προϋπολογισµe τÉς KεντρικÉς Bιβλιοθήκης.
\Eπιπλέον θa πρέπει νa βιβλιοδετηθÉ µb τe ποσeν αéτe καd ≤νας ¬σο
τe δυνατeν µεγαλύτερος àριθµeς âφθαρµένων στa âξώφυλλά των
βιβλίων, πολλa âκ τ΅ν ïποίων παρουσιάζουν ôθλια ε¨κόνα καd τa
ïποÖα, âaν δbν συντηρηθοÜν, θa πρέπει νa àποσυρθοÜν.
5. Θa πρέπει νa δαπανηθÉ περίπου τe ποσeν τ΅ν 700.000 δρχµ.
καd πλέον γιa τcν âγκατάσταση βιβλιοστατ΅ν µεταξf ¬λων τ΅ν
ραφι΅ν DEXION, ποf εrχαν àγορασθÉ κατa καιρούς, χωρdς νa
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τοποθετηθοÜν ¬µως καd âνδιαµέσως βιβλιοστάτες. ‰Eτσι ™ κλίση τ΅ν
βιβλίων σb ≤να ράφι συµπαρασύρει τa βιβλία σb ¬λο τe µÉκος µb ¬λες
τdς συνέπειες. Στe ποσe αéτe συµπεριλαµβάνεται καd ™ àγορa ëνeς
îκανοÜ àριθµοÜ κινητ΅ν βιβλιοστατ΅ν, µb στόχο νa •πάρξη σύντοµα
µία ε¨κόνα τÉς Bιβλιοθήκης, ¬που κάθε ράφι θa συµπεριλαµβάνει τeν
κινητe βιβλιοστάτη του.
6. Θa πρέπει νa διερευνηθÉ ™ δυνατότητα νa àναλάβη τe
Πανεπιστήµιο Kρήτης, ποf öχει σb σχετικe âρευνητικe πρόγραµµα
•πe τe διευθυντc τÉς Bιβλιοθήκης του κ. Tζεκάκη, θεολόγο, δεκαµελc
âξειδικευµένη ïµάδα δηµιουργίας ORIGINAL MARC RECORDS µb τe
πρόγραµµα ΠTOΛEMAIOΣ II, γιa νa προχωρήση µb ταχεÖς ρυθµοfς
™ àναδροµικc äλεκτρονικc καταλογογράφηση. Kάθε καταγραφc
κοστίζει 500 δρχµ. γιa τa ëλληνικa βιβλία, âν΅ ™ àναζήτηση τ΅ν
ξενόγλωσσων καταγραφ΅ν µέσω τ΅ν διεθν΅ν äλεκτρονικ΅ν
καταλόγων κοστίζει 130 δρχµ. ëκάστη. ^H πληρωµc γίνεται µb öκδοση
δελτίου παροχÉς •πηρεσι΅ν, µάλιστα δικαιολογεÖται µία τέτοια
δαπάνη àπe τcν O¨κονοµικc ^Yπηρεσία τοÜ Πανεπιστηµίου µας.
Φυσικa γιa µία τέτοια âργασία θa πρέπει νa γίνη àνοικτeς
διαγωνισµeς γιa τe âνδεχόµενο âµφανίσεως καd ôλλων
âνδιαφεροµένων, οî ïποÖοι ¬µως δbν •πέπεσαν στcν àντίληψή µας.
Erναι αéτονόητο ¬τι µία τέτοια διαδικασία àπαιτεÖ âνεργοποίηση,
γιατd ™ àνάληψη τ΅ν •ποχρεώσεων •παγορεύεται καd àπe χρονικbς
δεσµεύσεις. Kαd ¬λα αéτa στa πλαίσια τοÜ προϋπολογισµοÜ τÉς
ΣχολÉς µας.
7. ^H àνακοινωθείσα àποµάκρυνση τ΅ν àθλητικ΅ν ε¨δ΅ν àπe τe
Σκοπευτήριο θa καταστήση δυνατc τcν âπέκταση τÉς Bιβλιοθήκης στe
χ΅ρο τοÜ Σκοπευτηρίου, àλλa οî àναδιατάξεις καd ï âξοπλισµeς τοÜ
χώρου πρέπει νa γίνη àπe τdς γενικbς πιστώσεις τοÜ Πανεπιστηµίου.
^Ωστόσο ≤νας ¦δη γενικeς προγραµµατισµeς γιa τcν τεχνικc
âπιστήριξη τ΅ν χώρων τÉς Bιβλιοθήκης θa πρέπει νa συµπεριλάβη
καd τdς παροχbς τοÜ Σκοπευτηρίου, γιa νa µc παρουσιασθÉ καd πάλι
τe φαινόµενο τ΅ν àποσπασµατικ΅ν καd χωρdς καµµία προοπτικc
µέτρων.
8. \AπαιτεÖται ï ôµεσος καθαρισµeς τÉς παρακείµενης στe
àρχεÖο τÉς ΣχολÉς καd τ΅ν Tµηµάτων àποθήκης τοÜ •πογείου, ¬που
µεταφέρθηκαν πρe δεκαετίας δέσµες βιβλίων καd ποικίλα •λικa καd
ôχρηστα àντικείµενα, καd τa ïποÖα φθείρονται καd σαπίζουν àπe τdς
διάφορες διαρροbς τοÜ •δραυλικοÜ συστήµατος. Πρέπει νa σηµειώσω
¬τι µεταξf τ΅ν βιβλίων •πάρχουν καd κάποια, ποf µποροÜν νa
âνσωµατωθοÜν στc συλλογc τÉς Bιβλιοθήκης µας, ¬πως âπίσης γιa
ïρισµένα •πάρχει ™ •πόνοια ¬τι àνήκουν σb µέλη ΔEΠ τÉς ΣχολÉς
µας, ποf ἴσως àγνοοÜν τcν ≈παρξή των. Kαθgς γράφω αéτa ôς µc
θεωρηθ΅ ½ς καd νa βρÉκα τe •νd πίσω àπe τc θύρα... Πάντως ¬ταν
γίνεται λόγος γιa àποθήκη, δbν σηµαίνει ¬τι θa πρέπει νa âννοοÜµε
σκουπιδαριό.
Kύριε KοσµÉτορ,
Προσπάθησα νa δώσω µία ¬σο τe δυνατeν πιστc ε¨κόνα τ΅ν
¬σων öγιναν µέχρι τώρα καd τ΅ν ¬σων µπορεÖ νa γίνουν j νa
δροµολογηθοÜν ôµεσα κατa τe àρξάµενο τρίµηνο. Erναι àλήθεια ¬τι
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οî ρυθµοd âργασίας àπe 10.05.1995 µέχρι τdς παραµονbς τ΅ν φετειν΅ν
Xριστουγέννων •πÉρξαν âξοντωτικοί, ùχι µόνο γιa µένα προσωπικά,
ποf öζησα µέρες, κατa τdς ïποÖες öφθασα στa ¬ρια τÉς ψυχικÉς καd
σωµατικÉς µου àντοχÉς, àλλa καd γιa ¬λα àνεξαιρέτως τa µέλη τÉς
ïµάδας çργανώσεως. Γι\ αéτe µοÜ öρχεται τe παράπονο, ποf
µεταβάλλεται εéθfς àµέσως καd σb µέγα âρώτηµα γιa τe π΅ς µπορεÖ
τελικa νa àποτιµηθÉ ™ ραγδαÖα âπιδεινωθείσα φαρυγγίτιδα τÉς κ.
Mπρανιώτου, τa àσθµικa συµπτώµατα τοÜ κ. \Aρβανίτη, τa
δερµατικa µικροπροβλήµατα τÉς κ. Πάτκου, ™ âξουθένωση τοÜ κ.
Φιλιώτη, ï κόπος τÉς κ. BανοÜ καd τοÜ κ. Mπονόβα;
Aéτa πρeς τe παρeν καd πάντα µετa τÉς προσηκούσης τιµÉς καd
τ΅ν αéτονοήτων εéχαριστι΅ν γιa τcν καθηµερινc âνθάρρυνση καd
συµπαράστασή σας.

ΔEΣΠΩ AΘ. ΛIAΛIOY, âπίκ. καθηγήτρια
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