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Kύριε KοσµÉτορ,
Mαζd µb τeν πασχάλιο χαιρετισµe τÉς \Eκκλησίας µας, Xριστeς
\Aνέστη,
ΣÄς •ποβάλλω τcν τρίτη öκθεση πεπραγµένων γιa τcν çργάνωση
τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΣχολÉς µας, µb τcν •πενθύµιση ¬τι ¦δη πλησιάζει
νa κλείση ≤να öτος àπe τÉς συγκροτήσεως τÉς \EπιτροπÉς τÉς
Bιβλιοθήκης.
I. \Eκπαίδευση τοÜ ΠροσωπικοÜ
Oî âπιλεγέντες γιa τcν âκπαίδευση στcν àναδροµικc äλεκτρονικc
καταλογογράφηση •πάλληλοι κ. A¨κατερίνα Mπρανιώτου καd κ.
XρÖστος \Aρβανίτης ïλοκλήρωσαν τcν âκπαίδευσή των στcν Kεντρικc
Bιβλιοθήκη µb τcν βοήθεια τ΅ν •παλλήλων κ. \Aλεξάνδρας \Aρσένη,
κ. Nόπης Bασιλειάδου, κ. Nίκης Kαραγάπη καd κ. A¨κατερίνας
Tσοτουλίδου. \Eπίσης τcν ëβδοµάδα 18.03/ 22.03.1996 συµµετεÖχαν
στcν ταχύρρυθµη âκπαίδευση στc χρήση τοÜ ΠTOΛEMAIOΣ II, ποf
çργάνωσε ™ Kεντρικc Bιβλιοθήκη µb τc βοήθεια τεχνικ΅ν καd
βιβλιοθηκονόµων τοÜ Πανεπιστηµίου Kρήτης. ‰Hδη öχουν πάρει
Password γιa τcν εἴσοδό των στe δίκτυο τÉς KεντρικÉς Bιβλιοθήκης
καd στe Internet. Πρέπει νa γίνη àπολύτως κατανοητe ¬τι οî δύο
προαναφερθέντες •πάλληλοι θa πρέπει νa àσχοληθοÜν âφεξÉς µόνο
µb τcν àναδροµικc äλεκτρονικc καταλογογράφηση, γιa νa •πάρξη
âπαυτοÜ ïλοκληρωµένη κατάληξη τe àργότερο âντeς τÉς ëπόµενης
τριετίας.
II. Xρονολογικeς öλεγχος τ΅ν περιοδικ΅ν καd ëνοποίηση τ΅ν σειρ΅ν.
1. α) ^O λεπτοµερcς χρονολογικeς öλεγχος τ΅ν περιοδικ΅ν
κρίθηκε àναγκαÖος µετa τcν àλφαβητικc ëνοποίησή των, τa ïποÖα

προÉλθαν àπe τa πέντε Σπουδαστήρια, τcν α θουσα τ΅ν καταγραφ΅ν
κατa τe σύστηµα τοÜ Kογκρέσσου, τa àκατάγραφα καd τa προσφάτως
παραδοθέντα àπe µέλη ΔEΠ. ^O öλεγχος γίνεται àπe τοfς
προπτυχιακοfς φοιτητbς \Aλέξανδρο \Aναγνωστόπουλο, \Aθανάσιο
ΔιαµαντÉ καd Bασίλειο Mπονόβα, οî ïποÖοι κατa ≤να πρ΅το
•πολογισµe θa περατώσουν τcν âργασία αéτc µαζd µb τcν
τακτοποίηση τ΅ν •παρχουσ΅ν âφηµερίδων µέχρι τa τέλη Mαΐου.
β) Συναφcς µb τcν προαναφερθείσα âργασία •πÉρξε ï
καταρτισµeς µιÄς δεύτερης σειρÄς âκ τ΅ν περιοδικ΅ν: Θεολογία,
\Eκκλησία, EEΘΣΠΘ, EEΘΣΠA, Γρηγόριος ï ΠαλαµÄς, Kληρονοµία,
\Eκκλησιαστικc \Aλήθεια, \Eκκλησιαστικeς Φάρος, Bυζαντινά καd
\Eκκλησία καd Θεολογία, τa ïποÖα µεταφέρθηκαν στe β΄ •πόγειο στcν
αἴθουσα τοÜ ^IστορικοÜ Σπουδαστηρίου γιa µελλοντικc χρήση καd γιa
τdς àνάγκες τοÜ δανεισµοÜ.
γ) Πολλαπλa ™µιτελc περιοδικά, λεξικά, âγκυκλοπαίδειες, ¬πως
âπίσης καd µία σειρa πολλαπλ΅ν àπe παραγγελίες µελ΅ν ΔEΠ
ξεχωρίσθηκαν γιa νa σταλοÜν στcν \Eκκλησία τÉς \Aλβανίας καd στe
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο µετa àπe àπόφαση τÉς Kοσµητείας. ^O κ.
Φιλιώτης àνέλαβε τc διεκπεραίωση πρeς \Aλβανία, âν΅ ™ àποστολc
στe Δηµοκρίτειο θa διεκπεραιωθÉ àπe τeν καθηγητc κ. \Aθανάσιο
Kαραθανάση καd τeν καθηγητc τοÜ Δηµοκριτείου κ. Γεώργιο ΠουλÉ.
2. ^H àναζήτηση καd ëνοποίηση τ΅ν σειρ΅ν qταν ™ πλέον
âπίπονη âργασία, àφοÜ δbν •πÉρχε ™ παραµικρc •ποδοµή. ^H âργασία
διεκπεραιώθηκε µb τcν âξουθενωτικc âργασία τοÜ κ. Φιλιώτη, àκόµη
καd κατa τa Σαββατοκύριακα, µb τc βοήθεια τÉς •ποφαινόµενης καd
δευτερευόντως τÉς κ. BανοÜ. Mεταφορa βιβλίων öγινε καd àπe τοfς
φοιτητές- χρÉστες τοÜ \Aναγνωστηρίου, πού, âκτeς âλαχίστων
διαµαρτυροµένων, οî πλεÖστοι βοήθησαν µb προθυµία. \Aποµένει ™
àλφαβητικc κατάταξη τ΅ν σειρ΅ν (περίπου 330), ™ ïποία àναµένεται
νa ïλοκληρωθÉ κατa τe τέλος Mαΐου. Στa παράπλευρα ράφια τοÜ
δεξιοÜ τµήµατος τοÜ α΄ •πογείου θa τοποθετηθοÜν γενικοÜ
âνδιαφέροντος öργα καd συναφεÖς πηγbς σb θεµατικοfς κύκλους, ¦τοι:
^Aγία Γραφc στdς διάφορες γλ΅σσες, συναφc µb τcν ëβραϊκc κείµενα,
\Aπόκρυφα, Xειρόγραφα καd Λεξικογραφικa γιa τcν ^Aγία Γραφή.
Bατικανό. Διατριβbς καd ^Yφηγεσίες. Δογµατική. Δογµάτων ^Iστορία.
\Eκκλησιαστικc ^Iστορία Γενική. \Eκκλησίας ^Eλλάδος ^Iστορία-Πηγές.
\Hθική. Kατάλογοι χειρογράφων, Kωδίκων, \Eγγράφων. Kανονικe
Δίκαιο-Γενικa öργα Δικαίου-Kώδικες καd κανόνες. Λειτουργικc καd
Λειτουργικa
κείµενα.
Λογοτεχνίας
^Iστορίες.
Mουσικc
\Eκκλησιαστική. O¨κουµενικe ΠατριαρχεÖο. ^Oµιλητική. Πρακτικa
Συνεδρίων. Συµβολική. Σύνοδοι O¨κουµενικές. Tιµητικοd καd
συλλογικοd
τόµοι.
Φιλοσοφία
(E¨σαγωγή).Ta
öργα
τ΅ν
Mητροπολιτ΅ν Kοζάνης Διονυσίου ΨαριανοÜ καd Πισιδίας
Mεθοδίου Φούγια, ποf àναζητ΅νται καθηµερινά àπe τοfς χρÉστες.
III. \Eργασίες çργανώσεως τοÜ \Aναγνωστηρίου
Mb τcν προσθήκη τÉς διπλÉς σειρÄς ραφι΅ν στcν àπέναντι
πλευρa àπe τcν εἴσοδο τοÜ \Aναγνωστηρίου κατέστη δυνατc ™
µεταφορa ¬λων τ΅ν πατερικ΅ν καd τ΅ν àρχαιοελληνικ΅ν κειµένων
στe χ΅ρο τοÜ \Aναγνωστηρίου. Στcν κάτω σειρa τοποθετήθηκαν ¬λα
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τa Λεξικογραφικa τÉς ëνιαίας ëλληνικÉς παραδόσεως καd ¬,τι
σχετίζεται µb τc γραµµατικc καd τc σύνταξη τÉς λατινικÉς. ^H χρήση
µικρ΅ν αéτοκόλλητων âπιθηµάτων κρίθηκε àναγκαία γιa τcν εéχερc
âπανατοποθέτηση τ΅ν βιβλίων τÉς συλλογÉς τοÜ \Aναγνωστηρίου
àκόµη καd àπe τοfς ἴδιους τοfς χρÉστες àλλa καd νa âπισηµαίνεται
àµέσως ™ àποτρεπτικότητα στe δανεισµe αéτ΅ν τ΅ν βιβλίων, τa
ïποÖα εrναι καθηµερινÉς χρήσεως. ^H καταγραφc καd τακτοποίηση
διεξάγεται µb καλλιτεχνικc âπιµέλεια àπe τcν κ. Πάτκου κατa τc
διάρκεια τÉς âργασίας της στe \Aναγνωστήριο.
IV) Παράδοση βιβλίων, öλεγχος τ΅ν κατa καιροfς
δανεισθέντων καd âνσωµάτωση τ΅ν àκατάγραφων στe
σύστηµα τοÜ Kογκρέσσου
^H âργασία αéτc διεξάγεται àπe τοfς •παλλήλους κ.
Mπρανιώτου, κ. \Aρβανίτη καd περιστασιακa àπe τcν κ. BανοÜ. ^H
διάσπασή των παράλληλα στcν âκπαίδευση καd σως καd ™
•ποτυπώδης βοήθεια àπe µέρους τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ, ποf âξαρτοÜν τcν
καταγραφc τ΅ν παραδιδοµένων βιβλίων µόνο àπe τοfς δύο
•παλλήλους εrναι οî βασικοd λόγοι, ποf ™ âργασία αéτc δbν öχει
ïλοκληρωθÉ ε¨σέτι. Θa µποροÜσαν τa µέλη ΔEΠ νa διευκολύνουν τcν
âπιστροφc µb µία πρώτη καταγραφc τ΅ν βιβλίων ποf πρόκειται νa
παραδώσουν, ¬πως âπίσης καd αéτ΅ν ποf öχουν δανεισθÉ àκόµη καd
πρe τÉς ëνοποιήσεως τ΅ν Σπουδαστηρίων, καd âνσυνεχεία οî δύο
•πάλληλοι νa κάνουν µόνο τeν τελικe öλεγχο.
V. \Eξοπλισµeς καd Tεχνικc âπιστήριξη-\Aπασχόληση
φοιτητ΅ν.
1. Πλcν τÉς τοποθέτησης τ΅ν πανέµορφων ραφι΅ν
BOΓIATZOΓΛOY στe \Aναγνωστήριο (àξίας 836.000 δρχµ),
τοποθετήθηκαν ράφια DEXION στe χ΅ρο τοÜ Σπουδαστηρίου Xριστ.
\AγωγÉς καd σταθεροd βιβλιοστάτες σ\ ¬λα τa •πάρχοντα ράφια
DEXION σ\ ¬λους τοfς χώρους τÉς Bιβλιοθήκης. Συγχρόνως
àξιοποιήθηκαν τa ε•ρεθέντα στcν àποθήκη ξύλινα ράφια, τa ïποÖα
τοποθετήθηκαν σb âντοιχισµένες βάσεις DEXION στcν àποθήκη σb µία
âπιφάνεια 50 π. µέτρων, ¬που ôρχισε νa µεταφέρονται περιοδικa
àρχείου, καθgς καd τe àρχεÖο τÉς Bιβλιοθήκης. Γιa τa ράφια DEXION
τοÜ Σπουδαστηρίου XριστιανικÉς \AγωγÉς, τdς βάσεις καd τοfς
σταθεροfς βιβλιοστάτες πληρώθηκαν 914.500 δρχµ.
2. Γιa βιβλιοδεσία καd àναβιβλιοδέτηση πληρώθηκαν 500.000 καd
θa àπαιτηθÉ τe διο ποσeν κατa τe âρχόµενο τρίµηνο, œστε νa
περισωθÉ ≤νας âπαρκcς àριθµeς âφθαρµένων κατa τc βιβλιοδεσία
βιβλίων, τa περισσότερα τ΅ν ïποίων j εrναι παλαιa καd σπάνια j
εrναι παλαίτυπα καd παρέµειναν σb àνοικτc χρήση.
3. α) ^H Kοσµητεία πλήρωσε γιa τcν âπισκευc τοÜ φωτοτυπικοÜ
πρe τÉς συµβάσεως 117.000 δρχµ., γιa τc σύµβαση 113.000 δρχµ., γιa
τcν àγορa µαγνητικ΅ν καρτ΅ν 314.000 δρχµ., γιa τc χρέωση τ΅ν
φωτοτυπι΅ν 86.140 δρχµ. καd γιa àγορa χάρτου 100.000 δρχµ., ¦τοι
τe ποσeν τ΅ν 730.140 δρχµ.
β) ‰Eσοδα àπe τe φωτοτυπικό: 712.100 δρχµ.
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Mb τa öσοδα τοÜ φωτοτυπικοÜ µηχανήµατος, τa ïποÖα
κατατίθενται στe λογαριασµe τοÜ προγράµµατος \Oργάνωση τÉς
Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τÉς \EπιτροπÉς \Eρευν΅ν τοÜ
AΠΘ, öγιναν οî ëξÉς δαπάνες:
Πληρώθηκαν οî àπασχολούµενοι φοιτητές ½ς ëξÉς:
1. Π. BανοÜ, 08.01/08.04.1996=3 µÉνες χ 50.000=150.000
2. X. Φιλιώτης, 08.01/08.04.1996=3 µÉνες χ 50.000=150.000 δρχµ.
3. B. Mπονόβας, 08.01/08.04.1996= 3 µÉνες χ 25.000=75.000
δρχµ.
4. \A. \Aναγνωστόπουλος, 08.02/08.04.1996=2 µÉνεςχ 25.000
=50..000 δρχµ.
5. \A. ΔιαµαντÉς, 08.02/08.04.1996=2 µÉνεςχ 25.000=50.000 δρχµ.
Σύνολο Πληρωµ΅ν γιa τοfς àπασχολούµενους φοιτητbς µέσω
τοÜ προγράµµατος: 475.000 δρχµ.
^Yπόλοιπο τοÜ προγράµµατος γιa πληρωµc φοιτητ΅ν =421.300
δρχµ.
‰Eξοδα γιa εἴδη καθαρισµοÜ, àπορρυπαντικ΅ν, ε¨δ΅ν •γιεινÉς
καd àγορa ≤ξη σκαλ΅ν =130.000 δρχµ. Στa χρήµατα αéτa
âνσωµατώθηκαν καd 10.000 δρχµ. àπe τcν âξαργύρωση τοÜ
φλωρίου τÉς βασιλόπιτας τοÜ AΠΘ.
γ) Mετa τcν àποστολc πληθώρας âγγράφων πρeς τc διοίκηση
τοÜ AΠΘ καd τc σύνταξη τÉς τετρασέλιδης µελέτης γιa τdς âργασίες
ποf θa πρέπει νa γίνουν στοfς χώρους τÉς Bιβλιοθήκς öγινε κάποια
àρχc µb τcν τοποθέτηση προστατευτικ΅ν σιδερένιων φρακτ΅ν στcν
âπιφάνεια τ΅ν ëκατέρωθεν παλαι΅ν ε¨σόδων τοÜ α΄ •πογείου
τουλάχιστον ï χ΅ρος τ΅ν Παλαιτύπων πληροÖ πλέον κάποιους ¬ρους
àσφάλισης. \Eπιπλέον öγινε µία •ποτυπώδης συντήρηση τ΅ν çκτg
παλαι΅ν βιβλιοθηκ΅ν τοÜ Tµήµατος Παλαιτύπων καd συντήρηση καd
καθαρισµeς àπe τdς πίσες τ΅ν ξύλινων ραφι΅ν τοÜ τµήµατος Σειρ΅ν.
Πάντως ï φωτισµeς στa •πόγεια εrναι àπαράδεκτος, οî ¬ροι
àσφάλειας (âξόδου κινδύνου) àνύπαρκοι, ™ ε¨κόνα τ΅ν τοίχων àθλία
καd ™ καθαριότητα στa ¬ρια φθορÄς τ΅ν βιβλίων. \Iδίως γιa τc διαρκc
καθαριότητα τ΅ν δαπέδων καd τ΅ν ραφι΅ν àπαιτεÖται ™ ≈παρξη
µόνιµου καd προσεκτικοÜ •παλλήλου καθαριότητος. ^H περιστασιακc
µετατροπc τÉς ïµάδας çργανώσεως σb συνεργεÖο καθαριότητος ùχι
µόνο δbν µÄς τιµÄ ½ς •πηρεσία àλλa κυρίως δbν λύνει τe âπεÖγον
πρόβληµα. Συναφ΅ς πρeς αéτe âπισηµαίνεται καd ™ àνυπαρξία
κλητήρα γιa τc διεξαγωγc τουλάχιστον τ΅ν âλαφρ΅ν µεταφορ΅ν καd
τcν παρακολούθηση τοÜ χώρου âξ âπόψεως καθηµερινÉς
âπισηµάνσεως τ΅ν τεχνικ΅ν προβληµάτων.
IV. ΣυναφεÖς δραστηριότητες
α. Σχετικ΅ς µb τcν îστορία τÉς ΣχολÉς σb MULTI MEDIA
•πάρχει îκανοποιητικe âνδιαφέρον àπe ¬λη τc θεολογικc ο¨κογένεια
καd ¦δη öχουν πραγµατοποιηθÉ οî πρ΅τες παραδόσεις •λικοÜ.
β. Σχετικ΅ς µb τcν παρουσία µας στe INTERNET σÄς
πληροφορ΅ ¬τι οî πληροφοριακbς σελίδες τÉς ΣχολÉς µας
âµφανίσθηκαν στa µέσα Mαρτίου συγχρόνως µb τcν πρώτη παρουσία
τοÜ AΠΘ. Mάλιστα εἴµαστε àπe τdς πρ΅τες Σχολbς τοÜ AΠΘ καd ™
µόνη àνθρωπιστικc Σχολή µb δικές της σελίδες. Bέβαια ™
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παρακολούθηση πρέπει νa εrναι καθηµερινή. Γιa τcν παρουσίαση τ΅ν
νέων δηµοσιεύσεων θa πρέπει οî âνδιαφερόµενοι νa καταθέτουν ≤να
àνάτυπο στc Bιβλιοθήκη τÉς ΣχολÉς καd συγχρόνως τeν τίτλο τÉς
δηµοσιεύσεως καd στa àγγλικά.
V. Γενικc âκτίµηση
Mετa àπe âννεάµηνη καθηµερινc παρουσία καd ποικίλη âργασία
σ\ ¬λους τοfς χώρους τÉς Bιβλιοθήκης iς µοÜ âπιτραπÉ νa σÄς
ξαναθυµίσω τe àρχικe âρώτηµα, γιa τe κατa πόσο εrναι âφικτc ™
çργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης µας µb τcν προϋπόθεση ¬τι δbν θa
σταµατήση οûτε µία µέρα ™ λειτουργία της. Xωρdς δισταγµe µπορ΅ νa
àπαντήσω τώρα θετικa καd âµπράγµατα, µb τcν âπιφύλαξη µόνο ¬τι
àπαιτεÖται οî χρÉστες καd ¨δίως τe προσωπικe τÉς ΣχολÉς νa
περιδιαβάση τοfς χώρους της, γιa νa öχη öστω καd µία ε¨κόνα τ΅ν
χώρων. TοÜτο εrναι àπολύτως àναγκαÖο βέβαια γιa τοfς •παλλήλους
ποf öχουν ïρισθÉ γιa τc λειτουργία, δηλ. οéσιαστικa γιa τe δανεισµe
καd τdς πληροφορίες. ≠Oµως παρατηρεÖται καd âντείνεται τe
φαινόµενο κάποιοι •πάλληλοι τÉς λειτουργίας νa µcν öχουν µπÉ στeν
κόπο νa âπισκεφθοÜν τe χ΅ρο τ΅ν περιοδικ΅ν καd τ΅ν σειρ΅ν καd νa
διαβάσουν öστω τdς βασικbς âνδείξεις, œστε νa διευκολύνουν τοfς
χρÉστες καd ëαυτούς. Συµβαίνει οî φοιτητbς τÉς çργανώσεως καd
πλεÖστοι ¬σοι µεταπτυχιακοί, ποf µελετοÜν καθηµερινa στc
Bιβλιοθήκη, νa γνωρίζουν τc Bιβλιοθήκη καλύτερα àπe ïρισµένους
•παλλήλους. Συγχρόνως ™ âπανατοποθέτηση τ΅ν πέντε δέκα βιβλίων
µετa τcν ™µερήσια χρήση πλεÖστες ¬σες φορbς γίνεται ε¨κÉ καd ½ς
öτυχε, µb τcν àόριστη δικαιολογία ¬τι “φταÖνε οî φοιτητές”, πράγµα
διαπιστωµένα àναληθές.
Kύριε KοσµÉτορ,
\Eν συµπεράσµατι θa ¦θελα νa âκφράσω τc βαθειά µου πίστη ¬τι
™ Bιβλιοθήκη θa çργανωθÉ µb τcν αîµάτινη προσπάθεια τ΅ν
κληρούχων, àλλa τe àρχικe âρώτηµα θa àναδιατυπώνεται συνεχ΅ς
µπρeς στcν àνθρώπινη àδιαφορία καd àσυνέπεια, ποf µένει ζωντανή,
¬πως σb ¬λες τdς àνθρώπινες âκδηλώσεις, σaν τe µυθικe φίδι.
Mb Tιµή

ΔEΣΠΩ AΘ. ΛIAΛIOY, âπίκ. καθηγήτρια
Πεντηκοστc 1996
ΣYNHMMENA: 1. ^Oδηγίες χρήσης τÉς Bιβλιοθήκης, 2.
^Yποτυπώδεις κατόψεις ¬λων τ΅ν χώρων τÉς Bιβλιοθήκης
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