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ΘEMA: Tέταρτη öκθεση πεπραγµένων γιa τcν çργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς (08.04.1996/
08.09.1996).
Kύριε KοσµÉτορ,
ΣÄς •ποβάλλω τcν Tέταρτη ‰Eκθεση Πεπραγµένων γιa τcν çργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΣχολÉς µας, στcν ïποία συµπεριλαµβάνονται καd οî δράσεις τ΅ν θεριν΅ν µην΅ν.
I. Δράση τοÜ ΠροσωπικοÜ âπd τÉς äλεκτρονικÉς
καταλογογραφήσεως
Oî âπιλεγέντες γιa τcν äλεκτρονικc καταλογογράφηση (κυρίως
àναδροµικc) •πάλληλοι κ. A¨κατερίνα Mπρανιώτου καd κ. XρÖστος
\Aρβανίτης µαζd µb τcν •ποψήφια διδακτόρισσα κ. Πολυξένη BανοÜ,
µετa τcν ïλοκλήρωση τÉς âκπαιδεύσεώς των, ôρχισαν ¦δη µb
âντατικοfς ρυθµοfς τcν âξειδικευµένη âργασία των, ™ κ. Mπρανιώτου
âπd τÉς àναζητήσεως τεκµηρίων στeν ΠTOΛEMAIO, στa LC καd στc
βάση δεδοµένων OCLC µb προοπτικc τcν πρωτότυπη MARC âγγραφή,
ï κ. \Aρβανίτης âπd τÉς διεκπεραιώσεως των HOLDINGS στeν
ΠTOΛEMAIO καd ™ κ. BανοÜ πρeς τe παρeν âπd τÉς àναζητήσεως
τεκµηρίων στeν ΠTOΛEMAIO καd στa LC µb προοπτικc ¬µως τc
µετάβασή της στcν πρωτότυπη MARC âγγραφή. ^H ¬λη âργασία öγινε
µέχρι τώρα µb τa βιβλία ποf öχουν καταγραφÉ µb âσωτερικc πρόχειρη
àρίθµηση j δbν öχουν κανένα καταγραφικe στοιχεÖο. Πρόκειται
οéσιαστικa γιa τc δηµιουργία τοÜ προϋποθετικοÜ πλαισίου
αéτοµατισµοÜ τÉς Bιβλιοθήκης µας. ‰Hδη àναµένεται âντeς τοÜ
Σεπτεµβρίου ™ διεύρυνση τÉς ïµάδας çργανώσεως µb τcν öνταξη τρι΅ν
βιβλιοθηκονόµων τοÜ Προγράµµατος τοÜ AΠΘ “\Eκσυγχρονισµeς τ΅ν
Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ”, ποf θa âργασθοÜν στe χ΅ρο τÉς Bιβλιοθήκης

µας, προκειµένου νa περατωθÉ âντeς τοÜ 1997 ™ àναδροµικc
καταλογογράφηση ïλόκληρης τÉς συλλογÉς. Πρέπει νa âπισηµάνω µb
χαρa καd ôκρα îκανοποίηση ¬τι ™ µέχρι τώρα •ποδοµικc âργασία µας
àπετέλεσε τcν àναµφισβήτητη βάση γιa τcν κατa προτεραιότητα
âπιλογc τÉς Bιβλιοθήκης µας àπe τe Πρόγραµµα “\Eκσυγχρονισµeς
τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ”.
II. ^Eνοποίηση καd χρονολογικeς öλεγχος τ΅ν
Περιοδικ΅ν - Kαταρτισµeς καd καταγραφc τ΅ν Σειρ΅ν.
1. ‰Hδη ïλοκληρώθηκε ™ καταγραφc καd ï µέχρι τεύχους
χρονολογικeς πρ΅τος öλεγχος τ΅ν περιοδικ΅ν. \Aποτέλεσµα τÉς
προσπάθειας αéτÉς εrναι καd ™ öντυπη παραγωγc τοÜ Kαταλόγου τ΅ν
Περιοδικ΅ν, ï ïποÖος διατίθεται καd σb δισκέτα. Mετa τeν τελικe
öλεγχο καd τdς διορθώσεις ï Kατάλογος αéτeς θa δηµοσιευθÉ καd
âπιπλέον θa âνσωµατωθÉ στdς σελίδες τÉς ΣχολÉς στe Internet. Γιa τe
σκοπe αéτe θa πρέπει νa âνηµερωθοÜν οî διδάσκοντες νa
âπιστρέψουν πάραυτα στc Bιβλιοθήκη ¬λα τa τεύχη καd τοfς τόµους
τ΅ν Περιοδικ΅ν, œστε ™ âπίπονη αéτc προσπάθεια νa
συνακολουθεÖται καd àπe τcν àνάλογη βιβλιοθηκονοµικc àκρίβεια. ^O
Kατάλογος αéτeς θa âνηµερώνεται àπe τοÜδε καd στe ëξÉς
äλεκτρονικa µb τcν κάθε νέα παραλαβή, πρÄγµα ποf θa διευκολύνη
¬λους τοfς χρÉστες στcν âπιστηµονική των âργασία àλλa καd τc
Σχολc στeν προγραµµατισµό της γιa τc συµπλήρωση τ΅ν περιοδικ΅ν
j τcν παραγγελία νέων. ^H âργασία τοÜ âλέχγου διεκπεραιώθηκε àπe
τοfς µεταπτυχιακοfς καd προπτυχιακοfς φοιτητbς XρÖστο Φιλιώτη,
Πολυξένη BανοÜ, \Aλέξανδρο \Aναγνωστόπουλο, Bάϊο Bασιλάκη,
\Aθανάσιο ΔιαµαντÉ, \Aνδρέα Zιανίκα, καd Bασίλειο Mπονόβα. ^H
äλεκτρονικc καταγραφc öγινε àπe τcν •πάλληλο τÉς Bιβλιοθήκης κ.
Kυριακc Πάτκου καd τcν κ. Πολυξένη BανοÜ.
2. Tcν ἴδια περίοδο ïλοκληρώθηκε ï καταρτισµeς τοÜ
Kαταλόγου τ΅ν Σειρ΅ν àπe τeν κ. XρÖστο Φιλιώτη, τcν κ. Πολυξένη
BανοÜ καd δευτερευόντως àπe τcν κ. Πάτκου. ^H äλεκτρονικc
καταγραφc öγινε àπe τcν κ. Πολυξένη BανοÜ, ™ ïποία κατάρτισε πρeς
τe παρeν χειρόγραφα καd ¬λες τdς ïδηγητικbς καρτέλες στa ράφια τ΅ν
Περιοδικ΅ν καd τ΅ν Σειρ΅ν. \Aποµένει ™ καταγραφc τ΅ν
περιεχοµένων τÉς κάθε ΣειρÄς, ï öλεγχος στeν χειροκίνητο κατάλογο
καd ™ δηµιουργία νέων καρτελ΅ν, ποf θa àνταποκρίνονται στcν
ïδήγηση τÉς νέας χωροθεσίας.
3. Πραγµατοποιήθηκε ™ παραγγελία γιa τc συµπλήρωση τ΅ν
Περιοδικ΅ν - Σειρ΅ν, κυρίως σb συνέχεια τÉς παραγγελίας τοÜ
παρελθόντος öτους, κατa τcν ïποία εrχε γίνει •πέρβαση 2.550.000
δρχµ., àφοÜ οî àπαντήσεις τ΅ν διαφόρων âκδοτικ΅ν ο-κων τοÜ
âξωτερικοÜ παρουσίασαν καθυστερήσεις. Λεπτοµερcς κατάλογος θa
•ποβληθÉ ±µα τÉ παραδόσει τ΅ν νέων τόµων στcν Kεντρικc
Bιβλιοθήκη. Γιa τe σκοπe αéτe δαπανήθηκε τe ποσeν τ΅ν 2.028.000,
ποf διαβίβασε στcν Kοσµητεία γιa τdς παραγγελίες τ΅ν Περιοδικ΅ν Σειρ΅ν τe TµÉµα Θεολογίας. \Eπίσης 345.000 δρχµ. δαπάνησε ï
Tοµέας τÉς ΔογµατικÉς τοÜ Tµήµατος Θεολογίας, µb ïλικe τe ποσόν
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τοÜ κονδυλίου A2 τοÜ κ. N. Mατσούκα. Γιa τeν ἴδιο σκοπe
δαπάνησαν µέσω της Bιβλιοθήκης ¬λο τe ποσeν τοÜ κονδυλίου A2 οî
καθηγητbς τοÜ Tµήµατος ΠοιµαντικÉς καd KοινωνικÉς Θεολογίας
Mητροπολίτης Περγάµου κ. \Iωάννης Zηζιούλας, κ. \Aθ.
\Aγγελόπουλος, κ. \Aντ. Παπαδόπουλος, κ. \Aθ. Kαραθανάσης, καd ™
âπίκ. καθ. Δ. Λιάλιου
III. \Oργάνωση τ΅ν Θεµατικ΅ν Kύκλων.
^H çργάνωση τ΅ν Θεµατικ΅ν Kύκλων εrχε ½ς σηµεÖο âκκινήσεως
τcν àνάγκη τ΅ν προπτυχιακ΅ν φοιτητ΅ν νa öλθουν σb âπαφc µb τa
κύρια ε¨σαγωγικa öργα τ΅ν µεγάλων θεολογικ΅ν θεµατικ΅ν κύκλων.
^H πρακτικc µÄς ïδήγησε νa âντάξουµε στe τµÉµα αéτe τdς Διατριβbς
- ^Yφηγεσίες, τοfς Kώδικες, τa Xειρόγραφα καd τa ‰Eγγραφα, τa
Πρακτικa τ΅ν Συνεδρίων καd τοfς Tιµητικοfς Tόµους. ‰Eτσι οî
Διατριβbς τοποθετήθηκαν κατ\ àλφαβητικc σειρά, µb διπλc κατάταξη,
οî δηµοσιευµένες καd οî •ποβληθεÖσες σb σχÉµα A4. Στe ëξÉς θa
πρέπει νa µεταβιβάζεται στc Bιβλιοθήκη ≤να àντίτυπο àπe τdς
•ποβαλλόµενες διδακτορικbς καd µεταπτυχιακbς âργασίες, œστε ™
âρευνητικc δραστηριότητα τÉς ΣχολÉς νa öχη µία πρώτη δηµόσια
âµφάνιση καd συγχρόνως ôµεση âρευνητικc àξιοποίηση. Ta Πρακτικa
καd οî Tιµητικοd Tόµοι τοποθετήθηκαν κατa χρονολογικc σειρά. Kατ\
àλφαβητικc σειρa τοποθετήθηκαν τa βιβλία τ΅ν Θεµατικ΅ν Kύκλων
Δογµατική, ^Iστορία τ΅ν Δογµάτων, Γενικc \Eκκλησιαστικc ^Iστορία
καd ^Iστορία τÉς \Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος µb τἰς Πηγές της. ^H
τακτοποίηση καd καταγραφc τοÜ περιεχοµένου τ΅ν Θεµατικ΅ν
Kύκλων δbν öχει ïλοκληρωθÉ. \Aσφαλ΅ς σb δεύτερη φάση θa γίνη ™
âνηµέρωση τοÜ χειροκίνητου καταλόγου µb τcν παραγωγc τ΅ν νέων
καρτελ΅ν. Πρeς τe παρeν öγινε καταγραφc τ΅ν Πρακτικ΅ν (περd
τοfς 250 τόµους) καd τ΅ν Tιµητικ΅ν Tόµων (περd τοfς 150 τόµους).
Λίαν προσεχ΅ς ïλοκληρώνεται àπe τcν κ. Πάτκου ™ äλεκτρονικc
καταγραφή των, ποf θa προσαρτισθÉ στeν Kατάλογο τ΅ν Περιοδικ΅ν
- Σειρ΅ν. ^H τακτοποίηση τ΅ν Θεµατικ΅ν Kύκλων öγινε àπe τeν κ.
Φιλιώτη, τeν κ. \Aναγνωστόπουλο καd τeν κ. Zανίκα, ï ïποÖος
συνέχισε τcν âργασία αéτc µb ¨διαίτερη âπιµέλεια καθ\ ¬λη τc θερινc
περίοδο.
IV. \Oργάνωση τοÜ \Aναγνωστηρίου
^O κ. Zιανίκας τακτοποίησε τdς µεµονωµένες Πατερικbς
\Eκδόσεις κατ\ àλφαβητικc σειρά καd πραγµατοποίσε âν µέρει τeν
öλεγχο τ΅ν σειρ΅ν τ΅ν Πατερικ΅ν Σειρ΅ν καd τ΅ν âκδόσεων τ΅ν
\Aρχαίων ^Eλλήνων καd Λατίνων συγγραφέων, œστε âξ αéτ΅ν ™
περισσότερο πλήρης σειρa νa •πάρχη στe \Aναγνωστήριο, âν΅ οî
δεύτερες j τρίτες σειρbς νa διατίθενται γιa τe δανεισµό.
Διαπιστώθηκε ™ öλλειψη 70 τόµων àπe τc σειρa Sources Chrétiennes,
ποf ™ προµήθειά των προγραµµατίσθηκε γιa τe τρέχον öτος.
\Eλλείψεις •πάρχουν σb κριτικbς âκδόσεις πατερικ΅ν κειµένων καd
Bυζαντιν΅ν ^Iστορικ΅ν. Διαπιστώθηκε ¬τι εrναι àναγκαÖος ≤νας
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συστηµατικότερος τρόπος διεκπερεώσεως τ΅ν ëκάστοτε νέων
παραγγελι΅ν. Θa πρέπει νa àποκλεισθÉ ™ προµήθεια περισσοτέρων
τ΅ν τρι΅ν àντιτύπων ëνeς βιβλίου, καθgς οî χ΅ροι τÉς Bιβλιοθήκης
öχουν µπλοκαρισθÉ àπe τa πολλαπλά, τa ïποÖα πορεύονται πρeς τe
χ΅ρο τÉς \Aποθήκης. Πάντως εrναι τραγικό, âν΅ •πάρχουν τόσες
οéσιαστικbς âλλείψεις, τcν ἴδια στιγµc νa δαπαν΅νται χρήµατα γιa
προµήθεια πολλαπλ΅ν, χωρdς τeν παραµικρe öλεγχο. Tcν âπικόλληση
τ΅ν διακριτικ΅ν âπιθηµάτων στc συλλογc τοÜ \Aναγνωστηρίου καd
τ΅ν Θεµατικ΅ν Kύκλων διενεργεÖ, ¬πως πάντα, ™ κ. Πάτκου.
V. \Eξοπλισµός καd λειτουργία τοÜ φωτοτυπικοÜ Δαπάνη γιa τcν àπασχόληση τ΅ν φοιτητ΅ν.
α. \Aπe τeν προϋπολογισµe τοÜ 1996 ™ Kοσµητεία δαπάνησε
µέχρι τώρα τa ëξÉς ποσa γιa τc Bιβλιοθήκη:
1. Γιa τcν προµήθεια τ΅ν ραφι΅ν BOΓIATZOΓΛOY τοÜ
\Aναγνωστηρίου: 835.995 δρχµ. Γιa ράφια DEXION στe χ΅ρο τοÜ
Σπουδαστηρίου τÉς XριστιανικÉς \AγωγÉς γιa τdς Σειρές: 613.759
δρχµ. Γιa βιβλιοστάτες µεταξf ¬λων τ΅ν ραφι΅ν DEXION: 299.248
δρχµ., ¦τοι σύνολο: 1.749.002 δρχµ.
2. Γιa àναβιβλιοδεσία 330 âφθαρµένων στa âξώφυλλα βιβλίων:
879.320
3. Γιa àναλώσιµα τ΅ν H/Y καd •ποτυπώδη γραφικc ≈λη: 50.000
δρχµ.
Γιa öντυπα καd êπλa δελτία καd öντυπες κάρτες καταγραφ΅ν
διαφόρων µεγεθ΅ν 260.000 δρχµ, ¦τοι σύνολο: 310.000 δρχµ.
4. Γιa τcν àγορa ëνeς H/Y Macintosh 630: 494.999 δρχµ.
Γιa τcν àγορa ëνeς µικροφώνου: 9.999 δρχµ., ¦τοι σύνολο
504.998 δρχµ.
5. Γιa öξοδα τοÜ φωτοτυπικοÜ (\Aνταλακτικa καd âπισκευc πρe
τÉς συµβάσεως, γιa τc σύµβαση, γιa τe χαρτd τ΅ν φωτοαντιγράφων,
γιa τc χρέωση τ΅ν φωτοαντιγράφων, γιa τe γραφίτη καd τcν àγορa
τ΅ν µαγνητικ΅ν καρτ΅ν): 1.652.082 δρχµ.
ΣYNOΛO ΔAΠANΩN Kοσµητείας: 5.095.402 δρχµ.

Πρόβλεψη: \Aγορa δύο H/Y Pentium γιa τdς àνάγκες τοÜ
συνεργείου τÉς καταλογογραφήσεως, περίπου 800.000 δρχµ. καd
500.000 δρχµ. γιa τa öξοδα τοÜ φωτοτυπικοÜ µέχρι τέλους τοÜ 1996.
β. Kαταθέσεις στe \Eρευνητικe Πρόγραµµα \Oργάνωση τÉς
Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς γιa τe 1996 µέχρι σήµερα:
1.065.000 δρχµ.
Δαπανήθηκαν γιa τcν πληρωµc τ΅ν àπασχολουµένων φοιτητ΅ν
τa ëξÉς ποσά:
1. Π. BανοÜ, 08.04 - 08.09.1996= 5 µÉνες χ 50.000 δρχµ.= 250.000
δρχµ
2. X. Φιλιώτης, 08.04 - 08.08.1996= 4 µÉνες χ 50.000 δρχµ =
200.000 δρχµ.
3. \Aλ. \Aναγνωστόπουλος, 08.04 - 08.06.1996= 2 µÉνες χ 25.000
δρχµ. = 50.000 δρχµ.
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4. B. Bασιλάκης, 08.04 - 08.05.1996 = 1 µήνας χ 25.000 = 25.000
δρχµ.
5. \A. Zιανίκας, 08.04 - 08.06.1996 καd 08.07/ 31.07= 3 µÉνες χ
25.000 = 75.000 καd ï διος àπe 01.08 - 01.09.1996 = 1 µήνας χ 50.000
δρχµ. (àλλαγc τÉς συµβάσεώς του, λόγω πολυώρου καd âξουθενωτικÉς
âργασίας) = 50.000, ¦τοι 125.000 δρχµ.
ΣYNOΛO ΔAΠANHΣ ΦOITHTΩN àπe 08.04.1996 µέχρι
08.09.1996: 650.000 δρχµ. YΠOΛOIΠO ΠPOΓPAM M ATOΣ:
414.404 δρχµ.
Kατa τe αéτe διάστηµα βοήθησαν στcν âργασία τÉς çργανώσεως
καd âθελοντικa οî προπτυχιακοd φοιτητbς \Aθ. ΔιαµαντÉς, B.
Mπονόβας καd τελευταÖα ï \Aπ. Aéγέρος, ¬πως âπίσης οî
µεταπτυχιακοd φοιτητbς \Hλ. Kεσµίρης, Π. Bαλσαµίδης, \Aλ.
ΣουκκαρÄ καd \Iω. Παπαστερίου.
VI. Tεχνικbς âργασίες
Oéδεµία öνδειξη •λοποιήσεως •πάρχει γιa τc µελέτη ποf
•ποβλήθηκε στcν Πρυτανεία γιa τcν τεχνικc âπιστήριξη τ΅ν χώρων
τÉς Bιβλιοθήκης. Ta προβλήµατα παραµένουν ½ς öχουν âκτεθÉ καd
àναλυθÉ στdς προηγούµενες \Eκθέσεις Πεπραγµένων.
VII.\Eγκατάσταση τοÜ Δικτύου τοÜ AΠΘ στc Σχολή Προοπτικc τοÜ öργου çργανώσεως καd âκσυγχρονισµοÜ τÉς
Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς
1. ^H âγκατάσταση τοÜ Δικτύου τοÜ AΠΘ πραγµατοποιήθηκε τe
β΄ δεκαπενθήµερο τοÜ \Iουλίου, σύµφωνα µb τcν πρόταση τÉς
Kοσµητείας. ≠Oσο âπιτρεπόταν àπe τdς τεχνικbς παραµέτρους καd τdς
συµβατικbς προϋποθέσεις τοÜ διαγωνισµοÜ, ποf διεξήχθη àπe τcν
\Eπιτροπc Δικτύου του AΠΘ, τέθηκαν οî βάσεις καd κάποιας
âπεκτάσεως, œστε νa âνταχθοÜν µελλοντικa στe Δίκτυο περισσότεροι
χ΅ροι. Oî τεχνικοd προσπάθησαν νa κάνουν τcν âγκατάσταση τ΅ν
καναλι΅ν χωρdς νa âπιβαρύνουν περαιτέρω τοfς τοίχους καd
συγχρόνως νa δώσουν λύσεις ποf θa διασφαλίζουν τc διαδροµc τÉς
çπτικÉς ἴνας. ^H λειτουργία τοÜ Δικτύου àρχίζει καταυτάς. Θa
àκολουθήση âνηµερωτικe δελτίο µb στοιχεÖα γιa τeν πρόσθετο
âξοπλισµe καd τe λογισµικe ποf àπαιτεÖται γιa τcν πρόσβαση στe
Δίκτυο. \Eπισηµαίνω ¬τι ™ Θεολογικc Σχολc συνδέεται πρώτη µεταξf
τ΅ν τεσσάρων Σχολ΅ν τοÜ διαγωνισµοÜ (\Oδοντιατρική, Nοµική,
Φιλοσοφική, Θεολογική), καθgς διευκολύνθηκε ™ âγκατάσταση τοÜ
Δικτύου χωρdς âκκρεµότητες καd παλινδροµήσεις. Oî συνέπειες αéτÉς
τÉς στάσης τÉς ΣχολÉς µας àντικατοπτρίζονται ôµεσα στcν çργάνωση
τÉς Bιβλιοθήκης µας.
2. Mb τcν âγκατάσταση καd τcν καταυτaς λειτουργία τοÜ
Δικτύου τέθηκαν οî βάσεις καd ïρίσθηκε τe πλαίσιο âφαρµογÉς τοÜ
Προγράµµατος "\Eκσυχρονισµeς τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ" στc
Bιβλιοθήκη µας. Kατa τc διάρκεια τοÜ θέρους ™ •πεύθυνη τοÜ τοµέα
τÉς àναδροµικÉς καταλογογραφήσεως κ. Eûα Mπουγατζέλη
προετοίµασε σb συνεργασία µb τοfς κ. Mπρανιώτου, κ. BανοÜ καd κ.
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\Aρβανίτη τe •λικe τÉς àναδροµικÉς καταλογογραφήσεως καd àπe τdς
àρχbς τοÜ θέρους öχουν προχωρήση àπe κοινοÜ στcν •λοποίηση.
\Aσφαλ΅ς ™ Σχολc θa πρέπει νa προβÉ στdς δέουσες âνέργειες, œστε ™
κ. BανοÜ (µία âπιστήµων µb πέντε ξένες γλ΅σσες, πτυχιοÜχος
Θεολογίας καd âπd πτυχίω στc Bιβλιθηκονοµία τοÜ TEI
Θεσσαλονίκης) νa öχη τcν àνάλογη µb τcν âργασία ποf προσφέρει
àµοιβή, γιατd εrναι ôκρως ôδικο, âν΅ ™ ἴδια àποτελεÖ βασικe στέλεχος
τÉς çργανώσεως, ™ καθαρc àµοιβή της νa παραµένη στe συµβολικe
ποσe τ΅ν 32.000 δρχµ., πληρωµc ποf πραγµατοποιεÖται µάλιστα àπe
τa öσοδα τοÜ φωτοτυπικοÜ, µέσω δηλ. τοÜ αéτοχρηµατοδοτούµενου
\EρευνητικοÜ Προγράµµατος τÉς Bιβλιοθήκης. Σb τελευταία àνάλυση
•φίσταται äθικe θέµα πλcν τοÜ •παρκτοÜ (τοÜ •παρκτότατου)
προβλήµατος τÉς âπιβιώσεως, δεδοµένου ¬τι ™ κ. BανοÜ εrναι çρφανc
àπe τοfς δύο γονεÖς καd χωρdς ôλλους ο¨κονοµικοfς πόρους.
Στe πλαίσιο çργανώσεως τ΅ν χώρων τÉς καταλογογραφήσεως
πρέπει νa µετακινηθοÜν àµέσως οî βοηθοd àπe τe γραφεÖο ποf
âπικοινωνεÖ µb τc Bιβλιοθήκη, ¬που âγκαταστάθηκε θέση âργασίας τοÜ
Δικτύου καd ¬που θa âργάζονται οî συνεργάτες τÉς àναδροµικÉς
καταλογογραφήσεως, καd àπ\ ¬που àναγκαστικa θa διεκπεραιώνεται
ï κύριος ùγκος τοÜ •λικοÜ τÉς καταλογογραφήσεως, καθότι στe
γραφεÖο τÉς Bιβλιοθήκης öχει δηµιουργηθÉ τe àδιαχώρητο.
Kύριε KοσµÉτορ,
Γιa µία àκόµη φορά âπιτρέψτε µου νa τονίσω ¬τι ™ Bιβλιοθήκη
µας çργανώνεται καd µέσα στe 1997 τe öργο θa βρίσκεται στe
τελευταÖο στάδιο, •φίσταται ¬µως ™ àνησυχία, ποf προέρχεται àπe τe
γεγονeς ¬τι κάποιοι •πάλληλοι βρίσκονται âκτeς κλίµατος τ΅ν
συντελουµένων. ‰Eτσι öχουν ¦δη àναφανÉ τa πρ΅τα προβλήµατα στc
λειτουργία τÉς Bιβλιοθήκης στc νέα της µορφή. Π.χ. •πάρχει
àδυναµία στcν âπανατοποθέτηση τ΅ν βιβλίων àπe •παλλήλους τÉς
λειτουργίας, âν΅ τcν âργασία τοÜ κλητήρα τcν διενεργοÜν οî
•πόλοιποι •πάλληλοι, οî φοιτητbς τοÜ Προγράµµατος τÉς
çργανώσεως, µέχρι καd ™ γράφουσα.
Mb τc χαρa τÉς âνάρξεως τοÜ νέου àκαδηµαϊκοÜ öτους καd τcν
προσήκουσα τιµή,

ΔEΣΠΩ AΘ. ΛIAΛIOY, âπίκουρη καθηγήτρια
ΣYNHMMENA: 1. Kατάλογος τ΅ν Περιοδικ΅ν - Σειρ΅ν, 2.
Δισκέτα µb τe ἴδιο περιεχόµενο (Word 5.1 γιa Macintosh)
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