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ΘEM A: Πέµπτη öκθεση πεπραγµένων γιa τcν çργάνωση τÉς
Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς (08.09.1996/ 08.01.1997).
Kύριε KοσµÉτορ,
ΣÄς •ποβάλλω τcν Πέµπτη ‰Eκθεση Πεπραγµένων γιa τcν çργάνωση
τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΣχολÉς µας, âνόψει µάλιστα καd τÉς âντάξεως τÉς
Bιβλιοθήκης µας στe Πρόγραµµα "\Eκσυγχρονισµeς τοÜ συστήµατος τ΅ν
Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ".
I. Δράση τοÜ ΠροσωπικοÜ âπd τÉς äλεκτρονικÉς καταλογογραφήσεως
Oî •πάλληλοι κ. A¨κατερίνα Mπρανιώτου καd κ. XρÖστος \Aρβανίτης
µαζd µb τcν •ποψήφια διδακτόρισσα κ. Πολυξένη BανοÜ, συνέχισαν τcν
âργασία των âπd τÉς àναδροµικÉς καταλογογραφήσεως, ™ κ. Mπρανιώτου âπd
τÉς àναζητήσεως τεκµηρίων στeν ΠTOΛEMAIO, στa LC καd στc βάση δεδοµένων OCLC, 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 στόχο τcν öνταξη στc συλλογc τÉς Bιβλιοθήκης τ΅ν àκατάγραφων βιβλίων ποf öχουν παραδοθÉ àπe τe προσωπικe τÉς
ΣχολÉς. \Aπe τcν öναρξη τÉς δράσης öγιναν περd τdς 3.000 àναζητήσεις καd
700 διεκπεραιώσεις HOLDINGS. \Eπίσης öγιναν 300 νέες καταχωρήσεις
CDMARCS µέσω τÉς LC, 250 καταγραφbς µέσω τοÜ ΠTOΛEMAIOY, καd 150
φόρµες πρω-τότυπης àναδροµικÉς καταλογογραφήσεως. ^H âπιστροφc τ΅ν
κατa καιροfς δανεισθέντων βιβλίων καd âκείνων ποf διάφορα µέλη ΔEΠ
παρέλαβαν κατa καιροfς àπευθείας àπe τcν Kεντρικc Bιβλιοθήκη, χωρdς
¬µως νa γίνη διαπιστωµένα παράλληλη âνηµέρωση τÉς Bιβλιοθήκης µας
κρίνεται âπείγουσα γιa δύο κυρίως λόγους: α) Γιa νa γίνη âκκαθάριση τοÜ
καταλόγου τÉς Bιβλιοθήκης µας στc βάση δεδοµένων τοÜ προγράµµατος
ΠTOΛEMAIOΣ, ¬που ™ Bιβλιοθήκη µας φαίνεται νa εrναι χρεωµένη µb
βιβλία ποf οéδέποτε παραλήφθηκαν, καd β) Na διευκολυνθÉ ™ χωροθεσία,
κυρίως τ΅ν Σειρ΅ν, àφοÜ ™ µc ταυτόχρονη âπιστροφc δηµιουργεÖ συνεχ΅ς
νέες àνάγκες γιa µετακινήσεις σb µεγάλη öκταση, πράγµα ποf καθιστÄ τcν
âργασία µας âπίπονη ôνευ λόγου καd συγχρόνως δηµιουργεÖ καθυστερήσεις.

Πάντως πρέπει νa •πογραµµίσω ¬τι ™ àπόκτηση τÉς âµπειρίας àπe
τοfς τρεÖς προαναφερθέντες •πÉρξε ï καθοριστικeς παράγοντας διεκδίκησης
γιa τcν öνταξη κατa προτεραιότητα τÉς Bιβλιοθήκης µας στe Πρόγραµµα
“\Eκσυγχρονισµeς τοÜ συστήµατος τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ”. ‰Hδη àναµένεται καταυτaς ™ σύσταση τοÜ συνεργείου τÉς àναδροµικÉς
καταλογραφήσεως τÉς Bιβλιοθήκης µας µb τcν προσέλευση 3 - 4
βιβλιοθηκονόµων àπe τe Πρόγραµµα “\Eκσυγχρονισµeς τοÜ συστήµατος τ΅ν
Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ”.
II. Περιοδικa καd καταγραφc τ΅ν Σειρ΅ν.
1. ‰Hδη ™ öντυπη παραγωγc τοÜ Kαταλόγου τ΅ν Περιοδικ΅ν (διατίθεται καd σb äλεκτρονικc µορφc µb συνδροµc 2.000 δρχµ.) àποτελεÖ τeν κύριο
δείκτη τ΅ν νέων παραγγελι΅ν καd τοÜ συστήµατος διαδανεισµοÜ âν σχέσει
κυρίως µ\ αéτe τe TµÉµα.
2. ^O τελικeς àλφαβητικeς öλεγχος τ΅ν Σειρ΅ν öγινε àπe τcν κ. BανοÜ,
âν΅ ™ âσωτερικc àλφαβητικc ¦ κατa àρίθµηση κατάταξη κάθε ΣειρÄς
πραγµατοποιεÖται κατa προαίρεση àπe φοιτητbς àµφοτέρων τ΅ν Tµηµάτων.
Πρeς τe παρeν öλαβαν µέρος φοιτητbς τ΅ν âπιλεγοµένων µαθηµάτων τ΅ν κ.
Mατσούκα καd Δ. Λιάλιου, οî ïποÖοι εrναι οî ëξÉς: \I. Ψήφας, \I. Λίλης, A¨κ.
Pήγα, Σ. Kαζαντζόγλου, Δ. Λαµπρίδου, \Aθ. Mεζανίτου, \A. Mπίλη, \A.
Σπανδώνης, ^E. Λαζοπούλου, M. Γκαρίπη, Λ. Kουτσός, \I. ΠαπουτσÉς, B.
Kοσµίδου, K. Στεφανίδου, E. Γκάρα, Γ. Kωστόπουλος, \A. Tσέα, \E.
Nικολαΐδου, X. Xριστοδούλου, \A. Παπαδοπούλου, E. \Aντωνάκης, A¨κ.
\Aραµπατζίδου, N. Zέκιος, E. Kαρακατσάνη, Z. Kοπαρανίδου, B.
Mουλαΐµη, P. Παπαδάκης, \A. Σιάβου. Te συντονισµe διεξάγει µb
•ποδειγµατικc συνέπεια καd τάξη ï προπτυχιακeς φοιτητcς κ. \Aνδρέας
Zιανίκας, ï ïποÖος πραγµατοποιεÖ καd µία βασικc âνηµέρωση τ΅ν φοιτητ΅ν
στa διάφορα Tµήµατα τÉς Bιβλιοθήκης. Στa ἴδια πλαίσια σb ôµεση
προοπτικc βρίσκεται ™ 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. Kατa τe αéτe διάστηµα βοήθησαν στcν âργασία τÉς çργανώσεως ™
µεταπτυχιακc φοιτήτρια κ. \Aλεξία ΣουκαρÄ, âν΅ µία ïµάδα φοιτητ΅ν
àποτελούµενη àπe τοfς Bαλάντη Παπαγεωργίου, Zαφειρώ Nικολάου,
Pαδάµανθο Παπαδάκη, Λεωνίδα Kουτσό, Bάϊο Bασιλάκη, \Iωάννη Πολίτη
µb συντονιστc τeν \Aνδρέα Zιανίκα ¦λεγξαν τa πολλαπλa τοÜ β΄ •πογείου
καd τακτοποίησαν τa πολλαπλa ποf θa µεταφερθοÜν σύντοµα στe \AρχεÖο
τÉς Bιβλιοθήκης.
4. ‰Eγινε ™ παράδοση 40 τόµων τÉς σειρÄς Sources Chrétiennes, âν΅ ™
παράδοση ôλλων περίπου 40 τόµων θa γίνη στdς àρχbς Φεβρουαρίου µb τe
νέο προϋπολογισµό, œστε νa εrναι πλήρης ™ σειρa αéτc στe \Aναγνωστήριο.
Στe χ΅ρο τοÜ ^IστορικοÜ Σπουδαστηρίου •πάρχουν (ùχι πλήρεις) δεύτερες
Σειρbς πατερικ΅ν κειµένων, διa τ΅ν ïποίων διεξάγεται ï δανεισµός.
III. \Oργάνωση τ΅ν Θεµατικ΅ν Kύκλων.
Πλcν τοÜ âλέγχου τ΅ν καταλόγων τ΅ν δηµοσιευµένων διδακτορικ΅ν
διατριβ΅ν (•φηγεσι΅ν καd µεταπτυχιακ΅ν) συνεχίστηκε àπe τeν κ. Zιανίκα
™ καταγραφc τ΅ν διατριβ΅ν καd µεταπτυχιακ΅ν âργασι΅ν A4, ποf öχουν
•ποβληθÉ ½ς γνωστeν στa δύο Tµήµατα, œστε νa ïλοκληρωθÉ σύντοµα ï
Kατάλογος τ΅ν διατριβ΅ν, γιa νa •ποβληθÉ καd στe \Eθνικe Kέντρο
Tεκµηρίωσης. Πάντως öχει ¦δη καταγραφÉ äλεκτρονικa àπe τcν κ. Πάτκου
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καd âκτυπωθÉ ï Kατάλογος τ΅ν δηµοσιευµένων διδακτορικ΅ν (•φηγεσι΅νµεταπτυχιακ΅ν), ï Kατάλογος τ΅ν Πρακτικ΅ν καd τ΅ν Tιµητικ΅ν Tόµων.
IV. \Oργάνωση τοÜ \Aναγνωστηρίου
‰Hδη στe χ΅ρο τÉς Bιβλιοθήκης öχουν âνταχθÉ τa δύο παρακείµενα
γραφεÖα, ¬που öχουν µεταφερθÉ τa •πe âπεξεργασία πρeς καταλογογράφηση
βιβλία. ^O χ΅ρος τακτοποιεÖται γιa νa •ποδεχθÉ τe συνεργεÖο τÉς
àναδροµικÉς καταλογογραφήσεως. \AπαιτεÖται ½στόσο νa âνταχθÉ ôµεσα
στe χ΅ρο τοÜ \Aναγνωστηρίου ï διάδροµος (2χ7 µ.), ï µεταξf
\Aναγνωστηρίου καd Kυλικείου, œστε νa µεταφερθÉ στe \Aναγνωστήριο
àφενeς ï θεµατικeς κύκλος ^Aγία Γραφή, àφετέρου νa διευρυνθÉ κάπως ï
χ΅ρος τοÜ \Aναγνωστηρίου, γιατd ™ προσέλευση τ΅ν φοιτητ΅ν εrναι
συνεχ΅ς αéξανόµενη καd οî θέσεις âργασίας σχεδeν δbν καλύπτουν τdς
àνάγκες. ‰Iσως µία σκέψη πρeς öνταξη καd ëνeς τµήµατος τοÜ Kυλικείου θa
qταν µία καλύτερη λύση µελλοντικά (;).
V. \Eξοπλισµός καd λειτουργία τοÜ φωτοτυπικοÜ - Δαπάνη
γιa τcν àπασχόληση τ΅ν φοιτητ΅ν.
α. ^H Kοσµητεία δαπάνησε: 118.000 δρχµ. γιa κάρτες Δικτύου, 100.000
δρχµ. γιa χαρτd A4 γιa τe φωτοτυπικό, 16. 500 δρχµ. γιa γραφίτη τοÜ
âκτυπωτÉ, 275.000 δρχµ. γιa âγκατάσταση ραφι΅ν στe β΄ γραφεÖο τÉς
Bιβλιοθήκης καd 180.000 δρχµ. γιa βιβλιοδεσία Περιοδικ΅ν (^Eλληνικ΅ν),
ποf öρχονται στc Bιβλιοθήκη χωρdς τc µεσολάβηση τÉς KεντρικÉς
Bιβλιοθήκης τοÜ AΠΘ. Σύνολο δαπαν΅ν: 705.000 δρχµ.
ΣYNOΛO ΔAΠANΩN KOΣMHTEIAΣ γιa τc Bιβλιοθήκη àπe τeν
προϋπολογισµe τοÜ 1996 : 6.005.402 δρχµ.
β. Te TµÉµα Θεολογίας δαπάνησε γιa τc Bιβλιοθήκη τe ποσeν τ΅ν
160.000 δρχµ. γιa προµήθεια καρτ΅ν âγγραφÉς διαφόρων µεγεθ΅ν καd
γραφικÉς ≈λης.
γ. Δαπανήθηκαν γιa τcν πληρωµc τ΅ν àπασχολουµένων φοιτητ΅ν τa
ëξÉς ποσά:
1. Π. BανοÜ, 08.09 .1996- 08.01.1997= 5 µÉνες χ 50.000 δρχµ.= 250.000
δρχµ
2. X. Φιλιώτης, 08.09 - 08.10.1996= 1 µÉνες χ 50.000 δρχµ = 50.000
δρχµ.
5. \A. Zιανίκας, 01.09. 1996- 01.01.1997, = 5 µÉνες χ 50.000 δρχµ.=
250.000 δρχµ
ΣYNOΛO ΔAΠANHΣ ΦOITHTΩN κατa τe διάστηµα 08.09 .199608.01.1997: 550.000 δρχµ. YΠOΛOIΠO ΠPOΓPAMMATOΣ: 754.710 δρχµ.
Mετa àπe α τησή µας στcν \Eπιτροπc \Eρευν΅ν τοÜ AΠΘ τe Πρόγραµµά µας "\Oργάνωση τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς" àπηλλάγη àπe
τdς κρατήσεις 10% âπd τ΅ν καταθέσεων τ΅ν âσόδων àπe τe φωτοτυπικό, καd
τe παρακρατηθbν ποσeν τ΅ν 178.000 âσνωµατώθηκε στe προαναφερθbν
•πόλοιπο τοÜ Προγράµµατος.
VI. Tεχνικbς âργασίες
α) ‰Eγινε âγκατάσταση τοÜ äλεκτρικοÜ πίνακα καd τέθηκαν σb
λειτουργία τa δύο σώµατα ψύξεως καd θερµάνσεως, œστε νa âξασφαλισθÉ
µία κατ\ âλάχιστο προσέγγιση τÉς âνδεικνυόµενης θερµοκρασίας
καταστάσεως τ΅ν βιβλίων.
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β) Mb τe ποσeν τ΅ν 100.000 δρχµ. àπe τdς γενικbς πιστώσεις τοÜ AΠΘ
àγοράσθηκαν καd παραδίδονται καταυτάς ëπτa καθίσµατα γιa τcν
çργάνωση τοÜ χώρου τοÜ συνεργείου τÉς καταλογογραφήσεως.
γ) ^Ως πρeς τc γενικότερη τεχνικc âπιστήριξη τ΅ν χώρων, ποf θa
βαρύνη αéτονόητα καd àποκλειστικa τdς γενικbς πιστώσεις τοÜ AΠΘ, οéδbν
âπράχθη πρeς τe παρόν.
VII. Προοπτικc τοÜ öργου çργανώσεως καd âκσυγχρονισµοÜ
τÉς Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς
I. α) ^H äλεκτρονικc καταλογογράφηση συνεχίζεται κατa τa
περιλαµβανόµενα στcν πρώτη ëνότητα τÉς παρούσης.
β) Θa συνεχισθÉ ™ καταγραφc τοÜ περιεχοµένου ëκάστης ΣειρÄς καd
τ΅ν •πολοίπων Θεµατικ΅ν Kύκλων µb τc βοήθεια âθελοντ΅ν φοιτητ΅ν.
II. α) \Eκφράζεται ï βάσιµος φόβος ¬τι, λόγω τÉς µc
χρηµατοδοτήσεως, θa εrναι δύσκολο νa ëτοιµασθÉ µb τcν εéκαιρία τοÜ
Συνεδρίου τÉς ΣχολÉς κατa τe Mάιο τοÜ 1997 ™ ‰Eκθεση Παλαιτύπων
βιβλίων τÉς Bιβλιοθήκης, àφοÜ τa παλαιότερα καd πολυτιµότερα χρήζουν
µιÄς öστω καd •ποτυπώδους συντηρήσεως.
β) Kατa τcν âκτίµηση τÉς κ. ΣκεπαστιανοÜ, ποf διδάσκει τe µάθηµα
τÉς συντηρήσεως Παλαιτύπων στe TµÉµα Bιβλιοθηκονοµίας τοÜ TEI
Θεσσαλονίκης τe κόστος γιa τc συντήρηση τÉς συλλογÉς θa àνέλθη στe
ποσeν τ΅ν 400.000.000 δρχµ. ‰Hδη γίνεται âνηµέρωση, œστε νa
âξασφαλισθοÜν πόροι àπe τcν Eéρωπαϊκc ≠Eνωση σb συνεργασία µb τc
Γενικc Γραµµατεία ‰Eρευνας καd Tεχνολογίας.
γ) Πάντως τeν καταρτισµe τοÜ καταλόγου τ΅ν Παλαιτύπων âπεξεργάζεται ™ κ. BανοÜ στa πλαίσια τÉς πτυχιακÉς της âργασίας στe TµÉµα Bιβλιοθηκονοµίας τοÜ TEI Θεσσαλονίκης, τÉς ïποίας ™ âργασία θa àποτελέση τc
βάση γιa τcν àξιοποίηση αéτÉς τÉς τόσο πολύτιµης συλλογÉς.
Kύριε KοσµÉτορ,
Παρa τcν προσπάθεια γιa àµφισβήτηση ποf âκδηλώθηκε κατa
καιρούς, καd âντάθηκε âσχάτως µb στόχο τc γράφουσα στa πλαίσια
συγκεκριµένεης σκοπιµότητος (;), θa ¦θελα νa σÄς διαβεβαιώσω ¬τι ™ ïµάδα
τÉς çργανώσεως θa συνεχίση νa âργάζεται µb àµείωτο µεράκι καd àτέλειωτο
καηµό, œστε ™ Bιβλιοθήκη µας νa àποτελέση κριτήριο, ¬πως συµβαίνει κατa
τa διεθνή, καθgς καλa γνωρίζουµε, âπιστηµονικa δεδοµένα, τÉς
àναβάθµισης τ΅ν σπουδ΅ν στc Σχολή µας, τωόντι ½ς àντίδοτο σb âµπαθεÖς
λογισµοfς καd φθοροποιa πάθη.
Mb τdς εéχbς γιa τe νέο âνιαυτe τÉς χρηστότητος Kυρίου
καd τcν προσήκουσα τιµή,

ΔEΣΠΩ AΘ. ΛIAΛIOY, âπίκουρη καθηγήτρια
ΣYNHMMENA: Kατάλογος Διατριβ΅ν, Πρακτικ΅ν, Θεµατικ΅ν Kύκλων καd δισκέτα H/Y µb τe αéτe περιεχόµενο.
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