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ΘEM A: ≠Eκτη ‰Eκθεση Πεπραγµένων γιa τcν çργάνωση τÉς
Bιβλιοθήκης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς (08.01.1997/ 08.05.1997).
Kύριε KοσµÉτορ,
ΣÄς •ποβάλλω τcν ≠Eκτη ‰Eκθεση Πεπραγµένων γιa τcν çργάνωση τÉς
Bιβλιοθήκης τÉς ΣχολÉς µας, µb τcν âπισήµανση ¬τι öχουν ¦δη συµπληρωθÉ
àκριβ΅ς δύο öτη àπe τc σύσταση τÉς ^EπταµελοÜς \EπιτροπÉς καd ëνάµισυ
χρόνος àπe τcν öναρξη τ΅ν âργασι΅ν ëνοποιήσεως καd àναδροµικÉς
καταλογογραφήσεως τÉς συλλογÉς, âν΅ διανύεται τe α΄ τρίµηνο âφαρµογÉς
τοÜ προγράµµατος τοÜ AΠΘ,"\Eκσυγχρονισµeς τοÜ συστήµατος τ΅ν
Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ".
I. Δράση âπd τÉς äλεκτρονικÉς καταλογογραφήσεως
α) 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 âπd τÉς àναζητήσεως τεκµηρίων στeν
ΠTOΛEMAIO καd στa LC, ™ ïποία κ. BανοÜ âντάχθηκε àπe 10. 03. 1997,
πρωτεύοντας µάλιστα, στe πρόγραµµα τοÜ AΠΘ, "\Eκσυγχρονισµeς τοÜ
συστήµατος τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ".
Kατa τe παρελθeν λοιπeν τετράµηνο öγιναν 500 àναζητήσεις, 300
διεκπεραιώσεις HOLDINGS καd 100 πρωτότυπες καταλογογραφήσεις κατa τe
Uni - MARC. Συγχρόνως διεκπεραιώθηκαν οî àλλαγbς στeν τοπογραφικe
κατάλογο (Location) τ΅ν µέχρι τοÜδε νέων καταχωρήσεων καd ¬λων τ΅ν νέων
παραλαβ΅ν, γιa τdς ïποÖες öγινε καd ™ àλλαγc τÉς ταξινόµησης στe
χειροκίνητο κατάλογο. Mέρος τÉς âργασίας •πÉρξε καd ™ προετοιµασία πρeς
βιβλιοδεσία 1300 τόµων περιοδικ΅ν καd âφθαρµένων βιβλίων àπe τοfς κ.
Mπρανιώτου, κ. Tσαρουχίδου, κ. ΣουκαρÄ, κ. Zιανίκα ^H τοπογραφικc

καταχώρηση στον ΠTOΛEMAIO τ΅ν βιβλίων τοÜ \Aναγνωστηρίου καd τ΅ν
Θεµατικ΅ν Kύκλων εrναι ™ ôµεση προτεραιότης γιa τe àρξάµενο τρίµηνο, γι\
αéτe ™ παράδοση τ΅ν σειρ΅ν καd τ΅ν λεξικ΅ν àπe µέρους τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ
κρίνεται πιa âπείγουσα. Tcν âργασία παραλαβÉς τ΅ν âπιστρεφοµένων
βιβλίων παρακολουθεÖ ™ κ. Παλλίδου. \Eπικουρικa συντρέχει καd τe
συνεργεÖο τÉς àναδροµικÉς, àφοÜ τa âπιστρεφόµενα καταλογογραφοÜνται
κατa προτεραιότητα.
β) \Aπe 10.03.1997 âφαρµόζεται στc Bιβλιοθήκη τe πρόγραµµα τοÜ
AΠΘ,“\Eκσυγχρονισµeς τοÜ συστήµατος τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ”, µb
τριµελbς συνεργεÖο âκ τ΅ν 1) κ. Πολυξένης BανοÜ, 2) κ. Eéάγγελου Kαρκάνη,
καd 3) κ. ^Eλένης Δρεπανίδου. Πρέπει νa •πογραµµισθÉ ¬τι οî τρεÖς αéτοd
συνεργάτες •πάγονται στe πρόγραµµα τοÜ AΠΘ µb πρόεδρο τeν καθηγητc κ.
Mανωλίκα καd δbν εrναι •πάλληλοι τÉς Bιβλιοθήκης. TοÜτο σηµαίνει ¬τι
öχουν ½ς àποκλειστική των âργασία τcν àναδροµικc καταλογογράφηση, γιa
τcν ïποία καd âλέγχονται σb ëβδοµαδιαία µάλιστα βάση, καd κατ\ οéδένα
τρόπο δbν πρέπει νa τοfς âµπλέκουµε στc λειτουργία τÉς Bιβλιοθήκης οûτε
καd νa âνοχλοÜνται στe ε¨δικό öργο τους. Σηµειώνω αéτό, γιατd
δηµιουργήθηκε ™ âντύπωση σb µερικa µέλη ΔEΠ, àκόµη καd σb •παλλήλους
τÉς Bιβλιοθήκης, ¬τι οî προαναφερθέντες προσλήφθηκαν γιa διεκπεραιωτικbς
âργασίες. Te πρeς τe παρeν τριµελbς συνεργεÖο διεκπεραιώνει περd τdς 2.000
καταγραφbς τe µήνα. Συνδετικeς κρίκος µεταξf τÉς Bιβλιοθήκης, τοÜ
συνεργείου τ΅ν βιβλιοθηκονόµων καd τ΅ν •πευθύνων τοÜ προγράµµατος
εrναι ™ •πεύθυνη βιβλιοθηκονόµος τÉς Bιβλιοθήκης µας κ. A¨κατερίνα
Mπρανιώτου. \Aπe τοfς •παλλήλους •πe âκπαίδευση στeν ΠTOΛEMAIO
τελεÖ ™ κ. Πάτκου. \Aποτελέσµατα τÉς âκπαιδεύσεως αéτÉς δbν àξιολογοÜνται
πρeς τe παρόν.
Πάντως àπe τcν προσπάθεια τ΅ν δύο âτ΅ν καθίσταται πλέον
σαφέστατο ¬τι ™ λειτουργία καd ™ çργάνωση τ΅ν βιβλιοθηκ΅ν µπορεÖ νa
διεξαχθÉ µb âπαγγελµατίες καd µόνο βιβλιοθηκονόµους, γιατd εrναι τa ôτοµα
ποf öχουν καd τdς γνώσεις καd τe µεράκι, πράγµατα ποf àπαντοÜν
σπανιότερα στοfς κατa τύχη ε•ρεθέντες στοfς χώρους τ΅ν βιβλιοθηκ΅ν, τοfς
ïποίους πρέπει νa âνθαρρύνης j καd νa τοfς παρακαλÉς συνεχ΅ς γιa νa
âργασθοÜν.
II. \Oργάνωση τÉς ΣυλλογÉς
1.\Aπe τe πρόγραµµα τοÜ AΠΘ,"\Eκσυγχρονισµeς τοÜ συστήµατος
τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ AΠΘ, δαπανήθηκε τe ποσeν τ΅ν 630.000 δρχµ. γιa τc
συµπλήρωση τÉς σειρÄς Sources Chrétiennes τοÜ \Aναγνωστηρίου, µb 42
τόµους, ™ ïποία τώρα εrναι σχεδeν πλήρης. Συµπλήρωση τ΅ν σειρ΅ν καd
τ΅ν περιοδικ΅ν µπορεÖ νa γίνη µέσω τοÜ προγράµµατος αéτοÜ, àλλa ™
Σχολc θa πρέπει νa καλύπτη τdς δαπάνες τοÜ äλεκτρονικοÜ âξοπλισµοÜ, ποf
δbν προβλέπονται àπe τe πρόγραµµα.
2. Παραγγελίες γιa τc συµπλήρωση περιοδικ΅ν καd σειρ΅ν, καθgς καd
CD δbν öχουν προχωρήσει, γιατd àσφαλ΅ς καd δbν εrµαι διατεθειµένη πλέον
νa παρακαλ΅ τa µέλη ΔEΠ (πολλbς φορbς καd •βριζοµένη) νa διαθέσουν γιa
τe σκοπe αéτe µέρος τοÜ κονδυλίου A2. \Eπιπλέον, ™ διαδικασία τÉς
διεκπεραίωσης τ΅ν παραγγελι΅ν συνήθως καλύπτει χρονικc περίοδο ëνeς
ëξαµήνου, καd γι\ αéτe θa πρέπει νa διενεργηθÉ àπe τc νέα κοσµητεία.
Προσωπικa δbν θa ¦θελα µb κανένα τρόπο νa àναλάβω παραγγελίες, ποf θa
âκαλούµην âνδεχοµένως νa καλύψω µb προσωπικc δαπάνη.
III.\Oργάνωση τοÜ \Aναγνωστηρίου
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Παραµένει τe αἴτηµα 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 (; ). Πάντως
ï χ΅ρος τ΅ν δύο γραφείων πρeς τcν πλευρa τοÜ Kυλικείου àξιοποιήθηκε µb
τcν âγκατάσταση τοÜ συνεργείου τÉς καταλογογραφήσεως, καd qταν ™ ¬λη
•ποδοµc (çργάνωση συλλογÉς, âκπαίδευση τ΅ν δύο •παλλήλων,
âγκατάσταση τοÜ Δικτύου, äλεκτρονικeς âξοπλισµός) ποf εrχε συντελεσθÉ
àπe τe Mάΐο τοÜ 1995 ποf öφερε τcν öνταξη τÉς Bιβλιοθήκης µας κατa
προτεραιότητα στe πρόγραµµα τοÜ AΠΘ. Kανεdς δbν κάνει δ΅ρα στcν
^Eλλάδα, καd προπαντeς στdς BιβλιοθÉκες!
IV. \Eξοπλισµός, λειτουργία τοÜ φωτοτυπικοÜ - Δαπάνη γιa
τcν àπασχόληση τ΅ν φοιτητ΅ν.
α. ^H Kοσµητεία δαπάνησε γιa τc Bιβλιοθήκη àπe τeν προϋπολογισµe
τοÜ 1997 γιa τa ëξÉς ε δη τa àντίστοιχα ποσά:
Γιa µαγνητικbς κάρτες τοÜ φωτοτυπικοÜ 719.800 δρχµ.
Γιa τcν àναβάθµιση ëνeς παλαιοÜ H)Y τÉς Kοσµητείας, ποf πέρασε
στc χρήση τÉς Bιβλιοθήκης, 223.000 δρχµ.
Γιa τc σύµβαση συντηρήσεως τοÜ φωτοτυπικοÜ, γιa τe 1997, 120.360
δρχµ.
Γιa τc χρέωση τ΅ν φωτοαντιγράφων 336. 922 δρχµ.
Γιa 5 âπιπλέον µπρίζες τοÜ Δικτύου 147.500 δρχµ.
Γιa 3 H)Y Pentium/ 150 γιa τe τριµελbς συνεργεÖο 999.000 δρχµ.
Γιa δύο φίλτρα H)Yκαd ≤να Hub 8/θυρο 80.260 δρχµ.
Γιa γραφίτη âκτυπωτ΅ν καd µία σειρa ε¨δ΅ν γραφικÉς ≈λης 100.000
δρχµ.
Γιa χαρτd A4 τοÜ φωτοτυπικοÜ 100. 000 δρχµ.
Γιa 4 κουτιa toner τοÜ φωτοτυπικοÜ 40.120 δρχµ.
ΣYNOΛO: 2.866.962 ΔPXM ., HTOI OΛO TO M EXPI TΩPA
ΔAΠANHΘEN
ΠOΣON
TOY
ΠPOΫΠOΛOΓIΣM OY
THΣ
KOΣM HTEIAΣ, ETOYΣ 1997.
β. Δαπανήθηκαν γιa τcν πληρωµc τ΅ν àπασχολουµένων φοιτητ΅ν τa
ëξÉς ποσά (àκαθάριστα):
1. Π. BανοÜ, 08.01.1997 / 08.04.1997: 3 µÉνες χ 50.000 δρχµ. = 150.000
δρχµ.
2 \A. Zιανίκας, 01.01.1997 / 01.05.1997: 4 µÉνες χ 50.000 δρχµ.=200.000
δρχµ.
3. \Aλεξία ΣουκαρÄ, 04.03.1997 / 04. 05.1997:2 µÉνες χ 50.000 δρχµ.
=100.000 δρχµ.
ΣYNOΛO ΔAΠANHΣ ΦOITHTΩN κατa τe διάστηµα 08.01
1997/ 08.05.1997= 450.000 δρχµ.
YΠOΛOIΠO ΠPOΓPAM M ATOΣ= 1.077.198 δρχµ.
V. Tεχνικbς âργασίες
α) ^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. ‰Iσως κάποτε καd στeν τόπο µας öλθη ï καιρeς ποf
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προτεραιότητα θa δίδεται στοfς κοινοfς âρευνητικοfς χώρους καd ùχι στa
γραφεÖα τ΅ν µελ΅ν ΔEΠ. Kαd βέβαια ™ ¬ποια νοοτροπία κατa βάση
διαµορφώνεται àπe τa ἴδια τa µέλη ΔEΠ καd ùχι àπe τcν κεντρικc διοίκηση.
VI. 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. Te τριµελbς συνεργεÖο
θa âνισχυθÉ στa µέσα Mαΐου µb τcν προσέλευση ôλλων τρι΅ν
βιβλιοθηκονόµων καd ≤πεται συνέχεια τe ëπόµενο ëξάµηνο.
β) ‰Eµφαση θa πρέπει νa δοθÉ στdς δαπάνες γιa τeν äλεκτρονικe
âξοπλισµe καd τcν âνίσχυση τÉς δικτυακÉς •ποδοµÉς τÉς Bιβλιοθήκης.
Kρίνεται ôµεσης προτεραιότητος ™ àγορa πέντε H)Y, τρι΅ν γιa τa νέα τρία
µέλη τοÜ συνεργείου τÉς καταλογογραφήσεως καd δύο γιa τοfς χρÉστες τοÜ
\Aναγνωστηρίου, καθgς καd ™ âνίσχυση τÉς Bιβλιοθήκης µb ëπτa νέες θέσεις
âργασίας τοÜ Δικτύου.
γ) ^H προοπτικc συνεργασίας µb τc Bιβλιοθήκη τÉς ΘεολογικÉς
ΣχολÉς τ΅ν \Aθην΅ν ναυαγεÖ, àφοÜ ™ Bιβλιοθήκη αéτc öµεινε πρeς τe παρeν
âκτeς τοÜ Προγράµµατος τ΅ν Bιβλιοθηκ΅ν τοÜ Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν.
δ) \Aναµένεται ™ συγκρότηση τÉς TεχνικÉς \EπιτροπÉς τÉς ΣχολÉς,
σύµφωνα µb τcν àπόφαση τÉς Γ.Σ. τÉς ΣχολÉς τοÜ παρελθόντος
\Iανουαρίου, œστε νa âνταχθοÜν καd οî τεχνικbς âργασίες τÉς Bιβλιοθήκης
στe γενικe προγραµµατισµό τÉς ΣχολÉς.
VII. Tέλος, Kύριε KοσµÉτορ, θa πρέπει νa âπισηµάνω ¬τι
στc Γενικc Συνέλευση τοÜ Tµήµατός µου δbν àνακοινώθηκε ποτb
κανένα àπe τa öγγραφά σας ποf àφοροÜσαν τcν çργάνωση τÉς
Bιβλιοθήκης, µερικa àπe τa ïποÖα µοÜ εrναι γνωστa àπe τcν
πρeς âµέ κοινοποίηση, καd οûτε ποτb àπετολµήθη λόγος περd τÉς
Bιβλιοθήκης •π\ οéδενός, ε¨ς δόξαν τοÜ πανεπιστηµιακοÜ
àσύλου. Φαίνεται, λοιπόν, ¬τι οûτε καd ™ Bιβλιοθήκη γλίτωσε τe
θρυλούµενο τσουρούφλιασµα!
Mετa τιµÉς προσλαλούσα καd τe Xριστeς \Aνέστη

ΔEΣΠΩ AΘ. ΛIAΛIOY, àναπλ. καθηγήτρια
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