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ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2008 ΔΧ 31/12/2008
Α. ΓΔΝΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Σν έηνο 2008 απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηελ ηειεπηαία ρξνληά πινπνίεζεο ηνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηίηιν
«Δλίζρπζε θαη Δκπινπηηζκφο ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο ΑΚΣ»(ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ), θαζψο φιεο
νη δξάζεηο έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί ή πιεζηάδνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηφζν ηνπ
θπζηθνχ φζν θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Μέζα ζην 2008 δφζεθαλ δχν
ρξνληθέο παξαηάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πξψηε φξηδε σο
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηελ 31/12/2008 θαη ε δεχηεξε ηελ 31/5/2009. Σν 2008
ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε
2000-2007 θαη αλήιζε ζηηο 318.816,00€.
Αθνινπζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεπξαγκέλσλ.
1.ΤΛΛΟΓΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ: ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ, ΓΗΑΣΖΡΖΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ
Δμπλοςηιζμόρ Βιβλιοθήκηρ
Αγοπέρ
Αγνξάζηεθαλ ζπλνιηθά 5388 βηβιία (4138 απφ ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν επξσπατθφ
πξφγξακκα ηεο βηβιηνζήθεο, 1086 απφ ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν επξσπατθφ
πξφγξακκα ηεο Γηεχξπλζεο (Γεκηνπξγία ηκήκαηνο Θεσξεηηθψλ πνπδψλ Σέρλεο)
θαη ηα ππφινηπα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ), πξαγκαηνπνηήζεθαλ 91
ζπλδξνκέο πεξηνδηθψλ (αγνξάζηεθαλ 67 μελφγισζζνη ηίηινη απφ ην πξφγξακκα θαη
24 ειιεληθνί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ) θαη 5 ζπλδξνκέο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ
(CSA Artbibliographies Modern, CSA Bibliography of the History of Art, JSTOR
Arts and Sciences III, CAMIO, OCLC-CONNEXION καδί κε ην πξφζζεην εξγαιείν
DDC22-Webdewey Services γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο),
απνθηήζεθαλ επίζεο 336 ηίηινη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ (CD-ROM, CD, DVD,
VIDEO) ελψ ζπλερίζηεθε ε πξφζβαζε ζε πάλσ απφ 12000 ηίηινπο ειεθηξνληθψλ
πεξηνδηθψλ κέζσ ηεο θνηλνπξαμίαο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ Heal link.
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Γωπεέρ - Ανηαλλαγέρ
Σν ζχλνιν ησλ δσξεψλ ζε βηβιία θαη θαηαιφγνπο εθζέζεσλ πνπ δέρηεθε ε
Βηβιηνζήθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 αλέξρεηαη ζε 860 ηεθκήξηα. Πξνήιζαλ απφ
κνπζεία, αίζνπζεο ηέρλεο, εθδφηεο, πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θίινπο ηεο
βηβιηνζήθεο. Αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά νη δσξεηέο πνπ πξνζέθεξαλ πεξηζζφηεξα απφ
30 ηεθκήξηα θαη είλαη: Μαξία Κπλεγνχ-Φιάκπνπξα (290 ηφκνη) θαη Διεπζέξηνο
Καθιακάλεο (32 ηφκνη). Ζ Βηβιηνζήθε δέρηεθε επίζεο δσξεάλ 9 ζπλδξνκέο
ειιεληθψλ θαη μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ θαη 79 ηεθκήξηα νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ.
ςνηήπηζη – Βιβλιοδεζία
ην πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έληππνπ πιηθνχ έγηλαλ κηθξέο
παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη αηζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε 350 ηφκνπο αιιά θαη
ζην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο ΑΚΣ (πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ θ.α.), ην νπνίν πεξηήιζε
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Βηβιηνζήθεο. Δπίζεο θαιχθζεθαλ 6500 βηβιία ηεο ζπιινγήο
κε πιαζηηθφ πξνζηαηεπηηθφ απηνθφιιεην.
2.ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
Ο Γεληθφο Καηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη ηνπο θαηαιφγνπο ησλ βηβιίσλ,
ησλ πεξηνδηθψλ, ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ ραξαθηηθψλ ηεο Βηβιηνζήθεο.
Καηάλογορ βιβλίων και οπηικοακοςζηικού ςλικού
ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο γίλνληαη ζπλερψο δηνξζψζεηο, βειηηψζεηο θαη
πξνζζήθεο λέσλ εγγξαθψλ.
πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2306 εγγξαθέο ηζάξηζκσλ λέσλ ηίηισλ βηβιίσλ
θαη 323 εγγξαθέο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ.
ην πιαίζην ηεο βειηίσζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ θαηαιφγνπ έγηλε απνδειηίσζε
ησλ θαηαιφγσλ νκαδηθψλ εθζέζεσλ ειιήλσλ θαιιηηερλψλ κε ζηφρν ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο
Βηβιηνζήθεο.
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3. ΨΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
Νέα θεμαηική πύλη
Σν 2008 νινθιεξψζεθε ε πινπνίεζε ηεο λέαο εκπινπηηζκέλεο ηζηνζειίδαο ηεο
Βηβιηνζήθεο, ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζθεθζεί ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε
http://www.library.asfa.gr .
πγθεθξηκέλα

αλαδηαξζξψζεθαλ

νη

πιεξνθνξίεο

θαη

ε

παξνπζίαζε

ησλ

παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηελ
πιεξνθνξία θαη ηελ εμ’ απνζηάζεσο εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ.
ηελ ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο πξνζηέζεθαλ ππεξεζίεο φπσο:
1. ε ελφηεηα Πωρ μποπώ να ….,φπνπ δίλνληαη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο
ζπλεζηζκέλεο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο
2. ε ελφηεηα Τποζηήπιξη ζηην έπεςνα, φπνπ δίλνληαη νδεγίεο αλαδήηεζεο
πιηθνχ αλά θαηεγνξία, αμηνιφγεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο
εξγαζίεο
3. ε ππεξεζία Ρωηήζηε μαρ …, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη
νη βηβιηνζεθνλφκνη απαληνχλ
4. νη θφξκεο Γιαδανειζμού, Πποηάζεων ςλικού, Παπαγγελίαρ άπθπος γηα ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ ειεθηξνληθά.
5. νη ελφηεηεο Δκδηλώζειρ και Πολιηιζηική ενημέπωζη ζηελ πξψηε ζειίδα
κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηεί ε ρνιή αιιά θαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνιηηηζηηθά γεγνλφηα ηεο
πφιεο.
Φηθιακή ζςλλογή Βιβλιοθήκηρ
Σνλ Ηνχλην νινθιεξψζεθε ην παξαδνηέν ηνπ ππνέξγνπ «Φεθηνπνίεζε πιηθνχ», ην
νπνίν πεξηιάκβαλε ηελ ςεθηνπνίεζε 27464 ζειίδσλ (7 ηίηινη πεξηνδηθψλ, 11 ηίηινη
βηβιίσλ), ηελ εμεξγαζία 15755 ήδε ςεθηνπνηεκέλσλ ζειίδσλ (3 ηίηινη πεξηνδηθψλ),
ηελ έληαμε ζηε ζπιινγή 428 ήδε ςεθηνπνηεκέλσλ ραξαθηηθψλ θαζψο θαη ηελ
ηαπηνπνίεζε ησλ 15719 ππαξρφλησλ ιεκκάησλ κε ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ.
Ζ αλαδήηεζε ζην ζχλνιν ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ είλαη δπλαηή θαη κε νπηηθή
αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηήξσλ (OCR).
Δπηπιένλ δεκηνπξγήζεθε κηα δηεπαθή Web γηα ηελ αλαδήηεζε θαη πεξηήγεζε ζηα
αληηθείκελα ησλ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ. Ζ δηεπαθή απηή είλαη πξνζβάζηκε είηε κέζσ
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ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ είηε κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ΑΚΣ
κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΚΣ, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ θάζε
ηεθκεξίνπ.
Καηάλογορ καθιεπωμένων θεμάηων ηηρ Α..Κ.Σ. (CD-ROM)
Σν Σκήκα βηβιηνζεθνλνκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ επηκειήζεθε
ηελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζε κνξθή cd-rom κε ηα θαζηεξσκέλα ζεκάηα ηεο
Βηβιηνζήθεο. Χο πξφηππν ρξεζηκνπνηήζεθε ν θαηάινγνο ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ
ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ (LCSH) θαη ην αξρείν θαζηεξσκέλσλ επηθεθαιίδσλ
ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο. Σν cd-rom εζηάιε ζε φιεο ηηο αθαδεκατθέο θαη δεκφζηεο
βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ζηηο βηβιηνζήθεο Σέρλεο.
Βάζη θοιηηζάνηων και αποθοίηων ηηρ Ανωηάηηρ σολήρ Καλών Σεσνών
Γηα ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο
θαη ηελ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, ε Βηβιηνζήθε δεκηνχξγεζε κηα βάζε
ε νπνία πεξηιακβάλεη αξρεηαθέο πιεξνθνξίεο

γηα ηνπο θνηηήζαληεο θαη

απνθνηηήζαληεο ζηελ ΑΚΣ. Ο εκπινπηηζκφο ηεο βάζεο πξαγκαηνπνηείηαη αξγά
ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.

4.ΤΠΖΡΔΗΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ
χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θξαηάεη ε βηβιηνζήθε γηα λα παξαθνινπζεί
ηελ πξφνδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, παξαηεξείηαη άλνδνο
ησλ δεηθηψλ ζε ζρέζε κε πέξπζη θαζψο ε ρνιή ιεηηνχξγεζε νκαιά θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο.

Αθνινπζεί αμηνινγηθή αλαθνξά θαηά

πξνζθεξφκελε ππεξεζία:
Κίνηζη επιζκεπηών
Οη επηζθέπηεο, πνπ έθαλαλ επηηφπηα ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο ην 2008, έθηαζαλ ηηο
45.000. Οη ρξήζηεο εμππεξεηήζεθαλ επίζεο θαη κέζσ ηειεθψλνπ, fax, ηαρπδξνκείνπ
θαη δηαδηθηχνπ.
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Γανειζμόρ/Γιαδανειζμόρ
Σν 2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5083 δαλεηζκνί. Όζνλ αθνξά ηνπο δηαδαλεηζκνχο ε
βηβιηνζήθε δάλεηζε 69 βηβιία πξνο άιιεο βηβιηνζήθεο θαη δαλείζηεθε 2. Δπίζεο
ζηάιζεθαλ 39 άξζξα πεξηνδηθψλ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΔΡΜΖ ελψ παξαγγέιζεθαλ
απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο Α..Κ.Σ. 18 άξζξα.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ 1997-2008
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ΕΤΗ

Φωηοηςπίερ
Ζ Βηβιηνζήθε θάιπςε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ, ηνπ ζεσξεηηθνχ
ηκήκαηνο, ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θνηηεηψλ παξέρνληάο
δσξεάλ 39454 αζπξφκαπξεο θσηνηππίεο.
Δκπαίδεςζη Υπηζηών
Ζ βηβιηνζήθε παξείρε θαζεκεξηλά απφ ηηο 12.00 έσο ηηο 2.00 κ.κ. ηε δπλαηφηεηα, ζε
φπνηνπο ην επηζπκνχζαλ, λα εθπαηδεπηνχλ ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.
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Πποβολή και Γημοζιόηηηα Τπηπεζιών
Με ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ, ε
Βηβιηνζήθε επεδίσμε ηελ πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο.
-Έληππε θαη Ζιεθηξνληθή έθδνζε Σξηκεληαίνπ βηβιηνγξαθηθνχ Γειηίνπ ησλ λέσλ
απνθηεκάησλ ηεο Βηβιηνζήθεο.
-Πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπο κε ηελ
θπθινθνξία εηδηθψλ εληχπσλ θαη ζπλερή ελεκέξσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο.
-Έθδνζε θάξηαο Υξηζηνπγέλλσλ κε θείκελν θαη έξγν ηνπ Νηθνιάνπ Γαβξηήι
Πεληδίθε κε αθνξκή ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ.
-Γηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ Βηβιηνζεθψλ θαη Αξρείσλ Σέρλεο ζηηο 2 θαη 3 Φεβξνπαξίνπ
θαζψο θαη κία κεηαζπλεδξηαθή ζπλάληεζε ζηηο 5/3/2008 (βι. Παξάξηεκα ΗΗ).

5.ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΩΝ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΩΝ
ην πιαίζην ηεο Οξηδφληηαο Γξάζεο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, ε Βηβιηνζήθε
ηεο ΑΚΣ ζπκκεηείρε δηα ηεο εθπξνζψπνπ ηεο ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο
δηνηθνχζαο επηηξνπήο.
Μονάδα Ολικήρ Ποιόηηηαρ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ)
Ζ βηβιηνζήθε ηεο ΑΚΣ ζπγθέληξσζε θαη έζηεηιε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε
ιεηηνπξγία ηεο (νηθνλνκηθά, πξνζθηήζεηο, θίλεζε βηβιηνζήθεο θ.α.) ζηε ΜΟΠΑΒ
απαληψληαο ζην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζπγθεληξσηηθή επεμεξγαζκέλε έθδνζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δεκνζηεχνληαη ζηε
δηεχζπλζε www.mopab.gr.

6.ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζεκεηψζεθαλ κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
βηβιηνζήθεο.

Παξαηηήζεθε

ε

πιεξνθνξηθφο

Αζπαζία

Εαιαρψξε

θαη

ε

Βηβιηνζεθνλφκνο Μαξηιέλα Κνθνλάθε θαη ζηε ζέζε ηνπο πξνζειήθζεζαλ
αληίζηνηρα νη ηαπξνχια αγθξηψηε θαη Υξηζηίλα Κηάδαξε.
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Ππακηική Άζκηζη Φοιηηηών Βιβλιοθηκονομίαρ
Γχν (2) θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ ΣΔΗ ηεο Αζήλαο
πξαγκαηνπνίεζαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.
Απαζσόληζη θοιηηηών Α..Κ.Σ.
ην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο εξγάζηεθαλ
ζπλνιηθά έμη θνηηεηέο κε κεξηθή απαζρφιεζε κε αληηθείκελν ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ
βηβιίσλ ζηα ξάθηα, ηελ απνδειηίσζε θαηαιφγσλ ειιήλσλ θαιιηηερλψλ θαη ηελ
πξνζηαζία βηβιίσλ κε εηδηθφ πιαζηηθφ απηνθφιιεην.
Δπιμόπθωζη πποζωπικού
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε ζπκκεηνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο ζε
ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη άιιεο επηκνξθσηηθέο εθδειψζεηο. Αλαιπηηθά:
1. ην ζεκηλάξην κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαδαλεηζκνχ
βηβιίσλ-VDX», ην νπνίν δηνξγάλσζε ν ζχλδεζκνο ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ
βηβιηνζεθψλ ζηηο 13-14/3/2008 ζπκκεηείρε ε βηβιηνζεθνλφκνο Διεάλα
Παζηαθάθε.
2. ζην Καθελείν ηεο Δπηζηήκεο, ζηηο 4/6/2008, ην νπνίν νξγαλψζεθε ζην Ίδξπκα
Δπγελίδνπ κε ζέκα «Φεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθή επηκέιεηα ηεο επηζηεκνληθήο θαη
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» ζπκκεηείρε ε δηεπζχληξηα ηεο Βηβιηνζήθεο, Νίθε
Εαρηψηε.
3. ην δηεζλέο ζπλέδξην «ρεδηάδνληαο ηηο Βηβιηνζήθεο ηνπ κέιινληνο, ην νπνίν
δηνξγαλψζεθε ζην ακθηζέαηξν ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο ζηηο 10-11/6/2008
ζπκκεηείρε ε Νίθε Εαρηψηε.
4. ηελ εκεξίδα «Σεθκεξίσζε θαη επηκέιεηα πνιηηηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ, απφ ηε
ζεσξία ζηελ πξάμε», πνπ δηνξγαλψζεθε ζην κνπζείν Μπελάθε ζηηο 13/9/2009
ζπκκεηείρε ε Νίθε Εαρηψηε.
5. ηελ εκεξίδα κε ηίηιν «Νέεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν
κε εχθνιεο θηλήζεηο», πνπ δηνξγαλψζεθε ζηηο 23/9/2008 ζπκκεηείρε ε
πιεξνθνξηθφο ηαπξνχια αγθξηψηε.
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7. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
Πίνακαρ οικονομικών ζηοισείων Βιβλιοθήκηρ για ηο έηορ 2008
ΣΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΒΗΒΛΗΑ
ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΑΝΑΛΧΗΜΑ
ΤΝΟΛΟ A

12086,00
864,00
1411,00
1332,00
3322,00
19015,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ -ΔΚΣ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΔΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΗ ΑΚΣ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΤΛΖ
ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

85450,35
1094,51
7096,23
8438,15
26789,99
16660,00
86318,35

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΔΗ Δ
ΜΔΛΖ ΓΔΠ ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΚΣ

25274,00

ΑΝΑΘΔΔΗ Δ ΔΛ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ
(ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΛΗΚΟΤ, ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΣΑΗΝΗΧΝ)
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΒΑΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΦΟΗΣΖΑΝΣΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ
ΑΝΑΛΧΗΜΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΗΑΦΟΡΑ(ΣΑΞΗΓΗΑ-ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑΓΖΜΟΗΔΤΔΗ)

5250,45
3570,00
16135,41
3147,00
10874,65

ΑΜΟΗΒΖ ΔΛΚΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΝΟΛΟ B

22717,68
296099,09

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΤΝΟΛΟ Α + ΤΝΟΛΟ Β)

315114,09

ΔΟΓΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ-ΔΚΣΤΠΧΔΗ-ΠΡΟΣΗΜΑ

8926,27

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

8926,27
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8. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
ςνέδπιο Βιβλιοθηκών Σέσνηρ
ηηο 2 θαη 3 Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Βηβιηνζήθε ην 2ν πλέδξην
Βηβιηνζεθψλ Σέρλεο, πνπ είρε ζέκα «πγθξφηεζε θαη πληνληζκφο ηνπ ρψξνπ ησλ
Βηβιηνζεθψλ, ησλ Μνπζείσλ θαη ησλ Αξρείσλ Σέρλεο ζηελ Διιάδα: Αλαδήηεζε
πνιηηηθήο θαη πξαθηηθψλ ζπλεξγαζίαο».
ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ 200 άηνκα απφ φιε ηε ρψξα, παξνπζηάζηεθαλ 18
εηζεγήζεηο απφ 21 νκηιεηέο θαη νη εξγαζίεο έθιεηζαλ κε έλα ζηξνγγπιφ ηξαπέδη, φπνπ
νη ζπκκεηέρνληεο νκηιεηέο επεζήκαλαλ ηα θπξίαξρα ζπκπεξάζκαηα. ηηο 5 Μαξηίνπ
αθνινχζεζε κηα αληηπξνζσπεπηηθή ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Αξρείσλ Σέρλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην, κε
αληηθείκελν ηελ ηειηθή δηαηχπσζε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε
ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο. Ζ Βηβιηνζήθε ηεο ΑΚΣ αλέιαβε λα ζρεδηάζεη, λα
πινπνηήζεη θαη λα ππνζηεξίδεη κηα ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη ζηαζεξή
επηθνηλσλία ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ αξρείσλ Σέρλεο.
ηελ ίδηα ζπλάληεζε ε εθπξφζσπνο ηνπ κνπζείνπ Μπελάθε αλαθνίλσζε φηη ε
βηβιηνζήθε ηνπο ζα αλαιάβεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ 3νπ ζπλεδξίνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ
2010.
Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα:
1. Έγηλε θαλεξφ φηη ε ζπγθξφηεζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ
αξρείσλ ηέρλεο απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα.
2. Ζ έληαμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο είρε κεξηθά πνιχ ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα, φπσο ην λα αλαγλσξίζνπλ νη νξγαληζκνί ηη αθξηβψο
πεξηιακβάλνπλ νη ζπιινγέο ηνπο, θαηαγξάθνληαο ην πιηθφ ηνπο.
3. Ζ αλαγθαζηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπιινγψλ έθεξε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο
ζε επηθνηλσλία θαη έγηλε αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ ζεκείσλ ησλ ζπιινγψλ ηνπο
ζε φια ηα επίπεδα (ζεκαηηθφ, νξγαλσηηθφ, ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο
ηνπ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν).
4. Οη δηνηθήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ
αλάγθε ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Αξρείσλ κε
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, φπσο έρεη ήδε γίλεη π.ρ. ζηε Μεγάιε Μνπζηθή
Βηβιηνζήθε, ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ζηα Μνπζεία ηεο Θεζζαινλίθεο, κε
πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
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5. Έγηλε θαλεξφ φηη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο ζπιινγέο ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα
κε αηνκηθά ελδηαθέξνληα θαη παξαρσξνχληαη ζε νξγαληζκνχο, νη νπνίνη
απνδεδεηγκέλα δηαζέηνπλ θαιέο ζπλζήθεο ππνδνρήο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο
αλεμάξηεηα σζηφζν απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Οπφηε δηαηππψζεθε ε
αλάγθε λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα θαη λα δεκνζηνπνηεζεί ν ζθνπφο, ν
ξφινο θαη ε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή θάζε νξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο
Βηβιηνζήθεο θαη ησλ αξρεηαθψλ ζπιινγψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ ψζηε λα
πξνζειθχνληαη νη θαηάιιειεο γηα θάζε ίδξπκα ζπιινγέο.
6. Δπηζεκάλζεθε θαη αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε δηνξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ
ζεκηλαξίσλ ζε εηδηθά ζέκαηα βηβιηνζεθνλνκίαο θαη αξρεηνλνκίαο γηα ηε
ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
7. Δπηζεκάλζεθε ε αλάγθε θαζηέξσζεο θαη δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ θαη
εξγαιείσλ γηα ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή επεμεξγαζία ησλ ζπιινγψλ
ηέρλεο, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη θαζηέξσζεο θνηλψλ επξεηεξίσλ ζεκαηηθψλ
φξσλ, θαη θξίζεθε σο απαξαίηεηε, ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ε ζπλεξγαζία κε
εηδηθνχο πξνο ην αληηθείκελν επηζηήκνλεο.
8. Ζ απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζε – αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ βηβιηνζεθψλ θαη
αξρείσλ ηέρλεο κε ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθνχ θαηαιφγνπ απνηειεί
δηαδεδνκέλε πξαθηηθή θαη επηζεκάλζεθε φηη πξέπεη λα επηδησρζεί ζχληνκα
θαη κε θάζε ηξφπν.
9. Δπηζεκάλζεθε ηέινο ε αλάγθε εληνπηζκνχ, ζπγθέληξσζεο θαη αλάδεημεο ησλ
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη θάζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηα ζρεηηθά κε ηηο
ηέρλεο ζέκαηα θαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηέρλεο ζηελ Διιάδα.
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