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«Η Προσφορά της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης  

στην Τοπική Κοινωνία εν μέσω 
Οικονομικής Κρίσης και Διοικητικών 

Αλλαγών: 
Μια Πρόκληση για Δημιουργικές 

Λύσεις» 
 
 



Μια άλλη πρόκληση: 
 

Προσφορά προς τις Δημοτικές 
βιβλιοθήκες ;  

 
Από Δήμους, 
Υπουργεία, 

Επαγγελματίες του χώρου της 
πληροφόρησης, 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  
 



• Επιχειρείται η σκιαγράφηση ενός 

σχεδίου συνεργασίας μεταξύ 

ακαδημαϊκών και δημοτικών 

βιβλιοθηκών  

• Για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της οικονομικής κρίσης στην 

ανάπτυξη των δημοτικών 

βιβλιοθηκών 

• πεδίο εφαρμογής οι κυπριακές 

βιβλιοθήκες 

•  





Κύπρος 2011 

 

• 3 Δημόσια Πανεπιστήμια  

• 4 ιδιωτικά Πανεπιστήμια 

• 28 (-30) Δημοτικές βιβλιοθήκες  

• 140 κοινοτικές βιβλιοθήκες 

(λειτουργούν 32) 

 

 



2008 (Οκτώβριος) 

• Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης του 

Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) 

• Πιλοτική φάση του Συλλογικού Καταλόγου 

Κυπριακών Βιβλιοθηκών  

στοιχεία από 15 κυπριακές βιβλιοθήκες 
 

 



•2010 

• 1η επίσημη έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου 

Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΣΚαΚυΒ)! 

• δημιουργήθηκε από την  

ομάδα του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) 

• σε συνεργασία με 38 τεχνικά έτοιμες κυπριακές 

βιβλιοθήκες. 

• Ο Συλλογικός Κατάλογος της Κύπρου στηρίζεται 

στις υποδομές και την τεχνογνωσία του 

Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β. 



2011 

 

• 2η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου 

Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Σ.Κα.Κυ.Β). 

• απέστειλαν 643.962 βιβλιογραφικές 

εγγραφές από  

• 41 βιβλιοθήκες όλων των κατηγοριών 

(Εθνική, Ακαδημαϊκές, δημοτικές, 

σχολικές, κρατικές, νοσοκομειακές κλπ. 

• Από τις αρχικές εγγραφές κόπηκαν,  

λόγους 19.026 εγγραφές (ποσοστό 

2,95%). 

 



• Σ.Κα.Κυ.Β. διαθέσιμες 624.936 εγγραφές 

(ποσοστό 97,05%) 

• Οι μοναδικές εγγραφές σ' αυτή την έκδοση 

ανήλθαν στις 561.151 εγγραφές 

• κοινές εγγραφές για δύο ή περισσότερες 

βιβλιοθήκες ήταν 63.785 εγγραφές, που 

σημαίνει 

ποσοστό ταύτισης εγγραφών της τάξεως του 

10,21 

• Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

διέθετε τις περισσότερες εγγραφές (248.057 

εγγραφές ή το 38,52% του συνόλου 

 

 

 



http://skkb.lib.ntua.gr 





 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου 

Βιβλιοθήκη Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Πάφου 
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας / Γ.Ν. Λάρνακας 
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας / Γ.Ν. Λεμεσού 

Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας / Γ.Ν. Λευκωσίας 
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας / Γ.Ν. Πάφου 
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας / Μακάρειο 

Νοσοκομείο 
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Βουλή των Αντιπροσώπων Κύπρου 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λακατάμιας 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου 

Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη 
Ενωση Συντακτών Κύπρου  

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου  
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Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 

Κοινοτική Βιβλιοθήκη Πάνω Πολεμιδιών 
Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Κύπρου 

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 
Κυπριακή Βιβλιογραφία 2005- 

Κυπριακή Βιβλιοθήκη 
Νομική Υπηρεσία Κυπριακής Δημοκρατίας 

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

Πανεπιστήμιο Frederick 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.10
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.6
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.19
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.8
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.12
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.12
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.13
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.27
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.32
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.29
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.18
http://147.102.210.252/cgi-bin-EL/egwcgi/21768/query.egw;/-1+147.102.210.252:22210/MAIN*BIBMAST.37


Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Πανεπιστήμιο Νεάπολης 
Πασκάλ Εκπαιδευτήρια 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 
Σεβέρειος Βιβλιοθήκη - Παγκύπριο Γυμνάσιο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Κύπρου 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 

Κύπρου 
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Προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν  

 

μεθοδολογικά ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες 

 

A. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης:  

περικοπές σε αγορές υλικού,  

στασιμότητα προσλήψεων και αναβαθμίσεων 

λογισμικού, ανανέωσης εξοπλισμού κλπ 

 

B. Οι πιέσεις/δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 

πληροφόρησης Web 2, «νεφοπλατφόρμες» (cloud 

computing platforms), νέα ολοκληρωμένα 

συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών με νέες 

χρηστοκεντρικές δυνατότητες κλπ 

 



Πρώτη εφαρμογή: 
 
Συνεργασία ΤΕΠΑΚ Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Λεμεσού 
 
 
Εξέλιξη των ολοκληρωμένων συστημάτων 
διαχείρισης βιβλιοθηκών επιτρέπει  
 
τη συνεργατική καταλογογράφηση σε ενιαίο κοινό 
καταλόγο  
 
και τη διακριτή διοικητική διαχείριση χρηστών, 
αντιτύπων, παραγγελιών, δανεισμών κλπ. 
 
 
 



.  
Επόμενο εγχείρημα προνοεί τρεις φάσεις:  
 
α)  συνεργασία των δύο πανεπιστημίων Πανεπιστημίου 
Κύπρου και Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω 
χρηματοδότησης από διαρθρωτικά προγράμματα, με στόχο 
τη δημιουργία ενιαίου κύριου Συλλογικού Καταλόγου σε 
φυσική μορφή και διακριτή διαχείριση των δύο 
βιβλιοθηκών  
 
β) την ένταξη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης με στόχο το 
συντονισμό στην καθιέρωση πολιτικών και κανόνων 
καταλογογράφησης,  
 
γ) την ένταξη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και 
συγκεκριμένα:  
 φάση Γ1 ήδη μηχανογραφημένων και  
 φάση Γ2 μη μηχανογραφημένων. 

 



αναμενόμενες οικονομίες κλίμακας 
 

 στην εγκατάσταση,  
 συντήρηση,  
 υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού,  
 δυνατότητες αξιοποίησης ανοιχτού  
λογισμικού/ λογισμικού ανοιχτού κώδικα  
 
 
παράδειγμα: 
 
ILSaaS (Integrated Library system as as 
Service) 
30+ Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες  
 



.  
 
 

απελευθέρωση δυνάμεων από τις δημοτικές 
(και όχι μόνον) βιβλιοθήκες  
 
για πραγματικές παραγωγικές δράσεις 
βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων  
 
με κεντρικό στόχο  
 την εξυπηρέτηση του χρήστη  
 και την κάλυψη των πληροφοριακών, 
 μαθησιακών, επαγγελματικών, 
 ψυχαγωγικών κ.α. αναγκών  
Και όχημα τη συνεργασία σε επίπεδο 
τεχνολογικό και ανθρώπινο και οργανισμών. 



ευχαριστώ 


