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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗ-
ΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Κύρια εισήγηση: Μιχάλης Τζεκάκης 

Δε θα κάνω 10 λεπτά, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί πραγματικά πρέπει 
να μείνει χρόνος για συζήτηση. Άλλωστε, τα θέματα τα 'χουμε συζητήσει 
πάρα πολλές φορές. Σ' όλα τα Συνέδρια των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είχε 
τεθεί το θέμα των οργανισμών και λίγο-πολύ είμαστε αρκετά ενήμεροι. 

Αυτό που ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι δυστυχώς βρισκόμαστε πάλι στο 
σημείο μηδέν. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει γίνει 
τίποτα στο Υπουργείο από την άποψη της προώθησης του θέματος των ορ-
γανισμών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και ότι, αν εξαιρέσουμε μια 
προσπάθεια που είχε γίνει επί Υφυπουργίας Παπαθεμελή με την Επιτροπή 
Δεληγιάννη, από 'κει και πέρα το πράγμα δεν είχε καμία εξέλιξη. Και απ' 
ό,τι επίσης καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ, χθες είχα μια τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Ανωτάτης Εκπαίδευσης, τον κ. Γελεσά-
κη, που είναι από τους πιο ενήμερους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουρ-
γείου Παιδείας στα θέματα Γ/θμιας Εκπαίδευσης και έχει ασχοληθεί και με 
το θέμα των βιβλιοθηκών. Η κατάσταση είναι στάσιμη. 

Κι επίσης, υπάρχει μια γενικότερη θολούρα, μετά μάλιστα από την ανακοί-
νωση που έκανε ο Υπουργός ο κ. Παπαδόπουλος σχετικά με κάποια νύξη, 
ότι δεν πρόκειται οι βιβλιοθήκες να είναι αυτοτελείς και αυτονομημένες υ-
πηρεσίες, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του νόμου-πλαίσιου και ότι αυτό γίνε-
ται στα πλαίσια της ενοποίησης οργανισμών του δημοσίου. Και μάλιστα 
μέσα σ' αυτήν τη διαδικασία είναι και οι πανεπιστημιακές λέσχες, που μέχρι 
τώρα λειτουργούσαν ως αυτοτελείς υπηρεσίες, γίνονται τμήμα των διοικητι-
κών υπηρεσιών. 

Απ' ό,τι κατάλαβα, η πρόθεση του κ. Παπαδόπουλου είναι οι πανεπιστημιακές 
βιβλιοθήκες να είναι και αυτές ένα τμήμα της διοίκησης των ΑΕΙ, δηλαδή να 
υπαχθούν οι βιβλιοθήκες στις διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ. Βεβαίως αυτό 
το πράγμα, τουλάχιστον απ' ό,τι εγώ είχα συμπεράνει στις αλλεπάλληλες 
συναντήσεις που είχαμε κάνει στα πλαίσια των Συνεδρίων των Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, βρίσκει την πλειονότητα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
αντίθετες. Πάντα ζητούσαμε οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να μη θεωρηθούν 
ότι είναι τμήμα των διοικητικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου, να μην 
υπάγονται στον προϊστάμενο γραμματείας, αλλά να είναι αυτοτελείς 
υπηρεσίες και να είναι κάτω από τις αρμοδιότητες και να αναφέρονται 
απευθείας στον πρύτανη και στη σύγκλητο. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτη- 
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μα της πλειονότητας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, και βεβαίως αυτό το 
πράγμα δε συμφωνεί με την ανακοίνωση αυτήν του Υπουργού Προεδρίας. 
Ένα βασικό θέμα που πρέπει κανείς να ερευνήσει είναι τι φταίει και υπάρχει 
αυτή η στασιμότητα. Μια πρώτη απάντηση ήταν ότι φταίει το Υπουργείο. 
Εγώ προσωπικά, όταν το επεξεργάζομαι εσωτερικά και προσπαθώ να βρω 
πραγματικά την αιτία, βλέπω ότι δε φταίει το Υπουργείο. Πιστεύω ότι δε 
φταίει το Υπουργείο. Φταίνε τα ΑΕΙ. Το Υπουργείο πίσω από όλη αυτήν την 
ιστορία της αυτοτέλειας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων δε θέλει ή δεν μπορεί 
να υπεισέλθει σ' αυτό το θέμα. Το αφήνει παράμερα περιμένοντας ότι την 
κίνηση αυτή θα την κάνουν τα ΑΕΙ. 
 
Και πιστεύω ότι στο βάθος αυτής της εκκρεμότητας είναι ακριβώς η κατά-
σταση των ΑΕΙ, το γεγονός ότι τα ΑΕΙ δεν ενδιαφέρονται για τις βιβλιοθήκες 
και ότι απλώς έγινε μια κίνηση εξαιτίας του ΕΠΕΑΕΚ και ότι ουσιαστικά τα 
ΑΕΙ δε νοιάζονται για να οργανώσουν τις βιβλιοθήκες τους. Πιστεύω ότι ένα 
από τα θέματα του Συνεδρίου αυτού θα πρέπει να είναι να πιεστούν τα ΑΕΙ τα 
δικά μας και να ζητήσουμε ως βιβλιοθηκάριοι των ΑΕΙ να τεθεί το θέμα αυτό 
σε μια από τις προσεχείς συνόδους πρυτάνεων ή με έναν οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο να ασκηθούν πιέσεις στα ΑΕΙ; προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία 
και τα ΑΕΙ, όταν συμφωνήσουν, εγώ είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο θα 
προωθήσει αυτό το θέμα. 
 
Τώρα, ως προς τα επιμέρους σημεία που θα μπορούσαν να κάνουν σε πολύ 
γενικές γραμμές σχετικά με τον οργανισμό, όπως είπα, τα 'χουμε πάρα πολλές 
φορές συζητήσει, απλώς επιγραμματικά θα ήθελα να θέσω ορισμένους 
προβληματισμούς. Ο οργανισμός των βιβλιοθηκών πρέπει να απηχεί τις εξε-
λίξεις και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο χώρο των βιβλιοθηκών, στο 
ρόλο της εκπαίδευσης, όπως είχαμε ακούσει στην εισήγηση του κ. Maurice 
Line. Αυτά όλα πρέπει να αντανακλώνται μέσα εκεί. Επομένως, μια βασική 
παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι δεν μπορούμε πια να μιλάμε για 
βιβλιοθήκες, αλλά να μιλάμε για βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης. 
Αυτό πρέπει να είναι μια βασική αλλαγή στους κανονισμούς. 
 
Εκεί μέσα θα πρέπει να μπει και ο προβληματισμός της σχέσης μεταξύ της 
βιβλιοθήκης και κάποιων άλλων υπηρεσιών του πανεπιστημίου, όπου κανείς 
παρατηρεί να σημειώνονται πολλές επικαλύψεις και πρώτο παράδειγμα είναι 
τα υπολογιστικά κέντρα. Ο οργανισμός των βιβλιοθηκών πρέπει οπωσδήποτε 
να λάβει υπόψη αυτές τις επικαλύψεις και βαδίζοντας σύμφωνα με το πνεύμα 
των καιρών να προσπαθήσει να επιτύχει τη σύγκλιση, όπου μπορεί να 
επιτευχθεί. 
Βασικό στοιχείο του οργανισμού είναι βεβαίως τα όργανα διοίκησης. Τα 
όργανα διοίκησης για εμάς είναι, βέβαια, η πρυτανεία, η σύγκλητος. Κάτω 
από τη σύγκλητο είναι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, ο οποίος έχει αποφα-
σιστικό ρόλο. Οι σύγχρονες αρχές του management, που πρέπει οπωσδήποτε 
να εφαρμοστούν και στιςβιβλιοθήκες, συγκλίνουν σε δύο σημεία.-Οτι αυτός 
που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας μιας υπηρεσίας πρέπει να 
διέπεται από δύο βασικές αρχές: empowerment και countability. Δηλαδή, 
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δυνατότητα να δρα ελεύθερος, αδέσμευτος, να μην είναι κάτω από μια συνεχή 
απειλή και να είναι πάντα έτοιμος να δίνει λόγο και να κρίνεται για το έργο 
του. 
 
Αυτό το πράγμα πρέπει, νομίζω, να αντανακλάται σ' ένα σύγχρονο οργανισμό 
βιβλιοθήκης. Ο διευθυντής δεν πρέπει να έχει δεμένα τα χέρια του. Βεβαίως, 
προϋπόθεση γι' αυτό το πράγμα είναι να υπάρχουν διαδικασίες, όπου να 
αναδεικνύεται ένας διευθυντής που να έχει αυτές τις δυνατότητες. Διότι, αν 
δεν υπάρξει αυτό το πράγμα, τότε είναι μπούμερανγκ. Δηλαδή, οι πολλές 
ελευθερίες που δίνει στο διευθυντή θα είναι αρνητικές για τη βιβλιοθήκη. 
 
Ένα κρίσιμο στοιχείο -και ακριβώς έχει σχέση με αυτό που έλεγα προηγου-
μένως- είναι η σχέση μεταξύ διευθυντή και επιτροπής βιβλιοθήκης. Σύμφω-να 
με αυτά που έλεγα προηγουμένως, ο διευθυντής έχει τον απόλυτο έλεγχο, την 
απόλυτη ευθύνη λειτουργίας της βιβλιοθήκης κι ελέγχεται κατασταλτικά 
μέσω του ετήσιου απολογισμού και ο απολογισμός ο ετήσιος αφήνει περι-
θώρια για να ελεγχθεί ο διευθυντής και να αποφασίσει το ίδρυμα κατά πόσο ο 
διευθυντής έκανε καλά τη δουλειά του ή δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ήταν 
επιτυχημένος ή δεν ήταν επιτυχημένος. 
 
Η επιτροπή βιβλιοθήκης πρέπει να έχει καθαρά βοηθητικό, συμβουλευτικό 
ρόλο. Όπως όμως είπα προηγουμένως, προϋπόθεση γι' αυτό το πράγμα είναι 
να υπάρχουν διαδικασίες που να επιλέγουν ένα διευθυντή που να έχει αυτά τα 
προσόντα. Γι' αυτόν το λόγο, στη δική μου την περίπτωση στο Πανεπιστήμιο 
της Κρήτης η πρόταση μου είναι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης να εκλέγεται 
με ανοιχτή διαδικασία, δηλαδή να μην προέρχεται από κλειστές διαδικασίες 
μέσα από το ίδιο το προσωπικό. Να έχει το Ίδρυμα τη δυνατότητα να διαλέξει 
ένα διευθυντή κι έξω από το Ίδρυμα. Βεβαίως, αυτό δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα μέλη του προσωπικού, εφόσον το 
πρόσωπο αυτό συγκεντρώνει τις ιδιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται 
για το καίριο αυτό πόστο. 
Νομίζω ότι αυτά τα δύο καίρια σημεία, η προσωπικότητα του διευθυντή, ο 
τρόπος που επιλέγεται ο διευθυντής, οι ανοιχτές διαδικασίες για την επιλογή 
του, η σχέση με την επιτροπή βιβλιοθήκης, η αποφυγή καπελώματος από 
οποιοδήποτε όργανο ή την επιτροπή, επίσης να αντανακλώνται οι σύγχρονες 
τάσεις, να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή στη βιβλιοθήκη να επεκτείνει τις 
δραστηριότητες της, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει σύγκλιση και να είναι 
ανοιχτή, και να επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή της σε κονσόρτσια και διοι-
κητικά, αυτά τα δυο-τρία σημεία τα θεωρώ τα πιο καίρια. Ελπίζω ότι θα 
προκληθούν κάποιες ερωτήσεις που να μπορώ να απαντήσω. 
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Α' συμπληρωματική εισήγηση: Βασίλης Παπάζογλου 

Εσωτερικός κανονισμός Βιβλιοθήκης ΕΜΠ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, καθώς και η 
επιστημονική συνδρομή της κοινότητας των Ελλήνων μηχανικών. 

Η επίτευξη αυτού του σκοπού επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα μέσα: 

• Τη διαμόρφωση κατάλληλων πληροφοριακών, τεχνολογικών και κτη- 
ριακών προϋποθέσεων 

• Την παρακολούθηση, ανανέωση και συντήρηση της συλλογής του έντυ 
που και ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και τη συγκρότηση των βιβλιο 
γραφικών υπηρεσιών 

• Τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης 

• Τη διαμόρφωση πολιτικής εκπαίδευσης των χρηστών, για την καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη χρήση του υλικού 

• Τη διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, καθώς και τις 
επιστήμες της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης 

• Τη συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα και την προώθηση του πνεύμα 
τος συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών, για τη βέλτιστη εκμετάλλευ 
ση των διαθεσίμων πηγών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
 
Α. Διοίκηση της Βιβλιοθήκης 
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί αυτοτελή και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Ιδρύματος 
και υπάγεται διοικητικά στην άμεση εποπτεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων. 

Η Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης ασκείται από τον/ την Διευθυντή/τρια. Το έργο 
της Διεύθυνσης συνεπικουρείται από τον/ την Αναπληρωτή/τρια Διευθυντή/τρια 
και υποστηρίζεται από το Γραφείο Γραμματείας. 

Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει την ευθύνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και ει-
σηγείται προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκης για όλα τα θέματα πολιτικής που 
αφορούν τη Βιβλιοθήκη. Επίσης, μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όλων 
των συγκλητικών επιτροπών, των οποίων το έργο κρίνεται ότι συνδέεται με τη 
διαμόρφωση της πολιτικής της Βιβλιοθήκης. 
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Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/τρια Βιβλιοθήκης συνεπικουρεί στο έργο 
του/της τον/την Διευθυντή/τρια Βιβλιοθήκης. Επίσης, φροντίζει για τους 
διαγωνισμούς αγορών και προμηθειών. 
 
Το Γραφείο Γραμματείας έχει ως ρόλο: 
•     Την τήρηση πρωτοκόλλου, αρχείου αλληλογραφίας και διεκπεραίωσης της 
διοικητικής εργασίας της Βιβλιοθήκης 
•     Την ενημέρωση των Τμημάτων της Βιβλιοθήκης για εκδηλώσεις και 
επιστημονικά συνέδρια σχετικού ενδιαφέροντος 
 
 
Β. Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
 
Η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει εισηγητικό χαρακτήρα προς τη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος. Ο ρόλος της καθορίζεται από τα ακόλουθα: 
•      Αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση 

της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, μέσα από μεσοπρόθεσμο και μα-
κροπρόθεσμο προγραμματισμό 

•      Έχει συνεχή παρακολούθηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του Ιδρύματος 

•      Συμμετέχει σ' όλους τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς 
•      Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης και οι προτάσεις της υπο-

βάλλονται στη Σύγκλητο 
•      Συντάσσει κατ' έτος τον απολογισμό της Επιτροπής Βιβλιοθήκης 
•      Καθιερώνει μόνιμη ροή πληροφορίας προς την Πολυτεχνειακή Κοινότητα 

σχετική με τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης 
 
Γ. Κέντρα Πληροφόρησης Τμημάτων 
 
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Τμημάτων αποτελούνται από μικρές συλλογές 
πληροφοριακού υλικού. Τα Κέντρα Πληροφόρησης Τμημάτων ελέγχονται και 
βοηθούνται στη λειτουργία και οργάνωση τους από τη Βιβλιοθήκη.  
 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

1) Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογής και Οικονομικής Διαχείρισης 
 

Το Τμήμα αυτό έχει ως στόχο την ανάπτυξη της συλλογής, τη διαχείριση, τον 
καταμερισμό, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των οικονομικών της Βιβλιοθήκης 
και τη σύνδεση της με την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα στο 
Ίδρυμα. Αποτελείται από: 
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Α) Το Γραφείο Παραγγελιών, το οποίο μετά από ανάλυση των πληροφοριακών 
αναγκών της πολυτεχνειακής κοινότητας, εισηγείται την πολιτική αγορών για την 
ανάπτυξη της συλλογής. Επίσης παρακολουθεί την εκτέλεση των παραγγελιών. 
 
Β) Το Γραφείο Προσκτήσεων και Επεξεργασίας του Υλικού έχει ως έργο την 
παραλαβή του υλικού, τον έλεγχο και την επεξεργασία του σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα και την ένταξη του στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιο-
θήκης. Φροντίζει για την έκδοση ειδικών εγχειριδίων για τη χρήση του κα-
ταλόγου. Επίσης συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες στα πλαίσια του δια-
πανεπιστημιακού δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών. 
 
Γ) Το Γραφείο Περιοδικών Εκδόσεων φροντίζει, σε συνεργασία με το Γραφείο 
Προσκτήσεων, για την έγκαιρη ένταξη των νέων τευχών περιοδικών στη 
συλλογή, για την ανάπτυξη και παρουσίαση της συλλογής στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης, καθώς και για την εξασφάλιση έγκαιρης ενημέρωσης 
των χρηστών για τις νέες αγορές. 
 
Δ) Την Ηλεκτρονική Τεκμηρίωση η οποία αποτελεί δραστηριότητα που έχει ως 
στόχο τη συγκέντρωση, ανάλυση και κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της 
πολυτεχνειακής κοινότητας. 
 
 

2) Τμήμα Υπηρεσιών προς τους Χρήστες 
 

Το Τμήμα αυτό έχει ως έργο την εξυπηρέτηση των χρηστών στα ηλεκτρονικά 
μέσα, στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διάθεση του υλικού, τη 
διαμόρφωση πολιτικής για συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού και 
εξωτερικού για τα θέματα διαδανεισμού και την εξασφάλιση έγκαιρης 
ενημέρωσης των χρηστών με εκπαίδευση και πληροφοριακό υλικό για τη χρήση 
της Βιβλιοθήκης. Το Τμήμα αυτό αποτελείται από: 
 
Α) Το Γραφείο Ενημέρωσης Χρηστών, το οποίο έχει ως κύριο έργο την εξα-
σφάλιση της πληροφοριακής υποστήριξης των χρηστών. Επίσης, φροντίζει με τη 
συνεχή εκπαίδευση των χρηστών να δημιουργήσει τους καλύτερους δυνατούς 
όρους προσέγγισης των γνωστικών περιοχών της συλλογής και των 
πληροφοριακών πηγών. 
 
Β) Το Γραφείο Δανεισμού, Δια-Δανεισμού και Κρατήσεων φροντίζει για την 
καλύτερη διακίνηση του υλικού, ακολουθώντας τους κανόνες δανεισμού και δια-
δανεισμού. Επίσης, φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών με 
την εξασφάλιση και άλλων συλλογών για δανεισμό μέσω ηλεκτρονικής 
απόκτησης υλικού. 
Γ) Τη Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού, η οποία αποτελεί δραστηριότητα που 
έχει ως στόχο την οργάνωση της συλλογής οπτικοακουστικού υλικού και τη 
διάθεση του στους χρήστες. 
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3) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

 
Το Τμήμα έχει ως έργο την ηλεκτρονική υποστήριξη όλων των εργασιών και 
υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, με την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του 
μηχανογραφικού συστήματος για τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, του δικτύου για 
τις βιβλιογραφικές βάσεις (CD-ROM) και την υιοθέτηση της διεθνούς 
προτυποποίησης και πρακτικής σε θέματα ανάπτυξης των αυτοματοποιημένων 
συστημάτων των βιβλιοθηκών. Νέες εφαρμογές σε ψηφιακή τεχνολογία 
μελετώνται και υλοποιούνται από αυτό το Τμήμα. Τέλος, φροντίζει για την 
εφαρμογή διεθνών προτύπων, για την ταξιθέτηση και πρόσβαση στο υλικό, 
καθώς και τη συντήρηση αυτού. Το Τμήμα αυτό αποτελείται από: 
 
Α) Το Γραφείο Λογισμικού και Δικτύων, το οποίο έχει ως έργο τη βέλτιστη 
αξιοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος της Βιβλιοθήκης από το χρήστη, 
την ομαλή ένταξη της αναδρομικής καταλογογράφησης στο συλλογικό κατάλογο 
της Βιβλιοθήκης, την ανταλλαγή υλικού με τις άλλες βιβλιοθήκες. Επίσης 
συμβάλλει με εισηγήσεις στη διαμόρφωση πολιτικής για τη συλλογή των CD-
ROMs και των βάσεων δεδομένων και φροντίζει για την καλύτερη πρόσβαση σ' 
αυτά από την πολυτεχνειακή κοινότητα. Τέλος, έχει ως έργο τη δημιουργία, 
ανάπτυξη και συντήρηση της σελίδας της Βιβλιοθήκης στον Web Server για την 
πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών του Internet. 
Β) Το Γραφείο Συντήρησης του Υλικού, το οποίο οργανώνει την παρουσίαση του 
υλικού (ετικέτες, σηματοδότηση, βιβλιοδεσία, κλπ.) και την ταξιθέτηση του. 
Επίσης φροντίζει για τη συντήρηση αυτού με κάθε προσφερόμενο σύγχρονο 
τρόπο. 
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Δείχνω πού καταλήξαμε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πριν, βέβαια, την πληροφορία 
που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο στις εφημερίδες, για την οποία πρέπει να κάνω μια 
μικρή διόρθωση στο φίλο Μιχάλη. Δεν καταργείται αναγκαστικά η αυτονομία. Δεν το λέει 
πουθενά αυτό, αλλά δίνει τη δυνατότητα αντί να είσαι κομμάτι της Διοίκησης του Ιδρύματος, 
να ανήκει η Βιβλιοθήκη στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που έχει κάθε ΑΕΙ για τη 
διαχείριση της ιδιαιτέρας του περιουσίας. 
 
Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή, κατά τη γνώμη μου. Δε θα αλλάξει η αυτονομία, εάν 
επιλεγεί από το ΑΕΙ να είναι μέσα στη Διοίκηση του Ιδρύματος κανονικά, όπως προβλέπεται 
σ' αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια. Ουσιαστικά το Πολυτεχνείο έχει την ευχαρίστηση και 
βρίσκεται στην καλή θέση να αποκτά πολύ σύντομα Κεντρική Βιβλιοθήκη, σ' ένα χρόνο 
περίπου. Επομένως, το Οργανόγραμμα βασίζεται σ' αυτό το μοντέλο. 
 
Άρα, έχουμε το Διευθυντή ή τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, όπου στον εσωτερικό 
κανονισμό η περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των προσόντων είναι πάρα πολύ αυστηρή —
συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο κ. Τζεκάκης επί του θέματος- η οποία πηγαίνει 
κατευθείαν και αναφέρεται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Επελέγη ο 
Αντιπρύτανης, και όχι ο Πρύτανης, λόγω φόρτου εργασίας του Πρύτανη. Και νομίζω ότι 
είναι πιο φυσικό στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να υπάγεται η Διευθύντρια της 
Βιβλιοθήκης. Προφανώς ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων μιλάει προς τη 
Σύγκλητο, έχει τη Σύγκλητο επάνω του. 
 
(Διαφάνεια Νο2*) 
 
Τώρα, τη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης τη βάλαμε, όπως βλέπετε, μαζί με τον 
Αντιπρύτανη να δουλεύει εισηγητικά προς τη Σύγκλητο. Η Συγκλητική Επιτροπή της 
Βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ως Εισηγητική Επιτροπή για καθαρά θέματα 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως είναι οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, Γενικές 
Συνελεύσεις των Τομέων, όπου συζητούνται όλα τα θέματα και παίρνονται αποφάσεις. Δεν 
παίρνει αποφάσεις η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης, αλλά βοηθάει τη Σύγκλητο, αντί η 
Σύγκλητος να κάθεται επί ώρες να συζητάει περί της Βιβλιοθήκης, να της πάει έτοιμες 
εισηγήσεις, αφού έχουν περάσει από τη Συγκλητική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλα 
τα Τμήματα. 
 
Από εκεί και πέρα, υπάρχει ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης. 
Υπάρχουν, όπως βλέπετε, εκτός από τα τρία βασικά Τμήματα, που είναι το Τμήμα 
Ανάπτυξης-Συλλογής και Οικονομικής Διαχείρισης, το Τμήμα Υπηρεσιών προς τους 
Χρήστες και το Τμήμα της Τεχνικής Υποστήριξης, υπάρχουν δύο ακόμα κουτάκια που 
βλέπετε εκεί, τα οποία τα 'χουμε χωριστά και το ένα είναι η λεγόμενη Ιστορική Βιβλιοθήκη, η 
οποία περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή όλα τα έντυπα που έχουν εκδοθεί προ του 1950 και πάμε 
πίσω μέχρι τον 16ο αιώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
• Ο κ. Παπάζογλου χρησιμοποιεί διαφάνεια την οποία δε λάβαμε ούτως ώστε να καταχωρηθεί στα 

Πρακτικά. 
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Και όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν Τμηματικές Βιβλιοθήκες. Υπάρχει κάτι το οποίο ονομάσαμε 
Κέντρα Πληροφόρησης Τμημάτων. Κάθε Τμήμα θα έχει μια πάρα πολύ μικρή συλλογή των 
διπλωματικών εργασιών που γίνονται στο Τμήμα, των διδακτορικών πιθανόν που γίνονται 
στο Τμήμα -και τα διδακτορικά πάνε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη- των χιλιάδων reports, τα 
οποία κυκλοφορούν μεταξύ των μελών ΔΕΠ και τα οποία, αντί να είναι κλεισμένα στο 
γραφείο του μέλους ΔΕΠ, και προφανώς δεν μπορούν να πάνε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, θα 
πάνε εκεί, καθώς επίσης και μια πολύ μικρή συλλογή βιβλίων. Μιλάμε της τάξεως των 500-
600 πολύ βασικών βιβλίων για το Τμήμα, χωρίς την υποστήριξη βιβλιοθηκονόμου όμως σ' 
αυτά τα Κέντρα. Όλα αυτά θα πηγαίνουν βάσει της υποστήριξης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 
Θα δουλεύουν δε αυτά τα Κέντρα Πληροφόρησης Τμημάτων μόνο με μεταπτυχιακούς ή 
προπτυχιακούς φοιτητές. 
 
Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε εμείς αυτήν τη στιγμή, εν αναμονή βέβαια και 
των τελικών ρυθμίσεων, όπως προέκυψε και από το Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης 
Παρασκευής. Και συμφωνώ ως προς το διευθυντή ή τη διευθύντρια της βιβλιοθήκης με αυτά 
τα οποία ανέφερε ο κ. Τζεκάκης. 
 
Ευχαριστώ πολύ. 
 
 
 

Β' συμπληρωματική εισήγηση: Στέλλα Κορομπίλη 
 
Εγώ δε θα σας κουράσω σχεδόν καθόλου, γιατί ουσιαστικά καλύφθηκα με την έννοια του ότι 
ο εσωτερικός κανονισμός, που κι εμείς έχουμε στείλει, είναι παρόμοιος περίπου και με 
αυτούς που έχουν περιγραφεί αλλά και που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας παλαιότερα. 
Μόνο ένα ακανθώδες, νομίζω, θέμα που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας, και που δεν 
τέθηκε αλλά πιθανόν να τεθεί και σ' ένα άλλο Στρογγυλό τραπέζι, γιατί αφορά και τη 
βιωσιμότητα, είναι το κόστος των υπηρεσιών, τουλάχιστον ορισμένων υπηρεσιών που 
προσφέρονται από τη βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που γενικότερα πρέπει να 
συζητηθεί. Δηλαδή, κόστος υπηρεσιών όπως π.χ. βιβλιογραφίες από on-line βάσεις 
δεδομένων, παραγγελίες άρθρων είτε ακόμα ακόμα φυσικά και φωτοτυπίες από υλικό της 
βιβλιοθήκης. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω λίγο-πολύ όλοι θα έχουμε κάποια 
προβλήματα στους φορείς μας, αντιδράσεις πιθανόν από το προσωπικό ή και από τους 
φοιτητές και γι αυτό εγώ θα ήθελα μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, για να έχω μια κοινή θέση. 
Ευχαριστώ. 

 

 

 

 


