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Αθνξκή γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ Wildau 

ζηε Γεξκαλία ήηαλ ε επίζθεςε κειέηεο ζηε βηβιηνζήθε πνπ νξγάλσζε ε Gerlinde Buck, επηθεθαιήο 
ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο θαη Βηβιηνζήθεο ηνπ Goethe-Institut. Σε απηή ηελ επίζθεςε κειέηεο 

ζπλαληήζακε ηνλ Dr. Frank Seeliger, δηεπζπληή ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Βηβιηνζήθεο, φπνπ καο 
θηινμέλεζε θαη καο μελάγεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο. Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέησ 

αληιήζεθαλ απφ απηή ηε ζπλάληεζή καο. 

 
Η Πόλη 

Η πφιε ηνπ Wildau αλήθεη ζην θξαηίδην ηνπ Βξαλδεκβνχξγνπ θαη είλαη θνληά ζηελ πξσηεχνπζα ηεο 
Γεξκαλίαο, ην Βεξνιίλν. Σήκεξα θαηνηθνχλ πεξίπνπ 10.000 θάηνηθνη. Η πφιε έρεη καθξά ηζηνξία ζηε 

βηνκεραλία. Ωο βηνκεραληθή πφιε, ην 1897 ε εηαηξεία Schwartzkopff μεθίλεζε εθεί ηελ παξαγσγή 
αηκνκεραλψλ, ελψ έρηηζε θαη έλα ζπγθξφηεκα θηεξίσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ εξγαηψλ ηεο, ηα νπνία 

ζήκεξα είλαη δηαηεξεηέα. Σην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν νη βηνκεραλίεο ηεο πφιεο ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξαγσγή πνιεκηθνχ πιηθνχ. Με ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, ηα εξγνζηάζηα απηά θαηεδαθίζηεθαλ. Καηά 
ηελ πεξίνδν ηεο δηρνηφκεζεο ηεο Γεξκαλίαο ε πεξηνρή βξηζθφκελε ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, αλέπηπμε 

βαξηά βηνκεραλία, ε νπνία αλαδηαξζξψζεθε κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ην 1989. 
Σήκεξα, ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Wildau ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηερλνινγηθά θαη επηρεηξεκαηηθά πάξθα, θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ, θέληξα πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο, 

εηαηξείεο logistics, επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

 
Το Πανεπιστήμιο 

Μφιηο ην 1991 ην νκφζπνλδν θξαηίδην ηνπ Βξαλδεκβνχξγνπ ίδξπζε ην Τερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην 

Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ Wildau (Technischen Hochschule Wildau [ΤFH]-Technical University of 
Applied Sciences Wildau), ην νπνίν θαηάθεξε κέζα ζε ιίγα ρξφληα λα γίλεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

παλεπηζηήκηα εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ. Τν Τερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην είλαη αληίζηνηρν ησλ δηθψλ καο 
ΤΔΙ θαη πξνζθέξεη κφλν πξνγξάκκαηα βαζηθνχ πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη φρη ζπνπδέο 

ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνχ. Οη παξαθνινπζήζεηο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ζε φια ηα 
πξνγξάκκαηα είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο 3.600 θνηηεηέο πνπ έρεη ην παλεπηζηήκην. 

 

Παξάιιεια κε ηελ πξνζθνξά ζπνπδψλ ζηελ παξαδνζηαθή εθαξκνζκέλε κεραληθή, ην παλεπηζηήκην 
πξνζθέξεη επίζεο εθπαίδεπζε ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ην εκπνξηθφ δίθαην, ηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ηελ πιεξνθνξηθή επηρεηξήζεσλ θαη ην logistics. Δίλαη απφ ηα ιίγα παλεπηζηήκηα ζηε Γεξκαλία κε 
κεγάιε πξνζθνξά ζηελ ηειεκαηηθή θαη επίζεο, ην κνλαδηθφ παλεπηζηήκην εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ 

κε πηπρίν ζηε βηνπιεξνθνξηθή θαη ζηα βηνζπζηήκαηα. Τν παλεπηζηήκην έρεη ζπλεξγαζίεο ζε 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε άιια γεξκαληθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Δπίζεο, πξνζθέξεη έλα επξχ 
θάζκα πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 
Τν 2005 ην Παλεπηζηήκην Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ Wildau δεκηνχξγεζε έλα λέν ηλζηηηνχην - ην 

Wildau Institute of Technology (WIT) (http://www.wit-wildau.de/index_en.php), ην νπνίν πξνζθέξεη 
δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φπσο ΜΒΑ, Μεηαπηπρηαθφ ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, Γηνίθεζε 

Αεξνπνξίαο, θ.ά. αλαγλσξίδνληαο ηνλ νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

αεξνκεηαθνξέο ζηελ νηθνλνκία. 
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Τν Παλεπηζηήκην Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ Wildau είλαη έλα παλεπηζηήκην πνπ θαζνξίδεη ηηο ηάζεηο, 
πνπ πξνζθέξεη εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία, ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε, αιιά θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία. 
Τν παλεπηζηήκην επηθεληξψλεηαη ζηηο άκεζεο επαθέο θαη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο 

ηφζν ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο φζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. Δίλαη, επίζεο, εμαηξεηηθά 
επηηπρεκέλν ζηελ αλεχξεζε εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα πξνγξάκκαηά ηνπ, θαηαιακβάλνληαο 

ηελ θνξπθή φισλ ησλ γεξκαληθψλ παλεπηζηεκίσλ εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη γηα λα δηαηεξεζεί ην πςειφ εξεπλεηηθφ επίπεδν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πξνο 
φθεινο ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγαζηψλ κε άιια παλεπηζηήκηα, ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηε βηνκεραλία 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηεο επηηπρίαο ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη κεηαθνξάο 
ηερλνγλσζίαο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ είλαη ζηελ θαξδηά ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ηδξχκαηνο. 
 

 

Η Βιβλιοθήκη 
Τα πεξηζζφηεξα θηήξηα, φπνπ ζηεγάδεηαη ην παλεπηζηήκην, αλήθαλ ζε εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο 

αηκνκεραλψλ, πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ. Υπνινγίδνπλ φηη απφ ην 1900-1903 θαη γηα ηα επφκελα πεξίπνπ 
εθαηφ ρξφληα είραλ παξαρζεί 500 κε 600 αηκνκεραλέο ζε απηά ηα θηήξηα. Σπγθεθξηκέλα ζην θηήξην 

ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαηαζθεπάδνληαλ κέξε απηνθηλήησλ θαη πινίσλ, ηα νπνία 

έζηειλαλ ζε εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ζε άιιεο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Κίλα. Έσο ην έηνο 
2000 ην θηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο ήηαλ παξαγσγηθφ εξγνζηάζην ησλ παξαπάλσ πιηθψλ. Τν παλεπηζηήκην 

είρε έσο απηή ηελ πεξίνδν δχν κηθξέο βηβιηνζήθεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Με ην 
θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ θηεξίνπ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο 

κεγάιεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο, ηεο ζεκεξηλήο βηβιηνζήθεο, κε ηελ έλσζε ησλ δχν κηθξφηεξσλ 
βηβιηνζεθψλ. Απηή ε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ θηεξίνπ, δηαηεξψληαο ην εμσηεξηθφ «πεξίβιεκά» ηνπ 

θαη κεηαηξέπνληάο ην ζε κηα ζχγρξνλε βηβιηνζήθε, θξάηεζε πέληε έηε θαη θφζηηζε 12 εθαηνκκχξηα 

επξψ. Η Δπξσπατθή Έλσζε ελίζρπζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κε 6 εθαηνκκχξηα επξψ. Η Βηβιηνζήθε 
άλνημε ηηο πχιεο ηεο ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2007. Σήκεξα, ην θηήξην λνχκεξν 10 απνηειείηαη απφ ην ηζφγεην 

θαη ηξεηο νξφθνπο. Σηεγάδεη ηε Βηβιηνζήθε απφ ηνλ πξψην έσο ηνλ ηξίην φξνθν, ελψ ζην ηζφγεην ηνπ 
θηεξίνπ ζηεγάδνληαη εζηηαηφξηα γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ θαζψο θαη έλα ηκήκα ησλ 

ζπνπδψλ δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ε Βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηεί έλα ακθηζέαηξν 300 ζέζεσλ, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε δηπιαλφ ρψξν, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  
 

Η Βηβιηνζήθε δηαηξείηαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Η είζνδνο ζηε Βηβιηνζήθε γίλεηαη κέζα απφ κηα 
ζπεηξνεηδή ζθάια πνπ νδεγεί ζηελ θεληξηθή αίζνπζα (πξψηνο φξνθνο ηνπ θηεξίνπ). Με ηελ είζνδν 

ζηε Βηβιηνζήθε, δεμηά βξίζθεηαη ην πιεξνθνξηαθφ γξαθείν ελψ δίπια ζε απηφ βξίζθνληαη νη 

εθηππσηηθέο θαη θσηνηππηθέο ππεξεζίεο. Η ππεξεζία απηή πξνζθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη 
θνζηίδεη 6 ιεπηά ε εθηχπσζε ηεο θάζε ζειίδαο. Απέλαληη απφ ηελ είζνδν δεζπφδεη ην εζσηεξηθφ 

γπάιηλν αζαλζέξ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νξφθνπο ηεο βηβιηνζήθεο, ελψ αξηζηεξά 
ηνπνζεηήζεθε ην ζαιφλη ηεο Βηβιηνζήθεο, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ραιαξψζνπλ δηαβάδνληαο 

πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ή αθνχγνληαο κνπζηθή. Πίζσ απφ ην ζαιφλη βξίζθεηαη έλα απφ ηα 
αλαγλσζηήξηα. Πεξηκεηξηθά ησλ νξφθσλ βξίζθνληαη ηα αλνηθηά βηβιηνζηάζηα.  

Η Βηβιηνζήθε έρεη ζρεδηαζηεί λα θηινμελεί ηα ηεθκήξηα θαη ηηο ππεξεζίεο πεξηκεηξηθά ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θηεξίνπ, αθήλνληαο ην θέληξν ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο αλνηθηφ. Σηελ θνξπθή ηνπ θηεξίνπ 
δεζπφδεη ε γπάιηλε νξνθή πνπ αθήλεη ην θπζηθφ θσο λα δηαζιάηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Απηφο ν 

ζρεδηαζκφο θάλεη πην εληππσζηαθφ εζσηεξηθά ην θηήξην θαζψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη νπηηθή επαθή 
κε φιε ζρεδφλ ηε Βηβιηνζήθε. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ γπαιηνχ θαη ηνπ κεηάιινπ, δεκέλεο κε ηε δεζηαζηά 

ηνπ μχινπ πξνζδίδνπλ κνληέξλεο θαη θιαζηθέο λφηεο ζηνλ ίδην ρψξν. 

 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν κνληέξλνο ζρεδηαζκφο κε γπαιί θαη κέηαιιν θαζψο θαη ν θεληξηθφο αλνηθηφο 

ρψξνο δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηά φπσο ην γεγνλφο φηη ν ήρνο δηαρέεηαη εχθνια ζην ρψξν 
ηεο Βηβιηνζήθεο, ελψ ν αλνηθηφο ρψξνο πεξηνξίδεη ηελ έθηαζή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία λέσλ αλαγλσζηεξίσλ. Παξαθάησ δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 
ηη πεξηιακβάλεη ν θάζε φξνθνο ρσξίο απηή λα είλαη εμαληιεηηθή.  

Πέξα απφ ην πιεξνθνξηαθφ γξαθείν, ην γξαθείν δαλεηζκνχ, ηα αλαγλσζηήξηα θαη ηα αλνηθηά 

βηβιηνζηάζηα, ζηνλ 1ν φξνθν ππάξρεη ε ζπιινγή ησλ εγρεηξηδίσλ κε πνιιαπιά αληίηππα απφ θάζε 
εγρεηξίδην αιιά θαη νη ζπιινγέο βηβιίσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Τα πιεξνθνξηαθά βηβιία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 2νπ θαη 3νπ νξφθνπ. Σηνλ 2ν φξνθν 
ιεηηνπξγεί ε εξεπλεηηθή βηβιηνζήθε ε νπνία είλαη ειεχζεξε πξνο ρξήζε απφ φινπο ηνπο αλαγλψζηεο 

θαη πεξηέρεη επηζηεκνληθά βηβιία πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζεκαηηθέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Τα βηβιία απηά 

κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ νη ρξήζηεο έσο 4 εβδνκάδεο. Δπίζεο ζηνλ ίδην φξνθν ππάξρεη ην εξγαζηήξην 
Η/Υ πνπ είλαη ειεχζεξεο πξφζβαζεο. Η Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη, επίζεο, έλα ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

2ν φξνθν, γηα νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζπλαληήζεηο, ν νπνίνο κπνξεί λα θηινμελήζεη έσο 10 άηνκα, ελψ 
ππάξρεη θαη ε ππεξεζία ηεο πνιπκεζηθήο βηβιηνζήθεο, έλαο ρψξνο φπνπ δηαηίζεηαη ζε νκάδεο ρξεζηψλ 

θαη δηαζέηεη 9 ζέζεηο εξγαζίαο κε Η/Υ, κηα ηειεφξαζε plasma θαη πνιιέο άιιεο πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο. 
Σηνλ 3ν φξνθν είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκα νη δηπισκαηηθέο θαη νη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ (κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο κε πξφζβαζεο ζε θάπνην πιηθφ). Σηνλ ίδην φξνθν βξίζθνληαη 
ηα πεξηνδηθά (ηξέρνληα αιιά θαη παιαηφηεξα ηεχρε). Δπίζεο, ζηνλ 3ν φξνθν ε Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη 

κεκνλσκέλνπο εηδηθνχο ρψξνπο γηα νκαδηθή ή αηνκηθή εξγαζία, νη νπνίνη δηαζέηνπλ έλα γξαθείν θαη 
έλαλ Η/Υ κε πξφζβαζε ζην Internet. Ο ρψξνο απηφο δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα κηα εβδνκάδα κε δηθαίσκα αλαλέσζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αθήλεη ηα πξνζσπηθά 

ηνπ αληηθείκελα ζην ρψξν γηα φζν δηάζηεκα έρεη ηε ρξήζε ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεί ηα 
πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα κε ην θιείζηκν ηεο βηβιηνζήθεο. 

Σην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο ππάξρνπλ 150 ηξαπέδηα κε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο Η/Υ. Σπλνιηθά, νη 
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο πξνζθέξνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε πεξίπνπ 45 Η/Υ. 

 

Πνιιέο θνξέο, νη ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί), νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θεληξηθφ ρψξν ππνδνρήο ηεο Βηβιηνζήθεο γηα 

εθζέζεηο, θνληζέξηα, κνπζηθέο ζπλαληήζεηο, ρξηζηνπγελληάηηθα πάξηη, γηα ζπλαληήζεηο επαγγεικαηηθήο 
θχζεσο, γηα λα γηνξηάζνπλ έλα γεγνλφο π.ρ. ηελ πξναγσγή / ζπληαμηνδφηεζε ελφο ζπλαδέιθνπ, θ.α. 

Σε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε Βηβιηνζήθε παξακέλεη θιεηζηή γηα ην θνηλφ,  γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα θαη εληάζεηο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ρξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο γη’ απηνχο ηνπο ζθνπνχο απνθέξεη έλα ζεβαζηφ εηζφδεκα ζηε βηβιηνζήθε 

πνπ επελδχεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 
 

Το Προσωπικό 
Σηε Βηβιηνζήθε εξγάδνληαη επηά άηνκα απφ ηνπο νπνίνπο νη πέληε είλαη βηβιηνζεθνλφκνη θαη νη 

ηέζζεξεηο καζεηεπφκελνη βηβιηνζεθνλφκνη. Δπίζεο, εξγάδνληαη θαηά πεξηφδνπο θνηηεηέο σο βνεζνί θαη 

ζπλήζσο έλαο κε δχν θνηηεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.  
 

Οι Χρήστες 
Με ηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθνχ / δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζην παλεπηζηήκην, δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε θάξηα κέινπο ηεο Βηβιηνζήθεο, ε νπνία φκσο 

ελεξγνπνηείηαη κε ηελ πξψηε επίζθεςε ηνπ ρξήζηε. 
Η Βηβιηνζήθε εμππεξεηεί ηνπο 80 κφληκνπο θαζεγεηέο, ηνπο 130 εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη εξγάδνληαη 3 

κε 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη άιινπο νξγαληζκνχο, 
ηνπο 3.600 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ηνπο 220 δηνηθεηηθνχο θαη άιινπο ππαιιήινπο ηνπ. 

Δπίζεο, εμππεξεηεί πάλσ απφ 1.000 εμσηεξηθνχο ρξήζηεο, θπξίσο θνηηεηέο απφ άιια ηδξχκαηα, 
ππαιιήινπο απφ βηνκεραλίεο, επηρεηξήζεηο, θ.ιπ. Τν ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί ε 

Βηβιηνζήθε ππεξβαίλεη ηνπο 5.000. Όινη νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο 

θαη απφ ην ζπίηη ή ηελ επηρείξεζή ηνπο κε ηε ρξήζε θσδηθνχ. Οη ρξήζηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ έρνπλ 
επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε απφ ην ζπίηη ζηα πξνζσπηθά ηνπο αξρεία θαη ππεξεζίεο. 

 
Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηζθέπηεηαη ηε Βηβιηνζήθε πξέπεη κε ηελ είζνδφ ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ζπξίδεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξψην φξνθν γηα λα αθήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. Οη ζέζεηο  

ησλ ζπξίδσλ ζηνλ 1ν φξνθν ζεσξνχληαη ζρεδηαζηηθφ ιάζνο απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο δηφηη 
δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηε Βηβιηνζήθε, ελψ ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ ζα 

απνηεινχζε θαιχηεξε ιχζε. Αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα έρεη καδί ηνπ θνξεηφ ππνινγηζηή, βηβιία, ή άιιν 
πιηθφ, ε Βηβιηνζήθε παξέρεη 80 εηδηθά θαιάζηα γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ. Τα θαιάζηα απηά έρνπλ εηηθέηεο 

RFID, γηα λα κελ απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. 
Οη θχξηεο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ, ε πιεξνθνξηαθή 

ζπλέληεπμε κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζνδήγεζε ζε δηάθνξα ζέκαηα π.ρ. αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ν δαλεηζκφο πιηθνχ, ε αηνκηθή θαη νκαδηθή 
κειέηε, ε εξγαζία ζε νκάδεο ζηα εηδηθά δηακνξθσκέλα γξαθεία θαη ε ςπραγσγία. 
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Καζεκεξηλά πάλσ απφ 700 ρξήζηεο πεξλάλε ην θαηψθιη ηεο Ββιηνζήθεο. Απφ απηνχο πεξίπνπ ην 20% 
δαλείδεηαη κφλν πιηθφ ελψ ην 80% επηζθέπηεηαη ηε Βηβιηνζήθε γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο είλαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 9.00 κε 20.00, ελψ ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ 

νη ψξεο κεηψλνληαη θαηά δχν ψξεο θαη ε Βηβιηνζήθε θιείλεη ζηηο 18.00. Γηα ηελ ππνζηήξημε θπξίσο ησλ 
ρξεζηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ εμ απνζηάζεσο ε Βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί θαη ην Σάββαην απφ ηηο 9.00 έσο ηηο 

14.00. 
 

Οι Σσλλογές 

Η Βηβιηνζήθε έρεη πεξίπνπ 94.000 ηεθκήξηα ζε δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο. Απηέο νη ζπιινγέο 
αλαπηχζζνληαη ζε 3.000 ηξερνχκελα κέηξα ξαθηψλ. Έρεη, επίζεο, 150 ηίηινπο πεξηνδηθψλ, 3.500 

ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, 10.000 ειεθηξνληθά βηβιία, θαη παξέρεη πξφζβαζε ζε 11 δηαθνξεηηθέο 
ππεξεζίεο παξνρήο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε βηβιηνζήθε ζπκκεηέρεη ζε θνηλνπξαμίεο γηα ηελ 

παξνρή ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, θ.ιπ. 
Σηε Βηβιηνζήθε γίλνληαη 60.000 δαλεηζκνί ην ρξφλν. Απηφ σζεί ηε Βηβιηνζήθε λα έρεη πάλσ απφ 6.000 

πξνζθηήζεηο ην ρξφλν γηα λα αλαλεψλεη ηηο ζπιινγέο ηεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο γηα ηηο ζπλδξνκέο ζε 

ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη βάζεηο δεδνκέλσλ, βηβιία, εγρεηξίδηα θαη άιιν έληππν πιηθφ είλαη 150.000 
επξψ ην ρξφλν. 

 
Δανεισμός σλικού 

Η πνιηηηθή δαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο έρεη σο εμήο: νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ έσο 200 

ηεθκήξηα, ην ππφινηπν πξνζσπηθφ έσο 150 θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο έσο 20. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα 
δαλεηζηνχλ έσο 70 βηβιία γηα δηάζηεκα 3 κελψλ, ελψ έσο 4 εβδνκάδεο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ηα 

ηεθκήξηα πνπ είλαη ζηα αλνηθηά βηβιηνζηάζηα, 2 εβδνκάδεο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ ηα πεξηνδηθά, ελψ 
1 εβδνκάδα ηα βηβιία πνπ έρνπλ θφθθηλε επηζήκαλζε θαη αλήθνπλ ζηελ πιεξνθνξηαθή ζπιινγή ηεο 

Βηβιηνζήθεο (λα ζεκεησζεί φηη δελ  δαλείδνληαη φια ηα ηεθκήξηα). 
Αλαλέσζε ησλ δαλεηζκψλ κπνξεί λα γίλεη έσο δχν θνξέο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ηεθκεξίσλ ζηα νπνία δελ γίλεηαη αλαλέσζε. Η αλαλέσζε κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά απφ 

νπνπδήπνηε, κέζσ ηειεθψλνπ ή κε επίζθεςε ζηε Βηβιηνζήθε. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ 
ηεθκεξίσλ φινη νη ρξήζηεο πιεξψλνπλ πξφζηηκν. 

Τα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηνπο δαλεηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηεθκήξηα πνπ πξνήιζαλ κέζσ 
δηαδαλεηζκνχ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Βηβιηνζήθε πξνζθέξεη ζε ρξήζηεο (εθηφο ησλ 

θνηηεηψλ) δηαθνξεηηθέο θάξηεο κέινπο πνπ ηνπο δίλνπλ δηαθνξεηηθά πξνλφκηα δαλεηζκνχ. 

 
Νέες Τετνολογίες και Βιβλιοθήκη 

Η Βηβιηνζήθε πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθά αλνηθηήο πξφζβαζεο ηφζν ζηηο ππεξεζίεο ηεο φζν 
θαη ζηελ θαζεκεξηλή νξγάλσζή ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκφδεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. 

Δπίζεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη ε Βηβιηνζήθε, νη βηβιηνζεθνλφκνη 
πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε 

ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ αλνηθηήο πξφζβαζεο, γηα λα θεξδίδνπλ ρξφλν, λα κεηψλνπλ ην θφζηνο ηεο θάζε 
εξγαζίαο, γηα λα εμππεξεηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη γηα λα παξακέλεη ην πξνθίι 

ηεο Βηβιηνζήθεο πςειφ, αθνινπζψληαο ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη: ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή απνξία κπνξεί λα 

έρεη ν ρξήζηεο, επίζεο, θαζηέξσζε ηεο ππεξεζίαο 24/7 γηα ηελ θαηάζεζε πιεξνθνξηαθψλ εξσηήζεσλ 
πξνο ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, θαη ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0, γηα παξάδεηγκα Blogs, κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ζε πνηθίια ζέκαηα.  
 

Τν πξνζσπηθφ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα ζπδήηεζεο κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην 

θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη ζηε Βηβιηνζήθε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ν ρξφλνο εζσηεξηθήο 
ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη επηηπγράλεηαη άκεζε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ελ ηε γελέζεη ηνπο. 

Φξήζε αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ γηα λα κπνξεί ην πξνζσπηθφ λα παξαθνινπζεί πνηεο αίζνπζεο, εξγαζηήξηα, 
αηνκηθά γξαθεία κειέηεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ππεξεζίεο είλαη ζε ρξήζε, πνηα είλαη δηαζέζηκα θαη πφηε, 

γηα πφζν δηάζηεκα, θ.ιπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε ε δηαρείξηζε ησλ 
ππεξεζηψλ. Δπίζεο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ online απηή ηελ ππεξεζία θαη λα 

θιείζνπλ θάπνην εξγαζηήξην, αίζνπζα, θ.ιπ. ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Έλα αληίζηνηρν 

ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα θαηαγξάθεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Τν ζχζηεκα απηφ ην 
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ελεκεξψλνπλ θαζεκεξηλά νη ίδηνη νη βηβιηνζεθνλφκνη θαηαγξάθνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εξγαζίεο 
ηνπο, ζε πνην γξαθείν ή φξνθν εξγάδνληαη, πφηε ιείπνπλ κε άδεηα, θ.ιπ. 

Δπηπιένλ ε Βηβιηνζήθε έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα ζην νπνίν φηαλ έλαο ρξήζηεο αλαδεηεί θαη 

εληνπίδεη θάπνην ηεθκήξην ζηνλ Online Γεκφζην Καηάινγν (OPAC) απηφ ηνλ νδεγεί ηδεαηά ζηνλ φξνθν 
θαη ζην ξάθη πνπ είλαη ην ηεθκήξην. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη πην εχθνια ν εληνπηζκφο ησλ 

ηεθκεξίσλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη δελ απαζρνινχλ ην πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπο πξνο ηα 
ξάθηα. 

Η Βηβιηνζήθε εθαξκφδεη ην RFID. Απφ ηελ επίζθεςή καο ζηηο βηβιηνζήθεο ηεο Γεξκαλίαο δηαπηζηψζακε 

φηη φιεο ζρεδφλ εθαξκφδνπλ ή ζρεδηάδνπλ λα εθαξκφζνπλ ην RFID. Έσο ζήκεξα πάλσ απφ 100 
γεξκαληθέο βηβιηνζήθεο ην έρνπλ εθαξκφζεη. Η ζπγθεθξηκέλε παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε επέλδπζε 

120.000 επξψ ζηελ εθαξκνγή ηνπ RFID, ην νπνίν δίλεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα ζηε βηβιηνζήθε 
φπσο κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ πιηθνχ, άκεζνο εληνπηζκφο ησλ ηεθκεξίσλ, θαιχηεξε δηαρείξηζε 

πνιιψλ ππεξεζηψλ ηεο φπσο πξνζθηήζεηο, δαλεηζκφο πιηθνχ, επηζηξνθή ηεθκεξίσλ, θ.ά. Υπάξρνπλ, 
θπζηθά, θαη κεηνλεθηήκαηα ή πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο 

εθαξκνγήο ηνπ, πξνβιήκαηα ηερλνινγηθήο θχζεο, πξνβιήκαηα ζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, αιιά 

φια απηά κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. 
 

Η παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Wildau είλαη κηα εληππσζηαθή βηβιηνζήθε ηφζν αξρηηεθηνληθά φζν 
θαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Η 

επίζθεςε θάζε επαγγεικαηία βηβιηνζεθνλφκνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο βηβιηνζήθεο δελ κπνξεί παξά λα ηνπ 

δεκηνπξγεί εξεζίζκαηα θαη ζθέςεηο, γφληκνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη γέλεζε ηδεψλ γηα ην πψο ζα ήζειε 
θάπνηα απφ απηά πνπ βιέπεη λα ηα εθαξκφζεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ. Απφ ηε δηθή κνπ πιεπξά, φια απηά 

κεηνπζηψλνληαη ζε εηθφλεο, ηδέεο, ζθέςεηο, έκπλεπζε θαη θείκελν γηα ηνπο θνηηεηέο κνπ ζην Τκήκα 
Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Σπζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΑΤΔΙ Θεζζαινλίθεο. 

 
Βιβλιογραυία 

Bibliothek: Digitale Bibliothek der TFH-Wildau (2009). Γηαζέζηκν ζην: http://www.tfh-

wildau.de/tfhbib/index_3302.htm, ηειεπηαία πξφζβαζε 7/12/09. 
Bibliothek: Willkommen auf der Homepage der Bibliothek der TFH Wildau (2009). Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.tfh-wildau.de/tfhbib/index.html, ηειεπηαία πξφζβαζε 7/12/09. 
A Traditional Location for Industry (2009). Γηαζέζηκν ζην: http://www.tfh-

wildau.de/ueberuns/1442_history_engl.html, ηειεπηαία πξφζβαζε 7/12/09. 

Welcome to the library of the TFH Wildau! [pdf]. Γηαζέζηκν ζην: http://www.tfh-
wildau.de/tfhbib/media/Library_TFH_eng-1.pdf, ηειεπηαία πξφζβαζε 7/12/09. 

Wildau (2009). Γηαζέζηκν ζην:http://en.wikipedia.org/wiki/Wildau, ηειεπηαία πξφζβαζε 7/12/09. 

http://www.tfh-wildau.de/tfhbib/index_3302.htm
http://www.tfh-wildau.de/tfhbib/index_3302.htm
http://www.tfh-wildau.de/tfhbib/index.html
http://www.tfh-wildau.de/ueberuns/1442_history_engl.html
http://www.tfh-wildau.de/ueberuns/1442_history_engl.html
http://www.tfh-wildau.de/tfhbib/media/Library_TFH_eng-1.pdf
http://www.tfh-wildau.de/tfhbib/media/Library_TFH_eng-1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Wildau

