
Δίκτυο Διαδανεισμού Κυπριακών 
Βιβλιοθηκών smILLe 
(System Management Interlibrary Loan Electronically) 

Διαδανεισμός είναι η διαδικασία μέσω της οποίας διατίθεται βιβλιογρα
φικό υλικό από μια βιβλιοθήκη σε μια άλλη. Σκοπός αυτήςτης υπηρεσίας 
είναι η άμεση και πλήρης ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών 
των χρηστών για υλικό που δεν είναι διαθέσιμο από τη βιβλιοθήκη που 
τους εξυπηρετεί. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνεργάζεται με 
άλλες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες διαδανεισμού, τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και 
του ευρύτερου κοινού των κυπριακών βιβλιοθηκών έχει υιοθετηθεί 
το smILLe (System Management Interlibrary Loan Electronically), μια 
διαδικτυακή εφαρμογή διαδανεισμού η οποία έχει αναπτυχτεί από την 
ομάδα εργασίας του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση του έργου από 
την πλευρά των κυπριακών βιβλιοθηκών, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας 
που απαρτίζεται από προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύντομα οι δύο 
βιβλιοθήκες θα περάσουν στην πιλοτική φάση λειτουργίας του δικτύου. 
Σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η ένταξη όλων των κυπριακών 
βιβλιοθηκών στο Δίκτυο Διαδανεισμού με στόχο να επωφεληθεί 
όλη η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου. Συνολικά υπάρχουν εν 
δυνάμει 20 βιβλιοθήκες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο δίκτυο. 

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες των βιβλιοθηκών-μελών του Δικτύου 
Διαδανεισμού Κυπριακών Βιβλιοθηκών θα έχουν τη δυνατότητα: 

• να αναζητούν σε διάφορες βιβλιοθήκες και να ενημερώνονται 
για τη διαθεσιμότητα των τίτλων που τους ενδιαφέρουν 

• να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα διαδανεισμού 

• να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία των τρεχόντων 
αιτημάτων τους και τις χρεώσεις που προκύπτουν 

• να ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την κατάσταση 
των αιτήσεων τους 

Μια βιβλιοθήκη για να μπορέσει να ενταχθεί στο Δίκτυο Διαδανεισμού 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια 
όπως: 

• ένταξη της βιβλιογραφικής της βάσης στον Συλλογικό Κατάλογο 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών με ένδειξη διαθεσιμότητας των τίτλων της 

• τήρηση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

• συμμετοχή στο δίκτυο τόσο ως βιβλιοθήκη-πελάτης 
όσο και ως βιβλιοθήκη-προμηθευτής 

Όπως και στο περιβάλλον των χρηστών που αναφέρθηκε πιο πάνω 
έτσι και η βιβλιοθήκη-μέλος θα έχει τις ίδιες δυνατότητες χρήσης του 
συστήματος με τη διαφορά ότι η λειτουργία θα γίνεται μεταξύ των 
συνεργαζομένων βιβλιοθηκών και των προμηθευτών. 

Τα οφέλη που θα προκύψουν για τις βιβλιοθήκες μέσα από τη 
δημιουργία του δικτύου διαδανεισμού Κυπριακών Βιβλιοθηκών 
smILLe είναι: 

• ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Κυπριακών 
Βιβλιοθηκών 

• άμεση επικοινωνία των χρηστών της κάθε βιβλιοθήκης μέλους 
με την υπηρεσία διαδανεισμού 

• μείωση του κόστους αγοράς υλικού από βιβλιοθήκες-προμηθευτές 
του εξωτερικού για υλικό που διατίθεται σε Κυπριακές Βιβλιοθήκες 

• μείωση συνολικού χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων 

• αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαδανεισμού 

• διευκόλυνση δημιουργίας στατιστικών αναφορών 


