
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η ΚΕΕΒ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού και τη Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας 
οργάνωσε στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου Παραγωγικότητας, 
Λευκωσία από 1η μέχρι 4 Ιουνίου 1990 επιμορφωτικό Πρόγραμμα με 
θέμα: "Μηχανοργάνωση Βιβλιοθηκών Δημοσίων Οργανισμών". 

Στόχος του προγράμματος, που είχε διάρκεια 20 ώρες, ήταν η 
θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των βιβλιοθηκάριων των 
δημόσιων οργανισμών σε θέματα οργάνωσης και μεθόδων που 
πρέπει να εφαρμόσουν για τη μηχανοργάνωση των βιβλιοθηκών 
τους. 

Τις εργασίες του Επιμορφωτικού προγράμματος, που παρακολού
θησαν 40 βιβλιοθηκάριοι από τη Δημόσια Υπηρεσία και Ημικρατικούς 
Οργανισμούς, άνοιξε ο κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, υπεύθυνος του 
Κλάδου Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, και διεύθυνε ο κ. Σάββας Πετρίδης, Επιθεωρητής 
Βιβλιοθηκών, στη Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. 
Δίδαξαν οι 

Dr. Paul Xuereb, Αντιπρόεδρος του Κοινοπολιτειακού Συνδέσμου 
Βιβλιοθηκονόμων και Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μάλτας, 

Θωμάς Παπαδόπουλος, Βιβλιοθηκονόμος της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής των Ελλήνων και καθηγητής Βιβλιοθηκονομίας, 

Νίνα Σκανδάλη, τέως καθηγήτρια βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθηνών, 

Ανδρέας Σάββας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης των Υπηρεσιών Υγείας 
Κύπρου, 

Λίτσα Μαϊμάρη και Αθως Ελευθεριάδης, προγραμματιστές της 
Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλάμβανε 

1. Γενική εισαγωγή στις Ειδικές Βιβλιοθήκες: Χαρακτήρας και ιδιο
μορφίες, στόχοι και προσφερόμενες υπηρεσίες. 
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2. Αναγκαιότητα και μεθόδευση αυτοματοποίησης: Αναγκαίος 
εξοπλισμός, οργάνωση και προεργασία. 

3. Γενική παρουσίαση και ανάλυση του ηλεκτρονικού προγράμματος 
μηχανογράφησης που ετοίμασε για λογαριασμό της Κυβέρνησης η 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με τις εξής ενότητες: 

Πρώτη ενότητα: Προετοιμασία δελτίου για την περιγραφή υλικού 
βιβλιοθήκης (Μονογραφίες-Περιοδικές εκδόσεις) όπως 
απαιτούν οι διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης. 

Δεύτερη ενότητα: Συγκρότηση μηχανογραφημένου καταλόγου. 
Επιλογή επικεφαλίδων και παραπομπών. 

Τρίτη ενότητα: Επιλογή-αγορά-εισαγωγή και συντήρηση υλικού 
βιβλιοθήκης. 

Τέταρτη ενότητα: Αρχείο δανεισμού-αρχείο χρηστών-αρχείο στατι
στικών στοιχείων χρήσης της βιβλιοθήκης. 

Πέμπτη ενότητα: Προσφερόμενες υπηρεσίες βιβλιοθήκης με χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ): Πληροφορίες και γραπτές 
εκθέσεις. 

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη του 
προγράμματος κι ακόμη να εργασθούν οι ίδιοι πάνω στο πρόγραμμα 
με τους Η/Υ του ΚΕΠΑ με την καθοδήγηση των προγραμματιστών 
της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως κυρίας Λίτσας Μαϊμάρη και κ. 
Αθου Ελευθεριάδη. Εγιναν επίσης επισκέψεις στις βιβλιοθήκες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Υπηρεσιών Υγείας για επεξή
γηση των μηχανογραφικών δραστηριοτήτων τους. 

Από την αξιολόγηση του προγράμματος που έγινε από τους ίδιους 
τους συνέδρους συμπεραίνεται ότι το πρόγραμμα είχε σημαντική 
επιτυχία και εκφράστηκε κοινή επιθυμία όπως παρόμοια προγράμ
ματα πραγματοποιούνται συχνότερα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος "Μηχανοργάνωση 
Βιβλιοθηκών Δημοσίων Οργανισμών" η ΚΕΕΒ πραγματοποίησε στις 
7.6.1990, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, δημοσιογραφική 
διάσκεψη κατά την οποία ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για το 
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πιο πάνω επιμορφωτικό πρόγραμμα. Στους δημοσιογράφους 
μίλησαν επίσης οι φιλοξενούμενοι εξ Ελλάδος βιβλιοθηκονόμοι 
κυρία Νίνα Σκανδάλη και κ. Θωμάς Παπαδόπουλος, καθώς και ο κ. 
Paul Xuereb, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιβλιοθηκών της 
Κοινοπολιτείας, για το πώς βλέπουν τις Κυπριακές βιβλιοθήκες και 
τί εισηγήσεις έχουν για βελτίωση τους. Το αποτέλεσμα της δημο
σιογραφικής διάσκεψης ήταν αρκετά ικανοποιητικό αφού όλες 
σχεδόν οι εφημερίδες είχαν κατά τη βδομάδα που ακολούθησε 
αρκετά καλή κάλυψη του θέματος. Ιδιαίτερα ο Φιλελεύθερος 
αφιέρωσε μεγάλη έκταση του χώρου του και πρόσθετα σ' αυτό σε 
δυο συνεχείς κυριακάπκες εκδόσεις του, 30/9 και 7/10/90, δημο
σίευσε στο ένθετο του "Ελεύθερος Χρόνος" μια πολύ ενδιαφέρουσα 
έρευνα της δημοσιογράφου Μαρίνας Σχίζα με τίτλο "Βιβλιοθήκες 
στην Κύπρο". 

Η ΚΕΕΒ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέτειναν στην πραγματο
ποίηση αυτού του επιμορφωτικού προγράμματος. Ιδιαίτερα 
ευχαριστεί τους εισηγητές, την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 
καθώς και το Κέντρο Παραγωγικότητας που παρεχώρησε την 
αίθουσα και τις ηλεκτρονικές του εγκαταστάσεις για τους σκοπούς 
του προγράμματος. 
Στη συνέχεια δίνεται η συνεισφορά του Dr. Paul Xuereb με θέμα: 
Services in Government Libraries και ακολουθεί μια παρουσίαση 
από τον κ. Σ. Πετρίδη του ηλεκτρονικού προγράμματος μηχανογρά
φησης που ετοίμασε η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως: ΒΗΠΣ 90. 

Η κυρία Νίνα Σκανδάλη και ο κ. Θωμάς Παπαδόπουλος δίδαξαν την 
πρώτη και δεύτερη ενότητα του μηχανογραφικού προγράμματος και 
διηύθυναν τη συζήτηση που ακολούθησε με πολύ μεγάλη επιτυχία. 
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