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Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Ιφιγένεια Βαρδακώστα 

ο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι το 18ο ΑΕΙ και ιδρύθηκε με το άρ-
θρο 9 του Ν. 1984/90, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του 

Ν. 1966/91. Αυτή τη στιγμή και σε πρώτη φάση στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν δύο 
Τμήματα τετραετούς φοίτησης: το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας από το 1993 και 
το Τμήμα Διαιτολογίας από το 1994. Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας, το οποίο 
είχε και τους πρώτους αποφοίτους φέτος, έχει δυο κατευθύνσεις: της Παιδαγωγικής 
Οικιακής Οικονομίας και της Οικολογίας. 

Τ 

Ταυτόχρονα με την ίδρυση του Χαροκοπειου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε και η 
Βιβλιοθήκη του, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής αποκεντρωμένη υπηρεσιακή 
μονάδα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι μέχρι την ανάληψη του Πακέτου η Βιβλιοθήκη 
απασχολούσε ένα βιβλιοθηκονόμο (την ομιλούσα) και δυο μέλη ΕΔΤΠ. 
Αριθμούσε περί τα 3.000 βιβλία και 50 περίπου περιοδικά και είχε μηχανογραφηθεί 
περίπου το 1/3 της συλλογής της. Επίσης ήταν μέλος του Εθνικού Δικτύου 
Βιβλιοθηκών. 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου όλων μας θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και 
ουσιαστική. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στη δράση "Εκσυγχρονισμός 
Βιβλιοθηκών" κρίθηκε απαραίτητη για τον εμπλουτισμό και τον εκσυγχρονισμό 
της. Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ 
αφορούν την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, την αγορά εξοπλισμού και 
την αγορά βιβλίων και περιοδικών. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως η συμπλήρωση 
του Τεχνικού Δελτίου έγινε από Επιτροπή μελών ΔΕΠ σε συνεργασία με το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

Το Σεπτέμβριο του '96 προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ένας 
βιβλιοθηκονόμος και ένας υπεύθυνος δικτύου, με σκοπό η μεν να ασχοληθεί με 
την οργάνωση της Βιβλιοθήκης και ο δε με το σχεδιασμό και την ανάλυση του 
δικτύου. Τον Ιούλιο του '97 προσελήφθη και δεύτερος βιβλιοθηκονόμος, που όριζε 
το πρόγραμμα, και εκεί ολοκληρώθηκε η πρόσληψη του προσωπικού. 

Έχει απορροφηθεί επίσης το κονδύλι για αγορά βιβλίων και το εξάμηνο αυτό θα 
καλυφθούν και τα ποσά που αναφέρονται στις συνδρομές των περιοδικών. Όσον 
αφορά το υλικό της Βιβλιοθήκης μπορούμε να πούμε πως αυτή τη στιγμή αριθμεί 
5.000 περίπου τίτλους βιβλίων, 150 τίτλους περιοδικών, κάποιοι από τους οποίους 
είναι μοναδικοί στην Ελλάδα, και εξυπηρετεί 350 χρήστες. 
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Με την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας η Βιβλιοθήκη θα στεγασθεί σε δικό της 
χώρο 1000 τ.μ. περίπου και ο σημερινός χώρος των 120 τ.μ. θα αξιοποιηθεί 
αναλόγως από το Πανεπιστήμιο. 
 
Η κάλυψη της Βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό έγινε εξ ολοκλήρου από το 
ΕΤΠΑ. Μέχρι τότε διαθέταμε έναν Η/Υ, έναν απλό εκτυπωτή και ένα modem, που 
μας επέτρεπε τη σύνδεση με τον ΕΡΜΗ. Έτσι εγκαταστάθηκε τοπικό δίκτυο, το 
οποίο αποτελείται από 5 υπολογιστές, (3 για το προσωπικό και 2 για τους χρήστες), 
5 εκτυπωτές laser και inkjet, πλήρες σύστημα barcode (2 scanner και 1 εκτυπωτής), 
1 cd-tower 7 θέσεων, 1 scanner υψηλής ανάλυσης, 1 fax και 1 φωτοτυπικό 
μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων. 
 
Σημειώνεται πως λογισμικό δε συμπεριλήφθηκε στην πρόταση για αγορά. Αρχικά 
είχε εγκατασταθεί το ΑΒΕΚΤ, το οποίο και δικτυώθηκε και χρησιμοποιείται σε όλες 
του τις δυνατότητες αξιόπιστα. Όσον αφορά το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για 
τη δημιουργία του συστήματος βασίζεται κυρίως σε προϊόντα της Novell. 
 
Το όλό σύστημα προσφέρει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου υπηρεσίες e-mail, 
World Wide Web και FTP μέσω της δημιουργίας Intranet αλλά και μόνιμης 
σύνδεσης με το Internet, υπηρεσίες πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων σε μορφή CD-
ROM, ενώ εξασφαλίζει την πρόσβαση στο σύστημα μέσω τοπικών και 
απομακρυσμένων τερματικών. Ήδη το Εργαστήριο Υπολογιστών του Ιδρύματος 
είναι συνδεδεμένο με τη Βιβλιοθήκη και μπορούν να έχουν πρόσβαση οι φοιτητές, 
στον OPAC για τα βιβλία και στον SOP AC για τα περιοδικά και από εκεί. 
Ευρισκόμενοι στην τελευταία φάση ολοκλήρωσης του Έργου και κάνοντας έναν 
απολογισμό, μπορούμε να πούμε πως τα αρχικά μας σχέδια για την ανάπτυξη της 
Βιβλιοθήκης επιτεύχθηκαν και κρίνεται όλη η προσπάθεια επιτυχής, μιας και όσα 
χρήματα προτάθηκαν εγκρίθηκαν και απορροφήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 
 
Αντικειμενικά τα παραπάνω, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε και ακούμε για άλλες 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, φαίνονται ίσως λίγα. Για μας όμως που έχουμε δουλέψει 
και δουλεύουμε στο Έργο αυτό, αντιμετωπίζοντας τις καθημερινές δυσκολίες, 
ξέροντας πως η ουσιαστική οργάνωση ξεκίνησε το '95 με τον ερχομό 
βιβλιοθηκάριου, και πως όλα τα παραπάνω έγιναν από τρία μόνο άτομα (έναν 
προγραμματιστή και δυο βιβλιοθηκονόμους), βλέπουμε πως καλύπτουμε με το 
παραπάνω τις ανάγκες μας, ξέρουμε πως είναι πάρα πολλά και αυτό μας δίνει και 
την πεποίθηση πως το μέλλον της Βιβλιοθήκης διαγράφεται ελπιδοφόρο και πολλά 
υποσχόμενο. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνεργάτη μου κ. Κ. Πιπερίδη για τη 
συμβολή του στην ανακοίνωση αυτή, καθώς και τη νέα συνάδελφο κα Α. 
Παπαδοδήμου, που αν και έχει λίγο χρόνο στη Βιβλιοθήκη μας, έχει δείξει 
αξιοθαύμαστο ζήλο για την ολοκλήρωση του Έργου. 

 

 

 

 

 


