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/ "* ι f t / Είναι πλέον γνωστό οτι η με-
θοδος της "απώλειας" και της 
"εξαφάνισης" έχει εξαπλωθεί 
σήμερα και στον τομέα του 
Βιβλίου. Αυτό αποτελεί ένα 
υυιυ iu υϊΐμανιικ,υιψα JLJJU-

βλήμαχα των βιβλιοθηκών. 
Στατιστικώς έχει αποδειχθεί ότι οι απώλειες 
για παλιό στοκ βιβλίων κυμαίνονται απο 1-3% 
και αυξάνονται δραματικά στο Ε>ίάοτοτε και
νούργιο στοκ σε ποσοστό 20-30%. Βιβλία αξίας 
εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών εξαφανίζο
νται κάθε χρόνο από τις βιβλιοθήκες μας όταν 
δεν υπάρχει μια αποτελεσματική προστασία. Γι' 
αυτό το λόγο το κόστος ενός συστήματος ασφά
λειας μπορεί να αποσβεστεί εντός 2 ετών. 
Όλες οι βιβλιοθήκες, άσχετα αν είναι κολλεγίου 
/ πανεπιστημίου, δημόσιες,ιδιωτικές ή γυμνασί
ου υπάρχουν για να παρέχουν εξυπηρέτηση 
στους αναγνώστες τους ή δανειστές τους. Εκτός 
του ότι είναι χώρος όπου υπάρχουν βιβλία και 
άλλα έγγραφα διαφυλαγμένα και ταξινομημένα 
με μια αλφαβητική σειρά, ο κύριος σκοπός τους 
είναι να παρέχουν στον χρήστη το υλικό που θέ
λει, όταν το θέλει. 
Μία βιβλιοθήκη που συνεχώς αποτυγχάνει να ε
ξασφαλίζει εξυπηρέτηση στους σπουδαστές της 
ή τους δανειστές της γρήγορα ανακαλύπτει ότι 
μειώνεται η πελατεία της. Λίγος κόσμος επι
στρέφει στη βιβλιοθήκη που σπάνια έχει ότι 
χρειάζονται - πηγαίνουν αλλού. Μειωμένη κυ
κλοφορία μπορεί να σημαίνει περικοπή δαπα
νών, υπονοεί κακή διοίκηση της βιβλιοθήκης, 
χειροτέρευση υπηρεσιών και γενικώς απώλεια 
της εμπιστοσύνης στο σύστημα λειτουργίας της. 
Χρήματα που συνήθως ξοδεύονται για αγορά 
καινούργιων βιβλίων πρέπει να ξοδεύονται για 
την αντικατάσταση κλεμμένων βιβλίων, χωρίς 
να αναφέρουμε το χάσιμο χρόνου του προσωπι
κού που προσπαθεί να εντοπίσει απωλεσθέντα 
βιβλία που έχουν χαθεί από πολύ καιρό. 
Ένα μοντέρνο σύστημα ασφάλειας παρέχει κα
λύτερη προστασία απο συμβατικές μεθόδους ό
πως κάμερες, κλειδαριές και αποφεύγονται οι 
δυσάρεστοι προσωπικοί έλεγχοι του κάθε επι
σκέπτη. 
Ακόμη καταργεί την ενόχληση του επισκέπτη 
στο να αναγκάζεται να αφήνει τσάντες και παλ
τά έξω απο το χώρο της βιβλιοθήκης. 
Το προσωπικό του χώρου είναι πλέον ελεύθερο 
να ασχολείται με την κανονική του εργασία και 
απαλλάσσεται από πρόσθετα καθήκοντα "αστυ
νόμευσης". 

η Η Γεωργία Καρτσάνη είναι διευθύντρια πω
λήσεων αντανακλαστικών προϊόντων, συστη
μάτων ασφαλείας και υλικών επιγραφοποιΐας. 
Η εταιρεία 3Μ είναι εξειδικευμένη και πρωτο
πόρος επί 20 χρόνια στην κατασκευή συστημά
των βιβλιοθηκών με περισσότερες απο 14.000 ε
γκαταστάσεις σήμερα σε Αμερική και Ευρώπη. 
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Με την είσοδο της στην Ελληνική αγορά μόλις 
απο τον προηγούμενο χρόνο η 3Μ -HELLAS έ
χει προμηθεύσει τελευταίας τεχνολογίας συστή
ματα σε βιβλιοθήκες όπως: Το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, τα τμήματα Φιλοσοφικής 
Σχολής Αγγλικών, Γαλλικών, Καλών Τεχνών, 
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Χημείας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάόος, Πανεπιστήμια Αιγαίου 
(Σάμος και Ρόδος) και Πανεπιστήμιο Αθηνών 
τμήμα Αγγλικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. • 
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