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^ ^ ΡΟΛΟΣ TOY βιβλιοθηκάριου δεν 
Μ ^k περιορίζεται μόνον στην επιλογή, 
Ι Ι αγορά και επεξεργασία του υλικοί) 
^ ^ που πρόκειται να τεθεί στη διάθεση 
του κοινού αλλά και στη συνεχή παρακολούθη
ση της εξέλιξης της συλλογής της βιβλιοθήκης. 

' / ι ι 

στην ανακατανομή αυτής, κατά τομείς και 
' τέλος στην απόσυρση. 

Η πρακτική της απόσυρσης εφαρμόζεται σ* 
ολα τα είδη βιβλιοθηκών με μεγαλύτερη η 
μικρότερη έμφαση ανάλογα με την πολιτική 
τους, με μόνη εξαίρεση τις εθνικές βιβλιοθήκες 
του από τη φύση τους φροντίζουν για τη 

ι ι ι *- ι ^^ *- Ι ι 

συντήρηση του υλικού τους. 
• ν ' ' -

Ι Η απόσυρση έχει απασχολήσει από παλιά 
τους βιβλιοθηκάριους, και έτσι σήμερα βρί
σκουμε μια πλούσια βιβλιογραφία και διάφο-
οες μεθόδους που επιτρέπουν την εφαρμογή 
της. Ιστορικά στις αρχές του αιώνα μας τέθηκε 
για πρώτη φοοά το πρόβλημα της απόσυοσης 
στην Αμερική όπου διαπιστώθηκε η αδυναμία 
των βιβλιοθηκών ν' αγοράζουν όλους τους τίτ
λους που κυκλοφορούσαν και παράλληλα να 
οιατηοούν όλη τη συλλογή τους ακόμα και 
όταν ορισμένα βιβλία παρέμεναν αζήτητα για 
Χθόνια ή το περιεχόμενο τους είχε ξεπεραστεί. 

! Μετά το 1940 και με την ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών το θέμα μπαίνει σε πιο θεωρητική 
διάσταση. II απόσυρση γίνεται με βάση ορισμέ
νων προδιαγραφών που βασιζόντουσταν στην 
υποκειμενική εκτίμηση των βιβλιοθηκάριων, 
παράλληλα γίνονται και οι πρώτες οικονομι-
Ηές εκτιμήσεις μεταξύ κόστους απόσυρσης και 
Κόστους συντήρησης του υλικού μιας βιβλιοθή
κης. Οι προτεινόμενες λύσεις δεν ήταν ικανο
ποιητικές και μετά το I960 το πρόβλημα ιιελε-

- 1 ^^ Ι ' ι 1 Τήθηκε σε πιό επιστημονική διάσταση και δια
κρίνουμε κυρίως δύο τρόπους εκτίμησης για 
ΐΤ)ν απόσυρση. 

, 0 ένας δίνει για την απόσυρση του υλικού 
Προτεραιότητα στη χοηση που κάνει το κοινό 
°Το υλικό της βιβλιοθήκης. 
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Ι 0 άλλος επικεντοώνεται στις συλλογές 
— V - Ι αΐ5τές καθαυτές, αναλύει την παλαιότητα τους 

'ίαι την εγκυρότητα της πληοοφόρησης που 
ι ^^ Ι * *- ' ^ t \ ^ Ι Ι _ 

^ριέχουν. 

ιρου 

HFC 
Hfci, Κ^ 

Μια πολιτική 
απόσυρσης πρέπει να 

εντάσσεται στη 
γενικότερη πολιτική που 
θα πρέπει να ακολουθεί 
μια βιβλιοθήκη για τις 
t I f f W i t mP 

συλλογές της 
Ι · " • »-
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1 υρω απο αυτές τις 
δύο κατευθύνσεις αναπτύσσονται διάφορες 
μέθοδοι έως ότου το 1975 ο S.Slote εκδίδει το 
Weeding Library Collection που σήμερα θεωρεί
ται το καλύτερο στο είδος του. 

0 S.Slote χωρίς να απορρίπτει τις παλαιοτε-
ρες μεθόδους προσθέτει σ αυτές σαν βασικό 
κριτήριο απόσυρσης το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο το βιβλίο δεν δανείστηκε απο κανένα 
χρήστη. 

• w ι Ι \ ' f ' ' 

Το θέμα της απόσυρσης παρότι έχει τους 
υποστηρικτές του δεν παύει να αποτελεί θέμα 
συζητήσεων. 

Η απόσυρση δεν συνδυάζεται πάντα με την 
καταστροφή των βιβλίων, διότι ανάλογα με τη 
συνεχεία που θα δοθεί (όπως π.χ. αποστολή σε 
άλλες βιβλιοθήκες, μικροφίλμ κ.λ.π.) επίτρεπε-
ται μια (κυστοτερη διαχείριση της συλλογής 

/ Λ »"ΐ *\ / \ ' ·\ Ι ι 1 _ ' της βιβλιοθήκης και μια καλύτερη αναπτυςη 
της. 

Η απόσυρση πρέπει να ενταχθεί στην ενιαία 
πολιτική αγοράς και οργάνωσης του υλικού 

ί~\ <~\ Λ / \ ' C ι ι » / 

της βιβλιοθήκης και δεν πρέπει να θεωρείται 
σαν μια στιγμιαία λύση για ν' αντιμετωπισθεί 
απλιος σαν ενα χωροταξικό πρόβλημα. 

Ας μην ^εχναμε οτι σήμερα οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες 

f t / Λ Λ j περιορίζουν κατά πολύ την αγοραστική τους 
δυνατότητα. 

Χρειάζεται λοιπόν η διαχείριση της συλλο-
γης να γίνεται με μεγαλύτερη αυστηρότητα και 
να επιδιώκεται όσο γίνεται δυνατόν σύνεργα-
σια με άλλες βιβλιοθήκες. 

Εξάλλου μια πολιτική απόσυρσης πρέπει να 
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ι ι \ ' Ι \ εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική που θα 
πρέπει να ακολουθεί μια βιβλιοθήκη για τις 
συλλογές της. 

Η απόσυρση δεν μπορούμε να πούμε οτι 
γίνεται απλώς με την εφαρμογή μιας μεθόδου. 

Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι ιδιομορ-
φιες κάθε βιβλιοθήκης, οι ανάγκες και οι ιδιαι
τερότητες της. Ασχετα με το μέγεθος της συλλο-
γης η απόσυρση πρέπει ν αποτελεί μέρος των 
C" ^ ι ι ι Λ ' διαδικασιών που έχουν σχέση με την πολιτική 
αγοράς και τη διακίνηση του υλικού μιας 
βιβλιοθήκης. 

Παρ οκονς αυτούς τους προβληματισμούς 
Ι \ ' f ' t το θέμα της απόσυρσης παραμένει ανοικτό, 

ποεπει οιιως να αναφεοουιιε τα θετικά του 
σημεία: 

- κέρδος χώρου και χρήματος 
- κέρδος χρόνου για τον χρήστη και το προ-

σιοπικο της βιβλιοθήκης 
^ / · ι - καλυτέρευση της γενικής εικόνας της 

βιβλιοθήκης 
- επίκαιρη και ακριβής πληροφόρηση 
- γενική εκτίμηση της συλλογής που επιτρέ

πει σωστή πολιτική αγορών 
- επανεκτίμηση της συλλογής που δίνει τη 

δυνατότητα να συμπληρωθούν κενά και ατέλει
ες. 

Μια εμπειρία: Η δημόσια βιβλιοθήκη 
πληροφόρησης τον κέντρο ν Πομπιντον 

Η Δημόσια βιβλιοθήκη πληροφόρησης ιδρύ
θηκε το 1976 και στεγάζεται στο Κέντρο 
Πομπιντού. 

Διαθέτει μια επιφάνεια 15.000 μ2 και προ-

2^ΐ£2^^ 



σφέρει στο αναγνωστικό της ποινό μιά συλλογή 
που ξεπερνά τους 400.000 τόμους έντυπου υλι
κού, στους οποίους προστίθεται ένα πλούσιο 
οπτικοακουστικό υλικό και μια συλλογή περιο
δικών. 

Η βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη σ' ένα 
κτίριο που δεν επιδέχεται τροποποιήσεις και 
αντιμετώπισε εννέα χρόνια μετά την ίδρυση 
της προβλήματα χώροι' για τις συλλογές της. 
Με ένα μέσο όρο αύξησης ετησίως της συλλο
γής της κατά 12.000 τόμους ήταν φυσικό ότι 

__^ μια πολιτική 
, \ απόσυρσης 

Anoovqon , \ έπρεπε να 
μη χράοψον vXtKOV > ακολουθη-
αποης ΜλίοθάΜς/Μ 

^_y Για το 
σκοπό αυτό μια 

ομάδα βιβλιοθηκάριων ^«άστηκε για να βρεθεί 
η καλύτερη λύση. Σήμερα αποσύρεται ή ανακυ
κλώνεται ένας αριθμός βιβλίων που αντιστοι
χεί περίπου σε αυτόν ποι> εισάγεται με αποτέλε
σμα το 3.33% της συλλογή; να ανανεώνεται. 

Η πολιτική αυτή τη; απόσυρσης δίνει στη 
βιβλιοθήκη του Κέντρου Πομπιντού ν' ανταπο
κριθεί πλήρως στους ιόρι'τικούς στόχους της 
που ήταν να διαθέσει στο κοινό μια πλούσια 
εγκυκλοπαιδική επίκαιρη αυλλογή. 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτός είναι 
και ένας λόγος της επιτυχίας της βιβλιοθήκης 
αυτής, εφόσον τα σαββατοκύριακα το κοινό 
που την επισκέπτεται ξ^ρνά τις 19.000 ανα
γνώστες. 

Για τη σωστότερη αντιμετώπιση του προ
βλήματος της απόσυρση? δημιουργήθηκε το 
1983 ένα ειδικό τμήμα στη βιβλιοθήκη όπου 
εργάζονται 4 βιβλιοθηκάριοι και ασχολούνται 
αποκλειστικά με το θέμα αυτό σε στενή πάντα 
συνεργασία με το τμήμα αγορών. Παράλληλα 
έγινε μια σειρά μελετών και ανταλλαγή εμπει
ριών με άλλες βιβλιοθήκες με απώτερο στόχο 
να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη 
πάνω στο θέιια. 

Αποτέλεσμα ήταν η έχδοση ενός τεχνικού 
οδηγού για την απόσυρση, όπου με βάση τις 
προτάσεις του S. Slote διαμορφώνουν ένα βοή
θημα απόσυρσης σημαντικό για όσους θέλουν 
να ενημερωθούν πάνω στο θέμα και πρόκειται 
να το εφαρμόσουν. 

Με τρόπο ακριβή και Πρακτικό περιγράφο
νται οι διάφορες διαδιχαυίες απόσυρσης. 

' ν — 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 

Η μέθοδος της απόσυρσης εντάσσεται μέσα 
στην όλη διαδικασία τΐ£ διακίνησης του βιβλί
ου που ξεκινά από την επιλογή και την αγορά 
και αφού τεθεί στη διάθεση του χρήστη, μετά 
από ένα χρονικό διάστημα αποσύρεται. 
Απαραίτητη προϋπόθεση W μια σωστή πολι
τική απόσυρσης είναι ι] χάραξη από τη βιβλιο
θήκη μιά πολιτικής αγο^ν σε συνάρτηση με το 
είδος της συλλογής TTIC. Η χάραξη αυτής της 
πολιτικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διαδικασία απόσυρσης***'θα ακολουθήσει. 

Το εγχειρίδιο απόσυροης που κυκλοφόρησε 
η βιβλιοθήκη του κέντρα Πομπιντού δίνει 
προδιαγραφές απόσνοσης σ τ α Καίσια του 
ταξινομικού συστήματος DEWEY. 

"Στους πίνακες πον ακολουθούν λαμβάνο
νται υπόψη για την απόσυρση ενός βιβλίου οι 
ακόλουθοι τρεις παράμ^οι: 

- Η παλαιότητα τονβφλίου 

- Ο χρόνος που δεν έχει δανειστεί 
- Παράγοντες που αφορούν την ποιότητα 

της πληροφόρησης και τη φυσική φθορά του 
βιβλίου από τη χρήση και που αποδίδονται με 
το ακρώνυμο IOUPI που σχηματίζεται από τις 
λέξεις που αναφέρονται στους παρακάτω 
όρους λανθασμένης και επιφανειακής πληρο
φόρησης, κατεστραμμένου εντύπου, ξεπερα
σμένου περιεχομένου ή ακατάλληλου για το 
είδος της συλλογής. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραμέτρους που 
προαναφέραμε παράδειγμα για τα βιβλία της 
ψυχολογίας εάν έχουμε τον τύπο 10/3/ IOUPI, 
αυτό θα σημαίνει ότι το βιβλίο που έχει εκδοθεί 
πάνω από δέκα χρόνια, δεν έχει δανεισθεί τα 
τελευταία τρία και έχει έναν ή περισσότερους 
παράγοντες που αφορούν την ποιότητα μπορεί 
να θεωρηθεί υποψήφιο για απόσυρση. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατη
ρούμε ότι το χρονικό διάστημα των τριών χρό-
νων κατά την διάρκεια των οποίων ενα βιβλίο 
δεν δανείστηκε, παραμένει σταθερό σχεδόν σε 
όλες τις κατηγορίες, ενώ αντίθετα ο χρόνος 
έκδοσης κυμαίνεται από τη μια κατηγορία στην 
άλλη. 

Για τις περιπτώσεις όπου ένας από τις 
τρεις προαναφερθείσες παραμέτρους δεν παί
ζει σημαντικό ρόλο σημειώνεται με το γράμμα 
Χ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ DEWEY 

000 Γενικότητες 

020 Βιβλιοθηκονομία 10/3/IOUPI 

030 Εγκυκλοπαίδειες 5/3/ IOUPI 

000 Υπόλοιποι τομείς 5/Χ/ IOUPI 

100 Φιλοσοφία και ψυχολογία 

150 Ψυχολογία 10/3/ IOUPI κατά προτίμηση 
να ανανεώνεται η συλλογή με θέματα επι
καιρότητας. 

100 Φιλοσοφία 10/3/ IOUPI η διατήρηση τους 
βασίζεται κυρίως στη χρήση τους. 

200 θρησκεία και μυθολογία 10/3/ IOUPI ή 
5/3/ IOUPI υπάρχουν συχνές αποσύρσεις 
κυρίως σε τομείς που εξελίσσονται γρήγο
ρα όπως οι αιρέσεις. Πάντως η βιβλιοθήκη 
πρέπει να διαθέτει επίκαιρη πληροφόρηση 
για κάθε θρησκεία που ανήκει στο κοινό 
της. 

300 Κοινωνικές επιστήμες. Αναζητείστε να 
υπάρχει αντιπροσωπευτική παρουσία 
όλων των ρευμάτων και να παρέχεται μια 
έγκυρη, ακριβής και τεκμηριωμένη πληρο
φόρηση. 

310 Κατάλογοι 2/3/ IOUPI Σπάνια έχουν χρη
σιμότητα μετά τα δύο χρόνια. 

320 Πολιτική 5/3/ IOUPI Ο τύπος αυτός είναι 
για τα βιβλία που καλύπτουν την επικαιρό
τητα. Για εκείνα που κάνουν βασική εισή
γηση στο αντικείμενο μπορεί να εφαρμο
στεί και ο τύπος 10/3/ IOUPI 

340 Αίκαιο 10/3/ IOUPI Στον τομέα αυτό οοι 
σμένα θέματα εξελίσσονται αργά όπατ ΐ 
φιλοσοφία, η ιστορία του δικαίου και άλλ 
υφίστανται τροποποιήσεις (εμπορικό 
Δίκαιο). Μπορούμε για τα βιβλία της χαττ) 
γορίας αυτής να κάνουμε την απόσυρση 
και χρησιμοποιούμε σαν βάση τρεις 
τύπους βιβλίων: 

- Βασικά πάνω στο θέμα που πρέπει να διατη
ρούνται εκτός εάν υπάρχει νέα έκδοση. 

- Μεγάλες συνθέσεις που πρέπει να εξετάζο
νται κάθε δέκα χρόνια. 

- Βιβλία που ανταποκρίνονται σε φαινόμενα 
μόδας όπως νομοθετικές αλλαγές και πρέ
πει να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια. 

350 Κρατικές εκδόσεις 10/ IOUPI 

370/ Παιδαγωγική 10/3/ IOUPI Διατηρούνται 
τα βιβλία που έχουν μόνο μία ιστορική 
αξία και χρησιμοποιούνται ακόμα. Στα 
σχολικά βιβλία αποσύρονται τακτικά τα 
ξεπερασμένα. 

390 Ήθη και έθιμα, φολκόρ, 5/3/ IOUPI Διατη
ρούνται μόνον βασικά ενημερωτικά βιβλία. 
Για το φολκλόρ μπορούμε να χρησιμοποιή
σουμε και τον τύπο 10/3/ IOUPI 

500 θετικές επιστήμες 

510 Μαθηματικά 10/3/ IOUPI 

570 Υπόλοιποι τομείς 5/3/ IOUPI 

600 Εφαρμοσμένες επιστήμες 

610 Ιατρική 5/3/ IOUPI Στον τομέα της ιατρι
κής η εμπειρία έδειξε ότι υπάρχουν τομείς 
που εξελίσσονται αργά όπως η ιστορία της 
ιατρικής η περιγραφή κλινικών καταστάσε
ων ή ακόμα και μεγάλες εκδόσεις που επα
νεκδίδονται σε μεγάλα χρονικά διαστήμα
τα. Για τα βιβλία αυτά θα πρέπει να λαμβά
νουμε υπόψη μεγαλύτερο χρονικό διάστη- Ι 
μα (10/3/ IOUPI). Αντιθέτως οι εξελίξεις σε 
τομείς συνεχούς έρευνας όπως παραδείγ
ματος χάριν καρδιολογίας χρειάζονται Ι 
επανεξέταση κάθε τρία με πέντε χρόνια. 

' 630 Γεωπονία 5/3/ IOUPI Ο τομέας αυτός πρε-
πει να συμπληρώνεται τακτικά με τις νέες 
τεχνικές. 

Ι 

640 Οικιακή οικονομία 5/3/ IOUPI Αποσυ-
. ρονται βιβλία ραπτικής και διακοσμηθώ 

των οποίων το στυλ αλλάζει γρήγορο» 
όμως μπορούν να διατηρηθούν βιβλία 
μαγειρικής. 

• • Λ ί\\ · r t 

690 Τέχνες 10/3/ IOUPI Παραμένουν τα βιβλία 
που αφορούν πάλαια όπλα, παιχνίδια π^ 
είναι συχνά αντικείμενο συλλογών. 

• Τ - 1 •• 

600 Υπόλοιπες υποδιαιρέσεις 5/3/ IOUPI Γένι-
( Λ ' »» SX (\ κά για του; τοιιείς αυτού; που ε^ελΐσυυ' 

• ι ι ι ' fy*f / iWI νται συνεχώς μετά απο πάροδο πέντε ετυ> 
πρέπει να βλέπετε το περιεχόμενο τους με 

σκεπτικισμό. Με μιά εξαίρεση τα εγ/εΦ1' 
δια που αφορούν επιδιορθώσεις αυτοκιν,ι 
των ή ηλεκτρικών συσκευών που κυκλοψ0' 
ρουν ακόμα στο εμπόριο. 
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700 Καλές τέχνες. Στον τομέα αυτό\ 1 το κύοιο 
κριτήριο είναι η αϋορα του βψλιου. I lap" 
ολα αυτά ορισμένοι τομείς εξελίσσονται 
όπως π.χ. αρχαιολογικές μέθοδοι ανασκα
φών ή συντήρηση κτιρίων. Παράλληλα η 
ποιότητα της εικονογράφησης σε παλαιά 
βιβλία τέχνης μπορεί να βεωρηϋει σαν κρι
τήριο απόσυρσης. 

(45 Διακοσμητική και ελάσσονες Χ/3/ IOUPL 
Παραμένουν τα βασικά τεχνικά βιβλία με 
καλή εικονογράφηση. 

770 Φωτογραφία 5/3/ IOUPI Αποσύρονται 
βιβλία που αναφέρονται σε τεχνικές και 
μηχανήματα ξεπερασμένα. 

700 Υπόλοιποι τομείς Χ/Χ/ IOUPI. Παραμέ-
; νουν βιβλία τέχνης και μουσικής. 

800 Λογοτεχνία Χ/Χ/ IOUPI . Τα βιβλία της 
λογοτεχνίας όπως και της τέχνης παλαιώ
νουν αργά. Πιο εξειδικευμένα κατά τομείς 
διακρίνουμε: - κλασική λογοτεχνία διατη
ρείται και αντικαθίσταται μόνο όταν 
υπάοχουν νέες εκδόσεις. - κριτικές λογοτε-
χνίας αντικαθίστανται εάν υπάρχουν νεό
τερες και πλέον ενδιαφέρουσες εκδόσεις. -
δευτερεύοντες συγγραφείς που δεν αποτε-
Λ ι f \ Ι \ ' Ι 

λουν θέμα μελέτης του αναγνωστικού κοι
νού της βιβλιοθήκης αποσύρονται. 

900 Ιστορία, γεωγραφία 
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910 Ι εωγραφια και 
ταξίδια 5/3/ 
IOUPI Τύπος 
που εφαρμόζεται Τ V Ι 

στους τουριστι
κούς οδηγούς 
και τη γεωγρα-
φια. Για ταξιδιω
τικές περιγραφές 
προτείνεται 10/3/ 
IOUPI 

900 Υπόλοιπες υπο
διαιρέσεις 15/3/ 
IOUPI Κύρια 
κριτήρια επιλο-
s ι • ν • * A i l ft ι J x ift t ν £~\ι I I 1 J v 

γης γίνονται με 
βάση τη ζήτηση. 
την ακρίβεια και 
την εγκυρότητα 
της πληροφόρη-
α ν ι ς. Απ ο ο ν ρ ο -
νται μόνο βιβλία 
που αναφέρο
νται σε προσωπι-
γΐc ad nvnoFi c 
*tc, 0.4, r|, n u t i s Χρειάζεται να ληφθούν νπι και ε ίναι α π ο - „ . . . n a u c l u l , βιβλιοθήκης, οι ανάγκες; 
ιινημονευιιατα i l l ι 

πολέμου, εκτός εάν ο συγγραφέας είναι 
Ι — Ι 1 Ν ^ Ι — 

προσωπικότητα ή διακρίνεται για την 
ακρίβεια της ανάλυσης που κάνει. 

Βιογραφίες—Χ/2/ IOUPI Αποσύρεται κάθε 
βιογραφία που δεν δανείζεται έκτος εαν 
αναφέρεται σε μια σημαντική προσωπικό
τητα. 

Μυθιστόρημα Χ/3/ IOUPI Αποσύρονται αυτά 
που δεν ζητούνται πλέον όπως τα παλαιά 

Best sellers. I ίάν ιαάρχε ι βιβλιοστάσιο 
μπορούν ν* αποσυρθούν εκεί. Στο βιβλίο-
στάσιο διατηρούνται τα βιβλία που ζητού-

ι ^^ ι ι *̂  

νται συχνά και έχουν λογοτεχνική αξία. 

Περ ιοδ ικός τύπος 3/Χ/Χ Διατηρούνται τα 
δεμένα περιοδικά που τακτικά χρήσιμο-
ποιούνται και αναφέρονται στις βιβλιο
γραφίες που έχει στη συλλογή της η βιβλιο
θήκη. Εάν υπάρχει οικονομική δυνατότητα 
μπορεί να αγοραστούν τα περιοδικά σε 
μορφή μικροφίλμς που η χρήση τους είναι 
π ι ο μεγάλη και ο χώρος εγκατάστασης 
τους πιο μικρός. 

Doss ie r s de presse και Κρατικές Εκδόσεις 
1/2/ IOUPI Γίνεται αυστηρή εκκαθάριση 
των Dossier τουλάχ ιστον μια φορά το 
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γοονο. Διατηρούνται μονό αυτά που αφο-
ρουν θέματα ενδιαφέροντα και για τα 
οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμα βιβλία. 

Κατάλογοι Κολλεγίων και Πανεπιστημίων 
2/Χ/ IOUPI Αυτούς τους καταλόγους η 
βιβλιοθήκη φροντίζει να τους κρατά ενημε
ρωμένους σε μόνιμη βάση. Διατηρεί όλους 
τους καταλόγους που ενδιαφέρουν τους 
φοιτητές της περιοχής που ανήκει και 
αυτούς που αφορούν ένα ή δύο 
Πανεπιστήμια Εθνικής σημασίας. 

rf~V ' Τ"^ ' ' (*} ' 

Οπτικοακουστικά. Γίνεται απόσυρση με βάση 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- exercruble 
- πεπερασμένο 
- φθαρμένο ή 

ίατεστραμένο 
- σπανίως χρησι-

ιοποιημένο 
- αν υπάρχε ι σε 

χλλη βιβλιοθήκη 
Τ Τ ' ' 

Η απόσυρση αυτού 
του υλικού π ρε-

ι πει να γίνει με την 
ίδια φροντίδα και 
προσοχή που 
χρειάστηκε για να 
αγοραστεί και να 
συντηρηθεί, λαμ-
βάνοντας υπόψη 
το υψηλό κόστος 
του. 

Οι πίναχβς τον άρθρον, 
ι ναι αιό : Dossier 

Technique no5 Bibliotheque 
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