
γούνται να τελεστούν περίπου 
τον  ερχόμενο  Σεπτέμβριο  με 
σημαντικές  εκδηλώσεις  και 
δραστηριότητες,  αλλά  και  τη 
θεσμοθέτηση  των  «24  ωρών 
βιβλιοθήκης» που θα γίνει για 
πρώτη  φορά  στην  Κύπρο. 
Πρόκειται  για  ένα  τριήμερο 
που θα δίνει  την ευκαιρία σε 
όλους να γνωρίσουν τη βιβλι‐
οθήκη και  τα όσα αυτή προ‐
σφέρει.  Στόχος  της  προσπά‐
θειας  που  καταβάλλεται 
από  πλευράς  του  ΤΕΠΑΚ, 
σύμφωνα  με  τον  κ.  Ζέρβα, 
είναι  να  σταλεί  το  μήνυμα 
προς  όλους  τους  πολίτες 
(μαθητές,  γονείς,  εργαζό‐
μενους  κλπ)  ότι  μπορούν 
να  χρησιμοποιούν  τη  βι‐
βλιοθήκη  και  να  είναι 
κοντά της. 

ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ  της σε  όλους ανε‐
ξαιρέτως  τους  πολίτες  και 
μάλιστα  αυτές  του  νέου  της 
κτιρίου  άνοιξε  την  περασμένη 
Δευτέρα  η  Βιβλιοθήκη  του 
Τεχνολογικού  Πανεπιστημίου 
Κύπρου  (ΤΕΠΑΚ).  Η  Βιβλιοθή‐
κη,  που  φέρει  το  όνομα 
«Βασίλης  Μιχαηλίδης»,  έδωσε 
ζωή  στο  κτίριο  των  παλιών 
δικαστηρίων  στην  καρδιά  του 
ΤΕΠΑΚ,  στην  οδό  Νικολάου 
Ξιούτα.  Η  νέα  βιβλιοθήκη  θα 
λειτουργεί  με  την  υποστήριξη 
του  Γραφείου  Εξυπηρέτησης 
Χρηστών  και  τα  υπόλοιπα 
γραφεία και το προσωπικό που 
τα  απαρτίζει,  θα  συνεχίσουν 
να  στεγάζονται  στον  υφιστά‐
μενο χώρο στην οδό Ελευθερί‐
ας 79. Μιλώντας στον «Φ»  για 
τη νέα βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ 
ο  διευθυντής  της  Μάριος  Ζέρ‐

To ενημερωτικό δελτίο Biblionews της εταιρίας Bibliotheca RFID Library Systems Ιούλιος 

2009, κάνει αναφορά στη ΒΤΠ και στα συστήματα RFID που έχουν εγκατασταθεί στο 

χώρο της Βιβλιοθήκης. Επίσης, αναφορά στη ΒΤΠ έκανε και η εφημερίδα Φιλελεύθερος, 

την Κυριακή 3 Μαΐου, στη σελίδα 37. 
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Τεχνολογία RFID 

στη ΒΤΠ 

Η  τεχνολογία  ανίχνευσης 

ραδιοσυχνοτήτων  (Radio 

Frequency  Identification—

RFID)  έχει  συνδεθεί  στενά 

με τις βιβλιοθήκες αποτελώ‐

ντας  την  εξέλιξη  του  γραμ‐

μικού κώδικα (barcode).   

Για  την  παροχή  υψηλής 

ποιότητας  υπηρεσιών  και 

για τη διευκόλυνση των χρη‐

στών της, η ΒΤΠ προχώρησε 

στην  εγκατάσταση  των 

RFID συστημάτων: 

Αυτόματο  σύστημα  χρέω‐
σης  τεκμηρίων  (self  check‐

out  station)  για  τον  αυτό‐

ματο  δανεισμό  των  βιβλί‐

ων από τους χρήστες 

Αυτόματο  σύστημα  επι‐
στροφής  τεκμηρίων  (self 

check‐in  station)  μέσω  του 

οποίου  οι  χρήστες  μπο‐

ρούν  να  επιστρέφουν  τα 

βιβλία  που  δανείστηκαν 

καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του 

24ώρου  

Αισθητήρα  εξόδου  (Exit 

sensors), για την ασφάλεια 

και τον έλεγχο του υλικού 

που  μπορεί  να  απομα‐

κρυνθεί  από  τη  βιβλιοθή‐

κη  

Φορητή  συσκευή  ανάγνω‐
σης  (hand‐held  inventory) 

που  πραγματοποιεί  σάρω‐

ση στα ράφια για απογρα‐

φή  και  επαλήθευση  της 

σωστής  ταξιθέτησης  του 

υλικού στα ράφια 

βας ανέφερε  ότι πρόκειται  για  
μια  από  τις  πιο  μοντέρνες  και 
σύγχρονες  βιβλιοθήκες  της 
χώρας μας. Σύμφωνα με τον κ. 
Ζέρβα,  για  την  καθημερινή 
λειτουργία  της  Βιβλιοθήκης 
χρησιμοποιούνται  σύγχρονος 
εξοπλισμός  και  δίκτυο,  καθώς 
και σύγχρονες μέθοδοι εντοπι‐
σμού  βιβλίων  και  αρχειοθέτη‐
σης. Επίσης, η βιβλιοθήκη δια‐
θέτει  και  συστήματα  αυτόμα‐
της  επιστροφής,  αλλά  και  αυ‐
τόματου δανεισμού βιβλίων, τα 
οποία  βρίσκονται  έξω  από  το 
κτίριο  της,  παρόμοια  με  τις 
μηχανές αυτόματης ανάληψης 
χρημάτων  των  τραπεζών  με 
σκοπό  να  εξυπηρετούν  το  κοι‐
νό  ακόμα  και  τις  ώρες  που  η 
βιβλιοθήκη  είναι  κλειστή.  Επί‐
σημα,  τα  εγκαίνια  της  βιβλιο‐
θήκης  του  ΤΕΠΑΚ  δρομολο‐

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ δίνει ζωή στα παλιά δικαστήρια 


