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Πανεπιςτιμιο του Άμςτερνταμ, Κεντρικι Βιβλιοκικθ, Ολλανδία 
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Βασιλική Τσαγκαράκη 

Βιβλιοθηκονόμοσ,  

Πανεπιςτήμιο Κρήτησ, Βιβλιοθήκη tsagkar@lib.uoc.gr 

 

Η ενεργόσ ςυμμετοχι ςε ζνα τζτοιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποφζρει ςτον ςυμμετζχοντα 

πολφτιμθ γνϊςθ και τον ενκαρρφνει να διαμορφϊςει νζο τρόπο ςκζψθσ και αντίλθψθσ των 

εργαςιακϊν του δεδομζνων. Προςωπικά χαίρομαι που μου δόκθκε θ ευκαιρία να 

επιςκεφκϊ τθν κεντρικι βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου του Άμςτερνταμ (UVA University, 

Ολλανδία) και 2 από τισ 27 βιβλιοκικεσ-παραρτιματά τθσ ολλανδικισ πρωτεφουςασ. Θα 

προςπακιςω, λοιπόν, εδϊ να αποτυπϊςω γραπτά τθν οργάνωςι τουσ, τισ κτιριακζσ τουσ 

εγκαταςτάςεισ αλλά και τθν υιοκζτθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτον τρόπο 

επικοινωνίασ τουσ με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα. 

 

Κεντρικι Ακαδθμαϊκι Βιβλιοκικθ και βιβλιοκικεσ-παραρτιματα 

http://cf.uba.uva.nl/en/ 

Προςωπικό: 320 άτομα 

Φοιτθτζσ: 30.000 

Ωράριο Λειτουργίασ: Διαφορετικό για κάκε παράρτθμα  

Περίοδοσ δανειςμοφ βιβλίων: 28 θμζρεσ  

Περίοδοσ δανειςμοφ περιοδικϊν: μθ δανειηόμενο υλικό 

Περίοδοσ δανειςμοφ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ:  

μθ δανειηόμενο υλικό 

Μζγιςτοσ αρικμόσ δανειηόμενων αντιτφπων: 50                                        

                                                                                             Σχ.1 

Η κεντρική βιβλιοθήκη βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, ςε 3 γειτονικά τριϊροφα κτίρια του 

17ου αι, 18ου αι και του 20ου αι αντίςτοιχα. Στο υπόγειο βρίςκεται μεγάλο μζροσ τθσ 

ςυλλογισ των βιβλίων και των περιοδικϊν, αλλά και μθ βιβλιακό υλικό όπωσ φιλμ 

mailto:tsagkar@lib.uoc.gr
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(μικροφόρμεσ, μικροφίςεσ κ.λπ.), όλα τοποκετθμζνα ςε αυτόματα κυλιόμενα ράφια, 

δωμάτιο διαλογισ για τον εςωτερικό διαδανειςμό βιβλίων ανάμεςα ςτα παραρτιματα και 

αποκικθ. Στο ιςόγειο υπάρχει πάντα φφλακασ, το κυλικείο τθσ βιβλιοκικθσ, αίκουςα 

ςυνεδριάςεων και κάποια γραφεία προςωπικοφ.  

 

Στον 1ο όροφο, υπάρχει πάγκοσ δανειςμοφ-πλθροφόρθςθσ. Εκεί μπορεί κάποιοσ μόνο να 

δανειςτεί βιβλίο ι να λάβει πλθροφορίεσ, ενϊ για τισ επιςτροφζσ βιβλίων υπάρχει ςχετικό 

αυτόματο μθχάνθμα επιςτροφισ υλικοφ. Ο χριςτθσ μπορεί να τοποκετιςει μζχρι και 8 

βιβλία το ζνα πάνω ςτο άλλο. Το μθχάνθμα διαβάηει το RFID κωδικό και των 8 βιβλίων και 

κάνει τθν επιςτροφι είτε δίδοντασ γραπτι απόδειξθ είτε θλεκτρονικι ςτθν θλ. διεφκυνςθ 

του χριςτθ. Πίςω απ’ αυτό το μθχάνθμα υπάρχει δωμάτιο ςυγκζντρωςθσ και 

επανατοποκζτθςθσ των βιβλίων ςτο ράφι από το προςωπικό. Δίπλα βρίςκεται το κόκκινο 

δωμάτιο. Εκεί ςε κυρίδεσ κόκκινου χρϊματοσ τοποκετοφνται οι 

κρατιςεισ για βιβλία (περίπου 450 τεμ./θμζρα), που ηθτοφνται 

από άλλα παραρτιματα. Κάκε μζρα θλεκτρικά αυτοκίνθτα 

κάνουν 4 διαδρομζσ από τθν κεντρικι βιβλιοκικθ προσ τα 

παραρτιματα και αντίςτροφα για να εξυπθρετιςουν τισ 

ανάγκεσ διαδανειςμοφ των χρθςτϊν.  

 

Υπάρχει θλεκτρονικό αναγνωςτιριο με Η.Υ. για 15λεπτθ χριςθ και για μακρόχρονθ 

αναηιτθςθ. Η πρόςβαςθ ςτουσ Η.Υ. είναι ελεγχόμενθ και ηθτείται κωδικόσ πρόςβαςθσ ςε 

όλουσ. Μόνο 4 Η.Υ. δίδουν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτον κατάλογο (OPAC) τθσ βιβλιοκικθσ. 

Υπάρχουν πάντωσ και διακζςιμοι φορθτοί υπολογιςτζσ, που δανείηονται ςτουσ φοιτθτζσ.  

Το πρόγραμμα αυτοματιςμοφ τθσ βιβλιοκικθσ ονομάηεται ALEPH  

και αποκτικθκε πριν από 3 χρόνια για να καλφψει τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ. Οι εκπρόκεςμοι 

χριςτεσ τιμωροφνται με πρόςτιμο 1€ /εβδομάδα ανά αντίτυπο, με δικαίωμα 3 

ανανεϊςεων. Αν δεν ανταποκρικοφν ςτεροφνται αυτόματα δικαιϊματοσ δανειςμοφ μζχρι 

να αποπλθρϊςουν το χρζοσ τουσ. Αυτό όμωσ που μου 

ζκανε εντφπωςθ ιταν θ δυνατότθτα                                            

ανάγνωςθσ και αποκικευςθσ δεδομζνων με τθ χριςθ 

smart phones (http://m.uba.uva.nl). Οι χριςτεσ 

τοποκετϊντασ τισ οκόνεσ των ζξυπνων κινθτϊν τουσ ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα αποκθκεφουν 

αυτόματα τα  

             Σχ.2 

http://m.uba.uva.nl/
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δεδομζνα του βιβλίου που τουσ ενδιαφζρει. 

 

Με τθν ίδια λογικι αναηθτοφν πλθροφορίεσ από το κινθτό τουσ για το ποιοι διακζςιμοι 

υπολογιςτζσ υπάρχουν ςτα θλεκτρονικά τουσ αναγνωςτιρια. Βζβαια γι’ αυτοφσ που είναι 

λάτρεισ του twitter και του facebook, θ βιβλιοκικθ διακζτει αντίςτοιχεσ ςελίδεσ και 

δζχεται κακθμερινά πολλά αιτιματα φιλίασ. Χάρθ μάλιςτα ςτο Google Calendar και Google 

Maps, οι φοιτθτζσ μακαίνουν για το ωράριο τθσ βιβλιοκικθσ όλο το χρόνο και τισ 

τοποκεςίεσ των παραρτθμάτων ςτο χάρτθ τθσ πόλθσ. Στισ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ 

υπάρχει και το chat (http://www.uba.uva.nl/ubacoach). Ο χριςτθσ μπορεί να «μιλιςει» ςε 

πραγματικό χρόνο με το/τθ βιβλιοκθκονόμο τθσ βάρδιασ και να ηθτιςει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με βιβλιογραφίεσ, βάςεισ δεδομζνων κ.λπ. Η βιβλιοκικθ χρθςιμοποιεί πλιρωσ τθ 

νζα τεχνολογία για να προςελκφςει τουσ νεαροφσ χριςτεσ τθσ. 

 

Ανάμεςα ςτα ράφια με τα βιβλία (αφιερωμζνα ςτθν ολλανδικι και αγγλικι βιβλιογραφία), 

που είναι καταλογογραφθμζνα ςφμφωνα με τθν πλατφόρμα WorldCat τθσ OCLC 

(βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ ςφμφωνα με το διεκνζσ μορφότυπο MARC21 & τουσ αγγλο-

αμερικανικοφσ κανόνεσ AACR2) και ταξικετθμζνα, για τθν ϊρα, ςφμφωνα με κάποιο δικό 

τουσ ςφςτθμα ταξικζτθςθσ *κα μεταφερκοφν ςφντομα ςε αυτό τθσ Library of Congress (LC)], 

υπάρχουν αναγνωςτιρια για τουσ φοιτθτζσ. Εκεί επικρατεί θςυχία και αςφρματο δίκτυο για 

τισ ανάγκεσ τουσ!  

 

Στο 2ο όροφο υπάρχει δωμάτιο με μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ εργαςίεσ. Οι χριςτεσ 

δεν υποχρεϊνονται ακόμθ να παραδίδουν και τθν θλεκτρονικι μορφι τθσ εργαςίασ τουσ. 

Οπότε διακζτουν, προσ το παρόν, περιοριςμζνο θλεκτρονικό κατακετιριο 

(http://dare.uva.nl).  

 

Στουσ διαδρόμουσ υπάρχουν εκκετιρια περιοδικϊν. Η βιβλιοκικθ είναι ςυνδρομιτρια ςε 

5.000 τίτλουσ ζντυπων περιοδικϊν (κεματικι ταξικζτθςθ) και ςε 22.00 θλεκτρονικοφσ 

τίτλουσ. Χάρθ όμωσ ςτισ ςυνδρομζσ τθσ ςε πολλζσ βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων και 

τθν κοινοπραξία (UKB Consortium) το ποςοςτό ανεβαίνει ακόμθ περιςςότερο. Εντυπωςιακά 

είναι τα χρθματικά ποςά που επενδφονται για τισ παραγγελίεσ θλεκτρονικοφ υλικοφ: 

 

Ηλεκτρονικά βιβλία: € 37.000 

http://www.uba.uva.nl/ubacoach
http://dare.uva.nl/
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Ηλεκτρονικά περιοδικά: €3.085.000 

Βάςεισ δεδομζνων: € 1.046.000 

Στθν παραγγελία νζου υλικοφ, το τμιμα παραγγελιϊν περιοδικϊν και βιβλίων, 

ςυμβουλεφεται κατά κφριο λόγο τον εκπρόςωπο κακθγθτι του κάκε τμιματοσ και τα 

ςτατιςτικά χριςθσ υλικοφ ςτισ υπ’ όψιν παραγγελίεσ. Υπάρχουν π.χ. οι εγγραφζσ (records) 

ςτο ςφςτθμά τουσ ςχετικά με τα θλ. βιβλία, που μπορεί να ενδιαφζρουν τουσ χριςτεσ. Αν οι 

χριςτεσ επιλζγουν πολλζσ φορζσ τθν υποψιφια παραγγελία, τότε το υλικό κατατάςςεται 

αυτόματα υποψιφιο προσ αγορά. 

 

Τα ςυμβόλαια ςυνικωσ υπογράφονται για 3 χρόνια είτε απ’ ευκείασ με τον εκδότθ είτε 

μζςω τθσ ολλανδικισ εταιρείασ Swets. Τα τμιματα πλθρϊνουν αντίςτοιχα το ποςοςτό που 

τουσ αναλογεί και παραλαμβάνουν τα τιμολόγια. 

Οι τιμζσ όμωσ ειςάγονται ςτο πρόγραμμα αυτοματιςμοφ τθσ βιβλιοκικθσ ALEPH ϊςτε να 

υπάρχει θ δυνατότθτα οικονομικοφ ελζγχου. Χάρθ ςτο ςφςτθμα SFX (ex Libris), δίδεται θ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο θλεκτρονικό περιεχόμενο του υλικοφ ςτουσ χριςτεσ. 

Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν εντοπίςει το άρκρο που ζχει ανάγκθ, με το ςφςτθμα 

διαδανειςμοφ άρκρων (εκνικό δίκτυο Picarta), ζχει τθ δυνατότθτα  θλ. παραγγελίασ άρκρου 

με κάποιο κόςτοσ (€ 3 για φοιτθτζσ, € 6,5 για τουσ υπόλοιπουσ). Για τουσ πρωτοετείσ 

υπάρχει ζνα προπλθρωμζνο, από το πανεπιςτιμιο, ποςό (€ 12)  για τισ πρϊτεσ τουσ 

παραγγελίεσ. Το άρκρο εκτυπϊνεται και ο χριςτθσ το παραλαμβάνει, ενϊ ταυτόχρονα 

διαγράφεται από τον Η.Υ. του προςωπικοφ. Τα πνευματικά δικαιϊματα προςτατεφονται ςε 

κάκε υπθρεςία τθσ βιβλιοκικθσ! 

 

Η βιβλιοθήκη Θετικών Επιςτημών βρίςκεται ςε προάςτιο, μακριά από 

το κζντρο τθσ πόλθσ, δίπλα ςε ζνα τεράςτιο πάρκο επιςτθμϊν. Το 

κτίριο, που καταλαμβάνει 6,5 ςτρζμματα, είναι καινοφριο, 5ϊροφο, 

με μοντζρνα αρχιτεκτονικι, προςαρμοςμζνο ςτισ επιςτιμεσ που 

φιλοξενεί και ανοικτό ςτο φυςικό περιβάλλον με πολλοφσ γυάλινουσ 

εξωτερικοφσ τοίχουσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν υπάρχει μόνο τμιμα 

πλθροφόρθςθσ και όχι δανειςμοφ, κακϊσ τα αυτόματα μθχανιματα διευκολφνουν τθ 

διαδικαςία αυτι. 
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Οι εςωτερικοί τοίχοι είναι απεικόνιςθ των δερματικϊν κυττάρων, τα τραπζηια ςτο θλ. 

αναγνωςτιριο ζχουν τθ μορφι μορίου (moles), οι καρζκλεσ είναι 

τροχιλατεσ με ορκοπεδικι πλάτθ, ενϊ υπάρχουν καναπεδάκια ςε 

ηικ ηακ μορφι.  

Στο χϊρο υποδοχισ, υπάρχουν 

αναπαυτικοί καναπζδεσ και μια εντυπωςιακά μεγάλθ οκόνθ, που 

χρθςιμοποιείται για ψυχαγωγικά παιχνίδια (videogames) και 

προβολζσ ταινιϊν.  

 

Υπάρχουν αναγνωςτιρια ατομικά, λίγων ι πολλϊν ατόμων, με κζα κιπουσ και κερμοκιπια 

αλλά και κατάλλθλοσ χϊροσ για άτομα με ειδικζσ ικανότθτεσ. Στουσ κεντρικοφσ διαδρόμουσ 

υπάρχουν βιτρίνεσ με αντιπροςωπευτικά εκκζματα για κάκε επιςτιμθ. Στο εςωτερικό του 

κτιρίου υπάρχει ανοικτό αίκριο ςτο κζντρο του οποίου είναι τοποκετθμζνα πιόνια για να 

παίηουν οι φοιτθτζσ ςκάκι ςτο δάπεδο. 

Οι ερευνθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν θλεκτρονικά τθν ζρευνά τουσ για να 

υπάρχει ςτθ ςυλλογι του Πανεπιςτθμίου και ςε περίπτωςθ που αποχωριςουν να τθ 

χρθςιμοποιιςουν οι επόμενοι.  

 

Η Βιβλιοθήκη Ειδικών Συλλογών, είναι ο ναόσ του φυςιοδίφθ (http://bc.uba.uva.nl). Στθν 

είςοδο υπάρχουν ντουλαπάκια αποκικευςθσ προςωπικϊν 

αντικειμζνων. Η πρόςβαςθ ςτο χϊρο γίνεται με ειδικι άδεια για 

τουσ ερευνθτζσ και με τθν επίδειξθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κάρτασ 

για τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ. Η φωτογράφθςθ 

δεν επιτρζπεται ςτο χϊρο αυτό για ευνόθτουσ λόγουσ. Ο 

ερευνθτισ πλζνει τα χζρια του πριν ακουμπιςει οποιοδιποτε μθ 

δανειηόμενο (εκτόσ βιβλιοκικθσ) ζντυπο ζργο τζχνθσ: ςπάνια και 

πολφτιμα  

           Σχ.3 

βιβλία, χειρόγραφα, φωτογραφίεσ, χάρτεσ και άτλαντεσ, που χρονολογοφνται πριν το 1850.  

Ειδικά μαξιλαράκια «ξεκουράηουν» τα βιβλία πάνω ςτα τραπζηια του αναγνωςτθρίου, ενϊ 

ειδικοί ςελιδοδείκτεσ (από βελοφδο και βαρίδι, ςε ςχιμα φιδιοφ) εμποδίηουν τισ ςελίδεσ να 

γυρίηουν από μόνεσ τουσ. Το προσ μελζτθ υλικό φυλάςςεται προσ κράτθςθ για 1 εβδομάδα 

ςτο δωμάτιο κρατιςεων, προκειμζνου ο ερευνθτισ που το μελετά, να το εντοπίςει ξανά 

ςτο διάςτθμα τθσ  ζρευνάσ του. 

http://bc.uba.uva.nl/
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Η απόλυτθ θςυχία με τισ εναλλαγζσ εικόνων από μια άλλθ εποχι, 

με βαριά ςκαλιςτά ζπιπλα, πολυελαίουσ, υδρόγειεσ ςφαίρεσ του 

16ου αι. και 17ου αι, προςωπογραφίεσ Ολλανδϊν ςυγγραφζων και 

ιςτορικϊν με περίτεχνεσ κορνίηεσ ςτουσ τοίχουσ, προκαλοφν δζοσ 

ςτον επιςκζπτθ! Οι 500.000 χάρτεσ και οι άτλαντεσ φυλάςςονται 

ταξικετθμζνοι με αφξουςα αρίκμθςθ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο, όπου θ κερμοκραςία 

είναι πάντα ςτουσ 15 βακμοφσ με 50% υγραςία. Συρτάρια, ντουλάπια και κφλινδροι τουσ 

φιλοξενοφν ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ. Η πρόςκτθςθ του παραπάνω υλικοφ γίνεται με 3 

τρόπουσ : αγορά, δωρεά και δανειςμό από άλλεσ βιβλιοκικεσ αντίςτοιχου κεματικοφ 

αντικειμζνου. 

Η βιβλιοκικθ φιλοξενεί ςτο ιςόγειο του κτιρίου μόνιμεσ εκκζςεισ, ενϊ ταυτόχρονα 

διοργανϊνει ςχετικζσ εκδθλϊςεισ με εκδόςεισ βιβλίων με ιδιαίτερο περιεχόμενο. 

 

 
 
 
Τα ςχζδια 1,2 και 3 είναι «δανειςμζνα» από τα ζντυπα φυλλάδια τθσ βιβλιοκικθσ του UVA 
University 
 


