
Η «Βιβλιοθήκη της χρονιάς για το 2006» φέρνει μαζί της μια πνοή αλλαγής 

Τον Φεβρουάριο του 2005, το Κέντρο Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Πολυμέσων της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cottbus στο Βρανδεμβούργο γιόρτασε τη 

μεταστέγασή του σε ένα νεόδμητο αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Δύο μόλις χρόνια μετά 

δίνεται εκ νέου αφορμή για εορτασμό: Η βράβευση ως «Βιβλιοθήκη της χρονιάς για το 

2006».  

Η αμοιβάδα είναι μονοκύτταρος οργανισμός που μεταλλάσσεται συνεχώς. Οι 

κυματοειδείς σχηματισμοί αυτών των πλασμάτων, ενέπνευσαν τους αρχιτέκτονες του 

γραφείου Herzog & de Meuron που εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας στον σχεδιασμό της 

κάτοψης της νέας βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cottbus. 

Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβει κανείς με την πρώτη 

ματιά, ποια είναι η μπροστινή και ποια η πίσω πλευρά του κτιρίου. Έτσι εξηγείται 

επίσης το γεγονός ότι από τους επτά υπέργειους και τους δύο υπόγειους ορόφους της 

Βιβλιοθήκης μέχρι την εξωτερική μορφή του κτιρίου, καμία κάτοψη ορόφου δεν μοιάζει με 

την άλλη.  

Πρωτοποριακή κατασκευή ως προς τη σύνθεση των διαφόρων τμημάτων 

Ασύγκριτη είναι όμως όχι μόνο η μορφή της επιστημονικής βιβλιοθήκης, την οποία 

διατρέχει μια πολύχρωμη γυριστή σκάλα, αλλά και η οργανωτική μορφή. Τμήματα που σε 

άλλα Πανεπιστήμια είναι κατά κανόνα χωρισμένα τόσο χωροταξικά, όσο και θεσμικά, 

στο Κέντρο Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Πολυμέσων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου του Cottbus στο Βρανδεμβούργο είναι τοποθετημένα μαζί. Πίσω από την 

πρόσοψη από γαλακτώδες γυαλί, πάνω στην οποία συνωστίζονται γράμματα από 

διάφορες αλφαβήτους, εργάζονται από κοινού η Βιβλιοθήκη, το Κέντρο Πολυμέσων, το 

Κέντρο Μηχανοργάνωσης και το Τμήμα Επεξεργασία Διοικητικών Δεδομένων.  

 

Η «πραγματικά πρωτοποριακή ενσωμάτωση της παροχής υπηρεσιών πολυμέσων και 

πληροφόρησης» έπεισε και την Επιτροπή του μοναδικού Εθνικού Βραβείου Βιβλιοθηκών, 

το οποίο απονέμεται από την Γερμανική Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και το Ίδρυμα Ebelin und 

Gerd Bucerius της εφημερίδας DIE ZEIT. Η Επιτροπή επέλεξε το καλοκαίρι του 2006 

ομόφωνα την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και 

Πολυμέσων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cottbus στο Βρανδεμβούργο 

ως «Βιβλιοθήκη της Χρονιάς».  

Ενεργός συμμετοχή στην δημιουργία παροχής υπηρεσιών μάθησης βασισμένων στη χρήση 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

 

 

Η Επιτροπή εντυπωσιάστηκε από «το βασισμένο στην εφαρμογή πολυμέσων περιβάλλον 

εργασίας και πληροφόρησης, το οποίο είναι στη διάθεση των σπουδαστών και φοιτητών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Cottbus μέσα στα 7.630 τ.μ. και τις περίπου 

700 θέσεις εργασίας και μελέτης των νεόδμητων χώρων του Κέντρου Πληροφόρησης, 

Επικοινωνίας και Πολυμέσων, αλλά και στη διάθεση επίσης των πολιτών της πόλης και 

της περιφέρειας. Σε όλες τις θέσεις εργασίας υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του 

ασύρματου και σταθερού δικτύου. 

 

Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη στο Cottbus καθίσταται ολοένα και περισσότερο τόπος 



προσφερόμενος για την επονομαζόμενη ηλεκτρονική μάθηση (eLearning). Με τη βοήθεια 

του προγράμματος elearn@BTU, έχει ήδη δρομολογηθεί η πλήρης ενσωμάτωση της 

μάθησης και διδασκαλίας με τη χρήση πολυμέσων στο μόνιμο πρόγραμμα σπουδών του 

Πανεπιστημίου μέχρι το 2008. Ο δρόμος προς την κατεύθυνση αυτή προετοιμάστηκε ήδη 

από τα προηγούμενα χρόνια – όπως για παράδειγμα με το πρόγραμμα eL-IT, στα 

πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν από το 2001 ως το 2004 

ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές μέθοδοι eLearning για τους κλάδους: Τεχνολογία 

Πληροφόρησης, Τεχνολογία Επικοινωνίας και Τεχνολογία Πολυμέσων. Για τον ίδιο σκοπό 

αποφασίστηκε το 2004 η δημιουργία μιας Πανεπιστημιακής Ένωσης αρμόδιας για 

θέματα Πολυμέσων και e-Learning στο Βρανδεμβούργο, το κεντρικό συντονιστικό όργανο 

της οποίας έχει την έδρα του στο Κέντρο Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Πολυμέσων 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cottbus.  

Με πνεύμα συνεργασίας πέρα από τα εθνικά σύνορα 

Οι συνεργασίες της Βιβλιοθήκης ξεπερνούν εντούτοις τα εθνικά σύνορα. Έτσι υπάρχει στο 

Cottbus συνεργασία με τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου της Zielona Góra αναφορικά 

με τη δημιουργία μιας εικονικής γερμανο-πολωνικής βιβλιοθήκης σπουδών και έρευνας. 

Επειδή οι συνολικοί βασικοί στόχοι των δύο βιβλιοθηκών ταυτίζονται, (τόσο στην 

Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου του Cottbus στο Βρανδεμβούργο, όσο και στο 

Πανεπιστήμιο Zielonogórski που απέχει περίπου 80 χλμ. διδάσκονται Μαθηματικά, 

Πληροφορική, Μηχανολογία, Οικονομικά και Περιβαλλοντολογία), οι σπουδαστές και οι 

επιστήμονες θα έχουν μελλοντικά στη διάθεσή τους ολόκληρη της συλλογή πολυμέσων 

και των δύο Βιβλιοθηκών. Μόνο στο Cottbus, η συλλογή αυτή περιλαμβάνει περίπου 

80.000 πραγματικά και ηλεκτρονικά πολυμέσα.  

Μέσω της διαδικτυακής πύλης InfoGuide της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 

Cottbus στο Βρανδεμβούργο, μπορεί κανείς να προχωρήσει σε έρευνα χρησιμοποιώντας 

παράλληλα τα αρχεία και των δύο Βιβλιοθηκών. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Πληροφόρησης, 

Επικοινωνίας και Πολυμέσων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cottbus 

ενημερώνει με τη βοήθεια πολωνικών φυλλαδίων και οδηγών την γειτονική χώρα για τις 

δυνατότητες χρήσης.  

Ανοιχτή για όλους 

Η Βιβλιοθήκη δεν είναι ανοιχτή μόνο για τους επιστημονικούς συνεργάτες. Το νεόδμητο 

κτίριο δεν βρίσκεται τυχαία περίπου στο μέσον της διαδρομής μεταξύ της 

Πανεπιστημιούπολης και της πόλης. Το ότι δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, ποια είναι η 

μπροστινή και ποια η πίσω πλευρά του κτιρίου, υποδηλώνει έμμεσα ότι η Βιβλιοθήκη 

είναι το ίδιο ανοιχτή και για το Πανεπιστήμιο και για την υπόλοιπη πόλη και περιφέρεια. 

Μετά την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων, ο αριθμός των εξωπανεπιστημιακών 

χρηστών τετραπλασιάστηκε.  

Αυτό οφείλεται και στις εκπαιδεύσεις και στις ξεναγήσεις που προσφέρει τακτικά η 

Βιβλιοθήκη για την προώθηση της πληροφοριακής παιδείας. Οι ξεναγήσεις αυτές 

απευθύνονται σε μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cottbus, αλλά και 

σε μαθητές και ηλικιωμένους. Όχι μόνο οι ξεναγήσεις, αλλά και οι ποικίλες άλλες 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα «Η Μέρα της Ανοιχτής Πόρτας» ή οι Εκθέσεις 

ενημερώνουν με εντυπωσιακό τρόπο όλους τους ενδιαφερόμενους από το Cottbus και την 

περιφέρεια για τις δυνατότητες μιας τεχνολογικά και επιστημονικά σύγχρονης 

Βιβλιοθήκης. Η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη είναι δικαίως ιδιαίτερα υπερήφανη που 



κατόρθωσε να ανακηρυχθεί ως ένας από τους 365 τόπους ανάπτυξης ιδεών στα πλαίσια 

του προγράμματος «Γερμανία – Χώρα των Ιδεών», το οποίο απετέλεσε ένα είδος 

διαφημιστικής καμπάνιας για την γενική εικόνα της χώρας. Η «Βιβλιοθήκη της χρονιάς 

για το 2006» είναι ένας τόπος ιδεών, στον οποίο έρχεται κανείς αντιμέτωπος με τις νέες 

προκλήσεις της εποχής της πληροφορίας. Έτσι – με βάση πάντα την εκτίμηση της 

Κριτικής Επιτροπής – θέτει «νέα κριτήρια και μέτρα για την πρόσβαση στον κόσμο των 

Πολυμέσων και της Γνώσης». Έτσι καθίσταται ταυτόχρονα και τόπος διαρκών αλλαγών. 

Dagmar Giesberg 
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