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Περίληψη 

Το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών, στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση 
Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών», εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών: ο χώρος, το 
έργο, η συλλογή: 10 χρόνια δημιουργίας». Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της 
Βιβλιοθήκης μέσω της χρηματοδότησής της από το Β' και το Γ' ΚΠΣ. Γιατί η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών άρχισε να «υπάρχει» ουσιαστικά (ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας των 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) ύστερα από την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της. 
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Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της Βιβλιοθήκης μέσω της χρηματοδότησής της 

από το Β' και το Γ' ΚΠΣ. Γιατί η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών άρχισε να «υπάρχει» ουσιαστικά 

(ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) ύστερα από 

την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της. 

Η έκδοση τεκμηριώνει και παρουσιάζει στο ευρύτερο κοινό, μια δεκάχρονη δημιουργική πορεία. Ήταν 

μια υπερεντατική προσπάθεια, όσο βαρύγδουπη κι αν ακούγεται η λέξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν 
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από 10 χρόνια η Βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε μία αίθουσα διδασκαλίας με μερικά ράφια και βιβλία, ενώ 

σήμερα στεγάζεται σε τριώροφο ανεξάρτητο κτήριο με πλήθος τεκμηρίων (έντυπων και μη) και με 

προσφερόμενες υπηρεσίες που συναγωνίζονται επάξια αυτές των μεγάλων πανεπιστημίων της χώρας 

μας. Ήταν επίσης μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι, ο καθένας με 

τον τρόπο του. 

Το βιβλίο ξεκινά με μία ιστορική αναδρομή από το έτος έναρξης λειτουργίας της (1985) και περιγράφει 

τους χώρους στους οποίους στεγαζόταν μέχρι και την τελική μετεγκατάστασή της στο νεόδμητο 

τριώροφο κτίριο, συνολικού εμβαδού 2.500 m2, όπου λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2000. Γίνεται 

αναφορά των δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν για την αποπεράτωση, καθώς και περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής του κτηρίου. 

Η Βιβλιοθήκη χωροθετήθηκε γύρω από ένα κεντρικό αίθριο σε δύο ορόφους. Στον Α' όροφο 

κατασκευάστηκε το Πληροφοριακό Τμήμα, ένας ευρύς χώρος εκτόνωσης, ζώνη για τα περιοδικά και 

νησίδα υπολογιστών. Ο χώρος εκτόνωσης φωτίζεται από μεγάλα περιμετρικά υαλοστάσια και από την 

οροφή. Μέσω ανεξάρτητου διαδρόμου, το ισόγειο επικοινωνεί με μια ενότητα πέντε γραφείων για 

επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές κ.λπ. Ένας μεγαλύτερος χώρος προοριζόταν για βιβλιοθηκονομική 

επεξεργασία. Στον όροφο διατάχθηκαν τα βιβλιοστάσια του Δανειστικού Τμήματος. Οι δύο όροφοι 

επικοινωνούν μέσω ανεξάρτητου κλιμακοστασίου και οπτικά μέσω του κεντρικού υαλοσκέπαστου 

αιθρίου. Στο ημιυπόγειο τοποθετήθηκαν τα βιβλιοστάσια των συγγραμμάτων που διανέμονται στους 

σπουδαστές, το αρχειοστάσιο της βιβλιοθήκης (παλιά βιβλία, υλικό για επεξεργασία), χώρος για 

υπολογιστικό κέντρο. 

Οι προσδοκίες από την αρχή ήταν πολλές. Το κτήριο ήταν περίοπτο, η πρόσβαση σ' αυτό εύκολη. Στην 

ανάδειξή του συνέβαλε ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου, ο απλός και λειτουργικός διάδρομος 

πρόσβασης και η γειτνίαση με ευρύχωρο χώρο στάθμευσης. Η επίπλωσή του με σταθερά και κινητά 

έπιπλα ήταν ένα πρόσθετο ζήτημα, στο οποίο αφιερώθηκε πολύς χρόνος. 

Αποτιμώντας τον αρχικό σχεδιασμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κτήριο λειτούργησε 

ικανοποιητικά. Ειδικά ο χώρος εκτόνωσης στο ισόγειο αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμος για πολλών 

ειδών εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, παρουσιάσεις, δεξιώσεις. Εξίσου χρήσιμη ήταν και η ζώνη των 

γραφείων στο πίσω μέρος, που φιλοξένησε για πολλά χρόνια, τους κατά καιρούς «άστεγους» 

νεοφερμένους καθηγητές. 

Η δεύτερη ενότητα του βιβλίου αφορά στη συμβολή των αναπτυξιακών έργων στη μετεξέλιξη της 

Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε μία σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Γίνεται διεξοδική παρουσίαση 

όλων των αναπτυξιακών έργων, αλλά και των έργων υποδομής, που εκτελέστηκαν από τη Βιβλιοθήκη 

στα πλαίσια του Β' και του Γ' ΚΠΣ. Μάλιστα στην περιγραφή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν 
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κατά το πρώτο χρηματοδοτούμενο έργο (Β' ΚΠΣ) γίνεται και μία αντιπαραβολή της αρχικής 

κατάστασης με την τελική, ύστερα και από τη λήξη του εν λόγω έργου, έτσι ώστε ο αναγνώστης να 

μπορεί να διαμορφώσει μία πλήρη εικόνα της πορείας της. 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η οργανωτική της δομή, η συλλογή και τα τμήματα που 

λειτουργούν. Γίνεται εκτενέστερη αναφορά στα δύο κύρια τμήματα λειτουργίας της (το Δανειστικό και 

το Πληροφοριακό Τμήμα) με λεπτομερείς οδηγούς χρήσης για τα μέλη ή τους επισκέπτες της 

Βιβλιοθήκης, καθώς και παρουσίαση του προφίλ των χρηστών της. 

Η τέταρτη και η πέμπτη ενότητα παρουσιάζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Στην αρχή γίνεται 

μία συνοπτική παρουσίασή τους, ενώ στη συνέχεια εκθέτονται αναλυτικότερα συμπεριλαμβάνοντας και 

περιγραφικούς οδηγούς χρήσης τους, όπου αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο. Γίνεται εκτενέστατη 

αναφορά στις δραστηριότητές της που είναι: α) Η προβολή της Βιβλιοθήκης: αναφέρονται οι δράσεις 

προβολής στις οποίες προέβη η Βιβλιοθήκη στην προσπάθειά της να διαδώσει με εύληπτο τρόπο τις 

δυνατότητές της, να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με τον πλούτο των τεκμηρίων της και να ενημερώσει 

κάθε ενδιαφερόμενο για τις εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης. β) Ανακοινώσεις σε 

Ημερίδες, Συνέδρια: παρουσιάζονται όλες οι ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό 

της Βιβλιοθήκης σε ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια. γ) Η διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίου: 

εκθέτονται όλες οι ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Βιβλιοθήκης, καθώς και η 

διοργάνωση του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών το 2003. δ) Η επιμόρφωση 

του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και των χρηστών της: γίνεται αναφορά στις διαδικασίες 

επιμόρφωσης του προσωπικού της, αλλά και στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται για την 

εκπαίδευση των χρηστών της. ε) Το εκδοτικό της έργο: παρουσιάζεται το μέχρι σήμερα εκδοτικό έργο 

της Βιβλιοθήκης. στ) Επισκέψεις - Ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης: αναφέρεται ο τρόπος με 

τον οποίο πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη. ζ) Διακρίσεις: αφορά στην 

τιμητική διάκριση που έλαβε η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών από την Unesco, στα πλαίσια του 

προγράμματός της «Μνήμες του Κόσμου», για τη συμβολή της στην πνευματική και πολιτιστική 

αναβάθμιση του Νομού Σερρών και ειδικότερα στην ανταπόκρισή της (όλα αυτά τα χρόνια που 

υιοθετήθηκε από την Εθνική Επιτροπή) στους στόχους που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τη 

γνώση και τη δράση. 

Η έκτη ενότητα παρουσιάζει τις συνεργασίες που έχει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Σ με τη Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Σερρών, τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΠΚΑ) Σερρών, 

το Σύνδεσμο Φιλολόγων του Ν. Σερρών, τις 12 Σχολικές Βιβλιοθήκες του Ν. Σερρών και με την 

Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης. Τέλος στην έβδομη ενότητα 

αναφέρονται μερικές σκέψεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση της Βιβλιοθήκης μας. 
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Κλείνοντας την παρουσίαση του βιβλίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ποιότητα στο σχεδιασμό του 

εντύπου και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που το συνοδεύει. Πιστεύουμε ότι αποτελεί μια 

ευχάριστη, όμορφη και χρηστική έκδοση, όπως η Βιβλιοθήκη μας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της στη 

διεύθυνση http://lib.teiser.gr. 
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