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Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Το παρόν κείμενο αποτελεί τους προγραμματικούς άξονες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου (ΒΠΚ) για την περίοδο 2009-2011 με κύρια αναφορά στους μεσοπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους της προς την επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξή της. Μέσω αυτών 

καθίσταται δυνατός ο από κοινού καθορισμός  συμφωνημένων δράσεων ώστε η Βιβλιοθήκη να 

εργαστεί συντονισμένα  για  την επιτυχή υλοποίησή τους.  

Β.  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  -  

ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ  
 

 Το αντικείμενο της βιβλιοθήκης είναι η πληροφορία όπως αυτή ορίζεται από τον κάθε 

χρήστη σε ό,τι αφορά τη μορφή, το φορέα, το μέσο φύλαξης, τη μετάδοση ή και την 

πρόσληψη. 

 Η πληροφορία αποτελεί ένα ιδιαίτερο αγαθό που παρουσιάζει από τη φύση του 

μοναδικά τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.  

 Η αξιοποίησή της είναι απαραίτητη για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Αποτελεί 

προνόμιο όλων, δεν αναλώνεται με τη χρήση, και ως εκ τούτου, δεν τη στερείται 

κάποιος άλλος. 

 Η ευρύτερη και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων της πληροφορίας προς 

όφελος των χρηστών, και της κοινωνίας γενικότερα, πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα 

της κάθε βιβλιοθήκης. 

 

Γ.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ   
 

Η αποστολή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να δημιουργήσει και να στηρίξει 

ένα αξιόπιστο περιβάλλον πληροφοριών μέσα από στρατηγικές και μηχανισμούς  που να  

διευκολύνουν τη διάδοση της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης, τη μάθηση και την πρόοδο 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Δ.  ΟΡΑΜΑ   
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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να καταστεί Κέντρο Αριστείας διακρινόμενο στο 

χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης με βασικούς άξονες την έρευνα, τη μάθηση, τον 

πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. 

 

Ε.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ   
 

 Σεβασμός στις εκάστοτε πληροφοριακές ανάγκες του κάθε ατόμου, χωρίς φυλετικές, 

εθνικές, θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες διακρίσεις. 

 Συνεισφορά και ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των γενικότερων στόχων του 

Πανεπιστημίου. 

 Ανάπτυξη και εδραίωση κουλτούρας εξωστρέφειας, επικοινωνίας, συνεργασίας, 

διαβίου  μάθησης και διασφάλισης της ποιότητας. 

 Συνεχής ανατροφοδότηση μεταξύ θεωρίας της Επιστήμης Πληροφόρησης και της 

εφαρμογής της στην πράξη. 

 
ΣΤ.  ΑΞΙΕΣ 
 
 

1. Ανοιχτή Πρόσβαση (Open Access) στη γνώση: Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους 
«πελάτες» μας να έχουν πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες πηγές γνώσης και 
πληροφόρησης. 

 
2. Ενθάρρυνση προκλήσεων και αλλαγών: Πιστεύουμε στη συνεχή ανανέωση και στην 

αλλαγή που έρχεται μέσα από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εργαζομένων μας. 
 

3. Ενίσχυση κουλτούρας συνεργασίας και συνεχούς Αρίστευσης: Δεσμευόμαστε να 
ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε συστηματικά κάθε προσπάθεια για άριστα 
αποτελέσματα μέσα από ομαδική εργασία και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες. 

 

Ζ.  ΤΡΟΠΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

 Η ορθολογική οργάνωση και πλήρης αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων που διατίθενται από την πολιτεία ή εξασφαλίζονται από την ίδια την ΒΠΚ. 
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 Η χρηστοκεντρική παροχή πληροφοριών . 

 Η εφαρμογή ή/και ανάπτυξη προηγμένων και συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών και 

υπηρεσιών πληροφόρησης.  

 Η διατήρηση και η συστηματική ανάπτυξη συνεργασιών με ομόλογα ή συναφή τοπικά 

και διεθνή ιδρύματα, ενώσεις ή φορείς.  

 Η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, 

ενθάρρυνσης συμμετοχής σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, σπουδές, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, κ.ά.  

 

Η.  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2009-2011   
 

1. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΥΠΟΔΟΜΗ  

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  

4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

 

1. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑ  ΣΤΗΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 

Η ΒΠΚ καλείται να ενθαρρύνει και να στηρίξει περαιτέρω την έρευνα και τη μετάδοση αυτής 

στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κύπρου αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 

των στρατηγικών της προγραμματισμών (Στρατηγικός Προγραμματισμός Πανεπιστημίου 2007-

2010 : Πρόταση Πρυτανείας, κεφ. 5, σελ. 17).  

 

1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ Δ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 Προς επίτευξη του στόχου του ΠΚ για την Αποτελεσματικότητα στην Έρευνα και τη Συνεχή 

Βελτίωση του Επιπέδου Μόρφωσης των Φοιτητών, η ΒΠΚ καλείται να αντιμετωπίσει την 

πρόκληση για παροχή μιας καλά οργανωμένης υποδομής με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 

μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό διασφαλίζει την απόκτηση, την 
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οργάνωση, την πρόσβαση, και τη διαχείριση των κατάλληλων συμβατικών και ηλεκτρονικών 

πληροφοριακών πηγών. 

Η ΒΠΚ φροντίζει για την αποτελεσματική ανάπτυξη της συλλογής, την πρόσκτηση νέου υλικού, 

την καταλογογράφηση, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών πηγών και την ψηφιοποίηση αρχείων 

και σπάνιου υλικού, ώστε να αντεπεξέρχεται, ποσοτικά και ποιοτικά, στα διδακτικά 

προγράμματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και στις ερευνητικές ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: 

Στη διατήρηση και εξασφάλιση νέων συμφωνιών με συνεργατικά σχήματα (όπως ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ και ο Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών – ΣΚΑΒ), με εκδότες και προμηθευτές αποσκοπώντας στην αύξηση της 

αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων που διαχειρίζεται και στη διευρυμένη αξιοποίηση των 

πληροφοριακών πηγών που αποκτούνται. 

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ  
 

Σε αυτόν τον  άξονα περιλαμβάνεται η επιλογή, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η υποστήριξη 

όλων των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη 

στην πληροφορία, αλλά και τα οποία θα καταστήσουν πιο αποτελεσματική τη διεκπεραίωση 

των εργασιών του προσωπικού της ΒΠΚ π.χ. το λογισμικό σύστημα της βιβλιοθήκης, ο 

ιστότοπος, ο μηχανογραφικός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός και τα λογισμικά που 

χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση του υλικού. 

Η ΒΠΚ καλείται να αναπτύξει την απαιτούμενη πληροφοριακή υποδομή χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες τεχνολογίες που θα τη βοηθήσουν να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει μέσα και 

πέρα από τους φυσικούς τοίχους που την περιβάλλουν. Καλείται να ικανοποιήσει τις 

εκπαιδευτικές, ερευνητικές και εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών της, παρέχοντάς τους 

την απαιτούμενη πληροφόρηση μέσα από: 

 τη συνεχή ανάπτυξη του καταλόγου της ως η πλέον έγκυρη και αξιόπιστη πηγή 

παροχής πληροφοριών πρόσβασης στις συλλογές της,την οργάνωση του υλικού της με 

τρόπο που να διευκολύνονται οι χρήστες (π.χ. θεματικές πύλες), 

 την ανάπτυξη εφαρμογών για την οργάνωση των πηγών πληροφόρησης που 

βρίσκονται έξω από το φυσικό της έλεγχο αλλά είναι προσβάσιμες μέσω του 

διαδικτύου  

 την εφαρμογή τεχνολογιών και πρωτοκόλλων που διευκολύνουν την πρόσβαση στις 

ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. 
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΧΡΗΣΤΩΝ  –  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  
 

Μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΒΠΚ αποτελεί η ενημέρωση και η εκπαίδευση 

των χρηστών της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πληροφοριακή παιδεία, η βιβλιογραφική 

υποστήριξη, οι εκδόσεις, οι ξεναγήσεις αλλά και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε 

αυτή τη δράση πρωτοστατεί το προσωπικό της βιβλιοθήκης, (το οποίο επιμορφώνεται μέσω 

σεμιναρίων, ημερίδων, ειδικών σπουδών, προγραμμάτων ανταλλαγής κτλ), για τη μετάδοση 

της γνώσης στο σύνολο του προσωπικού, καθώς και στους χρήστες της ΒΠΚ. 

Η ΒΠΚ έχει ως στόχο την υποστήριξη των ποικίλων και εξατομικευμένων αναγκών των 

ερευνητών του Πανεπιστημίου και στοχεύει στην υποστήριξη τους με την όσο το δυνατό 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή έγκυρου υλικού. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός απαιτείται μεταξύ άλλων, η ομαδοποίηση των πηγών και των χρηστών, καθώς και 

η ανάλογη προσαρμογή και ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  –  
Η αλληλεπίδραση με την Κοινωνία κατέχει στρατηγικής σημασίας θέση στη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου. Με στόχο την σταδιακή εδραίωση της κουλτούρας εξωστρέφειας στο σύνολο 

όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας (Στρατηγικός Προγραμματισμός Πανεπιστημίου 2007-

2010 : Πρόταση Πρυτανείας, κεφ. 6, σελ. 23), η ΒΠΚ δεν περιορίζεται μόνο στην προσέλκυση 

και εγγραφή νέων εξωτερικών μελών, αλλά και στη μετάδοση της συσσωρευμένης 

τεχνογνωσίας  με στόχο τη δημιουργία  της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής στην 

ευρύτερη τοπική κοινωνία..  

4.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
  
Η ΒΠΚ προσεγγίζει συστημικά  τις βιβλιοθήκες και τα περιβάλλοντα λειτουργίας και χρήσης 

τους. Αναγνωρίζοντας αφενός, την εξάρτηση των βιβλιοθηκών από το διεθνές περιβάλλον των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων, και αφετέρου, τις δυνατότητες που αναδύονται μέσω των 

συνεργασιών ενεργοποιεί μηχανισμούς συνεργασίας τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές 

επίπεδο αντιλαμβανόμενη ότι τα περισσότερα από τα ζητήματα που απασχολούν τις 

βιβλιοθήκες,σήμερα,  ενώ κρίνονται απολύτως αναγκαία για την εξέλιξη ή/και την επιβίωση 

τους, δεν είναι δυνατόν να  επιλυθούν από μεμονωμένες ενέργειες ή βιβλιοθήκες.  

 

Η ΒΠΚ αναγνωρίζει και αποδέχεται τον de facto κεντρικό και συντονιστικό ρόλο που έχει μέχρι 
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σήμερα διαδραματίσει, αλλά και που καλείται να συνεχίσει, αξιοποιώντας, προς όφελος της 

κοινωνίας, το σχετικό μέγεθος των συλλογών της, το εύρος και το βάθος κάλυψης των 

ακαδημαϊκών θεμάτων, καθώς και τα ικανά και επιστημονικώς καταρτισμένα στελέχη της. 

Παράλληλα ενθαρρύνει τη θεσμοθετημένη, ενεργή και συστηματική συμμετοχή των 

εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων στην περιοδική σύνταξη κοινών στρατηγικών 

σχεδίων δράσης, στη λήψη αποφάσεων, στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, στην 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και στον επανακαθορισμό των κοινών στόχων για 

επιβίωση και ανάπτυξη.  

 

4.2 ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

Ως Εθνική Ερευνητική Βιβλιοθήκη ορίζεται η βιβλιοθήκη η οποία, με ανάθεση από το κράτος, 

λαμβάνει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε μέσα από την ανάλογη συνεργασία με όλες τις 

ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας, να μεριμνά για την απόκτηση, οργάνωση και διάθεση των 

πληροφοριακών πηγών και υποδομών που απαιτούνται για την ενίσχυση της έρευνας στη 

Κύπρο. 

 

Η ΒΠΚ δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο μιας απλής ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Τα τελευταία 

χρόνια έχει εξελιχθεί σε κέντρο εθνικής προσφοράς ενεργώντας de facto, ως η Εθνική 

Ερευνητική Βιβλιοθήκη Κύπρου, ρόλο τον οποίο θα συνεχίσει να διαδραματίζει μέσα από μια 

συστηματική δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών. 

 

4.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ   -  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εντατικοποίηση των διαδικασιών της 

Bologna και την προκήρυξη του 7ου Κοινοτικού Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7), 

ενδυναμώνεται η ενσωμάτωση του Πανεπιστημίου Κύπρου στον ενιαίο εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό χώρο της Ευρώπης. Η σύμπλευση της ΒΠΚ με τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο 

αποτελεί βασικό κριτήριο στη διαμόρφωση ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής  πέραν 

του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του ΠΚ.. Η συμβολή της θα βοηθήσει για την όσο το δυνατό 

καλύτερη ρύθμιση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών,  
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4.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΈΡΓΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
  
Στο πλαίσιο διάχυσης της γνώσης σημαντικά έργα της ΒΠΚ αποτελούν η ψηφιοποίηση, η 

συντήρηση και ο εμπλουτισμός του αρχειακού και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και η 

διάδοση της σχετικής τεχνογνωσίας στην ευρύτερη κοινωνία..  

 
4.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ  -  ΣΥΛΛΟΓΗ  ΕΝΔΟ  
 

Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και την ανάδειξη της επιστημονικής παραγωγής του ΠΚ 

επιχειρείται, μέσω ενός εθνικού ηλεκτρονικού αποθετηρίου (repository), η δημιουργίας της 

Συλλογής ΕΝΔΟ --(Ενδοπανεπιστημιακή Συλλογή των Δημοσιεύσεων του Ακαδημαϊκού 

Προσωπικού του ΠΚ) προβάλλοντας συλλογικά, (αλλά και για κάθε άτομο ξεχωριστά), το 

ερευνητικό έργο που επιτελείται στο ΠΚ.  

 
4.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 

Η προβολή της ΒΠΚ μέσω ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες, καθώς 

και μέσω έντυπων ή ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων θα βοηθήσει στη διάδοση των 

δραστηριοτήτων που η ίδια αναπτύσσει προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά 

και του ευρύτερου επιστημονικού κοινού. 

 

4.7  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  -  BENCHMARKING  
 

 Η συνέχιση της συμμετοχής της ΒΠΚ στο ετήσιο ερωτηματολόγιο στατιστικών μετρήσεων της 

Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) καθώς και σε άλλες διεθνείς 

μελέτες αποδοτικότητας.  

 

4.8 ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΛΙΚΟΥ  

 

Αποδοχή και ανάδειξη αξιόλογου και  σπάνιου υλικού  καθώς και των οικονομικών ενισχύσεων 

προερχόμενου από σημαντικές δωρεές  για εμπλουτισμό της συλλογής. Επίσης η διάθεση 

υλικού προερχόμενου από τη συλλογή πολλαπλών αντιτύπων σε τρίτους, κυρίως σε Έλληνες 

της διασποράς, με στόχο τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. 
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4.9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

 

Η δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστημίου Κύπρου που σκοπό θα έχει τη διάσωση 

και διαφύλαξη των σημαντικών ιστορικών ντοκουμέντων και θα αποτελεί οργανωτική οντότητα 

της ΒΠΚ.  

 

4.10 ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΤΗΣ Β ΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

 

Η προβολή της ΒΠΚ μέσω επιμέρους εκδόσεων ή ανακοινώσεων σε ενδοπανεπιστημιακά ή 

άλλα δελτία τύπου για ενημέρωση των χρηστών, διάδοση των πληροφοριών και ενθάρρυνση 

της χρήσης των πληροφοριακών πηγών και υπηρεσιών που διατίθενται. 

 

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ - AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
 

5.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  -  EFQM 
 

Η επιδίωξη της διακρίσεως «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία» (Recognition for 

Excellence), η οποία καλύπτει όλους τους τομείς λειτουργιών ενός οργανισμού και αποτελεί τη 

δεύτερη από τις τρεις διακρίσεις που απονέμει ο οργανισμός EFQM.  

5.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
Οι συνεχείς εξελίξεις στον χώρο της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης Πληροφόρησης καθώς 

και η συνεχής ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, (τόσο σε αριθμό φοιτητών/προσωπικού, 

ακαδημαϊκών τμημάτων και εύρους Τμημάτων/Σχολών), επιβάλλουν την αναθεώρηση και 

βελτίωση του υφιστάμενου οργανογράμματος της ΒΠΚ. 

 

5.3 ΥΠΟΔΟΜΗ -  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -  ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ  
 

Η ασφάλεια, η χωρητικότητα, η λειτουργικότητα αλλά και η επίσπευση των διαδικασιών για  

εξασφάλιση νέων χώρων στέγασης των συλλογών και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, αποτελούν 

βασικούς  παράγοντες για τη βελτίωση της απόδοσης και  ομαλής  λειτουργίας της  βάσει των 

αναγκών των χρηστών της. 
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5.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
 

Το Πανεπιστήμιο για να πετύχει τους ακαδημαϊκούς του στόχους χρειάζεται την ενεργό 

εμπλοκή και σύμπλευση του προσωπικού της ΒΠΚ το οποίο θα στηρίξει το ακαδημαϊκό έργο 

μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για νέες, διαφοροποιημένες και 

σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησης των πληροφοριακών πηγών.  

Η ΒΠΚ, αναγνωρίζοντας το ρόλο πού έχει να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο θα προωθήσει τη 

διαμόρφωση μιας κουλτούρας προσανατολισμένης στη συνεχή ανάπτυξη και μάθηση με 

πρωτοστάτη το άριστα καταρτισμένο προσωπικό της. 

 

5.5 Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  
 

Η ΒΠΚ καλείται να διεκδικεί, να κατανέμει και να αξιοποιεί ορθολογιστικά και με διαφάνεια 

τους οικονομικούς πόρους τους οποίους διαχειρίζεται. Η επιδίωξη μιας αποτελεσματικότερης 

και αποδοτικότερης διαχείριση των οικονομικών πόρων  αποτελεί στόχο και δέσμευσή της. 
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Θ. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
2009-2011   

 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
 

1.1 Η διασφάλιση ότι η συλλογή στηρίζει τους στόχους του ΠΚ στις διδακτικές και 

ερευνητικές ανάγκες μέσω συνεχούς εμπλουτισμού, τόσο σε έντυπο όσο και σε 

ηλεκτρονικό υλικό. 

1.2  Η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης συλλογών 

(π.χ. Conspectus) με στόχο τον εντοπισμό ελλείψεων, τόσο κατά κατηγορία έντυπου, 

όσο και κατά θεματικό αντικείμενο του υλικού.  

1.3 Η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης της συλλογής, η επισήμανση 

ελλείψεων, η αναζήτηση και ο εντοπισμός πληροφοριακού υλικού στην παγκόσμια 

αγορά, ώστε να διατηρηθεί μία όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη και ανταποκρινόμενη στις 

ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας συλλογή.  

1.4 Η βελτίωση της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές και ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης με 

την ένταξή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο και στον ιστότοπο. 

1.5 Η συμβολή στην υλοποίηση του αιτήματος αγοράς πολλαπλών αντιτύπων σε διδακτικά 

βιβλία. 

1.6 Η οργάνωση της αποεπιλογής και απόσυρσης υλικού σε συστηματική βάση, με σκοπό 

την ανανέωση των προσβάσιμων συλλογών, καθώς και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

χρηστών. 

1.7 Ο εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης με σκοπό την οργάνωση και ψηφιοποίηση των  

υφιστάμενων και νεοαποκτηθέντων έντυπων συλλογών και αρχείων. 

1.8 Η παρακολούθηση και υιοθέτηση των σύγχρονων διεθνών τάσεων και εξελίξεων στο 

χώρο της επιστημονικής επικοινωνίας (scholarly communication). 

1.9 Η προσέγγιση, η απόκτηση και η προβολή σημαντικών δωρεών και συλλογών από 

εξέχουσες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας ή  του εξωτερικού.  
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ  
 

2.1 Η αντικατάσταση του υφιστάμενου λογισμικού συστήματος διαχείρισης βιβλιοθήκης. 

2.2 Η επανεξέταση και ο επανασχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

περιεχομένου του ιστοχώρου (CMS-Content Management System)  για γρήγορη 

απόκτηση, αποθήκευση, ευρετηρίαση, ανάκτηση και παρουσίασή του καθώς και 

δυνατότητα αναζήτησης του περιεχομένου του (integrated search).  

2.3  Αναγνωσιμότητα  του ιστοχώρου  από τους τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες με 

δυνατότητα προβολής του σε μορφή μόνο κειμένου (text only) βάσει προτύπων 

προσβασιμότητας (WAI –Web Access Initiative).. 

2.4 Η ανάπτυξη ή η αγορά εργαλείων για ενίσχυση της πρόσβασης, της αναζήτησης και της 

ανάκτησης πληροφοριών μέσα από την αυξανόμενη και ετερογενή συλλογή των πηγών 

και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης όπως : 

- εργαλείο ταυτόχρονης αναζήτησης πολλαπλών ετερογενών πηγών 

πληροφόρησης 

- εργαλείο δημιουργίας εξατομικευμένου περιβάλλοντος πληροφοριών 

(personalized information environment)  

2.5 Η ανάπτυξη ή και αγορά εργαλείων εικονικής υπηρεσίας αναφοράς (virtual reference 

service)όπου οι εξ αποστάσεως χρήστες, σε μια αμφίδρομη επικοινωνία με τη ΒΠΚ να 

έχουν τη δυνατότητα της απευθείας συνομιλίας με το προσωπικό της  μέσω του 

διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, για να επιλύουν απορίες, και να αναζητούν 

πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες, τις πηγές πληροφόρησης, τις δραστηριότητες 

κτλ.  χωρίς την  απαραίτητη φυσική παρουσία τους στο χώρο της. (meebo, Question 

Point)  

2.6 Η ανάπτυξη εργαλείου  ώθησης πληροφοριών (RSS) για την άμεση και εξατομικευμένη 

ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις νέες παρεχόμενες υπηρεσίες, συλλογές, 

εκδηλώσεις, κτλ.  

2.7 Η αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, συντήρησης και παρουσίασης των 

ψηφιακών συλλογών, καθώς και της παροχής πρόσβασης στους χρήστες με την 

εγκατάσταση νέου λογισμικού, είτε ανοικτού κώδικα (π.χ. dSpace, Fedora, Eprints, 

dLibra κτλ.), είτε κάποιου εμπορικού λογισμικού για τη διαχείριση των ψηφιακών 

συλλογών της ΒΠΚ. 
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2.8 Η παροχή αναγκαίας υποδομής για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα 

πληροφορικής υποστήριξης της ΒΠΚ (νέοι εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα, 

virtualized server farm, backup, λογισμικά, κλπ). 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ –  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  
 

3.1 Η οργάνωση του τομέα εκπαίδευσης χρηστών, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό 

προσωπικό, ώστε μέσω της βιωματικής μάθησης να παρέχονται τα κατάλληλα 

σεμινάρια Πληροφοριακής Παιδείας ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών του κάθε 

χρήστη (π.χ. ΣΕΜ-ΒΙΒ 1-3). Η σωστή εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων που θα 

αναλάβουν ρόλο εκπαιδευτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίησή των πηγών πληροφόρησης. 

3.2 Η παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης, καθώς και η κάλυψη των εξατομικευμένων 

ερευνητικών αναγκών.  

3.3 Η συνέχιση και η βελτίωση της προσαρμογής των χώρων και των συλλογών ανάλογα με 

τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. προσβασιμότητα, δημιουργία 

ειδικών συλλογών). 

3.4 Η προσαρμογή και διάθεση ειδικών συλλογών προς ενίσχυση της διδασκαλίας, όπως 

για παράδειγμα η μετάβαση της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού από έντυπα σε 

ηλεκτρονικά βιβλία (e- books) ή σε άλλη ψηφιακή μορφή βάσει θεματικών κατηγοριών 

ή διδακτικής ύλης ανά μάθημα. 

3.5 Η συμπερίληψη της βιβλιογραφίας κάθε μαθήματος στο σύστημα ηλεκτρονικής 

μάθησης (Blackboard) με σύνδεση της στο πλήρες κείμενο ώστε να αναβαθμιστούν οι 

διαδικτυακές υπηρεσίες της.  

3.6 Η διεκδίκηση και εξασφάλιση κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων στην 

Πανεπιστημιούπολη. 

3.7 Η μελέτη για επέκταση των ωρών λειτουργίας της ΒΠΚ.  

3.8 Η ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο δανεισμού, διαδανεισμού και εκπαίδευσης 

χρηστών και προσωπικού μεταξύ των Πανεπιστημίων της Κύπρου προς αξιοποίηση των 

Συλλογικών Καταλόγων Κύπρου και Ελλάδος, καθώς και οποιασδήποτε άλλης 

δυνατότητας συνεργασίας σε θέματα διαδανεισμού. 
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4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  
 

4.1.1 Η συνέχιση της ενεργής συμμετοχής καθώς και της επένδυσης στις συνεργασίες με το 

Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ), το Σύνδεσμο Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και το Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών, με στόχο τη 

δικτύωση όλων των βιβλιοθηκών της Κύπρου και την κάλυψη των ευρύτερων 

επιστημονικών αναγκών του κυπριακού λαού.  

4.1.2 Η συνδιαμόρφωση πολιτικής για άντληση πληροφοριακού υλικού, υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ΥΗΠ), κοινών πηγών, κοινών εφαρμογών, εκπαιδευτικών 

πακέτων κ.ά. 

4.1.3 Η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

συμμετοχή της ΒΠΚ στους δύο Συνδέσμους (ΣΕΑΒ, ΣΚΑΒ) για αμοιβαίο όφελός , μέσα 

από τις διαδικασίες και τις δομές των συνεργασιών αυτών. 

4.1.4 Η επιδίωξη νέων συνεργασιών με σκοπό τη διάδοση της χρήσης και της αξιοποίησης 

των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών  από διευρυμένες ομάδες χρηστών. 

4.1.5 Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα επιδιώκουν την ενίσχυση της δια βίου μάθησης. 

4.1.6 Η δημιουργία πληροφοριακής υποδομής και η μεταφορά της τεχνογνωσίας στις 

υπόλοιπες βιβλιοθήκες της Κύπρου.  

 

4.2    ΕΘΝΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
 

4.2.1 Η θεσμική (de jure) κατοχύρωση του μέχρι σήμερα άτυπου ρόλου της Εθνικής 

Ερευνητικής Βιβλιοθήκης Κύπρου, η οποία θα της δώσει τη δυνατότητα να ενεργεί (σε 

συνεργασία με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, στο πλαίσιο του Συνδέσμου Κυπριακών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), ως εκπρόσωπος των ερευνητικών και άλλων δημόσιων 

ιδρυμάτων σε διαπραγματεύσεις με παραγωγούς και εκδότες προς εξασφάλιση 

πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές. Στόχος να επιτραπεί η νόμιμη αξιοποίηση του 

διαθέσιμου πληροφοριακού πλούτου (συστημάτων και δεδομένων) από το σύνολο των 

ερευνητικών φορέων της Κύπρου (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα, 

Νοσοκομεία, Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Υπηρεσίες, Ινστιτούτα, Βιβλιοθήκες, κλπ).  

4.2.2 Στις μελλοντικές συμφωνίες με τους διεθνείς εκδοτικούς οίκους θα επιδιωχθεί η 

συμπερίληψη όλου του ερευνητικού ιστού της χώρας στον κατάλογο των νόμιμων 
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δικαιούχων πρόσβασης (Athens Login). Αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη αυτού του 

στόχου αποτελεί η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης. Οι αποφάσεις για 

τη σύνθεση της συλλογής μπορεί να είναι αποτέλεσμα συστηματικής συνεργασίας των 

διευθυντών των συμμετεχουσών βιβλιοθηκών, (που μέχρι σήμερα αριθμούν πέντε 

βιβλιοθήκες ). Οι βιβλιοθήκες των δημόσιων πανεπιστημίων μπορούν να υποβάλλουν 

συλλογικά, οργανωμένα και ισόρροπα προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για χρηματοδότηση. 

 

4.3   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  -  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

Η συνέχιση της συμμετοχής της ΒΠΚ σε ευρωπαϊκά προγράμματα για αποκόμιση και 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών προς επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων και 

βελτίωση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας, ενίσχυση της διοίκησης και ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εξασφάλιση οικονομικών πόρων για περαιτέρω 

βελτίωση του οργανισμού στην ολότητα του. 

Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για εξασφάλιση των προϋποθέσεων συμμετοχής 

των κυπριακών φορέων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όταν αυτά σχετίζονται με την 

Κοινωνία των Πληροφοριών, με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου  ψηφιακού 

περιβάλλοντος πληροφόρησης. 

Η συνεισφορά στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών και δεδομένων, και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχει σήμερα η ΒΠΚ. 

 

4.4   ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

4.4.1 Η συνέχιση και αναβάθμιση της μετατροπής εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή 

αναγνώσιμη από άτομα με προβλήματα όρασης.  

4.4.2 Η οργάνωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολιτικών προσώπων : Στέλλας Σουλιώτη, 

Σπύρου Κυπριανού,, Γιώργου Βασιλείου, Κλαίρης Αγγελίδου, κ.α. καθώς και η 

διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας αρχείου Προέδρων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας . 

4.4.3 Η δημιουργία ψηφιακών συλλογών: ψηφιοποιημένη συλλογή ΕΛΙΑ – 19ος αιώνας, 

Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός: ο Βίκτωρ Ουγκώ στον ελληνικό κόσμο, e-ΒιΒα: 

ηλεκτρονική βάση για τη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης, αρχεία 

ιστορικής περιόδου 1950-1960 (αρχείο ΣΙΜΑΕ, Σάββα Λοίζίδη, Coral Hillary, κ.α.) 
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4.4.4 Η δημιουργία Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστημίου Κύπρου με 

προοπτική να περιλάβει τις διδακτορικές διατριβές όλων των κύπριων διδακτόρων 

(Κυπριακό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών). 

 

4.5.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ –  ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΔΟ   
 

4.5.1 Ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η ψηφιοποίηση, η οργάνωση και η ανάδειξη της 

ενδοπανεπιστημιακής παραγωγής που θα αποβλέπει στην εξεύρεση όσο το δυνατό 

περισσότερων, αν όχι όλων, των δημοσιεύσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η 

ανάγκη αυτή πηγάζει από την υποχρέωση του ΠΚ για περαιτέρω αξιοποίηση και 

ανάδειξη του έργου του ως αποτέλεσμα της παρεχόμενης χρηματοδότησης από το 

European Research Council. 

 

4.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 

4.6.1 Διάδοση της γνώσης, της τεχνογνωσίας και των αποτελεσμάτων των προσπαθειών που 

καταβάλλει το προσωπικό της ΒΠΚ στο πλαίσιο των επαγγελματικών του 

δραστηριοτήτων μέσα από ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια. 

 

4.7 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ -  BENCHMARKING  
 

4.7.1 Η συνέχιση της παροχής στατιστικών δεδομένων στο ερωτηματολόγιο της ΜΟΠΑΒ για 

σκοπούς προβολής του έργου της αλλά και για σκοπούς σύγκρισης με άλλες 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 

 

4.8 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ  
 

4.8.1 Η θεσμοθέτηση και τήρηση των διαδικασιών αποδοχής δωρεών. 

4.8.2 Ο εμπλουτισμός της συλλογής με σημαντικό υλικό μέσω της συστηματικής και 

οργανωμένης απόκτησης δωρεών, καθώς και η προβολή τους μέσω της ιστοσελίδας, 

ειδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων, κ.ά.  
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4.8.3 Η αξιοποίηση του πολλαπλού υλικού μέσω ανταλλαγής ή δωρεάς προς άλλες 

βιβλιοθήκες. 

 

4.9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
 

4.9.1 Η δημιουργία, οργάνωση, στελέχωση και ανάπτυξη του Ιστορικού Αρχείου του ΠΚ.  

 

4.10 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
 

4.10.1 Η έκδοση οδηγών χρήσης της ΒΠΚ μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 

υλικού. 

 

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ  
 

5.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ EFQM 
 

5.1.1 Υιοθέτηση διεθνών προτύπων δραστηριοποίηση προς μια κατεύθυνση συνεχούς 

βελτίωσης και ποιότητας. 

5.1.2 Ενίσχυση των διοικητικών δομών και λειτουργιών της ΒΠΚ μέσω της συμμετοχής της 

στη διαδικασία αξιολόγησης, με άμεσο όφελος τη βελτίωση των υπηρεσιών που 

σήμερα προσφέρει στους χρήστες της. 

5.1.3 Συμμετοχή σε διεθνή έρευνα ικανοποίησης χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 

ΒΠΚ (χρήση ερωτηματολογίου LibQUAL+) με δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων της με τα αποτελέσματα άλλων βιβλιοθηκών με ανάλογα 

χαρακτηριστικά, καθώς και την υιοθέτησης καλύτερων διεθνών πρακτικών. 

 

5.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

5.2.1 Έγκριση και εφαρμογή ενός οργανογράμματος που θα αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

συνθήκες λειτουργίας της ΒΠΚ, εξυπηρετώντας παράλληλα τον στόχο της για ισχυρή 
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διοικητική δομή, στην οποία θα μπορέσουν να στηριχθούν και από την οποία θα 

ενισχυθούν οποιεσδήποτε δραστηριότητες και επιδιώξεις για την ανάπτυξη της στο 

πλαίσιο μετατροπή της σε Εθνική Ερευνητική Βιβλιοθήκη. 

 

5.3 ΥΠΟΔΟΜΗ –  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –  ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ  
 

5.3.1 Η διεκδίκηση και εξασφάλιση της κατάλληλης κτηριακής υποδομής, τόσο για τα 

υφιστάμενα κτήρια, όσο και για το νέο κτήριο.  

5.3.2 Η οργάνωση ομάδων πίεσης, εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την 

επίσπευση της δημιουργίας του «Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη Στέλιος 

Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη.  

 

5.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
 

5.4.1 Η παροχή διευκολύνσεων προς το προσωπικό για  διαρκή εκπαίδευση μέσω 

σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, σπουδών, προγραμμάτων ανταλλαγής, τεχνικών 

επισκέψεων, κτλ., ώστε η ΒΠΚ να διατηρηθεί σύγχρονη και τεχνολογικά 

προσανατολισμένη.  

5.4.2 Η δημιουργία κλίματος που να ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, με 

σκοπό τη μετάδοση της γνώσης και στους χρήστες. 

5.4.3 Η προσέλκυση και η διατήρηση του άριστου προσωπικού μέσα από την ενθάρρυνση 

της προσφοράς και της πρωτοβουλίας καθώς και την παροχή ηθικών και οικονομικών 

κινήτρων. 

 

5.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  
 

5.5.1 Πλήρης και λεπτομερής εικόνα για το κόστος κάθε δραστηριότητας με σκοπό να 

καθορίζονται έγκαιρα και ορθά οι στρατηγικές προτεραιότητες για ανάπτυξη. Η 

κοστολόγηση των τμηματικών αγορών υλικού φέρνει στην επιφάνεια τη 

διαφορετικότητα και την ανάγκη για ισόρροπη διεκδίκηση και κατανομή του 

προϋπολογισμού.  

5.5.2 Η ΒΠΚ έχει σήμερα διάφορες πηγές ιδίων εσόδων πέραν του κρατικού 

προϋπολογισμού, οι οποίες μέσω μιας συγκροτημένης και ολοκληρωμένης πολιτικής 
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αξιοποίησης, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας και θα παρέχουν τη 

δυνατότητα ευελιξίας προς την ανάπτυξη νέων και σημαντικών δραστηριοτήτων.  

5.5.3 Η απλοποίηση και τυποποίηση των νομικά κατοχυρωμένων διαδικασιών για 

προσφορές προώθησης σταθερών και μόνιμων αναγκών, π.χ. η διαδικασία ανανέωσης 

των συνδρομών των περιοδικών που επαναλαμβάνεται ετησίως με χρονοβόρες και 

ασύμφορες διαδικασίες, 

5.5.4 Η κατάρτιση και διεκδίκηση του κατάλληλου προϋπολογισμού με σκοπό τη διατήρηση 

και ανάπτυξη των απαραιτήτων πληροφοριακών πηγών και υπηρεσιών.  

5.5.5 Ο οικονομικός προγραμματισμός ανά κέντρο κόστους και η τήρηση δεικτών 

αποδοτικότητας ανά τριετία 

5.5.6 Η συνέχιση της αξιοποίησης των εσόδων της ΒΠΚ για βελτίωση της λειτουργίας της, την 

εκπαίδευση προσωπικού, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, κ.ά. 

5.5.7 Περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος με την 

προσπάθεια δημιουργίας και εξάπλωσης της περιβαλλοντικής/οικολογικής συνείδησης 

μέσα από την έμπρακτη εξοικονόμηση ενέργειας, τη μειωμένη χρήση χαρτιού, την 

ανακύκλωση, κ.ά. 

5.5.8 Η μετάδοση της πληροφορίας και η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού της ΒΠΚ με 

χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κυρίως  για εξοικονόμηση χαρτιού, καθώς και η 

επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού για πρόχειρες εκτυπώσεις. 

5.5.9 Η εκτύπωση σε διπλή όψη. 

5.5.10 Η συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης  χρησιμοποιημένης ύλης, όπως χαρτί, 

μελάνι, μπαταρίες, κ.ά.  


