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Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών 
βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου  
• Το περιβάλλον της Κύπρου 
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Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών 
βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου  
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Δημοτικές βιβλιοθήκες – διεθνές τοπίο – Médiathèque de Toulouse 

• Άνετοι χώροι 
• Εξοπλισμός 
• Επίπλωση 
• Προσωπικό 
• Ωράρια 
• Χρηματικούς 

πόρους 



• Δημοτικές βιβλιοθήκες – διεθνές τοπίο – Médiathèque de 
Toulouse 
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Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών 
βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου  



Υποδομές- Εργαστήριο 
καταλογράφησης/τεκμηρίωσης & 
ψηφιοποίησης 
• Καταλογογράφηση υλικού – ψηφιοποίηση και  
Τεκμηρίωση   
• Χειρόγραφα έγγραφα και δακτυλογραφημένα 

• Αρχεία οργανισμών και Προσωπικά αρχεία  
• Εκδόσεις 

• Βιβλία 
• Περιοδικά 
• Εφημερίδες 

• Εικονογραφημένο υλικό 
• Φωτογραφίες σε χαρτί ή αρνητικά, slides 35mm, καρτ ποστάλ,  

αφίσες, γραμματόσημα, σχέδια 
• Ηχητικά αρχεία  

• Κασέτες audio 
• Βίντεο  

• VHS  
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 Υποδομές –κέντρο δεδομένων 
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Ασφάλεια δεδομένων 



 Προσωπικό –προϋπολογισμός 

• Ικανοποιητικός αριθμός μελών  προσωπικού 
• Βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
• Δυνατότητα εξειδίκευσης  
• Δυνατότητες Ανάπτυξης γνώσεων 

• Εκπαίδευση συμμετοχή σε σεμινάρια συνέδρια  
• Συμμετοχή σε έργα 

• Ικανοποιητικός προϋπολογισμός  
• Εγκαταστάσεις 
• Αγορά εξοπλισμού 
• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Ανάπτυξη συλλογών 
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Βιβλιοθήκες - Κυπριακή πραγματικότητα 

Είδος Βιβ  Ακαδημαϊκές Δημοτικές Σχολικές Ειδικές 

Υποδομές Χ 

Προσωπικό Χ ~Χ 

Συλλογές Χ Χ ~Χ ~Χ 

Προϋπολογισμός Χ 
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• Παρουσιάζονται ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον 
• Υποχρέωση προς την τοπική κοινωνία 
 



Συνεργασίες με τοπικούς 
φορείς 
• Βιβλιοθήκες 

• Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού  
• Βιβλιοθήκη Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού 
• Βιβλιοθήκη Θεατρικού Μουσείου Κύπρου 
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου μέσω ΚΕΒΕΠ 
• Λύκειο Κολοσσίου 
• κλπ   

• Ψηφιακές Συλλογές 
• Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών  
• Θεατρικό Μουσείο Κύπρου 
• Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού 
• κλπ 

• Αρχεία 
• Δήμος Λεμεσού –Αρχείο Σόλωνα Μιχαηλίδη 
• Ιδιωτικά αρχεία Νικόλαου Ξιούτα 
• Θεατρικού Μουσείου Κύπρου 
• κλπ 
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Συνεργασία με Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Λεμεσού 
Τι προνοεί η συμφωνία 
• Ανακαίνιση κτηρίου 
• Συστέγαση Πανεπιστημιακής και 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης για 35 
χρόνια 

• Επίπλωση & εξοπλισμός 
 

Προετοιμασία 
• Υποστήριξη στο έργο της 

αναδρομικής καταλογογράφησης 
• Μετατροπή εγγραφών Δημοτικής 

σε Marc21 
• Ενσωμάτωση στο μηχανογραφικό 

σύστημα της ΒΤΠ 
• RFID Labels στα βιβλία της 

Δημοτικής 
• Πύλες – σύστημα αυτόματου 

δανεισμού και επιστροφών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το έργο της ανακαίνισης αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τέλος 2017. 
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Έργο - Σχολικές Βιβλιοθήκες 
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Πώς 

Ποιοι 

Γιατί 



Έργο Οργάνωσης Σχολικών 
Βιβλιοθηκών  
• Κατανόηση της ανάγκης ύπαρξης οργάνωσης σχολικών 

Βιβλιοθηκών και δημιουργίας ενιαίου καταλόγου 
• Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου :  
- Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  
- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
• Με την υλοποίηση του έργου θα είμαστε σε θέση να μιλάμε 

για οργάνωση σχολικών βιβλιοθηκών, ανάπτυξη της 
φιλαναγνωσίας και προώθηση της πληροφοριακής παιδείας 
στα σχολεία.  

“Έχει αποδειχθεί ότι, όταν οι βιβλιοθηκονόμοι και οι εκπαιδευτικοί 
εργάζονται από κοινού, οι μαθητές επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα 
γραμματισμού, ανάγνωσης, μάθησης, επίλυσης προβλημάτων και 
τεχνολογικών δεξιοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας.” School Library Manifesto 12 



Έργο Οργάνωσης Σχολικών 
Βιβλιοθηκών  προκαταρτική φάση 
• Συντονισμός – μελέτη για υλοποίηση του έργου  
• Απόφαση για ένταξη 3 βάσεων : 
- Σεβέρειος Βιβλιοθήκη  
- Βιβλιοθήκη Λυκείου Κολοσσίου Λεμεσού  
- Κυπριακή Βιβλιογραφία 
• Χρήση Αυτοματοποιημένου σύστηματος KOHA  
• Χρήση πρότυπου καταλογογράφησης MARC21 
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Έργο Οργάνωσης Σχολικών 
Βιβλιοθηκών  

Φάση Α΄ 
 
• Δημιουργία Ενιαίου Καταλόγου Σχολικών Βιβλιοθηκών  
• Δοκιμαστική λειτουργία καταλόγου 
• Παραμετροποίηση του συστήματος βάση των αναγκών της κάθε βιβλιοθήκης που θα ενταχθεί 
• Δοκιμαστική χρήση / μετάβαση από Βιβλιοθήκες  
• Δημιουργία και δοκιμαστική χρήση OPAC για Βιβλιοθήκες που θα ενταχθούν στο σχέδιο 
• Δανεισμός /διαδανεισμός σε επίπεδο βιβλιοθηκών 
 
Φάση Β’ 
• Δημιουργία σχεδίου οργάνωσης σχολικών βιβλιοθηκών με βάση τις οδηγίες της Unesco  

 
Φάση Γ’  
• Δημιουργία Ομάδας συνεργατικής καταλογογράφησης 
• Ακολουθία Ενιαίων πολιτικών Καταλογογράφησης και προσθήκης υλικού στην βάση 
• Καταγραφή πολιτικών – Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης  
 
Φάση Δ’  
• Εκπαίδευση προσωπικού που θα στελεχώνει τις Βιβλιοθήκες  - Σχολικοί Βιβλιοθηκονόμοι  
• Δημιουργία εγχειρίδιου παροχής υπηρεσιών σχολικών βιβλιοθηκών 
• Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  για την χρήση και την αξία των Βιβλιοθηκών - Ανάπτυξη Πληροφοριακής Παιδείας 
• Μάθημα πληροφοριακής παιδείας από εκπαιδευτή βιβλιοθηκονόμο προς μαθητές – Ανάπτυξη Πληροφοριακής 

Παιδείας  
• Ένταξη μαθήματος βιβλιοθήκης  
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Προτάσεις 
• Προσδοκούμε στη δημιουργία ενός ενιαίου συλλογικού 

καταλόγου τόσο για τις σχολικές αλλά και τις δημοτικές 
βιβλιοθήκες 

• Προσδοκούμε στην αναβάθμιση του ρόλου των δημοτικών 
και σχολικών  βιβλιοθηκών και στην ένταξη των 
βιβλιοθηκονόμων στις σχολικές βιβλιοθήκες 

• Προσδοκούμε στη δημιουργία πληροφοριακά εγγράμματων 
πολιτών 

• Προσδοκούμε στην υιοθέτηση της πληροφοριακής παιδείας 
από την πολιτεία αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των 
βιβλιοθηκών 
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Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών 
βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου  
•  «Οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του έθνους 

πρέπει να έχουν επίγνωση, και να προσαρμοστούν σε αυτές 
τις νέες πραγματικότητες. Εκτός από τις βασικές δεξιότητες 
ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών, είναι εξίσου 
σημαντικό οι μαθητές μας να έχουν στη διάθεση τους τα 
απαραίτητα εργαλεία για να επωφεληθούν από τις 
πληροφορίες. Η ικανότητα να αναζητήσουν, να εντοπίζουν 
και να αξιολογούν τις πληροφορίες μπορεί να εφαρμοστεί σε 
αμέτρητες αποφάσεις της καθημερινής ζωής, είτε πρόκειται 
και αποφάσεις οικονομικής, ιατρικής, εκπαιδευτικής ή 
τεχνικής φύσης. κ.λπ.»(Barak Obama, President of United 
Stations Of America, 2009) 
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Υποστήριξη και συνεργασία 
τοπικών βιβλιοθηκών στο 
περιβάλλον της Κύπρου  

Μάριος Ζέρβας & Βαρβάρα Αριστείδου   
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας 
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