
Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη ίου αύριο
υτυχως που την πανεπιστη- 

I  * μιακή βιβλιοθήκη δεν τη χει- 
ριΤεται το κράτος. Τα τε- 

I  ■ λευταία χρόνια, υπό τη νέα
της διεύθυνση, η βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει κάνει 
σπουδαία βήματα προόδου. Η επικείμε
νη μετεγκατάστασή της σε λίγα χρόνια 
σε νέο λαμπρό κτήριο στην Πανεπιστη- 
μιούπολη, θα της προσδώσει νέο κύρος 
και θα της ανοιΈει νέες μεγάλες προο
πτικές. Μεταξύ άλλων θα λύσει και το 
πρόβλημα της πολυδιάσπασής της σε 
διαφορετικά κτήρια, πέραν του κεντρι
κού, και θα της εξοικονομήσει εργατο

ώρες και πόρους Εκτός από τον ικανο
ποιητικό αριθμό προσωπικού που απα
σχολεί, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέ
τει ένα πολύ μεγάλο κονδύλι, της τάξεως 
τού ενός εκατομμυρίου λιρών το χρόνο, 
για αγορά βιβλίων και προώθηση της τε-

Η βιβλιοθήκη του Πα
νεπιστημίου Κύπρου 
θέλει και μπορεί να 

διαδραματίσει καθορι
στικό ρόλο στην ανά
πτυξη των κυπριακών

Τα βήματα ανάπτυξής της στον τε
χνολογικό τομέα την καθιστούν μια βι
βλιοθήκη πολύ προχωρημένων προο
πτικών. Εκ των πραγμάτων, το μοντέ
λο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης που 
απλώς συγκεντρώνει και καταγράφει βι
βλία και περιοδικά είναι πλέον ξεπερα
σμένο. Οφείλει να μετεξελιχθεί σε κέ
ντρο παροχής γνώσης και πληροφο
ριών, αναπτύσσοντας, κατεξοχήν η ακα
δημαϊκή βιβλιοθήκη, την πληροφοριακή 
μάθηση, ενώ ταυτόχρονα να προωθεί
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και την πληροφοριακή ειδ ίκευση  των 
χρηστών της, ώστε να μπορούν να χρη
σιμοποιούν τα πολυμέσα της.

Μέσω ειδικών διαδικτυακών προ
γραμμάτων, η βιβλιοθήκη του Πανεπι
στημίου Κύπρου έχει πρόσβαση σε

πολλές χιλιάδες τίτλους περιοδικών, 
όπως επίσης και σε δεκατρείς σχεδόν 
χιλιάδες ψηφιακών περιοδικών, σε δια
κόσιες χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία, εκα
τοντάδες άλλες συνδέσεις σε χρήσιμους 
ιστότοπους κ.τ.λ. Σημαντική θεωρείται

Η επικείμενη 
μετεγκατάστασή της 
σε λίγα χρόνια σε νέο 
λαμπρό κτήριο στην 
Πανεπιστημιουπολη, 
θα της προσδώσει νέο 
κόρος και θα της 
ανοίξει νέες μεγάλες 
προοπτικές.
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η συμμετοχή της στην Κοινοπραξία 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
όπου εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
όσες βιβλιοθήκες πανεπιστήμιων στην 
Ελλάδα συμμετέχουν στην κοινοπραξία. 
Συνδέεται επίσης με το πρόγραμμα “Κα
τάλογος Περιοδικών Ελληνικών Επι
στημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιο
θηκών”, στο οποίο συνεισφέρουν τρια
κόσιες περίπου βιβλιοθήκες. Να ανα
φέρουμε τέλος ότι στη βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου διατίθενται και 
τα κατάλληλα μέσα για την εξυπηρέτη
ση τυφλών, καθώς επίσης και αρχείο 
με μικροταινίες και οπτικοακουστικό

Στις περισσότερες από τις παραπάνω 
δυνατότητες της βιβλιοθήκης του Πα
νεπιστημίου είναι δυνατή η πρόσβαση 
μέσω της ιστοσελίδας της

ΠΟΛΙΤΗΣ

Κυριακη, 26 Φεβρουάριος 2006, ρ. 27



Καθοριστικός ο ρόλος της
Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου θέλει και μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
των κυπριακών βιβλιοθηκών, μεταφέροντας κυρίως τεχνογνωσία και προωθώντας την ηλεκτρονική επικοινω
νία όλων των σημαντικών βιβλιοθηκών της Κύπρου, γεγονός που θα τους επιτρέψει, μεταξύ άλλων, και την 
εξοικονόμηση πόρων, αφού θα μπορεί να γίνεται και κοινή καταλογογράφηση υλικού. Αν δηλαδή μια βιβλιο
θήκη μηχανογραφεί ένα βιβλίο, θα μπορεί να προσφέρει τα στοιχεία του σε όσες βιβλιοθήκες διαθέτουν το ίδιο 
βιβλίο και έτσι θα αποφεύγεται η παράλληλη καταλογογράφησή του. Για να προωθηθεί όμως αυτό μέσω της Πα
νεπιστημιακής που διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, όπως και άλλα μέτρα που θα εκσυγχρονίσουν τις κυ
πριακές βιβλιοθήκες και θα προωθήσουν με κανονικούς ρυθμούς (και όχι χελώνας) κάποια βήματα που έχουν 
ξεκινήσει, πρέπει να εκπληρωθούν κάποιες πολύ βασικές προϋποθέσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από την άμε
ση πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού στις δημοτικές βιβλιοθήκες, επέκταση του υπολογιστικού τους εξο-
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