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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Βιβλιοθήκη είναι η καρδιά του Πανεπιστηµίου. Κανένας άλλος µηανθρώπινος παράγοντας δεν έχει πιο στενή σχέση µε την ποιότητα της
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης όσο η Βιβλιοθήκη. Τα πρότυπα Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών έχουν ως σκοπό την παροχή γενικών κανόνων αποτίµησης του
επιπέδου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, οι οποίες είναι στη διάθεση του
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών.
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει µία σειρά προτύπων τα οποία σκοπεύουν
να υποβοηθήσουν τους βιβλιοθηκονόµους, τους διδάσκοντες, τους χρήστες και τις
οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος στην αξιολόγηση
της κατάστασης των Βιβλιοθηκών τους και στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωσή
τους.
Τα αναφερόµενα πρότυπα αποτελούν προτάσεις γενικού χαρακτήρα της
Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µε σκοπό την περαιτέρω
εξειδίκευσή τους µέσω της συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων µε όλη τη
Βιβλιοθηκονοµική και Ακαδηµαϊκή κοινότητας της χώρας. Καλύπτουν όλε στις
λειτουργίες µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης και είναι προσαρµοσµένα στην ελληνική
πραγµατικότητα. Έγινε προσπάθεια ώστε να περιοριστούν σε περιεκτικές δηλώσεις
δίνοντας σηµασία στα στοιχεία που θεωρήθηκαν τα πλέον σηµαντικά στον
προσδιορισµό της επάρκειας µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης. Για την καλύτερη
κατανόηση και εφαρµογή τους δίνεται µετά από κάθε πρότυπο µία κατά το δυνατό
αναλυτική παρουσίασή του.
Για τη σύνταξη του οδηγού συνέβαλαν οι εργαζόµενες στη Μονάδα Ολικής
Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, που λειτουργεί στα πλαίσια του έργου
«Οριζόντια ∆ράση Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών – HEALLINK»: κ. Ελένη Ζωγάκη, κ.
Βάσω Νικολοπούλου, κ. Ευαγγελία Χαλαύτρη, µε υπεύθυνη σύνταξης την κ.Ελισάβετ
Κοτσώνη.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο της Μονάδας
Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών κ. Γεώργιο Ζάχο, ∆ρ. Βιβλιοθηκονοµίας
και ∆ιευθυντή της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, που είχε τη γενική
εποπτεία της προσπάθειας.

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ Α.1.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από µια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να
διευκολύνουν τη χρήση της καταγραµµένης πληροφορίας σε όλες τις µορφές
και από όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης, προκειµένου να στηρίξουν τις
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και τα προγράµµατα του Πανεπιστηµίου.

Σχολιασµός του προτύπου Α.1.
Μία Βιβλιοθήκη, όταν αναπτύσσει και εφαρµόζει το πρόγραµµα υπηρεσιών
της, θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των φοιτητών, των καθηγητών
και του υπόλοιπου Ακαδηµαϊκού προσωπικού του Πανεπιστηµίου, οι οποίοι
συγκροτούν τους βασικούς χρήστες της Βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση που
υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις, η Βιβλιοθήκη θα πρέπει να τις
χαρακτηρίζει ως δευτερεύουσες.
Μια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Υπηρεσίες αναφοράς και πληροφόρησης οι οποίες θα είναι διαθέσιµες σε σηµεία
που αναγνωρίζονται και εντοπίζονται άµεσα και εύκολα κατά τη διάρκεια των
επίσηµων ωρών εξυπηρέτησης.
• Εξειδικευµένη και σε βάθος βοήθεια σε άτοµα που χρησιµοποιούν τα µέσα της
Βιβλιοθήκης.
• Ειδικά προετοιµασµένους βιβλιογραφικούς οδηγούς και οδηγούς για θεµατικές ή
τοπικές έρευνες.
• ∆ιαλέξεις και σεµινάρια που αφορούν βιβλιογραφικές έρευνες.
• Υπηρεσίες που θα διευκολύνουν πρόσβαση σε µη-έντυπες µορφές ενηµέρωσης
και βάσεις δεδοµένων.
• Υπηρεσίες, οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε καταγραµµένες
πληροφορίες σε άλλες συλλογές της Βιβλιοθήκης.
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά το όλο φάσµα των διαφορετικών πληροφοριακών και
βιβλιογραφικών αναγκών που προκύπτουν σε ποικίλους Ακαδηµαϊκούς τοµείς και σε
στα τµήµατα του Πανεπιστηµίου.
Παράλληλα µε την κάλυψη των εντατικών αναγκών προπτυχιακών και
φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στη Βιβλιοθήκη, θα πρέπει να δοθεί
µεγάλη προσοχή στις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών.
Τέλος, οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες θα πρέπει να αναγνωρίσουν το γεγονός
ότι έχουν µια ευθύνη και τη µοιράζονται µε όλες τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της
Ελλάδας να υποστηρίξουν την Τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ενεργειών
συνεργασίας.

ΠΡΟΤΥΠΟ Α.2.
Μία Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να οργανώνει εγγραφές
των συλλογών της. Οι εγγραφές αυτές πρέπει να είναι
ολοκληρωµένες, να έχουν συνοχή και να είναι σύµφωνες µε εθνικά
βιβλιογραφικά πρότυπα και απαιτήσεις, ώστε να διασφαλίζουν τη
µεγαλύτερη πρόσβαση στις συλλογές τους και στο περιεχόµενό τους.

Σχολιασµός στο πρότυπο Α.2.
Η έκταση της βιβλιογραφικής κάλυψης που πρέπει να παρέχεται σε µια
συγκεκριµένη Βιβλιοθήκη, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για
παράδειγµα εάν µια Βιβλιοθήκη έχει βιβλιοστάσια ανοιχτής ή κλειστής πρόσβασης,
την έκταση και τη φύση των εξειδικευµένων συλλογών της, την ιστορία και τις
παραδόσεις της Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστηµίου και τη φύση των ειδικών
ρυθµίσεων συνεργασίας που η Βιβλιοθήκη µπορεί να έχει αναπτύξει µε άλλες
Βιβλιοθήκες ή συµµετέχοντας σε κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών.
Για να εξασφαλιστεί τόσο η αποτελεσµατική πρόσβαση στις συλλογές, όσο
και η αύξηση της αποτελεσµατικότητας, θα πρέπει τα βιβλιογραφικά αρχεία µιας
Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης να προσαρµόζονται στα αναγνωρισµένα πρότυπα της
καταλογογράφησης και ταξινόµησης. Τα βιβλιογραφικά αρχεία θα πρέπει να
προσαρµοστούν σε σχέση µε τις περιοδικές καταγραφές των συλλογών. Κάθε
Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη που αποτελείται από πολλά τµήµατα θα πρέπει να έχει ένα
συλλογικό κατάλογο των αναγραφών της.

ΠΡΟΤΥΠΟ Α.3.
Μία Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη, θα πρέπει να παρέχει τη
µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στις συλλογές της για όλου στους
χρήστες, µέσα στα όρια των συγκεκριµένων υποχρεώσεων και
προτεραιοτήτων του Πανεπιστηµίου,

Σχολιασµός στο πρότυπο Α.3.
Πολλοί είναι οι παράγοντες που συντελούν στην πρόσβαση στις συλλογές
των Βιβλιοθηκών, όπως για παράδειγµα: οι κανονισµοί και οι διαδικασίες δανεισµού,
οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού, οι ρυθµίσεις ασφαλείας και η λειτουργική
αποτελεσµατικότητα που έχει. Παρά το γεγονός ότι είναι δυνατό να υπάρχουν
σηµαντικές διαφορές στον τρόπο λειτουργίας από Βιβλιοθήκη σε Βιβλιοθήκη ,
ωστόσο κάποιοι συγκεκριµένοι κανόνες θα πρέπει να εφαρµόζονται από κάθε
Βιβλιοθήκη. Τα περισσότερα τεκµήρια στις συλλογές της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να
είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή, τόσο για ενηµέρωση όσο και για δανεισµό σε
εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Πρόσβαση και δανεισµός σε σπάνια, εύθραυστα ή µε
µεγάλη ζήτηση αντικείµενα θα πρέπει να ελέγχεται και να περιορίζεται ανάλογα. Για
να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή διαθεσιµότητα των συλλογών σε όσους έχουν
εξουσιοδοτηθεί να τις χρησιµοποιούν, θα πρέπει να καθοριστούν µε προσοχή σαφείς
όροι δανεισµού. Οι όροι δανεισµού θα πρέπει να είναι κοινοί για κάθε κατηγορία
χρηστών. Κατάλληλες προφυλάξεις θα πρέπει να ληφθούν ώστε να προστατευθούν
οι συλλογές των Βιβλιοθηκών από κλοπές ή καταστροφές.
Η έγκυρη επιστροφή σε καλή κατάσταση όλου του υλικού που δανείζεται θα
πρέπει να επιβάλλεται σε όλους του δανειζόµενους. Οι διαδικασίες δανεισµού και οι
λειτουργίες συντήρησης των βιβλιοστασίων σε µια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει
να είναι αποτελεσµατικές και ικανοποιητικές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα
συγκεκριµένο και συνεχές πρόγραµµα καταγραφής των ραφιών. Οι ώρες λειτουργίας
της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις περιόδους µικρής ή µεγάλης
κίνησης, στον αριθµό Τµηµατικών, Περιφερειακών και άλλων ειδικών Βιβλιοθηκών
και στη διαθεσιµότητα εναλλακτικού αναγνωστηρίου.

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ Β.1.
Οι συλλογές µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχουν
επαρκές µέγεθος και να δίνουν τη δυνατότητα να στηρίζουν όλες τις
διδακτικές ανάγκες του Πανεπιστηµίου και να διευκολύνουν τα ερευνητικά
προγράµµατα.

Σχολιασµός στο Β.1.
Μια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφοριακές
πηγές που χρειάζονται για άµεση στήριξη όλων των διδακτικών προγραµµάτων του
Πανεπιστηµίου τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Εάν οι
πληροφοριακές πηγές δεν είναι άµεσα διαθέσιµες τότε τα διδακτικά προγράµµατα
δεν µπορούν να διεξαχθούν επιτυχώς. Στις πληροφοριακές πηγές της Βιβλιοθήκης
πρέπει να περιλαµβάνεται βιβλιογραφικό και άλλο υλικό που προτείνεται από τους
διδάσκοντες για χρήση των φοιτητών καθώς και βασικά περιοδικά και περιοδικές
εκδόσεις κατάλληλα για προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές.
Συλλογές µε ελλείψεις και βασικές αδυναµίες µπορεί να προκαλέσουν
προβλήµατα στη διεξαγωγή έρευνας. Η συγκέντρωση και η συντήρηση µεγάλων
συλλογών και η εφαρµογή περιεκτικών προγραµµάτων προσκτήσεων πρέπει να
θεωρούνται ότι παρέχουν µια πληροφοριακή πηγή, η παρουσία της οποίας µέσα στο
Πανεπιστήµιο είναι σηµαντική µε την προϋπόθεση ότι η γνώση αυξάνεται και
µεταδίδεται µε ικανοποιητικό τρόπο. Είναι προφανές ότι καµία Ακαδηµαϊκή
Βιβλιοθήκη δεν µπορεί να κατέχει στις συλλογές της όλη τη καταγραµµένη
πληροφόρηση την οποία χρειάζονται οι διδάσκοντες ή οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά
τη διάρκεια της έρευνάς τους. Ωστόσο, είναι σηµαντικό οι συλλογές να έχουν κάποιο
σηµαντικό µέγεθος, σκοπό, και ποιότητα για να προάγουν την έρευνα και όχι να την
περιορίζουν.
Προτεραιότητα των Βιβλιοθηκών θα πρέπει να αποτελεί η βελτίωση και η
ανάπτυξη των συλλογών τους, οι οποίες αντικατοπτρίζουν και στηρίζουν τα
Ακαδηµαϊκά προγράµµατα και, παράλληλα, πρέπει να τις ενδυναµώνουν µέσα στο
ίδιο το Πανεπιστήµιό τους. Επίσης, πρέπει να βασιζόµαστε άµεσα στις συµφωνίες
ανάµεσα σε Βιβλιοθήκες για διαδανεισµό, οι οποίες έχουν καθιερωθεί εδώ και πολύ
καιρό για την αµοιβαία στήριξη εξειδικευµένων ερευνητικών αναγκών, ακόµη και για
τις πιο εκτενείς ερευνητικές συλλογές.
Η ραγδαία ανάπτυξη της Ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας και το κόστος παροχής
πρόσβασης σ’ αυτή για τα άτοµα της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας προκάλεσε τη
δηµιουργία τυπικών και άτυπων συµφωνιών ανάµεσα στις Βιβλιοθήκες, ώστε να
διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση. Κοινές µέθοδοι για να “µοιραστούν” οι
πληροφοριακές πηγές και για να βελτιωθεί η πρόσβαση, είναι ο διαδανεισµός µεταξύ
Βιβλιοθηκών, η παροχή ειδικών προνοµίων στους ερευνητές (όσον αφορά στις
επισκέψεις), συµφωνίες σχετικά µε τις προσκτήσεις υλικού και η κοινή χρήση
βιβλιογραφικών πληροφοριών.
Αν και ο διαδανεισµός, όπως εφαρµόζεται τώρα, δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι
θα µειώσει τα έξοδα στο άµεσο µέλλον, σχεδιάζονται ήδη σηµαντικές βελτιωµένες
µέθοδοι, που θα συµπληρώσουν τοπικές πληροφοριακές πηγές. Οι Ακαδηµαϊκές
Βιβλιοθήκες πρέπει να λάβουν µέρος στην ανάπτυξη αυτών των µηχανισµών
πρόσβασης για να διασφαλίσουν ότι τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή
συµφέροντα θα ικανοποιηθούν.

Έχουν γίνει προσπάθειες για να προσδιοριστούν µε ακριβείς ποσοτικούς
τρόπους µέτρησης σχετικά το ποσοστό επαρκούς µεγέθους µιας συλλογής
Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης. ∆εν έχει δηµιουργηθεί ακόµη ένας κοινός αριθµητικός
δείκτης επάρκειας που να µπορεί να εφαρµοστεί σε γενικό επίπεδο. Σήµερα, οι
µαθηµατικοί τύποι που υπάρχουν παρουσιάζουν κατά προσέγγιση στοιχεία, τα οποία
υποδεικνύουν ένα γενικό επίπεδο ανάγκης. Εάν εφαρµοστούν αυθαίρετα και
µηχανικά µπορεί να παραποιήσουν τα πραγµατικά στοιχεία µιας δεδοµένης
κατάστασης. Παρ’ όλα αυτά τα ποσοτικά µέτρα είναι ολοένα και πιο σηµαντικά για
την ποιοτική κρίση που πρέπει τελικά να εφαρµοστεί στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες
και στις συλλογές τους.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟ Β.2:
Οι συλλογές µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να
περιέχουν όλες τις µορφές καταγραµµένης πληροφόρησης.
Σχολιασµός στο Β.2.
Η Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη έχει χαρακτηριστεί, παραδοσιακά, ως “αποθήκη”
µέσα στο Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την έντυπη πληροφόρηση, που
χρειάζεται να στηρίξει τα διδακτικά και ερευνητικά προγράµµατα. Καθώς η
καταγραµµένη πληροφόρηση γίνεται διαθέσιµη ολοένα και περισσότερο σε µια
ποικιλία µορφών, όπως για παράδειγµα CD-Roms, ηλεκτρονικά περιοδικά και
πολυµέσα πρέπει αυτό το υλικό, εκτός από αυτό που χρειάζεται αποκλειστικά για
χρήση µέσα στην αίθουσα, να αποκτάται, να οργανώνεται και να είναι διαθέσιµο
µέσω της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης.

ΠΡΟΤΥΠΟ Β.3:
Η συλλογή µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να
αναπτύσσεται συστηµατικά και µε συνέπεια, βασισµένη σε ξεκάθαρες
και λεπτοµερείς αρχές.

Σχολιασµός στο Β.3
∆εδοµένου του σηµαντικού εύρους των συλλογών µιας Ακαδηµαϊκής
Βιβλιοθήκης και των πολλών διαφοροποιήσεών τους σε θεµατικό επίπεδο, είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένας κανονισµός για την ανάπτυξη της συλλογής που να
προσδιορίζει µε σαφήνεια τους κανόνες της επιλογής και πρόσκτησης του υλικού.
Με την καθιέρωση αυτής της πολιτικής οι βιβλιοθηκονόµοι προσπαθούν να
εξασφαλίσουν ότι οι συλλογές της Βιβλιοθήκης σχεδιάζονται και αναπτύσσονται
σύµφωνα µε τους Ακαδηµαϊκούς, ερευνητικούς και υπηρεσιακούς στόχους και
προτεραιότητες του Πανεπιστηµίου και µέσα στα όρια των οικονοµικών πόρων που
υπάρχουν.
Οι βιβλιοθηκονόµοι, και ιδιαίτερα οι θεµατικοί βιβλιοθηκονόµοι, οι οποίοι
έχουν µια στενή συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό και µε τη διοίκηση θα πρέπει
να είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής αυτής.
Αναγνωρίζοντας τις υπάρχουσες δυσκολίες στην ανάπτυξη της συλλογής,
είναι απαραίτητο η Βιβλιοθήκη να έχει µια συνολική και συνεχή πρόσβαση στην
πληροφόρηση για όλες τις νέες εξελίξεις- τις ήδη υπάρχουσες και τις υπό σχεδιασµόσε Ακαδηµαϊκά, ερευνητικά και υπηρεσιακά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου. Από
τη στιγµή που θα κωδικοποιηθεί ο κανονισµός ανάπτυξης της συλλογής της
Βιβλιοθήκης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί και να εγκριθεί από το διδακτικό
προσωπικό και τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου. Για να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική
αυτή αντικατοπτρίζει τις αλλαγές µέσα στο ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η
πολιτική θα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και προσεκτικά.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.1:
Μια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να απασχολεί έναν
ικανοποιητικό αριθµό προσωπικού διαφορετικών ειδικεύσεων για να
αναπτύξει, να οργανώσει και να διατηρήσει συλλογές και για να παρέχει
πληροφοριακές υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των
χρηστών.

Σχολιασµός στο Γ.1.
Ο αριθµός του προσωπικού µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης καθορίζεται από
πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των τµηµάτων που
χωρίζεται η Βιβλιοθήκη, του αριθµού των σηµείων της εξυπηρέτησης που χρειάζονται
προσωπικό, του αριθµού των ωρών εξυπηρέτησης που παρέχονται, του αριθµού και
των ειδικών χαρακτηριστικών των αντικειµένων που επεξεργάζονται ετησίως, τη
φύση και την ποιότητα της διαδικασίας στην οποία υποβάλλονται, το µέγεθος των
συλλογών και το πλήθος των δανεισµών που διενεργούνται. Συµφωνίες συνεργασίας
ανάµεσα στα Ιδρύµατα επηρεάζουν τον αριθµό του προσωπικού. Καθώς οι
παράγοντες ποικίλλουν από ένα Ίδρυµα στο άλλο δεν υπάρχει κάποιο µοντέλο ή
φόρµουλα που να προταθεί για τον ορισµό του βέλτιστου αριθµού του προσωπικού.
Το προσωπικό µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να απαρτίζεται από
άτοµα µε ποικίλες ειδικότητες: επαγγελµατίες: επαγγελµατίες βιβλιοθηκονόµους,
διοικητικούς υπαλλήλους και µεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι βιβλιοθηκονόµοι θα πρέπει
να εξασκούν τις βασικές Ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές λειτουργίες της
Βιβλιοθήκης: ανάπτυξη της συλλογής, υπηρεσίες αναφορών και πληροφόρησης και
ανεξάρτητες δραστηριότητες που σχετίζονται µε το βιβλιογραφικό έλεγχο του υλικού.
Όλες οι κατηγορίες του προσωπικού θα πρέπει να έχουν κατάλληλη µόρφωση και
εµπειρία,
συµπεριλαµβανοµένων-όποτε
χρειάζεται-πτυχίων
στους
τοµείς
απασχόλησής τους. Η τοποθέτηση του προσωπικού µέσα σε µια συγκεκριµένη
Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη σχετίζεται µε το πεδίο των λειτουργιών και των υπηρεσιών
που παρέχονται και µε τις συνολικές απαιτήσεις εργασίας.

ΠΡΟΤΥΠΟ Γ.2
Οι πρακτικές διοίκησης του προσωπικού σε µία Ακαδηµαϊκή
Βιβλιοθήκη θα πρέπει να βασίζεται σε έντιµες και σύγχρονες αρχές και
να συνάδουν µε τις πρακτικές που εφαρµόζονται για το υπόλοιπο
προσωπικό του Πανεπιστηµίου και τους στόχους και σκοπούς της
Βιβλιοθήκης.

Σχολιασµός στο Γ.2
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εργασίας των διαφόρων κατηγοριών
προσωπικού σε µια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους
όρους του Ιδρύµατος και τις προϋποθέσεις απασχόλησης ανάλογου προσωπικού σε
σχετικές κατηγορίες οπουδήποτε µέσα στο Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους

φοιτητές που απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι παραπλήσιοι µε
αυτούς που αφορούν παρόµοιους υπαλλήλους µέσα στο Ίδρυµα Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης σαν σύνολο.

∆΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και ΚΤΙΡΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ∆.1
Μια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να διαθέτει χώρους και
εξοπλισµό, που θα καλύπτουν τις παρούσες και τις αναµενόµενες
ανάγκες του Πανεπιστηµίου και των προγραµµάτων του.

Σχολιασµός στο ∆.1.
Τα κτίρια µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχουν επαρκές
µέγεθος και ποιότητα να στεγάσουν τις συλλογές και να παρέχουν αρκετό χώρο για
να χρησιµοποιηθεί από φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και άλλους χρηστές. Θα
πρέπει, επίσης, να υπάρχει αρκετός χώρος για τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης που
είναι απαραίτητες για τη παροχή των υπηρεσιών της. Η επάρκεια των χώρων δεν
µπορεί να προσδιοριστεί απλά µε βάση τις παρούσες ανάγκες. Το µέγεθος και η
σύνθεση των νέων φοιτητών στο Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η φύση των
διδακτικών και ερευνητικών προγραµµάτων, η µορφή και ο ρυθµός εκδόσεων
επηρεάζουν πολύ τις απαιτήσεις της Βιβλιοθήκης. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο οι
απαιτήσεις αυτές να υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση και σχεδιασµό.
Μια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι ελκυστική, φιλική και
προσεκτικά σχεδιασµένη, ώστε να προάγει µία αποδοτική λειτουργία και
αποτελεσµατική χρήση. Στο σχεδιασµό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης πρέπει να
ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως:
α) γενικά περιβαλλοντικά στοιχεία που επηρεάζουν το προσωπικό, τους χρήστες και
τις συλλογές (φως, εξαερισµός, έλεγχος θερµοκρασίας και υγρασίας, κάθετη και
οριζόντια µετακίνηση, χαρακτηριστικά ασφάλειας…),
β) τον σχεδιασµό των ραφιών,
γ) τον αριθµό και ποικιλία θέσεων ανάγνωσης,
δ) τη σχέση ανάµεσα στα βιβλιοστάσια και στις θέσεις του αναγνωστηρίου,
ε) τη σχέση ανάµεσα στα σηµεία εξυπηρέτησης,
στ) την ικανοποιητική κίνηση του υλικού και
ζ)την επάρκεια του χώρου για το προσωπικό και τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης.
Η βασική σκέψη στο σχεδιασµό ενός κτιρίου που προορίζεται για Βιβλιοθήκη
θα πρέπει να είναι η λειτουργία του. Απ’ τη στιγµή που η φύση των συλλογών, των
υπηρεσιών, των λειτουργιών και των αναγκών των χρηστών µιας Βιβλιοθήκης
µπορούν να αλλάξουν σηµαντικά µε το χρόνο, η τωρινή και µελλοντική ευελιξία είναι
σηµαντικό στοιχείο στο σχεδιασµό µιας Βιβλιοθήκης. Αν και το αρχιτεκτονικό στυλ και
οι παραδόσεις ενός Πανεπιστηµίου µπορεί να επιβάλουν κάποια σχεδιαστικά
χαρακτηριστικά για το κτίριο της Βιβλιοθήκης, δε θα πρέπει τέτοιοι παράγοντες να
διακινδυνεύουν τη βασική λειτουργική άποψη.

ΠΡΟΤΥΠΟ ∆.2
Οι Βιβλιοθήκες θα πρέπει να είναι χτισµένες σε τέτοια θέση
ώστε η Ακαδηµαϊκή Κοινότητα να έχει εύκολη πρόσβαση σ’ αυτές.

Σχολιασµός στο ∆.2
Οι αξιώσεις των διεπιστηµονικών κλάδων και της έρευνας, η αναγνώριση των
αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών, η επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης
λειτουργικών οικονοµιών είναι µαζί µε άλλους παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης σε φυσικά ενιαία τοποθεσία. Η γενική εκτίµηση είναι ότι
οι Κεντρικές Βιβλιοθήκες βελτιώνουν την πρόσβαση στις πηγές και αποφεύγουν τη
δαπανηρή επανάληψη στην ανάπτυξη και διατήρηση των συλλογών. Υπάρχουν,
ωστόσο, περιστάσεις, όπως η χωροταξία της Πανεπιστηµιούπολης, ο ρυθµός της
χρήσης και το µέγεθος των συλλογών οι οποίες µπορούν να συνεχίσουν να
δικαιολογούν τη διατήρηση των πολλαπλών Τµηµατικών Βιβλιοθηκών.
Αποµακρυσµένα κτίρια αποθήκευσης, µπορούν να καθιερωθούν ώστε να
αντιµετωπιστούν ελλείψεις χώρου. Σε Ανώτατα Ιδρύµατα-όπου το σχέδιο
αποκέντρωσης συνεχίζεται- είναι σηµαντικό να χτίζονται Κεντρικές Βιβλιοθήκες, ώστε
να ελαττώνονται τα προβλήµατα µετακίνησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης.

Ε΄ ΜΕΡΟΣ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.1
Η θέση της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης µέσα στη διαχειριστική και
διοικητική δοµή του Ιδρύµατος τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να
είναι ξεκάθαρη και οι ευθύνες της ∆ιοίκησης της Βιβλιοθήκης και του
∆ιευθυντή της θα πρέπει να προσδιορίζονται και να καθορίζονται µε
σαφήνεια.
Σχολιασµός στο Ε.1
Πρέπει να ξεκαθαριστεί µέσα στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα η θέση της
Βιβλιοθήκης στη διαχειριστική και διοικητική δοµή του Ιδρύµατος. Επίσης πρέπει να
ξεκαθαριστεί η εξουσία και οι ευθύνες του υπευθύνου της Βιβλιοθήκης, προκειµένου
να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και διαµάχες που µπορεί να φανούν επιζήµιες τόσο
για το Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης όσο και για τη Βιβλιοθήκη. Επειδή η
Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη έχει άµεση σχέση µε τη διδασκαλία και την έρευνα, θα
πρέπει να θεωρείται ως µια από τις βασικότερες µονάδες του Πανεπιστηµίου και ο
∆ιευθυντής θα πρέπει να παίρνει τακτικά µέρος στον Ακαδηµαϊκό σχεδιασµό και στη
λήψη αποφάσεων. Για ευνόητους λόγους το άτοµο αυτό θα πρέπει να δίνει αναφορά
στον Πρύτανη ή Πρόεδρο του Ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Η “ανάγκη” που έχει δηµιουργηθεί εδώ και πολύ καιρό στα Ιδρύµατα
Ανώτατης Εκπαίδευσης να εµπλέκουν µέλη ∆ΕΠ στα θέµατα της Βιβλιοθήκης,
οδήγησε στην καθιέρωση µιας Συµβουλευτικής Επιτροπής για τη Βιβλιοθήκη.
Εξαιτίας της θεµελιώδους σπουδαιότητας και της επακόλουθης ανάγκης για στενή και
συνεχή σχέση και συνεργασία ανάµεσα στα µέλη ∆ΕΠ και τη Βιβλιοθήκη, η ύπαρξη
της Επιτροπής αυτής είναι απαραίτητη. Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να έχει
χαρακτήρα συµβουλευτικό και το έργο της να είναι ξεκάθαρα οριοθετηµένο.

ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.2
Η διαχειριστική και διοικητική δοµή της Βιβλιοθήκης θα
πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να είναι σύµφωνη µε τη διοικητική δοµή
του Πανεπιστηµίου αλλά και µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις
της Βιβλιοθήκης.

Σχολιασµός στο Ε.2
Είναι απαραίτητο να είναι σαφής η διαχειριστική και διοικητική δοµή της
Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνονται οι οργανωτικές της
δραστηριότητες και η λήψη αποφάσεων. Αυτό περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των
ρόλων και των ευθυνών όλων των κατηγοριών του προσωπικού στη διαχείριση της
Βιβλιοθήκης. Είναι σηµαντικό η διοίκηση της Βιβλιοθήκης να αντικατοπτρίζει τις
αρχές και τις πρακτικές που εφαρµόζονται οπουδήποτε µέσα στο Ίδρυµα. Ωστόσο οι
αρχές αυτές πρέπει να τροποποιούνται όπου είναι αναγκαίο ώστε να περιλαµβάνουν
και καταστάσεις και θέµατα που αναφέρονται σε µια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη.

ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.3
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία
Βιβλιοθήκες σε ένα Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να
υπάρχει στενή συνεργασία ανάµεσα σε όλες αυτές τις Βιβλιοθήκες,
ώστε οι χρήστες να χρησιµοποιήσουν επαρκώς και ικανοποιητικά όλες
τις πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
Σχολιασµός στο Ε.3
Κανένα συγκεκριµένο µοντέλο διαχείρισης Βιβλιοθηκών δε θα εξυπηρετήσει
εξίσου καλά όλα τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά όποιο µοντέλο και αν
επιλέξει κάποιο Ίδρυµα θα πρέπει να έχει ως αρχή την ισότιµη κατανοµή των πηγών
και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Οι ανάγκες των ερευνητών διαφέρουν από τη
µια επιστήµη στην άλλη και συχνά οι ανάγκες των φοιτητών διαφέρουν από τις
ανάγκες του διδακτικού προσωπικού. Αυτά τα ανταγωνιστικά συµφέροντα δεν
µπορούν να “συµφιλιωθούν” πάντοτε. ‘Όµως ένα σηµαντικό έργο της διοίκησης της
Βιβλιοθήκης είναι να επιτύχει µια ισορροπία στη παροχή υπηρεσιών σε όλες τις
οµάδες.
Άσχετα µε το πώς είναι καθορισµένες οι διοικητικές σχέσεις ανάµεσα στις
διάφορες µονάδες της Βιβλιοθήκης, είναι σηµαντικό να καθιερωθούν µηχανισµοί
συντονισµού που να εξασφαλίζουν ότι η πολιτική παροχής υπηρεσιών ευρίσκονται
σε αρµονία, γίνεται έλεγχος των δαπανών ώστε να αποφεύγονται διπλές αναγραφές
και µεγιστοποιείται η πρόσβαση στις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Εάν άλλες
υπηρεσίες πληροφόρησης όπως, για παράδειγµα, οπτικοακουστικά κέντρα, κέντρα
υπολογιστών, υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών on-line, αλλά και Βιβλιοθήκες
δεν υπάγονται σε κάποια κεντρική υπηρεσία διαχείρισης, τότε θα πρέπει ο
µηχανισµός συντονισµού να συσχετίσει τις δραστηριότητες των οργανισµών αυτών
µεταξύ τους.

ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.4
Οι βασικές πολιτικές και διαδικασίες της Ακαδηµαϊκής
Βιβλιοθήκης θα πρέπει να προσδιορίζονται µε ακρίβεια και να
αναθεωρούνται τακτικά.
Σχολιασµός στο Ε.4
Μία Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να προσδιορίσει τις βασικές πολιτικές
και διαδικασίες που ακολουθεί και να τις καταγράψει σε έντυπη µορφή. Οι γραπτές
δηλώσεις της πολιτικής θα πρέπει να είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή σε όλο το
προσωπικό της Βιβλιοθήκης και τους χρήστες.

Ζ΄ ΜΕΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ Ζ.1
Μια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη θα πρέπει να λαµβάνει επαρκή
επιχορήγηση που θα της επιτρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και
τις ευθύνες της όπως είναι καταγραµµένες στα προηγούµενα πρότυπα.

Σχολιασµός στο Ζ.1
Οι συνολικές ανάγκες του προϋπολογισµού µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης
µπορούν να καθοριστούν µόνο σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της Βιβλιοθήκης.
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να δηµιουργηθούν κάποιοι µαθηµατικοί τύποι ή
άλλοι αντικειµενικοί τρόποι υπολογισµού των αναγκών του προϋπολογισµού µιας
Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης. Αυτά τα µέτρα ποικίλλουν από το συνδυασµό της
επιχορήγησης µε τον αριθµό των φοιτητών που εγγράφονται ή τον προσδιορισµό
ενός ελάχιστου ποσοστού του συνολικού λειτουργικού προϋπολογισµού του
Πανεπιστηµίου που θα έπρεπε να δοθεί στη Βιβλιοθήκη.
Τέτοιες αντικειµενικές προσεγγίσεις στον καθορισµό του προϋπολογισµού δε
λαµβάνουν υπόψη τους και την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων που αντιµετωπίζει
µία Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη, όπως και τις βασικές διαφορές των Βιβλιοθηκών
διαφορετικών Ιδρυµάτων.
Αυτές οι καταστάσεις δυσκολεύουν τον καθορισµό ενός βιώσιµου µοντέλου
που να µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για να
κατανείµουν τον προϋπολογισµό τους ανά µεγάλη θεµατική κατηγορία (µισθοί,
προσκτήσεις, βιβλιοδεσία, διάφορες παροχές και άλλα έξοδα). Η κατανοµή του
προϋπολογισµού «αυτόµατα» βασίζεται στις τοπικές απαιτήσεις και προτεραιότητες.
Για παράδειγµα, εάν µία Βιβλιοθήκη αναµένεται να εφαρµόσει ένα σηµαντικό αριθµό
ξεχωριστών τµηµάτων µε παράλληλες ή διπλές δραστηριότητες, οι δαπάνες της για
τους µισθούς θα είναι µεγαλύτερες, εάν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο µία Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη να έχει µία
επαρκή επιχορήγηση για να βοηθήσει να αναπτύξει κατάλληλες συλλογές, να
παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες, να φέρνει εις πέρας απαραίτητες λειτουργίες και να
ικανοποιεί απαιτήσεις και προσδοκίες που υπάρχουν. Εάν η επιχορήγηση είναι
µικρότερη απ’ αυτή που χρειάζεται για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, η
Βιβλιοθήκη δε θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις ανάγκες που έχει.

ΠΡΟΤΥΠΟ Ζ.2
Ο προϋπολογισµός της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να
είναι ένα ξεχωριστό τµήµα του συνολικού προϋπολογισµού του
Ιδρύµατος. Ο προϋπολογισµός θα πρέπει να προετοιµάζεται και να
διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος θα πρέπει να
συµµετάσχει και στο συνολικό σχεδιασµό του προϋπολογισµού του
Πανεπιστηµίου.

Σχολιασµός στο Ζ.2
Η δικαιοδοσία για την προετοιµασία, υποβολή, υποστήριξη και διαχείριση του
προϋπολογισµού της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να δοθεί στον υπεύθυνο
της Βιβλιοθήκης. Ο/Η υπεύθυνος θα πρέπει να έχει απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση
του προϋπολογισµού, αλλά να έχει και τη δικαιοδοσία που χρειάζεται για τη
µεγιστοποίηση της χρήσης των συνολικών πόρων της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη θα
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την προετοιµασία επαρκών και τακτικών αναφορών για
τις δαπάνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Εξαιτίας της σπουδαιότητας της Βιβλιοθήκης στο Ίδρυµα Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης και της ανάγκης να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις αλλαγές των
απαιτήσεων, προτεραιοτήτων και Ακαδηµαϊκών προγραµµάτων, είναι βασικό ο
προϋπολογισµός της Βιβλιοθήκης να δηµιουργηθεί σε στενή σχέση κι έχοντας γνώση
της συνολικής διαδικασίας σχεδιασµού του προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου. Ο
υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης πρέπει να έχει άµεση και συνεχή ενηµέρωση για τη
διαδικασία αυτή.
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