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Εισαγωγή
Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του
προσωπικού της Βιβλιοθήκης να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή ως
δικαιούχοι στο έργο «Νέες τάσεις στις υπηρεσίες ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών:
αναπτύσσοντας δεξιότητες εκπαίδευσης σε βιβλιοθηκονόμους» (Πρόγραμμα
δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση Leonardo Da
Vinci, Δεύτερο Στάδιο: 2000-2006), το όποιο έχει εγκριθεί από την Κυπριακή
Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος Leonardo da Vinci (Κέντρο
Παραγωγικότητας Κύπρου).
Το έργο, το οποίο εντάσσεται στο μέτρο «Κινητικότητα», προνοεί για την
αποστολή δύο μελών του προσωπικού της ΒΠΚ στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη· διάρκεια επίσκεψης: 2 εβδομάδες) και δύο μελών του
προσωπικού της ΒΠΚ στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πάτρας (διάρκεια
επίσκεψης: 1 εβδομάδα).

2.

Περίληψη του έργου
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:
(α) η δημιουργία νέων και η αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών που προσφέρει
η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου και
(β) η μεταβίβαση γνώσης σχετικά με νέες τάσεις και εξελίξεις στον χώρο της
βιβλιοθηκονομίας σε βιβλιοθηκονόμους στην Κύπρο.
Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο οργανισμός που υπέβαλε την αίτηση
και θα είναι συντονιστής του έργου, ενώ η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Πατρών θα είναι εταίροι στο έργο και θα φιλοξενήσουν τους
δικαιούχους. Οι εταίροι επιλέγηκαν αφού λήφθηκαν υπ’ όψη:
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(α) η πείρα τους σε υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει πλήρως (η εργασία στο
συγκεκριμένο περιβάλλον θα δώσει στους δικαιούχους την ευκαιρία να
αποκτήσουν εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα εργασίας) και
(β) η παλαιότερη και τρέχουσα συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Τέσσερις δικαιούχοι, οι οποίοι θα είναι βιβλιοθηκονόμοι ή/και πληροφορικοί στη
ΒΠΚ, θα αποσταλούν στους φιλοξενούντες οργανισμούς. Δύο δικαιούχοι θα
επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο Πάτρας στις αρχές Φεβρουαρίου 2007 ∗ για μία
εβδομάδα και θα τύχουν εκπαίδευσης σχετικά με την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών
πηγών πληροφόρησης και υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι άλλοι δύο δικαιούχοι θα
επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για δύο εβδομάδες περί τα τέλη
Φεβρουαρίου 2007 ∗ και θα τύχουν εκπαίδευσης σχετικά με υπηρεσίες σε χρήστες
με προβλήματα όρασης, σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών, υπηρεσίες e-reference,
και ανάπτυξη και αξιολόγηση συλλογής. Αφού επιστρέψουν, όλοι οι δικαιούχοι θα
μεταβιβάσουν τις καινούργιες τους γνώσεις και εμπειρίες σε προσωπικό της ΒΠΚ,
καθώς και σε προσωπικό άλλων βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης στην
Κύπρο, μέσω σεμιναρίων που διεξαχθούν τον Απρίλιο 2007.
Το έργο, με την ανάμιξη εκπαιδευτών σε διαδικασίες και λειτουργίες άλλων
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών με πείρα σε συγκεκριμένους τομείς, θα βοηθήσει τη
ΒΠΚ στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στους χρήστες της. Επιπλέον, η εκπαίδευση
αυτή θα δώσει την ευκαιρία στους δικαιούχους να μεταβιβάσουν τις νέες τους
γνώσεις και δεξιότητες σε άλλους βιβλιοθηκονόμους στην Κύπρο, στα πλαίσια
στήριξης σε άλλες βιβλιοθήκες που παρέχει η ΒΠΚ ως μέρος της αποστολής της.
3.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής δικαιούχων
Οι δικαιούχοι πρέπει να:
(α) είναι μέλη του προσωπικού της ΒΠΚ
(β) είναι βιβλιοθηκονόμοι ή πληροφορικοί
(γ) εμπλέκονται στην εκπαίδευση άλλων συναδέλφων
(δ) έχουν προηγούμενη εμπειρία και ανάμιξη στον συγκεκριμένο τομέα
(ε) είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του τμήματός τους και για μεταβίβαση
τεχνογνωσίας σε προσωπικό του τμήματός τους και προσωπικό άλλων
βιβλιοθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας
email το αργότερο μέχρι τις 8/12/2006.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε
συνέντευξη και μεταξύ αυτών θα γίνει η επιλογή. Η όλη διαδικασία θα
ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/12/2006.

4.

Αντικείμενα εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δύο δικαιούχοι θα επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας για περίοδο 2 εβδομάδων. Κατά την επίσκεψή τους θα
∗

Οι ημερομηνίες είναι προκαταρκτικές και δυνατό να μεταβληθούν.
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τύχουν εκπαίδευσης, προκειμένου να
Βιβλιοθήκης, στα πιο κάτω αντικείμενα:

εκπαιδεύσουν

άλλο

προσωπικό

της

(α) υπηρεσίες σε χρήστες με προβλήματα όρασης
(β) σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών
(γ) υπηρεσίες e-reference
(δ) ανάπτυξη και αξιολόγηση συλλογής.
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Δύο δικαιούχοι θα επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Πάτρας για περίοδο 1 εβδομάδας. Κατά την επίσκεψή τους θα
τύχουν εκπαίδευσης, προκειμένου να εκπαιδεύσουν άλλο προσωπικό της
Βιβλιοθήκης, στα πιο κάτω αντικείμενα:
(α) μεθοδολογία σχεδιασμού και συντήρησης ιστότοπου
(β) διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ προσωπικού πληροφορικής
τμημάτων της βιβλιοθήκης σχετικά με υπηρεσίες Διαδικτύου

και

άλλων

(γ) ενσωμάτωση Ανοικτού Καταλόγου Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) με άλλες
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.
5.

Χρηματοδότηση έργου
Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci ανέρχεται σε €5.460:
•

€200 για διοικητικά έξοδα

•

€1.120 για αεροπορικά εισιτήρια (για 4 δικαιούχους)

•

€220 για ασφάλεια (για 4 δικαιούχους)

•

€3.920 για διαμονή και διατροφή (για 4 δικαιούχους).

Τα υπόλοιπα δικαιολογημένα έξοδα θα καταβληθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
6.

Χρονοδιάγραμμα έργου
01/12/2006: Ανακοίνωση του έργου σε πιθανούς υποψήφιους δικαιούχους
(αποστολή email σε όλο το προσωπικό της ΒΠΚ και ανάρτηση του παρόντος
εγγράφου στην ιστοσελίδα και το φόρουμ της ΒΠΚ).
6/12/2006: Συνάντηση με μέλη του προσωπικού της ΒΠΚ που ενδιαφέρονται να
υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στο έργο ως δικαιούχοι, ώστε να
διευκρινιστούν απορίες που αφορούν το έργο.
11/12/2006-15/12/2006: Επιλογή των δικαιούχων. (βλ. Κριτήρια και διαδικασία
επιλογής δικαιούχων πιο πάνω)
18/12/2006-22/12/2006: Διευθέτηση ταξιδιού, ασφάλισης και διαμονής (per
diem) για κάθε δικαιούχο. Περιλαμβάνει κράτηση και αγορά αεροπορικού
εισιτηρίου, ασφάλεια και εξασφάλιση διαμονής.
04/02/2007-11/02/2007: Επίσκεψη 2 δικαιούχων από τη ΒΠΚ στη Βιβλιοθήκη και
Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πάτρας.
18/02/2007-04/03/2007: Επίσκεψη 2 δικαιούχων από τη ΒΠΚ στη Βιβλιοθήκη και
Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
16/03/2007: Προθεσμία για υποβολή εκθέσεων από τους εκπαιδευτές στους
φιλοξενούντες οργανισμούς και από τους δικαιούχους.
19/03/2007-23/03/2007: Αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.
16/04/2007-20/04/2007: Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προσωπικό της ΒΠΚ.
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23/04/2007-27/04/2007: Εκπαιδευτικά
σεμινάρια
βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης στην Κύπρο.

σε

προσωπικό

άλλων

04/05/2007: Ανάρτηση των παρουσιάσεων των πιο πάνω σεμιναρίων στον
ιστότοπο της ΒΠΚ.
11/05/2007: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.
25/05/2007: Υποβολή τελικής έκθεσης.
7.

Περισσότερες πληροφορίες
Καλούνται όλα τα μέλη του προσωπικού της ΒΠΚ που ενδιαφέρονται να μάθουν
περισσότερα σχετικά με το έργο να προσέλθουν σε συνάντηση που θα γίνει στον
χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στις 6/12/2006 ειδικά για τον σκοπό αυτό
(ακριβής τόπος και χρόνος θα ανακοινωθούν αργότερα).
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci στην
επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education and Training –
Leonardo), καθώς και στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Εθνικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος Leonardo Da Vinci (Κέντρο Παραγωγικότητας
Κύπρου).
Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν επίσης να σας παρέχουν οι υπεύθυνοι
επικοινωνίας του έργου, Στέφανος Σταυρίδης και Ανδρέας Κ. Ανδρέου, στους
οποίους και θα πρέπει να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή.
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