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Παρμενίδθσ, οι Διευκυντζσ των Σομζων: . Ρογκάν και Η. Ζαχαρόπουλοσ και από τθν Επιτροπι
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υηθτικθκαν:
1.

Η ανάγκθ εξεφρεςθσ χϊρου επζκταςθσ τθσ βιβλιοκικθσ

2.

Η πρόταςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ για αγορά ςε πολλαπλά αντίτυπα των βιβλίων που

μζχρι τϊρα δίδονταν ωσ εκπαιδευτικά βοθκιματα
3.

Η οριςτικοποίθςθ του καταλόγου των περιοδικϊν που αγοράηονται, με βάςθ τισ

προτάςεισ των τομζων.

τθ ςυηιτθςθ του πρϊτου κζματοσ, παρουςιάςτθκε και ζγινε αποδεκτι θ πρόταςθ τθσ επιτροπισ
χϊρων για τθν εξοικονόμθςθ χϊρων ςτθ βιβλιοκικθ, με οριςμζνεσ επιπλζον προςκικεσ. Η
απόφαςθ τελικά διαμορφϊνεται ωσ εξισ:

Α. Ωσ προσ τισ χωρικζσ διευκετιςεισ:

1.

Να μελετθκεί θ αναδιαρφκμιςθ του χϊρου τθσ βιβλιοκικθσ του 5 ου ορόφου, με μείωςθ

και του χϊρου του αναγνωςτθρίου και πικανόν και των γραφείων, με ευκφνθ των Ν.Δεμίρθ και Δ.
Νικολάου.
2.

Να διερευνθκεί θ δυνατότθτα χριςθσ του υπογείου χϊρου κάτω από τθν ιςτορικι

πρυτανεία για πικανι μεταφορά ςτο χϊρο παλαιϊν περιοδικϊν. Ο ςυνάδελφοσ Κ,Καραδιμασ κα
ελζγξει το πρόβλθμα υγραςίασ, και θ πρόεδροσ κα διερευνιςει τθ δυνατότθτα χριςθσ του χϊρου
ςε ςυνεννόθςθ με τθν Πρυτανεία.
3.

Να μελετθκεί θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ κινθτϊν ραφιϊν ςτο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ του

κτιρίου Αβζρωφ από τισ Ν. Δεμίρθ και Δ. Νικολάου ςε ςυνεργαςία με τισ Θ. Φωτίου και
Μ.Μπαμπάλου.
4.

Να διερευνθκεί από τθν επιτροπι χϊρων, θ δυνατότθτα απόδοςθσ ςτθ βιβλιοκικθ του

χϊρου των γραφείων του γυμναςτθρίου.
5.

Να διερευνθκεί μακροπρόκεςμα θ πικανότθτα μεταφοράσ του γυμναςτθρίου ςε άλλο

χϊρο του ςυγκροτιματοσ Πατθςίων.

Β. Ωσ προσ τα ςυγγράμματα, περιοδικά και βιβλία.

1.

Να μελετθκοφν τρόποι μείωςθσ του όγκου των ειςερχόμενων (γκρίηα βιβλιογραφία) ςτθ

βιβλιοκικθ του 5ου ορόφου. Θα ηθτθκεί άμεςα θ ψθφιακι μόνον παράδοςθ των αςκιςεων όςων
μεταπτυχιακϊν επικυμοφν να κατακζτουν ςτθ βιβλιοκικθ το εκπαιδευτικό αυτό υλικό.
2.

Να διερευνθκεί θ δυνατότθτα απόκτθςθσ ψθφιακϊν βιβλίων, ςυγγραμμάτων και

περιοδικϊν και να ηθτθκοφν θλεκτρονικά τα βιβλία που εκδίδονται από το Ε.Μ.Π
3.

ε επόμενθ κατάρτιςθ καταλόγου βιβλιογραφίασ να ςυμπλθρωκοφν ςυγγράμματα ςε όλα

τα μακιματα που ςιμερα δεν προτείνουν βιβλίο.
4.

Να επανελεγχκοφν και να ςυμπλθρωκοφν τα ςυγγράμματα που προςδιορίηονται ωσ

πολλαπλι βιβλιογραφία.
5.

Οι εκπρόςωποι των τομζων να επικυρϊςουν άμεςα τον τελικό κατάλογο των περιοδικϊν.

Σζλοσ κα πρζπει να υπολογιςτοφν με τθ ςυνδρομι τθσ υπεφκυνθσ τθσ βιβλιοκικθσ Ελζνθσ
Μυλωνά,
α) ο απαιτοφμενοσ χϊροσ για τθν πλιρθ ανάπτυξθ τθσ βιβλιοκικθσ Δοξιάδθ
β) ο εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ γκρίηασ βιβλιογραφίασ και ο ςθμερινόσ τθσ όγκοσ.

γ) ο εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του ειςερχόμενου υλικοφ ςτθ βιβλιοκικθ του κτιρίου Αβζρωφ
ςε ςχζςθ με τθ ςθμερινι κατάςταςθ.
Θα ιταν ςκόπιμο να επανεξεταςτεί αν κάποια από τα βιβλία που δεν ζχουν ηιτθςθ μποροφν να
αποςυρκοφν.

