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Τμήματος Ιατρικής 
Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 
 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση «Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.» 

 

  Κύριε Πρόεδρε, 

 

  Με  το  παρόν  έγγραφο  και  το  επισυναπτόμενο  αναλυτικό  υπόμνημα,  που  έχουν 
κοινοποιηθεί  στους  Προέδρους  όλων  των  Τμημάτων  της  Σ.Ε.Υ.  του  Α.Π.Θ.,  προτείνεται  η 
συγκρότηση «Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.». 

  Παρακαλούμε η πρόταση να αποτελέσει θέμα της ημερήσιας διάταξης προσεχούς Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματός σας, ώστε, σε θετική απόφαση του Τμήματός σας και των υπολοίπων 
Τμημάτων της Σχολής μας, να δρομολογηθεί άμεσα η προσπάθεια.  

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.Θ. 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

  Εισαγωγή  

  Τα  Τμήματα  της  Ιατρικής,  Οδοντιατρικής,  Κτηνιατρικής  και  Φαρμακευτικής  της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., από την ίδρυσή τους μέχρι πρόσφατα, αξιοποιώντας 
σχετικά  κονδύλια,  προμηθεύονταν  επιστημονικά  συγγράμματα  και  περιοδικές  εκδόσεις, 
που  μέχρι  το  2007  βιβλιοδετούνταν  σε  τόμους.  Επίσης,  κατά  καιρούς  υπήρξαν 
μεμονωμένες  δωρεές  βιβλίων  από  Ομότιμους  Καθηγητές,  καθώς  και  από  διάφορους 
Εκδοτικούς Οίκους και Ιδρύματα. 

  Η  συγκεκριμένη  διαδικασία  έχει  συνεισφέρει  στην  απόκτηση  μεγάλου  αριθμού 
εκδόσεων, που δεν είναι επακριβώς γνωστός. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις, στο μεγαλύτερο 
μέρος  τους,  είναι  ενταγμένες  σε  οργανωμένες  βιβλιοθήκες  των  Τμημάτων,  ενώ  πολλές 
άλλες εκδόσεις βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα γραφεία και άλλους χώρους Κλινικών 
και Εργαστηρίων των Τμημάτων της Σχολής. 

  Ειδικότερα, η φύλαξη και η διαχείριση των εκδόσεων στα Τμήματα της Σχολής έχει 
ως εξής: 

1. Τμήμα Ιατρικής : Η Βιβλιοθήκη από το 2014 έχει μετεγκατασταθεί προσωρινά στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. στην οποία αποσπάστηκε η βιβλιοθηκονόμος, που τη 
στελεχώνει. 

2. Τμήμα Οδοντιατρικής: Η Βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη στο υπόγειο του κτιρίου 
της Οδοντιατρικής και είναι στελεχωμένη από μία βιβλιοθηκονόμο. 

3. Τμήμα Κτηνιατρικής  : Η βιβλιοθήκη είναι  εγκατεστημένη στο  ισόγειο  του κτιρίου 
των  Εργαστηρίου  της  Κτηνιατρικής  στην  πανεπιστημιούπολη  και  είναι  στελεχωμένη 
από μία βιβλιοθηκονόμο. 

4. Τμήμα Φαρμακευτικής: Δεν διαθέτει αυτόνομο χώρο βιβλιοθήκης και οι διάφορες 
εκδόσεις  που  ήδη  υπάρχουν  και  οι  νέες  που  εισέρχονται  στο  Τμήμα,  τυγχάνουν 
φροντίδας και διαχείρισης από μέλος του Ε.Τ.Ε.Π. 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση παρουσιάζει, αδρά, τα εξής προβλήμτα : 

1. Δεν  υπάρχει  συνεννόηση‐συντονισμός  στην  προμήθεια  νέων  εκδόσεων  τόσο  σε 
επίπεδο  βιβλιοθηκών,  όπως  και  σε  επίπεδο  των  επιμέρους  Κλινικών  και 
Εργαστηρίων  των  Τμημάτων,  με  αποτέλεσμα  η  ίδια  έκδοση  να  αγοράζεται  σε 
πολλά αντίτυπα. 

2. Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  υφιστάμενων  εκδόσεων  αφορά  σε  παλιές  και 
ξεπερασμένες  επιστημονικά  εκδόσεις,  που  δεν  έχουν  παρά  μόνο  ιστορική  και 
συναισθηματική  αξία,  ενώ  στο  μεγαλύτερο  μέρος  τους  είναι  ψηφιοποιημένες. 
Ωστόσο,  καταλαμβάνουν  πολύ  πολύτιμο  χώρο,  επισημαίνοντας  και  πάλι,  ότι 
πολλές εξ αυτών υπάρχουν σε πολλά αντίτυπα.  
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3. Η  λειτουργία  των  βιβλιοθηκών  αφορά  σε  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  ενώ  σε 
περίπτωση  απουσίας  της  βιβλιοθηκονόμου  για  λόγους  υγείας  ή  άδειας,  η 
αντίστοιχη  βιβλιοθήκη  κλείνει.  Εξαίρεση  αποτελεί  η  βιβλιοθήκη  του  Τμήματος 
Ιατρικής,  που  είναι,  προσωρινά,  εγκατεστημένη  στην  Κεντρική  Βιβλιοθήκη  του 
Α.Π.Θ.  και  ακολουθεί  το  ωράριο  λειτουργίας  της  μέχρι  αργά  το  απόγευμα,  με 
κάλυψη του ωραρίου από άλλες βιβλιοθηκονόμους. 

4. Δεν  υπάρχουν  οργανωμένα  «Αναγνωστήρια»,  τα  οποία,  συν  τοις  άλλοις, 
λειτουργούν ως χώροι κοινωνικοποίησης των φοιτητών και των νέων επιστημόνων. 

 

Συγκρότηση «Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.» 

  Με  βάση  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και  τα  συνοδά  προβλήματα  προτείνεται  η 
συγκρότηση κοινής «Βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.» με τους εξής στόχους: 

1. Τη συγκέντρωση σε κοινό άνετο και με προοπτικές χώρο όλων των εκδόσεων, που 
βρίσκονται  σήμερα  διάσπαρτες  σε  βιβλιοθήκες,  Κλινικές  και  Εργαστήρια  στα  4 
Τμήματα της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ.. 

2. Την ενιαία καταγραφή όλων των εκδόσεων. 

3. Την επιλογή 2‐3 αντιτύπων από κάθε έκδοση προς ένταξη στη βιβλιοθήκη και την 
απομάκρυνση  των  υπολοίπων  (δωρεάν  διανομή  σε  φοιτητές,  δωρεά  σε  άλλους 
φορείς και Ιδρύματα και σε ορισμένες περιπτώσεις πολτοποίηση). 

4. Την  ταξινόμηση  και  τοποθέτηση  σε  ράφια  των  εκδόσεων  κατά  θεματικές 
κατηγορίες, με δυνατότητα να επιστραφούν σε Κλινικές και Εργαστήρια ορισμένες 
από τις εκδόσεις που κρίνονται απαραίτητες για το έργο τους. 

5. Τη  συγκέντρωση  προτάσεων  για  αγορά  νέων  εκδόσεων  και  την  αξιολόγησή  τους 
από «Επιτροπή Βιβλιοθήκης Σ.Ε.Υ.» 

6. Τη  δυνατότητα  να  γίνουν  αποδεκτές  δωρεές  βιβλιοθηκών  από  Ομότιμους 
Καθηγητές, και άλλους επιστήμονες, που σήμερα δεν είναι εφικτό, λόγω έλλειψης 
χώρου. 

7. Την  οργάνωση  άνετου  και  εξοπλισμένου  με  σύγχρονη  τεχνολογία 
«Αναγνωστηρίου». 

8. Τη  στελέχωση  της  κοινής  Βιβλιοθήκης  από  τις  τρεις  βιβλιοθηκονόμους  που 
υπηρετούν σήμερα σε Τμήματα της Σχολής διασφαλίζοντας το ωράριο λειτουργίας 
της και ίσως διευρύνοντάς το. 

 
Για  τη  συγκρότηση  της  «Βιβλιοθήκης  Σ.Ε.Υ.  του  Α.Π.Θ.»  ως  τελικό  αποτέλεσμα, 

πρέπει να προηγηθούν τα εξής στάδια ενεργειών: 

1. Απόφαση από  τις  Γ.Σ.  των  Τμημάτων  της  Σ.Ε.Υ.  για  τη  συγκρότηση  της  κοινής 
βιβλιοθήκης. 

2. Σύσταση  «Επιτροπής  Βιβλιοθήκης  Σ.Ε.Υ.»  αποτελούμενης  από  οκτώ  (8)  μέλη, 
που θα προταθούν ανά δύο από τα Τμήματα της Σχολής. 

3. Δημοσίευση  της  ίδρυσης  και  λειτουργίας  «Βιβλιοθήκης  Σ.Ε.Υ.  του  Α.Π.Θ.»  σε 
Φ.Ε.Κ. και σύνταξη «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας». 
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4. Επιλογή χώρου συγκέντρωσης των εκδόσεων και λειτουργίας του στη συνέχεια 
ως βιβλιοθήκη. 

5. Σύνταξη  οικονομοτεχνικής  μελέτης  διαμόρφωσης,  εξοπλισμού,  συντήρησης, 
ταξινόμησης και φύλαξης των εκδόσεων. 

6. Αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων για τη συγκρότηση της βιβλιοθήκης 
 

Από τα προαναφερόμενα τα α/α: 1 και 2 είναι θέματα, που μπορεί να αποφασιστούν σε 
μία  Γ.Σ.  του  Τμήματος  και  το  α/α:  3  είναι  εύκολο  να  υλοποιηθεί  από  την  «Επιτροπή 
Βιβλιοθήκης»  με  βάση  τα  υφιστάμενα  κείμενα  από  ανάλογες  προσπάθειες  (Βιβλιοθήκη 
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.). 

Ως επιλογή χώρου συγκέντρωσης και ταξινόμησης των εκδόσεων και στη συνέχεια 
στέγασης της Βιβλιοθήκης (α/α: 4), προτείνονται τα εξής : 

1. Χώρος στο «Μανδαλίδειο Ίδρυμα» με την εκ βάθρων κατασκευή του (πρόταση 
Καθηγητή και Προέδρου Τμήματος Οδοντιατρικής κ. Λάμπρου Ζουλούμη). 

2. Ο  χώρος  των  πρώην  εγκαταστάσεων  θέρμανσης  του  κτιρίου  Εργαστηρίων 
του Τμήματος Ιατρικής, έκτασης περίπου 400 τ.μ., με ανακατασκευή του. 

 

Ως  προς  τη  σύνταξη  οικονομοτεχνικής  μελέτης  (α/α: 5)  θα υπάρξει  συνδρομή στελεχών 
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Α.Π.Θ., που διαθέτουν σχετική 
εμπειρία και τεχνογνωσία. 

  Ως προς την αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων (α/α: 6) μπορεί να ακολουθηθεί το 
προηγούμενο της συγκρότησης κοινών βιβλιοθηκών στη Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. και στη 
Σχολή Θετικών Επιστημών (πόροι ύψους 700.000,00 € μέσω ΕΣΠΑ και προγραμμάτων). 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε,  με  βάση  τα  προαναφερόμενα,  η  πρόταση  συγκρότησης 
«Βιβλιοθήκης  Σχολής  Επιστημών  Υγείας  του  Α.Π.Θ.»  με  συνένωση  των  υπαρχόντων 
επιμέρους  βιβλιοθηκών  των  Τμημάτων  και  συγκέντρωση  των  πολλών  εκδόσεων  που 
βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες Κλινικές και Εργαστήρια, να τεθεί προς συζήτηση στα 
όργανα του Τμήματός σας και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ σκόπιμο να κοινοποιηθεί το παρόν στα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός σας. 

Με τη προοπτική υλοποίησης του προαναφερθέντος στόχου εκτιμάται, ότι μπορεί 
να  επιτευχθεί  εύρυθμη  λειτουργία  της  βιβλιοθήκης,  εκσυγχρονισμός  της  και 
εξοικονόμηση ανθρωπίνου δυναμικού, πόρων και χώρων. 

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 


