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Περίληψη 

Η ανακοίνωση αυτή πραγματεύεται την οργάνωση και την υποστήριξη της διατήρησης των συλλογών των ελληνικών 

βιβλιοθηκών και βασίζεται στα συμπεράσματα μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, σε εθνική κλίμακα, στο 

πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως. Η έρευνα αυτή απευθύνονταν στις δημόσιες, δημοτικές, ακαδημαϊκές και 

στις βιβλιοθήκες τραπεζών της χώρας, αλλά και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στα ευρήματα 

που αφορούν στις βιβλιοθήκες, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ακαδημαϊκές. Αρχικά παρουσιάζονται κάποια δεδομένα που 

αφορούν στην οργάνωση και στους πόρους των βιβλιοθηκών και συσχετίζονται με τις δυνατότητες υποστήριξης, οργάνωσης 

και εφαρμογής των δράσεων διατήρησης των συλλογών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ευρεία 

αναγνώριση της αναγκαιότητας ανάληψης συνεργατικών δράσεων σε θέματα διατήρησης των συλλογών των βιβλιοθηκών, 

ιδιαιτέρως σε μία περίοδο που η εθνική κλιμάκωση των συνεργασιών σε θέματα διατήρησης συλλογών κρίνεται ζωτικής 

σημασίας. Επιπλέον, από τις προτάσεις που καταγράφηκαν για τη δομή και τις προϋποθέσεις συνεργατικών δράσεων σε θέματα 

διατήρησης των συλλογών, παρουσιάζεται αυτή που εμφάνισε τη μεγαλύτερη αποδοχή, με σκοπό την προώθηση μίας πολιτικής 

διατήρησης σε περιφερειακή ή και εθνική κλίμακα, για το σύνολο ή για επιμέρους ομάδες των βιβλιοθηκών και των αρχείων 

της χώρας. Επίσης, παρουσιάζονται οι επιμέρους προβληματισμοί, που εκφράστηκαν ως προϋποθέσεις ή και όροι σχετικά με 

την προσέγγιση μετάβασης στο νέο αυτό πλαίσιο συνεργασιών των βιβλιοθηκών της χώρας. Η πρόταση αυτή, με τη δυναμική, 

τις δυνατότητες και την προοπτική εξέλιξης που έχει, χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης της διατήρησης 

τόσο των αναλογικών όσο και των ψηφιακών συλλογών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά και γενικότερα των βιβλιοθηκών 

της χώρας. 

Λέξεις κλειδιά: Διατήρηση, Ελληνικές Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πολιτική Διατήρησης, Εθνική Συνεργασία 

National collaboration for preservation policies: Prospects and key issues 

Abstract 

The current fiscal crisis, as in many other areas, has created an unstable environment for the operation and development of 

academic libraries in Greece. We go through a critical transitional stage, during which, major changes can create, under 

circumstances, a viable new operating framework. Collaborations between libraries are an integral part of the actions that 

influence operation of most libraries, including academic, and a rudimentary precondition for their growth and development. 

Such collaborative activities do though, need to be supported and gain widespread momentum in order to become more 

effective. These collaborations act as a platform to exchange experiences, share good practices and agree on common guidelines 

and practices. The issues are already more than pressing: the ever increasing needs for preservation and access to the libraries' 

collections, for one. 
This paper presents key findings regarding the organization and support of preservation policies for the collection of libraries in 

Greece, emerging from a national survey conducted in the author's doctoral thesis. Although the survey targeted at the public, 

municipal, academic and bank libraries, as well as the General State Archives, this paper presents the findings related to the 

libraries' groups, with a special reference to the academic libraries. Among others, these findings, relate to the libraries' 

organization and ability to support the preservation of their collections, as well as the existing conservation actions and 

preservation policies. The analysis of the findings has showed that libraries acknowledge and validate the necessity of their 
collaboration. Due to the crisis effects, the need to collaborate for the preservation of their collections is more imperative than 

ever 
This paper includes as well proposals that were documented on the collaboration actions regarding preservation issues, including 

an emergent national preservation policy, for Hellenic libraries and archives. It continues with a mode of national or regional 

collaboration that has gained the greatest acceptance, according to the surveys' findings, together with concerns expressed on the 

conditions and terms for a non reversible transition to this new collaborative framework. This proposal, with its prospects and 

potentials for development, is a holistic and inclusive approach for the preservation of both analogue and digital collections of 

the academic libraries and Hellenic libraries. 
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