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Επανεξετάζοντας  

τις δυνατότητες και τους περιορισμούς  

των βιβλιοθηκών στην τοπική αυτοδιοίκηση: 

 

η ματιά ενός βιβλιοθηκονόμου και αιρετού της ΤΑ 

 

Βασιλική Στρακαντούνα,  

Μsc Βιβλιοθηκονόμος στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  

και Δημοτική Σύμβουλος Ζωγράφου. 
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Συνεκτιμώντας το παρόν και το μέλλον 

 

                                            

 η  νέα πραγματικότητα στην αυτοδιοίκηση και το 

αντίκτυπο της στο θεσμό των δημοτικών βιβλιοθηκών 

 το ερώτημα που αναμένει απάντηση και οι δυνάμεις που 

συγκρούονται 

 οι δράσεις και αντιδράσεις μας 
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η  νέα πραγματικότητα στην αυτοδιοίκηση 

 

 

Τα μέτρα αντιμετώπισης της «κρίσης» σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης  

 

 Λιγότεροι και μεγαλύτεροι δήμοι και περιφέρειες με νέες 
αρμοδιότητες  

 Αναδιοργάνωση της εσωτερικής δομής και των υπηρεσιών  
τους 

 Ελλιπής χρηματοδότηση και αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων  

 Γραφειοκρατία και πρόσθετοι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

 Ρευστότητα στα εργασιακά 

 Αμφιβολία ως προς την παροχή και ποιότητα υπηρεσιών 
πολιτισμού  

 Οι  βιβλιοθήκες σε μετέωρο βήμα 
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Ο σύγχρονος «Καλλικράτης» εν αναμονή της συνδρομής 

ενός «Ικτίνου» 

 

 



 That is the question 



Οι αντίρροπες δυνάμεις 

 

 

 

 η αναγκαιότητα όλων των 
καιρών 

 οι βιβλιοθηκονόμοι 

 οι αναγνώστες και ερευνητές 

 οι επιμένοντες και 
περιμένοντες 

 οι πολιτικές ενίσχυσης και 
ανάπτυξης 

 

 

 
 η απουσία βούλησης και 

πολιτικής 

 η εσωστρέφεια 

 η έλλειψη καλλιέργειας και 
φαντασίας  

 οι πράξεις απαξίωσης  

 η λογική της μεταφοράς 
ευθυνών 

 οι διοικούντες και 
αποφασίζοντες  

 οι εκλεκτικές συγγένειες και 
το κατεστημένο  
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Εγκαταλείπουμε ή  επιμένουμε; 

 

 

 

 

 Πολλά εξαρτώνται και από τις πρωτοβουλίες, τη 

διαθεσιμότητα, την κουλτούρα και τις ενέργειες αυτών 

που εργάζονται στις βιβλιοθήκες.  

 

 Το έργο τους αντανακλά στην κοινωνία και δημιουργούν 

την εκτίμηση ή την απαξίωση.  

 

Διεκδικούμε, συμμετέχουμε, συνεργαζόμαστε 
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Επιμένουμε και δρούμε από το προσκήνιο  
 

 

 

 

 

 γνωρίζουμε καλύτερα την περιοχή μας και ενημερωνόμαστε για τις 
τοπικές εξελίξεις  

 επικοινωνούμε με τους αιρετούς και παρακολουθούμε τα ΔΣ 

 καταθέτουμε εγκαίρως και γραπτώς εμπεριστατωμένες προτάσεις  

 σχεδιάζουμε δράσεις που λειτουργούν συνδυαστικά και επικουρικά με 
άλλες δημοτικές υπηρεσίες ή με φορείς της πόλης  

 επαναπροσδιορίζουμε την εμβέλεια μας και βγαίνουμε έξω από τα τείχη 
επικοινωνώντας μέσα από αναξιοποίητους τρόπους και χώρους  

 αξιοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα, τον τοπικό τύπο, τις ντόπιες 
καλλιτεχνικές δυνάμεις, τους ερασιτέχνες και τους εθελοντές  

 αναπροσαρμόζουμε τις ανάγκες και προτείνουμε αλλαγές 

 αναπτύσσουμε συνεργασίες με άλλες  βιβλιοθήκες  

 αντλούμε ιδέες και αξιοποιούμε και δικές μας δεξιότητες, ταλέντα ή 
κλήσεις. 

 

 

αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε  
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Είναι μόνο δική μας υπόθεση;;;; 

 

 

• η πολιτεία οφείλει να είναι στο πλευρό του 
έργου των βιβλιοθηκών 

 

• ο πολιτισμός οφείλει  να γίνει το ισχυρό χαρτί 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι ο εύκολος 
τρόπος κάλυψης των ελλειμμάτων της ή το 
άλλοθί της 
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 Αριάν Μνουσκιν 

 

 

η πιο πολιτική πράξη  

που μπορεί κάποιος 

να κάνει σήμερα 

είναι  

να ξαναφέρει στην 

ανθρωπότητα  

τον χαμένο της 

ενθουσιασμό,  

το φως και την ελπίδα 

 


