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Καιή Βηβιηνζήθε : Αλαγθαία αιιά όρη ηθαλή ζπλζήθε 

γηα έλα θαιό Ίδξπκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
 

Γξ. Γεώξγηνο Εάρνο 

Γηεπζπληήο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. 

 

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

Σηελ νκηιία παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

έλα «Καιό» Ίδξπκα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αλαιύεηαη ν 

ζύγρξνλνο ξόινο ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο σο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

ππνζηεξηθηηθήο ππνδνκήο ησλ Ιδξπκάησλ Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνδνρή ηεο Βηβιηνζήθεο, αλ όρη σο «θαξδηάο», 

ηνπιάρηζηνλ σο θεληξηθήο ππνδνκήο ηνπ Αθαδεκατθνύ 

Ιδξύκαηνο. Πξνηείλεηαη κηα αμηνιόγεζε ηεο Αθαδεκατθήο 

Βηβιηνζήθεο πνπ δελ επηθεληξώλεηαη κόλν ζηελ εζσηεξηθή ηεο 

ιεηηνπξγία θαη ηε κέηξεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο, αιιά θπξίσο 

ζηελ αλάδεημε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά, 

εξεπλεηηθά θαη επαγγεικαηηθά επηηεύγκαηα ηνπ αθαδεκατθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ, θαζώο θαη ζηε ζπιινγηθή 

εηθόλα ηνπ ηδξύκαηνο ζην νπνίν αλήθεη. Μεηά από κηα 

ζύληνκε αλάιπζε ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί θαη κε ην νπνίν αιιειεπηδξά, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε ζε θάζε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο 

«Καιήο» Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο σο αλαγθαίαο ζπλζήθεο 

γηα έλα «Καιό» Ίδξπκα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

ABSTRACT 

The characteristics of a “Good” Institution of Higher Education 

(IHE) are given. The current role of the Academic Library and 

its operation as an important supporting facility for the 

Educational and Research activities of the IHE is analyzed. The 

elements that justify the acceptance of the Library, if not as a 

“heart”, at least as a central facility of the Academic Institution 

are presented. The Evaluation of an Academic Library based 

not on its internal operation, but on its contributions in the 

educational research and professional achievements of both the 

academic staff and students and to the overall image and 

evaluation of the institution in which it belongs is proposed. An 

analysis of the external environment (direct and indirect) in 

which Greek Academic Libraries operate and interact is given. 

Both elements and conditions related to Libraries’ environment 

as well as the prerequisites which must be taken into account in 

any effort to prove that Library “Goodness” is a necessary 

condition for a “Good” IHE are presented and analyzed. 

 



 2 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ηεο ρώξαο καο βίωζε, θαη 

βηώλεη, πνιιέο θαη κεγάιεο αιιαγέο.  Αιιαγέο ζηελ αθαδεκατθή ζπγθξόηεζε ησλ 

Σρνιώλ θαη ησλ Τκεκάησλ, ζηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπ δηδαθηηθνύ θαη 

εξεπλεηηθνύ ηεο πξνζσπηθνύ, ζηηο εθαξκνδόκελεο αθαδεκατθέο θαη δηνηθεηηθέο 

πξαθηηθέο αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ  θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. 

Τελ ίδηα απηή πεξίνδν είρακε επίζεο,  αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ Ιδξπκάησλ, 

εκθάληζε λέσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη Τκεκάησλ δηεπηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα, 

καδηθνπνίεζε ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, εκθάληζε λέσλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο 

όπσο απηή πνπ πξνζθέξεη ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, πεξαηηέξσ 

δηεζλνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη βέβαηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ δηαδηθηύνπ κε ηηο  λέεο 

δπλαηόηεηεο  επηζηεκνληθήο πιεξνθόξεζεο πνπ πξνζθέξεη.  

Παξά ηελ αδξάλεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, θαη ηηο – ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο αλακελόκελεο - αληηδξάζεηο, νη αιιαγέο ζπλερίδνληαη.  

Ήδε ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο ρώξαο καο δεκηνπξγείηαη έλα 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ν θξαηηθόο έιεγρνο ησλ 

Ιδξπκάησλ, κε ηαπηόρξνλε όκσο ελδπλάκσζε ηεο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

αθαδεκατθήο απηνλνκίαο ηνπο. Οη δπν απηνί παξάγνληεο, απηνλνκία θαη έιεγρνο, ζα 

ηίζεληαη ζε έλα λέν ζπκθσλεκέλν πιαίζην, θύξην ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί ε 

πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ Ιδξπκάησλ. Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηνλνκία θαη ηελ 

πνηνηηθή αμηνιόγεζε κε βάζεη αληηθεηκεληθνύο θαη κεηξήζηκνπο δείθηεο, 

δεκηνπξγεί θνβίεο θαη πξνθαιεί αληηζέζεηο, εληόο ηεο αθαδεκατθήο καο θνηλόηεηαο. 

Γηα κία ζεηξά από ιόγνπο είλαη απαξαίηεηε ε λεθάιηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο καο. 

 Τν παξόλ Σπλέδξην, όπσο είλαη αλακελόκελν, πεξηνξίδεη ηε ζπδήηεζε απηή ζην 

ρώξν ησλ Βηβιηνζεθώλ θαζώο απνβιέπεη ζηε δηεξεύλεζε θαη αλάδεημε ηνπ 

ζύγρξνλνπ ξόινπ ησλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ σο Υπνδνκώλ ππνζηήξημεο ηεο 

Έξεπλαο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Ιδξύκαηα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηε 

κέηξεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζώο 

θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ  πνηόηεηα ησλ Ιδξπκάησλ πνπ ηηο δηαζέηνπλ. Γηα ην 

ζθνπό απηό ζα παξνπζηαζηνύλ  ζην πιαίζην ηνπ Σπλεδξίνπ κειέηεο θαη έξεπλεο, 

ηόζν ζεσξεηηθέο όζν θαη ζε εθαξκνζκέλεο,  πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ησλ 

Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ, ην πόζν θαιέο είλαη,  θαζώο θαη ηηο κεζνδνινγίεο 

αμηνιόγεζεο ηνπο: Έξεπλεο Ιθαλνπνίεζεο Φξεζηώλ, Γείθηεο Αμηνιόγεζεο, Πξόηππα 

θαη Μεζνδνινγίεο Αμηνιόγεζεο θαη άιια.  

Κύξηα ζπληζηώζα θάζε αλαζύλζεζεο, απηώλ πνπ ζπγθξνηνύλ έλα Ίδξπκα 

Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνηεινύλ νη εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο ηνπ, δειαδή ηα ππνζπζηήκαηα εθείλα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ γηα λα επηηξέπνπλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηόζν ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξύκαηνο σο ζπλόινπ, όζν θαη ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ ηνπ. 

  Παξά ην γεγνλόο όηη ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο δελ 

επηπρήζακε λα αθνύζνπκε αληίζηνηρεο ξήζεηο κε απηή  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard Charles William Eliot πνπ ην 1870 δηαθήξπηηε όηη «Ζ 

Βηβιηνζήθε είλαη ε θαξδηά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ»
1
 ζε αξθεηά Ιδξύκαηα 

                                                
1
 Joanne R. Euster, “The Academic Library: Its Place and Role in the Institution” in 

Academic Libraries : Their Rationale And Role In American Higher Education, Eds.: 

Gerard B. McCabe and Ruth J. Person 1995:2. 
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Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο καο εδξαηώλεηαη ε πεπνίζεζε όηη ε 

Βηβιηνζήθε είλαη κηα θύξηα αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή ππνδνκή ηνπο θαη όηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηόζν ην επίπεδν ηεο πξνζθεξόκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη εθηεινύκελεο έξεπλαο, όζν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη 

αθαδεκατθήο δσήο ησλ Ιδξπκάησλ.   

 Όκωο, παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνόδνπο πνπ έγηλαλ,  ε θαζνιηθή απνδνρή θαη 

αλαγλώξηζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο θαη ηνπ ξόινπ ησλ Βηβιηνζεθώλ ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζή καο δελ έρεη επηηεπρζεί αθόκε. Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ζην ΔΣΠΑ (Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην 

Αλαθνξάο) 2007 - 2013 δελ ππήξρε πξόβιεςε γηα ηελ ελίζρπζή ησλ Βηβιηνζεθώλ,  

γεγνλόο πνπ δεκηνύξγεζε έληνλε αλεζπρία γηα ηε κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε θαη 

πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ζε πνιιαπιά επίπεδα. Θέινπκε λα πηζηεύνπκε όηη ην 

ΥΠΔΠΘ άιιαμε ηελ αξρηθή ζηάζε ηνπ θαη νη θόβνη καο ζα δηαςεπζζνύλ. 

Μεηά από ρξόληα πξνζπαζεηώλ θαη αλάπηπμεο ζε πνιιαπιά επίπεδα νη 

Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο επηδεηνύλ ηελ αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σν κήλπκα 

απηό ζέινπκε λα δώζνπκε κε  ην παξόλ πλέδξην: όηη νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο 

ηεο ρώξαο καο αθνύ αληηκεηώπηζαλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηηο κεγάιεο ειιείςεηο ζε 

πξνζσπηθό, ππνδνκέο, ζπιινγέο θαη ηερλνγλσζία πνπ είραλ, κε παξξεζία απνηηκνύλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο, εθηηκνύλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε καζεζηαθή, εθπαηδεπηηθή  θαη 

εξεπλεηηθή ιεηηνπξγία ησλ Ιδξπκάησλ θαη επηδηώθνπλ   ηελ αλάιεςε λέσλ ξόισλ.  

Γηα ην ιόγν απηό αλεζπρνύλ θαη δηακαξηύξνληαη γηα ην ελδερόκελν λα 

απνςηισζνύλ από πνιύηηκν πξνζσπηθό πνπ απαζρνινύλ κέζσ ησλ έξγσλ πνπ 

πινπνηνύλ θαη λα αλαγθαζηνύλ λα γπξίζνπλ ζην κίδεξν παξειζόλ ηνπο δηαθόπηνληαο 

ππεξεζίεο θαη δξάζεηο πνπ κε πνιύ θόπν δεκηνύξγεζαλ. 

Σηελ επηδίσμε λέσλ ξόισλ αληηιακβάλνληαη ηνπο ζύγρξνλνπο ηξόπνπο 

πιεξνθόξεζεο σο πξόθιεζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό 

ζέινπλ λα πξνζδώζνπλ  λέν πεξηερόκελν ζηελ βαζηθή απνζηνιή ηνπο. Θεσξνύλ όηη ε 

πξνζζήθε «Κέληξν Πιεξνθόξεζεο» ζηνλ Τίηιν ηνπο ζεκαηνδνηεί κηα λέα ζύγρξνλε 

ηαπηόηεηα ζηελ νπνία όκσο πξέπεη λα δνζεί πξαγκαηηθό πεξηερόκελν.  

 Σηα  ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο νη 

Βηβιηνζήθεο πξώηεο από όιεο ηηο δνκέο ησλ Αθαδεκατθώλ Ιδξπκάησλ κίιεζαλ  γηα 

«Πνηόηεηα» θαη «Αμηνιόγεζε»,  ήηαλ νη πξώηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ  «έξεπλεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπο», νη πξώηεο πνπ δεκηνύξγεζαλ «Γείθηεο 

αμηνιόγεζεο» θαη πηζηνπνηήζεθαλ κε Γηεζλή Πξόηππα Πνηόηεηαο.  

Σηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηξήζνπλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο  ηνπο πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλεο ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη επηλόεζαλ 

κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο κε ρξήζε ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο. Γελ δίζηαζαλ κάιηζηα,  

λα αλακεηξεζνύλ κε ηελ πξόθιεζε, λα επηλνήζνπλ εμσζηξεθείο ηξόπνπο 

αμηνιόγεζεο πνπ ζα κεηξνύλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο:  

α) ζηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά επηηεύγκαηα ηνπ Αθαδεκατθνύ 

πξνζσπηθνύ,  

β) ζηηο επηδόζεηο ησλ Φνηηεηώλ,  

γ) ζηε δεκόζηα εηθόλα ησλ Ιδξπκάησλ,  

δ) ζηελ πξνζέιθπζε εξεπλεηώλ, θνηηεηώλ θαη εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ,  

αιιά θαη   

ζηελ ε) πνιηηηζηηθή δσή ησλ Ιδξπκάησλ. 

Γηα λα ην επηηύρνπλ απηό δαλείζηεθαλ  κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο από άιινπο 

εξεπλεηηθνύο ρώξνπο: ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηηο επηζηήκεο ηεο 
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εθπαίδεπζεο θαη άιιεο. Έξεπλεο απηήο ηεο κνξθήο ζα παξνπζηαζηνύλ γηα πξώηε 

θνξά ζε Σπλέδξηό καο. Σηελ επηδίσμή καο απηή επσθεινύκαζηε από ηηο εκπεηξίεο 

άιισλ ρσξώλ θαη γηα ην ιόγν απηό πξνζθαιέζακε θαη έρνπκε καδί καο επηθαλείο 

εξεπλεηέο από κηα ζεηξά ρσξώλ. 

Σε εζληθό επίπεδν, πξώηεο επίζεο, νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο επεδίσμαλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθνο κε ηε δεκηνπξγία ηεο Κνηλνπξαμίαο Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ 

- ηώξα Σπλδέζκνπ- ηε γλσζηή ζηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή καο θνηλόηεηα Heal-

Link, πνπ πξνζθέξεη   πξόζβαζε ζε ρηιηάδεο ειεθηξνληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

ειεθηξνληθά βηβιία θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη αλέπηπμαλ ππεξεζίεο όπσο ην 

Σύζηεκα Γηαδαλεηζκνύ, ηνλ Σπιινγηθό Καηάινγν ησλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ 

θ.α. Γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ νξγαλσηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο: «Πνηόηεηα ζηηο Αθαδεκαϊθέο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο» 

πξωηνπόξεζαλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Οιηθήο 

Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ Βηβιηνζεθώλ ηε γλσζηή ΜΟΠΑΒ πνπ έρνπκε ηελ ηηκή 

λα ζηεγάδνπκε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.  

Έρνληαο επίγλσζε ηνπ γεγνλόηνο όηη νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο απνηεινύλ 

κηα ζπληζηώζα ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηεο ρώξαο καο επηδεηνύκε ηε 

δηακόξθσζε κηαο ζπλεθηηθήο εζληθήο πνιηηηθήο Βηβιηνζεθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο – 

ζα ππάξμεη, κε πξσηνβνπιία ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Βηβιηνζεθαξίσλ θαη Δπηζηεκόλσλ 

Πιεξνθόξεζεο, ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ-  ε νπνία ζα πξέπεη 

κεηαμύ άιισλ λα εμαζθαιίδεη ηελ πξόζθηεζε θαη ηελ θαηνρή, από ηηο Βηβιηνζήθεο 

ηεο ρώξαο καο, ζην ζύλνιό ηνπο, ησλ ηεθκεξίσλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ 

(εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ ησλ εξεπλεηώλ, ησλ ζπνπδαζηώλ θαη ηνπ γεληθνύ 

πιεζπζκνύ. Μηα ηέηνηα πνιηηηθή πνπ ζα ελνπνηεί ην ζύζηεκα Βηβιηνζεθώλ ζα 

δηαζθαιίδεη εθηόο ησλ άιισλ ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία θαζώο θαη ηε ζπλέρηζε 

ησλ θνηλνπξαμηαθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δεκηνπξγήζακε θαη ηηο νπνίεο αγθάιηαζε ε 

Διιεληθή Αθαδεκατθή θαη Δξεπλεηηθή Κνηλόηεηα. 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Η Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζσπηθό, ζπιινγέο,  ππνδνκέο 

θαη εμνπιηζκνύο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζην Αθαδεκατθό Πξνζσπηθό,  ηόζν ζηνπο 

ρώξνπο ηεο όζν θαη εθηόο απηήο,  αμηόπηζηε πξόζβαζε ζε πξνεγνύκελε αθαδεκατθή, 

εξεπλεηηθή θαη πνιηηηζηηθή εθδνηηθή παξαγσγή, απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο.
2
  

κσο παξά ηηο πξνθαλείο αλάγθεο ζε αλζξώπηλνπο θαη άιινπο πόξνπο θαη ηε  

ζπνπδαηόηεηα ηεο απνζηνιήο ηεο ζε αξθεηά Ιδξύκαηα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε 

αλαγλώξηζε ηεο Βηβιηνζήθεο αλ όρη σο Καξδηάο, ηνπιάρηζηνλ σο βαζηθήο ππνδνκήο 

ηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη δεηνύκελν.  Γελ είλαη ιίγεο νη Βηβιηνζήθεο πνπ 

δηακαξηύξνληαη γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο γηα λα 

επηηύρνπλ ηε ζηήξημε πνπ επηδεηνύλ.  

Δπεηδή ηα επηρεηξήκαηα απηά απνδίδνπλ ζε έλα ίδξπκα αιιά όρη ζε έλα άιιν ή 

απνδίδνπλ ζε κηα πεξίζηαζε αιιά όρη ζε κηα αλάινγε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα 

επηθαιεζηώ ηελ εκπεηξία πνιιώλ ρξόλσλ εξγαζίαο ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε,  θαη 

                                                
2 Rodger, E. J. (2007). What’s a library worth? American Libraries, 38.8, 58-60.  
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λα κνηξαζηώ καδί ζαο κεξηθέο ζθέςεηο: 

Οη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο είλαη ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνύλ έληνλα κε ην 

εμσηεξηθό ηνπο πεξηβάιαλ, δειαδή ηα Ιδξύκαηα ζηα νπνία αλήθνπλ. Η πνξεία ηνπο 

είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνξεία ησλ Ιδξπκάησλ αλαθνξάο ηνπο. ηαλ ην 

Ίδξπκα καξαδώλεη, καξαδώλνπλ θαη απηέο, όηαλ αλαπηύζζεηαη, αλαπηύζζνληαη. 

Υπήξμαλ,  βέβαηα, πεξηπηώζεηο πνπ, γηα κηα ζεηξά από ιόγνπο νη Βηβιηνζήθεο  

αλαπηύρζεθαλ ηαρύηεξα από ην ίδξπκα ζην νπνίν αλήθνπλ. Τέηνηεο όκσο 

θαηαζηάζεηο δελ κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ επί καθξόλ θαζώο ζα εκθαληζηεί ην 

θαηλόκελν ηεο ώζκσζεο θαη ζηαδηαθά ε Βηβιηνζήθε ζα έξζεη ζην επίπεδν ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

 Τν επόκελν πνπ πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε είλαη όηη  ε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε 

ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ην Ίδξπκα πνπ αλήθεη παξά ην αληίζεην. Αξθεηέο θνξέο ε 

πίζηε καο γηα ηε ζπνπδαηόηεηα απηνύ πνπ θάλνπκε καο νδεγεί ζε ιαλζαζκέλε 

ζεώξεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Τα Ιδξύκαηα θαζνξίδνπλ ην θαηά πόζν νη 

Βηβιηνζήθεο ηνπο είλαη δσηηθά κέξε ηνπο. Δίλαη απηά πνπ δηαζέηνπλ ηνπο πόξνπο γηα 

λα ιεηηνπξγνύλ, λα ππνιεηηνπξγνύλ ή αθόκε θαη λα θιείλνπλ. Η ππόζηαζε ηεο 

Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο δελ  κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, όζν ε ύπαξμε ηεο βνεζά ην 

Ίδξπκα ζην νπνίν αλήθεη. Μπνξνύκε επνκέλσο λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα, αιιά 

δελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ ηελ θύξηα απνζηνιή ηεο Βηβιηνζήθεο: ηε ζπκβνιή ηεο 

ζε θαιύηεξε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ζηα Ηδξύκαηά καο. 

Δπίζεο δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη νη  Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ιακβάλνπλ 

πόξνπο,  ζε αληαπόδνζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δεκηνπξγνύλ ζηα Ιδξύκαηα 

πνπ αλήθνπλ. Γηα ηα Ιδξύκαηα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε αμία δηακνξθώλεηαη 

κέζα από ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αηόκσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ 

αθαδεκατθή θνηλόηεηα,  είηε πξόθεηηαη γηα ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο, είηε γηα ηνπο θνξείο 

ρξεκαηνδόηεζεο, είηε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο.  Έλα κέινο ηνπ 

Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ  πνπ έρεη εκπεηξία ρξήζεο κηαο θαιήο 

Βηβιηνζήθεο από ηελ επνρή ησλ θνηηεηηθώλ ηνπ ρξόλσλ ή όηαλ ζπλέγξαθε ηελ 

δηαηξηβή ηνπ είλαη πνιύ πηζαλό λα ππνζηεξίδεη ηε Βηβιηνζήθε. Αληίζεηα θάπνηνο πνπ 

έρεη πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίεο θαη αληίιεςε Βηβιηνζήθεο είλαη πηζαλό λα αδηαθνξεί 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ είλαη πξνο όθεινο ηεο Βηβιηνζήθεο λα γλσξίδεη ηα 

άηνκα απηά θαη λα επηδηώθεη λα ηα έρεη ηθαλνπνηεκέλα, θαζώο επεξεάδνπλ ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο αμίαο θαη ηεο βαξύηεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο ζπλνιηθά ζην Ίδξπκα.  

Η δηαρείξηζε επνκέλσο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο απνγνήηεπζεο ησλ ρξεζηώλ 

καο ηόζν ζπιινγηθά όζν θαη ζηνρεπκέλα  είλαη ζεκαληηθή ζηελ πξνζπάζεηά καο λα 

πξνζθέξνπκε ζην Ίδξπκα καο, αιιά θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη έλα Ίδξπκα Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο έρεη κηα ζύλζεηε απνζηνιή: ηελ πξνζθνξά βαζηθήο θαη κεηαπηπρηαθήο 

εθπαίδεπζεο, ηελ εθηέιεζε επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ηελ αλάπηπμε 

ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηε κεηάδνζε γλώζεσλ ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη 

ηε  ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή θ.α. Ωο εθ ηνύηνπ ε 

κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ θαη ε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζή ηεο είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη  ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαζώο θαη ηελ επάξθεηα ησλ ππνδνκώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ  

δηνηθεηηθώλ ηνπ ιεηηνπξγηώλ. Έλα Ίδξπκα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ δηαζέηεη 

πνηόηεηα ζηελ δηδαζθαιία, απνδνηηθόηεηα ζηελ έξεπλα θαη πνπ πξνζθέξεη 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο είλαη έλα «Καιό 

Ίδξπκα». Δίλαη έλα Ίδξπκα εζσηεξηθά απνδνηηθό θαη ππεύζπλν όρη κόλν απέλαληη 

ζηηο επηβιέπνπζεο αξρέο θαη ηνπο ρξεκαηνδόηεο ηνπ,  αιιά θπξίσο απέλαληη ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ θαη ηελ θνηλσλία. 
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 Μειέηεο πνπ έγηλαλ ηόζν δηεζλώο όζν θαη ζηε ρώξα καο- ζα παξνπζηαζηνύλ 

ηέηνηεο ζην παξόλ Σπλέδξην- απέδεημαλ όηη παξά ηηο δπζθνιίεο ησλ κεηξήζεσλ ζηηο 

νπνίεο  αλαθέξζεθα ήδε, ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο επηδόζεηο ηεο 

Βηβιηνζήθεο κε απηέο ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ ηε δηαζέηεη. ζν θαιύηεξε είλαη ε 

Βηβιηνζήθε ηόζν θαιύηεξε είλαη ε πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεηαη, ηόζν 

πςειόηεξν ην επίπεδν ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηόζν θαιύηεξν ην 

αθαδεκατθό πξνζσπηθό θαη νη θνηηεηέο πνπ πξνζειθύνληαη από ην Ίδξπκα πνπ ηελ 

ιεηηνπξγεί. 

  Ήδε– θαηά ηελ άπνςή κνπ ζα γίλεη θαλόλαο ζην άκεζν κέιινλ- ε πξνζέιθπζε 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα αλάπηπμε θαη έξεπλα, εμαξηάηαη από ηε θήκε θαη ηελ 

αθαδεκατθή πνηόηεηα ησλ Ιδξπκάησλ καο.  Η θαηάζηαζε ηεο Βηβιηνζήθεο παίδεη - 

θαη ζα παίδεη αθόκε πεξηζζόηεξν- ζεκαληηθό ξόιν ζηελ θαιή ή θαθή εηθόλα ηνπ 

Ιδξύκαηνο. Με έκκεζν, αιιά ζαθή ηξόπν ε θαιή Βηβιηνζήθε ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηε δηακόξθσζε ηνπ Καινύ Παλεπηζηεκίνπ. Απνηειεί απηό πνπ ζηα 

καζεκαηηθά νλνκάδνπκε – γηα λα ζπκεζώ θαη πξώην κνπ πηπρίν -  κηα αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα έλα θαιό Ίδξπκα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ή ζε άιιε δηαηύπσζε: 

Γελ κπνξεί λα είλαη  Καιό έλα Ίδξπκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλ δελ 

δηαζέηεη κηα Καιή Βηβιηνζήθε. 

  Η πνηόηεηα ηεο Βηβιηνζήθεο ή κε άιια ιόγηα ην πόζν «θαιή» είλαη έλα κέξνο 

ηεο πνηόηεηαο ηνπ Ιδξύκαηνο ζην νπνίν αλήθεη. Η πνηόηεηα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζπκβάιεη ζην λα γίλεη «Καιό»  ην Παλεπηζηήκην 

Ισαλλίλσλ. Η πνηόηεηα ησλ  Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ ηεο Διιάδνο, ή ην πόζν 

«θαιέο»  είλαη,  ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ή ζην πόζν «θαιή»  είλαη ε Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζηε ρώξα καο. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώλεη θαη παξνπζηάδεη ε Μνλάδα Οιηθήο 

Πνηόηεηαο Βηβιηνζεθώλ ζπλάγεηαη όηη νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηεο ρώξαο καο,  

κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο αλζξώπηλνπο θαη νηθνλνκηθνύο πόξνπο πνπ δηαζέηνπλ, 

θάλνπλ όηη κπνξνύλ– νη κειέηεο θαη νη έξεπλεο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζην Σπλέδξην 

καο ην  απνδεηθλύνπλ επίζεο - γηα λα ιεηηνπξγνύλ κε επάξθεηα θαη απνδνηηθόηεηα θαη 

λα ζπκβάινπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ Ιδξπκάησλ ζηα 

νπνία αλήθνπλ. Δίλαη, όκσο,  πξνθαλέο όηη ε Καιή Βηβιηνζήθε από κόλε ηεο  δελ 

είλαη κηα «Ηθαλή ζπλζήθε» γηα έλα Καιό Ίδξπκα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα 

επηηεπρζεί απηό ρξεηάδεηαη δνπιεηά από πνιινύο θαη ζε πνιινύο ηνκείο. 

Σε όηη ηηο αθνξά νη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο επηδεηνύλ βνήζεηα θαη ζηήξημε 

γηα έλα θαη κόλν ιόγν: λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο απνδνηηθόηεξα γηα λα γίλνληαη 

Καιύηεξα ηα Ιδξύκαηα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο καο. Απηό ζέινπλ νη 

δηδάζθνληεο θαη νη θνηηεηέο καο αιιά θαη νη Έιιελεο θνξνινγνύκελνη θαη  ε 

θνηλσλία ζπλνιηθά. Σε απηό ζα θξηζνύκε όινη καο: Δξγαδόκελνη ζηηο Βηβιηνζήθεο, 

Γηνηθήζεηο Ιδξπκάησλ, κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ θαη Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη πάλω 

απ’ όινπο νη Φνξείο  Χξεκαηνδόηεζεο θαη Δπνπηείαο. 

 

Σαο επραξηζηώ πνιύ. 

 


