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Πεξίιεςε 

Τν Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο (Μάξηηνο 2000) έζεζε σο ζηφρν λα 

θαηαζηεί ε Δπξψπε ε πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά 

ηνλ θφζκν εληφο δεθαεηίαο. Τν γξήγνξα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ δξάζεο, ε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο γλψζεο θαη ν ηαρχο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο 

δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο γηα ηελ επξσπατθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έξεπλα 

αιιά παξέρνπλ θαη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά. 

Σε κία θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε (φρη κφλν ηε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή αιιά 

θαη ηε δηα βίνπ), ε Βηβιηνζήθε ζπληζηά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη φρη απιψο ζπληζηψζα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σηελ αιπζίδα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο γλψζεο, ν βηβιηνζεθνλφκνο 

θαιείηαη λα αλαπηχμεη ζε ζπλερή βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο.  

Σηελ εηζήγεζε εμεηάδεηαη ε πηνζέηεζε λέσλ πξνηχπσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο βηβιηνζήθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε 

θαη ππνζηήξημή ηνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ. Σηφρνο είλαη ε βειηίσζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ βηβιηνζεθψλ, ψζηε λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε θαιχηεξε δπλαηή παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο βηβιηνζήθεο πξνάγεηαη κέζα απφ 

κηα λέα θηινζνθία δηνίθεζεο, πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ζπζηεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο, ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ζηνρνζέηεζε, θαζψο θαη ζηελ ελδπλάκσζε θαη νξζφηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.   

Η νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ε πξνζαξκνγή ζε έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα δηνίθεζεο 

ζεκαίλεη φηη ε βηβιηνζήθε ζέηεη ζηφρνπο πνηφηεηαο, παξαθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη πινπνηεί θχθινπο ζπλερνχο βειηίσζεο. Σην 

ίδην πιαίζην, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνάγεη ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο δεμηφηεηεο, πνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ κφλν ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ κέζσλ Τερλνινγίαο, 

Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) αιιά θαη γεληθφηεξεο ηθαλφηεηεο, φπσο νη 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, ε κεζνδνινγία, ε νκαδηθή εξγαζία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε βηβιηνζεθψλ, δηνίθεζε πξνζσπηθνχ, 

θαηλνηνκία, δηνηθεηηθή νξγάλσζε 

 

Abstract  

The Lisbon European Council (March 2000) set the goal of making Europe the most 

competitive and dynamic economy of knowledge in the world within one decade. The 

fast changing economic landscape, the development of information technology and 

the rapid pace of technological development create challenges for the european 

university/polytechnic education and research but they also new possibilities which 



must be exploited in an efficient way. In a society which is based upon learning (not 

only school-level or university level but also life-long learning), the Library is an 

integral part of the globalised competitive environment and not just a parameter of the 

educational system. In the chain of value added knowledge, the librarian is called 

upon to develop on a constant basis his knowledge and skills and to respond 

efficiently to constant changes. The intervention will focus on the need to adopt new 

prototypes of a library’s human resources’ organization and management in 

combination with the appropriate training and support in managing the new 

conditions. The aim will be ameliorate the libraries’ efficiency and the effectiveness 

in order to provide better services to the civil society and the market economy. The 

efficiency of a library is promoted by a new management philosophy oriented towards 

systematic programming, the application of modern methods and tools of 

administration, strategic planning and goal setting as well as the strengthening and 

better managing of human power.  

Work organization and adjusting to a innovative system of administration means that 

the library sets quality tasks, keeps track of the demands and satisfaction of its users 

and materializes circles of constant improvement. In the same context, the role of the 

librarian is re-determined in order to develop the necessary in a knowledge society 

skills. These skills encompass not only the basic skills in using the new tools of 

information, technology and communication (ITC) but also the more general skills 

like knowledge skills, methodology, group work and problem solving. 

 

Keywords: Library administration, library management, personnel management, 

innovation, administrative organization 

 

«Η δηνίθεζε είλαη ζαλ λα θξαηάο ζην ρέξη ζνπ έλα πεξηζηέξη. Αλ ην πηέζεηο 

πνιχ, ζα ην ζθνηψζεηο. Αλ ην πηέζεηο ιίγν, ζα πεηάμεη καθξηά». 

Απηά δελ είλαη ιφγηα πνπ εηπψζεθαλ απφ έλαλ κεγάιν θαη δηάζεκν νηθνλνκνιφγν ή 

κάλαηδεξ. Δίλαη ηα ιφγηα ελφο δηάζεκνπ ακεξηθαλνχ παίθηε θαη πξνπνλεηή ηνπ 

baseball, ηνπ Tommy Lasorda θαη δελ ππάξρεη λνκίδσ θάπνηνο ζην αθξναηήξην πνπ 

λα κε ζπκθσλεί καδί ηνπ! 

 Σηε ρψξα καο δελ έρνπκε θαηαθέξεη λα βξνχκε ζηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ (δεκνζίσλ αιιά θακηά θνξά θαη ησλ ηδησηηθψλ) ηε κέζε ιχζε θαη έηζη 

είηε ζθνηψλνπκε ηε δηνίθεζε κε ηνλ ππεξζπγθεληξσηηζκφ είηε ηελ αθήλνπκε ζε κία 

θαηάζηαζε απφιπηεο έιιεηςεο ζπληνληζκνχ. Καη απφ απηφ ηνλ θαλφλα δελ είλαη 

εμαίξεζε νη βηβιηνζήθεο. 

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο καο φηη ε Δπξψπε έρεη κείλεη πίζσ ζηνλ παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλαδήηεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ 

ελίζρπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ε δχλακε ησλ Η.Π.Α. δελ έγθεηηαη κφλν ζην ζηξαηφ ηεο αιιά θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο, ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηά ηεο, θαζψο θαη ζηα Παλεπηζηήκηά ηεο. 

Τν ράζκα κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ Δ.Δ. – Η.Π.Α. δελ αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε αιιά ε Δπξψπε ζεκεηψλεη θαζπζηέξεζε θαη ζε άιινπο βαζηθνχο ηνκείο 

φπσο ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Τελ αιήζεηα απηή ηε γλσξίδνπλ πξψηνη απφ φινπο νη πνιηηηθνί εγέηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην αλαγλψξηζαλ ην Μάξηην ηνπ 2000, φηαλ ζην Δπξσπατθφ 

Σπκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο έζεζαλ έλα λέν ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα ηε δεθαεηία 2000 – 

2010, πνπ πξέπεη ε Έλσζε λα επηδηψμεη.  Δίλαη ε κεηαηξνπή ηεο έσο ην 2010 ζε κία 

νινθιεξσκέλε «νηθνλνκία ηεο γλψζεο». Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ζηφρνο 

είλαη λα γίλεη ε Δπξψπε «…ε πην αληαγωληζηηθή θαη βαζηδόκελε ζηε γλώζε νηθνλνκία 



αλά ηελ πθήιην, ηθαλή λα εμαζθαιίζεη βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πεξηζζόηεξεο θαη 

θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγαιύηεξε θνηλωληθή ζπλνρή». Η Δπξψπε ινηπφλ, 

επηβεβαηψλεη ηε βνχιεζή ηεο λα ππεξβεί ηα ζεζκηθά αδηέμνδα θαη λα δψζεη λέα 

ψζεζε ζηελ εμειηθηηθή ηεο πνξεία. 

 Η αλάδεημε ηεο γλψζεο ζε κηα απφ ηηο θχξηεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχληαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηε ζχδεπμε ηεο θαηάξηηζεο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη αγνξάο εξγαζίαο
1
. 

 Σην πιαίζην ινηπφλ κίαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο σο ζεκειίνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ πιένλ πξνσζεκέλνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ρψξνπ ζηνλ θφζκν, ν ξφινο ηεο βηβιηνζήθεο, φρη κφλν κέζα ζην ζρνιείν θαη ην 

παλεπηζηήκην αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, θαζίζηαηαη αλαγθαίνο. 

Σηφρνο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε λέσλ νξγαλσηηθψλ πξνηχπσλ 

εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δξάζεο, ηα νπνία ζα θαζηζηνχλ επέιηθηε, 

απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη εππξνζάξκνζηε ηε δηνίθεζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Απηφ ην ζηνηρείν ηεο εθαξκνζκέλεο δξάζεο κέζα ζηε βηβιηνζήθε δνκείηαη κε 

φξνπο επηρείξεζεο θαη απνζθνπεί λα πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα ηελ ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Η εθαξκνζκέλε δξάζε πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηεο φηη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζην ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ κεηαβάιινληαη 

θαζεκεξηλά. Τν γεγνλφο απηφ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο πξαθηηθψλ θαη ππεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα 

αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

Έγθαηξνο εληνπηζκφο ησλ αλαδπφκελσλ πξνβιεκάησλ ζεκαίλεη θαη νξζνινγηθή 

δηαρείξηζή ηνπο. 

Πξνβιήκαηα φπσο: 

- Δπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ θαη κεγάιεο έθηαζεο ζπλαξκνδηφηεηεο. 

- Αλεπαξθή αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κέζσλ. 

- Αζάθεηα ζηφρσλ θαη ζρεδηαζκνχ.  

- Σηάζηκνη πξνυπνινγηζκνί θαη αλεχξεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

- Αλεπαξθήο δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. 

Δθ ησλ πξαγκάησλ, ζπλεπψο, ηα δεηήκαηα ηεο ιεηηνπξγηθήο αλαδηνξγάλσζεο 

θαη αλακφξθσζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ νθείινπλ λα θαηαιακβάλνπλ κηα απφ ηηο 

πξψηεο ζέζεηο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ελφο «βέιηηζηνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ». 
 Σεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηνπ δηνηθεηηθνύ πνηνηηθνύ επηπέδνπ παξάγνληεο όπσο ε 

δηαρείξηζε θαη ε νξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο, ην ύςνο ησλ 

δηαζέζηκσλ πόξσλ, ν επαξθήο ή όρη αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ, 

θαζώο θαη ε θαηάξηηζε ησλ απαζρνινύκελσλ εξγαδνκέλσλ. 

Δηόηη, είλαη γλσζηό, όηη κόλν κηα βηβιηνζήθε πνπ 

ιεηηνπξγεί κε θαηάιιειν ηξόπν κπνξεί λα αλαιάβεη 

πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεπώο λα πξνζθέξεη, από απόςεσο 

πεξηερνκέλνπ, πνηνηηθά βειηησκέλεο ππεξεζίεο. 
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 Γλψκεο Ο.Κ.Δ: αξ. 129 «Τνκείο πξνηεξαηφηεηαο ελφςεη ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο-2005 ηεο 
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Wim Kok» / Γεθέκβξηνο 2004, αξ. 126 «Σπζηεκαηνπνίεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο» / Ιαλνπάξηνο 

2005, αξ. 117 «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε» / Ννέκβξηνο 2004  

 



Η αλάπηπμε, ζήκεξα, κηαο εθζπγρξνληζκέλεο δηνίθεζεο ζηηο βηβιηνζήθεο 

πξνυπνζέηεη κηα δηαθνξεηηθή απφ πξνεγνχκελα ζχλζεζε πξνζαλαηνιηζκψλ, 

γλψζεσλ, ζηφρσλ, ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ θαη θηλήηξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πξνυπνζέηεη: 

1. εμνηθείσζε κε ηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα (ΤΠΔ), 

2. πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, κέζσ κηαο θαηλνηφκνπ δηνίθεζεο,  

3. επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο κνξθήο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο 

δηνίθεζεο, σο κέζνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο,  

4. επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. 

 

Αο αλαιχζνπκε, ηψξα, απηνχο ηνπο ζηφρνπο: 

 

1. Eμνηθείσζε κε ηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα (ΤΠΔ) 

Ο φξνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο αλαθέξεηαη ζε κία κνξθή θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ θαηεπζχλεη ηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκία ζε κία λέα άπιε 

νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηε γλψζε, δηαδξακαηίδνληαο έηζη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ παξαγσγή πινχηνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ.  

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά κηαο θνηλσλίαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε είλαη ε 

ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο θαη ε 

δηάρπζή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απφ ηε κία κεξηά, νη λέεο ηερλνινγίεο 

επηηξέπνπλ κείσζε ηεο απφζηαζεο σο ζπληειεζηή θφζηνπο, κεηαβάιινληαο, έηζη, ηε 

γεσγξαθία ηεο παξαγσγήο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζθέξνπλ ζηα κνληέια 

δηνίθεζεο ηηο βάζεηο γηα ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπο.  

Σηελ εηζαγσγή ηεο νκηιίαο κνπ αλαθέξζεθα ζην ράζκα κεηαμχ Δ.Δ. – ΗΠΑ. 

Η Δπξψπε δελ κπνξεί λα ειπίδεη φηη ζα αληέμεη ηνλ αληαγσληζκφ βαζηδφκελε κφλν 

ζην θφζηνο εξγαζίαο αιιά ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα εθκεηαιιεπφκελε πεξηζζφηεξν ηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε. 

Η ελζσκάησζε ησλ λέσλ κέζσλ Τερλνινγίαο, Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) θαη ν ζπλεπαγφκελνο αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ππαγνξεχνπλ ηελ αιιαγή ησλ δνκψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο 

βηβιηνζήθεο. Η αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο βαζηζκέλσλ ζηα λέα 

ηερλνινγηθά δεδνκέλα δεκηνπξγεί έλα θαηάιιειν ηερλνινγηθφ θαη νξγαλσηηθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ επηηξέπεη λα αζθεζεί ζχγρξνλε, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε. Η εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαζψο θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη αληαιιαγή 

πιεξνθφξεζεο. 

Η πξνζαξκνγή ινηπφλ, ηεο δηνίθεζεο κηαο βηβιηνζήθεο ζηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο επηθέξεη:  

α) ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο, απφ ηελ άπνςε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, θαζψο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, 

β) ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ δηαχισλ, ψζηε λα δηαρέεηαη ε πιεξνθφξεζε ζε φια ηα 

νξγαλσηηθά επίπεδα κηαο βηβιηνζήθεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε φισλ ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ηε γλψζε. 



Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ, έηζη ψζηε εθηφο απφ ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ λα απμεζεί ε ηαρχηεηα θαη λα 

απινπνηεζνχλ ή λα δηεπθνιπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο πξνο ηξίηνπο. 

Πξέπεη λα δηνρεηεπζεί φιν ην δπλακηθφ ησλ ΤΠΔ πξνο ηελ επίηεπμε 

θαιχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δηνίθεζεο, εγγχηεξεο πξνο ηνπο ρξήζηεο, πνπ λα 

παξέρεη ρξήζηκεο θαη πνηνηηθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ρξεζηψλ θαη βηβιηνζεθψλ ζηελ Κνηλσλία ησλ Πιεξνθνξηψλ. 

 

 

2. Καηλνηνκία ζηε δηνίθεζε 

Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αλαπηχζζνπλ 

πξντφληα θαη πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο επηδφζεηο 

κηαο δηνίθεζεο. 

Η αλάπηπμε θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, σο κέζν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

δηνίθεζεο, απνηειεί επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζε φιν ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Η θαηλνηνκία δελ είλαη απιψο έλα ηερληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν εθθξάδεηαη ζε λέα 

πξντφληα θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Η εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ κπνξεί λα αθνξά 

ηφζν ζην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, φζν θαη ζηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο.  

Η εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ, 

απνηειεί κηα κέζνδν ζπλερνχο θαη νκαιήο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο δηνίθεζεο. Καη απηφ γηαηί ε θαηλνηνκία εθηείλεηαη ζε φιεο 

ηηο κνξθέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη ην ίδην ζεκαληηθή ηφζν ζε κία 

κεγάιε πνιπεζληθή εηαηξεία ή ζηε βαξηά βηνκεραλία, φζν θαη ζε κία ηξάπεδα, 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή βηβιηνζήθε. 

Κχξηα πξνηεξαηφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο απνηεινχλ νη άλζξσπνη, ε παξνρή 

επαξθψλ πεξηζσξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε απφθηεζε 

δεμηνηήησλ, ε γλψζε, ε ηθαλφηεηα γηα κάζεζε θαη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. 

Η θαηλνηνκία ινηπφλ ζπληζηά κηα θνηλσληθή δηεξγαζία, ε νπνία εμαξηάηαη 

απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηηο γλψζεηο, ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δηδηθφηεξα 

σο πξνο ηε δηνίθεζε ησλ βηβιηνζεθψλ, γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, απαηηείηαη 

ε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, φπνπ ην πξνζσπηθφ κηαο 

βηβιηνζήθεο ζα κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

δηεπζπληηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, φπνπ νη πξνζπάζεηεο φισλ πξνρσξνχλ πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε θαη νη ζπλεηζθνξέο ηνπο ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα 

ζχλνιν, ρσξίο θελά, ρσξίο ηξηβέο, ρσξίο άζθνπε επαλάιεςε πξνζπάζεηαο.  

Οη ζπκκεηνρηθέο απηέο κνξθέο εξγαζίαο κε νξηδόληηα ηεξαξρία θαη ε κεγαιύηεξε 

εξγαζηαθή απηνλνκία, επηηξέπνπλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηωλ γλώζεωλ θαη ηωλ 

ηθαλνηήηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. Οη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη ζεηηθέο κνξθέο 

νξγάλωζεο ηεο εξγαζίαο, πνπ εληζρύνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ζπκκεηνρήο, ζπληζηνύλ, 

επίζεο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηόζν γηα ηε βειηίωζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο ηεο 

εξγαζίαο όζν θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνύ θαηλνηνκίαο κέζα ζηηο βηβιηνζήθεο.  

Απηφ εκπεξηέρεη ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο λννηξνπίαο θαη αληίιεςεο γηα ην έξγν ησλ 

βηβιηνζεθψλ πνπ ζπλίζηαηαη ζε κία δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ζαθψλ επηδηψμεσλ, 

ζηφρσλ θαη επηδφζεσλ. Γειαδή, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κία «δηνίθεζε κέζσ 

ζηφρσλ» (“Management By Objectives” / MBO). Σπλεπάγεηαη ινηπφλ, φηη ζε κία 



ηέηνηα κνξθή δηνίθεζεο ε πξψηε απαίηεζε είλαη ην νπηηθφ πεδίν φισλ ησλ 

νξγαλσηηθψλ επηπέδσλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ θαηεχζπλζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ κέζσ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πινπνηνχλ ην 

νξγαλσηηθφ ζρέδην δξάζεο πεξηγξάθνληαο θαη ηελ επζχλε ηνπ θάζε αηφκνπ ηφζν 

ζηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ φζν θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ. 

 

 

3. Πνηόηεηα ζηε δηνίθεζε  

Η κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε νπνία λα κπνξεί λα θαηλνηνκεί, 

απαηηεί λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Με πνηνλ 

ηξφπν φκσο κπνξεί λα ζπκβάιεη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ 

νηθνδφκεζε κηαο λέαο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ βηβιηνζεθψλ πξνζαξκνζκέλεο 

ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ; 

Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο κέζσ θαηάιιεισλ δξάζεσλ γηα ηε 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε, νδεγεί ζηελ επαξθή θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (κε 

επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ) θαη ζπληζηά θαζνξηζηηθφ κέζν γηα κία πνηνηηθή δηνίθεζε.  

Αο δνχκε πνηεο είλαη απηέο νη θαηάιιειεο δξάζεηο γηα κία πνηνηηθή θαηά ηε δξάζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα δηνίθεζε. 

1. Σηνρνζέηεζε. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ γηα λα επηηεπρζνχλ. 

2. Οξγάλσζε. Αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νκαδνπνίεζε εξγαζηψλ θαη 

δεκηνπξγία κίαο επέιηθηεο θαη απνδνηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο.  

3. Κίλεηξα θαη επηθνηλσλία. Σσζηή επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

επηηπρεκέλε θαηαλνκή εξγαζίαο ηνπο κέζα απφ κία πνιηηηθή ζσζηήο 

επηθνηλσλίαο θαη νπζηαζηηθψλ παξερφκελσλ θηλήηξσλ. 

4. Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Καζνδήγεζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε 

εληζρχνληαο ηελ αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη αλαπηχζζνληαο ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο.  
Σηηο βηβιηνζήθεο, ε ύπαξμε απνηειεζκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο 

δηνίθεζεο πνπ λα δηαζέηεη νξζή ππνδνκή απνηειεί βέβαηα 

νπζηαζηηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο θαη 

απηό γηαηί, γηα ηνλ ρξήζηε έρεη ζεκαζία λα παξέρεη ε 

βηβιηνζήθε ηηο απαηηνύκελεο ππεξεζίεο κε ηξόπν 

απνηειεζκαηηθό. Γηα ην ιόγν απηό είλαη αλαγθαίν λα 

βειηησζεί ε πνηόηεηα αιιά θαη ην επίπεδν, ηόζν ηεο ίδηαο 

ηεο ππεξεζίαο όζν θαη ηνπ ηξόπνπ παξνρήο ηεο.  

Η αμία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο απμεκέλεο αμηψζεηο ησλ 

ρξεζηψλ γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο νδεγνχλ ζε κηα λέα θηινζνθία δηνίθεζεο, 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ζπζηεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ επηβνιή ζηφρσλ. Οη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κία ιεηηνπξγηθή αλάιπζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

νξγάλσζεο θαη θάζε επηκέξνπο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

Μεγάιε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε δπλαηφηεηα γηα ηελ άζθεζε επηηειηθψλ 

αξκνδηνηήησλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο αλαδεηθλχεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα.   

Τφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ε απνδνηηθφηεηα κηαο βηβιηνζήθεο 

θαζνξίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο λα 

αμηνινγεί ην ζχλνιν ησλ εθθάλζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα.  



Μέζσ απηήο ηεο αμηνιφγεζεο επηηπγράλεηαη: 

- ε επηζήκαλζε αδπλακηψλ θαη δπλαηνηήησλ,  

- ε ελίζρπζε ελδνυπεξεζηαθνχ ζπληνληζκνχ (απνθπγή επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ), 

- ε εζηίαζε δηνηθεηηθήο δξάζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο πινπνηήζηκνπο ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο, 

- ε ζπζρέηηζε ζηφρσλ κε δηαζέζηκνπο πφξνπο, 

- ε ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζεο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. 

 

 

4. Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Η απφδνζε κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο λα απνδίδνπλ, δειαδή λα εξγάδνληαη ζσζηά. Η δηνίθεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη θαηά ζπλέπεηα κία απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

κάλαηδκελη γεληθφηεξα. Τν αλζξψπηλν θεθάιαην, δειαδή ε επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε 

ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ, θαη ε γλψζε σο ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο, απνηεινχλ ην 

θηλεηήξην κνριφ ηνπ λένπ κνληέινπ δηνηθεηηθήο αλάπηπμεο. 

Έηζη, θαη ζηηο βηβιηνζήθεο, ζεκειηψδεο ζπληζηψζα γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, ην πην ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ηνπο. Η νξγαλσηηθή αλάπηπμε θαη ν ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο φηαλ δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δελ επηηπγράλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Η επαξθήο πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ζηειέρσζε ησλ βηβιηνζεθψλ κε πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη αλαγθαία νπζηαζηηθά πξνζφληα ζπληζηά ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία.  

Η εθηεηακέλε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, 

ε πηνζέηεζε λέσλ πξνηχπσλ νξγάλσζεο, ν ζρεδηαζκφο λέσλ απινχζηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ δεκηνπξγνχλ αλάγθεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ππεξεηνχληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ 

απαηηνχληαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο θαηάξηηζεο ππαιιήισλ ζε λέεο 

δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο αιιά θαη ζηα λέα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κία εθπαηδεπηηθή θάζε δελ αξθεί πιένλ γηα ηε δηα βίνπ 

άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο αιιά ρξεηάδεηαη παξάιιειε δηαξθήο θαηάξηηζε θαη 

επηκφξθσζε. Η ζπζηεκαηηθή παξνρή ησλ θαηάιιεισλ γλψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ 

έρεη ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.  

Σην πιαίζην ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, ν βηβιηνζεθνλφκνο 

θαιείηαη λα αλαπηχζζεη δηα βίνπ ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα αλαβαζκίδεη 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ αληαπνθξηλφκελνο ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο. Η επηκφξθσζε 

λνείηαη σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη θαιιηέξγεηαο εθείλεο ηεο δέζκεο δηνηθεηηθψλ 

αμηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ βηβιηνζεθψλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ πνηνηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο φπσο: 

α) ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηηο 

γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζα ηνπ επηηξέπνπλ 

λα εξγαζζεί απνδνηηθά ζην λέν νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, 

β) ε πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κε αληίζηνηρεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο βηβιηνζήθεο, 

ζρνιέο θαη ηλζηηηνχηα επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο. 



 

Τειεηψλνληαο ηελ εηζήγεζή κνπ, αλ κπνξνχζα κε ιίγεο ιέμεηο-θιεηδηά λα 

ζπλνςίζσ ην δεηνχκελν απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ κέιινληνο, ζα έιεγα: 

- Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

- Δηζαγσγή θαηλνηνκίαο, 

- Πνηφηεηα ζηε δηνίθεζε θαη 

- Γηαξθήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν δελ ζα θηλδπλεχνπκε λα πλίμνπκε ή λα ράζνπκε ην 

«πεξηζηέξη» πνπ ιέγεηαη δηνίθεζε (γηα λα ζπκεζψ έηζη θαη ηελ αξρή ηεο εηζήγεζήο 

κνπ) αιιά ζα αμηνπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ έρεη θαη ίζσο-ίζσο δε ζα 

ρξεηάδεηαη λα ην θξαηάκε ζηα ρέξηα καο αιιά ζα κάζεη απφ κφλν ηνπ λα πεηάεη θαη λα 

είλαη ζηελ ππεξεζία καο. 
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