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Αξιότιμοι Κυρίες και κύριοι: 

 

Στη διάρκεια της διαδρομής τους στον χρόνο, οι βιβλιοθήκες ακολουθούν τις 

κοινωνικές εξελίξεις, την εξέλιξη του πολιτισμού, τον οποίο υπηρετούν, και από τον 

20ο αιώνα, τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στην περίοδο του Μεσαίωνα, οι βιβλιοθήκες 

απευθύνονταν στους λίγους, κατά βάση μορφωμένους. Στους αιώνες που 

ακολούθησαν, διαφύλαξαν τη σοφία του κόσμου ως θεματοφύλακες. Στα τέλη του 

19ου και τον 20ο αιώνα, οι βιβλιοθήκες  έγιναν προσιτές στο ευρύ κοινό με τη 

λειτουργία των δημοσίων βιβλιοθηκών. Στο χρόνο, ο βιβλιοθηκονόμος από 

θεματοφύλακας έγινε πλέον διαχειριστής της γνώσης, κάτοχος τεχνολογικών 

γνώσεων, ερευνητής. Οι βιβλιοθήκες βαδίζουν πλέον στην λεωφόρο της τεχνολογίας, 

την οποία υιοθετούν για να παραμείνουν ζωντανές και ενεργές. 

 

Οι βιβλιοθήκες λοιπόν είναι υβριδικές, συνδυάζουν δηλαδή το παραδοσιακό έντυπο 

υλικό με το μη έντυπο υλικό, όπως είναι, οι ηλεκτρονικές πηγές, το διαδίκτυο, CD-

ROM, DVD, βάσεις δεδομένων, microfilms, video, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ. Οι 

βιβλιοθήκες, αποτελούν κέντρα πληροφόρησης, διαχείρισης της γνώσης και 

διάχυσης πληροφοριών, υποστηρικτές της γνώσης, της έρευνας της εκπαίδευσης, 

της καινοτομίας, και της επιστήμης. Αποτελούν κέντρα αριστείας. 

 

Οι τραπεζικές βιβλιοθήκες είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία βιβλιοθηκών, επειδή 

απευθύνονται σε ειδικό και πολλές φορές απαιτητικό κοινό στο αντικείμενό τους. 

Ανήκουν βέβαια στις ειδικές βιβλιοθήκες. Είναι όμως ερευνητικές βιβλιοθήκες, αφού 

εξυπηρετούν τις ερευνητικές δραστηριότητες του προσωπικού των τραπεζών στις 

οποίες υπάγονται. Ταυτόχρονα, αυτοπροσδιορίζονται και ως πανεπιστημιακές 

βιβλιοθήκες, αφού πανεπιστημιακοί  καθηγητές, ερευνητές, προπτυχιακοί και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξυπηρετούνται στις ερευνητικές τους δραστηριότητες από 

την οργάνωση και λειτουργία τους. Δέχονται ταυτόχρονα και εξυπηρετούν 

ενδιαφερομένους, από τον χώρο των γραμμάτων και των επιστημών, τον πολιτικό 

και δημοσιογραφικό χώρο, τον χώρο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κλπ. 

 



Όμως, κύριος στόχος τους είναι να συνεπικουρούν τις λειτουργίες του τραπεζικού 

φορέα στον οποίο υπάγονται. Για το λόγο αυτό, οι συλλογές τους καλύπτουν  

οπωσδήποτε τις θεματικές ενότητες που αφορούν στις δραστηριότητες της 

συγκεκριμένης τράπεζας, όπως είναι, οι θεματικές ενότητες της Εθνικής, Ευρωπαϊκής 

και διεθνούς οικονομίας, της τραπεζικής, της χρηματοοικονομικής, των  

χρηματοοικονομικών προϊόντων, των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, των αγορών 

χρήματος και κεφαλαίου, του μάρκετινγκ, της διοίκησης των επιχειρήσεων, του 

ανθρωπίνου δυναμικού, κλπ. 

 

Στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, η συλλογή της 

βιβλιοθήκης της διαφοροποιείται εν μέρει, από τις αντίστοιχες συλλογές των 

βιβλιοθηκών των εμπορικών τραπεζών. Και τούτο γιατί εκ των υποχρεώσεών της 

έναντι της Ελληνικής πολιτείας και του Ευρωσυστήματος, όπως αυτές απορρέουν 

από το Καταστατικό της, ενισχύει τη συλλογή της βιβλιοθήκης της με πλούσιο αλλά 

και διαφοροποιημένο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, απαραίτητο στους ερευνητές της 

και στους ασκούντες τη νομισματική πολιτική της, ώστε η Τράπεζα να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις και προοπτικές της εθνικής οικονομίας, στις διεθνείς της συνεργασίες 

και στο στρατηγικό σχέδιο μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξής της.  

 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι τράπεζες όπως και άλλοι οργανισμοί, δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν και να ευημερήσουν σε στενό εθνικό περιβάλλον. Θα 

λειτουργούν και θα αναπτύσσονται αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο της διεθνούς 

οικονομίας και συνεπώς σε διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό της 

λειτουργίας τους, οι διεθνείς συνεργασίες τους αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας τους. 

Κατ’ επέκταση οι βιβλιοθήκες τους πρέπει να ακολουθούν αυτές τις δομές 

συνεργασίας. Η συνεργασία με όμοιους φορείς που κατέχουν γνώσεις υψηλής 

τεχνολογίας θα συνεπικουρήσουν στη βελτίωσή της λειτουργικότητάς τους. 

 

Η παρούσα ημερίδα στοχεύει προς την κατεύθυνση αυτή, της αναζήτησης 

συνεργασιών μεταξύ ομοειδών βιβλιοθηκών, αλλά και άλλων συναφών φορέων. 

 

Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας. Εκπροσωπείτε 

ένα άριστο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξετε σε 

συμπεράσματα τα οποία θα πλαισιώσουν το μακροχρόνιο σχεδιασμό και στρατηγική 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών σας επ’ ωφελεία όλων μας. 

  


