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«Οηθνλνκία ηεο γλώζεο» 
«Knowledge economy»

είλαη κία νηθνλνκία πνπ                                                        

«ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε σο ην κεραληζκό - θιεηδί ηεο αλάπηπμεο, 

κηα νηθνλνκία όπνπ                                                                             

ε γλώζε απνθηάηαη, δεκηνπξγείηαη, δηαδίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθά                                                               κε ζηόρν ηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο»

Παγθόζκηα Τξάπεδα



«Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε» 

Η έλλνηα απηή ζπλίζηαηαη 

ζηελ θνηλωληθή, ηελ εζηθή -αιιά πάληωο όρη ηε λνκηθή-

ππνρξέωζε ηωλ εηαηξηώλ λα επηδηώθνπλ, εθηόο από ην θέξδνο, 

θαη ζθνπνύο πνπ πξνάγνπλ ην γεληθόηεξν θνηλωληθό ζπκθέξνλ, 

όπωο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δεκηνπξγία ππνδνκώλ, 

ή ε ηόλωζε ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.



Πεδίν δξάζεο
ηεο θνηλωληθά ππεύζπλεο βηβιηνζήθεο 

Δλδηαθεξόκελα κέξε (stakeholders)

 Δζωηεξηθό πεξηβάιινλ:
όζνη ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο βηβιηνζήθεο

 Δμωηεξηθό πεξηβάιινλ:
όζνη παξαθνινπζνύλ ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζήο ηεο θαη 

όζνη επεξεάδνληαη από ηε δξάζε ηεο 



Πξνϋπνζέζεηο
ππεύζπλεο θνηλωληθήο ζπκπεξηθνξάο 

 Ιθαλό ζηειερηαθό δπλακηθό

 Υπνζηήξημε ηνπηθώλ αξρώλ θαη θνξέωλ



Οξγαλωηηθή δνκή
ηεο θνηλωληθά ππεύζπλεο βηβιηνζήθεο 

Κνηλωληθό Μάξθεηηλγ (Social Marketing)

επηθεληξώλεηαη:

- ζηε δεκηνπξγία πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ πειάηε

- ζηε δόκεζε επηθεξδνύο ζρέζεο καδί ηνπ

Philip Kotler & Gerald Zaltman 



o Product - Πξνϊόλ

o Price - Τηκή

o Place - Γηαλνκή

o Promotion – Πξνώζεζε                                                         

«4 P» - «Marketing Mix»



o Public - Κνηλό

o Partnership - Σπλεξγαζία

o Policy - Πνιηηηθή

o Purse strings – Φξεκαηνδόηεζε                                                         

+ «4 P» - «Κνηλωληθό Μάξθεηηλγθ»



Υπεύζπλε θνηλωληθή ζπκπεξηθνξά

 Δζωηεξηθό Πεξηβάιινλ:

Εξγαδόκελνη



Βέιηηζηεο πξαθηηθέο (1)

 Δθπαίδεπζε (α)

- Σπλεξγαζία κε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.

- Σηήξημε πξνγξακκάηωλ πνπ εληζρύνπλ ηελ ηζόηηκε πξόζβαζε 

όιωλ ζηελ ηερλνινγηθή γλώζε.

- Δπηβξάβεπζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα αύμεζε ηεο γλώζεο θαη 

ηωλ πξνζωπηθώλ δεμηνηήηωλ.



Βέιηηζηεο πξαθηηθέο (1)

 Δθπαίδεπζε (β)

- Γπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο θαη θνηλωληθήο έληαμεο αηόκωλ 

κε δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιώζζα από ηελ επίζεκε.

- Δπαγγεικαηηθνύ ηύπνπ ελεκέξωζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλωλίαο.

- Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο πγείαο θαη ηνπ ηξόπνπ δωήο ηωλ 

πνιηηώλ.                                                         



Βέιηηζηεο πξαθηηθέο (2)

 Πεξηβάιινλ

- Παξνρή πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ.

- Σπκκεηνρή ζε δξώκελα γηα ελεκέξωζε ηωλ πνιηηώλ.

- Σπκκεηνρή ζε πξωηνβνπιίαο άκεζεο πεξηβαιινληηθήο 

παξέκβαζεο.

- Δθαξκνγή πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ ιύζεωλ



Βέιηηζηεο πξαθηηθέο (3)

 Πξνζηαζία θαηαλαιωηή

- Σπιινγή ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ.

- Γηάρπζε ηεο πιεξνθόξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε θαηαλαιωηηθέο 
νξγαλώζεηο.

- Σπκκεηνρή ζε δξάζεηο γηα θαηαλαιωηηθά ζέκαηα.                                                         



Βέιηηζηεο πξαθηηθέο (4)

 Κνηλωληθή ππεξεζία ζε εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο

- Τξίηε ειηθία

- Νένη κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά                                                         



Πξνβνιή θνηλωληθνύ έξγνπ

Σωζηό «κήλπκα» πξνβνιήο 

Απνδέθηεο «κελύκαηνο»:

- κεκνλωκέλα άηνκα

- νκάδεο αηόκωλ                                                        



Τξόπνη πξνβνιήο θνηλωληθνύ έξγνπ

- Παξαδνζηαθνί ηξόπνη επηθνηλωλίαο

- Γηαδίθηπν

- Σπκκεηνρή ηεο Βηβιηνζήθεο ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα

- Σπλεξγαζία κε ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξωζεο  

- “Buzz Marketing”



«Πεο κνπ θαη ζα ην μεράζω, 

δείμε κνπ θαη ίζωο ην ζπκεζώ, 

θάλε κε κέξνο ηνπ θαη ηόηε ζα θαηαιάβω»
Κηλέδηθε παξνηκία

Σαο επραξηζηώ!


