
ΠαγκόσµιαΠαγκόσµια ηµέραηµέρα βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών: : 

ακαδηµαϊκέςακαδηµαϊκές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες, , 

εκπαιδευτικήεκπαιδευτική κοινότητακοινότητα, , τοπικήτοπική

κοινωνίακοινωνία

ΑικατερίνηΑικατερίνη ΠετροπούλουΠετροπούλου

ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη, , ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΠελοποννήσουΠελοποννήσου



ΠαγκόσµιαΠαγκόσµια ηµέραηµέρα βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών

ΟΟ εορτασµόςεορτασµός µιαςµιας παγκόσµιαςπαγκόσµιας ηµέραςηµέρας
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών παρέχειπαρέχει τηντην ευκαιρίαευκαιρία σεσε όλεςόλες
τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες νανα παρουσιάσουνπαρουσιάσουν τοτο έργοέργο

τουςτους ωςως θεµατοφύλακεςθεµατοφύλακες καικαι φορείςφορείς
διαχείρισηςδιαχείρισης τηςτης γνώσηςγνώσης καικαι τηςτης εθνικήςεθνικής

πολιτιστικήςπολιτιστικής κληρονοµιάςκληρονοµιάς



ΗΗ ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη τουτου 2121ουου αιώνααιώνα

�� εξελίσσεταιεξελίσσεται σεσε ένανέναν νευραλγικόνευραλγικό φορέαφορέα

πολιτισµούπολιτισµού καικαι διαδια βίουβίου µάθησηςµάθησης

�� παρέχειπαρέχει υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου συµβαδίζουνσυµβαδίζουν µεµε τιςτις

εθνικέςεθνικές καικαι διεθνείςδιεθνείς πολιτικέςπολιτικές



�� ∆∆ενεν αποτελείαποτελεί απλάαπλά αποθήκηαποθήκη βιβλίωνβιβλίων αλλάαλλά χώροχώρο

πολιτισµούπολιτισµού

�� ∆∆ιέπεταιιέπεται απόαπό τηντην αρχήαρχή τηςτης δηµοκρατίαςδηµοκρατίας, , δενδεν

κρύβεικρύβει σκοπιµότητεςσκοπιµότητες καικαι τίθεταιτίθεται µακριάµακριά απόαπό κάθεκάθε

λογοκρισίαλογοκρισία καικαι αστυνόµευσηαστυνόµευση

�� ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια χώροχώρο πουπου προσφέρειπροσφέρει τιςτις

υπηρεσίεςυπηρεσίες τουτου ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως φύλουφύλου, , ηλικίαςηλικίας, , 

εκπαίδευσηςεκπαίδευσης ήή εθνικήςεθνικής ταυτότηταςταυτότητας

Η Βιβλιοθήκη του 21ου αιώναΗ Βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα



ΑποστολήΑποστολή τηςτης σύγχρονηςσύγχρονης

βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης

�� ΝΝαα εξυπηρετείεξυπηρετεί µέσωµέσω τωντων παρεχόµενωνπαρεχόµενων

υπηρεσιώνυπηρεσιών τηςτης τιςτις εκάστοτεεκάστοτε ανάγκεςανάγκες

πληροφόρησηςπληροφόρησης τουτου ευρύτερουευρύτερου συνόλουσυνόλου στοστο οποίοοποίο

ανήκειανήκει

�� ΝΝαα αποτελείαποτελεί ένανέναν ισχυρόισχυρό θεσµόθεσµό εκπαίδευσηςεκπαίδευσης, , 

ενηµέρωσηςενηµέρωσης καικαι διαρκούςδιαρκούς επιµόρφωσηςεπιµόρφωσης

�� ΝΝαα αποτελείαποτελεί τοντον ««µηχανισµόµηχανισµό»» υποστήριξηςυποστήριξης καικαι

εξασφάλισηςεξασφάλισης γιαγια τηντην αποτελεσµατικήαποτελεσµατική πρόσβασηπρόσβαση

καικαι αξιοποίησηςαξιοποίησης καικαι τωντων πληροφοριώνπληροφοριών καικαι τηςτης

γνώσηςγνώσης



ΑποστολήΑποστολή τηςτης ΑκαδηµαϊκήςΑκαδηµαϊκής

βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης

�� ΝαΝα υποστηρίζειυποστηρίζει καικαι νανα συµβάλλεισυµβάλλει στηνστην προώθησηπροώθηση

τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού καικαι ερευνητικούερευνητικού έργουέργου τηςτης

ΑκαδηµαϊκήςΑκαδηµαϊκής κοινότηταςκοινότητας στηνστην οποίαοποία

ανήκειανήκει((σπουδαστέςσπουδαστές, , διδακτικόδιδακτικό καικαι ερευνητικόερευνητικό

προσωπικόπροσωπικό κκ..αα.).)

�� ΝΝαα ικανοποιείικανοποιεί τιςτις προσδοκίεςπροσδοκίες καικαι τιςτις ανάγκεςανάγκες τηςτης

ΑκαδηµαϊκήςΑκαδηµαϊκής κοινότηταςκοινότητας



�� ΝαΝα σχεδιάζεισχεδιάζει µακροπρόθεσµηµακροπρόθεσµη αναγνωστικήαναγνωστική

πολιτικήπολιτική

�� ΝΝαα αξιοποιείαξιοποιεί στοστο έπακροέπακρο τιςτις δυνατότητεςδυνατότητες τωντων

νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών

Αποστολή της Ακαδηµαϊκής Αποστολή της Ακαδηµαϊκής 

βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης



ΗΗ ακαδηµαϊκήακαδηµαϊκή βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη στηνστην

προπρο ΕΠΕΑΕΚΕΠΕΑΕΚ εποχήεποχή

�� ΑπουσίαΑπουσία ανάληψηςανάληψης πρωτοβουλιώνπρωτοβουλιών απόαπό τιςτις
διοικήσειςδιοικήσεις τωντων ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών ιδρυµάτωνιδρυµάτων καικαι
παθητικπαθητικόό προσωπικόπροσωπικό ανέτοιµοανέτοιµο νανα υποδεχθείυποδεχθεί τιςτις
νέεςνέες αλλαγέςαλλαγές

�� ΒιβλιοθηκονόµοιΒιβλιοθηκονόµοι απλοίαπλοί διεκπεραιωτέςδιεκπεραιωτές τωντων
βασικώνβασικών λειτουργώνλειτουργών συλλογήςσυλλογής οργάνωσηςοργάνωσης καικαι
διατήρησηςδιατήρησης τουτου υλικούυλικού καικαι ανύπαρκτηανύπαρκτη ηη χρήσηχρήση
τηςτης τεχνολογίαςτεχνολογίας



�� ∆ιοίκηση∆ιοίκηση πουπου αντιµετωπίζειαντιµετωπίζει τηντην βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη

αδιάφορααδιάφορα καικαι πολλέςπολλές φορέςφορές προκλητικάπροκλητικά

θεωρώνταςθεωρώντας τηςτης δαπανηρήδαπανηρή υπηρεσίαυπηρεσία

�� ΑνύπαρκτοιΑνύπαρκτοι δίαυλοιδίαυλοι επικοινωνίαςεπικοινωνίας µεταξύµεταξύ

βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης καικαι καθηγητώνκαθηγητών

Η ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη στην Η ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη στην 

προ ΕΠΕΑΕΚ εποχήπρο ΕΠΕΑΕΚ εποχή



ΣυµµετοχήΣυµµετοχή καικαι οφέληοφέλη απόαπό

ΕΠΕΑΕΚΕΠΕΑΕΚ

�� ΑύξησηΑύξηση τωντων πιστώσεωνπιστώσεων

�� ΚτίριαΚτίρια

�� ΕπιστηµονικήΕπιστηµονική οργάνωσηοργάνωση

�� ΗλεκτρονικέςΗλεκτρονικές υπηρεσίεςυπηρεσίες

�� ΣυνεχήςΣυνεχής εκπαίδευσηεκπαίδευση καικαι επιµόρφωσηεπιµόρφωση

�� ΕξειδικευµένοΕξειδικευµένο προσωπικόπροσωπικό

�� ΑλλάζειΑλλάζει τοτο προφίλπροφίλ τουτου βιβλιοθηκονόµουβιβλιοθηκονόµου

�� ΕκδοτικήΕκδοτική δραστηριότηταδραστηριότητα



ΣύνδεσµοςΣύνδεσµος ΕλληνικώνΕλληνικών ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών

βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών καικαι επιτεύγµαταεπιτεύγµατα(1/(1/44))

�� ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός καικαι ανάπτυξηανάπτυξη πολιτικήςπολιτικής σεσε κεντρικόκεντρικό
επίπεδοεπίπεδο

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη διαλόγουδιαλόγου µεταξύµεταξύ τωντων ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών

�� ΠΠαροχήαροχή πρόσβασηςπρόσβασης όληςόλης τηςτης ακαδηµαϊκήςακαδηµαϊκής
κοινότηταςκοινότητας σεσε ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές υπηρεσίεςυπηρεσίες καικαι
ψηφιακόψηφιακό υλικόυλικό(1999(1999--2008)2008)



�� ΣΣυµµετοχήυµµετοχή τωντων ίδιωνίδιων ακαδηµαϊκώνακαδηµαϊκών ιδρυµάτωνιδρυµάτων
σεσε δράσειςδράσεις γιαγια τηντην αναβάθµισηαναβάθµιση τωντων
παρεχόµενωνπαρεχόµενων υπηρεσιώνυπηρεσιών

�� ΣυνεργασίαΣυνεργασία τωντων ακαδηµαϊκώνακαδηµαϊκών βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών µεµε
τοτο διδακτικόδιδακτικό καικαι ερευνητικόερευνητικό προσωπικόπροσωπικό καικαι
βελτίωσηβελτίωση τηςτης εκπαιδευτικήςεκπαιδευτικής ερευνητικήςερευνητικής
διαδικασίαςδιαδικασίας

ΣύνδεσµοςΣύνδεσµος ΕλληνικώνΕλληνικών ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών

βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών καικαι επιτεύγµαταεπιτεύγµατα((22//44))



ΣύνδεσµοςΣύνδεσµος ΕλληνικώνΕλληνικών ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών

βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών καικαι επιτεύγµαταεπιτεύγµατα((33//44))

�� ΖέφυροςΖέφυρος

�� ΣυλλογικόςΣυλλογικός κατάλογοςκατάλογος ΕλληνικώνΕλληνικών ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών

βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών((ΣΚΕΑΒΣΚΕΑΒ))

�� ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική πρόσβασηπρόσβαση στοστο πλήρεςπλήρες κείµενοκείµενο

επιστηµονικώνεπιστηµονικών περιοδικώνπεριοδικών καικαι βιβλιογραφικώνβιβλιογραφικών

βάσεωνβάσεων δεδοµένωνδεδοµένων



�� ΜονάδαΜονάδα ΟλικήςΟλικής ΠοιότηταςΠοιότητας ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών

βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών((ΜΟΠΑΒΜΟΠΑΒ))

�� ∆ίκτυο∆ίκτυο ∆ιαδανεισµού∆ιαδανεισµού ΕλληνικώνΕλληνικών ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών

ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών((VDX)VDX)

�� ΚεντρικήΚεντρική µηχανήµηχανή ΜεταΜετα--αναζήτησηςαναζήτησης((MetasearchMetasearch) ) 

γιαγια πρόσβασηπρόσβαση στιςστις πηγέςπηγές τουτου ΣΕΑΒΣΕΑΒ((βιβλίαβιβλία, , 

εκδότεςεκδότες, , άρθραάρθρα κκ..αα.).)

ΣύνδεσµοςΣύνδεσµος ΕλληνικώνΕλληνικών ΑκαδηµαϊκώνΑκαδηµαϊκών

βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών καικαι επιτεύγµαταεπιτεύγµατα((44//44))



ΑκαδηµαϊκέςΑκαδηµαϊκές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι

ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη νέωννέων διαύλωνδιαύλων επιστηµονικήςεπιστηµονικής
επικοινωνίαςεπικοινωνίας καικαι ενηµέρωσηςενηµέρωσης τουτου διδακτικούδιδακτικού
προσωπικούπροσωπικού µεµε τητη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη προγραµµάτωνπρογραµµάτων πληροφοριακήςπληροφοριακής

παιδείαςπαιδείας απόαπό πολλέςπολλές ακαδηµαϊκέςακαδηµαϊκές

�� ΑλλάζειΑλλάζει οο τρόποςτρόπος διδασκαλίαςδιδασκαλίας, , οο φοιτητήςφοιτητής

αναπτύσσειαναπτύσσει κριτικήκριτική σκέψησκέψη καικαι καταργείταικαταργείται

σταδιακάσταδιακά τοτο έναένα καικαι µοναδικόµοναδικό σύγγραµµασύγγραµµα



ΑκαδηµαϊκέςΑκαδηµαϊκές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι

ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία

�� ΟΟ φοιτητήςφοιτητής αναπτύσσειαναπτύσσει δεξιότητεςδεξιότητες αναζήτησηςαναζήτησης, , 

επικαιροποίησηςεπικαιροποίησης καικαι αξιολόγησηςαξιολόγησης τηςτης

διαθέσιµηςδιαθέσιµης πληροφορίαςπληροφορίας

�� ΗΗ χρήσηχρήση τωντων ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών τηςτης

βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης απόαπό τουςτους σπουδαστέςσπουδαστές αυξάνεταιαυξάνεται

σηµαντικάσηµαντικά



Πληροφοριακή παιδεία…ορισµόςΠληροφοριακή παιδεία…ορισµός

ΩςΩς πληροφοριακήπληροφοριακή παιδείαπαιδεία ορίζεταιορίζεται ηη δυνατότηταδυνατότητα

αναγνώρισηςαναγνώρισης, , εντοπισµούεντοπισµού, , αξιολόγησηςαξιολόγησης, , 

οργάνωσηςοργάνωσης καικαι αποτελεσµατικήςαποτελεσµατικής δηµιουργίαςδηµιουργίας

καικαι χρήσηςχρήσης τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας µεµε σκοπόσκοπό νανα

διεκπεραιωθείδιεκπεραιωθεί έναένα θέµαθέµα ήή προβληµατισµόςπροβληµατισµός

((UNESCOUNESCO,2003),2003)



ΠληροφοριακήΠληροφοριακή παιδείαπαιδεία καικαι

ακαδηµαϊκήακαδηµαϊκή βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη

�� ΗΗ συνεχήςσυνεχής εκπαίδευσηεκπαίδευση τωντων χρηστώνχρηστών τηςτης
ενισχύονταςενισχύοντας παράλληλαπαράλληλα τητη διαδια βίουβίου εκπαίδευσηεκπαίδευση

�� ΗΗ εκπαίδευσηεκπαίδευση τουτου διδακτικούδιδακτικού καικαι ερευνητικούερευνητικού
προσωπικούπροσωπικού σεσε θέµαταθέµατα πληροφοριακήςπληροφοριακής
παιδείαςπαιδείας, , νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών καικαι πηγώνπηγών
πληροφόρησηςπληροφόρησης

�� ΈνταξηΈνταξη τηςτης πληροφοριακήςπληροφοριακής παιδείαςπαιδείας ωςως ειδικούειδικού
µαθήµατοςµαθήµατος στοστο πρόγραµµαπρόγραµµα σπουδώνσπουδών τωντων
σχολώνσχολών



�� ΑµφίδροµηΑµφίδροµη συνεργασίασυνεργασία τωντων βιβλιοθηκονόµωνβιβλιοθηκονόµων
καικαι εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών

�� ΧρήσηΧρήση τωντων νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών καικαι άµεσηάµεση
αξιοποίησήαξιοποίησή τουςτους στηνστην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία

�� ∆ιοργάνωση∆ιοργάνωση σεµιναρίωνσεµιναρίων καικαι άλλωνάλλων εκδηλώσεωνεκδηλώσεων
γιαγια τηντην ενηµέρωσηενηµέρωση τωντων βιβλιοθηκονόµωνβιβλιοθηκονόµων σεσε
θέµαταθέµατα πληροφοριακήςπληροφοριακής παιδείαςπαιδείας

Πληροφοριακή παιδεία και Πληροφοριακή παιδεία και 

ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκηακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη



ΑκαδηµαϊκέςΑκαδηµαϊκές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι

τοπικέςτοπικές κοινωνίεςκοινωνίες

ΗΗ κοινωνικάκοινωνικά υπεύθυνηυπεύθυνη ακαδηµαϊκήακαδηµαϊκή βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη::

��ΣέβεταιΣέβεται τοτο κοινωνικόκοινωνικό περιβάλλονπεριβάλλον τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας
στηνστην οποίαοποία δραστηριοποιείταιδραστηριοποιείται

��««ΞΞεκλειδώνειεκλειδώνει»» καικαι επεκτείνειεπεκτείνει τιςτις δράσειςδράσεις τηςτης
εκτόςεκτός τηςτης ακαδηµαϊκήςακαδηµαϊκής κοινότηταςκοινότητας

��ΥποστηρίζειΥποστηρίζει τουςτους επικοινωνιακούςεπικοινωνιακούς τηςτης ρόλουςρόλους
προςπρος τηντην τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία



�� ΓίνεταιΓίνεται αρωγόςαρωγός στηνστην προετοιµασίαπροετοιµασία τουτου ψηφιακούψηφιακού
πολίτηπολίτη µέσωµέσω τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης προγραµµάτωνπρογραµµάτων διαδια
βίουβίου µάθησηςµάθησης καικαι πληροφοριακήςπληροφοριακής παιδείαςπαιδείας

�� ΕνισχύΕνισχύειει τητη δηµόσιαδηµόσια εικόναεικόνα τηςτης καικαι τοτο κοινωνικόκοινωνικό
τηςτης κύροςκύρος

ΑκαδηµαϊκέςΑκαδηµαϊκές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι

τοπικέςτοπικές κοινωνίεςκοινωνίες



ΗΗ σύγχρονησύγχρονη ακαδηµαϊκήακαδηµαϊκή βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη

δύναταιδύναται

�� ΝΝαα υποστηρίξειυποστηρίξει µέσωµέσω προγραµµάτωνπρογραµµάτων τοτο

δικαίωµαδικαίωµα όλωνόλων γιαγια ισότιµηισότιµη πρόσβασηπρόσβαση στηστη

γνώσηγνώση

�� ΝΝαα παρέχειπαρέχει δυνατότητεςδυνατότητες εκπαίδευσηςεκπαίδευσης καικαι

κοινωνικήςκοινωνικής ένταξηςένταξης σεσε άτοµαάτοµα διαφορετικήςδιαφορετικής

µητρικήςµητρικής γλώσσαςγλώσσας((αλλοδαπούςαλλοδαπούς))



ΗΗ σύγχρονησύγχρονη ακαδηµαϊκήακαδηµαϊκή

βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη δύναταιδύναται

�� ΝΝαα διοργανώνειδιοργανώνει επιµορφωτικάεπιµορφωτικά σεµινάριασεµινάρια καικαι

ηµερίδεςηµερίδες ενηµέρωσηςενηµέρωσης τωντων κατοίκωνκατοίκων

ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως εθνικότηταςεθνικότητας

�� ΝΝαα εκπονείεκπονεί προγράµµαταπρογράµµατα διαδια βίουβίου µάθησηςµάθησης καικαι

πληροφοριακήςπληροφοριακής παιδείαςπαιδείας προςπρος τοντον πολίτηπολίτη µεµε

σκοπόσκοπό τηντην σταδιακήσταδιακή ένταξήένταξή τουτου στηνστην κοινωνίακοινωνία

τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας



�� ΝαΝα αναπτύσσειαναπτύσσει συνεργασίεςσυνεργασίες µεµε τοπικούςτοπικούς φορείςφορείς, , 
πολιτιστικούςπολιτιστικούς συλλόγουςσυλλόγους,  ,  σχολείασχολεία, , δηµόσιεςδηµόσιες ήή
δηµοτικέςδηµοτικές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι άλλαάλλα εκπαιδευτικάεκπαιδευτικά ιδρύµαταιδρύµατα
ήή σχολέςσχολές τηςτης περιοχήςπεριοχής

�� ΝΝαα προσφέρειπροσφέρει κοινωνικέςκοινωνικές υπηρεσίεςυπηρεσίες σεσε ειδικέςειδικές
πληθυσµιακέςπληθυσµιακές οµάδεςοµάδες((άτοµαάτοµα τρίτηςτρίτης ηλικίαςηλικίας, , άτοµαάτοµα µεµε
παραβατικήπαραβατική συµπεριφοράσυµπεριφορά) ) γιαγια τηντην οµαλότερηοµαλότερη ένταξήένταξή
τουςτους στηνστην τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία

Η σύγχρονη ακαδηµαϊκή Η σύγχρονη ακαδηµαϊκή 

βιβλιοθήκη δύναταιβιβλιοθήκη δύναται



�� ΝΝαα συγκεντρώνεισυγκεντρώνει καικαι νανα παρέχειπαρέχει πληροφοριακόπληροφοριακό
υλικόυλικό άµεσαάµεσα σχετιζόµενοσχετιζόµενο µεµε τατα επίκαιραεπίκαιρα θέµαταθέµατα
καικαι προβλήµαταπροβλήµατα πουπου αντιµετωπίζειαντιµετωπίζει ηη τοπικήτοπική
κοινωνίακοινωνία

�� ΝΝαα αναδεικνύειαναδεικνύει µέσωµέσω τηςτης ψηφιοποίησηςψηφιοποίησης
τοπικώντοπικών συλλογώνσυλλογών γενικούγενικού ήή ειδικούειδικού
ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος τατα τοπικάτοπικά ιδιαίτεραιδιαίτερα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

�� ΝΝαα προβάλλειπροβάλλει τοτο κοινωνικόκοινωνικό τηςτης έργοέργο
αξιοποιώνταςαξιοποιώντας όλαόλα τατα εργαλείαεργαλεία τουτου
επιχειρηµατικούεπιχειρηµατικού µάρκετινγκµάρκετινγκ

Η σύγχρονη ακαδηµαϊκή Η σύγχρονη ακαδηµαϊκή 

βιβλιοθήκη δύναταιβιβλιοθήκη δύναται



ΠροβάλλειΠροβάλλει τοτο κοινωνικόκοινωνικό τηςτης έργοέργο

ΑξιοποιώνταςΑξιοποιώντας::

�� ΤιΤιςς υπηρεσίεςυπηρεσίες διαδικτύουδιαδικτύου καικαι διαθέτονταςδιαθέτοντας
ελεύθερηελεύθερη πρόσβασηπρόσβαση στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο γιαγια τοτο ευρύευρύ
κοινόκοινό

�� ΣΣυµµετέχονταςυµµετέχοντας στηνστην πολιτιστικήπολιτιστική δραστηριότηταδραστηριότητα
τηςτης τοπικήςτοπικής κοινωνίαςκοινωνίας

�� ΑΑναπτύσσονταςναπτύσσοντας συνεργασίεςσυνεργασίες µεµε τατα τοπικάτοπικά µέσαµέσα
µαζικήςµαζικής ενηµέρωσηςενηµέρωσης

�� ΜΜάρκετινγκάρκετινγκ απόαπό στόµαστόµα σεσε στόµαστόµα((buzz buzz 
marketingmarketing))



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα……

ΗΗ ΑκαδηµαϊκήΑκαδηµαϊκή βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη πρέπειπρέπει::

�� ΝΝαα αποτελείαποτελεί σηµείοσηµείο αναφοράςαναφοράς τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας
όπουόπου δραστηριοποιείταιδραστηριοποιείται, , χώροςχώρος προσπελάσιµοςπροσπελάσιµος
καικαι ανοιχτόςανοιχτός στοστο κοινόκοινό

�� ΝΝαα αναπτύσσειαναπτύσσει αµφίδροµηαµφίδροµη σχέσησχέση µεµε τηντην τοπικήτοπική
κοινωνίακοινωνία



�� ΝΝαα προβάλλειπροβάλλει τοτο έργοέργο τηςτης

�� ΝΝαα συµβάλλεισυµβάλλει ενισχύονταςενισχύοντας τητη δηµόσιαδηµόσια εικόναεικόνα

τηςτης ώστεώστε ηη κοινωνίακοινωνία νανα γίνειγίνει πιοπιο δηµοκρατικήδηµοκρατική, , 

ανθρώπινηανθρώπινη καικαι δίκαιηδίκαιη έχονταςέχοντας πάνταπάντα στοστο κέντροκέντρο

τοντον πολίτηπολίτη

Συµπεράσµατα…Συµπεράσµατα…



ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ……

ΚατερίναΚατερίνα ΠετροπούλουΠετροπούλου, , ΒιβλιοθηκονόµοςΒιβλιοθηκονόµος

�� katrin@uop.grkatrin@uop.gr


