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Πξψηα – πξψηα ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ Οξγαλσηηθή 

Δπηηξνπή Δλίζρπζεο Βηβιηνζεθψλ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κεηέρσ ζην 

ζεκεξηλφ ζπλέδξην ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ 

Βηβιηνζεθψλ, Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Ραδηνηειεφξαζεο. Η εηζήγεζή κνπ ζα πεξηνξηζζεί κφλν ζε πνιηηηθέο γηα ηηο 

Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη νη 

45 Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Σα ζέκαηα πνιηηηθήο ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ ήηαλ αληηθείκελν αξρηθά ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Βηβιηνζεθψλ, Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ κε ην ίδην αληηθείκελν, 

πνπ ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο σο φξγαλν επηζηεκνληθφ, 

επνπηηθφ, ζπληνληζηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία, ην Γεληθφ πκβνχιην επνπηεχεη, ζπληνλίδεη θαη εμεηδηθεχεη ζέκαηα 

νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο δχν δηεπζχλζεσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ, ηεο 

Γηεχζπλζεο Βηβιηνζεθψλ θαη Γεληθψλ Αξρείσλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηεο 
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Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο, θαζψο θαη ησλ ππ’ απηψλ επνπηεπφκελσλ 

ππεξεζηψλ, πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 141 ππεξεζίεο. 

 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο, 

ην 2004, ειήθζεζαλ ππφςε: 

 

 Η γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ζ’ 

έλα κεγάιν κέξνο απφ απηέο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ νκφινγσλ βηβιηνζεθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο 

απηή δηαγξάθεθε ζε ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, θαη νθείιεηαη 

θπξίσο ζε ειιείςεηο, πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ επηζπκεηή αλάπηπμε θαη 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 Η κεγάιε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη κάιηζηα εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

 

 Οη πεξηνξηζκέλεο πηζηψζεηο, πνπ φρη κφλν δελ επέηξεπαλ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο, αιιά δπζθφιεπαλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 Η θαζπζηέξεζε ηεο εηζαγσγήο ζ’ απηέο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, γηα ηε 

κεηάβαζή ηνπο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ζηνπο λένπο ξφινπο ησλ 

βηβιηνζεθψλ, πνπ απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηα 

λεφηεξα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ππνζηήξηδαλ πιένλ 

πξνσζεκέλεο δξάζεηο ζηηο βηβιηνζήθεο. 

 

Οη δπζάξεζηεο απηέο δηαπηζηψζεηο κέζα ζ’ έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη κε 

ηαρείο κάιηζηα ξπζκνχο πεξηβάιινλ, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο, 

θαηέζηεζαλ αλαγθαίν ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη γεληθφηεξα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ βηβιηνζεθψλ. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (Ν.3149 / 2003), πνπ πξνβιέπεη εληαίεο δξάζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ, 

θξίζεθε πξνζθνξφηεξε κηα θεληξηθά ζρεδηαζκέλε πνιηηηθή, πνπ ζα επηηάρπλε 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμήο ηνπο. 

 

Έηζη, κε απηέο ηηο ζέζεηο θαη έρνληαο ππφςε ην ζηελφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 

πνπ θάζε άιιν παξά αλαπηπμηαθφο ήηαλ, επηδηψμακε ηελ έληαμε πξνηάζεσλ 
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αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, φρη φκσο ρσξίο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην πψο θαη θαηά πφζνλ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ  

ηα πξνγξάκκαηα απηά, ρσξίο βαζηθέο γλψζεηο ηεο λέαο ηερλνινγίαο απφ 

κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Γελ έκελε παξά λα θαιπθζεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε έιιεηςε απηή κε 

κεγάιεο έθηαζεο ζεκηλάξηα γηα ην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ, απφ ην  2004 

έσο ζήκεξα. Δπηδηψρζεθε επίζεο ε αληηκεηψπηζε απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ε επίιπζε θαη άιισλ πξνβιεκάησλ, φπσο ήηαλ 

π.ρ. ζέκαηα θηεξηαθά, αχμεζε πξνζσπηθνχ θαη ρξεκαηνδφηεζεο θ.ιπ., πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά δηάθνξεο δξάζεηο ησλ βηβιηνζεθψλ. 

 

Γη’ απηφ ζα δηεμέιζνπκε πνιχ ζχληνκα, ζρεδφλ επηγξακκαηηθά, ηα επί κέξνπο 

βαζηθά ζέκαηα, ζηα νπνία εζηίαζε ηε δξάζε ηεο ε θεληξηθά ζρεδηαζκέλε 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζακε, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

βηβιηνζεθψλ. 

 

Κηηριακά Θέμαηα 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε θαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, γηα ηελ χπαξμε θαη νκαιή 

ιεηηνπξγία κίαο βηβιηνζήθεο, φπσο φινη γλσξίδνπκε, είλαη ε εμαζθάιηζε ελφο 

θαηάιιεινπ θηεξίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα πξνβιήκαηα είλαη κεγάια. 

Σν κεγαιχηεξν κεηαμχ απηψλ ήηαλ ην θηεξηαθφ πξφβιεκα ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο, ην νπνίν φκσο θαίλεηαη φηη βξήθε απηφ ηνλ θαηξφ ηε 

ιχζε ηνπ. 

 

Επίλσζη ηοσ κηηριακού προβλήμαηος ηης Εθνικής Βιβλιοθήκης ηης 

Ελλάδος 

 

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ε Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο αληηκεηψπηδε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίαο νμχηαην πξφβιεκα γηα ηε ζηέγαζε ησλ ζεζαπξψλ ηεο. 

Πξφζθαηα απέθηεζε κε αγνξά θηήξην 3.500 η.κ., ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

9.970.000 €. ήκεξα, γίλνληαη εξγαζίεο δηαξξχζκηζεο θαη αμηνπνίεζεο  ησλ 
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εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ θαη παξάιιεια γίλεηαη κεηαθνξά ζ’ απηφ βηβιηαθνχ 

πιηθνχ απφ ηα άιια θηήξηα-παξαξηήκαηα ηεο ΔΒΔ. 

 

Δπίζεο, ην 2007 ππνγξάθεθε Μλεκφλην κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη 

ηνπ Ιδξχκαηνο «ηαχξνο . Νηάξρνο», γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ, κεγάινπ θαη 

ζχγρξνλνπ θηεξίνπ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο, καδί κε ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ, ζην Φαιεξηθφ Γέιηα. Έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 

αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ δηθνχ καο Σνκέα ήηαλ νπζηαζηηθή. 

 

Οη ίδηνη θνξείο αληηκεηψπηζαλ επίζεο ην θηεξηαθφ ησλ άιισλ Γεκφζησλ 

Βηβιηνζεθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη παξά ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, θηίζζεθαλ κεγάιεο βηβιηνζήθεο, φπσο είλαη ε Γεκφζηα 

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ησλ εξξψλ, ε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Λάξηζαο, 

πνπ νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ έηνπο, ελψ μεθηλάεη νζνλνχπσ ε δεκνπξάηεζε 

γηα ην θηήξην ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο  Βηβιηνζήθεο ηνπ Ρεζχκλνπ. Δληάρζεθαλ 

ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ε αλέγεξζε ή απνθαηάζηαζε θηεξίσλ ησλ 

Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ Καξδίηζαο, Αξεφπνιεο, Υίνπ, Φιψξηλαο, Κφληηζαο, 

Μνιάσλ, Κέξθπξαο, Καιακάηαο θαη Υαιθίδαο. Δπίζεο, ιεηηνχξγεζαλ δχν λέεο 

δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, ηεο Καιακάηαο θαη ηεο Έδεζζαο θαη εγθξίζεθε ε 

δεκηνπξγία άιισλ δχν, ηεο Καξδίηζαο θαη ηνπ Βειεζηίλνπ. Αληίζηνηρα έξγα 

έγηλαλ θαη γηα ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο. 

 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ηνληζζεί εδψ φηη δελ 

ππήξμε πξνεγνχκελν ζην παξειζφλ έληαμεο ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

ηφζσλ πνιιψλ λέσλ έξγσλ (14) γηα Βηβιηνζήθεο καδί κε ηα Αξρεία, ζπλνιηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ 19.900.000€. 

 

Προζωπικό 

 

ρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ, πνπ είλαη επίζεο κεηά ην θηεξηαθφ ν δεχηεξνο 

ζεκαληηθφο ή εμίζνπ ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 
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βηβιηνζεθψλ, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε κεγάιε έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

αληηκεησπίζζεθε απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ηνπ 

ΤΠΟΙΟ. ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο θαη ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο 

ζρεδφλ δηπιαζηάζζεθε απφ ην 2004 – 2008, κέζσ ΑΔΠ ή κεηαηάμεσλ, ν 

αξηζκφο ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ κνλίκσλ θαη ΙΓΑΥ ππαιιήισλ ην 2004 (απφ 

162 έγηλε 313), ελψ ησλ Αξρείσλ ηξηπιαζηάζζεθε (απφ 67 έγηλε 209).  Δίλαη 

απφ ηηο ιίγεο θνξέο, γηα λα κελ πσ ε κνλαδηθή, φηαλ πξν δηεηίαο, ην 2007, σο 

Δηδηθή Γξακκαηεία δηεθδηθήζακε απφ ην ΤΠΟΙΟ θαη καο έδσζε ηειηθά 95 ζέζεηο, 

50 γηα Αξρεία θαη 45 γηα Βηβιηνζήθεο. 

 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ην γεγνλφο ηεο έγθξηζεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ κηαο πξφηαζεο 

καο γηα ηελ Καηάξηηζε Πξνγξάκκαηνο Απφθηεζεο Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο 

(Stage) θαη ηεο πξφζιεςεο 569 αλέξγσλ, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ θαηαλεκήζεθαλ 

ζε φιεο ηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο. 

 

Επιμόρθωζη προζωπικού Δημόζιων Βιβλιοθηκών  

 

ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ, ιφγσ ηεο 

αιιαγήο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπο ξφινπ ζε λέεο ζχγρξνλεο κνξθέο, σο θέληξα 

ζπγθέληξσζεο, νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηάδνζεο ηεο γλψζεο, φπσο θαη 

σο θέληξα πξφζβαζεο ζηελ έληππε θαη ειεθηξνληθή πιεξνθνξία, κε δχν ιφγηα 

σο πβξηδηθνί νξγαληζκνί ζήκεξα, ήηαλ αλαγθαία ε επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ απηψλ ηφζν ζε ζέκαηα εμέιημεο ηνπ θιάδνπ 

ηνπο, φζν θαη θπξίσο ζε ζέκαηα λέαο ηερλνινγίαο ζηηο βηβιηνζήθεο. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Δηδηθή Γξακκαηεία θαη ζηε ζπλέρεηα ην Γεληθφ 

πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΝΔΠ νξγάλσζαλ εθηεηακέλν πξφγξακκα 

ζεκηλαξίσλ κε ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

βηβιηνζεθψλ, φπσο θαη ησλ Αξρείσλ αληίζηνηρα, κε πινχζηα ζεκαηνινγία. 

 

πλνιηθά, θαηά ην δηάζηεκα 2004 – 2008 ψο θαη ην α’ ηξίκελν ηνπ 2009, 

πινπνηήζεθαλ 82 ζεκηλάξηα γηα βηβιηνζήθεο θαη αξρεία, επεηδή αξθεηά απφ 

απηά είραλ θνηλφ αληηθείκελν θαη γηα ηνπο δχν θνξείο, ηα νπνία 
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παξαθνινχζεζαλ 1411 ππάιιεινη, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

παξαθνινχζεζαλ 3 θαη 4 ζεκηλάξηα. 

 

Δπηπιένλ, ζπλεξγαζζήθακε ζηελά κε ηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη ην ΙΝΔΠ, ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ γηα 750 εθπαηδεπηηθνχο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη ππάιιεινη απηνί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηηο 500 ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, φζνλ αθνξά κφλν ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ. ιε ε άιιε εξγαζία ηεο ειεθηξνληθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπ βηβιηαθνχ πιηθνχ 13.000 ηφκσλ εληχπσλ, πνπ εζηάιεζαλ 

ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, έγηλε απφ 

βηβιηνζεθνλφκνπο ζηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ. 

 

Δπεηδή πηζηεχνπκε φηη ν αλζξψπηλνο παξάγσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο, αλ φρη ηνλ ζεκαληηθφηεξν, ζπληειεζηή επηηπρίαο ησλ 

δξάζεσλ ησλ βηβιηνζεθψλ, επηρεηξήζακε κε ηα ζεκηλάξηα απηά, πνπ 

ζπλερίδνληαη ψο ζήκεξα, ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ, ζε κία 

επξείαο θιίκαθαο ζέκαηα απφ ηε ζπκπιήξσζε δηαπηζησκέλσλ θελψλ θαη 

ειιείςεσλ έσο ηε ζχγρξνλε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ησλ αλζξψπηλσλ, πιηθψλ 

θαη πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ θαη ηελ απφθηεζε αθφκε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο σο εθπαηδεπηέο. 

 

Σσνεργαζίες  

 

Πνιιέο ζπλεξγαζίεο αλαπηχρζεθαλ κε νκφινγνπο θαη ζπλαθείο θνξείο ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα φκσο νθείισ λα ηνλίζσ ηε ζπλεξγαζία κε ηα 

ζρνιεία, ιφγσ ηεο θηλεηήο βηβιηνζήθεο, πνπ επηζθέπηεηαη πεξηζζφηεξα απφ 

2.000 δαλεηζηηθά θέληξα ζηα ζρνιεία θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ρσξίο σζηφζν λα ππνηηκάηαη ην έξγν ηνπο πξνο 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Με ην έξγν απηφ έρνπκε κία 

απφ ηηο εληαίεο δξάζεηο, πνπ θαηεπζχλεηαη επίζεο απφ ην θέληξν. 

 

ε δηεζλή ζέκαηα, φπσο ήηαλ ε δηεθδίθεζε ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ηεο  

IFLA γηα ην 2009, ζπλεξγαζηήθακε σο Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ΤΠΔΠΘ κε 
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εμέρνληα ζηειέρε ηεο βηβιηνζεθνλνκηθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο. Πξφζθαηα σο 

Γεληθφ πκβνχιην δηεθδηθήζακε ηελ έγθξηζε ηεο Αζήλαο σο ηφπνπ 

δηνξγάλσζεο κίαο Pre-Conference, ηνπ Marketing and Management Section & 

ηνπ Management of Library Associations ηεο IFLA 2009, πνπ ζα γίλεη, φπσο 

ζαο έρνπκε ελεκεξψζεη, απφ 19-21 Απγνχζηνπ 2009. 

 

Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηά πνπ αλαθέξακε δηθαηψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ 

Κέληξνπ, φκσο ζηελ παξνχζα θάζε, φπνπ νη βηβιηνζήθεο έρνπλ μεθηλήζεη ηελ 

αλνδηθή ηνπο πνξεία, ε ζπλέρηζε απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη επηβεβιεκέλε 

πξνθεηκέλνπ λα κε δηαθνπεί ε εμέιημή ηεο. 

 

Κοινοηικά Προγράμμαηα 

 

ήκεξα, πάλησο, είλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην φηη ν κεγαιχηεξνο άμνλαο ζηνλ 

νπνίν ζηεξίρζεθε θαη ζηεξίδεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ, φπσο θαη 

ησλ αξρείσλ είλαη ηα επηρεηξεζηαθά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

ηε ζηξνθή ηεο ηειεπηαίαο ρηιηεηίαο μεθίλεζε ε έληαμε έξγσλ ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο θαη ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ ζε θνηλνηηθά 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο. Σα 

βαζηθφηεξα απφ απηά είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΠΔΑΔΚ) θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ). Άιια πξνγξάκκαηα φπσο 

είλαη ν Πνιηηηζκφο, ην Calimera, ην Light, ην EDLnet, ην ENTITLE θαη άιια 

πνιχ κηθξφηεξεο φκσο εκβέιεηαο, έρνπλ επίζεο ζπκκεηνρή ζηνλ επηδησθφκελν 

εθζπγρξνληζκφ. Σα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ζηηο ππνδνκέο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ βηβιηνζεθψλ, θαζψο θαη 

ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ πλεπκαηηθνχ ζεζαπξνχ πνπ δηαζέηνπλ, 

αλέξρνληαη ζε 93, κε πξνυπνινγηζκφ 27.517.304 €. 

 

Δθνική Βιβλιοθήκη ηης Δλλάδος και ΔΠΔΑΔΚ 

 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ πινπνηήζεθε έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν 

γηα ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο 
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ηεο Διιάδνο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.041.482,00 €, πνπ πεξηειάκβαλε 

14 ππνέξγα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ: 

 Βηβιηνζεθνλνκηθή επεμεξγαζία ζπιινγψλ 

 Βηβιηνδεζία έληππνπ πιηθνχ 

 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θ.ιπ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ζηε λέα ηερλνινγία, ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ έξγνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαηξνπή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ ρεηξφγξαθνπ θαη 

δαθηπινγξαθεκέλνπ Γεληθνχ Αιθαβεηηθνχ Καηαιφγνπ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο 

ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη ησλ έληππσλ θαηαιφγσλ ησλ ρεηξφγξαθσλ θσδίθσλ, 

ελψ είλαη ζε εμέιημε ε κεηαθνξά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

πεξηνδηθψλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ςεθηνπνίεζε θαη καδί 

κηθξνθσηνγξάθεζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιινπ έληππνπ πιηθνχ. 

 

Κινηηές Βιβλιοθήκες 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη θπξίσο γηα ηελ Δθπαίδεπζε είλαη ην 

έξγν «Οη Κηλεηέο Βηβιηνζήθεο» ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ, πνπ εληάρζεθε θη 

απηφ ζην ΔΠΔΑΔΚ. Με ην έξγν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ 29 Κηλεηέο Βηβιηνζήθεο, 

νη νπνίεο είλαη εμνπιηζκέλα βηβιηναπηνθίλεηα, ζπλδεκέλα κε δνξπθνξηθή 

ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν θαη ηελ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία 

αλήθνπλ. Δμππεξεηνχλ 2000 δαλεηζηηθά θέληξα, κε έληππν θαη κε έληππν πιηθφ. 

Τπνζηεξίδνπλ θπξίσο ηελ Δθπαίδεπζε, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο 

γίλνληαη ζε ζρνιεία. Παξάιιεια, εμππεξεηνχλ θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ, λνζνθνκεία, θπιαθέο θιπ.  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

νξγάλσζεο ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ, κε ηελ απφθηεζε θνηλνχ γηα φιεο  

ινγηζκηθνχ, ηνπ ΑΒΔΚΣ, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο. Δθαξκφδνπλ έθηνηε θνηλά πξφηππα θαη θαλφλεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ πιηθνχ ηνπο, αλαπηχζζνπλ λέα εξγαιεία, φπσο είλαη ν Θεζαπξφο θαη ν 

πιινγηθφο Καηάινγνο, εθαξκφδνπλ ην δηεζλέο ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα Dewey θαη 

κεηαηξέπνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, δηαζέζηκνπο θαη 



 

www.goethe.de/synergasia 

κέζσ δηαδηθηχνπ. κσο ζα ρξεηαζζεί αθφκε αξθεηφο ρξφλνο γηα λα 

κεηαηξέςνπλ φινπο ηνπο θαηαιφγνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα εληζρχζνπλ 

έηζη ηνλ Δζληθφ πιινγηθφ Καηάινγν Βηβιηνζεθψλ. Διπίδνπκε απηά λα 

νινθιεξσζνχλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 

(ΔΠΑ). 

 

ην ίδην έξγν εληάζζεηαη θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ ζπιινγψλ ησλ Γεκφζησλ 

Βηβιηνζεθψλ κε ηελ αγνξά κεγάινπ αξηζκνχ λέσλ βηβιίσλ, κε ηα νπνία 

εκπινχηηζαλ θαη επηθαηξνπνίεζαλ ηηο ζπιινγέο ηνπο. Έηζη, ηα ζηεξεφηππα ησλ 

έληππσλ ζπιινγψλ δηεπξχλζεθαλ θαη κε νπηηθναθνπζηηθά θαη ειεθηξνληθά 

κέζα. 

 

Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο δηαθίλεζεο ηνπ βηβιηαθνχ πιηθνχ θαη ηεο αχμεζεο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο καδί κε ηηο θηλεηέο, 

καξηπξνχλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη δηθαηνινγνχλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ελέθξηλε ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην 

ΔΠΑ 2008-2013, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπο. 

Ήδε θπθινθφξεζε ε Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» γηα ηηο «Κηλεηέο Βηβιηνζήθεο», 

κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο  ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο.  

 

Κοινωνία ηης Πληροθορίας 

 

ηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΚηΠ αλαπηχρζεθαλ επίζεο 

ηα εμήο έξγα: 

 

 Γημόζια Κένηρα Πληροθόρηζης 

 

ε 46 Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο, καδί κε ηηο 29 Κηλεηέο θαη ζε 30 Γεκνηηθέο, 

εθηειέζζεθαλ 76 έξγα γηα ηε δεκηνπξγία Γεκφζησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο. 

Γειαδή, αλαπηχρζεθε ζε θαζεκία απφ απηέο έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κε 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηέο θαη κε γξήγνξε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, 

πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ επηθνηλσλία κε ην πιηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ, 
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κε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη κε εζληθέο ή δηεζλείο ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο. Η επηηπρία ηνπ έξγνπ απηνχ καξηπξείηαη απφ ην δηπιαζηαζκφ ζ’ 

φιεο ζρεδφλ ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, πνπ είλαη θπξίσο 

καζεηέο θαη θνηηεηέο. πρλά παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξηαθή παηδεία. 

 

Δπίζεο, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη φια ηα Κέληξα ησλ δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ 

βηβιηνζεθψλ απέθηεζαλ εηδηθφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, κε πιηθφ θαη 

πξνγξάκκαηα, γηα ΑκΔΑ, βαζηθά γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. 

 

Γημιοσργία ιζηοζελίδων 

 

ε φιεο ζρεδφλ ηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο δεκηνπξγήζεθαλ ηζηνζειίδεο, κε 

ζηφρν λα απνηειέζνπλ δσηηθφ κέξνο θάζε βηβιηνζήθεο θαη λα εμππεξεηείηαη 

επηηφπνπ θαη εμ απνζηάζεσο ε πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ζηελ πιεξνθφξεζε. 

Με απηφ ην έξγν δεκηνπξγήζεθε ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Βέξνηαο Πχιε 

Ιζηνζειίδσλ, γλσζηή σο Infolibraries, ζηελ νπνία θηινμελείηαη θαη έλαο αξηζκφο 

ηζηνζειίδσλ ησλ δεκνηηθψλ βηβιηνζεθψλ. 

 

Ψηθιοποίηζη σλικού Δθνικής Βιβλιοθήκης ηης Δλλάδος και Γημόζιων 

Βιβλιοθηκών ζηην Περιθέρεια 

 

Με ην έξγν «Φεθηνπνίεζε, Ηιεθηξνληθή Αξρεηνζέηεζε θαη Γηάζεζε ηεο 

πιινγήο Υεηξνγξάθσλ Κσδίθσλ θαη Οκνηνηχπσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο 

Διιάδνο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 439.183,90 €, πνπ εληάρζεθε ζην ΔΠ 

ΚηΠ, ςεθηνπνηήζεθε κέξνο ησλ ζπιινγψλ ηεο.  

 

Σν έξγν ςεθηνπνίεζεο πιηθνχ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ, πνπ πινπνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, αθνξά 

ζηελ ςεθηνπνίεζε 16.200.000 ζειίδσλ έληππνπ πιηθνχ απφ φιεο ηηο Γεκφζηεο 

Βηβιηνζήθεο, κε πξνυπνινγηζκφ 5.650.000 €. Με ην έξγν απηφ έλαο κεγάινο 

φγθνο βηβιίσλ θαη άιισλ κνξθψλ βηβιηαθνχ πιηθνχ ζα είλαη δηαζέζηκν κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, παξφκνηα, αιιά πνιχ κηθξφηεξα έξγα ςεθηνπνίεζεο 

500.000 ζειίδσλ, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 
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Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) θαη απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ) 

πινπνηήζεθαλ απφ ηηο Βηβιηνζήθεο ηεο Υίνπ, ηεο Μπηηιήλεο θαη ηνπ 

Αξγνζηνιίνπ. Απφ ηδησηηθφ θνξέα ρξεκαηνδνηήζεθε, επίζεο, ε ςεθηνπνίεζε 

παιαηψλ θαη ζπάλησλ βηβιίσλ ηεο πνιχηηκεο βηβιηνζήθεο ηεο Αλδξίηζαηλαο, κε 

ηε βνήζεηα θαη ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην 

ηεο ελίζρπζεο ησλ ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ. 

 

Δπίζεο, ην έξγν απηφ ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ αθνξά θαη ζηελ απφθηεζε 

ινγηζκηθνχ ArchivalWare γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ςεθηνπνηεκέλνπ βηβιηαθνχ πιηθνχ ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε, ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ θαη 

άιια ζπλαθή. 

 

Η ζπκβνιή ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζηε δηα βίνπ κάζεζε είλαη πξνθαλήο. 

Θα σθειήζεη, επίζεο, πνιινχο ηνκείο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, νη επηζηήκεο, 

ε έξεπλα θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Θα ζπκβάιεη αθφκε ζηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Απφ ηελ άιιε, ζα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, αθνχ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηνγελέο θπζηθφ πιηθφ, αιιά 

ην αληίζηνηρν ςεθηαθφ, θαη αζθαιψο ζηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Αμίδεη ίζσο λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζε αλαθνίλσζή ηεο 

πξφβαιε ηελ Διιάδα σο παξάδεηγκα θξάηνπο-κέινπο, πνπ πξνσζεί θαη 

ρξεκαηνδνηεί ηελ ςεθηνπνίεζε ζηα αξρεία, ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα κνπζεία. Να 

πξνζζέζνπκε εδψ φηη θαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο θαη ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεφξαζε έγηλαλ αλάινγα έξγα ςεθηνπνίεζεο αξρεηαθνχ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 

Ενιζτσμένες δράζεις ζηις βιβλιοθήκες 

 

Με ηα κέζα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ φια απηά ηα έξγα, νη βηβιηνζήθεο: 

 Δληζρχνπλ δξάζεηο απηνκφξθσζεο, κία παξαδνζηαθή ιεηηνπξγία ηεο 

Βηβιηνζήθεο, πνπ εληζρχεη ην άηνκν ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

ηεο γλψζεο. 
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 Τπνζηεξίδνπλ κε ην πιηθφ ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ηηο ηππηθέο ή κε 

ηππηθέο ή άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, φπσο ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

ζρνιεία, ηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο, ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

αληίζηνηρα θιπ.  

 Γηνξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο ή ην επξχηεξν 

θνηλφ ηνπο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ πιεξνθνξηαθή παηδεία. 

 

Βιβλιοθήκες-νέες δσναηόηηηες (1/2) 

 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζχγρξνλσλ έξγσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα, φπσο: 

 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπο. 

 Η εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ ηνπο. 

 Η δηαζχλδεζε ησλ κηθξψλ θνηλσληψλ ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο κε ηα 

κεγάια θέληξα ηεο γλψζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 Η αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε νκφινγνπο θνξείο ή άιια πνιηηηζηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θπξίσο ζρνιεία. 

 Η ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ ΑΜΔΑ ζηηο πεγέο γλψζεο. 

 Η ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζηελ Α/ζκηα θαη 

Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηηο καζεηηθέο θαη θνηηεηηθέο εξγαζίεο. 

 Η ελίζρπζε ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη ε ίζε πξφζβαζε ζε απηήλ. 

 

Βιβλιοθήκες-νέες δσναηόηηηες (2/2) 

 

Οη Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ ηψξα λέεο δπλαηφηεηεο, φπσο είλαη: 

 

 Η ππνζηήξημε ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηνπο, κε ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ απφ ηηο ζπιινγέο 

ηνπο. 
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 Η ζπκβνιή ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, θπξίσο ησλ κεηαλαζηψλ, κε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Η ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ βησκαηηθψλ εθαξκνγψλ κάζεζεο πρ. 

πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ, ςεθηαθψλ δηεγήζεσλ 

θ.ιπ. 

 Η αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ησλ Δπάισησλ Κνηλσληθψλ 

Οκάδσλ (ΔΚΟ), κε εηδηθέο ζπιινγέο πνπ δηαθηλνχληαη απφ ηηο Κηλεηέο 

Βηβιηνζήθεο. 

 Η ελίζρπζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ην Πεξηβάιινλ, ηελ Δηδηθή 

Αγσγή θ.ιπ. 

 Η ζπκβνιή ζηελ ηαρχηεξε έληαμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κέζσ ησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο 

θ.ιπ. 

 

Απηά θαη πνιιά άιια αθφκε κπνξνχλ φιεο νη Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο λα 

πξνζθέξνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηνπηθψλ ηνπο 

θνηλσληψλ θαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα, κε ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Προηάζεις για ηο μέλλον ηων Δημόζιων Βιβλιοθηκών (1/3) 

 

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πινπνηεκέλσλ έξγσλ θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο αξκνδίσο γηα ηελ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα 

πιεξνθνξηθήο, φπσο: 

 

 Τπνζηήξημε ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ησλ Βηβιηνζεθψλ  

α)   ηε ζπληήξεζε  - δηαηήξεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ. 

β) ηε ζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε άιια 

ζπζηήκαηα πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ άιισλ ρσξψλ. 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ κε ηε δεκηνπξγία Help-desk.  

 ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ πξφζβαζεο ζην 

ςεθηνπνηεκέλν βηβιηαθφ πιηθφ. 
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Προηάζεις για ηο μέλλον ηων Δημόζιων Βιβλιοθηκών (2/3) 

 

Δπίζεο, έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο γηα λέα έξγα ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη: 

 

 Η νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ζε ειεθηξνληθή κνξθή φισλ ησλ 

θαηαιφγσλ ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ, φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 Η κεηάθξαζε θαη κεηαγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζε άιιεο γιψζζεο, 

γηα δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπο απφ μελφγισζζνπο ρξήζηεο. 

 Η ζπλέρηζε ηεο ςεθηνπνίεζεο κέξνπο ησλ ηεξάζηησλ φγθσλ ηνπ 

βηβιηαθνχ πιηθνχ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο θαη ησλ 

Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

 Η ζπλεξγαζία απφ θνηλνχ ησλ βηβιηνζεθψλ, ησλ αξρείσλ θαη ησλ 

κνπζείσλ, σο ησλ βαζηθφηεξσλ θνξέσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ, γηα εκπινπηηζκφ θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο, 

πξνο φθεινο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο θ.ιπ. 

 Η αλάπηπμε θνηλνπξαμηψλ 

 Η αλάπηπμε ηνπηθψλ δηθηχσλ ζε επίπεδν λνκνχ ή πεξηθέξεηαο κε 

ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ 

 

Προηάζεις για ηο μέλλον ηων Δημόζιων Βιβλιοθηκών (3/3) 

 

Άιιεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λέα έξγα είλαη: 

 

 πλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κηλεηψλ Βηβιηνζεθψλ 

 Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κηλεηψλ Βηβιηνζεθψλ ζηηο ππφινηπεο 16 

Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο. 

 Η ίδξπζε λέσλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ ζε φζνπο λνκνχο δελ 

ππάξρνπλ. 

 Η αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο θαη 

ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ ή ηνπιάρηζηνλ θάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ 

θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα απηφ 

 Ννκηθά Θέκαηα 
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Δίλαη ζαθέο φηη αιιάδνπλ νη παξαδνζηαθνί ξφινη ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο. Ο 

εθζπγρξνληζκφο ηνπο, σζηφζν, είλαη αθφκε ζηελ αξρή. Θα ρξεηαζζεί λα 

ζπλερηζζνχλ, ρσξίο δηαθνπή, ηα επηηπρεκέλα έξγα ησλ Κνηλνηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ, θαη λα πινπνηεζνχλ άιια πην ζχγρξνλα απφ ηα ζεκεξηλά 

πνπ έρνπκε πξνηείλεη. ια καδί ζα πξνσζήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

έξεπλα θαη ηελ επηζηήκε, θαζψο θαη ηελ δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Αθφκε, ζα 

ζπκβάινπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νκφινγεο βηβιηνζήθεο ησλ άιισλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πνπ είλαη θαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

πκπεξάζκαηα:  

 

Απφ ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ζηηο βηβιηνζήθεο κέρξη πξφζθαηα 

δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 

 Έρεη αιιάμεη ην ηνπίν ησλ βηβιηνζεθψλ 

 Έρνπλ απμεζεί νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

 Έρεη επηηεπρζεί πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 

ηε βνήζεηα λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Έρεη απμεζεί κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 

 

Έρνπκε επνκέλσο κηα ζαθή αιιαγή πξνο ην θαιχηεξν (φρη φκσο αθφκε ην 

πξνζδνθψκελν) ζηηο βηβιηνζήθεο θαη έρεη ζεκεησζεί επίζεο αιιαγή κε ηε 

βνήζεηα ηεο λέαο ηερλνινγίαο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ζην λέν ξφιν ησλ 

βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα σο πβξηδηθνί νξγαληζκνί. 

 

ια απηά ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέζακε δηθαηψλνπλ ηελ επηινγή ηεο θεληξηθά 

ζρεδηαζκέλεο πνιηηηθήο, φπνπ ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα έπαημαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν. Σν γεγνλφο φηη απηά ζα ζπλερηζζνχλ 

κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ψο ην 2013, πξνζδηφξηζε θαη ηηο πξνηάζεηο καο γηα 
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έξγα ζε βάζνο ηξηεηίαο θαη πεληαεηίαο, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο πνιηηηθήο πνπ 

εθαξκφζακε ψο ζήκεξα, κε ηελ ειπίδα φηη, απηά ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο 

πξνζπάζεηεο, ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο θαη  ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ζα 

απνηειέζνπλ πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ, 

πνπ είλαη θαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηηο βηβιηνζήθεο καο. 

 

Κιείλνληαο απηή ηε ζχληνκε αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο ηνπ ΤΠΔΠΘ γηα φιεο ηηο 

Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζην 

Γεληθφ πκβνχιην θαη ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ζην ΤΠΔΠΘ, ζηα ΔΠ ΚηΠ θαη 

ΔΠΔΑΔΚ θαη θπξίσο ηνπο Πξντζηακέλνπο θαη φιν ην πξνζσπηθφ ησλ 

βηβιηνζεθψλ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ, πνπ καδί εθηειέζακε. 

 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ 

πξνο ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Δλίζρπζεο Βηβιηνζεθψλ, γηα ην αμηφινγν έξγν 

πνπ επηηειεί επί κία εμαεηία πξνο φθεινο ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ.   


