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Οι συνεργασίες κάνουν τις βιβλιοθήκες ένα παράθυρο στον 
κόσµο  
 
Η ιδέα της συνεργασίας των βιβλιοθηκών δεν είναι καινούργια. Μπορούµε να 
αναζητήσουµε τις πρώτες προσπάθειες στα τέλη του 19ου αιώνα. Υπάρχουν 
διάφορες προσπάθειες, σε διάφορα µέρη του κόσµου, µε µικρότερη η µεγαλύτερη 
επιτυχία. 1  
 
Σηµείο εκκίνησης είναι η καταλογογράφηση, µια δουλειά δαπανηρή, απαιτητική αλλά 
απαραίτητη για να δουλέψει µια βιβλιοθήκη. Αν φανταστούµε 100 βιβλιοθήκες που 
καταλογογραφούν κάθε χρόνο 100 κοινούς τίτλους έχουµε 10.000 πρωτότυπες 
καταλογογραφήσεις εκεί που θα µπορούσαµε να έχουµε µόλις 100. Οι αριθµοί αυτοί 
είναι µικροί ακόµα και για τα ελληνικά δεδοµένα σε σχέση µε τις αλλεπάλληλες 
επαναλήψεις της ίδιας δουλειάς που πραγµατικά συµβαίνει σε διαφορετικές 
βιβλιοθήκες. 2 
 
Αν µε κάποιο τρόπο καταφέρουµε να έχουµε µια κοινή γλώσσα καταλογογράφησης 
και να µοιραζόµαστε τις βιβλιογραφικές εγγραφές το επόµενο βήµα είναι να 
φτιάξουµε συλλογικούς καταλόγους, καταλόγους που θα δείχνουν τι υπάρχει σε 
άλλες βιβλιοθήκες, τι υπάρχει σε βιβλιοθήκες της περιοχής, σε αποστάσεις που η 
συγκοινωνία είναι αστική ή σε βιβλιοθήκες που είναι σε µεγαλύτερη απόσταση. Και 
µετά µπορούµε να δανειζόµαστε από αυτές τις βιβλιοθήκες, να φτιάξουµε ένα σύ-
στηµα διαδανεισµού.  
 
Αν υπάρχει τρέχουσα εθνική βιβλιογραφία µπορούµε να έχουµε ενηµέρωση για το τι 
καινούργιο υπάρχει, να έχουµε ενηµέρωση εύκολα και γρήγορα ακόµα και γι αυτά 
που η διαφήµιση και οι δηµόσιες σχέσεις δεν ευνοούν και πάνω σε αυτή την ακριβή 
πληροφόρηση να στηρίξουµε την επιλογή υλικού3.  
 
Πολλές βιβλιοθήκες µπορούν να ενώσουν τις δυνάµεις τους και να κάνουν από 
κοινού αγορές προσπαθώντας να πετύχουν καλύτερες τιµές. Μια άλλη, απαιτητικό-
τερη εκδοχή συνεργασίας είναι η ανάπτυξη των συλλογών διαφορετικών βιβλιο-
θηκών µε συντονισµένο τρόπο. Να οργανώνεται η επιλογή υλικού µε τέτοιο τρόπο 
ώστε ας πούµε υλικό το οποίο δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα (για την οµάδα 
των βιβλιοθηκών) θα φτάνει σε µία µόνο βιβλιοθήκη και όλες οι υπόλοιπες µπορούν 
να το εντοπίσουν και να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχουν 
επικαλύψεις σε τίτλους ενώ υπάρχει πολύ µεγαλύτερη κάλυψη.  
 
Η συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκών µπορεί να επεκτείνεται σε κάθε δραστηριότητα 
των βιβλιοθηκών: οι παιδικές βιβλιοθήκες γειτονικών δήµων (η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη έχουν αρκετούς γειτονικούς δήµους) οργανώνουν από δύο δραστη-
ριότητες η καθεµία και τις παρουσιάζουν σε όλες τις συνεργαζόµενες βιβλιοθήκες 
δηµιουργώντας ένα πρόγραµµα που καλύπτει αρκετές εβδοµάδες4.  
 
Κάθε µία βιβλιοθήκη έχει πολύ µικρότερες δυνατότητες από το σύνολο των 
βιβλιοθηκών, αν υποθέσουµε ότι µπορούν πολλές βιβλιοθήκες µαζί να δουλέψουν 
συντονισµένα, ότι µπορούν να συνεργαστούν σαν τµήµατα ενός ευρύτερου 



συστήµατος το οποίο µοιράζεται κοινούς στόχους και κανόνες. Οι συνεργασίες 
ανοίγουν για κάθε βιβλιοθήκη ένα παράθυρο στον κόσµο, ένα παράθυρο πολύ 
µεγαλύτερο απ’ ότι µπορεί να κρατήσει κάθε µία αυτές ανοιχτό µε δικά της µέσα. 
Κάθε βιβλιοθήκη µπορεί να προσφέρει προσφέρει στο κοινό της την θέα ενός πολύ 
µεγαλύτερου µέρους του κόσµου αρκεί να αισθανόµαστε τις βιβλιοθήκες σαν µέρος 
ενός ευρύτερου συστήµατος πληροφόρησης – µόρφωσης στο οποίο κάθε βιβλιοθήκη 
συνεισφέρει και από το οποίο επωφελείται.  
 

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις  
Οι συνεργασίες δεν αποτελούν κάποιου είδους µαγική λύση, δεν κρύβεται στις 
συνεργασίες µια συνταγή που µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα των βιβλιοθηκών. 
Αντίθετα για να υπάρξει συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκών υπάρχουν µια σειρά από 
προϋποθέσεις και απαιτήσεις 
 
Στοιχειώδης προϋπόθεση είναι ότι υπάρχουν βιβλιοθήκες και λειτουργούν: αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι έχουµε βιβλιοθήκες που έχουν σκοπούς και στόχους, 
προϋπολογισµό, προσωπικό, ωράριο λειτουργίας, συλλογή, κοινό το οποίο 
εξυπηρετούν, διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης.  
 

o Για να υπάρξει ενδιαφέρον για συνεργασία πρέπει να υπάρχουν εµφανή 
πλεονεκτήµατα. Υπάρχουν πλεονεκτήµατα σε µια συνεργασία όταν 
προσφέρει απάντηση σε θέµατα που πραγµατικά απασχολούν και 
ενδιαφέρουν µια βιβλιοθήκη όπως αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία 
που διατηρεί, τον ετήσιο προγραµµατισµό και απολογισµό της, στον τρόπο 
διοίκησής της εν γένει.  

 
o Οι συνεργασίες δηµιουργούν υποχρεώσεις στα συνεργαζόµενα µέρη, π.χ. να 

ακολουθούν κοινές πρακτικές και πρότυπα, να τηρούν προθεσµίες, κλπ· για 
να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις είναι πιθανόν να χρειαστεί 
επανεκπαίδευση (κάτι που λύνεται σχετικά εύκολα) αλλά και αλλαγή 
συνηθειών (κάτι που είναι δυσκολότερο να αντιµετωπιστεί).  

 
o Οι συνεργασίες µεταξύ των βιβλιοθηκών έχουν κόστος που πρέπει οι 

συνεργαζόµενες βιβλιοθήκες να εισφέρουν ή να συνεισφέρουν (χρήµατα, 
προσωπικό µε συγκεκριµένες ικανότητες, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, κλπ) και 
απαιτούν ένα σύστηµα διοίκησης (που θα φροντίζει ώστε το κόστος 
λειτουργίας να είναι εµφανώς µικρότερο από τα οφέλη).  

 
o Τέλος, όλα αυτά πρέπει να είναι αποδεκτά στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 

λειτουργεί µια βιβλιοθήκη, να ταιριάζουν µε τον τρόπο µε τον οποίο διοικείται 
και λειτουργεί ο φορέας στον οποίο ανήκει ώστε να µπορεί η βιβλιοθήκη να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

 
Νοµίζω ότι η ελληνική δηµόσια διοίκηση δεν είναι συνηθισµένη να λειτουργεί µε 
τέτοιο τρόπο. Για παράδειγµα, µερικά από τα προβλήµατα που προσπαθεί να αντιµε-
τωπίσει η συνένωση µικρών δήµων (πρόγραµµα Καποδίστριας) θα µπορούσαν να 
έχουν ήδη αντιµετωπιστεί µε συνεργασίες γειτονικών δήµων.   

 
Όλα αυτά νοµίζω σηµαίνουν πως οι συνεργασίες δεν είναι κάτι ηθικά σωστό και 
επιβεβληµένο, αλλά µια συγκεκριµένη πρακτική διοίκησης των βιβλιοθηκών, αρκετά 
διαδεδοµένη είναι αλήθεια σε διάφορα µέρη του κόσµου. Έχουν νόηµα και µπορούν 
να υλοποιηθούν, µε µικρότερη ή µεγαλύτερη επιτυχία µόνο όταν τις προσεγγίσουµε 



σαν ένα θέµα (πρόβληµα, πρόκληση) που αφορά την διοίκηση των βιβλιοθηκών και 
µόνο σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν πιθανότητες να λειτουργήσει.  

 
Λέγοντας διοίκηση βιβλιοθηκών εννοούµε τόσο τη διαχείριση της βιβλιοθήκης, το 
management της βιβλιοθήκης όσο και την επιλογή και ιεράρχηση σκοπών και 
στόχων, την διάθεση των απαραίτητων µέσων για την υλοποίησή τους, την αξιολό-
γηση των αποτελεσµάτων που γίνονται από τον ευρύτερο φορέα. Σχετικά µε τις 
σχέσεις ανάµεσα στους φορείς και το πως µπορεί να επηρεάζουν τις βιβλιοθήκες 
χρήσιµη είναι η παρατήρηση ότι υπάρχουν εξαιρετικές συνεργασίες βιβλιοθηκών 
µεταξύ αµερικάνικων πανεπιστηµίων που είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους5, κάτι που 
σηµαίνει ότι πολλά από τα προβλήµατα που µπορεί να έχουν οι φορείς των 
βιβλιοθηκών µεταξύ τους είναι δυνατόν να ξεπεραστούν, ή για την ακρίβεια ότι 
υπάρχουν περιπτώσεις που κάτι τέτοιο έχει ήδη γίνει.  
 

Τρόποι συνεργασίας βιβλιοθηκών  
Η συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκών τονίζει την ιδέα ότι οι βιβλιοθήκες αποτελούν / 
µπορούν να αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος και να λειτουργούν 
συντονισµένα. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις τρόπους συνεργασίας ανάλογα µε 
τον τρόπο που διοικείται αυτό το σύστηµα βιβλιοθηκών.  
 

1. Υποχρεωτικές συνεργασίες που ορίζονται από την πολιτεία : η πολιτεία 
φτιάχνει ένα συγκεκριµένο και υποχρεωτικό πλαίσιο συνεργασίας των 
βιβλιοθηκών  

2. Η πολιτεία δηµιουργεί το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι βιβλιοθήκες, 
θέτει τους κανόνες και τις προδιαγραφές λειτουργίας των βιβλιοθηκών, τις 
υποχρεώσεις των φορέων σχετικά µε την λειτουργία των βιβλιοθηκών. Οι 
κανόνες αυτοί µπορεί να διευκολύνουν, να ωθούν προς τη συνεργασία χωρίς 
όµως να υποχρεώνουν και να επιβάλλουν συγκεκριµένες συνεργασίες.  

3. Απόψε αυτοσχεδιάζουµε – (οι ελληνικές συνθήκες)  
 

Οι ελληνικές συνθήκες  

Η δεκαετία του 80 
Θα προσπαθήσω να µιλήσω για τις ελληνικές συνθήκες ξεκινώντας µε µια συνοπτική 
εικόνα από την δεκαετία του 80 όπως καταγράφεται σε µια έκθεση του ΚΕΠΕ για το 
Πενταετές Πρόγραµµα 1988-1992: «οι περισσότερες βιβλιοθήκες λειτουργούν κάτω 
από αναχρονιστικά θεσµικά πλαίσια µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες, 
χωρίς συντονισµό, επικοινωνία και συνεργασία παρά την κοινότητα στο περιεχόµενο, 
το κοινό, τους σκοπούς και την αποστολή τους µε συνέπεια της αλληλοεπικαλύψεις, 
την οικονοµική σπατάλη και τη µείωση της αποτελεσµατικότητας»6. Στη συνέχεια, 
ξεκινώντας από αυτές τις διαπιστώσεις θα επιχειρήσω µια σύγκριση µε τις σηµερινές 
συνθήκες. Σηµείο εκκίνησης το θεσµικό πλαίσιο και η νοοτροπία της δεκαετίας του 
80.  
 
Το 1931 ιδρύθηκε το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών το οποίο είχε και δυνατότητες 
εποπτείας και ελέγχου σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας7. ∆εν λειτούργησε µετά το 
τέλος εµφυλίου πολέµου χωρίς όµως και να καταργηθεί. Το 1949 δηµοσιεύθηκε ο 
αναγκαστικός νόµος 13628 µε τον φιλόδοξο τίτλο «Περί ιδρύσεως, ανασυγκροτήσεως 
και ενιαίας οργανώσεως των ανά το κράτος βιβλιοθηκών»· περιλαµβάνει προβλέψεις 
για τη συγκρότηση εθνικής βιβλιογραφίας, σεµινάριο βιβλιοθηκονοµίας στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη, Κέντρο Ανταλλαγής Βιβλίων που δεν υλοποιήθηκαν. Οι προβλέψεις του 



ξεπεράστηκαν από τις εξελίξεις όµως ο νόµος συνεχίζει να «ισχύει» για συνολικά 54 
χρόνια (αντικαταστάθηκε από τον νόµο 3149/20039).  
Με καινούργιο νοµοθετικό πλαίσιο ξεκινούν την δεκαετία οι πανεπιστηµιακές 
βιβλιοθήκες. Για την υλοποίηση του προβλέπεται η έκδοση προεδρικών 
διαταγµάτων10.  
 
Στα µέσα της δεκαετίας του 80 ο νόµος 1566/8511 ξεκινάει το άρθρο 43 για τις 
σχολικές βιβλιοθήκες λέγοντας ότι «Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί "σχολική βιβλιοθήκη" για χρήση των 
µαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής 
του σχολείου» κάτι που ακόµα και σήµερα συνεχίζει να απέχει από την 
πραγµατικότητα. 
 
Σε γενικές γραµµές οι ελληνικές βιβλιοθήκες, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 
ακολουθούν µια µοναχική πορεία και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα η κάθε µία 
µόνη της, όπου και όσο µπορούν. Το κύκνειο άσµα της αποµόνωσης διατυπώνεται 
νοµίζω στο 6ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων όπου παρουσιάζονται 
αυτοσχέδια προγράµµατα που δεν ακολουθούν πρότυπα και έχουν σαν κοινό 
χαρακτηριστικό τα πεδία σταθερού µήκους12. Νοµίζω ότι πολλοί απ’ όσους 
καταλαβαίνουµε τώρα το σφάλµα αυτό, θα κάναµε παρόµοιες επιλογές τότε, αν 
είχαµε την ευκαιρία. Για να µεταφέρω το κλίµα της εποχής αναφέρω ότι η κ. Τοράκη 
από Τεχνικό Επιµελητήριο µεταξύ των προβληµάτων που αντιµετώπισε αναφέρει 
«την άγνοια των διοικητικά υπεύθυνων του οργανισµού στα θέµατα της 
µηχανογράφησης»13. Στο ίδιο συνέδριο ο Μιχάλης Τζεκάκης διαπιστώνει ότι  
«φτιάχνουµε ή αγοράζουµε προγράµµατα χωρίς προηγουµένως να έχουµε καταλήξει 
σε κάποια standards που αποτελούν την απαραίτητη υποδοµή οποιασδήποτε 
µηχανογράφησης» 14  και διαπιστώνει ότι  µια από τις βασικές δυσκολίες είναι «η 
απουσία διαλόγου µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, την Εθνική Βιβλιοθήκη και µε 
τις άλλες βιβλιοθήκες που επιχειρούν προσπάθειες παρόµοιες µε τη δική µας ... θα 
πρέπει να ξεπεράσουµε το σηµερινό καθεστώς σύµφωνα µε οποίο όλες σχεδόν οι 
επαφές, συνεργασίες και ανταλλαγές διεξάγονται σε προσωπικό επίπεδο»15  
 

Τα σπέρµατα της αλλαγής  
Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες, στο ίδιο συνέδριο, υποστηρίζεται ότι µιλώντας για 
µηχανογράφηση «ο απώτερος στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο 
βιβλιοθηκών» καθώς µόνο µε αυτή την προοπτική αξίζει όλη η προσπάθεια, ο κόπος 
και τα έξοδα που χρειάζονται.16 Την ίδια εποχή λειτουργούν ήδη δύο τµήµατα 
Βιβλιοθηκονοµίας στα ΤΕΙ και έχει ιδρυθεί ένα τρίτο στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Το ΕΚΤ  
έχει ξεκινήσει τον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών, προωθεί το ΑΒΕΚΤ και το Εθνικό 
∆ίκτυο Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Οι σπουδές βιβλιοθηκονοµίας 
αρχίζουν να αναγνωρίζονται στην πράξη και αρκετές βιβλιοθήκες προσλαµβάνουν 
πτυχιούχους βιβλιοθηκονοµίας.  
 
Με χρηµατοδότηση της ΕΟΚ/ΕΕ δηµιουργούνται διαφόρων ειδών συνεργασίες 
µεταξύ βιβλιοθηκών. Ορισµένες από αυτές είναι εντελώς περιστασιακές, άλλες 
συνεχίζουν να υπάρχουν και να αναπτύσσονται µέχρι σήµερα.  
 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που ακολούθησαν είχαν καταλυτική επίδραση στην 
ανάπτυξη συνεργασιών καθώς  

o Επιβάλλουν την χρήση κοινών προτύπων· (το δικό σου αυτοσχέδιο φορµάτ 
για εικόνες ή βιβλιογραφικές εγγραφές που δουλεύει µόνο µε το δικό σου 
πρόγραµµα σε κάνει αόρατο). 



o ∆ηµιουργούν εργαλεία και συνθήκες που διευκολύνουν την επικοινωνία και 
την συνεργασία  

o Το κοινό εξοικειώνεται σταδιακά µε τα νέα εργαλεία και δυνατότητες, 
ενδιαφέρεται ολοένα και περισσότερο για την άµεση πρόσβαση, για τις 
υπηρεσίες που πραγµατικά µπορεί να προσφέρει η βιβλιοθήκη και όχι για 
την ιδιοκτησία της. Σταδιακά, οι ανάγκες συνεργασιών και πρόσβασης 
επεκτείνονται πέρα από τις βιβλιοθήκες και περιλαµβάνουν και άλλους 
φορείς (π.χ. µουσεία και αρχεία).  

 

Η σηµερινή εικόνα  
Είκοσι χρόνια µετά, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο είναι περισσότερο ευνοηµένες οι 
δηµόσιες βιβλιοθήκες που διέπονται πλέον από µια σειρά πρόσφατων 
νοµοθετηµάτων. Οι δηµοτικές βιβλιοθήκες κινούνται στις παρυφές του νόµου: αν 
θέλουν µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις τους. Οι πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες 
βρίσκονται περίπου στο ίδιο σηµείο καθώς, ύστερα από 25 χρόνια η πρόβλεψη του 
νόµου για την δηµιουργία οργανισµών βιβλιοθηκών δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί17.  
 
Σε σχέση µε τις πραγµατικές εξελίξεις οι πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες έχουν 
προχωρήσει πολύ περισσότερο συγκριτικά µε τις δηµόσιες/δηµοτικές βιβλιοθήκες σε 
όλους τους τοµείς. Ειδικά για τη συνεργασία που µας ενδιαφέρει εδώ, έχουν αναπτύ-
ξει ένα σύστηµα εξαιρετικά αποδοτικό και αποτελεσµατικό που καλύπτει όλες τις 
βιβλιοθήκες18. Είναι εύκολο να θεωρήσουµε ότι ευνοήθηκαν καθώς οι περισσότερες 
µορφές συνεργασίας συνδέονται πλέον µε εφαρµογές σύγχρονης τεχνολογίας και οι 
ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες λειτουργούν σε ένα πολύ πιο τεχνοκρατικό περιβάλλον. 
Νοµίζω ότι το πραγµατικό πλεονέκτηµά τους βρίσκεται στη διοίκησή τους και όχι στις 
τεχνικές γνώσεις: για τους καθηγητές που διοικούν τα πανεπιστήµια, τις βιβλιοθήκες 
και  τις χρηµατοδοτήσεις από την ΕΕ (πρύτανης, Σύγκλητος, Επιτροπή Βιβλιοθήκης, 
Επιτροπή Ερευνών) οι βιβλιοθήκες αποτελούν εργαλείο δουλειάς και χρησιµοποιούν 
οι ίδιοι εντατικά τις βιβλιοθήκες, οι δηµοσιεύσεις αποτελούν προϋπόθεση της 
καριέρας τους· οι δηµόσιες και δηµοτικές βιβλιοθήκες αποτελούν µια από τις επο-
πτευόµενες υπηρεσίες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η του Υπουργικού Συµβουλίου, 
αλλά οι πολιτικές σταδιοδροµίες κρίνονται στις εκλογές όπου καταµετράται το 
πολιτικό κεφάλαιο.  
 
Σε αυτές τις συνθήκες, οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες κατά κύριο λόγο, απέδειξαν ότι 
µπορούν να συνεργάζονται, έλυσαν τα τεχνικά προβλήµατα των συνεργασιών, 
εµφάνισαν αποτελέσµατα. Τα όποια επιτεύγµατά βρίσκονται σε µια επισφαλή βάση: 
η χρηµατοδότηση της Κοινοπραξίας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών που βρίσκεται πίσω 
από την συνεργασία των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών έγινε σε µεγάλο βαθµό µε 
χρήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ολόκληρο το ΕΠΕΑΕΚ (το οποίο 
περιλαµβάνει και δράσεις συνεργασίας των δηµοσίων βιβλιοθηκών). ∆εν είναι 
απρόσµενο και απρόβλεπτο ότι η χρηµατοδότηση αυτή κάποια στιγµή τελειώνει, ότι 
οι χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα λιγοστεύουν, όµως, στο σύστηµα 
αυτοσχεδιασµού δεν ταιριάζουν προβλέψεις και σχεδιασµοί19.  
 
Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών λέει (σε επερώτηση βουλευτών)  τον 
Απρίλιο του 2008 ότι είναι πρόωρο να µιλήσουµε σχετικά µε το αν περιλαµβάνονται 
συγκεκριµένα έργα στην Αναπτυξιακή Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013. 
Κάποια στιγµή οι ∆ιαχειριστικές Αρχές εφαρµόζοντας τις κείµενες διατάξεις θα 
αποφασίσουν αν θα χρηµατοδοτηθούν ή όχι. Ο Υπουργός Παιδείας είναι 
περισσότερο διαφωτιστικός λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί «µη 
επιλέξιµες τις δαπάνες για τα πάγια και λειτουργικά έξοδα των δράσεων και  
υποστηρίζει την χρηµατοδότηση πράξεων ιδίως καινοτοµικού χαρακτήρα. ... η 



κυβέρνηση καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για τη συνέχιση της 
χρηµατοδότησης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών από το ΕΣΠΑ.» 20 
 
Στο εσωτερικό των βιβλιοθηκών η κατάσταση είναι ανοµοιόµορφη και άνιση. Αν 
κοιτάξουµε προσεκτικά θα βρούµε µεγάλες διαφορές στην αποτελεσµατικότητα και 
την αποδοτικότητα µεταξύ οµοειδών βιβλιοθηκών· οι διαφορές αυτές γίνονται 
χαώδεις στις δηµόσιες/δηµοτικές βιβλιοθήκες. Οι συνεργασίες µπορούν να 
αποτελέσουν µέρος της λύσης.  
 

Συµπεράσµατα και προτάσεις  
Οι συνεργασίες µεταξύ των βιβλιοθηκών αποτελούν µια δοκιµασµένη πρακτική 
διοίκησης που στοχεύει στο βέλτιστο αποτέλεσµα, στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, 
στην καλύτερη δυνατή σχέση κόστους - αποτελέσµατος. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες 
έχουν ήδη δώσει δείγµατα γραφής και σε αρκετά σηµεία έχουν φτάσει το σηµερινό 
σύστηµα στα όρια του κι έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν.  
 
Οι ελληνικές βιβλιοθήκες δουλεύουν µε ένα προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο όµως η 
αλλαγή του θεσµικού πλαισίου δεν είναι η λύση του προβλήµατος. Έχουµε φτάσει ως 
εδώ παρά το θεσµικό πλαίσιο. Το πρόβληµα των βιβλιοθηκών είναι η διοίκησή τους 
ως θεσµού. Η διοίκηση του θεσµού των βιβλιοθηκών περιλαµβάνει το θεσµικό 
πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας των βιβλιοθηκών, και την εφαρµογή του: την 
χρηµατοδότησή του, την επίβλεψη και τον έλεγχο της λειτουργίας του, την 
αξιολόγησή του, την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου. Όλα αυτά δεν αποτελούν 
ευθύνη των βιβλιοθηκών· είναι ευθύνη της πολιτείας να αναλάβει το κοµµάτι της 
διοίκησης των βιβλιοθηκών που της αναλογεί. 
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