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Η δυναµική των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών σε ένα Σύστηµα Εθνικής Πολιτικής 
Βιβλιοθηκών, µέσω συνεργατικών δράσεων» 
 

∆ρ. Τσιµπόγλου Φίλιππος Χ., ∆ιευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Κύπρου  

 

Εισαγωγή  

Θα προσπαθήσω στις επόµενες προτάσεις, να εκθέσω το πνεύµα, µε το οποίο η 

Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου προσπάθησε να εντάξει αυτό το εγχείρηµα 

των Πανελληνίων Συνεδρίων για τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

προσπαθειών της ΕΕΒΕΠ. Το πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Βιβλιοθηκών, του 

ενιαίου χώρου των Ελληνικών βιβλιοθηκών. 

Το Συνέδριο εντάσσεται σε µια  ευρύτερη προοπτική: τη διαµόρφωση Εθνικής 

Πολιτικής για τις Ελληνικές Βιβλιοθήκες. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η ΕΕΒΕΠ, 

πιο συγκροτηµένα εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο (Νοέµβρη 2007). ∆εν είναι η 

πρώτη φορά, που αναφέροµαι στο Σύστηµα των Ελληνικών Βιβλιοθηκών 

(Τσιµπόγλου 2008:1-511) στο Εθνικό Σύστηµα Βιβλιοθηκών. Το κύριο στοιχείο 

αυτού του Συστήµατος είναι η ενεργοποίηση των διαφορετικών κατηγοριών των 

Βιβλιοθηκών. Μέσα από την συνεργασία αλλά και την συνέργεια  τόσο µεταξύ των 

οµολόγων Βιβλιοθηκών εντός µιας κατηγορίας, όσο και µε την συνέργεια 

διαφορετικών κατηγοριών, θα προκύψει το όφελος και για τη µεµονωµένη 

Βιβλιοθήκη (την όποια µεµονωµένη Βιβλιοθήκη σε οποιαδήποτε κατηγορία και εάν 

ανήκει) και για την κατηγορία βιβλιοθηκών, αλλά και για το σύνολο των 

Βιβλιοθηκών του Εθνικού Συστήµατος. 

 

Το πλαίσιο και τα επίπεδα συνεργασίας  

Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω µερικές στρατηγικές που ανοίγονται µπροστά µας 

µε τη µορφή πλαισίων-πεδίων συνεργατικών δράσεων για τη διαµόρφωση Εθνικής 

Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες. 
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Συνεργασίες στο επίπεδο της κατηγορίας 

Το πρώτο επίπεδο συνεργατικών δράσεων αποτελούν οι συνεργασίες µε οµόλογες 

Βιβλιοθήκες. Κάθε Βιβλιοθήκη ανήκει σε µια κατηγορία Βιβλιοθηκών, την 

κατηγορία των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, των Νοσοκοµειακών, των ∆ηµοσίων ή 

Λαϊκών µαζί µε τις ∆ηµοτικές, των Ειδικών κλπ. Σκοπός της συνεργασίας σε αυτό το 

επίπεδο-πλαίσιο δράσεων είναι: 

• Να εντοπιστούν τα κοινά προβλήµατα των βιβλιοθηκών κάθε κατηγορίας και 

να αναδυθούν οι προοπτικές για ενιαίες λύσεις.  

• Ένας δεύτερος στόχος είναι να καταστεί συνείδηση και να καταγραφεί η 

κοινότητα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε όρους κατηγορίας 

Βιβλιοθηκών, σε όλες τις κατηγορίες. Κοινά προβλήµατα, κοινά εµπόδια, 

αλλά και κοινές προοπτικές.  

• Επόµενο βήµα να προκληθεί η ενεργός συµµετοχή των ανθρώπων και των 

θεσµών, που ανήκουν στην συγκεκριµένη κατηγορία, στο σχεδιασµό, την 

ανάδειξη και τη διάδοση θεµατικών πρακτικών, προϊόντων, υπηρεσιών, 

µηχανισµών που ανταποκρίνονται στις κοινές ανάγκες των βιβλιοθηκών κάθε 

κατηγορίας.  

 

Τα µέσα που βρίσκονται στη διάθεση για την προώθηση αυτών στόχων είναι ο 

διαρκής διάλογος µέσα από διαδικτυακά βήµατα (fora), τα τακτικά συνέδρια, οι 

στοχευµένες συναντήσεις εργασίας και η κοινωνική δικτύωση (Social networking) µε 

ιστολόγια ανταλλαγής εµπειριών, πρακτικών, πολιτικών «πνευµατικών προϊόντων και 

υπηρεσιών», αλλά και διαµόρφωσης και διάδοσης των κοινών θέσεων των 

βιβλιοθηκών της κατηγορίας.  

Συνεργασίες στο τοπικό-περιφερειακό επίπεδο 

Το δεύτερο επίπεδο συνεργασίας είναι το τοπικό επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό δεν 

περιορίζεται η συνεργασία µεταξύ οµολόγων Βιβλιοθηκών, αλλά επεκτείνεται µεταξύ 

Βιβλιοθηκών διαφορετικών κατηγοριών στον κοινό γεωγραφικό χώρο που 

µοιράζονται, την πόλη, την επαρχία, την περιφέρεια. Η όσµωση αυτή των ετερογενών 

βιβλιοθηκών αποσκοπεί: 
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• Στο εντοπισµό των πολύτιµων συµπληρωµατικοτήτων που παρουσιάζουν από 

τη φύση τους οι Βιβλιοθήκες διαφορετικών κατηγοριών.  

• Στην αξιοποίηση των συνεργιών από τη σύνθεση εκείνων των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και των «ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων» που διαθέτει 

κάθε βιβλιοθήκη διαφορετικής κατηγορίας: π.χ. µια ακαδηµαϊκή και µια 

τοπική Λαϊκή-∆ηµόσια-∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Το περιεχόµενο µπορεί να 

ανήκει σε µία βιβλιοθήκη και το µέσο (εξοπλισµός, τεχνογνωσία) να ανήκει 

σε άλλη. Οι χρήστες µπορεί να «ανήκουν» και σε τρίτες βιβλιοθήκες, ακόµη 

και εκτός περιφέρειας. 

• Στην ανάδυση της ευρύτητας και της κοινότητας των πληροφοριακών 

αναγκών των τοπικών χρηστών   

• Στη διεύρυνση ή επέκταση των υπηρεσιών προς χρήστες άλλων κατηγοριών.  

• Στην προσπάθεια συνειδητοποίησης όσων συµµετέχουν, της κοινότητας σε 

όρους τοπικότητας πλέον και όχι κατηγορίας, την ανάδειξη αυτής της 

τοπικότητας καταρχάς στο γεωγραφικό χώρο και στη συνέχεια την ανάδειξή 

του στο διεθνές περιβάλλον. 

Οι πληροφοριακές-µαθησιακές ανάγκες των «τοπικών» χρηστών δεν περιορίζονται 

στους τοίχους µιας Βιβλιοθήκης. Ούτε όµως και από τους νοητούς «τοίχους» µιας 

κατηγορίας βιβλιοθηκών. Εδώ ακριβώς τίθενται δυο ενεργητικές και δυναµικές 

προοπτικές-προκλήσεις: να προσφέρει το τοπικό Σύστηµα των ετερογενών 

βιβλιοθηκών υπηρεσίες α) από το τοπικό επίπεδο στο διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα 

β) µε έναν ενιαίο, ολοκληρωµένο τρόπο, µε µια διάσταση χρηστοκεντρική και 

εξατοµικευµένη. Ο χρήστης χρειάζεται τις κατάλληλες πληροφορίες, διαφορετικής 

κάθε φορά µορφής και προέλευσης, ανάλογα µε τις ανάγκες της συγκεκριµένης 

στιγµής και όχι ανάλογα µε τις κατηγορίες των βιβλιοθηκών στις οποίες τυχαίνει να 

έχει πρόσβαση. Οι κατηγορίες αποτελούν ένα τεχνητό ή διοικητικό διαχωρισµό. 

Στόχος της ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο είναι το τοπικό 

Σύστηµα βιβλιοθηκών να λειτουργεί ως «µονοθυρική εξυπηρέτηση» (όπως τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών: ΚΕΠ). Αυτή η προσέγγιση είναι χρηστοκεντρική και λογική, 
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παρά το ότι ακόµη στις βιβλιοθήκες δεν είναι ούτε ευρέως διαδεδοµένη ούτε 

εµπεδωµένη. 

Μια άλλη διάσταση των επιδιώξεων του τοπικού Συστήµατος συνεργασιών αποτελεί 

η σταθερή διατήρηση  της σχέσης του τοπικού χρήστη µε το τοπικό Σύστηµα 

βιβλιοθηκών διαχρονικά, µέσα από τα µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα και τις 

διαφορετικές ιδιότητες που έχει ο χρήστης στην εξέλιξη της ζωή του ως προσχολικός 

χρήστης, ως µαθητής, ως φοιτητής, ως εργαζόµενος, ως πολίτης, ως δηµότης, ως 

επαγγελµατίας, ως επισκέπτης, ως συνταξιούχος, αλλά και ως τοπικός παραγωγός 

γνώσης και πληροφοριών. Το τοπικό Σύστηµα Βιβλιοθηκών πρέπει να είναι εκεί, µαζί 

του, κοντά του ακόµα και αν ο χρήστης βρίσκεται µακριά ως µετανάστης ή ως 

επαναπατριζόµενος απόδηµος. 

Μέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις συνεργασίες στο τοπικό επίπεδο είναι  

κοινές εκδηλώσεις, κοινές εκπαιδεύσεις, κοινά περιφερειακά προγράµµατα, 

ενηµερωτικά συνέδρια και ηµερίδες.  

 

Συνεργασίες στο εθνικό επίπεδο 

Στο τρίτο επίπεδο εντοπίζονται οι συνεργατικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Στο 

επίπεδο αυτό περιλαµβάνονται εκείνες οι κοινές δράσεις, οι οποίες αφορούν όλες τις 

βιβλιοθήκες του Εθνικού Συστήµατος Βιβλιοθηκών, εκείνες που δεν µπορούν να 

υλοποιηθούν στα δύο προηγούµενα επίπεδα ή η προσπάθεια επίλυσής τους προκαλεί 

παρενέργειες στις υπόλοιπες συνιστώσες του Εθνικού Συστήµατος Βιβλιοθηκών. 

Μια πρώτη δράση είναι η διαρκής και συστηµατική καταγραφή της κατάσταση 

των βιβλιοθηκών όλων των κατηγοριών όλου του Συστήµατος. 

Ένας από τους πρώτους στόχους του Εθνικού Συστήµατος Βιβλιοθηκών πρέπει να 

αποτελέσει η αποδέσµευση των δυνάµεων που δεσµεύουν οι Βιβλιοθήκες από την  

(Χριστοδούλου 2007:707-723). Η καταλογογράφηση συνιστά εργαλείο και όχι 

αυτοσκοπό της βιβλιοθηκονοµικής πράξης και προσφοράς. Φοβάµαι ότι αυτό έχει 

ξεχαστεί. Θα χρειαστεί να φέρω µερικά παραδείγµατα για να θυµίσω την άρρητη 

«θεωρία» περί διαφορετικών αναγκών καταλογογράφησης και τη διάσπαση ανάµεσα 

σε δηµοτικές ή Λαϊκές Βιβλιοθήκες από τη µια και σε Ακαδηµαϊκές από την άλλη. 
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Είναι θετικό ότι τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια, το πρόβληµα γίνεται αντιληπτό. 

Προτείνονται αλλά και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη θεραπεία του. 

Συνεχώς και περισσότεροι επιστήµονες πληροφόρησης αντιλαµβάνονται τον 

παραλογισµό που προκαλεί η απουσία εθνικού βιβλιογραφικού κέντρου. 

Αντιλαµβάνονται τη σπατάλη κόπων και πόρων που συνεπάγεται αυτή η 

διαχωριστική προσέγγιση των Βιβλιοθηκών του Εθνικού Συστήµατος. Έχει 

επικρατήσει µια παράλογη πρακτική (και «θεωρία») περί διαφορετικών αναγκών 

καταλογογράφησης µεταξύ ∆ηµοσίων και Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Ως εάν άλλη 

χρονιά να γεννιέται και να πεθαίνει ο Καζαντζάκης για τις δηµοτικές και άλλη να 

γεννιέται και να πεθαίνει για τις Ακαδηµαϊκές. Ως εάν ο Σεφέρης και η βιβλιογραφική 

καθιέρωσή του να αφορά µόνο τα Φιλολογικά Τµήµατα Νεοελληνικών Σπουδών και 

όχι και την κάθε ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη.  

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ευρήµατα του Συλλογικού Καταλόγου 

Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (http://www.unioncatalog.gr) είναι 

αποκαλυπτικά. Μερικά χαρακτηριστικά, πραγµατικά παραδείγµατα:  

• οι χαµένοι Ντοστογιέφσκι, (ας µου επιτραπεί η αδόκιµη διατύπωση), των 45 

Βιβλιοθηκών, εξ αιτίας των 23 διαφορετικών εκδοχών «καθιέρωσης» στο 

λατινικό αλφάβητο και δέκα στο ελληνικό από τις ασυντόνιστες βιβλιοθήκες 

µας
1, και παρά τις φιλότιµες προσπάθειες τόσο των καταλογογράφων µα όσο 

και των δασκάλων τους. Αιτία η απουσία βιβλιογραφικού κέντρου.  

•  «Ιδού ο άνθρωπος», αλλά που είναι ο Νίτσε. Πόσοι χρήστες γνωρίζουν τη 

σωστή γραφή στα γερµανικά για να αναζητήσουν το Νίτσε, έτσι όπως τον 

καθιερώνουν οι Βιβλιοθήκες: Nietzsche, Friedrich, 1844-1900. Αναζητώντας 

το Συλλογικό Κατάλογο των 3.000.000, εγγραφών των 45 Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών, εάν ο χρήστης δεν γνωρίζει την ακριβή γραφή θα δυσκολευτεί 

να εντοπίσει τους 650 και πλέον σχετικούς τίτλους.  

 

                                                 
1  βλ. Παντελή Μπράτη. 2007. «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» 
http://www.unioncatalog.gr/ucportal/wrappers/day2/brattis_txt.pdf.  
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Η τεχνολογική διαλειτουργικότητα είναι ατελέσφορη χωρίς την σηµασιολογική 

διαλειτουργικότητα . Ο χρήστης δεν µπορεί να εντοπίσει τα ζητούµενα στους 

καταλόγους των βιβλιοθηκών. Τα βιβλία υπάρχουν στα ράφια, έχουν αγοραστεί από 

τις βιβλιοθήκες, έχουν καταλογογραφηθεί από τους ειδικούς συναδέλφους, µε κόπο 

και κόστος, αλλά ο χρήστης δεν µπορεί να τους βρει. Οι Βιβλιοθήκες µας ως σύνολο, 

ως Εθνικό Σύστηµα Βιβλιοθηκών δεν επιτελούµε το καθήκον τους: την εξυπηρέτηση 

του χρήστη.  

Η ανάπτυξη ενός Συλλογικού Καταλόγου, καταρχάς ανά κατηγορία, στη συνέχεια 

Ενιαίων Καταλόγων ευρύτερων οµάδων και τελικά ενός Ενιαίου Εθνικού 

Καταλόγου όπου µερίζεται σε όλες τις βιβλιοθήκες το βιβλιογραφικό τµήµα του µαζί 

µε τα αρχεία καθιερωµένων αποδόσεων ενώ διαχωρίζεται το διαχειριστικό τµήµα για 

κάθε εξατοµικευµένη βιβλιοθήκη, είναι η ενδεδειγµένη στρατηγική λύση. Και η λύση  

αυτή τοποθετείται στο τρίτο επίπεδο συνεργασιών, στο επίπεδο του Εθνικού 

Συστήµατος Βιβλιοθηκών, ίσως περισσότερο στον Ενιαίο Χώρο των Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών Ελλάδας –Κύπρου-Οµογένειας-Πρεσβειών΄ 

Ένα άλλο θέµα που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί σε επίπεδο κατηγορίας ή 

µεµονωµένης βιβλιοθήκης, αλλά και πάλι, µόνον µε συνεργασία σε εθνικό επίπεδο 

είναι η ισότιµη θεσµοθέτηση δύο στοιχείων µιας ευνοµούµενης πολιτείας. 

Αναφέροµαι στη µονοµερή ρύθµιση που ισχύει για την προστασία των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας έναντι του δικαιώµατος της πρόσβασης 

στην πληροφόρηση. Στο νοµικό πλαίσιο που µας διέπει, αυτά τα δυο είναι 

ανισοµερή και ανισόβαρα. ∆εν υπάρχει παρά µόνο µία αναφορά για τις Βιβλιοθήκες 

στον νόµο 2121/1993 που αφορά τη αναπαραγωγή βιβλίου που υπάρχει στη 

βιβλιοθήκη και δεν διατίθεται στην αγορά και µόνο για σκοπούς φύλαξης. Ούτε µία 

λέξη για το δανεισµό, για την ανάγνωση, για την ανταλλαγή ως εάν τα βιβλία µόνον 

πωλούνται, δεν διαβάζονται, δεν δανείζονται. Ποια πρέπει να είναι η εθνική πολιτική 

και στρατηγική για αυτές τα περιπτώσεις; Οι µοναχικότητες ή η συλλογικότητα, Το 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς είναι απλά το πρώτο που είχε την τιµή να θεωρηθεί η 

βιβλιοθήκη του «πειρατής» από τον ΟΣ∆ΕΛ (τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης 

Έργων Λόγου http://www.osdel.gr/). Κατηγορήθηκε ότι παραβιάζει το νόµο περί 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ως πρώτο δεν µας δείχνει απλώς τον δρόµο, 
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Ίσως τον καθορίσει. Πώς θα αντιµετωπίσει µια ∆ηµοτική ή µια ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 

π.χ. του Χαϊδαρίου ή  του Ηρακλείου, στην οποία φιλοξενούµαστε, µια ανάλογη 

κρούση, όταν ο ΟΣ∆ΕΛ και θα ζητήσει για κάθε χρήστη 1 ευρώ; ή για κάθε βιβλίο 2 

ευρώ; ή για κάθε δανεισµό 3 ευρώ; Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν συλλογικές και 

συνολικές ρυθµίσεις για τις κατηγορίες και για εθνικά Συστήµατα βιβλιοθηκών. Αυτά 

τα θέµατα δεν ανήκουν στο επίπεδο επίλυσης µιας µεµονωµένης βιβλιοθήκης, µιας 

κατηγορίας ή µιας τοπικής περιφέρειας. Είναι θέµατα που επιλύονται σε εθνικό 

επίπεδο. Είναι στοιχεία εθνικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες. Στην Ολλανδία η 

ρύθµιση για τις λαϊκές βιβλιοθήκες προβλέπει αντί για καταβολή από το κράτος 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στους εκδότες την αγορά ενός αριθµού 

αντιτύπων βιβλίων για τις βιβλιοθήκες. Στην Ελλάδα έχει αφεθεί το Πανεπιστήµιο 

Πειραιώς µόνο του. Η ρύθµιση όµως που θα δεχτεί ή θα του επιβληθεί δεν αφορά 

µόνο το ίδιο αλλά µια σειρά βιβλιοθηκών. Προβλήµατα ενός ανώτερου ιεραρχικά 

επιπέδου σε όρους συστηµικής προσέγγισης, δεν επιλύονται στο κατώτερο επίπεδο ή 

από µια συνιστώσα του Συστήµατος.  

Υπάρχει ακόµη αναπάντητο και ένα φιλοσοφικό ερώτηµα, που όµως έχει αντιστοιχία 

µε τις νεώτερες βιβλιοθηκονοµικές προσεγγίσεις περί λειτουργικών προδιαγραφών 

των βιβλιογραφικών εγγραφών (FRBR: Functional Requirements for Bibliographic 

Records). Αναφέροµαι στη διάκριση µεταξύ των εννοιών έργου (work), έκφρασης 

(expression), εκδήλωσης (manifestation) και αντιτύπου (item)2. Τι θα έπρεπε 

αναλογικά να επιτρέπεται από τον νόµο του copyright να χρησιµοποιεί ο χρήστης; Ο 

νόµος δεν κάνει διαχωρισµό µεταξύ κτήσης και χρήσης; Μεταξύ χρήσης έργου 

(ανάγνωση, δανεισµός, διαδανεισµός) και απόκτησης αντιτύπου (αναπαραγωγή). Και 

αυτό συνιστά παράληψη. Που µπορεί να οδηγήσει η απαγόρευση της χρήσης; Με τη 

φωτοτύπηση (σάρωση) κάποιος αποκτά αντίτυπο (item) του έργου και µπορεί να 

τίθεται θέµα παράνοµης κτήσης, αλλά η ανάγνωση είτε εντός βιβλιοθήκης είτε εκτός 

(µέσω δανεισµού, διαδανεισµού) είναι χρήση του έργου (work) και είναι εντελώς 

διαφορετική λειτουργία από την κτήση του αντιτύπου (item). Η ανθρωπότητα 

χρησιµοποιεί τα βιβλία των βιβλιοθηκών επί αιώνες. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι 

υποκατάστατα των καταστηµάτων ενοικίασης βιντεοταινιών και οπτικών δίσκων που 

                                                 
2 Βλ.http://www.oclc.org/research/activities/past/orprojects/frbr/default.htm#background 
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εµφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Το σύστηµα των Βιβλιοθηκών είναι πολλά 

περισσότερα πράγµατα µαζί. Είναι ή διατήρηση της µνήµης της ανθρωπότητας γι’ 

αυτό και οφείλουµε στις βιβλιοθήκες, όλοι, τον δέοντα σεβασµό, την πρέπουσα 

αναγνώριση ώστε να  επιτευχθεί επανεξέταση του θέµατος. 

Τα µέσα που διατίθενται για τις συνεργατικές δράσεις σε αυτό το τρίτο επίπεδο, το 

εθνικό, είναι η θεσµοθέτηση Συµβουλίου Βιβλιοθηκών, η σύσταση και λειτουργία 

∆ιαρκών Θεµατικών Επιτροπών για να διερευνούν τα προβλήµατα, και να 

εισηγούνται τεκµηριωµένες και αποδεκτές µετά από δηµόσια διαβούλευση θέσεις, 

είναι η καθιέρωση της δηµόσιας διαβούλευσης, η ενεργός συµµετοχή, ενηµέρωση και 

συνεργασία µε τα fora, τις Επιτροπές των ∆ιεθνών Ενώσεων και Οργανισµών και οι 

Οµάδες Εργασίας και τις Οµάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups). 

Αυτά µε µια συνέχεια, συνέπια και συστηµατικότητα. Αυτό που απαιτείται είναι 

µελέτη από θεσµικά όργανα και όχι αποσπασµατικές «φαεινές» ιδέες από 

προσωπικότητες και «προσωπικότητες» του χώρου των Επιστηµόνων πληροφόρησης. 

Στα θέµατα του τρίτου επιπέδου συγκαταλέγεται και η συνεχής, συνεπής και 

συστηµατική παρουσία µε εθνικούς αντιπροσώπους και οµάδες εργασίας σε όλα τα 

διεθνή βιβλιοθηκονοµικά Fora. Η χώρα µας απουσιάζει από τα περισσότερα διεθνή 

Fora του χώρου της πληροφόρησης. Οι αλλαγές και οι τεχνολογικές και οι θεσµικές 

δεν συντελούνται µεταξύ των βιβλιοθηκών του Νέου Ηρακλείου και της Καλλιθέας, 

ούτε καν µεταξύ του Συστήµατος Βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και 

της Κρήτης ή της Κύπρου (παρά τα όσα επιτεύγµατα προσφέρουν σε όλους µας και 

αυτά και άλλα ιδρύµατα). Οι αλλαγές συντελούνται σε όλη την Ευρώπη και τον 

υπόλοιπο κόσµο. Πρέπει γι’ αυτό το λόγο να είµαστε παρόντες και παρούσες ως 

χώρα. Πρέπει να συµµετέχουµε για να µπορούµε και να παρακολουθούµε γρήγορα το 

τι γίνεται, αλλά και να προλαβαίνουµε τις αλλαγές. Να προσαρµοζόµαστε και να 

προετοιµαζόµαστε. Ορισµένα από αυτά τα φόρα: IFLA (International Federation of 

Library Associations and Institutions3), LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes 

de Recherche - Association of European Research Libraries4),  UNICA (Universities 

                                                 
3  http://www.ifla.org/  
4  http://www.libereurope.eu/ 
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from the Capitals of Europe/Scholarly Communication Group5), EUA (European 

University Association6), OΑI (Open Archives Initiative7), DazyBook Consortium8), 

RDA (Resource Description and Access9), RFBR (Functional Requirements for 

Bibliographic Records10), ICOLC (International Coalition of Library Consortia11), 

IATUL (International Association of Technological University Libraries12), CENL 

(Conference of European National Librarians13. Μας αφορούν όλα. Μερικά από αυτά 

είναι πάρα πολύ ζωτικά για συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών, π.χ. υπηρεσίες και 

υλικό για τους τυφλούς. Μπορεί οι τυφλοί να είναι ένα µικρό ποσοστό στο σύνολο 

του πληθυσµού, αλλά για τον εαυτό τους είναι το 100%. Το ποσοστό κάλυψης των 

αναγκών τους βαθµολογεί το επίπεδο του πολιτισµού µας. 

Ένα άλλο ζήτηµα αποτελεί η διευκόλυνση της µετάβασης των καταλόγων στην 

εφαρµογή του RDA και του FRBR. Αντί να επιληφθεί του θέµατος ή κάθε 

µεµονωµένη Βιβλιοθήκη, όταν θα χρειαστεί να αντικαταστήσει τους AACR2 (Anglo-

Αmerican Cataloguing Rules edition II)  θα πρέπει να υπάρξει µια σχετική οργάνωση 

και σχέδιο εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο για τις εγγραφές που αφορούν έργα στην 

ελληνική γλώσσα.  

«Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», η Κύπρος στους Κυπρίους, «το Αιγαίο στα 

ψάρια του» και η Library of Congress «ανήκει» σε όλους τους καταλογράφους της 

γης, γιατί όλοι αντλούν εγγραφές από εκεί. Εµείς, δηλαδή οι ελληνικές βιβλιοθήκες, 

δεν την τροφοδοτούµε (συστηµατικά) για θέµατα που µας αφορούν. Πρέπει να 

αποφασίσουµε ως Εθνικό Σύστηµα Βιβλιοθηκών: καθιερώνουµε αποδόσεις όρων που 

µας αφορούν, εµείς οι ελληνικές βιβλιοθήκες, το βιβλιογραφικό µας κέντρο, ή 

καθιερώνουν όρους που µας αφορούν άλλοι για µας και µάλιστα, όπως εκείνοι, 

καλοπροαίρετα ή όχι, αντιλαµβάνονται τα θέµατα που µας φορούν. Προς το παρόν 

καθιερώνουν άλλοι για µας. Αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία και τις συνέπειες αυτής 

της «παράλειψης» ή «αδυναµίας». 
                                                 
5  http://www.ulb.ac.be/unica/sem-scholar.html 
6  http://www.eua.be/ 
7  http://www.openarchives.org/ 
8  http://www.daisy.org/ 
9  http://www.rdaonline.org/ 
10  http://www.frbr.org/ 
11  http://www.library.yale.edu/consortia/ 
12  http://www.iatul.org/about/ 
13  http://www.cenl.org/ 
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Την γλώσσα «µου έδωσαν ελληνική», κατά τον ποιητή, όχι για να την κρατήσω για 

τον εαυτό µου. Και όµως παρατηρείται σχετικά µικρή ελληνοποίηση (Greek 

localisation) σε προγράµµατα λογισµικού ανοικτού κώδικα. ∆εκάδες και εκατοντάδες 

προγράµµατα λογισµικού µεταγράφονται σε γλώσσες από µικρές (πληθυσµιακά) και 

δραστήριες χώρες, µακρινές και γειτόνων αλλά όχι στη δική µας γλώσσα. ∆εν είναι 

θέµα κακώς εννοούµενου «εθνικισµού». Είναι απλώς ένα καθήκον. Καθήκον όπως να 

ανοίγει µια Βιβλιοθήκη στην ώρα που επιβάλει το ωράριο. Μια αρχή για 

συντονισµένη προσπάθεια (για την ελληνοποίηση όχι για το ωράριο) έχει ξεκινήσει 

µε τις οµάδες υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού 

Κώδικα
14). Πρέπει να συνεχιστεί µε αξιολόγηση και συστηµατικά. 

 

Η υβριδική Βιβλιοθήκη. Το περιβάλλον των διαδικτυακών ψηφιακών συλλογών. 

Το περιβάλλον της µελλοντικής υβριδικής θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια 

ακόµα. Αν και µε διαφορετικούς βαθµούς διείσδυσης για κάθε κατηγορία 

βιβλιοθηκών, το ψηφιακό και διαδικτυακό υλικό έχει ενταχθεί στις βιβλιοθήκες 

παράλληλα µε το έντυπο, που συνεχίζει να ζει. Ωστόσο η Βιβλιοθήκη του µέλλοντος 

δεν νοείται αποµονωµένη, δεν νοείται µόνη της χωρίς το περιβάλλον των άλλων 

βιβλιοθηκών. Είναι µια ενεργή συνιστώσα ενός παγκόσµιου πλέγµατος 

πληροφοριακών πηγών. Προσφέρουν, λαµβάνουν, συνδηµιουργούν. Αυτό το πλέγµα 

είναι συνέπεια της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης από τις 

βιβλιοθήκες. Είναι προϊόν της συνεργασίας µεταξύ των Βιβλιοθηκών και των 

ανθρώπων, της διατοµεακής και διαθεµατικής συνεργασίας, µε υπέρβαση των 

γεωγραφικών και άλλων συνόρων.  

Το πλέον πρόσφατο παράδειγµα είναι αυτό της EUROPEANA 

(http://www.europeana.eu/portal/). Αυτές τις ηµέρες είδαµε την (προσπάθεια για) 

έναρξη της Ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης. Οι χρήστες (εκατοµµύρια) κατέκλυσαν τις 

πρώτες ώρες τον ιστότοπο µε αποτέλεσµα να καταρρεύσει το σύστηµα. Όλες οι 

χώρες προσπαθούν να οργανωθούν, να συγκεντρώσουν το υλικό τους και να 

                                                 
14 www.ellak.gr/    
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διαθέσουν το υλικό τους µέσω της EUROPEANA. Η συλλογή της EUROPEANA 

αποτελεί ένα µέρος του  πλέγµατος πληροφοριακών πηγών.  

Βαδίζουµε προς µια συµµετοχική παγκοσµιοποίηση διαφορετική που ο καθένας 

προσφέρει την ιδιαιτερότητά του, την τοπικότητα του, ο καθένας δρα τοπικά αλλά 

σκέφτεται παγκόσµια.  

Η δυναµική των δηµοτικών Βιβλιοθηκών 

Αφού προσπαθήσαµε να περιγράψουµε το ευρύτερο πλαίσιο µπορούµε να 

µεταφερθούµε, στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. Προτείνουµε µια διαφορετική θεώρηση. 

∆εν θα τις δούµε µεµονωµένες, ούτε ως µια απλή οµάδα, συνάθροισµα-σύνολο, αλλά 

σαν ένα σύστηµα, πιο συγκεκριµένα ένα (υπο)σύστηµα που ανήκει σε ένα 

µεγαλύτερο (υπερ)σύστηµα. Μια κατηγορία οµοειδών οντοτήτων εντός του χώρου 

αρµοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνιστώσα όµως στο Εθνικό Σύστηµα 

Βιβλιοθηκών.  

Γιατί αποτελούν οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες µια ιδιαιτερότητα; Ως προς την αποστολή 

θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουµε κοινά χαρακτηριστικά µε τις ∆ηµόσιες 

Βιβλιοθήκες. Αυτό που έχουµε εµείς στην χώρα µας, δεν υπάρχει αλλού, δεν γνωρίζω 

σε άλλες χώρες αν υφίσταται αυτή η διαφοροποίηση ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών. Η 

διαφοροποίηση είναι απλώς στο επίπεδο διοικητικού περιβάλλοντος, µια διοικητική 

ιδιότητας, τις διαφοροποιεί το που ανήκουν διοικητικά. ∆εν τις διαφοροποιεί η 

αποστολή τους. Η αποστολή είναι κοινή.  

Στα κοινά χαρακτηριστικά των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών περιλαµβάνονται:  

• η κοινή αποστολή τους,  

• η κάλυψη χρηστών µε γεωγραφικά κριτήρια, ο τοπικός προσανατολισµός και 

χαρακτήρας τους,  

• η σύνθεση και κάλυψη της συλλογής τους, που πηγάζει από τη αποστολή 

τους, (σε αντιδιαστολή µε τη θεµατική κάλυψη µιας νοσοκοµειακής ή µιας 

ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης),  

• Οι πληροφοριακές ανάγκες των οµάδων, παρότι υπάρχουν σχετικές 
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διαφοροποιήσεις, παρατηρείται υψηλή οµοιότητα, αλλά όχι απόλυτη ταύτιση, 

στις συλλογές των βιβλίων και του υλικού. 

• Οι ιδιαίτερες σχέσεις της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης µε τις αιρετές τοπικές αρχές 

και δια µέσου αυτών των τοπικών αρχών έµµεση διαµεσολαβηµένη σχέση µε 

το Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

Τα κοινά προβλήµατα. 

∆εν έχει εξακριβωθεί ακόµα εάν είναι οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες είναι φαινόµενα 

«τύχης ή αναγκαιότητας». Πάντως στα κοινά προβλήµατα περιλαµβάνονται: 

• η παραµέληση γενικά, η έλλειψη ενός σύγχρονου κοινού οράµατος είναι 

κοινά χαρακτηριστικά,  

• η έλλειψη ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου, 

• η έλλειψη κεντρικής καθοδήγησης. Εδώ διαφοροποιούνται από τις ∆ηµόσιες 

οι οποίες διαθέτουν (διοικητικά) κεντρική καθοδήγηση και κεντρική 

οικονοµική υποστήριξη.  

• Η έλλειψη υποδοµών γενικά, εξοπλισµού, η διαδικτυακή απουσία (όχι απλά 

να «µπαίνουν στο ίντερνετ» οι χρήστες από τους χώρους της βιβλιοθήκης, 

αλλά να «βγαίνει» η Βιβλιοθήκη στο διαδίκτυο.  

• Η περιστασιακή επικοινωνία, αν και ανθρώπινη και θερµή, όχι µόνο ανάµεσα 

στους οµόλογους και επαγγελµατίες αλλά και στις οντότητες Βιβλιοθήκες, 

αλλά παρόλα αυτά περιστασιακή, όχι συστηµατική.  

• Η απουσία βήµατος, έκφρασης και οργάνου προώθησης λύσεων.  

• Χαµηλή συνείδηση της κοινότητας, σε σύγκριση µε άλλες κατηγορίες 

βιβλιοθηκών, για παράδειγµα οι νοσοκοµειακές Βιβλιοθήκες. Οι εκπρόσωποι 

των νοσοκοµειακών βιβλιοθηκών έχουν σε µεγαλύτερο βαθµό από τις 

∆ηµοτικές συνείδηση της κοινότητας, ότι είναι νοσοκοµειακές και έχουν 

κοινά προβλήµατα, κοινές προοπτικές. 
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Κοινές προοπτικές 

Στις προοπτικές περιλαµβάνονται: 

• Μελλοντικές ψηφιοποιήσεις πολύτιµων και µοναδικών συλλογών από τις 

∆ηµοτικές βιβλιοθήκες.  

• Η ανάδειξη της τοπικότητας,  

• Η προσφορά πληροφοριακής παιδείας στους τοπικούς χρήστες, η 

προετοιµασία του ψηφιακού πολίτη.  

• Η ένταξη της πληροφορίας στην τοπική κοινωνία.  

• Η προσβασιµότητα εθνικής εµβέλειας. Αλλά και ακόµα και έξω από την 

Ελλάδα. 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

1. Οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες είναι µέσα στην κοινωνία, απευθύνονται στο 

σύνολο των µελών της κοινωνίας της τοπικής και όχι σε ένα τµήµα της. Σε 

αντίθεση µε τις Ακαδηµαϊκές, οι οποίες απευθύνονται σε ένα τµήµα της 

κοινωνίας, στους φοιτητές και στους ακαδηµαϊκούς, αλλά όχι στην υπόλοιπη 

κοινωνία. Υπάρχουν βέβαια οι λιγοστές εξαιρέσεις στις Ακαδηµαϊκές 

Βιβλιοθήκες, που απευθύνονται σε ευρύτερες κοινότητες, αλλά παραµένουν 

εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.  

2. Υπάρχουν περισσότερα κοινά διαδηµοτικά παρά ενδο-δηµοτικά, διυ-

πηρεσιακά χαρακτηριστικά. Εµφανίζονται περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά 

µεταξύ µιας Βιβλιοθήκης σε ένα ∆ήµο και µιας άλλης σε άλλο ∆ήµο στην µια 

και στην άλλη άκρη της Ελλάδας, παρά µεταξύ των υπηρεσιών ενός ∆ήµου µε 

τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη.  

3. Υπάρχει κοινή αδυναµία αντιµετώπισης των προκλήσεων και των απειλών. 

Προηγουµένως έγινε αναφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα και στα προ των 

πυλών προβλήµατα.  

4. Επαγγελµατική αποµόνωση των βιβλιοθηκονόµων που εργάζονται στις 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. Απουσία ερεθισµάτων και κινήτρων. 
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5. Το µάλλον ουδέτερο περιβάλλον, ουδέτερο ίσως στις περισσότερες 

περιπτώσεις, κάποιες φορές αδιάφορο άλλοτε µε ενδιαφέρον από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, αλλά χωρίς την γνώση που απαιτείται για να µπορέσει να 

συµβάλλει θετικά στην αναβάθµιση της ∆ηµοτικής  Βιβλιοθήκης. Η (καλή) 

πρόθεση δεν αρκεί, είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι ικανή. Ίσως λόγω των 

πιεστικών προβληµάτων των ∆ήµων η ενασχόληση µε τη ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη να τίθεται σε χαµηλότερη προτεραιότητα.  

Με βάση τα παραπάνω αναδύεται η ανάγκη συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ 

αυτών των οντοτήτων που ανήκουν σε µια κατηγορία, έχουν αυτά τα κοινά 

χαρακτηριστικά και αυτές τις κοινές προοπτικές. Θα επικεντρωθούµε σε οριζόντιες 

δράσεις και τοπικές εφαρµογές, έτσι ώστε να προκληθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη, 

να δηµιουργηθούν οικονοµίες κλίµακος και εξωτερικές οικονοµίες, αυτές που δεν 

µετρούνται µε το χρήµα, αλλά µε την ποιότητα της ζωής.  

Στρατηγικές 

Πρώτον, πρέπει να χαραχθεί ένα όραµα. Μπορεί κάθε Βιβλιοθήκη να έχει το δικό της 

και η κατηγορία να έχει το δικό της. Θα προσπαθήσω να προτείνω µερικούς άξονες 

που θα µπορούσε να περιλαµβάνονται σε ένα κοινό όραµα των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών: 

� Οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες ξεκινούν από την τοπική αυτοδιοίκηση, 

αλλά δεν σταµατούν εκεί.  

� Η λειτουργία τους εδράζεται στον φυσικό χώρο αλλά δεν περιορίζεται 

από τον φυσικό χώρο.  

� Καλύπτουν πρωτίστως ανάγκες αγωγής, µάθησης και πληροφόρησης 

για όλες τις κατηγορίες των κατοίκων-δηµοτών-πολιτών.  

� Η εµβέλεια των δραστηριοτήτων επεκτείνεται εκεί που φτάνουν οι 

ανάγκες µάθησης της τοπικής κοινωνίας.  

Εάν αυτές οι ανάγκες εξαντλούνται κάπου, τότε εξαντλούνται και οι 

δυνατότητες, οι προσφορές και οι υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.  
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Στόχοι των οριζόντιων δράσεων.  

Να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο εθνικής πολιτικής για τις ∆ηµοτικές 

Βιβλιοθήκες. Να βρούµε και να αναδείξουµε τον ρόλο των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, 

να αναγνωρίσουµε τις ανάγκες και τους ορίζοντες για δράση και συντονισµό, να 

εξασφαλίσουµε τις απαραίτητες υποδοµές. Έχουµε ανάγκη από οριζόντιες δράσεις 

που θα βοηθήσουν τις τοπικές δράσεις και εφαρµογές.  

Μερικά παραδείγµατα. ∆εν είναι απαραίτητο να είναι αυτά. Μια προσωπική 

κατάθεση, νοµίζω ότι θα βοηθήσει.  

Πρώτον, ένας Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, ο οποίος είναι 

διασυνδεδεµένος µε τις υπόλοιπες προσπάθειες. Ένα πιλοτικό έργο δηµιουργίας 

Συλλογικού Καταλόγου 10-15 Βιβλιοθηκών σε τρεις µήνες από σήµερα είναι εφικτό. 

Σε µια συνάντηση που είχαµε ως ΕΕΒΕΠ (εκπρόσωποι από την Επιτροπή για τις 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες και την Επιτροπή για την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών) το 

καλοκαίρι του 2009 στο γραφείο του κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη Γραµµατέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών υποσχεθήκαµε, δεσµευτήκαµε ότι σε συνεργασία µε την 

Κεντρική Οµάδα του Συλλογικού Καταλόγου των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών θα 

έχουµε ένα δείγµα. Το πιλοτικό αυτό θα παρουσιαστεί αύριο το απόγευµα σε αυτό το 

συνέδριο. Προς το παρόν ο πιλοτικός Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών περιλαµβάνει 5 ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

αξιολόγηση για την ένταξη στο πιλοτικό, αλλά µόνο και µόνο για να αποδειχθεί του 

λόγου το αληθές. Η προσπάθεια διήρκησε τρεις µήνες. Αυτό είναι αποτέλεσµα µιας 

συνέργειας ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών µε Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και σε κεντρικό 

και σε τοπικό επίπεδο. Το πρόβληµα που αναδεύεται είναι η θεσµική κατοχύρωση της 

συνέχειας. ∆ηλαδή, το να κάνουµε έναν συλλογικό κατάλογο 5 ή 20 Βιβλιοθηκών δεν 

αντιµετωπίζει πρόβληµα. Στην Κύπρο ήδη λειτουργεί ο Συλλογικός Κατάλογος 

Κυπριακών Βιβλιοθηκών µε 15 βιβλιοθήκες διαφόρων κατηγοριών. Χρειάστηκε 

περίπου έξη εβδοµάδες, ίσως και λιγότερο, να ενώσουµε τις βάσεις δεδοµένων από 

15 Κυπριακές Βιβλιοθήκες (http://147.102.210.203/cgi-bin-

EL/egwcgi/egwirtcl/targetsPL.egw), και είναι µόνον η αρχή, ο κατάλογος είναι 

πιλοτικός, ωστόσο περιλαµβάνει ήδη 300.000 ενοποιηµένες εγγραφές. Το πρόβληµα 

εντοπίζεται στη συνέχεια της αρχικής προσπάθειας, στο πώς συνεχίζεται το πιλοτικό, 
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στο πώς συντηρείται αυτό που δηµιουργήθηκε. Παράλληλα από την ίδια την 

Κεντρική Οµάδα του Συλλογικού Καταλόγου των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

αναπτύσσεται και το σύστηµα διαδανεισµού. Η εικόνα που ακολουθεί προέρχεται 

από τον πιλοτικό Συλλογικό Κατάλογο Κυπριακών Βιβλιοθηκών. Στην ενιαία 

(ενοποιηµένη) εγγραφή φαίνεται ότι το συγκεκριµένο έργο-βιβλίο υπάρχει σε 

τέσσερις Βιβλιοθήκες, που διαθέτουν συνολικά επτά αντίτυπα. Εάν είχαµε σύνδεση 

θα µπορούσαµε να βρούµε σε πραγµατικό χρόνο (real time) εάν είναι διαθέσιµο για 

διαδανεισµό ή είναι δανεισµένο και πότε επιστρέφεται. Άρα ο Συλλογικός Κατάλογος 

εκτός από την διευκόλυνση που προσφέρει στους επαγγελµατίες καταλογογράφους, 

δίνει τη δυνατότητα διαδανεισµού, εντοπισµού του έργου και διαδανεισµού του 

αντιτύπου.  

Ποιο πρόβληµα, αναµένεται να λύσει ένας Συλλογικός Κατάλογος ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών; Θα απαντήσουµε µε τα οφέλη που θα επιφέρει:   

• Εξάλειψη του φαινοµένου των πολλαπλών και διαφορετικών 

καταλογογραφήσεων. Η έµφαση δίδεται στον όρο «διαφορετικών». Το 

«διαφορετικών» σηµαίνει ότι δεν το βρίσκουν οι χρήστες.  

• Εξοικονόµηση κόστους και δυνάµεις για τον εντοπισµό του υλικού, 

εντοπισµός του υλικού, διαδανεισµός, αξιοποίηση επενδύσεων του 

παρελθόντος.  

• Σύνδεση (γιατί όχι) µε τις Κυπριακές ∆ηµοτικές (και όχι µόνο) Βιβλιοθήκες 

που και αυτές περιµένουν την θεσµοθέτηση της δηµιουργίας του Συλλογικού 

Καταλόγου τους.  

• Υποστήριξη (όχι υποκατάσταση) του έργου των σχολικών Βιβλιοθηκών ως 

συνέχεια της Βιβλιοθήκης που είναι στο σχολείο.  
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Εικόνα 1. ∆είγµα εγγραφής από το Συλλογικό Κατάλογο Κυπριακών 

Βιβλιοθηκών 

Πρακτικά αυτή η πρόταση δηµιουργίας Συλλογικού Καταλόγου ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών είναι απολύτως ώριµη. Πρακτικά θα αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα και 

τα παραδοτέα από τα έργα που προηγήθηκαν, Αναφέροµαι συγκεκριµένα, στο 

Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, κυρίως το τµήµα 

(πακέτα εργασίας) που αφορούν τη διαδικασία αυτοµατοποίησης της ταύτισης και 

ενοποίησης των όµοιων εγγραφών καθώς επίσης και την πολύτιµη εµπειρία που 

προήλθε από το Συλλογικό Κατάλογο των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών 

(http://unioncat.blogspot.com/) που αναπτύχθηκε από την ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 

Λεβαδιάς (http://vivl-livad.voi.sch.gr/), κυρίως το κοµµάτι µε τις πολιτικές, τους 

κανόνες και τα αρχεία καθιερώσεων. ∆εν µας επιτρέπεται από άγνοια να «πετάµε» 

δουλειές τόσο σηµαντικές για την ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών.  

Η προσπάθεια δηµιουργίας Συλλογικού Καταλόγου ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών µαζί µε 

τις δυο προαναφερθείσες θα έρθει να συµπληρώσει και να ενταχθεί στη διαδικασία 

που έχει ξεκινήσει από την Εθνική Βιβλιοθήκη, που τόσα χρόνια προσπαθεί και 
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προχωράει αργά, βασανιστικά για τη δηµιουργία Εθνικού Αρχείου Καθιερωµένων 

Αποδόσεων. Η θέση µου είναι ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας έχει την ανάγκη  

της ενεργούς συµµετοχής ειδικών όλων των βιβλιοθηκών που µέχρι τώρα δρουν 

µεµονωµένα. Χώρος για ιδιαίτερη συµβολή παρουσιάζεται και για τις Κυπριακές  

Βιβλιοθήκες µε την ένταξη των κυπριακών (τοπικών δεδοµένων) στα εθνικά αρχεία 

των καθιερωµένων αποδόσεων. Και τούτα συνιστούν διαστάσεις αυτού που 

προηγουµένως αναφέρθηκε ως Ενιαίος Χώρος Ελληνικών Βιβλιοθηκών. 

Για το µοντέλο του Συλλογικού Καταλόγου, δεν θα επεκταθώ, απλώς θα αναφέρω ότι 

εξ αιτίας ακριβώς της προόδου σε όρους τεχνολογικής πλατφόρµας, τεχνογνωσίας, 

ανθρώπινου δικτύου και µηχανισµού συνεργασίας που έχει επιτευχθεί από τη 

ολοκλήρωση των προηγούµενων έργων Συλλογικών Καταλόγων (∆ηµόσιων και 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών), ο Συλλογικός Κατάλογος των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 

στην τελική του µορφή θα είναι κυρίαρχου τύπου (Master). Θα τροφοδοτεί τους 

επιµέρους, τοπικούς καταλόγους, αφού πρώτα θα έχει ήδη δηµιουργηθεί ο υποτελής 

τύπος (Slave), δηλαδή αυτός που τροφοδοτείται από τους επιµέρους. 

Συνεργατική καταλογογράφηση. Αποτελεί πρόκληση προς όλους επαγγελµατίες 

και βιβλιοθήκες του ελληνικού κόσµου. Μπορώ να πω όµως ότι τώρα µε την εµπειρία 

που έχουµε από τα έργα των προηγούµενων ετών, είµαστε σε θέση να ξεκινήσουµε. 

Καθοριστική είναι η διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνολογιών που έχουν ήδη 

αναπτυχθεί. Οι (νέες) πλατφόρµες είναι υπαρκτές και ο µηχανισµός της συνεργασίας 

είναι πια εµπεδωµένος, ειδικά στις Ακαδηµαϊκές. Θα επεκταθεί και στις ∆ηµοτικές 

εφόσον ανταποκριθούν ενεργά στην πρόκληση.  

Οριζόντιες δράσεις.  

Μερικές ακόµη οριζόντιες δράσεις ως εισηγήσεις.  

∆ράσεις υποστήριξης των µεταναστών. Και υλικό υποστήριξης των µεταναστών 

που µπορεί να δηµιουργείται κεντρικά και να διοχετεύεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες.  

Εργαλεία διαχείρισης ψηφιακών συλλογών. ∆εν χρειάζεται να ασχοληθούν µε τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτό που µας χρειάζεται είναι η καταγραφή και η ανάδειξη 

της τοπικότητας. Υπάρχουν οι περιορισµοί και οι αδυναµίες των µοναχικών 
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διαδροµών. ∆εν µπορούν µόνες τους οι Βιβλιοθήκες να τα πραγµατοποιήσουν όλες 

τις πτυχές που περιλαµβάνουν τα έργα ψηφιοποίησης. Μπορούµε, λοιπόν, εκεί να 

συνεργαστούµε, να  αξιοποιήσουµε το διαθέσιµο ελεύθερο λογισµικό, να 

προσαρµόσουµε εφαρµογές που και να το προσφέρουµε έτοιµο στις ∆ηµοτικές 

Βιβλιοθήκες για να κάνουν την καθ’ εαυτό δουλειά της τεκµηρίωσης, αποτύπωσης, 

ψηφιοποίησης.  

Σύνταξη εγχειριδίων που περιλαµβάνονται κοινοί κανόνες, κοινές πολιτικές, 

πρακτικοί οδηγοί, εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και στο τεχνολογικό επίπεδο 

(ώστε να επικοινωνεί το ένα σύστηµα µε το άλλο), αλλά και σηµασιολογική που είναι 

η κατ’ εξοχήν φροντίδα των Βιβλιοθηκονόµων. 

Μια τέταρτη οριζόντια δράση είναι, η δηµιουργία ∆ικτύου ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών, κυρίως σε επίπεδο µηχανισµών και υποδοµών, για συνεργασία 

ανθρώπων, ανταλλαγή δεδοµένων και διάδοση καλών πρακτικών, ώστε να 

διευκολύνεται η διάδοση των τοπικών εφαρµογών. Παρά τις διαφορές µεταξύ 

Ακαδηµαϊκών και ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, η σχετική αυτονοµία που έχουν τόσο τα 

Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα όσο και οι ∆ήµοι, τροφοδοτούν την προσέγγιση εντοπισµού 

και εφαρµογής ανάλογων, κοινών πρακτικών. Οι εµπειρίες από τις Ακαδηµαϊκές 

Βιβλιοθήκες, αν όχι τα συνεργατικά σχήµατα, µπορούν να αξιοποιηθούν από τις 

∆ηµοτικές ως µοντέλο για τη δηµιουργία του ∆ικτύου.  

Τοπικές δράσεις και εφαρµογές.  

Παιδικά τµήµατα έχουν οι περισσότερες ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. Ας στοχεύσουµε σε 

αυτό, είναι µια επένδυση του σήµερα στον πολίτη του αύριο. Επενδύουµε στην 

διαχρονική σχέση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και του δυναµικού χρήστη-δηµότη. 

∆υναµικός χρήστης σηµαίνει αλλάζει µε τον καιρό. Είναι είπαµε ο προσχολικός 

δηµότης (ο οποίος δεν είναι καν … «σωστός» δηµότης) δεν ψηφίζει αλλά είναι εκεί, 

ζει. Είναι ο µαθητής-δηµότης, ο φοιτητής-δηµότης, ο δηµότης-ενεργός πολίτης, ο 

απόδηµος-δηµότης που φεύγει κάποια στιγµή, αλλά είναι εκεί, έχει φύγει, αλλά είναι 

εκεί τα δικαιώµατά του, επανέρχεται και ο δηµότης τρίτης ηλικίας.  

Ένα πιλοτικό έργο συγκριτικής αποτίµησης (benchmarking) µε πέντε, δέκα 

∆ήµους, µε µετρήσιµους δείκτες, που θα παρακολουθεί την αύξηση της συλλογής µε 
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τα παιδικά βιβλία, την αύξηση των εγγραφών, την αύξηση των εγγεγραµµένων 

µελών, των αριθµό των νέων ταυτοτήτων Βιβλιοθήκης, την αύξηση της χρήσης και 

των δανεισµών. 

Ένα άλλο τοπικό πρόγραµµα που µπορεί να αξιοποιηθεί µε µερισµένο υλικό θα 

µπορεί να είναι ιστορία στους δρόµους κάθε ∆ήµου. Τα ονόµατα χιλιάδων δρόµων 

µας αναφέρονται σε ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, τόπους. Μπορεί να  

γίνει ένας κεντρικός ιστότοπος (σε wiki, όπως … wiki-δρόµια) που να αφορά την 

ιστορία των δρόµων των ελληνικών ∆ήµων. Υπάρχουν επιπλέον πράγµατα που  

µπορούν να καταγραφούν στον ίδιο ιστότοπο και να προστεθούν από τοπικά σηµεία 

εντοπισµού όπως: η ιστορία των ίδιων των δρόµων, γιατί και οι ίδιοι οι δρόµοι 

έχουν ιστορία, τα γεγονότα που έχουν συµβεί σε αυτούς. Να βγουν δηλαδή οι 

«δρόµοι της ιστορίας µας» από τους δρόµους µε τα ιστορικά γεγονότα. Θα 

µπορούσε σε ένα κεντρικό σύστηµα ο κάθε ∆ήµος να µπορεί να αξιοποιεί 

ανθρώπους, σχολεία, παιδιά, ελεύθερα και να τοποθετούν, ένα παράδειγµα έχω στο 

µυαλό µου µε το Βέροια Grid, της Βέροιας, όπου παιδιά σχολείων βγήκαν και 

κατέγραψαν την πόλη τους. Και εκεί θα δούµε και την σύνδεση µεταξύ ετερογενών 

αλλά σηµασιολογικά και τεχνολογικά διασυνδέσιµων δεδοµένων και τεκµηρίων από 

αποµακρυσµένες Βιβλιοθήκες διαφορετικής προέλευσης (library 2.0 και web.2) 

ακόµη και από άλλες χώρες. Ένα παράδειγµα: Η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 

ζήτησε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κύπρου να της επιτραπεί τη εξ 

αποστάσεως σύνδεση από λήµµατα του ευρετηρίου τους να διασυνδέονται σε 

τεκµήρια  των ψηφιοποιηµένων ιστορικών συλλογών. Έτσι οι δρόµοι που φέρουν το 

όνοµα των Κυπρίων εθνοµαρτύρων Μιχάλη Καραολή και Ανδρέα ∆ηµητρίου 

µπορούν συνδέονται µε τα ψηφιακά τεκµήρια των ιστορικών συλλογών της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κύπρου που παραχωρήθηκαν από το ΣΙΜΑΕ 

(Συµβούλιο Ιστορικής Μνήµης Αγώνα ΕΟΚΑ).  

Μια άλλη εφαρµογή που µπορεί να ενταχθεί στην οριζόντια δράση µπορούν να είναι 

οι µεταφερόµενες εκδηλώσεις. Επιτυχηµένες εκδηλώσεις και  δράσεις της 

Βιβλιοθήκης που θα µεταφέρονται και σε άλλους ∆ήµους.  
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Μια πρόταση χρηµατοδότησης οριζόντια δράσης για τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες 

Πιθανές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, είναι η σύνταξη και υποβολή µιας 

πρότασης στο ΥΠΕΣ∆∆Α, ώστε µετά από τροποποιήσεις και προσαρµογές και αφού 

καταρχάς εγκριθεί, να συνταχθούν οι προδιαγραφές, οι άξονες, τα κριτήρια 

αξιολόγησης, οι δείκτες µέτρησης αποδοτικότητας, να προκηρυχθεί η πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων, θα έχει αποφασιστεί αν είναι ανταγωνιστική ή εάν θα είναι 

κατ’ ανάθεση, να επιλεγούν οι ∆ήµοι και οι Βιβλιοθήκες, να χρηµατοδοτηθεί και να 

υλοποιηθεί το έργο. Να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα και να υπάρξει συνέχεια. Τα  

αποτελέσµατα µπορεί να υιοθετηθούν και να επεκταθεί αυτή η δράση και σε άλλες 

κατηγορίες. 

Από την εφαρµογή µιας τέτοιας πρότασης αναδύεται η ανάγκη για ένα διοικητικό 

όργανο, συντονιστικό όργανο, ένα ανάλογο διοικητικό, συντονιστικό όργανο έχουµε  

το Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, υπάρχει δηλαδή ιστορικό 

προηγούµενο.  

Επίσης, υπάρχει και ιστορικό προηγούµενο µε τη σειρά των Πανελλήνιων Συνεδρίων 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

ξεκίνησε από ανθρώπους που κατάφεραν καταρχάς να επικοινωνούν περιοδικά 

µεταξύ τους, να συναντώνται για να εκφράζουν τους προβληµατισµούς τους, τις 

σκέψεις τους, να αναδεικνύουν τα κοινά τους προβλήµατα προσπαθώντας να 

εντοπίσουν ενιαίες λύσεις, να γνωστοποιούν τα επιτεύγµατά τους, τις προοπτικές 

τους, σε τακτική βάση. Αισίως φτάσαµε στο δέκατο έβδοµο χρόνο του θεσµού. Από 

το 4ο µε 5ο ήρθε η συγκυρία των ΕΠΕΑΕΚ, των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και βρήκε προετοιµασµένες τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες που µπόρεσαν και 

να αξιοποίησαν τις Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.  

Τα οφέλη που έχουν προκύψει για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες είναι τεράστια 

Αναφέρω µόνον ότι  µε το 1/5 του κόστους που πλήρωνε το σύνολο των 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών το 1999, τώρα έχουµε  εικοσαπλάσια περιοδικά. ∆ηλαδή 

έχουµε περίπου 100 φορές αύξηση της αγοραστικής αξίας των δηµόσιων κονδυλίων. 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών βρίσκεται στη διάθεση και άλλων κατηγοριών βιβλιοθηκών.  
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Στην επικείµενη διοικητική µεταρρύθµιση θα πρέπει να ενταχθεί στον νόµο και 

πρόνοια που θα αφορά τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες, οι οποίες χρειάζεται ένα θεσµικό 

πλαίσιο λειτουργίας και κυρίως συνεργασίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες και την 

εξέλιξη των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. Υπάρχει ένα ιστορικό προηγούµενο, δεν είναι 

ανάγκη να είναι το ίδιο, αλλά οι ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες έχουν το θεσµικό πλαίσιο. Το 

θεσµικό πλαίσιο θα µπορεί να περιλαµβάνει θεσµοθετηµένο και το σχήµα της 

συνεργασίας των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. Μπορεί να ενταχθεί στον ίδιο νόµο.  

Κλείνω την παρουσία µου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήµα έκφρασης, συνειδητοποίησης της 

κοινότητας χαρακτηριστικών, των προοπτικών και όχι µόνο των προβληµάτων. 
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