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Καταγραφή της κατάστασης 

Οι βιβλιοθήκες της Ελλάδας που έχουν ως θεμα
τικό αντικείμενο τις Επιστήμες Υγείας με έναν αδρό 
υπολογισμό, ανέρχονται στις 84. Σύμφωνα με στοι
χεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι 66 από 
αυτές ανήκουν σε νοσοκομειακά ιδρύματα. 
Από την πραγματικότητα που βιώνουμε οι ιατρικοί 
βιβλιοθηκονόμοι στα νοσοκομεία γνωρίζουμε ότι 
συχνά, ως «βιβλιοθήκη» ορίζεται ένας χώρος που 
δεν πληροί καμία προϋπόθεση, άρα λοιπόν, μπο
ρούμε να πούμε -με σχετική ασφάλεια- ότι οι ενερ
γές νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας δεν 
ξεπερνούν τις 40. 

Ποιος, όμως είναι ο ρόλος τους, για το ίδρυμα στο 
οποίο ανήκουν; 
Για την πλειονότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
της χώρας, οι βιβλιοθήκες δεν υπάρχουν στον ορ
γανισμό. Έχουν ενταχθεί με διάφορες αποφάσεις, 
διοικητικά στις εκάστοτε γραμματείες και τελούν 
υπό την επιστημονική εποπτεία του Επιστημονικού 
Συμβουλίου. Σε γενικές γραμμές η τύχη και η πολι
τική της βιβλιοθήκης εξαρτάται από τον εκάστοτε 
διοικητή του ιδρύματος, παρότι από την πλευρά 
των βιβλιοθηκονόμων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες επικοινωνίας με 
τους ιθύνοντες, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων. 

Από πρόσφατες έρευνες (Λάππα & Χαλεπλίογλου, 
2007, Καλογεράκη & Τσαλαπατάνη 2008, Τσαλα-
πατάνη, 2009), τόσο για την κατάσταση των νοσο
κομειακών βιβλιοθηκών, όσο και για το 
«προσοντολόγιο» των ιατρικών βιβλιοθηκονόμων 
προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 
Οι ιατρικές βιβλιοθήκες που υπάγονται στα ακαδη
μαϊκά ιδρύματα και όσες από τις νοσοκομειακές 
ανήκουν σε παν/κα νοσοκομεία διαθέτουν καλύ
τερο επίπεδο συλλογής εξαιτίας κυρίως, της συμ
μετοχής τους στη Heal-link. 
Οι ιατρικοί βιβλιοθηκονόμοι που εργάζονται σε νο
σοκομειακές βιβλιοθήκες διαθέτουν υψηλό επί
πεδο μόρφωσης, αναπτύσσουν τομείς που δε 
χρειάζονται χρηματοδότηση πχ εκπαίδευση χρη
στών, αλλά οι βιβλιοθήκες τους «πάσχουν» σε επί
πεδο συλλογής, δηλ. έχουν παλιές συλλογές και οι 
ανανεώσεις συνδρομών των περιοδικών αργούν ή 
δε γίνονται ποτέ. 

Τι πρέπει να γίνει; 
Ενιαία Εθνική Πολιτική για τις Ιατρικές Βιβλιοθήκες 
που θα περιλαμβάνει: 
Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη, ή Κεντρική Ιατρική βι
βλιοθήκη, ώστε να συγκεντρώνεται όλη η ερευνη

τική και κλινική παραγωγή της χώρας. 
Ειδικότερα για τις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες: Έν
ταξη τους στον οργανισμό του ιδρύματος, με απο
σαφήνιση του ρόλου τους. 
Επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση των Ιατρι
κών βιβλιοθηκονόμων για την ανταπόκριση τους 
στους νέους ρόλους που απαιτούνται τόσο από την 
Τεχνολογική ανάπτυξη όσο κι από τις εξελίξεις στις 
Επιστήμες Υγείας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ που θα συμβάλλουν 
αφενός στη βελτίωση των πληροφοριακών υπηρε
σιών με την υιοθέτηση κοινών προτύπων, και αφε
τέρου στην εξοικονόμηση πόρων. Οι συνεργατικές 
δράσεις μπορούν να έχουν είτε τη μορφή Κοινο
πραξίας Ιατρικών Βιβλιοθηκών σε πανελλαδικό επί
πεδο, είτε την ένταξη τους στη Heal- link. 

Οι στόχοι της συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμ
βάνουν: 
Την από κοινού χρήση πόρων, για συνέχιση των 
συλλογών, την αύξηση της αγοραστικής δύναμης 
των μελών της μέσω των ομαδικών αγορών (ηλε
κτρονικών περιοδικών, άρθρων και βάσεων δεδο
μένων) και της εκμετάλλευσης του «ηλεκτρονικού 
κόσμου» που επιτρέπει τον διαμοιρασμό των 
πηγών πληροφόρησης μεταξύ πολλών, με συνέ
πεια την κατακόρυφη αύξηση της διαθεσιμότητας 
των πηγών αυτών, η οποία με την σειρά της επιδρά 
ευεργετικά στην έρευνα και ανάπτυξη. 
Την ανάπτυξη, δημιουργία συλλογικού καταλόγου 
βιβλιογραφικών εγγραφών (UNION Catalog) και 
πρόσβαση σε συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών 
και βάσεων δεδομένων. 
Δημιουργία θεματικού αποθετηρίου ώστε να απο
θηκεύεται, να οργανώνεται και να ανακτάται όλη η 
πνευματική παραγωγή των ιδρυμάτων. 
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