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Η κζςθ και ο ρόλοσ των Λαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν (Δθμόςιεσ-Δθμοτικζσ) ζχουν αλλάξει τα  
τελευταία χρόνια λόγω των μεγάλων αλλαγϊν ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία, αλλά και λόγω 
των μεταρρυκμίςεων του Καλλικράτθ, με αποτζλεςμα να αλλάηει και θ προκυμία κάποιων  
να ενιςχφςουν τθν ανάπτυξι τουσ. 
 
Δεν είναι τυχαίο που όλθ θ Ευρωπαϊκι κοινότθτα αςχολείται ειδικά με τισ Λαϊκζσ  
Βιβλιοκικεσ ςτα πλαίςια προγραμμάτων όπωσ “A public library policy of Europe” και “public 
library can help you during a bad economy”. 
 
Oι Λαϊκζσ Βιβλιοκικεσ τθσ Ευρϊπθσ βρίςκονται ςιμερα ςτο ςταυροδρόμι μεγάλων 
ευκαιριϊν, διότι παίηουν a priori ςθμαντικό ρόλο ςτθν παροχι τθσ δωρεάν γνϊςθσ και ςτθν 
ανάπτυξθ και προςφορά τζτοιου είδουσ υπθρεςιϊν, ζτςι ϊςτε μόνο μζςα από επιτυχείσ 
ςυνεργαςίεσ μποροφν να γίνουν οι «Βιβλιοκικεσ του μζλλοντοσ». 
 
Στισ 14, 15 και 16 Μαρτίου, θ αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία Future Library με 
χρθματοδότθςθ του Ιδρφματοσ «Σταφροσ Νιάρχοσ» διοργάνωςε ςτθ Δθμόςια Βιβλιοκικθ 
Βζροιασ εκπαιδευτικό βιωματικό ςεμινάριο, όπου πιραν μζροσ 100 βιβλιοκθκονόμοι από 
80 Βιβλιοκικεσ από όλθ τθν Ελλάδα. 
 
Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδεφτθκαν ςτον τρόπο οργάνωςθσ τθσ καλοκαιρινισ καμπάνιασ 2012, 
μιασ πανελλαδικισ εκςτρατείασ με κζμα «Διαδρομζσ με πυξίδα τθ Βιβλιοκικθ» ςε όλθ 
χϊρα. Οι εκπαιδευτζσ κατενκουςίαςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ με τθν πρωτοτυπία, τθ 
φανταςία και τθν εμπειρία τουσ. 
 
Τα ςεμινάρια ιταν πρωτόγνωρα για τα Ελλθνικά δεδομζνα. Όλα ιταν οργανωμζνα με τθν 
παραμικρι λεπτομζρεια και ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. Οι εκελοντζσ και θ ομάδα 
ςτιριξθσ του Future library ιταν όλοι άψογοι, γεγονόσ που ενκουςίαςε τουσ ςυμμετζχοντεσ 
και άφθςε ζκπλθκτουσ όςουσ είχαν και τθν παραμικρι αμφιβολία για τθ δράςθ του Future 
Library. 
 
Στισ αρχζσ Ιουλίου μζχρι και τον Αφγουςτο όλεσ οι Λαϊκζσ Βιβλιοκικεσ (Δθμόςιεσ-Δθμοτικζσ) 
κα λάβουν μζροσ ςε μια μεγάλθ καμπάνια, ςε μια γιορτι μζςα από πολιτιςμικζσ διαδρομζσ 
και όχι μόνο…. 
 
Θεωρϊ ότι ιταν από τα καλφτερα βιωματικά ςεμινάρια που ζχουν γίνει ποτζ ςτθν Ελλάδα. 
Δόκθκε θ ευκαιρία ςε όςουσ ςυμμετείχαν να γνωρίςουν τι ςθμαίνει Βιβλιοθήκες του 
Μέλλοντος όπωσ πολφ ςωςτά επεςιμανε ο διευκυντισ τθσ Δθμόςιασ Βιβλιοκικθσ Βζροιασ 
κ. Ιωάννθσ Τροχόπουλοσ. 
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Μια δράςθ που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα να βγάλει τισ Λαϊκζσ Βιβλιοκικεσ από τθ «μιηζρια», 
και τθν κωματϊδθ κατάςταςθ ςτθν οποίαν βρίςκονται τον τελευταίο καιρό . 
 
Πιςτεφω πωσ οι Δθμόςιεσ - Δθμοτικζσ Βιβλιοκικεσ καλοφνται να παίξουν ςιμερα όςο ποτζ 
άλλοτε ζναν πολυςφνκετο ρόλο ςτθν τοπικι κοινωνία και μζςα από τζτοιεσ επιτυχθμζνεσ 
δράςεισ και τρόπουσ προςζγγιςθσ μποροφν να λειτουργιςουν κακοριςτικά ςτθν 
προςζλκυςθ νζων αναγνωςτϊν. 


