
Η σύγχρονη Βιβλιοθήκη 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ινστιτούτων (IFLA) 
δήλωσε πρόσφατα ότι «η πρόσβαση στις πληροφοριακές πηγές υπο
στηρίζει τόσο την εκπαίδευση και την υγεία όσο και την πολιτιστική και 
οικονομική ανάπτυξη». 

Το 201Ί έχει εγκριθεί το IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries σε 
μια προσπάθεια της IFLA να γεφυρώσει το ψηφιακό κενό καινά συνδέσει 
την Πληροφορική, την Εκπαίδευση και τον πολιτισμό με τις υπηρεσίες 
μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. 

Σε μια εποχή οικονομικών περιορισμών και ταυτόχρονα ραγδαίας ανά
πτυξης του διαδικτύου, όταν πρέπει να γίνουν περισσότερα με λιγότερα, 
το κλείσιμο βιβλιοθηκών δεν μπορεί να αποτελεί μέτρο λιτότητας. Οι 
βιβλιοθηκονόμοι επεκτείνουν τους παραδοσιακούς ρόλους τους για να 
γίνουν εταίροι στην εκπαίδευση και την καθοδήγηση των σπουδαστών 
βοηθώντας τους να εξελιχθούν σε αυτόνομους διαχειριστές της πλη
ροφορίας. Μια επίσκεψη στη βιβλιοθήκη μπορεί να δημιουργήσει νέα 
γνώση η οποία θα επιτρέπει σε όλους να συμμετάσχουν εποικοδομητικά 
στην ανάπτυξη του δικού τους κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Οι λύσεις ευελιξίας και ανάπτυξης των βιβλιοθηκών θα έρθουν μέσα από 
καινοτόμες μεθόδους, εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, συλλο
γική εργασία, ανοικτού κώδικα ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών, 
νέες μορφές περιεχομένου, κοινωνικά δίκτυα καθώς και με την προσέγ
γιση της κοινότητας των χρηστών στους χώρους τους (εναλλακτικές βι
βλιοθήκες), με φαντασία και δημιουργικό τρόπο. 

Οι βιβλιοθήκες σήμερα λειτουργούν ψηφιακά και συνεργατικά, και οι 
ψηφιακές υπηρεσίες τους ανοίγουν νέα κανάλια στο σύμπαν της γνώσης 
και της πληροφορίας, συνδέοντας πολιτισμούς πέρα από τα γεωγραφικά 
και κοινωνικά σύνορα. 

Το κίνημα της ανοικτής πρόσβασης (Open Access) κερδίζει συνεχώς έδα
φος σε όλο τον κόσμο και τα οφέλη από τη διάδοση των πληροφοριών 
είναι πλέον ορατά, με άμεσες θετικές επιπτώσεις για το ακαδημαϊκό περι
βάλλον, για τις επιστήμες και την κοινωνία γενικότερα. Η ΒΤΠ υποστηρί
ζει έμπρακτα το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης με την υπογραφή της 
«Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των 
θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών». 

Παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ουσιαστική αξιολόγηση 
υπηρεσιών, επανεκτίμηση και καθορισμός προτεραιοτήτων, εκσυγχρο
νισμός της οργανωτικής δομής, εθελοντισμός, εμπλοκή και αξιοποίηση 
μελών της τοπικής κοινότητας. Η σκέψη και μόνο, σε αναζωογονεί και 
σε προκαλεί! 


