
Με αφορμή τη έκδοοη του 22ου τεύχους του περιοδικού της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της πλη
ροφόρησης, θέλω να πιστεύω ότι η ΕΕΒΕΠ θα συμβάλλει με τις θέσεις και την προβληματική της, για το πώς αντιλαμβανό
μαστε στη χώρα μας το ρόλο και την θέση των βιβλιοθηκών στο πλαίσιο μια νέας πολιτιστικής ατζέντας με άξονα την 
αναδιανομή του πολιτιστικού κεφαλαίου, τις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας καθώς και τις νέες κοι
νωνικές ανακατατάξεις. 

Στον 21ο αιώνα, οι βιβλιοθήκες αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουν το νέο θέμα της διαχείρισης της γνώσης. Η ελληνική πο
λιτεία και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να κατανοήσουν ότι η διαχείριση της γνώσης απαιτεί τη διασύνδεση των 
πληροφοριών με πληροφορίες, οι πληροφορίες με τις δραστηριότητες και με τον άνθρωπο, ώστε να υλοποιήσει από κοι
νού την χρήση των γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της ρητής και σιωπηρής γνώσης). 

Η διαχείριση της γνώσης από τις βιβλιοθήκες είναι η προώθηση και της σχέσης μεταξύ των βιβλιοθηκών, μεταξύ βιβλιο
θηκών και χρηστών, καθώς και η δυνατότητα να ενεργούν ως γέφυρες για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της γνώσης 
σε ρεαλιστικές καινοτομίες των παραγωγικών δυνάμεων. 

Οι λειτουργίες μιας συμβατικής βιβλιοθήκης είναι η συλλογή, επεξεργασία, διάδοση, αξιοποίηση καθώς και ο χώρος απο
θήκευσης πληροφοριών για την παροχή υπηρεσιών για την κοινωνία. Στην εποχή της οικονομίας της γνώσης, η βιβλιοθήκη 
θα γίνει ένα οπίτι-θησαυρός της ανθρώπινης γνώσης, για να συμμετέχει στη καινοτομία της γνώσης και να γίνει ένας ση
μαντικός κρίκος στην αλυσίδα της γνώσης της καινοτομίας. 

Σήμερα που το οικονομικό περιβάλλον και το περιβάλλον των πληροφοριών αλλάζει γρήγορα οι βιβλιοθήκες πρέπει να δώ
σουν προσοχή στη διάδοση και τη μετατροπή της γνώσης με κατεύθυνση την Καινοτομία, τη Δημιουργικότητα και τα Κοινω
νικά Δίκτυα. Σε ότι αφορά τις συνεργασίες, το εύρος των συνεργασιών για τη δημιουργία κοινών δεδομένων, είναι απαραίτητο 
να συνεργάζονται όλα τα ιδρύματα μεταξύ τους ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Οι συνεργασίες επίσης μπορούν να 
γίνονται επιλεκτικά ή να υπάρχει μια θεματικά προσανατολισμένη συνεργασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συ
νεργασίες μεταξύ διαφορετικών ως προς τη λειτουργία τους βιβλιοθηκών, καθώς είναι η πρώτη φορά που καλούνται να συ
νεργαστούν σε τέτοια έκταση και να παράγουν κοινό έργο. 

Το επίπεδο των βιβλιοθηκών αντικατοπτρίζει όχι μόνο την πολιτιστική αλλά και την συνολική ανάπτυξη μιας χώρας και γι' 
αυτό απαιτείται να δοθεί η δέουσα σημασία από την πολιτεία καθώς οι βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραματίσουν έναν ιδι
αίτερα σημαντικό ρόλο ως κέντρα διαχείρισης - διάχυσης της γνώσης, εφαρμογής - προώθησης νέων καινοτόμων τεχνο
λογικών εφαρμογών παρέχοντας στους πολίτες τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της 
εποχής μας. 

Πώς οι βιβλιοθήκες θα ανταποκριθούν στην πρόκληση της οικονομίας της γνώσης και στην οικοδόμηση της γνώσης των συ
στημάτων διαχείρισης των βιβλιοθηκών είναι ένα θέμα που απαιτεί επείγουσα μελέτη και λύση. 

Η εκπόνηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού για την αναπτυξιακή πορεία των βιβλιοθηκών, η ενθάρρυνση των συ
νεργασιών, η εισαγωγή δεικτών ποιότητας, η αξιολόγηση, αλλά και η διάθεση να αξιοποιούμε τα καλύτερα από τους καλύ
τερους αποτελούν παράγοντες που θα διασφαλίσουν το μέλλον των βιβλιοθηκών. 

Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η πρόταση της ΕΕΒΕΠ για την ίδρυση ενός θεσμού που θα συντονίζει σε εθνικό επίπεδο 
(Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών) το ρόλο των βιβλιοθηκών. Παρόμοιος φορέας θα μπορούσε να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επί
πεδο για να εξασφαλίζεται η εναρμονισμένη συνεργεία τοπικών & περιφερειακών πρωτοβουλιών με συντονισμένο και ορ
γανωμένο τρόπο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο για τις βιβλιοθήκες. Στην κατεύθυνση αυτή 
μπορεί να συμβάλλει και η περαιτέρω δράση σχετικών διεθνών οργανισμών (Eblida, Ida κλπ). 

Τέλος, στα ερωτήματα πώς οριοθετούνται ο ρόλος της βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκονόμων στο κατώφλι της νέας επο
χής; Ποιες παρεμβάσεις χρειάζονται, ώστε οι βιβλιοθήκες να πείσουν τους κυβερνώντες για το ρόλο τους, τις υπηρεσίες, 
τις δράσεις τους, ώστε να αναγνωριστεί η συνεισφορά τους ως θεσμοί πολιτισμού & παιδείας; Ποιες πρωτοβουλίες κα
λούνται να πάρουν οι βιβλιοθηκονομικές ενώσεις; Ποιος μπορεί να είναι ο νέος ρόλος της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκο
νόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης; 

Μπορούμε να απαντήσουμε όλοι μαζί! 

Χριστίνα Κυριακοπούλου 
Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΒΕΠ 
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