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Αθήνα, 27/11/2014 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω τη σημερινή σας εκδήλωση με τίτλο: «Καινοτόμες Υπηρεσίες Δημοτικών 

Βιβλιοθηκών». Η ΚΕΒΕΠ ανταποκρινόμενη πλήρως στο ρόλο της και στις ανάγκες της εποχής συνεχίζει να 

διοργανώνει σημαντικές εκδηλώσεις, τόσο από άποψη θεματικής όσο και από άποψη ομιλητών και 

συμμετεχόντων. Και αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος μίας Ένωσης: να προωθεί το διάλογο, την ενημέρωση, 

την πληροφόρηση ανάμεσα στα μέλη της καθώς επίσης και μεταξύ της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας 

και της τοπικής κοινωνίας. Τέτοιες εκδηλώσεις έχουν πάντα θετικό πρόσημο. 

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες ορίζονται στο Μανιφέστο της UNESCO ως πυλώνες της δημοκρατίας. Όχι ως 

κατάκτηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας αλλά σαν κεκτημένο της. Και έτσι οφείλουμε να τις βλέπουμε 

όσοι ασχολούμαστε με αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλούνται να λειτουργήσουν και να 

προσφέρουν υπηρεσίες. Κύρια αποστολή τους είναι η διαφύλαξη των πληροφοριών και των ιδεών τόσο 

της τοπικής κοινότητας όσο και γενικότερα της ανθρωπότητας, η ορθή διαχείρισή τους και η προσφορά 

τους στα μέλη της τοπικής κοινωνίας χωρίς κανένα περιορισμό φύλου, φυλής, ηλικίας, κοινωνικής τάξης, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, φιλοσοφικών αντιλήψεων κτλ.  

Το περιβάλλον όμως μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν αλλάζει διαρκώς. Και ειδικά στην 

εποχή μας αλλάζει δραστικά και γρήγορα. Τόσο το τεχνολογικό περιβάλλον, όσο και το 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Αλλάζει ο τρόπος παραγωγής και διακίνησης της πληροφορίας, άρα 

και ο τρόπος διαχείρισής της. Αλλάζει η κοινωνική σύνθεση της κοινότητας που εξυπηρετεί η 

βιβλιοθήκη. Αλλάζουν πολλά, σχεδόν όλα. Οι βιβλιοθήκες όμως, εδώ και χρόνια έχουν μάθει να 

προσαρμόζονται σε αυτές τις αλλαγές. Και όχι μόνο να προσαρμόζονται, αλλά να βρίσκονται μέσα στις 

εξελίξεις. Κοιτάζοντας έτσι τις λειτουργίες των βιβλιοθηκών, μπορούμε να πούμε ότι η καινοτομία είναι 

εγγεγραμμένη στη καρδιά των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών. Επιγραμμικοί κατάλογοι, ιστοσελίδες, 

ηλεκτρονικά βιβλία και άλλα πολλά είναι στο λεξιλόγιο μας χρόνια τώρα. Όπως επίσης τα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, η δια βίου μάθηση, η κοινωνική συνοχή και τόσα άλλα που θα μου πάρει ώρα να 

απαριθμήσω.  

Στοχεύοντας, λοιπόν, όπως πάντα στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τις τοπικές κοινότητες, οι 

λαϊκές βιβλιοθήκες είναι καταδικασμένες να καινοτομούν. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι σας θα σας δώσουν 



απτά παραδείγματα προσαρμογής των υπηρεσιών των λαϊκών βιβλιοθηκών στο νέο τεχνολογικό και 

κινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διοργάνωσή σας.  

Με τιμή 

Γιώργος Γλωσσιώτης 

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης 

 


