Σύκθωλα κε ηελ Δηαθήξπμή ηεο , ε UNESCO πξνζδηνξίδεη ζε
γεληθέο γξακκέο όηη ζθνπόο ηωλ Λαϊθώλ Βηβιηνζεθώλ είλαη:

Να ζπκβάιινπλ ζηελ δηα βίνπ ζθαηξηθή
εθπαίδεπζε.
Να δηεπθνιύλνπλ ηελ θαηαλόεζε ησλ επηηεπγκάησλ
ζηνπο ηνκείο ηεο γλώζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ.
Να απνηεινύλ ην θύξην κέζν κε ην νπνίν γίλεηαη
πξνζηηή ζε όινπο ε θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ θαη
ησλ ηδεώλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ε έθθξαζε ηεο
δεκηνπξγηθήο ηνπ θαληαζίαο.
Να δσνγνλνύλ ην αλζξώπηλν πλεύκα κε ηελ
παξνρή βηβιίσλ
Να παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηειεπηαίεο
ηερληθέο, επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο
θ.ι.π.

Οη Λατθέο Βηβιηνζήθεο ηεο Δπξώπεο βξίζθνληαη ζήκεξα
ζην ζηαπξνδξόκη επθαηξηώλ, πνπ πξνζθέξνπλ νη εμήο
παξάγνληεο:


Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο
πξώηεο ηνπ θαηαιόγνπ κε ηηο θνηλσληθέο πξνηεξαηόηεηεο
ηεο Δπξώπεο .



Γπλαηόηεηεο πνπ παξέρνληαη από ηηο Τερλνινγίεο ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΤΚΠ), νη νπνίεο πξνζθέξνληαη
όιν θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ ππεξεζηώλ.



Σπλεξγαζίεο ζε ηνπηθό θαη Γηεζλέο επίπεδν γηα αληαιιαγή
πιεξνθνξηώλ θαη ζηήξημεο θάπνησλ Λατθώλ Βηβιηνζεθώλ
ώζηε λα αθνινπζνύλ ηηο ππόινηπεο.

νη Βηβιηνζήθεο ζηνλ Δηεζλή θαη Ειιαδηθό ρώξν
βηώλνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
νξγάλωζή ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πξνο ηνλ ρξήζηε
όπωο:
Πιεζώξα πιεξνθνξηώλ θαη ςεθηνπνηεκέλν
θείκελν πνπ έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη ην βηβιίν.

Τν Γηαδίθηπν πνπ δεκηνπξγεί λένπο ηξόπνπο
πιεξνθόξεζεο
Νέεο ηερλνινγίεο πνπ αιιάδνπλ ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ησλ βηβιηνζεθώλ θαη
ηελ κέρξη ηώξα παξνρή ππεξεζηώλ.

Κάζε βηβιηνζήθε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
κπνξεί λα πηνζεηήζεη θνηλή πξαθηηθή γηα ηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε άιιεο βηβιηνζήθεο κε
βάζε ηα παξαθάησ:







Τνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ ηεο βηβιηνζήθεο
πνπ δεηάεη ζπλεξγαζία.
Αμηνιόγεζε θαη αλαζεώξεζε ηεο ηξέρνπζαο
πξαθηηθήο .
Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη θαζνξηζκόο
πξνηεξαηνηήησλ (αλ π.ρ. απηό ζα αθνξά έληππν
ή ςεθηαθό πιηθό).
Υινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο .
Αμηνιόγεζε ηεο επηηπρίαο, αλαζεώξεζε θαη
βειηίσζε ησλ ζθνπώλ ηεο επόκελεο
ζπλεξγαζίαο.

Οη Λαϊθέο Βηβιηνζήθεο ζπλεξγαδόκελεο κπνξνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα on line θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε
πεξηβάιινλ έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεη:

Πξόζβαζε ζηνπο θαηαιόγνπο όπσο γηα
παξάδεηγκα ν ζπιινγηθόο θαηάινγνο ηεο
Γεκόζηαο Βηβιηνζήθεο Λεβαδεηάο.
Γεκηνπξγία ζπλδέζκσλ links ζε βηβιηνζήθεο.

Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ από απόζηαζε.

Ο βαθμός της επιτυχίας επηρεάζεται από οικονομικούς περιορισμούς, επομένως
είναι σημαντικό να αποκομίζονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη μέσω μιας
συνεργασίας σε κάθε επίπεδο : δηλαδή

1.








Με την αποτελεσματική δικτύωση μεταξύ των βιβλιοθηκών
Οι βιβλιοθήκες δρομολογούν από κοινού ένα πλαίσιο δικτύων :

θνηλέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζπιινγώλ
δηαδαλεηζκό θαη απνζηνιή πιηθνύ
εθαξκνγέο θνηλώλ ζπζηεκάησλ
ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο
εθπαίδεπζε ρξεζηώλ

2. Με την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ των Βιβλιοθηκών



Η ζπλεξγαζία θαη ε δηθηύωζε επεξεάδεη
άκεζα ηε ιεηηνπξγία κηαο βηβιηνζήθεο θαη ηελ
εμέιημε ηεο

3.- Και με την παροχή Εθνικών υπηρεσιών στήριξης.

