
 

Χαιρετισμός της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων 
Πληροφόρησης Χριστίνας Κυριακοπούλου στην ημερίδα που διοργανώνεται από τη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδειάς με θέμα: 

       Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών  

Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι. 

Είναι γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν ένα βασικό ρόλο στη κοινωνία 
μας, είναι οι συλλέκτες και φύλακες της κληρονομιάς, είναι οι οργανωτές της γνώσης, ενώ 
προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία μέσω της καταλογογράφησης, εξασφαλίζοντας 
σ'όλους τους πολίτες ισότητα στην πρόσβαση. 

Ανάμεσα στις κατηγορίες βιβλιοθηκών ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν οι λαϊκές στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες και δημοτικές, ο ρόλος των οποίων στη σημερινή 
μας εποχή είναι πολύ σημαντικός καθώς προσφέρουν μια στρατηγική ευκαιρία για την 
ανάπτυξη της ποιότητας της ζωής και των δημοκρατικών ευκαιριών παρέχοντας ελεύθερη 
και ίση πρόσβαση σε υψηλής αξίας πληροφορίες,  

Παράλληλα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ 
αυτών που έχουν πρόσβαση και αυτών που δεν έχουν. Πέρα από την πληροφόρηση 
ξεχωριστή σημασία δίνεται στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
αποβλέπουν στη δια βίου εκπαίδευση και στην έρευνα, ενώ μεγάλη είναι η συνεισφορά 
τους στην πολιτιστική ανάπτυξη μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με την αμέριστη στήριξη της Ειδικής Γραμματείας 
Βιβλιοθηκών και Αρχείων έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την αναβάθμιση των 
λαϊκών βιβλιοθηκών μέσα από την αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων για δημιουργία 
δικτυακής πύλης 60 δημόσιων βιβλιοθηκών www.infolibraries.gr, συλλογικού καταλόγου 
δημόσιων βιβλιοθηκών, καθώς και του δικτύου 29 δημοτικών βιβλιοθηκών.  

Ωστόσο χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη στήριξη και διασφάλιση οικονομικών - 
θεσμικών προϋποθέσεων για περαιτέρω εμπλουτισμό των συλλογών τους7 στελέχωση και 
την καλύτερη οργάνωση - λειτουργία τους. 

Η επιταγή των καιρών για την άμεση προσαρμογή στην κοινωνία της πληροφορίας και 
της γνώσης θέτει νέες προκλήσεις για τις λαϊκές (δημόσιες - δημοτικές) βιβλιοθήκες, οι 
οποίες καλούνται να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό με τη συνεργασία 
να αποτελεί απαραίτητο όρο επιβίωσης στη συνεχώς εξελισσόμενη «κοινωνία της 
γνώσης». 

Στους κόλπους της Ε.Ε.Β.Ε.Π. λειτουργεί επιτροπή λαϊκών βιβλιοθηκών και με την 
ευκαιρία αυτή θα ήθελα να απευθύνω πρόσκληση προς τους συναδέλφους που 
παρευρίσκονται να συμμετάσχουν σ’ αυτή συνεισφέροντας με ιδέες, προτάσεις ώστε να 
ενισχυθεί η προσπάθεια που γίνεται. Παράλληλα καλούμε τους συναδέλφους από τις 
δημόσιες βιβλιοθήκες να εκπροσωπηθούν με τη συμμετοχή τους σ' αυτή την επιτροπή. 

Θέλω τέλος να συγχαρώ τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδειάς και 
προσωπικά τον διευθυντή Λεωνίδα Διαμαντή για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και 
εύχομαι την επιτυχία της σημερινής ημερίδας. 

 


