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∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες : 
Εµπειρία συνεργασιών στην Ελλάδα 
 
Οι ελληνικές Βιβλιοθήκες βιώνουν τα τελευταία χρόνια ραγδαίους ρυθµούς 
συγκέντρωσης και ανανέωσης της γνώσης σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που η 
Πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στη διακίνηση της πληροφόρησης.   
Η κοινωνία της πληροφορίας ή η κοινωνία της γνώσης, ή όπως άλλοι λένε, η 
µεταβιοµηχανική κοινωνία, διαµορφώνει νέες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες 
που επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη των βιβλιοθηκών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.  
Στο πλαίσιο της νέας αυτής τάξης πραγµάτων, η συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκών 
και των υπηρεσιών πληροφόρησης γίνεται απαραίτητος όρος επιβίωσής τους. Με τη 
σειρά τους οι συνεργασίες µεταξύ των βιβλιοθηκών, παίρνουν νέα  διάσταση  
ειδικότερα σε µια περίοδο που το µέλλον και η εξέλιξή τους συνδυάζεται µε λύσεις 
που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία  τους και τη δυνατότητά τους να 
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για σωστή και γρήγορη πληροφόρηση. 
 Η παράµετρος αυτή αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο δοµείται η 
εισήγηση που ακολουθεί και αφορά στην ανάπτυξη συνεργασιών κυρίως µεταξύ των 
ελληνικών δηµοσίων βιβλιοθηκών. 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι συνεργασίες µεταξύ των βιβλιοθηκών παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της όσο το δυνατόν ευρύτερης πληροφόρησης και 
κατ’ επέκταση στην υποστήριξη της έρευνας. Συνεπώς η ανάπτυξη συνεργασιών για 
καλύτερες υπηρεσίες προς τους χρήστες αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τη 
συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχει η βιβλιοθήκη και για τη βιώσιµη 
ανάπτυξή της.  
 
Παγκοσµιοποίηση της γνώσης και δηµόσιες βιβλιοθήκες 
 
Σε διεθνείς συσκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν πρόσφατα, όπως το Μάιο και τον 
Οκτώβριο του 2000 στη Λισσαβόνα, εστίασαν τον προβληµατισµό τους και έδωσαν 
ιδιαίτερη έµφαση στη µελλοντική εξέλιξη των δηµοσίων βιβλιοθηκών σε συνδυασµό 
µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. 
Οι εισηγήσεις αλλά και οι τοποθετήσεις εκπροσώπων από ευρωπαϊκές χώρες και 
χώρες πέραν του Ατλαντικού έδωσαν τη δυνατότητα να καταγραφούν οι κύριοι 
άξονες γύρω από τους οποίους εστιάζονται οι βασικές αλλαγές που επηρεάζουν την 
πορεία των δηµοσίων βιβλιοθηκών. 
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Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες, που καθορίζουν το ρόλο των βιβλιοθηκών και 
γύρω από αυτούς εστιάζονται πλέον οι σηµαντικότερες αλλαγές. Αυτοί επιδρούν όχι 
µόνο στις πρακτικές των βιβλιοθηκών αλλά οριοθετούν άµεσες οικονοµικές, 
οργανωτικές και θεσµικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη µετεξέλιξή τους στο 
πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης της γνώσης. 
Συνεχής αύξηση του όγκου της πληροφόρησης, υποχρεώνει τις βιβλιοθήκες και τις 
υπηρεσίες πληροφόρησης να επεκτείνουν τις υπηρεσίες και τα εξειδικευµένα 
εργαλεία πρόσβασης σ΄αυτή, ενώ παράλληλα εναρµονίζουν τις πολιτικές 
εµπλουτισµού στις νέες απαιτήσεις των χρηστών. Η βιβλιοθήκη δεν είναι πλέον  
αυτοδύναµη και αυτάρκης, ένας «θεσµοφύλακας βιβλίων» αλλά µετατρέπεται σε 
πληροφοριακό κέντρο και σε πύλη προς την πληροφόρηση που διατίθεται αλλού. Ο 
χρήστης πρέπει να έχει τεχνικά µέσα και δεξιότητες για να περάσει τα σύνορα σε ένα 
κόσµο γνώσεων που ξεπερνά την ανθρώπινη διάσταση µε µόνο περιορισµό τη 
γλώσσα. 
Η εξειδίκευση πλέον της πληροφόρησης ανάλογα µε τις ανάγκες του κοινού οδηγούν 
τις βιβλιοθήκες στην αύξηση της τυπολογίας των συλλογών και στην αναδιοργάνωση 
των υπηρεσιών που προσφέρουν (καταλόγους υψηλών προδιαγραφών, σύνδεση µε 
βάσεις δεδοµένων, συνεργασίες µε άλλες βιβλιοθήκες κ.λπ.) 
 
Ψηφιοποιηµένο κείµενο που επεκτείνεται σε βαθµό ώστε ορισµένοι να θεωρούν ότι 
το βιβλίο χάνει την κεντρική του θέση στον πολιτισµό της ∆ύσης και ανατρέπει το 
σύστηµα παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης της πληροφόρησης. 
Σήµερα το ηλεκτρονικό έντυπο απαρτίζεται από πολλά στοιχεία,όπως εικόνα, κείµενο 
και ήχο στα οποία έχουµε πρόσβαση είτε χωριστά στο καθένα είτε συγχρόνως σε όλα 
µαζί.  
Η έκρηξη των νέων τεχνολογιών και µέσων επηρεάζει τις λειτουργίες των 
βιβλιοθηκών, µετατοπίζοντας το βάρος των εργασιών από τη συγκρότηση των 
συλλογών στην ανάπτυξη δοµών για πρόσβαση στην πληροφορία και για σωστή 
εξυπηρέτηση του χρήστη.  
Νέες αξίες περνούν θέση: η πληροφόρηση, η απόκτηση ικανοτήτων ανάκλησης 
πληροφοριών, η παροχή γνώσεων και η ευρύτερη υποστήριξη της γνώσης και του 
πολιτισµού. 
  
Internet και διαδίκτυο που δηµιουργούν νέους τρόπους πρόσβασης στην 
πληροφόρηση, στην ανάγνωσή της και στη χρήση της. 
Η βιβλιοθήκη µετατρέπεται σε µεσάζοντα µεταξύ του χρήστη και των πηγών 
πληροφόρησης διότι αυτή αναζητά µέσα από πληθώρα δεδοµένων την ζητούµενη 
πληροφορία και τη διαθέτει. 
Οι παραπάνω αλλαγές γίνονται στο πλαίσιο ευρύτερων οικονοµικο-πολιτικών 
εξελίξεων που, µε τη σειρά τους, επηρεάζουν έµµεσα την πορεία των δηµοσίων 
βιβλιοθηκών: 

- Συνένωση πολλών επιχειρήσεων του τοµέα των τηλεπικοινωνιών, των 
οπτικοακουστικών και των πολυµέσων που επιβάλλουν στις βιβλιοθήκες νέες 
συναλλαγές. 

- Ανάπτυξη πολλών ιδιωτικών δικτύων διάδοσης της πληροφόρησης που 
αιχµαλωτίζουν το κοινό των βιβλιοθηκών και τις ανταγωνίζονται. 

- Περιορισµός των δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και,γενικότερα,στην ενίσχυση των βιβλιοθηκών που κύρια 
χαρακτήρισε τη δεκαετία του ‘90. 
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- Εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών του προσφέρουν οι βιβλιοθήκες, θεωρία 
που αναπτύχθηκε σε συνάρτηση µε τον περιορισµό των κρατικών δαπανών.  

 
Η οικονοµική διάσταση και η κοστολόγηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών 
συζητήθηκε πολύ και στη δεκαετία του ’90 και δεν ήταν λίγοι αυτοί που θέλησαν να 
εισαγάγουν τις αρχές της «ανταγωνιστικότητας» στη λειτουργία των βιβλιοθηκών και 
στη διαχείριση των προσφερόµενων υπηρεσιών. Έτσι τέθηκε το θέµα της κατάργησης 
της δωρεάν πρόσβασης και της κοστολόγησης των εξειδικευµένων υπηρεσιών. 
Αυτές οι πρακτικές έκαναν µερικές δηµοτικές βιβλιοθήκες να περάσουν δύσκολες 
περιόδους, όπως στην Αγγλία, µε πολλά αρνητικά αποτελέσµατα όπως: µείωση 
προϋπολογισµών, πτώση των στατιστικών, περιορισµό των ωρών λειτουργίας, 
µείωση του προσωπικού, απολύσεις κ.λπ. 
 
Σήµερα, οι ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες περνούν στο νέο αιώνα αναλαµβάνοντας νέους 
ρόλους που υπαγορεύουν νέα κοινωνικά και πολιτισµικά φαινόµενα που αρχίζουν 
πλέον να γίνονται έντονα, όπως λειτουργικός αναλφαβητισµός, αύξηση των 
πολιτιστικών µειονοτήτων, ανεργία και αδυναµία πρόσβασης στη νέα οικονοµία της 
πληροφόρησης. 
Οι δυσκολίες πρόσβασης στην πληροφόρηση και το κόστος της οδηγούν σε ταξικές 
και κοινωνικές διαφορές που η παγκοσµιοποίηση της γνώσης δεν τις εξαφανίζει 
αλλά, αντιθέτως, τις εντείνει σε συνδυασµό µε κοινωνικά και πολιτισµικά φαινόµενα 
που αρχίζουν πλέον να γίνονται έντονα, όπως: λειτουργικός αναλφαβητισµός, αύξηση 
των πολιτιστικών µειονοτήτων, ανεργία, φτώχεια και αδυναµία πρόσβασης στη νέα 
οικονοµία της πληροφόρησης.  
Οι παραπάνω σηµαντικές αλλαγές επηρεάζουν τη φυσιογνωµία και το ρόλο των 
δηµοσίων βιβλιοθηκών αλλά και τη γενικότερη πολιτική που ακολουθούν οι χώρες 
στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφόρησης. 
 
∆ηµόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα του σήµερα 
 
Στον ελλαδικό χώρο οι σηµαντικές αυτές αλλαγές λίγο επηρεάζουν τις βιβλιοθήκες, 
σε σύγκριση µε πρακτικές άλλων χωρών, και αυτό διότι δεν έχουν προτυποποιηθεί 
και δεν έχουν προσαρµοστεί στις απαιτήσεις που επιβάλλουν η χρήση των νέων 
τεχνολογιών και των δικτύων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές εντείνονται από την 
κατακερµατισµένη οργανωτική και διοικητική δοµή των ελληνικών βιβλιοθηκών που 
επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη των συνεργασιών τόσο κατά την οργανωτική 
φάση όσο και κατά την υλοποίηση και την εφαρµογή. 
Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος συνεργασίας θα πρέπει να λάβει υπόψη του το 
σύνολο των υπηρεσιών πληροφόρησης που διατίθενται στον ελλαδικό χώρο και οι 
οποίες θα µπορούσαν δυνητικά να συνεργαστούν. 
Πριν περάσουµε στη διερεύνηση των δυνατοτήτων, καταγράφουµε σύντοµα τη 
σηµερινή εικόνα των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών. 
Στην κατηγορία των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών, δηλαδή των βιβλιοθηκών που είναι 
ανοικτές στο ευρύ κοινό χωρίς διακρίσεις κοινωνικού ή γνωστικού χαρακτήρα, 
εντάσσουµε ένα σύνολο βιβλιοθηκών που βρίσκονται λειτουργικά και διοικητικά 
κάτω από διάφορους φορείς και διέπονται από διαφορετικό νοµικό καθεστώς: 
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Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς έχουµε1: 
 
∆ηµοτικές, κοινοτικές     686 2  
 
∆ηµόσιες       433  
Παιδικές       46 4 
Ιδιωτικές βιβλιοθήκες συλλόγων φορέων  1545 
 
 
Ο χάρτης των δηµοσίων βιβλιοθηκών αντικατοπτρίζει τα αποτέλεσµα ενός 
συνδυασµού ιστορικών, πολιτικών, οικονοµικών και πολιτιστικών παραγόντων που 
καθορίζουν και τη µελλοντική τους ανάπτυξη.  
Η ιστορία των δηµοτικών, δηµοσίων ή ιδιωτικών Βιβλιοθηκών είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και έχουν τις ρίζες τους στον 
18ου αιώνα όταν ο ελληνισµός µπαίνει στο στάδιο της πνευµατικής αναγέννησης και 
της οικονοµικής ανάπτυξης και έχει τη δυνατότητα να οργανώνει παρόµοιους φορείς 
Ζαγοράς (1762), ∆ηµητσάνας(1764), Κοβεντάρειος Κοζάνης (1813) και να τους 
συνδέσει µε τις πρώτες σηµαντικές εκπαιδευτικές µονάδες της εποχής. 
Η προσπάθεια θα συνεχιστεί στο νέο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος µε την ίδρυση  των 
πρώτων δηµοτικών βιβλιοθηκών (δηµοτική βιβλιοθήκη της Αθήνας 1836, δηµοτική 
βιβλιοθήκη του Πειραιά 1874). 
 
Σήµερα τα στοιχεία που διαθέτουµε για την κατηγορία των βιβλιοθηκών αυτών είναι 
ελλιπή και δεν υπάρχει «πλήρης απογραφή» που να επιτρέπει την τεκµηριωµένη 
αξιολόγηση του έργου και των υπηρεσιών που προσφέρουν.  
Οι πληροφορίες που συλλέγει η στατιστική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού 
δεν καλύπτουν όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα να µην διαθέτουµε 
έγκυρη και εµπεριστατωµένη εικόνα για τις βιβλιοθήκες. 
 
Το πρόγραµµα καταγραφής και κωδικοποίησης ελληνικών βιβλιοθηκών που έκανε το 
ΕΚΕΒΙ σε συνεργασία µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια όχι 
µόνο στατικής αποτύπωσης αλλά δηµιουργίας ενός εργαλείου παρακολούθησης 
βασικών εξελίξεων στο χώρο.  
Παραθέτουµε µερικά διαγράµµατα που επιτρέπουν µια συνολική αποτύπωση της 
κατάστασης.  
Αυτά έγιναν βάση στοιχείων που προέρχονται από έρευνα και επεξεργασία 
ερωτηµατολογίων που έκανα στις δηµόσιες και τις 490 δηµοτικές και κοινοτικές 
βιβλιοθήκες που επιχορηγούνται από το Τµήµα Βιβλιοθηκών του ΥΠΕΠΘ.  
 
 
 
 

                                                 
1 Στοιχεία από το πρόγραµµα καταγραφής και κωδικοποίησης ελληνικών βιβλιοθηκών / Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο, ΕΚΕΒΙ1998 
2 Ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ και συµπεριλαµβάνονται στην οµάδα αυτή και οι  
κινητές βιβλιοθήκες των ΤΕ∆Κ 
3 Εποπτεύονται από το ΥΠΕΠΘ. 
4 όπως Λαϊκά αναγνωστήρια της Καλαµάτας, Τριών Ιεραρχών στο Βόλο, κ.λπ. 
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Συλλογές και επεξεργασία του υλικού 
 

 
 
                                                                                                                                                                         
Παρατηρούµε ότι µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’50 µόνο το 13% των σήµερα 
λειτουργούντων δηµοσίων - δηµοτικών είχε ιδρυθεί. Αντιθέτως, στη δεκαετία του ‘80 
η ίδρυση των βιβλιοθηκών αυξάνεται εντυπωσιακά. 
Η αλλαγή µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα των σταδιακών αλλαγών που 
παρατηρούνται µετά το 1980 στο χώρο της εκπαίδευσης, των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, της διακίνησης του βιβλίου και γενικότερα της αύξησης των 
αναγκών για υπηρεσίες πληροφόρησης και ενηµέρωσης. 
 
Όµως η λειτουργία πολλών βιβλιοθηκών δεν αντιστοιχεί πάντα µε αύξηση του 
αριθµού των βιβλίων που διαθέτουν. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρατηρούµε ότι 
οι παλαιότερες βιβλιοθήκες δεν αυξάνουν σταθερά τις συλλογές τους. Νεότερες 
φαίνονται να διαθέτουν σηµαντικές συλλογές. Αυτό µπορεί να σηµαίνει την ύπαρξη 
ασταθούς και κυµαινόµενης πολιτικής εµπλουτισµού και πόρων.  
Στην οµάδα των βιβλιοθηκών, οι 43 ∆ηµόσιες διαθέτουν συλλογές που ξεπερνούν 
τους 2.000.000 τόµους, το 37% αυτών έχει συλλογές που ξεπερνούν τους 50.000 
τόµους.  
 

 
 

Όταν λάβουµε υπόψη ότι το δηµόσιο µε τη µορφή του δηµόσιου οργανισµού ή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν την ευθύνη οικονοµικής στήριξης και της λειτουργίας 
των βιβλιοθηκών, συµπεραίνουµε ότι η ασταθής πολιτική εµπλουτισµού των 
βιβλιοθηκών αντικατοπτρίζει την κυµαινόµενη και αποσπασµατική πολιτική που 
ακολουθήθηκε για τις βιβλιοθήκες αυτές.  
Παράδειγµα αποσπασµατικής πολιτικής είναι ο µεγαλύτερος ∆ήµος της χώρας, ο 
∆ήµος της Αθήνας, που έκλεισε τη ∆ηµοτική βιβλιοθήκη «επ’ αόριστον» χωρίς αυτό 
φυσικά να προκαλέσει τις ανησυχίες ή τη διαµαρτυρία κανενός.  
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Στις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής εντάσσεται ο χαµηλός µέσος όρος των βιβλίων 
µε τον οποίον εµπλουτίζονται κάθε χρόνο οι βιβλιοθήκες που δεν ξεπερνά τους 600 
τίτλους.  
 
Επίσης, µεγάλη υστέρηση παρατηρείται στον τοµέα της µηχανοργάνωσης για την 
επεξεργασία των τεκµηρίων. Ο µικρός αριθµός των βιβλιοθηκών που χρησιµοποιεί 
τις νέες τεχνολογίες κατανέµεται άνισα σε σχέση µε το έτος ίδρυσής τους.  
 

 
                                                                                                                                                
Παράλληλα, η χρήση προτύπων στις βιβλιοθηκονοµίες εργασίες παραµένει χαµηλή 
δηµιουργώντας προβλήµατα τόσο στην οργάνωση όσο και στην ανάπτυξη των 
υπηρεσιών προς τους χρήστες 
 
Αναλυτικότερα : 
51,1% των δηµοτικών βιβλιοθηκών δεν κάνει χρήση καµίας προτυποποίησης 
38,7% χρησιµοποιεί για καταλογογράφηση τους AΑCR 2 σε ελληνική ή αγγλική 
έκδοση. 
34,7 % χρησιµοποιούν το DEWEY για ταξινόµηση των συλλογών 
56% δεν χρησιµοποιεί κανένα σύστηµα για Θεµατική ευρετηρίαση. 
 
Υπηρεσίες – χρήστες 
 
Ο αριθµός των χρηστών κυµαίνεται µε ακραίες διαφορές µεταξύ 14.000 επισκεπτών 
και 500 το µήνα. Ο µέσος όρος όµως των χρηστών δεν ξεπερνά τους 500 χρήστες το 
µήνα στο 80 % βιβλιοθηκών.  
Τα δανειζόµενα τεκµήρια είναι κατά µέσο όρο 2000  
32% των δηµοτικών βιβλιοθηκών συµµετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριοτητες. 
 
Νοµικό καθεστώς – στελέχωση 
 
∆εν υπάρχει ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών  
βιβλιοθηκών. 
Για τις ∆ηµόσιες ισχύει ο Ν. 1362/1949, που είναι ο πλέον ολοκληρωµένος νόµος που 
υπήρξε µέχρι σήµερα για βιβλιοθήκες στη χώρα. Προβλέπει όχι µόνο το νοµικό 
πλαίσιο των βιβλιοθηκών αλλά παράλληλα ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν την 
ίδρυση νέων, τη στελέχωση, τους πόρους και την λειτουργία τους. 
Στις ∆ηµοτικές, το προεδρικό διάταγµα 410/95 του ενιαίου νόµου δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικα προβλέπει το δηµοτικό συµβούλιο να έχει αρµοδιότητα για την 
ίδρυση και λειτουργία των πολιτιστικών κέντρων και των βιβλιοθηκών . 
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Σήµερα οι δηµοτικές Βιβλιοθήκες στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
λειτουργούν κάτω από διάφορες νοµικές µορφές, όπως αυτής του ΝΠ∆∆, του 
τµήµατος στο πλαίσιο ενός πνευµατικού κέντρου η ακόµα και υπηρεσίας ενταγµένης 
στη δηµοτική επιχείρηση. 
Η πολυµορφία επηρεάζει και το καθεστώς και τον αριθµό των εργαζοµένων στις 
βιβλιοθήκες που κυµαίνεται από 100 εργαζόµενους σε ένα µόνον. Αποτέλεσµα της 
ελλειπούς στελέχωσης είναι το 61 % των βιβλιοθηκών να απασχολεί ένα άτοµο. 
Συνοψίζοντας τη σηµερινή εικόνα των δηµοσίων βιβλιοθηκών, θα παρατηρήσουµε 
ότι παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήµατα. 
 
Απουσία οργανωτικού µοντέλου ανάπτυξης 
 
Αποσπασµατική αντιµετώπιση της οργάνωσης και του συντονισµού των δηµοτικών 
βιβλιοθηκών. Άνιση γεωγραφική κατανοµή και απουσία αναπτυξιακού σχεδιασµού 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
 
Έλλειψη στρατηγικών στόχων παρέµβασης 
Πολλές βιβλιοθήκες δεν παίζουν κανένα ρόλο, ή µόνο δευτερεύοντα, στα πολιτιστικά 
δρώµενα, διατηρώντας αποθησαυριστικό ρόλο χωρίς να εµπλέκονται στη διακίνηση 
της γνώσης και της πληροφόρησης του τόπου όπου εδρεύουν. 
 
Ανύπαρκτη οργανωµένη συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκών  
Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες παραµένουν µακριά από τα νέα δίκτυα που αναπτύχθηκαν 
τα τελευταία χρόνια και χρηµατοδοτήθηκαν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
όπως οι 500 σχολικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα, το δίκτυο των 34 ιδρυµάτων (ΑΕΙ 
και ΤΕΙ).  
 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια µιλάµε για συνεργασίες και για δίκτυα 
εθνικά ή µη για τα οποία όµως τόσο νοµοθετικά όσο και λειτουργικά λίγα πράγµατα 
έχουν γίνει. 
 

Ήδη, οι δηµόσιες βιβλιοθήκες όλο και περισσότερο για να καλύψουν τις 
ανάγκες αναζητούν την εξωτερική υποστήριξη στο έργο τους από άλλες 
δηµόσιες βιβλιοθήκες και όχι µόνο. 
 

Γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιήσουν τις πληροφοριακές υποδοµές 
που διαθέτουν οι ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες µέσα από ένα ορθολογικά δοµηµένο δίκτυο 
πληροφόρησης, που θα µπορεί να αξιοποιεί τα ωφελήµατα του σχεδιασµού και της 
συνέργειας. 
Στη διεθνή σκηνή, την τελευταία δεκαετία, δόθηκε έκταση στις συνεργασίες και στις 
υπηρεσίες διαδανεισµού. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες για τη δηµιουργία και ανταλλαγή πληροφοριών που επιτρέπουν τον 
άµεσο εντοπισµό υλικού και τη διακίνησή του, έδωσε µια θεαµατική ώθηση στον 
τοµέα αυτό. Παλαιότερα ο διαδανεισµός ήταν µια χρονοβόρα και συνεπώς ακριβή 
διαδικασία που περιοριζόταν σε µεγάλες βιβλιοθήκες που διέθεταν τα ανάλογα µέσα. 
Σήµερα η τεχνολογία έχει αλλάξει τα δεδοµένα, προσφέροντας και σε µικρότερες 
βιβλιοθήκες τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε δίκτυα διαδανεισµού. 
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Η διεθνής εµπειρία από καιρό έχει επεξεργαστεί και έχει θέσει τις βασικές 
παραµέτρους και τις δυνατότητες των δικτύων και των συνεργασιών οι οποίες 
στηρίζονται στους άξονες: άνοιγµα, πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφόρησης. 
Τέτοια παραδείγµατα υπάρχουν πάρα πολλά κυρίως στις αγγλοσαξονικές 
βιβλιοθήκες, οι οποίες από παλαιά ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα επικοινωνίας 
και συνεργασίας στον τοµέα της διακίνησης έντυπου και µη υλικού. 
Βασικές προϋποθέσεις της συνεργασίας και των δικτύων είναι η σαφής αναπτυξιακή 
πολιτική του εµπλουτισµού των συλλογών της κάθε βιβλιοθήκης και η ύπαρξη ενός 
οργανωµένου και δοµηµένου µε συνοχή δικτύου έτσι ώστε η κάθε βιβλιοθήκη να 
ξέρει πού βρίσκεται σε σχέση µε τις άλλες, εφόσον ο διαδανεισµός αποτελεί µια 
µορφή συνεργασίας που επηρεάζει τόσο τις λειτουργίες όσο και την πολιτική των 
βιβλιοθηκών σε τοµείς όπως : 

- τις στρατηγικές ανάπτυξης της τοπικής συλλογής  
- τις εφαρµογές συστηµάτων 
- τη στελέχωση  
- τις προσφερόµενες υπηρεσίες πληροφόρησης 
- τις ανάγκες για εκπαίδευση χρηστών. 
 

∆εν υπάρχει ένα και µοναδικό µοντέλο διαδανεισµού και συνεργασίας. Πολλοί 
παράµετροι παρεµβαίνουν και το διαφοροποιούν. Χωρίς να γίνεται µια απόλυτη 
κωδικοποίηση, µπορούµε να διακρίνουµε µερικούς καθοριστικούς παράγοντες γύρω 
από τους οποίους δοµούνται οι συνεργασίες: 

- Η µορφή και οι κατηγορίες του υλικού που οι βιβλιοθήκες διακινούν στο 
σύστηµα του διαδανεισµού. 

- Η γεωγραφική εµβέλεια των υπηρεσιών / βιβλιοθηκών που συµµετέχουν, 
καθώς και του δικτύου συνολικά. 

- Ο αριθµός των υπηρεσιών / βιβλιοθηκών που συµµετέχουν. 
- Το µέσο καθώς και το πρόγραµµα / σύστηµα που χρησιµοποιείται για 

επικοινωνία, για ανταλλαγή πληροφοριών και για την παροχή του υλικού 
(φωτοτυπίες, φαξ, αποστολή εντύπων κ.λπ.).  

- Οι κατηγορίες των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση.  
- Το οργανωτικό πλαίσιο της συνεργασίας.  
- Τα οικονοµικά µεγέθη και το οργανωτικό πλαίσιο. 

Παραθέτουµε δύο χαρακτηριστικές εµπειρίες συνεργασίας  
 
Συλλογικός κατάλογος ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών 
 
Η προσπάθεια εντάσσεται στο έργο «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξη από 
κινητές βιβλιοθήκες» που εντάχθηκε στο 2ο ΚΠΣ και άρχισε να υλοποιείται το 1999. 
 
Σύµφωνα µε πρόγραµµα οι ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες προβλέπεται να αναβαθµίσουν τις 
κινητές βιβλιοθήκες να αποκτήσουν νέες και εξυπηρετήσουν τις σχολικές κοινότητες 
που δεν διαθέτουν σχολική βιβλιοθήκη. 
                                                                                                                                                                        
Για την υλοποίηση του έργου συντάχθηκε νέος πίνακας για τις περιοχές ευθύνης της 
κάθε Κεντρικής Βιβλιοθήκης και προσδιορίσθηκαν τα σχολεία της ∆/θµιας που θα 
εξυπηρετεί η Κινητή Βιβλιοθήκη και ο προγραµµατισµός των επισκέψεων. 
Βασικό εργαλείο στην υλοποίηση του έργου ήταν η δηµιουργία Συλλογικού 
Καταλόγου των Συλλογών που διαθέτουν και η από κοινού εφαρµογή κοινών 
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κανόνων προτυποποίησης. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα δίκτυο εξυπηρέτησης 
χρηστών σε τοπικό και κατ’ επέκταση σε εθνικό επίπεδο.  
 
Συλλογικός κατάλογος ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών 
 
Στην υλοποίηση του έργου τέθηκαν εξαρχής οι παρακάτω sine qua non προϋποθέσεις 
: 

- Η βάση να γίνει µε το λογισµικό ΑΒΕΚΤ που χρησιµοποιούν όλες οι 
∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και το οποίο διαθέτει δωρεάν το ΕΚΤ και ικανοποιεί 
τις προοπτικές δικτύωσης, και για το σκοπό αυτό υπάρχει στενή συνεργασία 
και υποστήριξη από ΕΚΤ. 

- Να εξασφαλιστούν βασικές αρχές συνεργασίας όπως: κοινά πρότυπα και 
κανόνες και κοινά εργαλεία. 

 
Η βάση του Συλλογικού Καταλόγου των Συλλογών των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών 
αποτελεί πολύτιµη πηγή πληροφοριών για τους χρήστες των βιβλιοθηκών σ’ όλη την 
Ελλάδα και βοήθηµα για τους βιβλιοθηκονόµους, αφού στοχεύει: 

- Στη συλλογή και επεξεργασία (µετατροπή των δεδοµένων σε µορφή Unimarc 
και σύµφωνα µε τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί) όλων των εγγραφών όλων 
των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών , χωρίς βέβαια αυτές να χάσουν την ταυτότητά 
τους και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. 

- Στη συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκών, ώστε να µπορούν να 
αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων και των νέων 
βιβλιοθηκονοµικών standards, µε απώτερο στόχο πάντα την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των χρηστών.  

- Στην Ανταλλαγή ∆εδοµένων και στην ώθηση για µελλοντικό ∆ιαδανεισµό 
µεταξύ των Βιβλιοθηκών. 

- Στη δυνατότητα αναζήτησης-ανάκτησης του υλικού των ανά την Ελλάδα 
∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και των ειδικών τοπικών συλλογών 
κάθε βιβλιοθήκης. 

- Στη δηµιουργία προτύπων Αρχείων Καθιερωµένων Τύπων για τη 
διευκόλυνση των βιβλιοθηκονόµων. 

 
Η έρευνα και η µελέτη για τη σύνταξη των βιβλιοθηκονοµικών προδιαγραφών του 
συλλογικού καταλόγου ήταν έργο δύσκολο, διότι όπως όλοι γνωρίζουµε λίγα 
ελληνικά εργαλεία προτυποποίησης υπάρχουν σήµερα. Η υλοποίηση στηρίχθηκε στα 
πρότυπα της ΕΒΕ και επιδιώχθηκε η συνεργασία και άλλων δηµοσίων ή δηµοτικών 
βιβλιοθηκών. 
 
Η έκδοση των Αρχείων Καθιερωµένων Τύπων αποτελεί µια πρώτη παρουσίαση 
µέρους του έργου, το οποίο υφίσταται διαρκείς βελτιώσεις και µεταβολές.  
Ο κάθε τόµος αποτελεί µια συγκεκριµένη ενότητα των Αρχείων Καθιερωµένων 
Τύπων (Authorities) σε µορφή τύπου GARE, όπως προκύπτει από το πρόγραµµα 
ΑΒΕΚΤ 5.00 (σε περιβάλλον Windows και διάταξη Unimarc). ∆ηλαδή: 
τ. 1 Όνοµα Προσώπου (200-ENG) 
τ. 2 Όνοµα Προσώπου (200-GRE) 
τ. 3 Όνοµα Συλλογικού Οργάνου (210) 
τ. 4 Γεωγραφικό Όνοµα (215) 
τ. 5 Θέµα (250) 
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Το σύνολο της βάσης αυτής µπορεί να αναζητηθεί και στο ∆ιαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.jasmin.ekt.gr. Οι τυχόν επισηµάνσεις και υποδείξεις είναι πολύτιµες και 
αναγκαίες. 
 
Πληροφοριακό σύστηµα ενοποιηµένων βιβλιοθηκών ∆ήµων Αττικής «ΣΕΛΙ∆Α» 
έρευνα-έργο που υλοποιεί η Κοινοπραξία ΑΘΗΝΑ (φορείς: Περιφερειακή ∆ιοίκηση 
Αττικής, ΕΚΠΑ, ΟΤΕ, Αναπτυξιακή ∆ήµων Πειραιά και ∆ήµος Αθηναίων 
επιχειρήσεων  
Επιδιώκοντας την υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα της κοινωνίας της πληροφορίας 
ξεκίνησε µια πρώτη µελέτη σκοπιµότητας για τη δροµολόγηση πιλοτικού έργου που 
στοχεύει : 

- Στον εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής του υλικού, λογισµικού και 
δικτυακή διασύνδεση των βιβλιοθηκών που εντάσσονται σ’ αυτό. 

- Στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού ώστε να µπορέσει να 
ανταποκριθεί στον καινούργιο ρόλο του. 

- Στη δηµιουργία ενός δυναµικού δικτύου ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών.  
 
Στο έργο συµµετέχουν 10 βιβλιοθήκες των ∆ήµων: Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη, ∆ραπετσώνας, Καλλιθέας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Μοσχάτου, Νικαίας 
Περάµατος και Χαϊδαρίου.  
 
Ο ρόλος της ∆ηµοτικής βιβλιοθήκης προσδιορίζεται ως : 

- Προµηθευτής πληροφορίας 
- Πύλη στη γνώση 
- Εκπαιδευτής 
- Οργανωτής της πληροφορίας 
- Παραγωγός πληροφορίας και εκδότης 

 
Υπενθυµίζουµε ότι στον ελλαδικό χώρο οι προσπάθειες συνεργασιών είναι 
περιορισµένες και αναφέρουµε δύο άλλες που έχουν ξεκινήσει ήδη : 
Ο συλλογικός κατάλογος των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και ο Συλλογικός 
κατάλογός περιοδικών του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ, από το 1984, αναπτύσσει και ενηµερώνει 
συνεχώς την on-line βάση δεδοµένων του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών στις 
Ελληνικές Επιστηµονικές και Τεχνολογικές Βιβλιοθήκες (ΣΚΠ) που περιλαµβάνει 
περισσότερους από 25.000 τίτλους που διαθέτουν 215 βιβλιοθήκες.  
Η παραπάνω καταγραφή µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε ότι σε σύγκριση µε 
πρακτικές άλλων χωρών η συνεργασία µεταξύ των ελληνικών βιβλιοθηκών 
παρουσιάζει δυσκολίες διότι δεν έχουν προτυποποιηθεί και δεν έχουν προσαρµοστεί 
στις απαιτήσεις που επιβάλουν η χρήση των νέων τεχνολογιών και των δικτύων. Οι 
ιδιαιτερότητες αυτές εντείνονται επηρεασµένες από την κατακερµατισµένη 
οργανωτική και διοικητική δοµή που επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη 
συνεργασιών τόσο κατά την οργανωτική φάση όσο και κατά την υλοποίηση και την 
εφαρµογή. 
 
Το µέλλον των δηµοσίων  βιβλιοθηκών: «Να σκεφτούµε µαζί» 
 
Σήµερα ο αυξανόµενος όγκος της πληροφόρησης καταργεί την αυτάρκεια των  
βιβλιοθηκών, η ανάπτυξη του διαδανεισµού διευρύνει τις υπηρεσίες πληροφόρησης 
συµβάλλοντας συγχρόνως στη µείωση των δαπανών εµπλουτισµού. Οι νέες 
τεχνολογίες επηρεάζουν την ίδια τη φύση της συνεργασίας µεταξύ των βιβλιοθηκών 
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αφενός, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας και αφετέρου επιβάλλοντας 
προϋποθέσεις περισσότερο επίσηµες και δεσµευτικές. 
 
Παράλληλα, προβληµατισµοί αναπτύσσονται γύρω από θέµατα όπως: 
 
Πρόσβαση στους καταλόγους των βιβλιοθηκών µέσο του INTERNET µε τη χρήση 
προτύπων για τα βιβλιογραφικά και καθιερωµένα πεδία. 
∆ηµιουργία συνδέσµων (links) σε βιβλιοθήκες. 
∆ηµιουργία πακέτων εκπαίδευσης χρηστών ( ακόµα και από απόσταση) 
Ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών για την εξατοµικευµένη πρόσβαση στην 
πληροφορία (υπηρεσίες E-mail µε την προϋπόθεση της οn-line λειτουργίας του 
δανειστικού συστήµατος ) 
Ανάπτυξη συνεργασιών για τοµείς όπως: ψηφιοποίηση κ.λπ. 
 
 
Στο πλαίσιο των νέων προοπτικών µπαίνουν τα ερωτήµατα : 
Ποιες προοπτικές διαγράφονται για τις Ελληνικές ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες;  
Ποιος θα είναι ο ρόλος και το έργο τους µε τις νέες δοµές της αποκέντρωσης; 
 
Το κενό της µεγάλης καθυστέρησης µπορεί να καλυφθεί µόνο µέσα από ένα 
συνολικό σχεδιασµό που θα λαµβάνει υπόψη την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή 
σε συνδυασµό µε τη σωστή διαχείριση των πηγών πληροφόρησης. 
  
Η εθνική διάσταση του θέµατος επιβάλλει τη χάραξη µίας Εθνικής Πολιτικής για τις 
∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες. Η διαµόρφωση εθνικής πολιτικής είναι µέτρο αναγκαίο και 
ώριµο για την αξιοποίηση, διαχείριση και προβολή του συνόλου των ελληνικών 
πηγών πληροφόρησης καθώς και διεθνούς διασύνδεσης προς όφελος όλου του 
κοινωνικού συνόλου 
 
 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών πρέπει να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες και 
εργαλεία που να εστιάζονται κυρίως στα σηµεία : 

- Μετατόπιση του βάρος των δραστηριοτήτων από τη συγκρότηση των 
συλλογών στην ανάπτυξη δοµών για πρόσβαση στην πληροφορία και νέων 
υπηρεσιών για τη σωστή εξυπηρέτηση του χρήστη. 

- Εξειδίκευση και στην αναδιοργάνωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
(κατάλογοι υψηλών προδιαγραφών, σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων, 
συνεργασίες µε άλλες βιβλιοθήκες κ.λπ.). 

- Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης προς τις κοινότητες και τους χρήστες 
(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για τους αναγνώστες). 

- Εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
- Ψηφιοποίηση και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
- Αλλαγή της οργανωτικής και λειτουργικής δοµής και εφαρµογή ευέλικτου 

ωραρίου µε υπηρεσίες που επεκτείνονται ακόµα και την Κυριακή.   
- Απόκτηση νέων κτιρίων και διαµόρφωση νέων χώρων υποδοχής κάτω από το 

νέο σχήµα των πολυδύναµων κέντρων. 
 
Στόχος, οι προσφερόµενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας 
κοινωνίας της πληροφορίας και να δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την 
ευηµερία και την ποιότητα ζωής  
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Τέλος, για να λειτουργούν οι ∆ηµόσιες Βιλιοθήκες πρέπει να υπάρξουν αναγνώστες 
και για το λόγο αυτό χρειάζονται εκδηλώσεις – εκθέσεις – και µια ευρύτερη εµπλοκή 
όλων των φορέων προς την κατεύθυνση αυτή. 
Παρά τη διακριτή θέση που κατέχει το βιβλίο έναντι της ψηφιακής πληροφορίας, το 
διαδίκτυο και η παγκοσµιοποίηση της πληροφορίας επεκτείνονται όλο και 
περισσότερο, έχοντας ως βάση τους, εµπορικούς και οικονοµικούς άξονες.  
Παρ΄όλα αυτά ένα µέρος µόνο της κοινωνίας κάνει χρήση του δικτύου ενώ το κόστος 
και η τεχνογνωσία περιορίζει την πρόσβαση στην πληροφόρηση σε µεγάλο αριθµό 
ατόµων.  
Συνεπώς, η παγκοσµιοποίηση της γνώσης δεν εξαφανίζει τις ταξικές και κοινωνικές 
διαφορές αλλά, αντίθετα, τις εντείνει σε συνδυασµό µε κοινωνικά και πολιτισµικά 
φαινόµενα που αρχίζουν πλέον να γίνονται έντονα.  
 
Στην κρίσιµη αυτή στιγµή οι ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες αναλαµβάνουν να παίζουν ένα 
σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού και παράλληλα 
δροµολογούν νέες στρατηγικές και µεθόδους που εξασφαλίζουν τη δηµοκρατική 
πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση. 
 
Σήµερα η γνώση είναι πλέον το νέο όνοµα της ανάπτυξης. Η παγκοσµιοποίηση της 
γνώσης επηρεάζει άµεσα τη λειτουργία των δηµοτικών βιβλιοθηκών αναλαµβάνοντας 
νέους ρόλους. Για τις ελληνικές βιβλιοθήκες είναι το στοίχηµα στις αρχές του νέου 
αιώνα.   
 
 
 


