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Περίληψη
Η Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ) συγκροτήθηκε το 2003, ως αποτέλεσμα
της συνεργασίας ελληνικών και διεθνών οργανισμών, με σκοπό να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των
βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Κύριος στόχος της ΟΕΕΒ, είναι να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των
ελληνικών βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης, ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς
τους αναγνώστες/χρήστες. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, η Επιτροπή οργανώνει σε
μόνιμη βάση, διεθνή συνέδρια, σεμινάρια-εργαστήρια, ομάδες συζήτησης και διαλέξεις στην Αθήνα
και στην περιφέρεια, προκειμένου να παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στη βιβλιοθηκονομία και
την επιστήμη της πληροφόρησης. Οι ομιλητές που προσκαλεί, τόσο οι έλληνες, όσο και οι ξένοι,
διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία. Από το 2006 επίσης, η Επιτροπή εκδίδει
το ηλεκτρονικό περιοδικό Συνεργασία με αρθρογραφία βιβλιοθηκονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται
για ένα περιοδικό ιδιαίτερα μεγάλης επισκεψιμότητας, το οποίο φιλοξενεί ως επί το πλείστον
επιστημονικά άρθρα, ακόμα και ξενόγλωσσα που έχουν μεταφράσει στελέχη των φορέων που
μετέχουν στην ΟΕΕΒ.
Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα και ποσότητα του έργου της Επιτροπής είναι το
ιδιαίτερο οργανωτικό πλαίσιο που τη διέπει καθώς και οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που
διαθέτει κάθε φορά. Βασικά στοιχεία πάντως της ΟΕΕΒ, συνιστούν, από τη μια η διαφορετικότητα και
η πολυ-εθνική προέλευση, τόσο των φορέων που την απαρτίζουν καθώς πολλοί απ' αυτούς είναι
ινστιτούτα αλλοεθνούς κουλτούρας, όσο και των ατόμων που τους εκπροσωπούν, και από την άλλη, ο
βασιζόμενος στην ισοτιμία των μελών της τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις της. Ενώ
ένα πρόσθετο στοιχείο που διέπει τον τρόπο λειτουργίας της, είναι η διαφάνεια. Τέλος η Επιτροπή,
μέσω, της μόνιμης, παραγωγικής και αμφίδρομης συνεργασίας της με άλλους τοπικούς και κεντρικούς
φορείς, επιθυμεί να συμβάλει στη μεταμόρφωση των ελληνικών βιβλιοθηκών του 21ου αιώνα σε
ανανεωμένους και λειτουργικούς κόμβους της κοινωνίας.
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The Committee for the Support of Libraries: a model of library networking in
Greece
Abstract
The Committee for the Support of Libraries (CSL) was founded in 2003 by representatives of Greek
and international organizations to contribute to the development of libraries in Greece. The
Committee's main goal is to contribute to the modernization and development of Greek libraries and
information centers in their efforts to provide quality services to their users/clients. With the
collaboration of professionals that derive from library and information science from several countries,
the Committee organizes international conferences, workshops, panel discussions and lectures to
present the latest developments in information technology and libraries. The Greek and foreign
speakers have extensive professional and research experience. Since 2006 the Commission also
publishes the on-line magazine Synergasia that presents current topics of interest to information
professionals. The journal has a lot of visitors and hosts mostly scientific articles (Greek and translated
from abroad).
The factors that affect the quality and quantity of Committee's work are the special organizational
framework and the financial and human resources, which are available at a time. CSL is a
multinational commission: not only many of the members are foreign institutes but also the individuals
that represent them are. The decisions are made equally from all the participating members of the
Committee and an additional characteristic is the transparency of its operation.
Finally, the Commission, through productive and interactive partnership wishes to contribute to the
transformation of the Greek libraries of the 21st century becoming informational and functional
centers of the community.
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