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Περίληψη
Σηηο απαξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο – ππεξεζίεο
πιεξνθόξεζεο νθείινπλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή θαζώο
θαη ηελ πνιηηηθή γηα ην έληππν βηβιίν, έηζη ώζηε λα ελδπλακώζνπλ ηελ αθαδεκατθή
θνηλόηεηα θαη δξαζηεξηόηεηα. Οη πνιηηηθέο ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ
δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηηο αμίεο, νη νπνίεο αλαδεηθλύνπλ θαη εθθξάδνπλ ηηο
εθάζηνηε νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. Σηε
ζεκεξηλή, ξαγδαία κεηαβαιιόκελε, πβξηδηθή επνρή, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
απνδεηνύλ εηδηθά ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηελ
αλαγλσζηηθή πνιηηηθή, όζν θαη κε ηελ πνιηηηθή γηα ην βηβιίν. Οη αλάγθεο θαη νη
πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηώλ–ρξεζηώλ, ε ηζηνξία θαη ε δηάξζξσζε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ, νη εξεπλεηηθέο αλάγθεο, ν επηζηεκνληθόο δηάινγνο, νη ζπλεξγαζίεο, νη
αθαδεκατθνί εθδνηηθνί νίθνη απνηεινύλ νξηζκέλεο κόλν από ηηο παξακέηξνπο
δηακόξθσζεο ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθώλ θαη πνιηηηθώλ.
Τν άξζξν απηό πξαγκαηεύεηαη ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, εμεηάδνληαο α. ηξόπνπο
δηακόξθσζεο ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ζηελ αθαδεκατθή
θνηλόηεηα β. ηξόπνπο επαλαθαζνξηζκνύ ηεο έλλνηαο ησλ παιαηώλ θαη ζπάλησλ
ηεθκεξίσλ, θαζώο θαη ζηξαηεγηθέο αμηνπνίεζήο ηνπο γ. ηε δπλακηθή ζρέζε
αθαδεκατθώλ εθδόζεσλ, γξαθείσλ δεκνζηεπκάησλ θαη αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Τν
πξναλαθεξζέλ ηξίπηπρν εμεηάδεηαη ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ νηθείσλ πόξσλ ηεο
αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Οη ζπιινγέο παιαηώλ ή/θαη ζπάλησλ εληύπσλ βηβιίσλ
απνηεινύλ ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ αθαδεκατθνύ ηδξύκαηνο θαη εθθξάδνπλ ηηο
επηινγέο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ
δηδαθηηθνύ – εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ρξεζηώλ γεληθόηεξα, θαζώο θαη ηηο
παιαηόηεξεο πνιηηηθέο ηεο βηβιηνζήθεο. Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο νθείινπλ,
ζπλεπώο, λα αλαδείμνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην πιηθό απηό, ώζηε λα απνηειέζεη
κέζν δηακόξθσζεο αλαγλσζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ αιιά θαη αξσγήο ζηελ εθδνηηθή
αθαδεκατθή δξαζηεξηόηεηα. Εθζέζεηο, θύθινη νκηιηώλ, ζεκηλάξηα, έθδνζε
θαηαιόγσλ θαη εηδηθώλ εξεπλεηηθώλ ηόκσλ, ζπλέδξηα, ζπληζηνύλ νξηζκέλεο κόλν από
ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο κηαο αθαδεκατθήο
βηβιηνζήθεο. Σπλεπώο, ζην άξζξν παξνπζηάδνληαη πηπρέο δηακόξθσζεο ηεο
αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ην έληππν βηβιίν εθ κέξνπο ησλ
αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ, νη νπνίεο κπνξνύλ ζε έλα ξεαιηζηηθό πιαίζην λα
εθαξκνζηνύλ ζηε ρώξα καο.
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