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Είναι ιδιαίτερη τιµή για µένα η ̟ρόσκληση της ∆ιευθύντριας του ΕΚΕΒΙ, 

κας Βελισσάρη, και της Προέδρου της ΕΕΒΕΠ, κας Κυριακο̟όυλου, και τις 

ευχαριστώ α̟ό τη θέση αυτή, να µετέχω στην ηµερίδα για την ̟ολύ 

ενδιαφέρουσα ελληνική ̟ρωτοβουλία ̟ρος την Unesco να καθιερωθεί η 

Παγκόσµια Ηµέρα Βιβλιοθηκών και αυτή για την Ελλάδα να είναι η 28η 

Μαΐου. 

 

Είναι µία ̟ολύ αισιόδοξη ̟ρόταση, µε την ο̟οία οι βιβλιοθήκες 

δηλώνουν την ̟αρουσία τους και τονίζουν την α̟οστολή τους, αφού µε το 

ετήσιο αυτό γεγονός τους ̟αρέχεται η ευκαιρία να ̟ροβάλλουν ̟ιο έντονα 

τις δραστηριότητές τους και τα ̟ρογράµµατά τους, για να ̟ροσελκύσουν την 

̟ροσοχή του κοινού εντός και εκτός του φυσικού τους χώρου, για να γνωρίσει 

τους θησαυρούς τους και να ̟αρακολουθήσει τις ̟ολιτιστικές και 

εκ̟αιδευτικές εκδηλώσεις τους. Είναι βέβαιο ότι η ταυτόχρονη ετήσια 



εκδήλωση της Παγκόσµιας Ηµέρας Βιβλιοθηκών σ’ όλες τις βιβλιοθήκες στον 

κόσµο θα κάνει ακόµη ̟ερισσότερο αισθητή την ύ̟αρξή τους και το έργο 

τους, ̟ου είναι και ο τελικός στόχος τους. 

 

Το γεγονός ότι η ̟ρόταση αυτή έγινε α̟ό το ΕΚΕΒΙ και τις ελληνικές 

βιβλιοθήκες, σηµαίνει ότι αυτές βρίσκονται σε ένα καλό ε̟ί̟εδο και έχουν 

αυτο̟ε̟οίθηση για το έργο τους ή για να είµαστε µετριόφρονες ότι έχουν 

ξεκινήσει την ανοδική τους ̟ορεία, άλλες νωρίτερα κι άλλες καθυστερηµένα, 

έχουν θέσει στόχους και ε̟ιδιώκουν την υλο̟οίησή τους. 

 

Για να είµαι ειλικρινής ένοιωσα υ̟ερήφανη όταν διάβασα την ελληνική 

̟ρόταση, γιατί συνειρµικά ανέτρεξα στο θεσµό των βιβλιοθηκών του δυτικού 

̟ολιτισµού ̟ου γεννήθηκε στην Ελλάδα, τον 6ο ̟.Χ. αι, και έκτοτε συνεχίζει 

αδιάκο̟α την ̟αρουσία του στον ελληνικό χώρο, α̟ό την αρχαϊκή στην 

κλασική ̟ερίοδο, στην ελληνιστική, ό̟ου έφθασε και στην κορύφωσή του µε 

την ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, στην βυζαντινή ̟ερίοδο µε τις 

δηµόσιες, ̟ανε̟ιστηµιακές και µοναστηριακές βιβλιοθήκες, µε τις 

βιβλιοθήκες στους δύσκολους χρόνους της Τουρκοκρατίας, αρκετές α̟ό τις 

ο̟οίες λειτουργούν και σήµερα ακόµη, και τις βιβλιοθήκες του νεοελληνικού 

κράτους, ̟ου δίνουν το «̟αρών» στην ̟αγκόσµια  κοινότητα µε τη σηµερινή 

̟ρωτοβουλία, µνήµονες της µακραίωνης ̟αράδοσής µας. 

 

∆εν µας διαφεύγει ωστόσο το γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες µας δεν 

ευδοκίµησαν στην τελευταία φάση, αυτή του νεοελληνικού κράτους, εξαιτίας 

̟οικίλων ̟ερι̟ετειών του ελληνισµού. Χρειάσθηκε η συνδροµή διεθνών 

οργανισµών, για να ξε̟εράσουν τη δύσκολη κατάστασή τους. Α̟ό το β΄ µισό 

του 20ου αι. νοιώσαµε την ̟αρουσία της Unesco, µε την ̟λούσια ̟ροσφορά 

της σε εκ̟αιδευτικό υλικό και τεχνική και ε̟ιστηµονική βοήθεια. Ε̟ίσης, µε 

την ̟ροσφορά του ̟ρώτου βιβλιοαυτοκινήτου το 1957-8, ̟ου διέτρεχε όλη 

την Ελλάδα και ήταν ο ̟ρόδροµος των σηµερινών κινητών βιβλιοθηκών, 

καθώς και µε την α̟οστολή των εµ̟ειρογνωµόνων Kirkegaard το 1960 και 



Karnofski το 1963, για την ίδρυση σχολής βιβλιοθηκονοµίας στη χώρα µας. 

Είναι βέβαιο ότι αµέσως α̟ό την ίδρυσή της και ώς σήµερα η Unesco βοηθά 

αδιαλεί̟τως και µε ̟ολλούς τρό̟ους όλες τις βιβλιοθήκες στον κόσµο και 

ιδιαίτερα τις λαϊκές. 

 

Σταθµό, ωστόσο, για τον εκσυγχρονισµό των βιβλιοθηκών µας α̟οτελεί η 

ένταξη της χώρας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση και η βοήθεια των 

συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών ̟ρογραµµάτων, ώστε σήµερα αυτές να 

βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ̟ροτείνουν, σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ, 

στην Unesco να ενεργήσει για την καθιέρωση του εορτασµού της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Βιβλιοθηκών. 

 

Έχουν κάθε λόγο οι βιβλιοθήκες να ̟ροτείνουν τη θέσ̟ιση της 

Παγκόσµιας Ηµέρας Βιβλιοθηκών (International Library Day), γιατί οι νέες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες στην κοινωνία της γνώσης και της 

̟ληροφορίας συνέβαλαν στη διεύρυνση του ρόλου τους στην κοινωνία, µε τη 

βοήθεια της νέας τεχνολογίας, και µ̟ορούν ̟λέον: 

• Να συγκεντρώνουν το ̟αρελθόν, το ̟αρόν, ό̟ως και το µέλλον στη 

συνέχεια, της ανθρώ̟ινης διάνοιας, σ’ ο̟οιαδή̟οτε µορφή, και να το 

̟ροσφέρουν σε χρήση στην ̟αγκόσµια κοινότητα 

• Να α̟οτελούν τα α̟οθετήρια της γνώσης και τους θεµατοφύλακες της 

έντυ̟ης λογοτεχνικής και ε̟ιστηµονικής ̟αραγωγής 

• Να υ̟ηρετούν την ̟ρόοδο της ε̟ιστήµης και τη διακίνηση των ιδεών µέσα 

α̟ό την αέναη ανανέωση των συλλογών τους και την αναβάθµιση των 

υ̟ηρεσιών τους 

• Να είναι τα ̟ολιτιστικά ιδρύµατα και οι οργανισµοί ̟ου υ̟ακούουν, 

σύµφωνα µε το Μανιφέστο της IFLA για την Πολυ̟ολιτισµική Βιβλιοθήκη 

στις αρχές της ισότιµης και δίκαιης ̟ρόσβασης στην ̟ληροφορία, 

ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, θρησκεύµατος ή άλλης διάκρισης 

• Να ενθαρρύνουν τον δια̟ολιτισµικό διάλογο 



• Να διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκ̟αιδευτική διαδικασία, 

αλλά και να ενισχύουν δράσεις αυτοµόρφωσης  

• Να γεφυρώνουν µε τις εξελιγµένες ψηφιακές βιβλιοθήκες το ̟ολιτιστικό 

χάσµα και να ̟αρέχουν τη δυνατότητα ̟ρόσβασης στους 

α̟οµακρυσµένους χρήστες 

• Να λειτουργούν ως κέντρα ̟ληροφόρησης, αλλά να είναι και ̟αραγωγοί 

γνώσης 

• Να διασφαλίζουν σχέσεις συνεργασίας µε άλλους φορείς εντός και εκτός 

της χώρας 

 

Η συµβολή τους στη δια βίου µάθηση είναι ανυ̟ολόγιστη, ό̟ως ε̟ίσης και η 

διαµεσολάβησή τους για την ενίσχυση της ειρήνης και της ̟νευµατικής 

ευηµερίας.  

 

Με αυτές τις ̟ροϋ̟οθέσεις είναι φανερό ότι οι βιβλιοθήκες µ̟ορούν να 

κινητο̟οιούν κατά την Παγκόσµια Ηµέρα Βιβλιοθηκών τους το̟ικούς 

̟ληθυσµούς να γίνουν ενεργοί κοινωνοί της ̟νευµατικής, καλλιτεχνικής και 

κοινωνικής ̟ροσφοράς τους, ό̟ως και των µηνυµάτων τους, ̟ου θα 

σηµατοδοτούν κάθε φορά ̟ροτάσεις για ένα καλύτερο µέλλον. 

 

Τελειώνοντας, µ’ αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ την ευόδωση της 

ελληνικής ̟ρωτοβουλίας για την καθιέρωση του θεσµού της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Βιβλιοθηκών και να συγχαρώ τους οργανωτές της σηµερινής 

ηµερίδας.    


