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Περίληψη 

 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για 

καθιέρωσης µιας παγκόσµιας ηµέρας βιβλιοθηκών µια χαρτογράφηση της 

κατάστασης που επικρατούσε στις Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες στην προ ΕΠΕΑΕΚ 

εποχή και της κατάστασης που βιώνουν σήµερα οι βιβλιοθήκες. Γίνεται µια αναφορά 

των επιτευγµάτων που προέκυψαν στον χώρο των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, 

επιχειρείται µια διερεύνηση των αντικειµενικών παραγόντων που επιβάλλουν την 

σύνδεση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης µε την εκπαιδευτική διαδικασία.                 

Τέλος περιγράφεται ο ρόλος των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ως φορέων κοινωνικής 

ευθύνης και η διασύνδεση τους µε τις τοπικές κοινωνίες αξιοποιώντας την 

συσσωρευµένη τεχνογνωσία τους και τις δυνατότητες των τεχνολογιών 

πληροφόρησης συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδοµής της 

τοπικής κοινωνίας. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, βιβλιοθηκονόµοι, Σύνδεσµος Ελληνικών 

Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, κοινωνική ευθύνη βιβλιοθηκών, τοπική κοινωνία, 

ποιότητα υπηρεσιών, Πληροφοριακή παιδεία, δια βίου µάθηση 

 

Εισαγωγή  

Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας ηµέρας βιβλιοθηκών παρέχει την ευκαιρία σε όλες τις 

βιβλιοθήκες να παρουσιάσουν το έργο τους ως θεµατοφύλακες και φορείς 

διαχείρισης της γνώσης και της εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
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Στην σηµερινή κοινωνία της γνώσης ή Κοινωνία της πληροφορίας, όπως συνηθίζεται 

να αναφέρεται, διαµορφώνονται νέες συνθήκες σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο 

που µε την σειρά τους συµβάλλουν καθοριστικά στην πορεία και εξέλιξη των 

βιβλιοθηκών στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Η επιστήµη της 

Πληροφορικής και οι νέες Τεχνολογίες προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες στην 

συγκέντρωση, στην επεξεργασία, στην διάχυση και την ανανέωση της γνώσης. 

Η Βιβλιοθήκη του 21
ου
 αιώνα εξελίσσεται σε έναν νευραλγικό φορέα πολιτισµού και 

δια βίου µάθησης µε παρεχόµενες υπηρεσίες που συµβαδίζουν µε τις εθνικές και 

διεθνείς πολιτικές. Οι Βιβλιοθήκες στην σηµερινή εποχή δεν αποτελούν απλά 

αποθήκες βιβλίων αλλά χώρους πολιτισµού που ως φορείς διαχείρισης της γνώσης 

έχουν αναλάβει τη δηµιουργία και τη διατήρηση ενός περιβάλλοντα χώρου που 

διέπεται από την αρχή της δηµοκρατίας, που δεν κρύβει σκοπιµότητες και τίθεται 

µακριά από κάθε λογοκρισία και αστυνόµευση. Πρόκειται για χώρους που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εκπαίδευσης ή εθνικής 

ταυτότητας. 

Αποστολή της σύγχρονης βιβλιοθήκης είναι να εξυπηρετεί µέσω των παρεχόµενων 

υπηρεσιών της τις εκάστοτε ανάγκες πληροφόρησης του ευρύτερου συνόλου στο 

οποίο ανήκει. Εξ ορισµού αποτελεί έναν «ζωντανό» οργανισµό που συνέχεια 

αναπτύσσεται, «τροφοδοτείται» και «τροφοδοτεί»  επηρεάζοντας µε την συνεχή 

ανάπτυξη του τον περιβάλλοντα χώρο του. Η σύγχρονη βιβλιοθήκη αποτελεί έναν 

ισχυρό θεσµό εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και διαρκούς επιµόρφωσης. Αποτελεί τον 

«µηχανισµό» υποστήριξης και εξασφάλισης για την αποτελεσµατική πρόσβαση και 

συνεχή αξιοποίηση και των πληροφοριών και της γνώσης.  

Πρωταρχική αποστολή µιας Ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη και 

προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της Ακαδηµαϊκής κοινότητας 

στην οποία ανήκει(σπουδαστές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό).                                

H Ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί την «ζωντανή» καρδιά κάθε Ακαδηµαϊκού 

ιδρύµατος και επέκταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

 

Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες στην προ ΕΠΕΑΕΚ και µετα ΕΠΕΑΕΚ εποχή 

 

Αποτελεί πλέον γεγονός ότι µε την υποστήριξη των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ ο 

χαρακτήρας και ο ρόλος των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών άλλαξε δυναµικά µε 
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σηµαντικά οφέλη ως προς την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών τους. Στην 

προ ΕΠΕΑΕΚ εποχή υπήρχαν µεγάλα κενά πολλών ετών χωρίς ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τις διοικήσεις των βιβλιοθηκών, µε προσωπικό στις περισσότερες 

βιβλιοθήκες να ενεργεί παθητικά, διεκπεραιώνοντας απλές βασικές λειτουργίες 

συλλογής, οργάνωσης και διατήρησης του υλικού. Η συµβολή και η χρήση της 

τεχνολογίας θεωρείται ανύπαρκτη ως προς την παροχή και την οργάνωση των 

υπηρεσιών και το προσωπικό των βιβλιοθηκών είναι ανέτοιµο να υποδεχθεί 

οποιαδήποτε δράση που θα επέβαλλαν οι αναπόφευκτα µελλοντικές εξελίξεις. Η 

Ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη αντιµετωπίζεται από τις διοικήσεις των περισσότερων 

πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων αδιάφορα και πολλές φορές προκλητικά και θεωρείται 

µια δαπανηρή  υπηρεσία που υπολειτουργεί γεγονός που οδηγούσε στην στελέχωση 

των βιβλιοθηκών µε µη ειδικευµένο προσωπικό αφού δεν είχε αναγνωριστεί ο 

ιδιαίτερος και εξειδικευµένος ρόλος της Ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης. Σε αυτόν τον 

αρνητισµό συµβάλλει σηµαντικά και το διδακτικό προσωπικό των Ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων, το οποίο αναπτύσσει δικούς τους διαύλους µετάδοσης της πληροφορίας 

και επιστηµονικής επικοινωνίας αδιαφορώντας για την πιο σηµαντική υπηρεσία των 

Ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων που είναι η βιβλιοθήκη, ο «ζωντανός» οργανισµός 

παραγωγής και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης.  Η συµµετοχή σε 

προγράµµατα  ΕΠΕΑΕΚ ήταν όρος επιβίωσης πλέον για τις Ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες. Τα πιο σηµαντικά από τα οφέλη που προέκυψαν από την συµµετοχή στα 

προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ ήταν η αύξηση των πιστώσεων, η ανέγερση σύγχρονων 

κτιρίων βιβλιοθηκών, η αναβάθµιση του ρόλου της εκπαίδευσης και της 

επιµόρφωσης στον χώρο της βιβλιοθήκης, η πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, 

η ανάπτυξη έντυπων και ηλεκτρονικών συλλογών, η παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, η εκδοτική δραστηριότητα και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε 

συνδυασµό µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών που οδήγησε στον 

εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού τους. Αρχίζει και αναγνωρίζεται ο ουσιαστικός ρόλος 

της Βιβλιοθήκης στα Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες στους 

χρήστες τους, παύουν να αποτελούν πια χώρους αποθήκευσης και συσσώρευσης 

βιβλίων, αλλάζει το προφίλ του παθητικού έως τότε βιβλιοθηκονόµου, οι 

Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αρχίζουν να στελεχώνονται µε ειδικό προσωπικό και ικανά 

στελέχη να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. 
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Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και ΣΕΑΒ 

 

Mία από τις πιο σηµαντικές καινοτοµίες στο πλαίσιο εφαρµογής των προγραµµάτων 

ΕΠΕΑΚ αποτελεί ο Σύνδεσµος των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Ο ΣΕΑΒ 

θεσµοθετείται µε το άρθρο 17 του Ν.3403/2005  και συµµετέχουν ως επίσηµα µέλη 

όλα τα Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Η κατάσταση που επικρατούσε πριν τον ΣΕΑΒ 

εµφάνιζε τις Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες χωρίς διάλογο επικοινωνίας µεταξύ τους µε 

µόνη εξαίρεση το ετήσιο συνέδριο των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, µε µικρή 

εµπειρία στις νέες τεχνολογίες και προσωπικό ανέτοιµο να τις υποδεχθεί,  µε 

σηµαντικές ελλείψεις ως προς την αυτοµατοποίηση των υπηρεσιών τους και έλλειψη 

εθνικών προτύπων. Η µετα ΣΕΑΒ εποχή συνέβαλε σηµαντικά στην καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Σηµαντική 

υπήρξε η συµβολή αρκετών Ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων µε ενεργό συµµετοχή σε 

προγράµµατα του ΣΕΑΒ για την βελτίωση τόσο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

συνεργασίας όσο και της αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων των Εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

 Από τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατα του ΣΕΑΒ αποτελούν ο Ζέφυρος, η λειτουργία 

του Συλλογικού καταλόγου των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών(ΣΚΕΑΒ), η 

µεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση της Ελλάδος, οι Ηλεκτρονικές πηγές της HEAL-link 

µε ταυτόχρονη αναζήτηση και πρόσβαση στο πλήρες κείµενο διεθνών επιστηµονικών 

περιοδικών και βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων, η λειτουργία της Μονάδας 

Ολικής ποιότητας Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών(ΜΟΠΑΒ), το δίκτυο διαδανεισµού 

Ελληνικών Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών(VDX) µε την συµµετοχή όλων των µελών 

του ΣΕΑΒ και η Κεντρική µηχανή Μετα-αναζήτησης Heal-link Search για την 

αναζήτηση σε βιβλία, εκδότες, ΣΚΕΑΒ, άρθρα, e-books κ.α. Όπως είναι 

αναµενόµενο κατόπιν αυτών των επιτευγµάτων οι επιπτώσεις είναι εµφανείς στην 

εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία των Ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 

  

 

Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και  εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η βέλτιστη αξιοποίησή της και 

η εύρεση βασικών µοντέλων, διαδικασιών και µεθόδων προς εξυπηρέτηση αυτού του 

σκοπού. Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω εξελίξεων και επιτευγµάτων είναι ότι η 
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βιβλιοθήκη αρχίζει να διεισδύει κατά ένα µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

ιδρυµάτων και παράλληλα αναπτύσσονται νέοι δίαυλοι επικοινωνίας µε το διδακτικό 

και ερευνητικό προσωπικό τους. Σε επίπεδο εκπαίδευσης υπήρξε πολύ σηµαντική για 

τις βιβλιοθήκες η επιµόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών καθώς και των 

χρηστών τους στις νέες πια παρεχόµενες υπηρεσίες.. Ο ρόλος της Ακαδηµαϊκής 

βιβλιοθήκης αλλάζει και αρχίζει να ταυτίζεται µε την εκπαιδευτική διαδικασία 

γεγονός που οδηγεί στην διοργάνωση σεµιναρίων και παροχή εκπαιδευτικών 

µαθηµάτων πληροφοριακής παιδείας προς τους φοιτητές. Τα µαθήµατα της 

πληροφοριακής παιδείας εντάσσονται στα προγράµµατα σπουδών των σχολών των 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων  µε πρωταρχικό σκοπό την µύηση του φοιτητή σε υπηρεσίες 

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, εντοπισµού και αξιολόγησης της 

επιθυµητής πληροφορίας και την χρήση πληροφοριακών πηγών που διατίθενται στην 

εκάστοτε ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη. Η συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και 

των βιβλιοθηκονόµων αποδεικνύεται λυτρωτική γιατί είναι εκείνοι που πρέπει να 

αναπτύξουν την µεταξύ τους συνεργασία ενισχύοντας την κριτική σκέψη του 

σπουδαστή για την αξιολόγηση του µεγάλου όγκου πληροφορίας µέσω των πηγών 

πληροφόρησης που χρησιµοποιεί. Η ανάπτυξη προγραµµάτων πληροφοριακής 

παιδείας από όλες τις Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αποτελεί απαραίτητη υπηρεσία για 

τη διαµόρφωση και θεµελίωση της δια βίου µάθησης στα Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 

εκµεταλλευόµενοι τις τεράστιες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών µε την χρήση 

διαδικτυακών µαθηµάτων και την διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων σε 

συνεργασία µε καταρτισµένους βιβλιοθηκονόµους.  

Ως πληροφοριακή παιδεία ορίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης, εντοπισµού, 

αξιολόγησης, οργάνωσης και αποτελεσµατικής δηµιουργίας και χρήσης της 

πληροφορίας µε σκοπό να διεκπεραιωθεί ένα θέµα ή προβληµατισµός 

(UNESCO,2003). Οι περισσότεροι Ακαδηµαϊκοί διδάσκοντες βασίζονται και 

αρκούνται για τη διδασκαλία τους σε ένα απλό σύγγραµµα, στην απλή παράθεση 

δεδοµένων και ελάχιστα στην ανάπτυξη µεθοδολογικών δεξιοτήτων. Οι ρόλοι µεταξύ 

διδάσκοντος και διδασκοµένου είναι διακριτοί και σαφείς: ο πρώτος κατέχει τη 

γνώση(αυθεντία) και την παρέχει µέσω της διάλεξης και ο δεύτερος οφείλει να µάθει 

µέσω της ακρόασης(Τσιµπόγλου       ). Αυτό που απουσιάζει από την εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης του εκπαιδευοµένου για την ορθή 

χρήση της διαθέσιµης πληροφορίας. Βασικό εφόδιο για ένα πληροφοριακά 
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εκπαιδευµένο άτοµο αποτελεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αυτό που χρειάζεται 

για να το καταφέρει είναι: 

 1) σαφής γνώση της θεµατικής του επιστηµονικού του πεδίου  

2) ανάπτυξη δεξιοτήτων για να καθιστά τις γνώσεις του επίκαιρες µε νέες 

πληροφορίες και  

3) ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιολόγηση των νέων αυτών πληροφοριών. 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραµατίζει η Ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη η 

οποία: 

� συνεργάζεται µε το διδακτικό προσωπικό των ιδρυµάτων  

� αναζητά τρόπους βάσει των οποίων η βιβλιοθήκη θα συνεργάζεται 

αποτελεσµατικά µε την εκπαιδευτική κοινότητα  

� υιοθετεί εκπαιδευτικά προγράµµατα για προπτυχιακούς φοιτητές 

διευκολύνοντας την συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

µάθηση. Η πληροφοριακή παιδεία έχει ως σκοπό την υποστήριξη της 

διδασκαλίας καθώς και του περιεχοµένου του µαθήµατος µε ενεργό 

συµµετοχή της Ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης έτοιµη να παρέχει τις συνεχώς 

εξελισσόµενες και βελτιωµένες υπηρεσίες της σε όλα τα εκπαιδευτικά 

µοντέλα  για την σταδιακή αποµάκρυνση από το σύνηθες υπόδειγµα που θέλει 

την εκπαιδευτική διαδικασία αποτέλεσµα αποστήθισης. Απώτερος στόχος 

κάθε Ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης είναι η διαµόρφωση της πληροφοριακής 

παιδείας και τα µέσα για την επίτευξή της αποτελούν : 

• η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών της ακόµη και εξ αποστάσεως µέσω 

διαδικτυακών µαθηµάτων ενισχύοντας παράλληλα τη δια βίου εκπαίδευση 

• η εκπαίδευση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού σε θέµατα 

πληροφοριακής παιδείας, νέων τεχνολογιών και πηγών πληροφόρησης 

• η ενσωµάτωση της πληροφοριακής παιδείας ως ειδικού µαθήµατος στο 

πρόγραµµα σπουδών των σχολών 

• η αµφίδροµη συνεργασία των βιβλιοθηκονόµων και εκπαιδευτικών 

• η χρήση των νέων τεχνολογιών και άµεση αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

• η διοργάνωση σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων για την ενηµέρωση των 

βιβλιοθηκονόµων σε θέµατα πληροφοριακής παιδείας 



6
η
 ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 

 7

Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες δύνανται µέσω των κοινοπρακτικών συνεργασιών, την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας, την γνώση των ήδη προσφεροµένων εργαλείων, την 

ανάπτυξη και την προσφορά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και την ανάπτυξη 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων να συµβάλλουν σηµαντικά στην 

επικοινωνία µεταξύ βιβλιοθήκης και εκπαιδευόµενου και στην συνδυαστική 

αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης αναδεικνύοντας συγχρόνως τη σηµασία και τον 

ρόλο τους στην Ακαδηµαϊκή κοινότητα. 

 

 

Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και Τοπικές κοινωνίες 

 

Αποστολή της  Ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης ως κοινωνικά υπεύθυνης βιβλιοθήκης 

αποτελεί µεταξύ άλλων προκειµένου να ανταποκριθεί στους επικοινωνιακούς της 

στόχους να σέβεται το κοινωνικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας στο οποίο 

δραστηριοποιείται.  

Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η χρήση νέων εργαλείων 

µηχανών αναζήτησης έχουν δηµιουργήσει µεγάλες προκλήσεις στον χώρο της 

πρόσβασης στη γνώση. Πέρα από το εσωτερικό της περιβάλλον οι δράσεις της θα 

πρέπει να επεκταθούν και στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Η 

Ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη µέσω βέλτιστων πρακτικών δύναται: 

• να υποστηρίξει µέσω προγραµµάτων το δικαίωµα όλων για ισότιµη πρόσβαση 

στη γνώση µέσω της διοργάνωσης σεµιναρίων εκµάθησης της χρήσης των 

υπηρεσιών διαδικτύου στον χώρο της βιβλιοθήκης. 

• να παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης σε άτοµα 

διαφορετικής µητρικής γλώσσας(αλλοδαπούς) µέσω της διοργάνωσης 

εκπαιδευτικών τµηµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης 

εξειδικευµένων εργαλείων και πηγών πληροφόρησης για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. 

•  να διοργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια και ηµερίδες ενηµέρωσης των 

κατοίκων του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται 

ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης η εθνικότητας και να εκπονεί 

προγράµµατα δια βίου µάθησης και πληροφοριακής παιδείας προς τον πολίτη 

µε σκοπό την σταδιακή ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας. 
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• να αναπτύσσει συνεργασίες µε τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους,  

σχολεία, δηµόσιες ή δηµοτικές βιβλιοθήκες και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή 

σχολές της περιοχής.  

•  να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες                 

(άτοµα τρίτης ηλικίας, άτοµα µε παραβατική συµπεριφορά)  µέσω της 

εκπόνησης εκπαιδευτικών και πολιτισµικών προγραµµάτων µε σκοπό την 

οµαλότερη ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.  

• να συγκεντρώνει και να παρέχει πληροφοριακό υλικό άµεσα σχετιζόµενο µε 

τα επίκαιρα περιβαλλοντικά θέµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

τοπική κοινωνία. 

• να αναδεικνύει µέσω της ψηφιοποίησης τοπικών συλλογών γενικού ή ειδικού 

ενδιαφέροντος τα τοπικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να εντάσσει τις 

τοπικές συλλογές στο ευρύτερο εθνικό και διεθνές ψηφιακό περιβάλλον. 

•  να προβάλλει το κοινωνικό της έργο ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο τη 

δηµόσια εικόνα της αξιοποιώντας:      

 1) τις υπηρεσίες διαδικτύου(π.χ. µε τη δηµιουργία µια φιλικής και 

εύχρηστης προς τον χρήστη ιστοσελίδας)     

  2) συµµετέχοντας στην πολιτιστική δραστηριότητα της τοπικής 

κοινωνίας µέσω θεµατικών εκθέσεων βιβλίων(π.χ. έκθεση µουσικού, 

αθλητικού βιβλίου, παγκόσµια ηµέρα βιβλίου, παγκόσµια ηµέρα κατά του 

AIDS κα.), µουσικών εκδηλώσεων και τοπικών φεστιβάλ και προβολή αυτών 

µέσω των ΜΜΕ γεγονός που συνεπάγεται προβολή του έργου της 

Βιβλιοθήκης          

 3) αναπτύσσοντας συνεργασίες µε τα τοπικά µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης( π.χ. µε τη δηµοσίευση µιας µόνιµης στήλης σε ένα περιοδικό ή 

µια εφηµερίδα προς ενηµέρωση των πολιτών.     

 4) διαθέτοντας ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για το ευρύ κοινό    

                 5) αναπτύσσοντας τη δράση του µάρκετινγκ από στόµα σε στόµα(buzz  

                     marketing. 

Η Ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη πρέπει να αποτελεί σηµείο αναφοράς της κοινωνίας 

όπου δραστηριοποιείται, χώρος προσπελάσιµος και ανοιχτός στο κοινό. Να γίνει 

αρωγός στην προετοιµασία του ψηφιακού πολίτη του αύριο µέσω των 

προγραµµάτων δια βίου µάθησης και να αναπτύξει αµφίδροµη σχέση µε την 
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τοπική κοινωνία. Φέρει µεγάλη ευθύνη έναντι της Κοινωνίας και οφείλει να 

ενισχύει  το κοινωνικό της Status. Προβάλλοντας τη δηµόσια εικόνα της  

συµβάλλει ώστε η κοινωνία να γίνει πιο δηµοκρατική, ανθρώπινη και δίκαιη 

έχοντας πάντα στο κέντρο της τον πολίτη. 
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