
ΠαγκόσµιαΠαγκόσµια ΗµέραΗµέρα
ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

ΑνιχνεύονταςΑνιχνεύοντας τατα όριαόρια καικαι τιςτις δυνατότητεςδυνατότητες

ΣπύροςΣπύρος ΠιέρροςΠιέρρος, , 
∆ηµοτική∆ηµοτική ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης



ΒίοςΒίος ανεόρταστοςανεόρταστος
µακράµακρά οδόςοδός απανδόκευτοςαπανδόκευτος



ΣτόχοιΣτόχοι

ΝαΝα µιλήσουµεµιλήσουµε γιαγια τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες, , τιςτις
ανάγκεςανάγκες καικαι τατα προβλήµαταπροβλήµατα τουςτους
ΝαΝα παρουσιάσουµεπαρουσιάσουµε σεσε ευρύτεροευρύτερο κοινόκοινό τιςτις
δυνατότητεςδυνατότητες καικαι τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες τουςτους
ΝαΝα µιλήσουµεµιλήσουµε γιαγια µελλοντικάµελλοντικά σχέδιασχέδια καικαι
δυνατότητεςδυνατότητες



ΣτόχοιΣτόχοι

ΠόσοΠόσο καλάκαλά χρησιµοποιούµεχρησιµοποιούµε τουςτους
διαθέσιµουςδιαθέσιµους πόρουςπόρους
ΑποτελεσµατικότηταΑποτελεσµατικότητα καικαι αποδοτικότητααποδοτικότητα
ΆραΆρα, , πόσοπόσο καλάκαλά θαθα χρησιµοποιήσουµεχρησιµοποιήσουµε
οτιδήποτεοτιδήποτε επιπλέονεπιπλέον –– ΝέεςΝέες υπηρεσίεςυπηρεσίες
ΘεσµικόΘεσµικό πλαίσιοπλαίσιο, , οργάνωσηοργάνωση καικαι διοίκησηδιοίκηση
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών





Έκτα
ση

140,998 km²

Πληθ
υσµό

ς

12,901,563 (2008 est.)



Ο σκοπός της εκδήλωσης
είναι να δείξουµε στους
πολιτικούς που είναι
υπεύθυνοι για την
χρηµατοδότηση των
βιβλιοθηκών ότι
υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι στο Ιλλινόις
που νοιάζονται για τις
βιβλιοθήκες καθώς και να
ενηµερώσουµε τους
πολιτικούς για την
σύγχρονη νοµοθεσία που
επηρρεάζει τις
βιβλιοθήκες και τους
χρήστες. 













ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία καικαι περιεχόµενοπεριεχόµενο

ΤελικάΤελικά µπορούµεµπορούµε νανα κάνουµεκάνουµε αυτάαυτά πουπου
συνήθωςσυνήθως κάνουµεκάνουµε στηστη διάρκειαδιάρκεια τουτου
χρόνουχρόνου, , αυτάαυτά πουπου γνωρίζουµεγνωρίζουµε καικαι κάνουµεκάνουµε
καλάκαλά. . 



ΟιΟι δυνατότητεςδυνατότητες τωντων ελληνικώνελληνικών
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών

ΠοιάΠοιά µπορείµπορεί νανα είναιείναι τατα αποτελέσµατααποτελέσµατα πουπου
µπορούνµπορούν νανα περιµένουνπεριµένουν οιοι ελληνικέςελληνικές
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες ;;
ΜπορούµεΜπορούµε νανα περιµένουµεπεριµένουµε έναένα µέλλονµέλλον
αντίστοιχοαντίστοιχο µεµε αυτόαυτό τωντων ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών ήή
αµερικάνικωναµερικάνικων βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών; ; 



ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες
στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι τοτο εξωτερικόεξωτερικό

ΤαΤα κοινάκοινά σηµείασηµεία
ΑναφερόµαστεΑναφερόµαστε στηνστην ίδιαίδια βιβλιογραφίαβιβλιογραφία
∆ηµοσιεύουµε∆ηµοσιεύουµε σταστα ίδιαίδια περιοδικάπεριοδικά
ΧρησιµοποιούµεΧρησιµοποιούµε κοινούςκοινούς κανόνεςκανόνες καικαι
πρότυπαπρότυπα
ΧρησιµοποιούµεΧρησιµοποιούµε τηντην ίδιαίδια τεχνολογίατεχνολογία καικαι
λογισµικόλογισµικό



∆ιαφορές∆ιαφορές

ΧώρεςΧώρες πουπου χρειάζονταιχρειάζονται βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες

ΧώρεςΧώρες πουπου αγαπούναγαπούν τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες

ΟιΟι βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες αποτελούναποτελούν µέροςµέρος τηςτης
δηµόσιαςδηµόσιας διοίκησηςδιοίκησης
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ΧώρεςΧώρες πουπου χρειάζονταιχρειάζονται τιςτις
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες

ΠΠ..χχ. . 
ΟιΟι βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες αποτελούναποτελούν απαραίτητοαπαραίτητο
συστατικόσυστατικό τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού συστήµατοςσυστήµατος
ΟΟ θεσµόςθεσµός τωντων βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών διοικείταιδιοικείται απόαπό
τηντην πολιτείαπολιτεία



ΧώρεςΧώρες πουπου αγαπούναγαπούν τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
ΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΘεσµικόΘεσµικό πλαίσιοπλαίσιο
∆ηµοτικές∆ηµοτικές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
–– ∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει καµίακαµία νοµοθετικήνοµοθετική πρόβλεψηπρόβλεψη

ΗΗ θέσηθέση τουτου ∆ιευθυντή∆ιευθυντή τηςτης ΕθνικήςΕθνικής
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη παραµένειπαραµένει κενήκενή



ΧώρεςΧώρες πουπου αγαπούναγαπούν τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
ΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΣχολικέςΣχολικές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
–– ΟΟ νόµοςνόµος προβλέπειπροβλέπει βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη γιαγια κάθεκάθε σχολείοσχολείο
–– 25 25 χρόνιαχρόνια µετάµετά,, τατα σχολείασχολεία λειτουργούνλειτουργούν χωρίςχωρίς
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες

–– ΤοΤο εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό σύστηµασύστηµα στηρίζεταιστηρίζεται στηνστην
αποµνηµόνευσηαποµνηµόνευση

–– ΟιΟι σχολικέςσχολικές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες αποτελούναποτελούν αρµοδιότητααρµοδιότητα τουτου
ΓραφείουΓραφείου ΚαινοτοµιώνΚαινοτοµιών ! ! 

ΑπόΑπό τηντην επικαιρότηταεπικαιρότητα

ΣυµβασιούχοιΣυµβασιούχοι ΕΠΕΑΕΚΕΠΕΑΕΚ



ΈναΈνα παράδειγµαπαράδειγµα
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∆ΕΝ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ

24 Μαΐου

Ευρωπαική
Ηµέρα
Πάρκων











ΜιαΜια στατικήστατική εικόναεικόνα
ΤετραγωνικάΤετραγωνικά µέτραµέτρα πρασίνουπρασίνου ανάανά κάτοικοκάτοικο
ΑθήναΑθήνα 22,5,5 mm22 ανάανά κάτοικοκάτοικο
ΒερολίνοΒερολίνο 13 13 mm22 ανάανά κάτοικοκάτοικο
ΆµστερνταµΆµστερνταµ 27 27 mm22 ανάανά κάτοικοκάτοικο
ΝέαΝέα ΥόρκηΥόρκη 35 35 mm22 ανάανά κάτοικοκάτοικο

ΕυρωπαικόςΕυρωπαικός ΟργανισµόςΟργανισµός ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος

ΒιώσιµηΒιώσιµη πόληπόλη > 10 > 10 mm22 ανάανά κάτοικοκάτοικο



ΜιαΜια δυναµικήδυναµική εικόναεικόνα

ΗΗ ΑθήναΑθήνα τατα τελευταίατελευταία 25 25 χρόνιαχρόνια
διπλασιάστηκεδιπλασιάστηκε σεσε µέγεθοςµέγεθος καικαι ηη αναλογίααναλογία
πρασίνουπρασίνου ανάανά κάτοικοκάτοικο µειώθηκεµειώθηκε
απόαπό 2,82,822 mm2 2 (1984) (1984) σεσε 22,55,55 mm22 (2009)(2009)



ΜιαΜια δυναµικήδυναµική εικόναεικόνα

ΧρειαζόµαστεΧρειαζόµαστε τοτο πράσινοπράσινο
–– ΑποτελείΑποτελεί µέροςµέρος τηςτης καθηµερινήςκαθηµερινής διαδροµήςδιαδροµής
–– ΑποτελείΑποτελεί µέροςµέρος τηςτης ζωήςζωής µαςµας
–– ΥπάρχειΥπάρχει προσωπικήπροσωπική απώλειααπώλεια καικαι κόστοςκόστος αναν τοτο
χάσουµεχάσουµε

ΑγαπούµεΑγαπούµε τοτο πράσινοπράσινο



ΜιαΜια δυναµικήδυναµική εικόναεικόνα
ΗΗ σηµερινήσηµερινή εικόναεικόνα είναιείναι αποτέλεσµααποτέλεσµα
ΤουΤου θεσµικούθεσµικού πλαισίουπλαισίου, , τωντων νόµωννόµων καικαι
τουτου τρόπουτρόπου πουπου χρηµατοδοτήθηκανχρηµατοδοτήθηκαν, , 
εφαρµόστηκανεφαρµόστηκαν καικαι ελέγθηκεελέγθηκε ηη εφαρµογήεφαρµογή
τουςτους, , αναθεωρήθηκαναναθεωρήθηκαν καικαι τροποποιήθηκαντροποποιήθηκαν
τωντων πραγµατικώνπραγµατικών προτεραιοτήτωνπροτεραιοτήτων καικαι
επιλογώνεπιλογών πουπου έχουµεέχουµε
ΕίναιΕίναι τελικάτελικά οο τρόποςτρόπος πουπου ζήσαµεζήσαµε ((ωςως
χώραχώρα) ) τατα προηγούµεναπροηγούµενα χρόνιαχρόνια



ΑγαπούµεΑγαπούµε .......... , .......... , αλλάαλλά ......

ΟιΟι βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες [[κλπκλπ] ] 
µιαµια πολυτέλειαπολυτέλεια πουπου επιτρέπειεπιτρέπει ηη ΕξοχοτάτηΕξοχοτάτη
∆ιοίκησις∆ιοίκησις ειςεις τουςτους υπηκόουςυπηκόους τηςτης

ήή, , 
µιαµια υπηρεσίαυπηρεσία πουπου παρέχειπαρέχει µιαµια
αποτελεσµατικήαποτελεσµατική δηµόσιαδηµόσια διοίκησηδιοίκηση,         ,         
µιαµια δηµόσιαδηµόσια διοίκησηδιοίκηση πουπου εξασφαλίζειεξασφαλίζει
οικονοµικήοικονοµική ανάπτυξηανάπτυξη καικαι δηµιουργείδηµιουργεί
πολιτισµόπολιτισµό

τις βιβλιοθήκες ∆ΕΝ∆ΕΝ
ΕΧΟΥΜΕΕΧΟΥΜΕ
ΛΕΦΤΑΛΕΦΤΑτο π

ράσι
νο

το θέατρο
την παιδεία



ΕυχαριστώΕυχαριστώ


