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ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Αφού για άλλη μια φορά χαιρετίσω τη σημερινή συνάντηση και την
πρωτοβουλία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας των
Δημοτικών Βιβλιοθηκών και να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς από το Ελληνικό Δίκτυο
Δημοτικών Βιβλιοθηκών, θέλοντας να κλείσω και το πρώτο κεφάλαιο που τελικά μας
έφαγε ίσως όλο το πρωινό σχετικά με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, μια που είναι κι εδώ ο
επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος, να πω ότι το όψιμο ενδιαφέρον του υπ.
Παιδείας να μας ενημερώσει τόσο πολύ και τόσο πλούσια για το έργο των Σχολικών
Βιβλιοθηκών που ακόμα είναι στα χαρτιά, τουλάχιστον ας το αξιολογήσουν ως μία καλή
αρχή συνεργασίας και όχι ως μία προσπάθεια φορτώματος στους Δήμους αυτά που δεν
κατάφεραν να κάνουν. Το είπα και στην κυρία πριν, το λέω και σ' εσάς έστω κι αν είστε
επιστημονικός συνεργάτης και όχι στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Γιατί υπήρχαν και
άλλοι φορείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτή τη δουλειά, και ούτε καν
ερωτήθησαν αν μπορούν.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο το δικό μου θέμα που κλήθηκα να σας πω. Κατ’
αρχήν είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι μαζευόμαστε ανά περιοχές για να
κουβεντιάσουμε κάποια θέματα. Και αυτό που τουλάχιστον είμαι εξουσιοδοτημένος να
σας πω και σ' αυτό θα μείνω, είναι ότι το Δίκτυο Βιβλιοθηκών ουσιαστικά από το καλοκαίρι
άρχισε να λειτουργεί, μετά την συνέλευση της Ξάνθης, έχει κάνει δύο κινήσεις, να τις πω
έτσι. Η μία είναι να αναθέσει την εξεύρεση χορηγού και το στήσιμο ενός κόμβου στο
διαδίκτυο, όπου όλες οι Δημ. Βιβλιοθήκες να έχουν τις δικές τους σελίδες δωρεάν, να
προβάλλουν το υλικό, τις ανακοινώσεις τους, και οτιδήποτε εκτιμούν ότι θα πρέπει να
έχουν στη διάθεση του κοινού και αυτό ακριβώς να είναι ένα εργαλείο καλυτέρευσης και
καθημερινής αλληλοενημέρωσης μας για τα τεκτενόμενα και εν πάση περιπτώσει για τα
ενδιαφέροντα στις Βιβλιοθήκες, όχι μόνο ημών των εργαζομένων, αλλά και των χρηστών
μας.
Αυτό ξεκίνησε σε ανύποπτο χρόνο, με την έννοια ότι δεν υπήρχε η σκέψη να
ενταχθεί στην πρόταση που θα σας εκθέσω πιο κάτω, αρκετά συνοπτικά βέβαια, που είναι
η δεύτερη ενέργεια που αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη με Πέμπτη θα υποβάλλουμε στο υπ.
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που είναι και ο φορέας διαχείρισης
του κονδυλίου για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο που αφορά το Δημόσιο. Οτιδήποτε έργο θα
γίνεται στα πλαίσια του Δημοσίου από όποιο υπουργείο κλπ, θα εντάσσεται στην
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εποπτεία του υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο ιδιωτικός τομέας
στο υπ. Εθνικής Οικονομίας.
Το ποσό το οποίο αποφάσισε πριν από πέντε μέρες η κυβερνητική επιτροπή για
να διαθέσει για την κοινωνία της πληροφορίας, έτσι έβαλε και τον τίτλο, είναι 780 δισ.
Εμείς μέσα σ' αυτά τα πλαίσια έχουμε ετοιμάσει, είναι τα τελευταία ρετουσαρίσματα όσον
αφορά τα οικονομικά στοιχεία, και δεν θα σας κουράσω μ' αυτά, το σκοπό θα σας πω,
έχουμε ετοιμάσει λοιπόν μια πρόταση, την οποία θα υποβάλλουμε με κοινοποίηση σε
όλους τους συναρμόδιους φορείς, που είναι το υπ. Παιδείας, το υπ. Πολιτισμού, την
ΚΕΔΚΕ, γιατί κι αυτή έχει ένα συμβούλιο αυτή την εβδομάδα, ελπίζουμε να μπει σαν θέμα
και να το υιοθετήσει και να το σπρώξει από δω και πέρα, γιατί εμείς σαν Δίκτυο θα
κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, την πολιτική ευθύνη και τις αποφάσεις άλλοι τις
παίρνουν και άλλοι μπορούν να πιέσουν αυτούς που τις παίρνουν για να τις πάρουν.
Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομος, αναφέροντας σας κάποια βασικά σημεία από την
πρόταση που θα υποβάλουμε. Θέλω να σας πω πριν ότι πάρα πολλά στοιχεία και πάρα
πολλά κομμάτια απ' αυτή την πρόταση, στηρίχτηκαν σε μία αρκετά καλή δουλειά που
έκανε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, έχει βάλει κι έναν τίτλο μάλιστα: «Μελέτη ανάπτυξης
Ελληνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης». Έχει πάρα πολλά χρήσιμα
στοιχεία, βέβαια έχει και μια φιλοσοφία, όπως είπατε κι εσείς, υφαρπαγής αρμοδιοτήτων,
το ΕΚΕΒΙ σκέφτηκε πολύ σωστά για πάρτυ του βέβαια, ότι καλό θα ήταν το Εθνικό Δίκτυο
Βιβλιοθηκών, να είναι μία υπηρεσία του ΕΚΕΒΙ. Φιλοδοξίες θεμιτές είναι αυτές, εμείς
διαφωνούμε ριζικά σ' αυτό, και η πρόταση θα μιλάει για τελείως διαφορετικά πράγματα.
Αλλά αυτή η μελέτη όντως ήταν μια αξιόλογη μελέτη, η οποία μας έδωσε πάρα πολλά
χρήσιμα στοιχεία, πέραν αυτών που είχαμε εμείς στη διάθεση μας.
Ο τίτλος λοιπόν της πρότασης είναι «Οι Δημοτικές Λαϊκές Βιβλιοθήκες και η
κοινωνία της πληροφορίας», έχει ένα κεφάλαιο, μια σχετική εισαγωγή, θα σας διαβάσω
μερικά αποσπάσματα για να κατατοπιστείτε σχετικά με το περιεχόμενο. Η νέα χιλιετία που
ανατέλλει βρίσκει την Ελλάδα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικότερα, αντιμέτωπη με μια
μεγάλη πρόκληση, η τεχνολογία έχει πλέον μπει για τα καλά στη ζωή και στις καθημερινές
λειτουργίες όλων μας και η εποχή της πληροφόρησης δημιουργεί εντελώς νέα δεδομένα.
Η κοινωνία της πληροφορίας είναι πλέον ένα γεγονός. Με αυτά τα δεδομένα η Τ.Α.
καλείται να προσδιορίσει το ρόλο της, να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα νέα αυτά
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δεδομένα. Πώς θα εισάγει στην καθημερινή λειτουργία της την Πληροφορική και πώς θα
διαχειριστεί την πληροφορία. Πώς θα αξιοποιήσει για ίδιο όφελος αλλά και για το
κοινωνικό σύνολο, αποδοτικότερα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, και τα
οποία λίγο ως πολύ παραμένουν αδρανή.
Το Ελληνικό Δίκτυο Δημοτικών και Κοινοτικών Βιβλιοθηκών, ως φορέας της
ΚΕΔΚΕ, πιστεύει, αλλά και η ΚΕΔΚΕ αποφάσισε στο πρόσφατο συνέδριο της Ρόδου, ότι
είναι η στιγμή να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις σ' αυτό το χώρο. Οι Δημοτικές
Λαϊκές Βιβλιοθήκες είναι παγκοσμίως οι καταξιωμένοι φορείς παραγωγής πολιτισμού,
διάδοσης της γνώσης και παροχής πληροφόρησης. Το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
έκρινε ότι το Ελληνικό Δίκτυο Δημοτικών και Κοινοτικών Βιβλιοθηκών, και οι Δημοτικές
Λαϊκές Βιβλιοθήκες, θα πρέπει να ενισχυθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Η πρόταση
λοιπόν που κατατίθεται, εκτιμάται ότι είναι και ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη. Υπάρχει
μια περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και το ποιοι είναι οι βασικοί σκοποί της
ύπαρξης των Δημοτικών Λαϊκών Βιβλιοθηκών, δεν νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να σας
κουράσω, τα ξέρετε και καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα.
Θα επισημάνω ένα-δύο σημεία. Ένα απ' αυτά είναι η συνεργασία μεταξύ των
Δημοτικών Λαϊκών Βιβλιοθηκών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι ένα θέμα
που απασχολεί έντονα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται πρωταρχικής
σημασίας και έχει άμεση σχέση με την ποιότητα και την εγκυρότητα των προσφερομένων
υπηρεσιών. Η Δημοτική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει τις
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για να αποκτήσει συνεργασία με τις ομοειδής
της Βιβλιοθήκες, καθώς και με τις άλλες κατηγορίες Βιβλιοθηκών: Δημόσιες,
Πανεπιστημιακές, Σχολικές, Ειδικές κ.λπ. τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο
εξωτερικό.
Αυτή η συνεργασία θα γίνει πράξη μόνο όταν οι διάφορες κατηγορίες Βιβλιοθηκών
καταφέρουν να συστήσουν και να λειτουργήσουν το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Η
ηλεκτρονική δικτύωση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών προχωρεί χάρη στην ένταξη
του προγράμματος δικτύωσης στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η ηλεκτρονική
δικτύωση των Δημόσιων και των Σχολικών
Βιβλιοθηκών, είναι στην αρμοδιότητα του υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
υλοποιεί κι αυτό κάποια πράγματα.
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Η υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο των Δημοτικών Λαϊκών Βιβλιοθηκών,
παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα: Κατ' αρχήν η οργανωτική τους κατάσταση διαφέρει,
άλλες λειτουργούν ως τμήμα, άλλες σαν δημοτική επιχείρηση κ.λπ., η στελέχωση αυτών
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι η πρέπουσα. Οι πτυχιούχοι πάλι αποτελούν ένα
ελάχιστο ποσοστό των εργαζομένων στις Δημ. Βιβλιοθήκες, είναι ένα ποσοστό λιγότερο
από 10%, η πλειοψηφία αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους με εμπειρικές γνώσεις
για το αντικείμενο στο οποίο ασχολούνται. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι προσφερόμενες
υπηρεσίες των Δημ. Βιβλιοθηκών προς το κοινό τους να είναι σαφώς υποβαθμισμένες.
Αλλά και οι πτυχιούχοι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη μιας διαρκούς επιμόρφωσης,
προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους και κατ' επέκταση την ποιότητα των
προσφερομένων υπηρεσιών. Τέλος οι υποδομές, κτίρια, εξοπλισμός κ.λπ. σε αρκετές
περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως απαράδεκτες.
Ποια είναι η αναγκαιότητα; Η ΚΕΔΚΕ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών,
υιοθέτησε στο πρόσφατο συνέδριο της Ρόδου, την πρόταση ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο
ρόλος και να υπάρξει ουσιαστική στήριξη του Δικτύου Βιβλιοθηκών και των Δημ.
Βιβλιοθηκών κατ' επέκταση. Ποιο είναι το όραμα και το σημαντικότερο που εμπεριέχει
αυτή η πρόταση. Το Ελληνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών εκτιμά ότι το συντομότερο δυνατό θα
πρέπει να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Στο Εθνικό
Δίκτυο Βιβλιοθηκών θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι κατηγορίες των Βιβλιοθηκών της
χώρας: Δημοτικές, Δημόσιες, Ακαδημαϊκές, Σχολικές, Ειδικές, Ερευνητικές κ.λπ., αφού
πρώτα τηρηθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές.
Σκοποί του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών θα είναι να διαμορφώνει μια κοινή
πολιτική για την ανάπτυξη και τη λειτουργία όλων των Βιβλιοθηκών, να αποτελεί το
συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλες τις Βιβλιοθήκες της Ελλάδας, να ενημερώνει το κοινό για
το σύγχρονο ρόλο των Βιβλιοθηκών, προβάλοντας τη συμβολή τους σε θέματα
πληροφόρησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας κ.λπ. Να συνδέει τις Βιβλιοθήκες
με τα διάφορα Κέντρα Τεκμηρίωσης και τις Βάσεις Δεδομένων που υπάρχουν διάσπαρτα.
Να φροντίζει και να υποστηρίζει κοινές δράσεις μεταξύ των Βιβλιοθηκών σε διάφορους
τομείς. Π.χ. κοινή επεξεργασία του υλικού, κοινές προμήθειες υλικού, πολιτιστικές
ενέργειες κ.λπ. Να αναπτύσσει το στελεχιακό δυναμικό και την τεχνολογία στις
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Βιβλιοθήκες. Να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Βιβλιοθήκες και να βοηθά
στη συνεργασία τους με αντίστοιχες της Ε. Ε. Να αποτελεί την πύλη της ομογένειας προς
την Ελλάδα σε θέματα σχετικά με την πληροφορία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό.
Η οργανωτική δομή του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, κι εδώ είναι η ουσιαστική
διαφορά από την πρόταση που υποβάλλει το ΕΚΕΒΙ, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να είναι η
ακόλουθη: Το υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως αρμόδιος
φορέας, θα έχει την εποπτεία. Στη διοίκηση θα πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς: Βιβλιοθήκες Δημόσιες, Ακαδημαϊκές, Δημοτικές, το ΕΚΕΒΙ, τα
υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, η ΚΕΔΚΕ, οι εκδοτικοί οίκοι κ.λπ. Οι συνθήκες είναι πια
ώριμες και οι ανάγκες επιτακτικές. Δεν δικαιολογείται πλέον με τίποτα, η απώλεια και
άλλου χρόνου. Το Ελληνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών επίσης, ως φορέας της Τ.Α. μπορεί
καταστατικά να αναλάβει την οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος δικτύωσης
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και κατ' επέκταση των ίδιων των ΟΤΑ. Ως φορέας που
εκπροσωπεί αυτό το χώρο, έχει τις γνώσεις και τα στοιχεία για τις ανάγκες που υπάρχουν.
Μένει στην πολιτεία να αποδεχθεί την πρόταση και να την χρηματοδοτήσει.
Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: η πρώτη
φάση περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή της δικτύωσης των τριάντα περισσότερο...
(ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ)
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: ...τεχνολογία μπορεί και πρέπει πλέον να αποτελεί μια σημαντική νέα
παράμετρο στα προγράμματα αυτά. Το Ελληνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών έχει ήδη από μόνο
του ξεκινήσει την ανάπτυξη του δικού του κόμβου στο Διαδίκτυο. Έχει διαθέσει, κατόπιν
προσφορών, σε ανάδοχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία αυτού του
κόμβου. Το έργο θα υλοποιηθεί με πόρους που θα προέλθουν από χορηγούς. Βέβαια, δεν
σας κρύβουμε, ότι δεν θα θέλαμε να είναι έτσι, γι’ αυτό το υποβάλλουμε και στην πρόταση
για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, τέτοιες ενέργειες πιστεύουμε ότι θα πρέπει να
χρηματοδοτούνται από το κράτος για να εξασφαλίζουν και την ποιότητα, την
φερεγγυότητα και τη διαχρονικότητα του έργου. Μπορούμε να βρούμε έναν χορηγό για
δύο-τρία χρόνια κι αν σε δύο-τρία χρόνια αυτός σταματήσει να θέλει να διαφημίζεται, τι θα
κάνουμε, θα το κλείσουμε το μαγαζί; Εν πάση περιπτώσει, ευελπιστούμε ότι θα γίνει
αποδεκτό.
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Τα βασικά στοιχεία του κόμβου που θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ, υπάρχει κι
ένα σχετικό demo, είναι τα εξής: Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους τους χρήστες,
θα υπάρχουν τέσσερις μεγάλες βάσεις δεδομένων, η πρώτη και μεγαλύτερη θα αφορά τις
Βιβλιοθήκες, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της δικτύωσης όλων των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών. Παράλληλα η κάθε μια θα έχει δωρεάν το δικό της side, προκειμένου να
προβάλει το υλικό και τις δράσεις της. Μια δεύτερη βάση θα είναι οι Δήμοι, και εδώ να
κάνω μία διευκρίνιση γιατί δεν είχα το χρόνο να το κάνω. Είμαστε Δημοτικές Βιβλιοθήκες,
ανήκουμε στους Δήμους, χρηματοδοτούμαστε απ' τους Δήμους, θα πρέπει να έχουμε και
μια ευρύτητα στις σκέψεις μας σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνουμε.
Δεν θα κάνουμε κάτι και θα πούμε αυτό είναι για μας μόνο, το κρατάμε μυστικό
εφτασφράγιστο, πρέπει εφόσον παρέχεται η δυνατότητα να δίνουμε ερεθίσματα στους
ίδιους τους Δήμους να τα αξιοποιήσουν για το καλό των δημοτών μας, σε τελευταία
ανάλυση. Γι’ αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια δεύτερη βάση
δεδομένων, όπου οι Δήμοι πλέον θα μπορούν να έχουν τα δικά τους side και τις δικές τους
δυνατότητες παροχής πληροφόρησης προς το κοινό.
Μια τρίτη βάση δεδομένων αρκετά ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη, πιστεύουμε
ότι είναι να υπάρχει πληροφόρηση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν την
Τ.Α., είτε αυτά είναι προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες, προκηρύξεις,
οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει την Τ.Α. και έχει να κάνει με την Ε.Ε. Και τελευταίο και όχι
πιστεύουμε the last but not the list που λέει, νομοθεσία σχετικά με την Τ.Α. Όλοι μας λίγο
πολύ στο χώρο μας διαπιστώνουμε ότι κάθε μέρα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε γιατί
αλλάζουν οι νόμοι, δεν ξέρουμε τι ισχύει, δεν ξέρουμε πώς ισχύει, δεν ξέρουμε τι φόρμες
εντύπων υπάρχουν, όλα αυτά να είναι καταχωρημένα σε μια βάση, όπου όλοι οι
υπάλληλοι και όχι μόνο οι βιβλιοθηκονόμοι, όλοι οι υπάλληλοι ενός Δήμου, να μπορούν να
προστρέξουν και να βρουν την πληροφόρηση που θέλουν για να κάνουν, αν μη τι άλλο,
νομότυπα τη δουλειά τους.
Σ' αυτό λοιπόν το side θα υπάρχει επίσης ένα forum για on line συζητήσεις με
ελεγχόμενη πρόσβαση από τις Βιβλιοθήκες. Θα υπάρχει επίσης και η δυνατότητα που θα
αξιοποιηθεί, εφόσον εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα της τηλε-εκπαίδευσης για όλους τους
εργαζόμενους στις Βιβλιοθήκες. Ο χρόνος είναι πολύτιμος πλέον, κανείς δεν μπορεί ν'
αφήσει την έδρα του και ειδικότερα τις Βιβλιοθήκες όπου σε πολλές, λάβετε το υπόψη σας,
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είναι ένας που υπηρετεί. Για να πάει δηλαδή να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο, ένα
πρόγραμμα κατάρτισης, θα πρέπει να λείψει μια βδομάδα, και για μια βδομάδα θα κλείσει
η Βιβλιοθήκη. Με αποτέλεσμα είτε να μην τον αφήνει ο Δήμαρχος να φύγει, είτε να φεύγει
και να κλείνει η Βιβλιοθήκη, θα εφαρμόσουμε νέες μεθόδους κατάρτισης που υπάρχει εδώ
και χρόνια στο εξωτερικό, τηλε-εκπαίδευση. Κάθε μέρα μία ώρα ή κάθε δύο μέρες, αυτό
εξαρτάται από τον τρόπο υλοποίησης, θα κάνουμε όλοι μάθημα από το χώρο εργασία
μας.
Αυτό αφορά τα βασικά σημεία του κόμβου που θέλουμε να έχουμε στο διαδίκτυο,
ώστε να αποτελέσει το μοχλό στήριξης του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών από την πλευρά
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Προτεραιότητα στην υλοποίηση του προγράμματος που θα
δοθεί στους καποδιστριακούς δήμους, που προσπαθούν να εντάξουν τις Βιβλιοθήκες
τους και είναι μια καλή ευκαιρία σ' αυτή τη φάση της αναδιοργάνωσης που βρίσκονται να
κάνουμε και τεράστιες οικονομίες κλίμακας σε όλα τα θέματα. Είτε αυτό αφορά το κτίριο,
είτε αυτό αφορά τον εξοπλισμό, είτε αυτό αφορά στην στελέχωση. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει ότι οι κεντρικοί Δήμοι θα εξαιρεθούν από το πρόγραμμα, το αντίθετο μάλιστα, η
πιλοτική φάση του προγράμματος είναι απαραίτητο να γίνει σε κεντρικούς δήμους, ώστε
τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να χρησιμεύσουν στη μεγιστοποίηση των
αποτελεσμάτων

κατά

τη

φάση

της

υλοποίησης

του

προγράμματος

στους

καποδιστριακούς δήμους.
Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί και αυτό σε τρεις φάσεις: Η πρώτη φάση
περιλαμβάνει

την

πιλοτική

εφαρμογή

της

δικτύωσης

των

60

περισσότερο

αναβαθμισμένων Δημοτικών Βιβλιοθηκών, καθώς και της συμμετοχής στην πιλοτική φάση
της ανάπτυξης του Εθνικού Δικτύου. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη του κόμβου στο
διαδίκτυο , την ανάπτυξη των βάσεων και του λογισμικού, τον εξοπλισμό των Βιβλιοθηκών
με τα απαιτούμενα μηχανήματα, τη δέσμευση για την τήρηση σχετικών προδιαγραφών και
υποχρεώσεων καθώς και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Η δεύτερη φάση θα
περιλαμβάνει την επέκταση του σχεδίου σε όλες τις υπόλοιπες Δημοτικές Βιβλιοθήκες.
Τέλος η τρίτη αφορά στην ανάπτυξη της διαδημοτικής δικτύωσης και στους ίδιους
τους Δήμους, που δεν έχουν Δημοτική Βιβλιοθήκη, αλλά θέλουν να γίνουν διαχειριστές και
να μεταφέρουν, με όποιο τρόπο αυτοί νομίζουν, την πληροφορία στους δημότες τους. Η
τεχνολογία μπορεί και πρέπει πλέον να παίξει το ρόλο σ' αυτό το πρόγραμμα. Ακολούθως
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είναι κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία δεν είναι και τελειωμένα ακόμα, δεν έχουν και
νόημα να τα πούμε αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο και η πρόκληση, για να το πω με μια
φράση, είναι, μπορούμε από την πλευρά μας, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες, που είμαστε το
70% των Βιβλιοθηκών που υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορούμε αν μη τι άλλο να είμαστε
έτοιμοι να στήσουμε αυτό το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών;
Αυτή είναι η πρόκληση, αυτό είναι το ζητούμενο, εκεί στοχεύει αυτή η πρόταση και
δείτε τα παρεπόμενα, δείτε τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσα απ' αυτή τη
δραστηριότητα. Δείτε αυτό το δίκτυο, το side στο Internet, δείτε το ο καθένας στο δικό του
χώρο, πώς θα το αξιοποιήσει, πώς θα το μεγαλώσει και πώς θα δώσει στο κοινό
περισσότερα απ' αυτά που δίνουμε σήμερα. Αυτά ήθελα να σας πω, ευχαριστώ πάρα
πολύ που μ' ακούσατε, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι διευκρινιστικό, πολύ ευχαρίστως,
αν και έχω μια τρομακτική πίεση χρόνου, σας ακούω.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν λέτε Ελληνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, αναφέρεσαι στο Εθνικό
Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Δηλαδή το Δίκτυο των Λαϊκών Βιβλιοθηκών ανέλαβε την
πρωτοβουλία για να κάνει αυτή την πρόταση για το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών;
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Όχι, δεν αναλάβαμε καμιά πρωτοβουλία. Γνωρίζουμε, όπως γνωρίζετε
όλοι πολύ καλά... εδώ και τρία χρόνια υπάρχει μέχρι και έτοιμο το σχέδιο νόμου στα
συρτάρια του υπουργείου Παιδείας που μιλάει για το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Δεν
ξέρουμε για ποιο λόγο έχει μείνει στα συρτάρια, ας μας το πουν οι εκπρόσωποι του
υπουργείου. Η πρόταση αφορά στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, πώς αυτές πρέπει να είναι
έτοιμες όταν η πολιτική ηγεσία θ' αποφασίσει να φτιάξει το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών,
πώς θα πρέπει να είναι έτοιμες την επόμενη μέρα το πρωί να ενταχτούν. Παράλληλα, και
εμμέσως πλην σαφώς και μέσα απ' αυτή την πρόταση, προτείνουμε και πιέζουμε να
φτιαχτεί αυτό το δίκτυο, το Εθνικό δίκτυο πλέον. Αλλά από τη μεριά μας εμείς πρέπει να
είμαστε έτοιμοι να μπούμε σ' αυτό το δίκτυο και πώς θα είμαστε έτοιμοι; Πιστεύουμε σ'
αυτή την πρόταση, εφόσον υλοποιηθεί.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Κύριε Κουτουλά, το έργο αυτό το οποίο μας αναφέρεται ότι γίνεται,
γίνεται από εσάς, ως μεμονωμένο άτομο; Ή από κάποια ομάδα; Όλες αυτές οι
προσπάθειες, γίνονται από εσάς προσωπικά ή σε συνεργασία με κάποια ομάδα;
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ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου
Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, είναι αυτή τη στιγμή
περίπου 90 Βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν στείλει τις αποφάσεις τους κ.λπ. για συμμετοχή σ'
αυτό το δίκτυο. Εγώ είμαι ένα μέλος από τα επτά της Εκτελεστικής Επιτροπής, ήρθα εδώ
σήμερα να σας ενημερώσω, αυτό είναι μια εργασία της Εκτελεστικής Επιτροπής που
στηρίχτηκε στις αποφάσεις της συνέλευσης της Ξάνθης που έγινε τον Απρίλη, των
σκοπών του καταστατικού μας και των ευκαιριών που παρουσιάζονται σ' αυτή τη χρονική
περίοδο.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, είστε αισιόδοξος όπως
πάνε τα πράγματα ή απαισιόδοξος;
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Εγώ είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος. Για το συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω
ότι είμαι ούτε αισιόδοξος, ούτε απαισιόδοξος γιατί αφορά καθαρά πολιτικές επιλογές,
πρώτον των κυβερνώντων σήμερα, και αύριο δεν ξέρω ποιοι θα είναι, αλλά πιστεύω ότι το
κυριότερο, που πάσχει αυτή η πρόταση, είναι ότι δυστυχώς η Τ.Α., η ΚΕΔΚΕ εννοώ, οι
εκλεγμένοι, οι αιρετοί της Τ.Α. δεν έχουν αφομοιώσει, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις
τρομακτικές ευθύνες που έχουν, όσον αφορά τη διαχείριση της πληροφορίας ως φορέας
της τοπικής τους κοινωνίας. Δυστυχώς, αναλισκόμαστε μόνο, στο πώς θα κάνουμε
σκουπίδια και πώς θα κάνουμε ωραία πεζοδρόμια. Εμάς η προσπάθεια μας είναι ακριβώς
αυτή, να ευαισθητοποιήσουμε, ήδη ενημερωτικά σας λέω ότι για πρώτη φορά σε συνέδριο
της ΚΕΔΚΕ ακούστηκε η λέξη Βιβλιοθήκη και μπήκε στα επίσημα πρακτικά.
Όσο κι αν φαίνεται πολύ λίγο, εμείς το είδαμε γιατί το ζήσαμε κιόλας, σαν μια
τεράστια προσπάθεια, τρομάξαμε να γραφτούμε εισηγηγές να μιλήσουμε στο θεματικό
κύκλο. Από δω και πέρα βέβαια ο καθένας πρέπει να παίρνει και τις ευθύνες του. Εμείς
είμαστε ένα όργανο, το οποίο επεξεργαστήκαμε κάποια πράγματα, πόσο θα τα
προωθήσει η πολιτική πλέον ηγεσία και πόσο θα τα προωθήσει η αιρετή Τοπική
Αυτοδιοίκηση, δεν μπορώ να εγγυηθώ για κανέναν.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Οι προσπάθειες σας για την υλοποίηση, μέχρι πού φθάνουν; Τι
συγκεκριμένες προσπάθειες καταβάλλετε, τι πιέσεις κάνετε, ούτως ώστε έστω αν μη τι
άλλο, να ευαισθητοποιηθεί κάποιος ν' αρχίσει η κίνηση προς υλοποίηση.
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ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Μέχρι και το γραφείο του πρωθυπουργού φθάνουν. Εμείς αυτό που
μπορούμε να κάνουμε και σε ορισμένες φορές μας επιτρέπετε κιόλας να κάνουμε, είναι: 1)
Να ενημερώνουμε τους Δήμους τουλάχιστον που είναι μέλη μας. 2) Να ενημερώνουμε την
ίδια την ΚΕΔΚΕ, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να συσταθεί αυτό. Όπου έχουμε είτε
προσωπικές είτε υπηρεσιακές επαφές με παράγοντες άλλων χώρων, προσπαθούμε να
τις κάνουμε καλύτερες. Πρέπει να καταθέσουμε μια πρόταση, τη φτιάξαμε, φυσικά δεν
ευελπιστούμε ότι είναι η τέλεια πρόταση αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό
εφαλτήριο που να μπορούμε να κυνηγήσουμε κάποια πράγματα. Από και και πέρα όμως,
δυστυχώς ή ευτυχώς σταματούν οι δικές μας δυνατότητες όσον αφορά την πολιτική πίεση,
γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι και καταλαβαίνουμε όλοι, κάποιοι πολιτικοί θα πάρουν
μια απόφαση και θα πούνε αυτά τα δέκα εκεί, αυτά τα είκοσι εκεί.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Η ΚΕΔΚΕ, παρόλο που ανέλαβε την πρωτοβουλία, καταβάλλει
προσπάθεια προς υλοποποίηση;
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Ομολογώ ότι δεν είμαστε και κατενθουσιασμένοι, βέβαια δεν έχουμε εμείς
μόνο το πρόβλημα. Η ΚΕΔΚΕ έχει φτιάξει περίπου δέκα Δίκτυα. Έχει Δίκτυο
Αδελφοποιημένων Πόλεων, έχει Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων, έχει Δίκτυο Κρασιών, έχει
Δίκτυο Ιαματικών Πηγών, εν πάση περιπτώσει, δεν μας έχει αρνηθεί κιόλας, πέραν της
οικονομικής στήριξης. Ομολογώ ότι είτε λόγω καλών προσωπικών σχέσεων, δεν μας έχει
αρνηθεί κάτι, το αντίθετο μάλιστα καταφέραμε στο πρόσφατο συνέδριο να μπει και να
ακουστεί έστω και η λέξη Βιβλιοθήκη σ' αυτές τις εργασίες.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Υπάρχουν διαθέσιμες ανακοινώσεις τυπωμένες, ή έστω απλώς
γραμμένες που θα μπορούσαν να τις προμηθευτούν οι κατά τόπους Δημοτικές
Βιβλιοθήκες προς πληρεστέραν ενημέρωσίν των;
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Κατ' αρχήν έχουμε ενημερώσει όλους τους Δήμους, άσχετα αν δεν έφτασε
στις Βιβλιοθήκες τους το υλικό αυτό το ενημερωτικό, έχουμε ενημερώσει όλους τους
Δήμους της Ελλάδας. 900 Δήμοι και 112 Κοινότητες. Στείλαμε σε όλους και έντυπο υλικό
σχετικά με τη δημιουργία του Δικτύου και πρόσκληση είτε είναι μέλη είτε πιθανόν να
θέλουν να γίνουν μέλη, να έρθουν στη συνέλευση που κάναμε την ετήσια στην Ξάνθη
τέλος Απριλίου. Δυστυχώς γνωρίζω ότι δεν έφτασαν, ακόμα ούτε και καμιά φορά στα
χέρια των Δημάρχων, είναι σε κάποιο συρτάρι μέσα. Προχθές μάλιστα με πήραν
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τηλέφωνο και μου είπαν ότι έλαβαν ένα fax προχθές, τώρα τους το δώσανε, από το
Μάρτη, και κάτι λέει για Βιβλιοθήκες.
Σαφώς υπάρχουν αδυναμίες στους ίδιους τους φορείς. Σαφώς υπάρχουν και δικές
μας αδυναμίες, διότι είναι ένα συμβούλιο το οποίο είναι από επτά μέλη, είναι διάσπαρτο
και καλά κάνει βέβαια και είναι σε όλη την Ελλάδα, τα μέλη μας είναι απ' όλη την Ελλάδα.
Έχουμε κι εμείς προβλήματα λειτουργίας, δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα οικονομικά
αυτή τη στιγμή, καλά καλά, αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι δευτερεύοντα. Το πρωτεύον ποιο
είναι: Μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε αυτούς που αποφασίζουν; Εκεί είναι το
ζητούμενο κι εκεί παίζεται το παιχνίδι όλο.
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΚΕΔΚΕ παρέχει κάποια διοικητική και τεχνική στήριξη; Το λέω αυτό
με την εξής έννοια: σε πάρα πολλούς τομείς, επειδή αναγκαζόμαστε και αυτονομούμεθα
σαν Δήμοι και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την Αμερική κάθε φορά και
κατασπαταλιέται πολύτιμος και παραγωγικός χρόνος απ' όλους μας. Εγώ θα σας πω ένα
πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε άμεσα, γιατί αφού είστε στις Δημοτικές
Βιβλιοθήκες καταλαβαίνετε πολλά πράγματα. Τα θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας, που
δεν έχει ουσιαστικά ρόλο και αρμοδιότητες δηλαδή σε επίπεδο υλοποίησης, ένα αυτό.
Το δεύτερο, η άλλη αρμοδιότητα με τα καταστήματα, τώρα τελευταία ήρθε και μια
άλλη εγκύκλιος, το λέω έτσι για να χαριτολογήσω λίγο, μας ήρθε και μια άλλη εγκύκλιος σε
σχέση με τους οίκους ανοχής. Καταλαβαίνετε, όταν δεν μπορείς να γράψεις ένα
αυτοκίνητο που σου κλείνει το δρόμο, και δημιουργείται μια αλυσίδα ενός χιλιομέτρου,
μιλάω για τις συνοικίες μας δεν μιλάω για το κέντρο της Αθήνας, τα ξέρετε αυτά,
καταλαβαίνετε ότι να αναλώνεται κάθε Δήμος κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και να
κατασπαταλιέται χρόνος με τεράστιο κόστος. Εγώ για να φτιάξω κανονισμό για τα
καταστήματα και έχοντας μια ιστορία Αλφα, δεν μπορούσα να φτιάξω κάτι πρόχειρο.
Σας πληροφορώ ότι από τρεις Δήμους, τρεις κανονισμοί διαφορετικοί ή
διαφοροποιημένοι, σύμφωνα με την προσωπική γνώμη του κάθε αρμόδιου στο Δήμο, ή
του Δημάρχου, πράγματα τα οποία ούτε συντακτικά δεν στέκει να βγαίνουν στη
δημοσιότητα, μας εκθέτουν. Βέβαια θα μου πείτε αυτό το βλέπουμε και σε νόμους.
Καταλαβαίνετε, ότι είναι μεγάλο το θέμα, αλλά η ΚΕΔΚΕ πλέον, δεν είναι η ΚΕΔΚΕ της
προηγούμενης δεκαετίας, ούτε καν της δεκαετίας που διανύουμε. Η ΚΕΔΚΕ πρέπει να δει
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τα πράγματα με την προοπτική αυτού του περίφημου 2000 που λέμε. Συνειδητοποιεί το τι
ακριβώς συμβαίνει; Και δεν έχω καμία αντιπαλότητα με την ΚΕΔΚΕ.
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ: Δυστυχώς ήταν και το timing, όσοι από τους παριστάμενους ήταν στη
φάση της συγκρότησης του Δικτύου, την καταστατική πράξη που κάναμε στο Λιτόχωρο το
καλοκαίρι του '98, έγινε τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο είχαμε εκλογές. Βάλαμε ένα
στοίχημα, να το πούμε έτσι απλά. Ότι όσο οι κατά τόπους αιρετοί θα τρέχουν για τους
ψήφους και το πώς θα συγκροτηθούν, εμείς τουλάχιστον να προχωρήσουμε κάποια άλλα
πράγματα που δεν χρειάζεται την πολιτική παρακολούθηση. Η ΚΕΔΚΕ αυτή τη στιγμή δεν
έχει ορίσει ακόμα τους προέδρους των επιτροπών. Νομίζω πρόσφατα θα το έκανε αυτό,
δεν ξέρω αν έγινε, πάντως επισήμως δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Στην Επιτροπή
Πολιτισμού λοιπόν, σαφώς θα έχουμε μια καλύτερη συνεργασία, ελπίζω. Αλλά ακόμα δεν
είναι η ΚΕΔΚΕ έτοιμη να την έχει αυτή τη συνεργασία, γιατί δεν έχει ορίσει ακόμα τις
Επιτροπές. Θα το έκανε μετά το συνέδριο, δεν ξέρω αν έχει γίνει.
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κουτουλά για την ενημέρωση που μας έκανε,
να πάτε στο καλό.
Θέλει κανείς να θέσει μια σύντομη ερώτηση στον κ. Σταυρόπουλο, για τις Σχολικές
Βιβλιοθήκες ή να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο θέμα.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η ερώτηση μου είναι σχετικά με το ΑΒΕΚΤ. Θα στηρίζεται από το
ΑΒΕΚΤ κεντρικά όλη αυτή η κίνηση για τη δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών;
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ... ανέλαβε δηλαδή από την εκπαίδευση μέχρι την εγκατάσταση, ήδη
έχει βγάλει κι ένα demo με βιβλιοθηκονομικές αναγραφές από τα 6.000 βιβλία και τις
στηρίζει και τεχνικά. Έχει κονδύλι δηλαδή γι' αυτό πάρει το ΕΚΤ από το ΠΕΑΕΚ για τις
Σχολικές Βιβλιοθήκες απ' το να δώσει το πρόγραμμα, γιατί είναι δωρεάν μεν αλλά και για
όλη την άλλη υποδομή, την τεχνική υποστήριξη, τα τηλέφωνα, να πάνε εκεί να τα
στήσουνε μαζί με τους πληροφορικούς.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτές οι 6.000 αναγραφές των Σχολικών Βιβλιοθηκών, επειδή όπως
ξέρουμε το υλικό ίσως να είναι ίδιο, θα μπορούν να τις πάρουν και να τις περάσουν οι
Λαϊκές Βιβλιοθήκες που θα έχουν ή θα προμηθευτούν γενικά το ΑΒΕΚΤ.

1" ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Φυσικά θα είναι πάρα πολύ εύκολα και αν θέλετε σας μιλάω κι απ' τη
δική μου πείρα πάνω σ' αυτό το θέμα, απ' τις Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες. Εμείς είχαμε
το ΑΒΕΚΤ, παίρνουμε ένα άλλο και περάσαμε όλες τις αναγραφές μας, φανταστείτε πόσο
απ' το ΑΒΕΚΤ στο ΑΒΕΚΤ, είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει και πολύ χρήσιμο. Και εκεί σας
είπα ότι είναι το οξύμορο, διότι αν απ' την αρχή μας ρωτούσαν, τους βιβλιοθηκονόμους ή
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βιβλιοθηκονομικά πράγματα, δεν θα είχαν κατ' αρχάς αυτό το τεράστιο κόστος να
πληρώνουν για τις αναγραφές, 40 εκατομμύρια δώσανε για να πάρουν τις αναγραφές και
είναι και πολύ μεγάλο λάθος. Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να έρθουμε στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη της Καλλιθέας και να πούμε τι αναγραφές έχετε στο ΑΒΕΚΤ; Στείλτε τες μας!
Και να σας πω, αυτή τη δουλειά έκανε αυτός που πήρε τα 40 εκατομ. Πήγε σε μια
Δημοτική Βιβλιοθήκη και τα πήρε. Βέβαια το καλό είναι ότι κάποια στιγμή πήραν και
κάποιους ανθρώπους που μπορούν κάτι να τους πούνε, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούμε
να κάνουμε παρέα....
ΠΕΛΤΙΚΟΓΛΟΥ: Να προχωρήσουμε στην κυρία Παπανικολάου για την επεξεργασία του
ερωτηματολογίου. Ευχαριστούμε τον κ. Σταυρόπουλο,

