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«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή 

δυναµική και οι προοπτικές των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών» 

Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ∆ΚΕ 

Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων 

να συµµετέχουµε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών που 

διοργανώνεται στη χώρα µας. Καλωσορίζουµε την προσπάθεια που καταβάλλετε και 

ευχόµαστε καλή επιτυχία στις εργασίες µας. 

Το συνέδριό σας σηµατοδοτεί µια νέα αφετηρία για τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες, µια 

νέα αφετηρία για την πολιτιστική πολιτική των  Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Στο νέο αυτό ξεκίνηµα καταθέτουµε τα συµπεράσµατα του Ετησίου 

Τακτικού Συνεδρίου µας που ολοκληρώθηκε πριν λίγες µέρες στην Θεσσαλονίκη. Θα 

αναφερθώ σε αυτά µετά από µια σύντοµη εισαγωγή.  

Ξεκινούµε µε την γενική παραδοχή ότι οι ΟΤΑ συνιστούν τον σηµαντικότερο φορέα 

παροχής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Προσεγγίζοντας την 

πολιτιστική κατάσταση των ΟΤΑ σήµερα παρατηρούµε ότι βασικοί πολιτιστικοί 

τοµείς παρέµβασης στη χώρα µας, που αποτελούν «κλαδικές» πολιτικές είναι µεταξύ 

άλλων: τα Γράµµατα, το Θέατρο, ο Χορός, ο Κινηµατογράφος, οι Εικαστικές Τέχνες, 

η Φωτογραφία, η Μουσική, ο Λαϊκός Πολιτισµός, οι Αρχαιότητες, τα Μουσεία κλπ. 

Για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών τα θεσµικά σχήµατα πολιτιστικής 

διαχείρισης που συνεργάζονται και διαµορφώνουν την πολιτιστική ζωή της χώρας 

µας σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τα Υπουργεία, ∆ηµόσιοι - 

Ιδιωτικοί φορείς και Ινστιτούτα, το Συµβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και η Unesco. 

Η Πολιτιστική Πολιτική που εφαρµόζουν οι ∆ήµοι συνιστά ένα σύστηµα σκοπών, 

µέσων και φορέων, που συνδυάζονται σε ένα πρόγραµµα για να επιτευχθεί η 

ενίσχυση και η διάδοση του πολιτιστικού φαινοµένου σε µια δεδοµένη, χρονική 

περίοδο. Η πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται κρίσιµη για την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξή τους. Κι αυτό γιατί επηρεάζει θετικά την εικόνα του δήµου, βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής, συνεισφέρει στην κοινωνική ανάπτυξη και συνδέεται µε την 

ανάπτυξη του τουρισµού. 
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Η διαχείριση του πολιτισµού από τους ΟΤΑ αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία 

καθώς συνδέεται και µε έννοιες όπως η τοπική και οικονοµική ανάπτυξη και η 

αναζωογόνηση των πόλεων. Ο πολυδιάστατος αυτός χαρακτήρας του πολιτισµού 

εκδηλώνεται σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που προβάλλει την αναγκαιότητα σύνδεσης 

της πολιτιστικής πράξης µε τις προσπάθειες αποκέντρωσης και τοπικής ανάπτυξης.  

Ακόµη, η ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες 

οδηγούν τόσο την παγκόσµια όσο και την ευρωπαϊκή οικονοµία και την κοινωνία σε 

µείζονες αλλαγές. Οι ∆ήµοι και τα πολιτιστικά τους ιδρύµατα σε στενή 

αλληλεπίδραση µε τον παραγωγικό τοµέα δηµιουργούν ένα κύµα από πολιτιστικές 

δράσεις και προϊόντα οι οποίες διευρύνουν ραγδαία το υπάρχον πολιτιστικό απόθεµα. 

Παράλληλα, οι  Τεχνολογίες της Πληροφορίας, µε την ταχύτατη ανάπτυξη και 

διάδοσή τους, δηµιουργούν µία επανάσταση στους τρόπους µε τους οποίους 

παράγεται, επεξεργάζεται, αποθηκεύεται και διαχέεται η πληροφορία προκαλώντας 

µία έκρηξη στη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση σε σχέση µε τα πολιτιστικά 

προϊόντα. Η πολιτιστική δραστηριότητα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην 

Γνώση και την Τεχνολογία.  

Ξεκινώντας µε αφετηρία την διάδοση της γνώσης, οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες που 

σήµερα γιορτάζουµε το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριό τους αποτελούν έναν πολύ 

σηµαντικό θεσµό στο τοπικό πολιτισµικό περιβάλλον. Σε όλο σχεδόν τον κόσµο η 

αναγνώριση του ρόλου τους συνοδεύεται µε προτάσεις για τον εκσυγχρονισµό τους 

και την προσπάθεια να ακολουθήσουν τα σύγχρονα ρεύµατα. Να µεταµορφωθούν 

δηλαδή, σε πολιτιστικούς πολυχώρους που θα λειτουργούν ως πόλοι ανάπτυξης, τα 

οφέλη της οποίας θα διαχέονται σε όλη την τοπική κοινωνία. 

Ειδικότερα µε τη σηµερινή οικονοµική συγκυρία και πολιτιστική πραγµατικότητα, οι 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες µπορούν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο, ιδιαίτερα στα 

κοινωνικά στρώµατα που θα πληγούν από την κρίση, µε αποτέλεσµα την 

περιορισµένη πρόσβασή τους σε πολιτισµικά αγαθά και υπηρεσίες. 
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Για τους παραπάνω λόγους η ΚΕ∆ΚΕ σχεδίασε και ξεκινά να υλοποιεί το Ειδικό 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Πολιτισµός και Τ.Α.» που έχει σαν στόχο να 

συντονίσει και να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 

ώστε να καταστούν πόλοι τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης. 

Αντικείµενο του προγράµµατος θα είναι: 

1) O συντονισµός των δράσεων των δηµοτικών βιβλιοθηκών. Για το λόγω αυτό θα 

δηµιουργηθεί µια συντονιστική επιτροπή στην οποία σας καλούµε να συµµετέχετε κι 

εσείς καθώς και όλοι οι άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς. Θα εξετασθεί ο συντονισµός των 

δράσεων και ενεργειών στα πλαίσια µιας αµφίδροµης διαδικασίας. 

Στόχος µας είναι σε ένα χρόνο από σήµερα η δηµιουργία στην ιστοσελίδα της 

ΚΕ∆ΚΕ ενός ειδικού ιστοτόπου που θα λειτουργεί και ως φόρουµ. 

2) Η δικτύωση όλων των δηµοτικών βιβλιοθηκών. Στοχεύουµε να συνδεθούν όλες 

οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες στο Εθνικό ∆ίκτυο Βιβλιοθηκών που υπάρχει ήδη. 

3) Η σταδιακή αλλαγή του ρόλου των δηµοτικών βιβλιοθηκών. Όπως έχουµε ήδη 

τονίσει οι βιβλιοθήκες µπορούν να µετεξελιχθούν σε δυναµικούς πόλους πολιτιστικής 

ανάπτυξης και να συνδεθούν µε τους πολιτιστικούς φορείς που λειτουργούν ήδη 

στους ∆ήµους. Μπορούν έτσι να ενθαρρυνθούν στο να οργανώσουν διαγωνισµούς, 

εκθέσεις εργαστηρίων κεντηµάτων, υφαντών, ξυλογλύπτων, ψηφιδωτών, κεραµικών 

έργων φωτογραφίας, ζωγραφικής, κ.α. προβάλλοντας τον λαϊκό πολιτισµό. Με την 

προώθηση της καταγραφής και διάσωσης της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 

δύναται να περισωθούν τα έθιµα, οι θρύλοι, οι τοπικές παραδόσεις (παραµύθια, 

µοιρολόγια, ανέκδοτα, χοροί, τραγούδια) και τέχνες που αποτελούν την ίδια την ψυχή 

του λαού µας, υλικό πολύτιµο. Σε ∆ήµους που έχουν ήδη ολοκληρώσει την 

καταγραφή τους θα επιχειρηθεί η συστηµατοποίηση, οργάνωση και προβολή του 

υλικού που έχει συλλεγεί. Χρήσιµη κρίνεται η συµβολή των νέων τεχνολογιών και 

της ψηφιακής τεχνολογίας. 
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Παράλληλα οι βιβλιοθήκες µπορούν να συνδεθούν µε την σχολική κοινότητα, σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

διαδραµατίσουν πρωταρχικό ρόλο.  

4) Η διάχυση των καλών πρακτικών. Στόχος µας είναι να καταγράψουµε τις καλές 

πρακτικές και να τις προβάλουµε. Μέχρι το επόµενο συνέδριό µας θέλουµε αν 

καταλήξουµε σε παρεµβάσεις για την εύρυθµη λειτουργία των βιβλιοθηκών. Να 

έχουµε προσδιορίσει ένα πλαίσιο ιδεών, δράσεων και πολιτικών που θα ψηφιστούν. 

5) Η δηµιουργία και υποστήριξη λεσχών ανάγνωσης. Σε συνεργασία µε το ΕΚΕΒΙ 

θα προχωρήσουµε στην δηµιουργία και υποστήριξη λεσχών ανάγνωσης . 

Περιµένουµε µε ενδιαφέρον να ακούσουµε τις σχετικές εισηγήσεις του συνεδρίου 

σας. Θα αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιµο υλικό. Για την καλύτερη υλοποίηση του 

προγράµµατος, αλλά και για να δηµιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη, η ΚΕ∆ΚΕ 

θα συνεργαστεί µε τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς και θα επιδιώξει να 

συµµετάσχει σε κοινοτικά προγράµµατα όπως το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2007-

2013» 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα µε ένα εκατοµµύριο 

Ευρώ τα οποία θα αντλήσει από τις οριζόντιες δράσεις του ΘΗΣΕΑ. Στον 

προϋπολογισµό του προγράµµατος θα προστεθούν και οι πόροι που αναµένεται να 

προέλθουν από κοινοτικά προγράµµατα και συνεργασίες. 

Εκτός από τον αναβαθµισµένο ρόλο των δηµοτικών βιβλιοθηκών στην τοπική 

πολιτιστική ζωή, δείκτη αξιολόγησης του προγράµµατος θα αποτελέσει η 

προσέλκυση δηµοτών και κυρίως νέων, όπως και ο πολλαπλασιασµός των χρηστών 

των προσφεροµένων από τις βιβλιοθήκες υπηρεσιών.  

Το σχέδιό µας θα είναι το πρώτο ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδίου 

δράσης για τον Πολιτισµό προβάλλοντάς τον ως παράγοντα κοινωνικής 

ανάπτυξης, ως πεδίο άσκησης πολιτικής και ως προνοµιακό χώρο ανάπτυξης των 

διεθνών σχέσεων .Τον τεράστιο πλούτο της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, αλλά και 

τη σύγχρονη δηµιουργικότητα του ελληνικού πνεύµατος καλούνται όχι µόνο να 

προσεγγίσουν αλλά και να αναδείξουν τα προγράµµατα που θα υλοποιήσουµε.  
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Στοχεύουµε λοιπόν στη προσέγγιση: 

• του πολιτισµού, ως προνοµιακού πεδίου άσκησης πολιτικής  

• των µέσων που συνιστούν κύρια εργαλεία στην επίτευξη του κύριου στόχου 

ανάπτυξης της πολιτικής  

• προτάσεων και συµπερασµάτων  

 

Για µια επιτυχή αποκεντρωµένη πολιτιστική πολιτική των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, 

η οποία έχει ορίσει στόχους και προτεραιότητες προκειµένου να είναι 

αποτελεσµατική επισηµαίνουµε: 

α. την ανάδειξη της ανάγκης διαµόρφωσης µιας αυτοδιοικητικής πολιτιστικής 

πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες, που θα λειτουργήσει ως ένα αποτελεσµατικό 

εργαλείο στην προώθηση των πολιτικών των τοπικών αυτοδιοικήσεων, 

β. τη διαµόρφωση πρότασης σχεδιασµού πολιτιστικής πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες 

που να αποτελεί σηµείο αναφοράς και εργαλείο στα χέρια των αιρετών, των 

στελεχών των ∆ήµων αλλά και της πολιτικής ηγεσίας.  

 

Στόχος µας είναι να επιχειρηθεί η διαµόρφωση µιας ουσιαστικής πολιτικής για 

τις δηµοτικές βιβλιοθήκες στη χώρα µας και να αποτελέσει το επιστέγασµα όλων 

των ενεργειών και δράσεων. Και αυτό γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι 

υπάρχουσες πολιτιστικές οργανώσεις, είναι ζωτικοί παράγοντες και επιβάλλεται µε 

την παράλληλη σύµπραξη των φορέων της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών 

να ασπασθούν τις αρχές και να εφαρµόσουν τις πρακτικές µιας σωστής πολιτιστικής 

πολιτικής στρατηγικής, εξασφαλίζοντας συνέργεια δράσεων και δυνατότητες 

ανάληψης πρωτοβουλιών ανάπτυξης των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών.  

Επειδή οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες συνιστούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κεφάλαιο της 

πολιτιστικής πολιτικής της χώρας µας, στην ΚΕ∆ΚΕ µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

που σχεδιάσαµε και τη συνεργασία όλων σας, στοχεύουµε στην ευρύτερη ανάδειξη, 

προώθηση και ανάπτυξή του. 
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