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   Προλεγόµενα  

Ο τόµος αυτός αποτελεί τα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών, µε θέµα: «Η δυναµική και οι προοπτικές  των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 

στην Ελλάδα», που διεξήχθη στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2008, στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Ηρακλείου Αττικής, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου 

«Ηλέκτρα Αποστόλου», του ∆ήµου Ηρακλείου,  επί της οδού Κουντουριώτου 18α & 

Νεότητος. 

Κατά τη διάρκεια του διηµέρου παρουσιάστηκαν 25 ανακοινώσεις που 

παρακολούθησαν και συµµετείχαν ενεργά µε ερωτήσεις και τοποθετήσεις συνολικά 

300 σύνεδροι. Αυτές οι ανακοινώσεις δηµοσιεύονται σε αυτό τον τόµο. 

Από τη θέση του Προέδρου της Επιστηµονικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών ευχαριστώ όλους τους συντελεστές, τόσο για 

τις προσπάθειες που κατέβαλαν όσο και για το αποτέλεσµα που πέτυχαν:  

Το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη για την 

υποστήριξη και ενθάρρυνση του όχι µόνο για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου αλλά και 

για το συνολικό ζήτηµα των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών.  

Το ∆ήµο Νέου Ηρακλείου, στο πρόσωπο του ∆ηµάρχου του κ. Σταύρου 

Γεωργόπουλου για την φιλοξενία αυτού του 1ου Συνεδρίου των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών, στους χώρους του Πολύκεντρου και για την αµέριστη υποστήριξη που 

έµπρακτα έδειξε από τη πρώτη στιγµή που έλαβε το αίτηµα για τη διοργάνωση µέχρι 

την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου. Είθε να ευτυχήσουν και τα επόµενα 

Πανελλήνια Συνέδρια των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών να βρίσκουν το ίδιο 

φιλοπρόοδους και αποτελεσµατικούς οικοδεσπότες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μαζί 

βεβαίως και τον κ. Τσαπραζλή, πρόεδρο του ∆Σ της Βιβλιοθήκης του ∆ήµου 

Ηρακλείου Αττικής, την Προϊσταµένη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης κα Φρόσω 

Παυλίδου και το προσωπικό της, για την άψογη συνεργασία και το δηµιουργικό 

ενθουσιασµό που χαρακτήρισε τις προετοιµασίας και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων 

Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), που αποφάσισε και στήριξε  
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παντοιοτρόπως τη διοργάνωση του Συνεδρίου, στο πρόσωπο της Προέδρου της 

ΕΕΒΕΠ, συναδέλφισσα κα Χριστίνα Κυριακοπούλου, που µε την επιµονή της, την 

αποφασιστικότητα και τον προσωπικό της µόχθο έκανε πράξη µέσα σε πέντε µήνες 

µια ιδέα-πρόταση για καθιέρωση Πανελλήνιων Συνεδρίων ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, 

που αναδύθηκε από τον γράφοντα κάπου στον αυτοκινητόδροµο από τη Λευκωσία 

προς τη Λάρνακα µετά από τις «… τηλεφωνικές πιέσεις» της για την ανάγκη χάραξης 

Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες και της αναβάθµισης των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. Την ευχαριστώ γι΄αυτό. 

Τους οµιλητές µας από το εξωτερικό που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και µας 

έδωσαν τη δική τους εµπειρία, εργαλείο για τους δικούς µας σχεδιασµούς: τον καλό, 

παλιό µας φίλο Aldo Pirola από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Μιλάνου και το νέο µας 

φίλο Predrag Djukic από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Βελιγραδίου. Επίσης, αν και 

δεν λογίζεται εξωτερικό µε την ίδια έννοια, αναφορά πρέπει να γίνει και στην ενεργή 

συµµετοχή συναδέλφων µας από την Κύπρο. 

Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής (σελ. V ) για την αποτελεσµατική συνεργασία 

µας τόσο στη επιλογή των θεµατικών ενοτήτων του προγράµµατος, όσο και στην 

υιοθέτηση κριτηρίων και την αξιολόγηση των εισηγήσεων και όλα αυτά παρά τα 

πιεστικά χρονοδιαγράµµατα της Προέδρου. 

Τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που µε την προσωπική τους εργασία κάλυψαν 

µε χαρακτηριστική επάρκεια όλα τα οργανωτικά θέµατα και κατέστη δυνατόν να  

πραγµατοποιηθεί το Συνέδριο. 

Τους συντονιστές των συνεδριών και των συζητήσεων που συνέβαλλαν στην 

εφαρµογή του προγράµµατος. 

Τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που µας τίµησαν µε τις ανακοινώσεις τους 

και µέσα από αυτές µοίρασαν τις γνώσεις τους, τις εµπειρίες, τους προβληµατισµούς 

τους για θέµατα που µας απασχολούν και για θέµατα που ανοίγουν τους ορίζοντες 

των επαγγελµατικών και κλαδικών ενδιαφερόντων µας. 

Όλους τους συνέδρους που µε τη συµµετοχή τους έδωσαν ζωή στην προσπάθεια 

καθιέρωσης του Συνεδρίου των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Τέλος, τους συναδέλφους ∆ηµήτρη Πολίτη και τη συνάδελφο Μαρία ∆ουκατά για 

την επιµέλεια έκδοσης του τόµου των πρακτικών, καθώς και τις συναδέλφισσες  

Φρόσω Παυλίδου και Χαρά Χατζάκη για τη συµβολή τους στη διαδικασία 

συγκέντρωσης των εισηγήσεων. 
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∆υο λόγια για το στρατηγικό πλαίσιο των Πανελλήνιων Συνεδρίων των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. 

Η ΕΕΒΕΠ προσπάθησε να εντάξει το εγχείρηµα της καθιέρωσης Πανελληνίων 

Συνεδρίων ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπαθειών της, το 

πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Βιβλιοθηκών, του ενιαίου χώρου των Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών. 

Κύριο στοιχείο αυτού του συστήµατος είναι η ενεργοποίηση των διαφορετικών 

κατηγοριών των Βιβλιοθηκών και η ανάδυση των µεταξύ τους συνεργιών. 

Το Συνέδριο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στόχο: τη διαµόρφωση Εθνικής Πολιτικής 

για τις Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η ΕΕΒΕΠ, πιο 

συγκροτηµένα εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο (Νοέµβρης 2007).  

Οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες αποτελούν λανθάνουσες συνιστώσες του Συστήµατος των 

Ελληνικών Βιβλιοθηκών, µε εκπληκτική δυναµική, που όµως δεν έχει ακόµη 

αναδυθεί και δεν έχει ενταχθεί στο Σύστηµα Βιβλιοθηκών.  

Μέσα από την συνεργασία τόσο µεταξύ των οµολόγων Βιβλιοθηκών εντός µιας 

κατηγορίας, όσο και µε την συνέργια διαφορετικών κατηγοριών, θα προκύψει όφελος 

και για τη µεµονωµένη Βιβλιοθήκη (την όποια µεµονωµένη Βιβλιοθήκη, σε 

οποιαδήποτε κατηγορία και εάν ανήκει) και για την κατηγορία βιβλιοθηκών, αλλά και 

για το σύνολο των Βιβλιοθηκών του Εθνικού Συστήµατος, που δεν περιορίζεται 

γεωγραφικά αλλά επεκτείνεται όπου υπάρχει ελληνικό περιεχόµενο ή ενδιαφέρον 

(Ελλάδα, Κύπρος, Οµογένεια, Κέντρα Ελληνικών Σπουδών, Πρεσβείες). 

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών είναι γεγονός. Είναι η 

πρώτη συστηµατική προετοιµασία των Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών για να 

φτιάξουν και να φτάσουν το δικό τους όραµα.  

Όλοι οι συντελεστές δεσµεύτηκαν να υποστηρίξουν τη συνέχεια του θεσµού. 

Καλό δρόµο, στο καλό ταξίδι συνάδελφοι 

                                                                         ∆ρ. Φίλιππος Χ. Τσιµπόγλου 

Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής 

∆ιευθυντής της  Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστηµίου Κύπρου  

Λευκωσία 28/11/2009 
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