
ΟΗ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ Ω ΥΩΡΟΗ   

ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΖ ΜΑΘΖΖ

ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ  

ΚΑΗ ΔΜΠΔΗΡΗΔ

Mάγδα Σξαληαιιίδε

Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ-ΤΠΔΠΘ

magda@gsae.edu.gr



Πεξηερόκελν ηεο αλαθνίλωζεο

1. θνπόο θαη επί κέξνπο ζηόρνη

2. ύγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη νη απαληήζεηο

3. Η Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε

4. Γηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ βηβιηνζεθώλ

5. Θέκαηα γηα επίιπζε

6. Δπόκελα βήκαηα

7. πκπεξάζκαηα



1. θνπόο

 παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα

ηε δηα βίνπ κάζεζε

 αλάπηπμε ηεο ζρέζεο βηβιηνζεθώλ θαη εθπαίδεπζεο

ελειίθσλ, ώζηε λα πξαγκαησζεί ε δηα βίνπ κάζεζε γηα

όινπο



ηόρνη

 Να αλαγλσξηζζεί ε ζπνπδαηόηεηα ησλ βηβιηνζεθώλ γηα ηελ

πινπνίεζε ζπλεθηηθώλ θαη νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθώλ δηα βίνπ 

κάζεζεο  

 Να ζπκβάιιεη ζηελ αλαζεώξεζε παξαδνζηαθώλ δνκώλ, 

πξνζεγγίζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ

 Να  ζπδεηήζεη ηηο  λέεο  ιεηηνπξγίεο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο

 Να αλαδείμεη ηηο λέεο αλάγθεο ηνπ θνηλνύ 

 Να  ζπδεηήζεη ηξόπνπο δηεπθόιπλζεο  ηεο πξόζβαζεο

 Να αλαδείμεη θαηλνηόκεο πξαθηηθέο γηα ηελ αύμεζε θαη ηε 

δηεύξπλζε  ησλ ρξεζηώλ  

 Να ζπκβάιιεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ζπλερνύο 

επηκόξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ βηβιηνζεθώλ



2. ύγρξνλεο πξνθιήζεηο

 νη ειιείςεηο ζε λέεο δεμηόηεηεο θαη εηδηθόηεηεο

 ην ςεθηαθό ράζκα

 ε αλεξγία

 ε θηλεηηθόηεηα εξγαδνκέλσλ γηα εμεύξεζε απαζρόιεζεο

 νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο

 ηα θαηλόκελα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ

 νη αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή, νηθνγελεηαθή θαη

θνηλσληθή δσή

 νη ηάζεηο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ

 νη αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ



Οη απαληήζεηο

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε

 Πξνζαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο

 Δλζσκάησζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο

 Δπαγγεικαηηθή εμέιημε

 Δμνηθείσζε κε άιινπο πνιηηηζκνύο θαη γιώζζεο

 Δλεξγόο ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή

 Πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επ δελ

Η δηα βίνπ κάζεζε απνηειεί εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ 

αιιαγώλ ζηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή όισλ



3. Σν πιαίζην ηεο Δπξωπαϊθήο ζηξαηεγηθήο

 Η δηα βίνπ κάζεζε ζεσξείηαη κέζν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα

ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο

ζπλνρήο ησλ θνηλσληώλ ηεο Έλσζεο

 Σν λα καζαίλεη θαλείο ζπλερώο δελ απνηειεί επηινγή, αιιά όξν

επηβίσζεο ζε έλαλ πνιύπινθν θόζκν πνπ ζπλερώο αιιάδεη

Γύν πνιηηηθά θείκελα:

Τπόκλεκα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (2000)

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξαγκάησζε κηαο

Δπξσπατθήο πεξηνρήο δηα βίνπ κάζεζεο (2001)



Εεηήκαηα νξνινγίαο

Γηα βίνπ κάζεζε (Lifelong learning)

Δίλαη θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αηόκνπ θαζ’ όιε ηε

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ γλώζεσλ,

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ, γηα ηελ νιόπιεπξε

αλάπηπμε ηνπ: πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή

θαη νηθνλνκηθή.

είλαη ε δηάζηαζε ηεο κάζεζεο ζην ρξόλν, από ηε γέλλεζε

κέρξη ην ζάλαην.



Μάζεζε ζε όιν ην θάζκα ηεο δωήο (Lifewide learning)

Δίλαη θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη ηππηθή, κε

ηππηθή ή άηππε κνξθή

• Σππηθή κάζεζε ζην πιαίζην ησλ ηξηώλ βαζκίδσλ ηνπ

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο

• Με-ηππηθή κάζεζε είλαη θάζε κνξθήο νξγαλσκέλε

επηκόξθσζε γηα επαγγεικαηηθνύο ή πξνζσπηθνύο ιόγνπο

• Άηππε κάζεζε είλαη απηή πνπ γίλεηαη κε θπζηθό θαη όρη

νξγαλσκέλν ηξόπν ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή κέζα από ην

επαγγεικαηηθό,νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό καο πεξηβάιινλ ή από

ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο

είλαη ην εύξνο ηνπ θάζκαηνο ηεο κάζεζεο



Δθπαίδεπζε ελειίθωλ

• Δίλαη ε νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε γηα ην θνκκάηη ηνπ

πιεζπζκνύ πνπ ε θνηλσλία ζεσξεί ελήιηθν, γηαηί έρεη αλαιάβεη

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο.

• Γηαθξίλεηαη ζε γεληθή εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή θνηλωληθν-πνιηηηζηηθή

επηκόξθωζε, αλάινγα κε ηνλ καζεζηαθό ζθνπό θαη ζηόρνπο.

• Έρεη ηππηθή κνξθή, αιιά θπξίσο κε-ηππηθή κνξθή, θαη

πξνζθέξεηαη από πιεηάδα θνξέσλ, π.ρ επηρεηξήζεηο, θέληξα

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδώλ,

ζσκαηεία, πλεπκαηηθά θέληξα.



Κνηλωλία ηεο γλώζεο

Δίλαη ε νξγαλσκέλε θνηλσλία ηεο νπνίαο νη δηαδηθαζίεο θαη νη

πξαθηηθέο βαζίδνληαη ζηελ παξαγσγή, ηε δηάδνζε θαη ηε

ρξήζε ηεο γλώζεο θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε όισλ ησλ

πνιηηώλ ζε απηή.



Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο

Απόθηεζε λέσλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ από όινπο

 Δπέλδπζε ρξόλνπ θαη ρξεκάησλ ζηε κάζεζε

Τηνζέηεζε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ ζηε δηδαζθαιία

θαη ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλνπκε

Αλαγλώξηζε θαη απνηίκεζε ηεο κε-ηππηθήο θαη

άηππεο κάζεζεο

 Πιεξνθόξεζε-πξνζαλαηνιηζκόο θαη παξνρή

ζπκβνπιώλ γηα όινπο

 Πξόζβαζε ζε επθαηξίεο κάζεζεο θνληά ζην ζπίηη ή

ζηε δνπιεηά

 Δλζάξξπλζε γηα ηε δεκηνπξγία θνπιηνύξαο κάζεζεο



Οη βαζηθέο δεμηόηεηεο ζηελ επνρή ηεο γλώζεο

 ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ

 μέλεο γιώζζεο

 ηερλνινγηθή θνπιηνύξα

 επηρεηξεκαηηθόηεηα

 θνηλσληθέο δεμηόηεηεο

 κάζεζε ηνπ πσο λα καζαίλνπκε



Ζ πξαγκάηωζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα όινπο

 ηα παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δελ θαηέρνπλ

πηα ηελ θεληξηθή θαη κνλνπσιηαθή ζέζε

 κηα πιεηάδα νξγαληζκώλ, όρη απαξαίηεηα εθπαηδεπηηθώλ,

πξνζθέξνπλ γλώζε ζε έλα εηεξόθιεην θνηλό ελειίθσλ κε

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο

δηαδξνκέο

 νη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί, όπσο βηβιηνζήθεο, κνπζεία,

γθαιεξί ηέρλεο, αξρεία, θέληξα πιεξνθόξεζεο, πλεπκαηηθά

θέληξα, ζέαηξα θαη ηαηληνζήθεο, πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο

γηα νξγαλσκέλε κάζεζε



Γηαηί νη πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί;

 Οη ελήιηθεο ζηνπο ρώξνπο απηνύο αηζζάλνληαη επράξηζηα

θαη θηιηθά. Η αίζζεζε άλεζεο θαη ραιαξόηεηαο βνεζά ζηε

δεκηνπξγία θιίκαηνο κάζεζεο

 Οη ρώξνη απηνί δελ ζπκίδνπλ ζηνπο ελήιηθεο ηηο εκπεηξίεο ηνπο

από ηα ζρνιηθά ρξόληα

 Οη νξγαληζκνί απηνί ζπλήζσο δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα

γηα λα ππνζηεξίμνπλ κε εηθόλα, ήρν, ρξώκα θαη θίλεζε ηελ

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η εκπινθή ησλ αηζζήζεσλ ζηε

κάζεζε ππνβνεζά ηε κλήκε ησλ ελειίθσλ.



Γηαηί νη βηβιηνζήθεο;

 είλαη νη πην δεκνθηιείο ρώξνη γηα κάζεζε ζε ζύγθξηζε κε

άιινπο δεκόζηνπο πνιηηηζηηθνύο νξγαληζκνύο

 ρξεζηκνπνηνύληαη από έλα πην δηαθνξνπνηεκέλν θνηλό από

άπνςε θνηλσληθώλ ηάμεσλ, εζληθόηεηαο θαη ειηθηώλ

 είλαη νξγαληζκνί ηνπηθνύ ραξαθηήξα θαη πςεινύ θύξνπο

 θπιάζζνπλ ηεξάζηην όγθν πιηθνύ γηα κάζεζε

 δηαζέηνπλ εηδηθεπκέλν θαη αθνζησκέλν πξνζσπηθό

 δηαζέηνπλ νπδέηεξνπο θαη θηιόμελνπο ρώξνπο ππνδνρήο



4. Γηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνύ ηωλ βηβιηνζεθώλ

Σξία κνληέια βηβιηνζεθώλ

 Σν παξαδνζηαθό / βηνκεραληθή επνρή

 Σν κεηαβαηηθό / ζύγρξνλε επνρή

 Σν κειινληηθό / επνρή ηεο γλώζεο



Σν παξαδνζηαθό / βηνκεραληθή επνρή

 πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζθνξά

 παζεηηθή πξόζβαζε ζε πιηθά θαη κέζα

 εμππεξέηεζε ησλ παξαδνζηαθώλ ρξεζηώλ

Σν κεηαβαηηθό / ζύγρξνλε επνρή

 εμηζνξξόπεζε ησλ πνιηηηθώλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο

 πξσηνβνπιίεο γηα πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο

 θαηλνηόκεο δξάζεηο ζε ηνπηθό επίπεδν

 πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζπλεξγαζίεο



Σν κειινληηθό / επνρή ηεο γλώζεο

 κεραληζκόο δηαρείξηζεο ησλ παγθόζκησλ αιιαγώλ

 πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηε δήηεζε

 αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο

 καθξνπξόζεζκεο πνιηηηθέο γηα ηελ έθθξαζε θαη ηόλσζε ηεο

δήηεζεο από λένπο ρξήζηεο

 ελζάξξπλζε ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε: από

παζεηηθόο θαηαλαισηήο πιεξνθνξίαο ζε ελεξγό ππνθείκελν

κάζεζεο



Οη λέεο ιεηηνπξγίεο ηωλ βηβιηνζεθώλ Η

 ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ θνηλσληθώλ αιιαγώλ

 δίλνπλ όιεο ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ζηηο λέεο ζπλζήθεο

 δηαρεηξίδνληαη νη ίδηεο ηε δηθή ηνπο αιιαγή

 ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο

 ζπκβάιινπλ ζηελ απόθηεζε ησλ λέσλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ

από όινπο



 ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο

γεληθήο εθπαίδεπζεο

 ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο

θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο

 ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αιιεινθαηαλόεζεο θαη

ηεο απηνλνκίαο

 ζπκβάιινπλ ζην ζεβαζκό ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο

 ζπκβάιινπλ ζηελ εκβάζπλζε θαη ηε δηεύξπλζε ηεο

δεκνθξαηίαο

Οη λέεο ιεηηνπξγίεο ηωλ βηβιηνζεθώλ ΗΗ



Νέεο αλάγθεο

 αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε κεηξηθή γιώζζα

 απόθηεζε ησλ λέσλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ από όινπο

 ςεθηαθόο αιθαβεηηζκόο θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ

 δηάδνζε ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ

 αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο

 δηάδνζε γισζζώλ θαη πνιηηηζκώλ

 θνηλσληθή έληαμε αιινδαπώλ θαη κεηαλαζηώλ

 ελζσκάησζε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ



Νέν θνηλό

 πνιίηεο «πησρνί» ζε πιεξνθνξίεο

 ελήιηθεο κε ρακειό επίπεδν εθπαίδεπζεο

 λένη πνπ δηέθνςαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο

 αλαιθάβεηνη

 άλεξγνη

 κεηαλάζηεο

 εζληθέο κεηνλόηεηεο

 κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο

 άηνκα ηξίηεο ειηθίαο

 πεξηζσξηνπνηεκέλα άηνκα



Δκπόδηα ζηελ πξόζβαζε ζηηο βηβιηνζήθεο

 Φπζηθά

 Πεξηβαιινληηθά

 Θεζκηθά

 Φπρνινγηθά

 Κνηλσληθά



Νέεο πνιηηηθέο θαη ππεξεζίεο γηα ελήιηθεο

 Πνιηηηθέο γηα ηε δηάδνζε ηεο αλάγλσζεο βηβιίσλ

 Δθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα ελήιηθεο

 Διεύζεξε πξόζβαζε ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ

 πκκεηνρή ζηελ αλάπιαζε ησλ πόιεσλ



Δθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα ελήιηθεο

 Μαζήκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο

 Νέεο δεμηόηεηεο

 Γιώζζα γηα αιινδαπνύο

 Ξέλεο γιώζζεο γηα ελήιηθεο

 Φεθηαθόο αιθαβεηηζκόο

 Μαζήκαηα εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο

 Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε

 Πιεξνθόξεζε- πκβνπιεπηηθή- Πξνζαλαηνιηζκόο

 Νπρηεξηλά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο

 Οκάδεο αλάγλσζεο βηβιίσλ

 Δξγαζηήξηα κειέηεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο

Γηαιέμεηο

 Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθζέζεηο



Μέζνδνη πινπνίεζεο ηωλ πνιηηηθώλ

 Δηαηξηθέο ζπκπξάμεηο γηα αληηκεηώπηζε θνηλώλ

πξνβιεκάησλ

Γηθηύσζε βηβιηνζεθώλ θαηά ηνκέα ή γεσγξαθηθή

πεξηθέξεηα

 πλεξγαζία νκάδσλ θαη θνξέσλ, κέζσ δηθηύσζεο, ζε

επίπεδν πόιεο ή πεξηθέξεηαο



Πόιεηο / Πεξηθέξεηεο κάζεζεο

Δίλαη νη πόιεηο ή νη πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο όινη νη

ελδηαθεξόκελνη παξάγνληεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα θαιύςνπλ

εηδηθέο ηνπηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη λα εθαξκόζνπλ από

θνηλνύ ιύζεηο ζε θνηλά πξνβιήκαηα



Πνηνη κεηέρνπλ ζηηο ζπκπξάμεηο-δίθηπα

 Σν θξάηνο

 Η ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε

 Δθπαηδεπηηθνί θνξείο

 Κέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο

 Οξγαληζκνί εθπαίδεπζεο από απόζηαζε

 Πνιηηηζηηθνί νξγαληζκνί

 Δπηκειεηήξηα

 Με θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο

 πλεηαηξηζκνί

 Δπηρεηξήζεηο θαη ΜΜΔ

 Κνηλσληθνί εηαίξνη

Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο



5. Θέκαηα γηα επίιπζε

 Δθζπγρξνληζκόο ή κεηαζρεκαηηζκόο;

 Υξεζηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο κε θαληαζία

Γεκηνπξγία ειθπζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ρώξσλ γηα κάζεζε

 Πξνζθνξά θαηλνηόκσλ θαη επέιηθησλ επθαηξηώλ κάζεζεο

Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο όισλ

 Φηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε ππεξεζίεο

 Βηώζηκεο, νπζηαζηηθέο, δπλακηθέο ζπλεξγαζίεο ζε ηνπηθό

επίπεδν

 πλερήο θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ

Αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ

ρξεζηώλ

Τπνζηήξημε όισλ ησλ αιιαγώλ

 πλερήο αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ



6. Σα επόκελα βήκαηα

Αλακόξθσζε ηεο εηθόλαο θαη ηεο ηαπηόηεηαο ησλ

βηβιηνζεθώλ

 Ρηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ησλ ξόισλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο

 Καηνρύξσζή ηνπο σο ηνπηθώλ θέληξσλ πιεξνθόξεζεο,

γλώζεο, θαηάξηηζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ

 Γηθηύσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα θαη

εκπινθή απηήο ζηηο δξάζεηο

 Νέεο εηδηθόηεηεο ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο

γλώζεο

 Γηαθήκηζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ

επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξνπλ γηα ελήιηθεο



7. πκπεξάζκαηα

 Ο ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηελ πξαγκάησζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα 

όινπο είλαη ζηξαηεγηθόο

 Η δηα βίνπ κάζεζε είλαη βαζηθή αλάγθε ζε έλα ηαρύηαηα κεηαβαιιόκελν  

θόζκν, ζηνλ νπνίν ν πνιίηεο θαιείηαη ζπλερώο λα δίλεη ιύζεηο θαη λα θάλεη 

επηινγέο

 Η παξνρή ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ από ηηο βηβιηνζήθεο, ζε

ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνύο, είλαη  έλαο από ηνπο  ηξόπνπο  πνπ  

κπνξεί  λα ηθαλνπνηεζεί ε βαζηθή απηή αλάγθε

 Η πξόζβαζε  ζηελ πιεξνθνξία, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε γλώζε είλαη 

δεκνθξαηηθό δηθαίσκα θάζε πνιίηε κηαο αιιειέγγπαο θνηλσλίαο 



Οη βηβιηνζήθεο δελ ζα ιύζνπλ από κόλεο 

ηνπο ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Θα πξέπεη 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο, ώζηε λα δίλνπλ

νη ίδηνη ιύζεηο ζηηο πνιιαπιέο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγεί ε ζεκεξηλή θνηλσλία.


