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Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι 

προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης 

 

Ορισµοί: 

Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για να 

παρέχει πληροφόρηση σε συγκεκριµένα πεδία. Σε αυτό το πλαίσιο µια ειδική 

βιβλιοθήκη µπορεί να είναι είτε ακαδηµαϊκή, ιατρική, νοµική κλπ βιβλιοθήκη, 

είτε µπορεί να είναι η βιβλιοθήκη µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. Όταν οι 

ειδικές βιβλιοθήκες δηµιουργούνται στα πλαίσια µίας επιχείρησης, ενός 

οργανισµού, ενός ιδρύµατος (εφεξής: «οργανισµός») έχουν ως σκοπό, κατ’ 

αρχήν, την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών του φορέα που τις 

περιβάλλει. Ως εκ τούτου το κοινό των ειδικών βιβλιοθηκών είναι 

περιορισµένο είτε στους εσωτερικούς χρήστες (χρήστες προερχόµενοι από 

τον περιβάλλοντα οργανισµό), είτε σε µεµονωµένους εξωτερικούς χρήστες µε 

ειδικά ενδιαφέροντα.  

 

Παρόλα αυτά οι συλλογές και οι υπηρεσίες που µπορούν να παράσχουν οι 

ειδικές βιβλιοθήκες πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια του οργανισµού τον 

οποίο καλούνται να εξυπηρετήσουν. Είναι όµως αρκετά δύσκολο να 

εξωτερικεύσουν τις υπηρεσίες τους προς το ευρύτερο κοινό για διαφόρους 

λόγους, όπως: 

- Αδιαφορία του οργανισµού για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.  

- Αδυναµία της βιβλιοθήκης να χρηµατοδοτήσει εργαλεία marketing.  

- ∆υσκολία της βιβλιοθήκης να εντοπίσει και να προσεγγίσει το 

ευρύτερο κοινό.  

 

Επιπλέον, ένα άλλο γεγονός που πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι πολλές 

φορές και οι εσωτερικοί χρήστες µιας ειδικής βιβλιοθήκης δεν γνωρίζουν τις 

υπηρεσίες που αυτή παρέχει και δεν κάνουν χρήση της.  

 

Με αφορµή τον εορτασµό 

 

Με αφορµή λοιπόν τον εορτασµό µιας παγκόσµιας ηµέρας βιβλιοθηκών 

πολλά εµπόδια µπορούν να αρθούν και οι ειδικές βιβλιοθήκες να ανοίξουν τις 
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πόρτες τους στο το ευρύτερο κοινό. Παρακάτω θα εξετάσουµε τους τρόπους 

µε τους οποίους µπορεί αυτό να γίνει. 

 

Συµµετέχοντας µία ειδική βιβλιοθήκη σε έναν τέτοιο εορτασµό πρέπει να έχει 

υπολογίσει ποιο κοινό θα προσεγγίσει και µε ποια µέσα. Έτσι, αναφορικά µε 

το κοινό έχουµε επαφές µε: 

 Α) τους υφιστάµενους χρήστες του συστήµατος (εσωτερικούς χρήστες 

προερχόµενους από τον περιβάλλοντα οργανισµό). Στοχεύοντας σε αυτήν την 

οµάδα µε µία σειρά εκδηλώσεων προορισµένων και επικεντρωµένων σε 

αυτήν η βιβλιοθήκη µπορεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον τους για τις 

υπηρεσίες της, να προσελκύσει αδιάφορους χρήστες, να ενηµερώσει την 

διοίκηση για το µέχρι τώρα έργο της. Αυτά µπορούν να επιτευχθούν µε 

εκδηλώσεις όπως:  

  - Υπογράµµιση των δυνατοτήτων αναζήτησης της βιβλιοθήκης, 

παραδείγµατα και εφαρµογές.  

  - Συµβουλές και οδηγίες αναζήτησης προς τους χρήστες.  

  - Επιδείξεις νέων υπηρεσιών, βάσεων δεδοµένων, υλικού κα. 

 

 Β) τις ειδικές βιβλιοθήκες συναφών οργανισµών µε τις οποίες 

µοιράζεται το ίδιο κοινό, ή λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις συλλογές 

αυτών. Στοχεύοντας σε αυτήν την οµάδα η βιβλιοθήκη µπορεί να έρθει σε 

επαφή µε άλλους οργανισµούς και ιδρύµατα που λειτουργούν 

συµπληρωµατικά, να έρθει σε επαφή το προσωπικό των διαφόρων 

βιβλιοθηκών ούτως ώστε να ανταλλαγούν πληροφορίες για υπηρεσίες, υλικό, 

δράσεις κ.α. Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι η προσωπική επαφή είναι το 

ζητούµενο πολλές φορές, γιατί θεσµικές επαφές δηµιουργούν συνεργασίες 

απρόσωπες που εύκολα µπορούν να υπολειτουργήσουν. Με αφορµή λοιπόν 

µία εκδήλωση, µπορούν να γνωριστούν καλύτερα οι συνάδελφοι και να 

λειτουργήσουν συνεργατικά πιο αποτελεσµατικά και πιο γρήγορα. 

Αναπτύσσοντας τέτοιου είδους συνεργασίες εµφανίζονται από την άλλη µεριά 

οφέλη και για την διοίκηση του οργανισµού, αφού µπορεί να δει την 

αυξανόµενη πρόσβαση σε υλικό µε χαµηλό κόστος ως ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα. Από την άλλη πλευρά η βιβλιοθήκη θα ανοίξει προς το κοινό 

των άλλων βιβλιοθηκών, θα αυξήσει τους χρήστες της και κατά συνέπεια την 
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αξία της εντός του οργανισµού και εντός ενός δικτύου βιβλιοθηκών. «Η 

συνεργασία αντανακλά την αναγνώριση ότι υπάρχουν τοµείς ενδιαφέροντος, 

δραστηριότητας και αποστολής που διασταυρώνονται. Είναι η δυνατότητα 

δηµιουργίας συνέργειας και δοµών όπου το σύνολο έχει µεγαλύτερη ισχύ 

έναντι των επιµέρους µερών. Η συνεργασία εισάγει επιπλέον ενέργεια στη 

ζωή ενός ιδρύµατος, δηµιουργώντας προσωρινές εµπειρίες που εµπνέουν 

µόνιµες αλλαγές. Τα αποτελέσµατα της συνεργασίας αποβαίνουν επικερδή 

για κάθε οργανισµό που συµµετέχει σε αυτήν.» (Σεµερτζάκη, 2008) 

 

 Γ) τις άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών. Επικεντρώνοντας εκδηλώσεις 

προς άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών, (π.χ. δηµοτικές / λαϊκές, ακαδηµαϊκές, 

σχολικές κλπ.), η βιβλιοθήκη µπορεί να γνωστοποιήσει το περιεχόµενό της και 

τις υπηρεσίες της σε άλλους χώρους, τους οποίους δεν µπορεί να 

προσεγγίσει γιατί είναι παντελώς εκτός των ορίων του οργανισµού ή των 

δικτύων ειδικών βιβλιοθηκών που µπορεί να συµµετέχει. Οργανώνοντας 

εκθέσεις, επισκέψεις, εκδηλώσεις γνωριµίας µε άλλα είδη βιβλιοθηκών 

µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε αυτήν σε άλλους αναµεταδότες 

πληροφοριών. Έτσι µπορεί εύκολα να έχει έµµεση πρόσβαση προς ένα κοινό 

που δεν θα µπορούσε να εντοπίσει διαφορετικά.  

 

 ∆) τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Με αφορµή τον εορτασµό µιας 

παγκόσµιας ηµέρας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι πιο δεκτικά στην 

δηµοσίευση σχετικών άρθρων και ειδήσεων και στην αναµετάδοση 

πληροφοριών. Έτσι µια ειδική βιβλιοθήκη µπορεί να το εκµεταλλευθεί για να 

κοινοποιήσει την ύπαρξή της, το έργο που συντελεί, την συλλογή της, τις 

υπηρεσίες που προσφέρει κα. Πολλαπλά οφέλη µπορούν να προέλθουν από 

τέτοιου είδους δηµοσιοποιήσεις. Οφέλη προερχόµενα από την διοίκηση του 

οργανισµού που περιβάλλει την βιβλιοθήκη, καθώς η διοίκηση θα δει τέτοιο 

είδους δηµοσιότητα σαν δωρεάν διαφήµιση, η βιβλιοθήκη µπορεί να 

τεκµηριώσει τις οικονοµικές τις απαιτήσεις προς την διοίκηση κα. Επιπλέον 

δηµοσιότητα µέσω των ΜΜΕ αυξάνει την χρήση των διαφηµιζόµενων 

υπηρεσιών.  
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Προτεινόµενες εκδηλώσεις.  

Α) Ηµερίδες, συναντήσεις κλπ. Ιδανικές για προσέγγιση άλλων ειδικών 

βιβλιοθηκών και άλλων ειδών βιβλιοθηκών. Είτε ως επιστηµονικές ηµερίδες, 

είτε ως επετειακές εκδηλώσεις, τέτοιου είδους διοργανώσεις κινούν το 

ενδιαφέρον ανθρώπων που συνυπάρχουν στον χώρο.  

 

Β) Ξεναγήσεις, επιδείξεις κλπ. Ιδανικές για τους εσωτερικούς χρήστες των 

βιβλιοθηκών και την διοίκηση του οργανισµού. Μία εκ του φυσικού 

παρουσίαση είναι το πιο αποτελεσµατικό εργαλείο προώθησης των σκοπών 

της βιβλιοθήκης εσωτερικά. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για 

ερωταποκρίσεις και έτσι µπορούν να αποσαφηνιστούν πολλά θέµατα, καθώς 

επίσης και να λάβει το προσωπικό πληροφορίες - αξιολογήσεις για να τις 

χρησιµοποιήσει για την βελτίωση των υπηρεσιών που ήδη προσφέρει.  

Αυτές οι εκδηλώσεις µπορούν να είναι χρήσιµες σε συνεργασία µε άλλες 

ειδικές βιβλιοθήκες στο κοινό των άλλων βιβλιοθηκών ούτως ώστε από 

πρώτο χέρι να αποκτούν γνωριµία µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες µιας 

συνεργαζόµενης βιβλιοθήκης.  

 

Γ) Εκδόσεις, φυλλάδια, πόστερς και άλλο υλικό διαφήµισης. Με αφορµή µία 

παγκόσµια ηµέρα εορτασµού οι διοικήσεις είναι πιο δεκτικές στην διάθεση 

χρηµάτων για την ανάπτυξη εργαλείων µάρκετινγκ. Είναι ευκαιρία λοιπόν για 

την βιβλιοθήκη να εκµεταλλευτεί την θετική προδιάθεση της διοίκησης για να 

εκδώσει τα απαραίτητα έντυπα προώθησης και διαφήµισης των υπηρεσιών 

της.  

 

∆) Αρθρογραφία. Ιδανικός τρόπος διαφήµισης και εκµετάλλευσης, ως 

αναφέρθηκε, της ευαισθησίας των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια εορτασµών. Μέσα 

από την αρθρογραφία µπορεί µια βιβλιοθήκη να προσεγγίσει όλες τις 

κατηγορίες που την ενδιαφέρουν.  

 

Ε) Εκθέσεις. Με την διοργάνωση εκθέσεων είτε αφιερωµένες σε αυτήν 

καθαυτή την βιβλιοθήκη, είτε σε κάποιο θέµα / υλικό / συλλογή που αυτή 

διαθέτει, µπορεί να έρθει κατευθείαν σε επαφή µε το ευρύτερο κοινό, µε άλλες 

βιβλιοθήκες, µε τα ΜΜΕ, µε τους εσωτερικούς χρήστες.  
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Συµπεράσµατα. 

 

Οι ειδικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα έχουν επιδείξει ένα πλούσιο έργο και 

πλούσιες συλλογές, πολλές φορές υποκαθιστώντας άλλα είδη βιβλιοθηκών 

που δεν είχαν αναπτυχθεί αρκετά. Παρόλα αυτά σήµερα είναι ανάγκη οι 

ειδικές βιβλιοθήκες να διευρύνουν το κοινό που εξυπηρετούν (είτε έµµεσα είτε 

άµεσα) και να δώσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε ευρύτερες οµάδες του 

πληθυσµού. Ο εορτασµός µίας παγκόσµιας ηµέρας βιβλιοθηκών µόνο θετικό 

αντίκτυπο θα µπορούσε να έχει στην λειτουργία και την οργάνωση των 

ελληνικών ειδικών βιβλιοθηκών.  

 

Γιώργος Γλωσσιώτης 

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης 

Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας 

Πλ. Βικτωρίας 7 

104 34 Αθήνα 

τηλ. 2108814922 

fax 2108815393 

e-mail: glossiotis@omed.gr 

URL: http://www.omed.gr 
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