
Στην εποχή μας το ζήτημα των βιβλιοθηκών απαιτείται να είναι το υπ' αριθμόν ένα ζήτημα στις προτεραιότη
τες της ανάπτυξης της παιδείας και του πολιτισμού στη χώρα μας. 

Ωστόσο απαιτούνται γενναίες και ριζοσπαστικές αποφάσεις, για να οδηγηθεί η χώρα μας στις νέες απαιτήσεις 
με τα μορφωτικά και πολιτιστικά εφόδια, τα οποία μόνο οι σύγχρονες λειτουργικές βιβλιοθήκες μπορούν να 
προσφέρουν στους πολίτες 

Στη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, οι βιβλιοθήκες αποτελούν μια μεγάλη αναπτυξιακή πολιτισμική 
και οικονομική επένδυση, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση, την έρευνα και αναδεικνύοντας 
την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται οι έννοιες της συνεργατικότητας και της συλλογικότητας αποτελούν 
προϋπόθεση για τη χάραξη ενός αναπτυξιακού πλαισίου, στις οποίες οι βιβλιοθήκες θα έχουν κεντρικό ρόλο ως 
πυλώνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και προώθησης της ανάγνωσης. 

Η διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες Βιβλιοθηκών 
καθίσταται επιτακτική ανάγκη στη σημερινή πραγματικότητα, γιατί με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ισόμερη 
ανάπτυξη τους, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στη διαμόρφωση πολιτών με τις απαιτούμενες δεξιότητες, 
για να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε μια διεθνοποιημένη οικονομία, αλλά και την παγκόσμια 
οικονομική κρίση. 

Η ΕΕΒΕΠ με την πολιτική της έχει αρχίσει να εφαρμόζει και να υλοποιεί κατευθύνσεις, με άξονα τα παραπάνω, 
αλλά κυρίως εξετάζει τον μεταβαλλόμενο ρόλο των Βιβλιοθηκών και τη σχέση τους με την ελληνική κοινω
νία 

Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για ανταλλαγή ιδεών στο πλαίσιο της χάραξης μιας πολιτικής που 
θα διεγείρει την σκέψη και θα εμπνεύσει τους επαγγελματίες επιστήμονες της πληροφόρησης, στηριζόμενη στην 
κριτική στάση των μελών της για: 

• Να αναδείξει, καταξιώσει και θεσμοθετήσει το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου και επιστήμονα της πληρο
φόρησης με το διάλογο που έχει ξεκινήσει, μέσα από ένα νέο προτεινόμενο πλαίσιο δράσης για τις βιβλιο
θήκες , λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές πολιτικές, και οικονομικές συνθήκες. 

• Να καταξιώσει τις βιβλιοθήκες ως πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς στην συ
νείδηση της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτείας. 

• Να αναπτύξει νέες μορφές επικοινωνίας με τους χρήστες. 

• Να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της οργανωσιακής κουλτούρας μέσα από τις βιβλιοθήκες στις σύγχρονες 
κοινωνικές ανακατατάξεις. 

Καλούμε τους συναδέλφους, να στηρίξουν με την παρουσία και συμμετοχή τους την παραπάνω προσπάθεια προ
κειμένου όλοι μαζί να συμβάλουμε στον κοινό μας στόχο. 
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