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Ιστορικός - Βιβλιοθηκονόμος 
Ειδικός Σύμβουλος ΟΊΟ ΥΠΕΙΊΘ 
Μέλος τουΔ,Σ. της Ε.Ε.Β. 

Βιβλιοθήκες και Γ' ΚΠΣ 
Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγ
γελματικής Κατάρτισης του ΥΠΕΠΘ περιλαμ
βάνονται ενέργειες που αφορούν τις βιβλιοθή
κες που έχει στην αρμοδιότητα του. 
Στο Μέτρο 2.1 Αναβάθμιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην Ενέργεια 
2.1.3. Ενίσχυση βιβλιοθηκών προβλέπεται η 
χρηματοδότηση των βιβλιοθηκών για τις εξής 
δράσεις: 

Ενίσχυση και εμπλουτισμός των Ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών με δραστηριότητες που θα επι
τρέψουν την ενεργό συμμετοχή τους στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, στην 
μετεξέλιξη τους σε κεντρικές λεωφόρους 
προσφοράς πληροφόρησης, φορέων υποστήρι
ξης της εκπαίδευσης από απόσταση και της δια 
βίου εκπαίδευσης και, τέλος, επέκτασης του 
συλλογικού καταλόγου. 

Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων 
σχολικών βιβλιοθηκών και αξιολόγηση τους με 
δράσεις που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση 
τους και θα αναδείξουν το δίκτυο των σχολικών 
βιβλιοθηκών σε βασικό κορμό σύνδεσης, 
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συνεργασίας και υποστήριξης των σχολικών 
κοινοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Σημειώνεται ότι οι υποδομές και ο εξοπλισμός 
των νέων σχολικών βιβλιοθηκών θα γίνει από 
τις Περιφέρειες και για το σκοπό αυτό έχει 
προβλεφθεί το σημαντικό ποσό των 24 δισ. 
δραχμών περίπου. 

Ολοκλήρωση των έργων των κινητών βιβλιοθη
κών με στόχο την κάλυψη του συνόλου των 
σχολείων που πρέπει να δεχθούν τις υπηρε
σίες τους. 

Δικτύωση της βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου σε εθνικό και περιφερειακό επί
πεδο με στόχο την ανάδειξη και χρήση στην 
εκπαιδευτική πράξη του εκπαιδευτικού υλικού 
που διαθέτει. 

Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού και Υποστή
ριξης των Σχολικών βιβλιοθηκών για ορθολογι
κότερη ανάπτυξη και διαχείριση της πληροφό
ρησης προ τα σχολεία. 

Από τις παραπάνω δράσεις έχουν ήδη προκη
ρυχθεί τα έργα των Ακαδημαϊκών, των κινητών 
και των σχολικών βιβλιοθηκών. 


