
Με δεδομένο ότι διανύουμε μια σύνθετη κρίση οικονομική, κοινωνική, πολιτική καθώς και κρίση αξιών, ο ρόλος 
των βιβλιοθηκών και των εργαζομένων σ'αυτές μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας. Σε ένα κόσμο που διαρ
κώς μεταβάλλεται η ενίσχυση των γνώσεων διαδραματίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο για την απόκτηση δεξιοτήτων, την 
εύρεση της εργασίας ή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Η Ενωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) κατανοώντας την ανάγκη για 
την βελτίωση των υπηρεσιών όλων των κατηγοριών των βιβλιοθηκών επιδιώκει με τις θέσεις της, να ενθαρ
ρύνει, να υποστηρίζει και να προωθεί θέματα που αφορούν την κατοχύρωση του επαγγέλματος και των εργα
ζομένων καθώς επίσης και την ενίσχυση του θεσμού των βιβλιοθηκών για την αποτελεσματική παροχή των 
διαφόρων υπηρεσιών για το κοινό. 

Ο άμεσος στόχος για τη σημερινή δράση της ΕΕΒΕΠ αφορά: την προαγωγή της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας 
ως κατ' εξοχήν επιστημονικό κλάδο, ο οποίος συνδέεται και με τις σύγχρονες διεθνής τάσεις στον τομέα της 
επιστήμης, της πολιτικής και της συνεργασίας όλων των φορέων του πολιτισμού όπως είναι οι βιβλιοθήκες, τα 
μουσεία και τα αρχεία, για την ανάδειξη, διατήρηση και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, για να γίνει 
κοινωνός και δίαυλος των νέων ιδεών που προβληματίζουν έναν ευρύτερο συγγενή χώρο. 

Η δραστηριότητα που έχει αναπτύξει και θα συνεχίσει να αναπτύσσει στην κατεύθυνση αυτή αφορά: την ανάγκη 
της ύπαρξης Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών, τη θεσμική κατοχύρωση των βιβλιοθηκών, την ενίσχυση της 
θέσης και του ρόλου των επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων πληροφόρηση ο'αυτέςμε την ανα
βάθμιση της εκπαίδευσης, την ενθάρρυνση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης καθώς 
και την εκπροσώπηση σε διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις και σχετικούς οργανισμούς. 

Η προσπάθεια μας αυτή προσδιορίζεται από την ανάγκη ως επαγγελματίες να βρούμε νέους τρόπους να αξιο
ποιήσουμε την ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Η έκρηξη των νέων τεχνολογιών και των μέσων επηρεάζει 
και τις λειτουργίες των βιβλιοθηκών, μετατοπίζοντας το βάρος των εργασιών από τη συγκρότηση των συλλο
γών στην ανάπτυξη δομών για την πρόσβαση στην πληροφορία και στη σωστή εξυπηρέτηση του χρήστη. 

Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή όπου η πληροφορία και η γνώση έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη βαρύ
τητα και αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία για την πρόοδο και την εξέλιξη της κοινωνίας, οι βιβλιοθήκες 
δεν λειτουργούν μόνο ως παρακαταθήκη και διαχειριστές της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά 
και ως παραγωγοί της γνώσης και κέντρα πολιτισμού, που οφείλουν να καλύπτουν ικανοποιητικά τις αυξημέ
νες ανάγκες των χρηστών τους, των ερευνητών, των πνευματικών ανθρώπων αλλά του ευρύτερου κοινού στο 
οποίο απευθύνονται. 

Οι Βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα δεν πρέπει να προσφέρουν απλώς ψηφιακές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρο
νική πληροφόρηση και να εστιάζουν τη δράση τους μόνο στη συγκέντρωση και την ταξινόμηση του πνευματι
κού έργου σαν υπόβαθρο πνευματικής, πολιτιστικής και επιστημονικής προόδου με σκοπό να δημιουργούν και 
πνευματικές αξίες απαραίτητο στοιχείο για κάθε λαό που θέλει να επενδύσει στο κεφάλαιο που είναι ο πολιτι
σμός και η πνευματική του κληρονομιά αλλά παράλληλα να δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για την επιταγή 
των καιρών: 

«ι Μαζί με τις συλλογές βιβλίων και Συλλογές Ανθρώπων 

Χριστίνα Κυριακοπούλου 

Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΕΒΕΠ 


