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Η φπαρξθ και λειτουργία μιασ καλά οργανωμζνθσ βιβλιοκικθσ είναι ζνασ από τουσ πιο
ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν πνευματικι άνοδο τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Η κζςθ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ ςτθν εποχι μασ ζχει προςλάβει μεγάλθ ςθμαςία και
διαδραματίηει αποφαςιςτικό ρόλο ςτισ μεταρρυκμίςεισ του «Καλλικράτθ» .
Είναι ευρζωσ γνωςτό πωσ θ χρθματοδότθςθ των Δθμοτικϊν Βιβλιοκθκϊν εξαρτάται κυρίωσ
από ετιςιεσ επιχορθγιςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίεσ είναι πενιχρότατεσ και
μόνο μζςα από επιτυχθμζνεσ ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ και διεκνείσ φορείσ μποροφν
κάλλιςτα να εμπλουτιςτοφν και να εκςυγχρονιςτοφν.
Οι Βιβλιοκικεσ ςτο διεκνι και ελλαδικό χϊρο βιϊνουν ςθμαντικζσ εξελίξεισ που
επθρεάηουν τθν οργάνωςι τουσ και τισ υπθρεςίεσ προσ τον χριςτθ όπωσ :
o

Πλθκϊρα

πλθροφοριϊν

και

ψθφιοποιθμζνο

κείμενο

που

ζρχεται

να

”αμφιςβθτιςει” το βιβλίο.
o

Το διαδίκτυο δθμιουργεί νζουσ τρόπουσ πλθροφόρθςθσ.

o

Νζεσ τεχνολογίεσ που αλλάηουν τισ δραςτθριότθτεσ των βιβλιοκθκϊν και τθ μζχρι
τϊρα παροχι υπθρεςιϊν.

Αποςαφθνίηοντασ βακμιαία το πλαίςιο για τθ συνεργασία μεταξφ των Βιβλιοκθκϊν οι
Δθμοτικζσ Βιβλιοκικεσ μποροφν να αποδεςμευτοφν από τουσ ελάχιςτουσ οικονομικοφσ
πόρουσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ .
Κάκε βιβλιοκικθ ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ μπορεί να υιοκετιςει κοινι πρακτικι για τθν
ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλεσ βιβλιοκικεσ με βάςθ τα παρακάτω :
o

Τον κακοριςμό των αναγκϊν τθσ βιβλιοκικθσ που ηθτάει ςυνεργαςία,

o

Αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ τθσ τρζχουςασ πρακτικισ ,
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o

Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ και κακοριςμό προτεραιοτιτων (αν π.χ. αυτό κα αφορά
ζντυπο ι ψθφιακό υλικό),

o

Υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ,

o

Αξιολόγθςθ τθσ επιτυχίασ , ανακεϊρθςθ και βελτίωςθ των ςκοπϊν τθσ επόμενθσ
ςυνεργαςίασ.

Τα αποτελζςματα και θ επιτυχία μιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο βιβλιοκθκϊν ι και άλλων
φορζων πρζπει να αξιολογοφνται ςε τακτά διαςτιματα ςφμφωνα με προκακοριςμζνουσ
ςτόχουσ , κριτιρια επιτυχίασ και δείκτεσ απόδοςθσ .
Αυτι θ διαδικαςία κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτισ βιβλιοκικεσ να αποδείξουν τθ ςθμαςία
που ζχει μια ςυνεργαςία, να αποκτιςουν εμπειρίεσ και να αποφζρουν περιςςότερεσ
ςυνεργαςίεσ και κατ’επζκταςθ περαιτζρω οφζλθ για τθ Βιβλιοκικθ.
Αναφζρω ζνα παράδειγμα επιτυχθμζνθσ ςυνεργαςίασ. Προκειμζνου θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ
Χαϊδαρίου να εμπλουτίςει το νζο ξενόγλωςςο τμιμα τθσ, ανζπτυξε ςυνεργαςίεσ με τισ
πρεςβείεσ και τα Ινςτιτοφτα όλων των χωρϊν. Άμεςθ υπιρξε θ ανταπόκριςθ με δωρεά
βιβλίων από τθ Δανία, τθν Τουρκία, τθν Γερμανία, τθ Γαλλία, τθν Ιςπανία, τθ Σουθδία κλ.π.
Με αυτόν τον τρόπο θ βιβλιοκικθ κατάφερε να αποκτιςει 3.000 βιβλία γραμμζνα ςε 9
διαφορετικζσ γλϊςςεσ.
Το αποκορφφωμα όλων των ςυνεργαςιϊν και θ μεγαλφτερθ επιτυχία για τθ βιβλιοκικθ μασ
είναι θ ςυνεργαςία με τθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ τθσ Σανγκάθ.
Αυτι θ ςυνεργαςία προζκυψε το 2004 με τθ μεςολάβθςθ τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ του
ΥΠΕΠΘ κασ. Ευγ.Κεφαλλθναίου, ςτα πλαίςια μιασ διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ
και Κίνασ. Μια προςπάκεια που είχε ςαν ςτόχο τθν προϊκθςθ και τθν πολιτιςτικι
ανταλλαγι μεταξφ των δφο χωρϊν.
Ζγινε δωρεά 800 βιβλίων από τθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ τθσ Σαγκάθ ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ
Χαϊδαρίου μζςω του προγράμματοσ Window of Shanghai.Τα βιβλία αυτά είναι ςτθν
πλειοψθφία τουσ μεταφραςμζνα ςτα Αγγλικά και αναφζρονται ςτον Κινεηικό πολιτιςμό και
τισ αξίεσ του.
Καταφζραμε, όπωσ είπε ςτον λόγο του ο Διευκυντισ τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Σαγκάθ Mr. Saho
Minhua ςτα εγκαίνια που ζγιναν ςτθ Βιβλιοκικθ μασ, να αποδείξουμε ότι προάγεται θ
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υψθλι ςυνεργαςία των βιβλιοκθκϊν μεταξφ των δφο χωρϊν και κατϋεπζκταςθ θ
πολιτιςμικι τουσ επικοινωνία και αυτό είναι το μινυμα των δφο μεγάλων πολιτιςμϊν.
Κάκε χρόνο επιςκζπτονται τθ Βιβλιοκικθ ςυνάδελφοι από τθ Βιβλιοκικθ τθσ Σαγκάθ και με
αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμα πιο ςτενι και εποικοδομθτικι θ ςυνεργαςία μεταξφ των
δφο Βιβλιοκθκϊν.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα Window of Shanghai μπορείτε να
επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα http://windowofshanghai.library.sh.cn/.
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