
Συνέντευξη 

µε την κα Leslie Burger,   

∆ιευθύντρια της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης του Princeton,  

πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Αµερικανικών Βιβλιοθηκών, 

στην κα Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Συναντήσαµε την κα Leslie Burger κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Αθήνα µε 

αφορµή την οµιλία της µε τίτλο: «Χτίζοντας µια καινούρια βιβλιοθήκη: πώς να πετύχετε τα 

αποτελέσµατα που επιθυµείτε», που παρουσιάστηκε στο 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο της 

Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών µε θέµα: «Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του

Μέλλοντος». 

  

 

.       

        

          

         

         

 

ΕΣ Κυρία Burger, είναι τιµή για µένα, ως µέλος της ALA, να συνοµιλώ µε την προηγούµενη

Πρόεδρο της Ένωσης Αµερικανικών Βιβλιοθηκών. Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την

πρόσκληση να συζητήσουµε για τις νέες τεχνοογίες στις βιβλιοθήκες για τη Συνεργασία, το

ηλεκτρονικό περιοδικό της ΟΕΕΒ. Κατά πρώτον, µπορείτε να µας µιλήσετε για την εµπειρία

σας ως Προέδρου της µεγαλύτερης ένωσης βιβλιοθηκών στον κόσµο; Πόσα είναι τα ενεργά

µέλη της ALA σήµερα; 

L.B. Η ALA είναι η µεγαλύτερη και παλαιότερη Ένωση Βιβλιοθηκών στον κόσµο, 

αποτελούµενη από 65.000 µέλη. Περιλαµβάνει βιβλιοθήκες όλων των ειδών: δηµόσιες, 

ακαδηµαϊκές, σχολικές και µερικές ειδικές, αν και η Ένωση Ειδικών Βιβλιοθηκών (Special 

Libraries Association) καλύπτει τις ανάγκες των ειδικών βιβλιοθηκών. Σήµερα υπάρχουν 6.000 

µέλη που ενεργοποιούνται δραστήρια σε επίπεδο επιτροπών. Ανάµεσα στα κύρια καθήκοντα 

της ALA είναι η προώθηση της αξίας των βιβλιοθηκών και της βιβλιοθηκονοµίας, η θέσπιση 

νοµοθετικών προτεραιοτήτων και προτύπων για προγράµµατα πιστοποίησης. 

Ήταν ευχαρίστηση για µένα να λειτουργήσω ως Πρόεδρος της ALA. Είχα την ευκαιρία να 

ταξιδέψω στις ΗΠΑ, αλλά και στον κόσµο για να εκπροσωπήσω την ALA και το έργο της, να 

µοιραστώ ιδέες, να αναπτύξω διαπολιτιστικές σχέσεις και να κατανοήσω τις οµοιότητες στον 

κόσµο των βιβλιοθηκών. Αναγνώρισα πόσο όµοιες είναι οι βιβλιοθήκες στον κόσµο και ότι 

όλες µοιράζονται ίδιες αξίες, όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουµε τις κοινότητές µας. Επιπλέον 

των δηµοσίων εµφανίσεών µου, ανταποκρίθηκα σε δεκάδες συνεντεύξεις σε έντυπα και σε 

ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης για θέµατα όπως πώς διαφέρουν οι βιβλιοθήκες και γιατί 

χρειαζόµαστε τις βιβλιοθήκες σήµερα. Ως βασική εκπρόσωπος για τις αµερικανικές βιβλιοθήκες 

εστίασα την ενεργητικότητά µου στην προώθηση της αξίας και της δράσης των 

βιβλιοθηκονόµων στην εποχή της πληροφορίας. Η ALA επίσης υπερασπίζεται και καταθέτει 

ενώπιον του Κογκρέσου. Για παράδειγµα ο Φορέας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ 

(U.S. Environmental Protection Agency) θέλησε να κλείσει τις βιβλιοθήκες του. Η ALA µίλησε 
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ανοικτά για την ανάγκη να εµποδιστεί το κλείσιµο αυτό κατά τη διάρκεια της κατάθεσης στο 

Κογκρέσο και πέτυχε να ανοίξουν ξανά οι βιβλιοθήκες. 

 

            

             

      

           

     

ΕΣ. Ποιά είναι η επιρροή της ALA στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και πόσο ισχυρή είναι η

Ένωση για να πείθει πολιτικούς και άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις για την υποστήριξη των

βιβλιοθηκών; 

L.B.  Η ALA υποστηρίζει τις βιβλιοθήκες µε την παρουσία της στην Washington, DC, όπου 

προσπαθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις που λαµβάνονται προς όφελός τους. Εργάζεται για την 

εξασφάλιση οµοσπονδιακής χρηµατοδότησης για τις βιβλιοθήκες και συνεργάζεται µε το 

Κογκρέσο για να υπερασπίζεται τα θέµατα των βιβλιοθηκών στην επικείµενη νοµοθεσία. Εκτός 

από τη χρηµατοδότηση επικεντρωνόµαστε σε θέµατα σχετικά µε το νόµο για τα πνευµατικά 

δικαιώµατα, για εκπτώσεις στις τηλεπικοινωνίες, για πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την προστασία της ιδιωτικότητας και για την ανοικτή 

πρόσβαση στις κυβερνητικές πληροφορίες. Καταθέτουµε ενώπιον του Κογκρέσου και 

συνεργαζόµαστε µε άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες που µοιράζονται τις ανησυχίες µας, π.χ. 

άλλες ενώσεις βιβλιοθηκών, εκδότες και ΜΚΟ. Εµπλέκουµε τα µέλη µας στις αρχικές 

προσπάθειες που απαιτούνται για την επίλυση ενός θέµατος για να µιλήσουν στους τοπικούς 

νοµοθέτες και στους ανθρώπους της Washington. Είµαστε πολύ αποτελεσµατικοί, αλλά δεν 

είναι πάντοτε δυνατόν να επιτυγχάνουµε ό,τι θέλουµε σχετικά µε τις βιβλιοθήκες. Η Επιτροπή 

της ALA για τη Νοµοθεσία παρέχει έµπειρη γνώση για ό,τι συµβαίνει σε κάθε περίπτωση. 

Πολλές φορές είναι δύσκολο να αποκτήσουµε οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση, αλλά εδώ 

υπάρχει ο Νόµος περί Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και Τεχνολογίας και το πρόγραµµα της Laura 

Bush «Πρωτοβουλία για τις Βιβλιοθήκες του 21ου αιώνα» (21st century Librarians’ Initiative). 

Έχουµε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά πάντοτε απαιτούµε πιο πολλά.  

 

ES. Ο Melvil Dewey, ο επινοητής του ∆εκαδικού Συστήµατος Ταξινόµησης (DDC), οργάνωσε

τη γνώση στα τέλη του 19ου αιώνα. Τρεις αιώνες αργότερα ποιά είναι η θέση της

βιβλιοθηκονοµίας και του βιβλιοθηκονόµου στις ΗΠΑ σήµερα; 

L.B. Η κατάσταση σχετικά µε το επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου δεν είναι εντελώς ανόµοια 

µε αυτή σε άλλες χώρες. Προσπάθειες υποστήριξης και διαφήµισης (marketing) λαµβάνουν 

χώρα για να αναµορφώσουν την αντίληψη για τους βιβλιοθηκονόµους. Στις ΗΠΑ το 99% των 

δηµοσίων βιβλιοθηκών προσφέρουν δηµόσια πρόσβαση σε υπολογιστές και µερικές φορές οι 

υπολογιστές είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες. Αποτελεί 

πρόκληση για µας να καταστήσουµε τους εαυτούς µας απαραίτητους για τον κόσµο. Αυτό 

σηµαίνει ότι πρέπει να είµαστε πιο δραστήριοι. Πρέπει να µιλάµε µε τον κόσµο, µε τις 

κοινότητες, µε την τοπική εκπαίδευση και να λειτουργούµε ως παιδαγωγοί για όσα 

προσφέρουν οι βιβλιοθήκες. Η ALA έχει δηµιουργήσει την ALA/APA (American Professional 

Association: Ένωση Αµερικανών Επαγγελµατιών), που ασχολείται µε τη θέση και τους µισθούς 
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των βιβλιοθηκονόµων. Η θέση των βιβλιοθηκονόµων παραµένει ένα πρόβληµα, αλλά 

εξαρτάται από εµάς να επιδείξουµε εξαιρετικές υπηρεσίες και να αλλάξουµε την εικόνα του 

βιβλιοθηκονόµου, ενισχύοντας τη θέση ότι οι βιβλιοθήκες είναι απαραίτητες. Πρέπει να 

πείσουµε τους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τις βιβλιοθήκες, µια κατάσταση που ταιριάζει µε 

την εικόνα των βιβλιοθηκονόµων που αλλάζει. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι βοηθητικές και 

όχι αυταρχικές προς τους χρήστες, να είναι συνεργάσιµες µαζί τους και όχι απρόσιτες. 

Βαθµιαία χάνουµε τον έλεγχο, έτσι χρειαζόµαστε έναν έλεγχο απογραφής για τους 

καταλόγους µας. Όµως οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τους καταλόγους των βιβλιοθηκών, αλλά 

καταφεύγουν στο Google για να διενεργήσουν έρευνες, έτσι ώστε οι βιβλιοθήκες ίσως 

αναγκαστούν να ενσωµατωθούν µε το Google για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

χρηστών. 

 

ΕΣ. Στην ενδιαφέρουσα οµιλία σας στο συνέδριό της ΟΕΕΒ στις 10-11 ουνίου 2008, 

αναφέρατε ότι ο παγκόσµιος ιστός έχει φέρει πολύ κόσµο πίσω στις βιβλιοθήκες. Από την

άλλη πλευρά ορισµένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι βιβλιοθήκες θα εξαφανιστούν εξαιτίας του

διαδικτύου. Πώς έχει επηρεάσει τις βιβλιοθήκες η κατακλυσµιαία παρουσία του διαδικτύου

στις ηµέρες µας; Ποιό από τα δύο, το διαδίκτυο ή οι βιβλιοθήκες φαίνεται να κυριαρχούν

στους χρήστες; 

        Ι

           

           

         

            

 

L.B. ∆εν πρόκειται για µια κατάσταση επιλογής του ενός ή του άλλου. Αφενός η έρευνα στο 

Google είναι θαυµάσια για να βρίσκουν οι άνθρωποι πληροφορίες, επειδή η µηχανή 

αναζήτησης είναι πολύ προσβάσιµη. Ενσωµατώνει την πληροφορία και την πρόσβαση. Αλλά οι 

βιβλιοθηκονόµοι παρέχουν ευκαιρίες για να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσµα, επειδή πολλοί 

άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 

βιβλιοθηκονόµοι γνωρίζουν πώς να ερευνούν και βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν το 

δρόµο τους µε τις βιβλιοθήκες και τους υπολογιστές, ενώ παρέχουν κατάρτιση στη χρήση των 

υπολογιστών. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο µε µεγάλες ταχύτητες και 

λειτουργούν ως κοινωνικό και ασφαλές περιβάλλον για τους ανθρώπους. Είναι όµοιες µε τα 

Internet café που βρίσκονται διασκορπισµένα σε ολόκληρη την Αθήνα, όπως παρατήρησα. Οι 

βιβλιοθήκες δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα να αποτελεί τµήµα της εποχής της 

πληροφορίας, να επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες για την online συµπλήρωση αιτήσεων για 

αναζήτηση εργασίας. Συνεπώς οι βιβλιοθήκες συµβάλλουν στη σµίκρυνση του ψηφιακού 

χάσµατος. Πολλές φορές οι χρήστες δεν γνωρίζουν τί θέλουν και επικοινωνούν µαζί µας για να 

ζητήσουν βοήθεια. Οι άνθρωποι µπορούν να αντιληφτούν τώρα ότι οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν 

πολλές δεξιότητες και µπορούν να εξοικονοµήσουν χρόνο για τους χρήστες. Οι άνθρωποι 

εκτελούν περίπλοκες έρευνες στο διαδίκτυο και αισθάνονται ότι µπορούν να κάνουν πιο 

ποιοτικές αναζητήσεις όταν ζητήσουν τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόµων. 

Η ερώτηση φέρνει στο προσκήνιο το θέµα ποιός είναι ο ρόλος της βιβλιοθήκης. Είναι ένα 

είδος δηµουργίας ιδεών της κοινότητας, είναι το ίδρυµα που αποτελεί σηµείο συνάντησης των 
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ανθρώπων, που προσφέρει επιστηµονικές συζητήσεις και ευκαιρίες για όλους. Είναι ένα 

ελεύθερο ίδρυµα που ανήκει στην κοινότητά του και αποτελεί τµήµα της. Παρά τα κοινωνικά 

δίκτυα και τις νέες τεχνολογίες η ανάγκη για προσωπική επαφή επιµένει. Έτσι οι βιβλιοθήκες 

παραµένουν σταθερές στη θέση τους και εκτίθενται στους χρήστες τους. Η τεχνολογία είναι 

το µέσον που επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να γίνουν καλύτερες. Πρέπει να σκεφτούµε να 

κεφαλαιοποιήσουµε και να εκµεταλλευτούµε τις τεχνολογίες. Πρέπει να απαλλαχτούµε από 

πρακτικές που απαιτούν σπατάλη εργατικού δυναµικού. Ποιό είναι πιο σπουδαίο, να 

δηµιουργήσουµε, για παράδειγµα, υψηλής ποιότητας βιβλιογραφικές εγγραφές ή να 

δηµιουργήσουµε πολιτιστικά προγράµµατα; 

 

ΕΣ. Η τεχνολογία της πληροφορίας έχει πολλές εφαρµογές στις βιβλιοθήκες όλων των ειδών. 

Πόσο βαθιά πιστεύετε ότι η τεχνολογία της πληροφορίας έχει επηρεάσει τις παραδοσιακές

λειτουργίες των βιβλιοθηκών; Νοµίζετε ότι η τεχνολογία είναι δύναµη ή αδυναµία/απειλή για

τις βιβλιοθήκες; 

        

          

       

 

      .  

            

L.B. Η τεχνολογία της πληροφορίας έχει αλλάξει πλήρως τις λειτουργίες των βιβλιοθηκών. 

Τώρα έχουµε επαγγελµατίες της τεχνολογίας της πληροφορίας ανάµεσα στο προσωπικό της 

βιβλιοθήκης. Υπάρχει έντονη επικέντρωση στις πρωτοβουλίες τεχνολογίας για βιβλιοθήκες, 

που δείχνει πώς να υιοθετήσουµε τις νέες τεχνολογίες στις βιβλιοθήκες και να προσφέρουµε 

υπηρεσίες που είναι βολικές για τους χρήστες. Η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες για τη 

διερεύνηση των συλλογών. Είναι καλύτερο να έχουµε υπηρεσίες πληροφόρησης που 

ανανεώνονται συνεχώς, όπου περισσότεροι άνθρωποι εξυπηρετούνται ταυτόχρονα και να 

παρέχουµε πιο αποτελεσµατικές υπηρεσίες, αλλά όχι να παρέχουµε υπηρεσίες ρουτίνας. Για 

παράδειγµα η αποστολή υπενθυµίσεων για επιστροφή εκπρόθεσµου δανεισµένου υλικού είναι 

ευκολότερη και λιγότερο χρονοβόρα από παλιότερα. Το ηλ-ταχυδροµείο διευκολύνει την 

υπηρεσία. Τώρα η τεχνολογία βοηθά στην αποστολή υπενθυµίσεων µια-δύο ηµέρες πριν την 

ηµεροµηνία επιστροφής. Χρησιµοποιούµε την τεχνολογία στη βιβλιοθήκη µας για να 

δηµιουργήσουµε ένα ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο αποστέλλεται κάθε µήνα. 

Περιλαµβάνει τα προγράµµατα του µήνα, τρόπους για να αποκτήσουµε περισσότερη 

προσωπική επαφή µε τους χρήστες και είµαστε ενθουσιασµένοι για τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η τεχνολογία. Το µέλλον µας είναι να κινούµαστε έξυπνα, αλλά χωρίς να 

απειλούµαστε από την τεχνολογία. 

 

ΕΣ. Πρόσφατα εγκαινιάσατε το νέο κτήριο της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης του Princeton  Ποιές

είναι οι νέες εξελίξεις στο νέο κτήριο σχετικά µε την εφαρµογή των τεχνολογιών στη

βιβλιοθήκη; 

L.B. Η εφαρµογή των τεχνολογιών κυµαίνεται από το σύστηµα του κτηρίου µέχρι τις 

λειτουργίες της βιβλιοθήκης. Όλα τα µέρη του κτηριακού συστήµατος δηλαδή κλιµατισµός, 

φωτισµός, διαχείριση καταστροφών, θερµοκρασία, σκίαστρα που ανεβοκατεβαίνουν, όλα είναι 
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πλήρως αυτοµατοποιηµένα. Όλες αυτές οι παράµετροι εµφανίζονται στην οθόνη του 

υπολογιστή. Όλες οι αναβαθµίσεις του λογισµικού των υπολογιστών ελέγχονται µέσω 

κεντρικού υπολογιστή και οι εντολές µεταφέρονται στους προσωπικούς υπολογιστές. Οι 

εξυπηρετητές µε τα ‘τείχη ασφαλείας’ είναι πιο επιτηδευµένα από πριν. ∆ιαθέτουµε 

περισσότερους υπολογιστές για το κοινό (100 υπολογιστές δηµόσιας πρόσβασης) και ένα 

ασύρµατο κτήριο χωρίς χρέωση για τους χρήστες της βιβλιοθήκης. 

 

            

    

 

           

         

     

 

ES. Πώς προβλέπετε ότι οι χρήστες σας θα αγκαλιάσουν την τεχνολογία και θα

προσαρµοστούν µε τα νέα τεχνολογικά δεδοµένα; 

L.B. Η ανταπόκριση των χρηστών στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα είναι µεγάλη, αν και ήταν 

κάπως διστακτικοί στην αρχή. Τώρα εξυπηρετούµε χρήστες µε φορητούς υπολογιστές, 

προσφέροντας ασύρµατη πρόσβαση σε ολόκληρο το κτήριο. Προσφέρουµε ακουστικά βιβλία 

που φορτώνονται και µουσική την οποα οι χρήστες µπορούν να φορτώσουν στον προσωπικό 

υπολογιστή τους ή σε συσκευές MP3. Είναι ενδιαφέρον ότι διενεργούµε έρευνες για τους 

χρήστες µας που καλύπτουν όλες τις γενιές, από παιδιά µέχρι άτοµα ηλικίας 90 ετών, από 

άτοµα που έχουν γεννηθεί µε την ψηφιακή τεχνολογία µέχρι τις παραδοσιακές γενιές. Γεγονός 

όµως είναι ότι προσφέρουµε το ίδιο περιεχόµενο σε ποικίλες µορφές και διατηρούµε 

ισορροπίες µεταξύ περιεχοµένου και τεχνολογίας για να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες όλων των 

χρηστών. 

ΕΣ. Νοµίζετε ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις βιβλιοθήκες απαιτεί από τους χρήστες να

είναι τεχνολογικά εγγράµµατοι; Πώς αντιµετωπίζει η βιβλιοθήκη σας την πληροφοριακή

παιδεία και ειδικά τη χρήση υπολογιστών για τους χρήστες; 

L.B. Έχουµε ένα Κέντρο Τεχνολογίας και προσφέρουµε µαθήµατα σε όλη τη διάρκεια του 

µήνα. Τα µαθήµατα κατάρτισης κυµαίνονται από τον τρόπο χρήσης του υπολογιστή µέχρι την 

έναρξη ελεύθερου λογαριασµού ηλ-ταχυδροµείου ή τον τρόπο λήψης ψηφιακών 

φωτογραφιών, τί είναι το i-phone, τί είναι η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ή ένας ψηφιακός 

καταγραφέας (digital recorder). Τα µαθήµατα κατάρτισης προσφέρονται στα Αγγλικά και στα 

Ισπανικά. Προσφέρουµε κατάρτιση µε επιτόπια παραδείγµατα σε υπολογιστές, στους οποίους 

οι χρήστες µπορούν να πειραµατιστούν. Προσφέρουµε κατάρτιση για τον τρόπο 

εγκατάστασης νέου λογισµικού σε υπολογιστή ή για τον τρόπο δηµιουργίας ιστοσελίδων ή για 

τη διόρθωση φωτογραφιών ή οδηγίες για ηλ-δηµοσίευση και για τη χρήση της Access για τη 

δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. 

Για την εφαρµογή όλων αυτών των περίπλοκων µαθηµάτων έχουµε τεχνολογικά βοηθήµατα 

που βοηθούν τους ανθρώπους να εκτυπώσουν ή να αποστείλουν ηλ-µηνύµατα. Το προσωπικό 

της βιβλιοθήκης που προσφέρει µαθήµατα κατάρτισης είναι είτε πληροφορικοί είτε 

εκπαιδευµένοι βιβλιοθηκονόµοι. 
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ΕΣ Η εργασία σε µια σύγχρονη βιβλιοθήκη απαιτεί ένα εξίσου υψηλό επίπεδο ποιότητας του

προσωπικού. Πώς αντιµετωπίζετε την ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού της

βιβλιοθήκης σας, ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των

χρηστών της βιβλιοθήκης; Επιπλέον των βιβλιοθηκονοµικών γνώσεων ποιές δεξιότητες

κρίνετε απαραίτητες για τον βιβλιοθηκονόµο του 21

.            

        

            

       

   

 

.         

r         

         

            

    

 

.         .  

          

      

         

ου αιώνα; 

L.B. Στέλνουµε συχνά το προσωπικό της βιβλιοθήκης σε σεµινάρια εκτός βιβλιοθήκης ή σε 

διεθνή συνέδρια. Συµµετέχουµε στο “Web 2.0 challenge.” Προκαλούµε το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης να µαθαίνει περισσότερα: να στήνει το blog (δικτυακό ηµερολόγιο) και να 

εξερευνά τις νέες τεχνολογίες. Οργανώνουµε µε προµηθευτές προϊόντων µαθήµατα 

κατάρτισης για το προσωπικό µας στο Κέντρο Τεχνολογίας. Κατόπιν εκπαιδεύουµε τους 

χρήστες µας τη στιγµή που χρειάζονται βοήθεια. Έχουµε συνδυασµούς µαθηµάτων για την 

υποστήριξη της µάθησης. 

Επιπλέον των βιβλιοθηκονοµικών γνώσεων είναι σηµαντικό για τους βιβλιοθηκονόµους να 

έχουν την ικανότητα αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο, να είναι φιλικοί, να επικεντρώνονται 

στους πελάτες και να αισθάνονται άνετα όταν τους διδάσκουν τις νέες τεχνολογίες. 

ΕΣ Πρόσφατα διάβασα την άποψη του Robert Darton, ∆ιευθυντή της Βιβλιοθήκης του

Πανεπιστηµίου Harva d για το µέλλον των βιβλιοθηκών. Πιστεύει ότι οι βιβλιοθήκες θα

επιζήσουν στον απαιτητικό κόσµο της πληθώρας των πληροφοριών, αλλά το προσωπικό

πρέπει να µάχεται για να διατηρεί ζωντανές τις βιβλιοθήκες. Ποιά είναι η δική σας άποψη για

το µέλλον των βιβλιοθηκών στην εποχή της παγκοσµιοποίησης; 

L.B. Βεβαιωθείτε ότι ανακαλύπτετε ξανά τον ρόλο των βιβλιοθηκών και µην προσκολλάστε σε 

πρακτικές του παρελθόντος. Επενδύστε στη διαφήµιση (marketing) και αποµακρυνθείτε από 

τις κακές εικόνες που σχετίζονται µε βιβλιοθήκες. ∆ηµιουργήστε ένα πεδίο ζωντάνιας και 

ενθουσιασµού. Είναι πρόκληση να γνωστοποιήσετε την πληροφορία που κάνει τον κόσµο να 

έρχεται στις βιβλιοθήκες. 

ΕΣ Σχετικά µε τις ελληνικές βιβλιοθήκες, αν και υφίστανται εδώ από τον 4ο αι. π Χ., οι

σύγχρονες βιβλιοθήκες δεν είναι τόσο ανεπτυγµένες όσο θα έπρεπε, σε σύγκριση µε άλλες

χώρες. Τί θα προτείνατε, σε γενικές γραµµές, στους Έλληνες βιβλιοθηκονόµους, το οποίο θα

τους βοηθήσει στις προσπάθειές τους να συµβάλουν στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών; 

L.B. Παρατήρησα τα Internet café στην Αθήνα. Είναι µια ευκαιρία για τις βιβλιοθήκες να 

τραβήξουν τον κόσµο από τα Internet café και να τους προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση στις 

βιβλιοθήκες. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε να δηµουργήσετε µια υποδειγµατική δηµόσια 

βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη θα αποτελέσει εργαστήριο διδασκαλίας για την κοινότητα των 

βιβλιοθηκών. Η ιδέα µιας σηµαντικής επένδυσης είναι πραγµατικά πολύτιµη. Ας σκεφτούµε τις 

δηµόσιες βιβλιοθήκες ως εναλλακτική λύση προς το Public, το κατάστηµα υψηλής τεχνολογίας 

στο κέντρο της Αθήνα. Περιλαµβάνει ακουστικά βιβλία, έντυπα βιβλία και νέα τεχνολογικά 
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εργαλεία. Αν η δηµοτική βιβλιοθήκη δεν µπορεί να παρέχει αυτά τα εργαλεία, τότε θα 

αντικατασταθεί από το κατάστηµα αυτό. Είναι ευκαιρία να καταλάβουµε πώς οι βιβλιοθήκες 

µπορούν να συµπεριφέρονται στον 21ο αιώνα. 

Οι βιβλιοθήκες στην Ολλανδία και στη Γερµανία είναι πλήρως ενοποιηµένες. Είστε µια µικρή 

χώρα και ένα δίκτυο δηµοσίων βιβλιοθηκών, φυσικό ή εικονικό, θα µπορούσε να γίνει 

πραγµατικότητα. 

 

            

            

       

      

 

ΕΣ. Κυρία Burger, σας ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες και τις συµβουλές σας και εύχοµαι να

υλοποιηθεί η ιδέα σας περί ίδρυσης υποδειγµατικής δηµόσιας βιβλιοθήκης και η ιδέα σας για

ενοποιηµένο δίκτυο δηµοσίων βιβλιοθηκών. Σας ευχαριστώ επίσης εκ µέρους της Επιτροπής

για την ενδιαφέρουσα οµιλία σας στο συνέδριό µας. 

Αθήνα 11 Ιουνίου 2008 
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