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Εντυπώσεις 
Η εικόνα που επικρατεί για τις βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια δεν είναι θετική. Το διαδίκτυο 

και οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχουν συντελέσει στην καλλιέργεια ενός 

κλίματος αρνητισμού που συμπυκνώνεται στα εξής ερωτήματα: Υπάρχει λόγος για τη 

διατήρηση βιβλιοθηκών; Μήπως οι βιβλιοθήκες πρέπει να περιοριστούν σε καθαρά 

μουσειακές χρήσεις; Η αλήθεια είναι πως κατά τη διάρκεια φοιτήσεως του γράφοντα σε 

ακαδημαϊκό ίδρυμα βιβλιοθηκονομικού ενδιαφέροντος, τα ερωτήματα αυτά είχαν απαντηθεί 

με διαφορετικούς τρόπους. Το ετήσιο συνέδριο της EBLIDA – NAPLE, ευρωπαϊκών οργανισμών 

που σχετίζονται με τις βιβλιοθήκες, ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δοθούν 

διαφωτιστικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε η δυνατότητα γνωριμιών και γόνιμης ανταλλαγής 

απόψεων με άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιβλιοθηκονομίας, έχοντας 

διαφορετικές καταβολές. Από τις συνομιλίες μαζί τους, καθώς επίσης και από τις 

παρουσιάσεις των συνεδριών προέκυψε πως η βιβλιοθήκη είναι ένα ίδρυμα το οποίο έχει 

ανάγκη η κοινότητα για διαφορετικούς λόγους. Στην Ολλανδία χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο 

εκμάθησης για τη διαχείριση της πληροφορίας, ενώ στην Ιρλανδία ως κέντρο για συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων. Εν κατακλείδι η βιβλιοθήκη ως θεσμός είναι 

απαραίτητος για την ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία απευθύνεται και ως εκ τούτου όχι 
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μόνο δεν πρέπει να περιοριστεί σε μουσειακή χρήση, αλλά πρέπει να ενδυναμωθεί 

ποικιλοτρόπως και να ενισχυθεί από κατάλληλο προσωπικό. Παπαδημητρίου Χαράλαμπος 

Η ευκαιρία που μου δόθηκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Αθήνας να παρευρεθώ στο 

22ο συνέδριο της EBLIDA είχε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα να αποκομίσω αρκετές εμπειρίες, 

σε ό,τι αφορά το αντικείμενο που σπουδάζω αλλά και γενικότερα.  Κατά κύριο λόγο μπόρεσα 

να αποκτήσω μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση και τα δρώμενα του 

κλάδου μου.  Αυτό έγινε εφικτό παρακολουθώντας το συνέδριο και ακούγοντας τις απόψεις 

διάφορων και εξαίρετων επιστημόνων του χώρου. Το κύρια θέματα του συνεδρίου ήταν οι 

αλλαγές, οι κρίσεις και οι ευκαιρίες βάσει των οποίων το συνέδριο χωρίστηκε σε τρία μέρη 

από τα οποία έπρεπε να επιλέξω ποιο θα παρακολουθήσω.  

Στο βιβλιοθηκονομικό χώρο όταν αναφερόμαστε στις ευκαιρίες, ο όρος απευθείας 

συσχετίζεται με την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, στοιχεία τα οποία προσωπικά εκτιμώ 

και θαυμάζω σε όσους τα κατέχουν. Εν συντομία η επιλογή ήταν απλή. Οι ομιλητές του μέρους 

των ευκαιριών αποτελούνταν από τις κυρίες Erna Winters, Annette Kelly, Αλεξάνδρα 

Παπάζογλου και Δάφνη Μάνεση, η οποία είναι και καθηγήτριά μου στο ΤΕΙ.  

Από τις παρουσιάσεις και των τεσσάρων ομιλητριών μπορώ ότι η πιο χαρακτηριστική για 

εμένα ήταν αυτή της κ. Erna Winters. Μέσα από την ομιλία της άκουσα τρόπους για τη 

βελτίωση της κατάστασης μιας βιβλιοθήκης και την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κρίσης. 

Τρόποι οι οποίοι ενώ δεν κοστίζουν ιδιαίτερα για το ίδρυμα, αποδεικνύονται αποτελεσματικοί 

και λειτουργικοί. Τρόποι οι οποίοι έχουν ως επίκεντρο τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, 

αξιοποιούν το χώρο της βιβλιοθήκης, τις κοινωνικές συνθήκες  και τις ανάγκες των χρηστών. 

Ήταν η πρακτική υπόσταση των παραδειγμάτων που ακούμε στις θεωρίες των μαθημάτων 

μας, το απτό παράδειγμα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα και να 

επιτύχει! 

Παρόλα αυτά το συνέδριο δεν μου πρόσφερε μόνο εμπειρίες σχετιζόμενες με το 

βιβλιοθηκονομικό χώρο. Η δυνατότητα να γνωρίσω και να συναναστραφώ με άτομα που 
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διαθέτουν διαφορετική κουλτούρα από αυτή της χώρας μου, είναι μια ευκαιρία που δεν 

βρίσκεις εύκολα, αλλά είναι πάντοτε καλοδεχούμενη.   

Οπότε για να συνοψίσω οι συνολικές μου εντυπώσεις από την παρουσία μου στο συνέδριο της 

EBLIDA ήταν πάρα πολύ θετικές και ευχάριστες. Βγενόπουλος Βασίλης 

Συνεντεύξεις 

Στα πλαίσια του 22ου συνεδρίου της EBLIDA και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα που αφορούσε 

τις ευκαιρίες πήραμε δύο συνεντεύξεις από αντίστοιχους ομιλητές. Και οι δύο ομιλητές 

απάντησαν με μεγάλη προθυμία στις ερωτήσεις μας. 

 Η πρώτη συνέντευξη έγινε στην κ. Annette Kelly, η οποία λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να 

απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα η κ. Kelly ανέφερε ότι οι βιβλιοθήκες στη 

συγκεκριμένη περίοδο κρίσης που διανύουμε μπορούν να ανταπεξέλθουν ως εξής: 

αναπτύσσοντας προγράμματα συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης, προγράμματα αλφαβητισμού,  

διάδραση με τους χρήστες και κυρίως με τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν 

προγράμματα τα οποία βοηθούν τους χρήστες στην εξεύρεση εργασίας. Η κ. Kelly ανέφερε την 

ενσωμάτωση τεχνολογίας RFID στις βιβλιοθήκες, έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση και 

ενθάρρυνση της αυτοεξυπηρέτησης, απελευθερώνοντας τους βιβλιοθηκονόμους και 

παρέχοντάς τους το χρόνο να ασχοληθούν με πιο σημαντικά ζητήματα. 

 Η δεύτερη συνέντευξη έγινε στο κ. Jan Braeckman, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε τη σημασία 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή της βιβλιοθήκης. Συμφώνησε ότι οι 

βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να κάνουν ορατό το έργο τους στις πολιτικές αρχές, ώστε να μπορούν 

να διεκδικήσουν περισσότερα. 

Επίσης στάθηκε στην ανάγκη των 

βιβλιοθηκών να δημιουργήσουν 

κοινοπραξίες για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

δυσκολιών. Επιπλέον, παρότρυνε 
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τη χρήση χορηγών. Ακόμη ενθάρρυνε τη χρήση εθελοντών σε θέσεις όπου μπορούν να 

αξιοποιηθούν, με σκοπό την απελευθέρωση του προσωπικού για πιο σημαντικές ενέργειες. 

Επιπλέον αναφέρθηκε στην ανάγκη των σχολών βιβλιοθηκονομίας να ενσωματώσουν στο 

πρόγραμμα των σπουδών τους και μαθήματα που αφορούν τη διοίκηση, καθώς πλέον οι 

βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να αντιμετωπίσουν καταστάσεις, όπου οι συγκεκριμένες δεξιότητες 

είναι απαραίτητες. Τέλος η συμβουλή που έδωσε είναι ότι οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα πρέπει 

να εξελιχθούν σε κομβικά σημεία των κοινοτήτων που εξυπηρετούν και να προσπαθήσουν να 

εξισορροπήσουν τις ανάγκες με τις επιθυμίες των χρηστών.  
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