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Σκοπός του άρθρου, είναι να παραθέσει τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για 

τις βιβλιοθήκες και τους ίδιους τους βιβλιοθηκονόμους, αλλά και να παρουσιάσει 

τις συμβουλές που δόθηκαν στους μελλοντικούς βιβλιοθηκονόμους από τους 

ομιλητές. We are still needed: Η κοινωνία χρειάζεται τις βιβλιοθήκες και κατά 

συνέπεια τον επιστήμονα της πληροφόρησης, ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλων 

αλλαγών. Παρόλες τις μεταβολές που υφίσταται η κοινωνία, οι βιβλιοθήκες 

βρίσκονται εκεί, έτοιμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να ενώσουν όλους 

τους χρήστες ή και όλη την κοινωνία κάτω από το μεγάλο ‘δέντρο’ που λέγεται 

γνώση. Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και πρέπει 

να το διεκδικεί καθημερινά. 

 

Κανείς δεν μπορεί ωστόσο να είναι σίγουρος για το μέλλον. Δεν είναι δυνατό να 

προβλέψουμε τις τεχνολογικές αλλαγές, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και να 

μπορούμε να προσαρμοστούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή επιφέρει η τεχνολογία, 

όπως τόνισε και η καθηγήτρια του Tμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης κ. Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση. Οι βιβλιοθήκες είναι αναγκαίο να 

συμμετέχουν στα κοινά, να μοιράζονται τη γνώση με το κοινό και να μπορούν να 

εξελίσσουν τις δεξιότητες των χρηστών τους (είτε με διάφορα προγράμματα είτε 

οργανώνοντας εκδηλώσεις), όπως ανέφερε η βιβλιοθηκονόμος από την Ολλανδία 
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Erna Winters (εικόνα 1). Εν τούτοις 

και ο ίδιος ο βιβλιοθηκονόμος, ως 

επαγγελματίας, πρέπει να 

εξελίσσει τις ικανότητές του, να 

επιμορφώνεται συνεχώς, με βάση 

την ίδια.  

 

Η τεχνολογία, σύμφωνα με την 

Annette Kelly, οδηγεί σε πιο 

έξυπνη διαχείριση των 

εργασιακών υποχρεώσεων και 

δημιουργεί νέες ευκαιρίες όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη. Οι δυνατότητες 

που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες είναι πολλές και βοηθούν στην ταχύτερη 

διάδοση της γνώσης και των πληροφοριών. Γενικότερα, οι επαγγελματίες της 

πληροφόρησης πρέπει να δουλεύουν μαζί, σαν μια ομάδα και όχι ως μεμονωμένα 

άτομα, πρέπει να εμπνέονται ο ένας από τον άλλο, όπως τόνισε ο κ. Jan Braeckman. 

 

Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να είναι 

πληροφοριακά εγγράμματος, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, να είναι 

δίπλα στην κοινωνία, να μπορεί να προσελκύει το κοινό στη βιβλιοθήκη, να βοηθά 

τους χρήστες σε ό,τι χρειάζονται, να μοιράζεται τις σκέψεις του με τους άλλους, 

αλλά και να καθοδηγεί το προσωπικό. Τέλος, όλοι οι συνομιλητές μας συνέκλιναν 

στο ίδιο συμπέρασμα: Είμαστε ακόμα χρήσιμοι. Αν και το μέλλον είναι αβέβαιο και 

η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στο προσκήνιο, ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων 

είναι καθοριστικός.   

Advices on how to create chances 
Η ευκαιρία που μας δόθηκε με την παρακολούθηση αυτού του συνεδρίου ήταν 

καταπληκτική. Γνωρίσαμε νέους ανθρώπους, Έλληνες και ξένους, με γνώση στο αντικείμενο 

της βιβλιοθηκονομίας, που πάνω απ’ όλα ήταν πρόθυμοι να μας μιλήσουν και να μας 

προσφέρουν την εμπειρία τους. Οι συμβουλές που μας έδωσαν κάποιοι από τους 

συμμετέχοντες ήταν πολύ σημαντικές. Μας είπαν να είμαστε ο εαυτός μας μέσα στη 

βιβλιοθήκη, να μην κρίνουμε τους συναδέλφους μας, να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που 

Εικόνα 1 - Συνέντευξη με την Erna Winters 
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κάνουμε, να μην ξεχνάμε την οικογένειά μας, καθώς εκείνη βρίσκεται πάνω απ’ όλα, να 

είμαστε καινοτόμοι, δημιουργικοί αλλά και φιλικοί προς τους χρήστες. Όσο και αν η 

τεχνολογία προσπαθεί να ‘καταλάβει’ τη θέση των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων, 

μια ανθρώπινη σκέψη και λογική πάντα θα χρειάζεται.   

 

Οι άνθρωποι αυτοί μας ενθάρρυναν και πίστεψαν σε εμάς, καθώς ήταν εμφανής η αγάπη 

μας για τις βιβλιοθήκες. Η πιο σημαντική συμβουλή που μας δόθηκε ήταν να 

ονειρευόμαστε ΠΑΝΤΑ, ακόμη και μέσα στο λεωφορείο. Ένα από τα πιο όμορφα μηνύματα 

του συνεδρίου προς τους μελλοντικούς βιβλιοθηκονόμους ήταν πως ποτέ δεν πρέπει να 

εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας, όσο δύσκολες και αν είναι οι καταστάσεις. Ήταν μια 

εμπειρία ζωής που δεν μπορεί παρά να μείνει χαραγμένη στις καρδιές μας!  
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