
10ο διεθνές συνέδριο:  

Βιβλιοθήκες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014  

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 10ο διεθνές συνέδριο: Βιβλιοθήκες, Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα, της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών που φιλοξενήθηκε 

από το ΕΚΤ στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στις 22 Νοεμβρίου 2014. 

 

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 300 άτομα με φυσική παρουσία ή online 

αξιοποιώντας την υπηρεσία livestreaming. Το κοινό αποτέλεσαν κυρίως βιβλιοθηκονόμοι, 

φοιτητές βιβλιοθηκονομίας, υπεύθυνοι βιβλιοθηκών και ειδικοί πληροφόρησης όλων των 

τύπων βιβλιοθηκών.  

 

Το θέμα του Συνεδρίου, εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο, καλύφτηκε από ομιλητές από το 

εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα, με παρουσιάσεις, τοποθετήσεις και μελέτες 

περιπτώσεων, ενώ έλαβαν χώρα 2 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Οι βιβλιοθήκες 

καλούνται πλέον να τοποθετηθούν απέναντι σε νέες προκλήσεις μιας οικονομίας που 

βασίζεται στην γνώση και την τεχνολογία για την ανάπτυξή της. Η συνεργασία βιβλιοθηκών 

και επιχειρηματικής κοινότητας μπορεί επιφέρει μόνο οφέλη. Από τη μια μεριά, οι 

επιχειρηματίες έχουν πρόσβαση σε έγκριτη, οργανωμένη πληροφορία που χρειάζονται για 

να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, να εντοπίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, να αξιοποιήσουν 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και από την άλλη, οι βιβλιοθήκες έχουν τη δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και τις πληροφοριακές πηγές τους και να αναλάβουν 

νέους ρόλους σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη στις σύγχρονες οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες. Για να πετύχει αυτή η συνεργασία θα πρέπει οι βιβλιοθήκες να 

γνωρίσουν καλά τις ανάγκες των χρηστών αυτών, να αναπτύξουν υπηρεσίες που θα τις 

ικανοποιήσουν και τέλος να φροντίσουν με τις κατάλληλες δράσεις, να καταστήσουν σαφές 

τι μπορούν να προσφέρουν. 

 

Παράλληλα οι βιβλιοθήκες καλούνται να επιδείξουν και οι ίδιες επιχειρηματική νοοτροπία 

προκειμένου να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους και τη βιωσιμότητά τους: αξιοποιώντας με 

τον καλύτερο τρόπο τους προϋπολογισμούς τους, διακρίνοντας και αδράτοντας τις 

ευκαιρίες, αναγνωρίζοντας τις καινοτόμες ιδέες , προχωρώντας σε στρατηγικές 

συνεργασίες και δημιουργώντας υπηρεσίες όντας ταυτόχρονα καινοτόμες και ευέλικτες.  

 

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά στη διεύθυνση:http://www.ekt.gr/events/live/ 

 

http://media.ekt.gr/10o-diethnes-sinedrio-vivliothikes-kenotomia-ke-epichirimatikotita/

