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3η Ημερίδα Δημοτικών Βιβλιοθηκών 2016  
«Δίκτυα - Συνεργασίες Δημοτικών Βιβλιοθηκών» 1/11/2016 

 



1. Μια χρηστική τυπολογία περί συνεργασιών  
2. Δημόσιες/δημοτικές βιβλιοθήκες, 

χαρακτηριστικά και προοπτικές 
συνεργασιών 

3. Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το 
εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών, τα πρώτα 
βήματα 
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 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Νοσοκομειακές, 
Δημόσιες, Δημοτικές, Ειδικές, Σχολικές 

 
Στόχοι: 
 Εντοπισμός κοινών προβλημάτων και ανάδυση 

ενιαίων λύσεων. 
 Συνείδηση κοινότητας, σε όρους κατηγορίας  
 Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάδυση 

«θεματικών» προϊόντων και υπηρεσιών. 
 

 Μέσα:  
 συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, κοινωνική 

δικτύωση 
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Συμπληρωματικότητα της διαφοράς.  
Εντοπισμός και ανάδυση των πολύτιμων 
συμπληρωματικοτήτων βιβλιοθηκών διαφορετικών 
κατηγοριών.  

 Περιεχόμενο και μέσο με διαφορετικούς ιδιοκτήτες.  

 Υπηρεσίες και χρήστες άλλων κατηγοριών. 

 Συνείδηση της κοινότητας σε όρους τοπικότητας, 
ανάδυση της τοπικότητας στο διεθνές περιβάλλον. 
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Χρηστοκεντρική διάσταση: 
 διατήρηση σταθερών σχέσεων του «τοπικού» χρήστη 

διαχρονικά μέσω των μεταβαλλόμενων και 
διαφορετικών ιδιοτήτων του  

 προσχολικός,  
 μαθητής,  
 φοιτητής,  
 εργαζόμενος,  
 πολίτης,  
 συνταξιούχος) 

 Μέσα τρόποι:  
 συλλογές, προσβάσεις, υπηρεσίες, συνεργασίες, ενημέρωση, 

ανάπτυξη κοινού, εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις, προγράμματα,  
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 Απελευθέρωση δυνάμεων από καταλογογράφηση.  
 Ανάπτυξη εθνικού καταλογογραφικού Κέντρου  
◦ Κατάλογος = εργαλείο αντί αυτοσκοπός 

 «θεωρία» περί διαφορετικών αναγκών 
καταλογογράφησης μεταξύ Δημοσίων και Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών.  
1. «θεωρία των διαφορετικών χρονολογιών γέννησης του 

Καζαντζάκη»  
2. οι «χαμένοι Ντοστογιέφσκι των 45 βιβλιοθηκών και των 20 

εκδοχών» 
3. «Ιδού ο Νίτσε: Nietzsche, Friedrich, 1844-1900» 
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 Ανοικτότητα 
 Ισοτιμία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

πρόσβασης στην πληροφορία.  
 Μοναχικότητες και συλλογικότητες. Πρόστιμα ή βιβλία,  
 κτήση ή χρήση; 
Μέσα:  
 Διαρκείς θεματικές Επιτροπές και θεματικές Ομάδες 

εργασίας.  
 Συνέχεια vs. αποσπασματικότητας.  
 Μελέτες vs. φαεινών και ιδιοτελών ιδεών. Γιατί και οι 

ιδέες μπορούν να είναι ιδιοτελείς. 
 Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών 1931, 2016 
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 Συστηματική παρουσία (εθνικοί αντιπρόσωποι και ομάδες 

εργασίας) συμμετοχή, ενημέρωση σε συγκεκριμένα διεθνή 

fora, Τεχνικές Eπιτροπές (IFLA, LIBER, EBLIDA, IATUL, 

UNICA, EUA, OAI, DAISY, ICOLC, SΕLL, FRBR, RDA, CERL, 

CENL, EUROPEANA, OpenAIRE  κλπ.). 

 Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, 

 η Κύπρος στους Κυπρίους  

 και η Library of Congress σε όλους πλην ημών.  

 Καθιέρωση αποδόσεων; εμείς ή οι άλλοι για εμάς; 
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 Συστατικό ενός παγκόσμιου πλέγματος 
πληροφοριακών πηγών  

 Αποτέλεσμα των ΝΤΠ,  
 προϊόν συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών,  
 διατομεατική-διαθεματική συνεργασία 
 υπέρβαση γεωγραφικών ορίων 
 Σύνθεση πέραν των επιστημονικών και κρατικών 

συνόρων (OpenAIRE, Europeana) 
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 Αποστολή 
 τοπικός χαρακτήρας έναντι θεματικού 
 πληροφοριακές ανάγκες ομάδων: χρήστες – 

δημότες 
 Ομοιότητα συλλογών βιβλίων και υλικού (αλλά 

και διαφορές) 
 Σχέσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης με αιρετές αρχές και 

με Υπουργεία Εσωτερικών 
 

 



 Παραμέληση, τύχη ή αναγκαιότητα 
 Έλλειψη οράματος 
 Έλλειψη θεσμικού πλαισίου 
 Έλλειψη καθοδήγησης, κεντρικής υποστήριξης  
 Έλλειψη υποδομών, εξοπλισμού, διαδικτυακή απουσία 
 Περιστασιακή, μη συστημική επικοινωνία μεταξύ 

ομολόγων οντοτήτων και ανθρώπων 
 Απουσία βήματος έκφρασης και οργάνου προώθησης 

λύσεων 
 Συνείδηση της κοινότητας προβλημάτων και προοπτικών, 

πρακτικών εφαρμογών, τακτικών κινήσεων και 
στρατηγικών προσεγγίσεων  
 



 Συγκριτικά πλεονεκτήματα  
◦ [1 φορά δημιουργία Χ πολλές φορές και πολλαπλή 

επαναχρησιμοποίηση] 
 Οργανωμένες, συστηματικές ψηφιοποιήσεις, με 

στόχο ανάδειξη της τοπικότητας (υποστηρικτές) 
 πληροφοριακή παιδεία «όσα ξέρει ο νοικοκύρης»  
◦ προετοιμασία του ψηφιακού πολίτη 
◦ ένταξη στην τοπική κοινωνία της πληροφορίας 

 προσβασιμότητα εθνικής  εμβέλειας 
 



 Εντός της Κοινωνίας,  

 Απευθύνονται στο σύνολο των μελών της 

και όχι σε ένα τμήμα 

 κοινά περισσότερο διαδημοτικά παρά 

ενδοδημοτικά-διυπηρεσιακά 
 



Προαπαιτούμενα αντιμετώπισης προκλήσεων και απειλών: 
 
 Συλλογική συσπείρωση: Οργανισμοί Συλλογικής 

Διαχείρισης πνευματικά δικαιώματα, δημόσιος δανεισμός 
 Ενίσχυση του Διαδανεισμού 
 Νομική υποστήριξη 
 Έντονη διαδικτυακή παρέμβαση, κοινωνική δικτύωση 
 Ανατροπή επαγγελματικής απομόνωσης  - 

βιβλιοθηκονόμοι και βιβλιοθήκες στο επίκεντρο 
 περιβάλλον αδιάφορο, ουδέτερο, περίεργο, ενεργό υπό 

πίεση δράσεων 
 Ψηλότερα οι προτεραιότητες τοπικών αρχόντων - ψήφοι 
 



 οριζόντιες δράσεις 
 τοπικές εφαρμογές 
 πολλαπλασιαστικά οφέλη  
 οικονομίες κλίμακος 
 εξωτερικές οικονομίες 
 





 Ο ρόλος τους ξεκινά από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση  

 Η λειτουργία τους εδράζεται στο φυσικό χώρο 
τους 

 Καλύπτουν τις ανάγκες μάθησης και 
πληροφόρησης για όλες τις κατηγορίες των 
κατοίκων-δημοτών-πολιτών  

 Η εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους 
επεκτείνεται, όπου φτάνουν οι ανάγκες μάθησης 
της τοπικής κοινωνίας 
 



 Δημιουργία πλαισίου Εθνικής Πολιτικής 
για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

 Εύρεση και ανάδειξη ρόλου των 
Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

 Αναγνώριση αναγκών για οριζόντιες 
δράσεις και συντονισμό 

 εξασφάλιση υποδομών, διαδικασιών  
 



Οριζόντιες δράσεις 
Τοπικές δράσεις – εφαρμογές 



 Πιλοτικό 10-15 Βιβλιοθηκών σε τρεις μήνες 
 Συνέργεια με Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, 

κεντρικά και τοπικά-περιφεριακά 
 Θεσμική κατοχύρωση συνέχειας,  
◦ διατήρηση,  
◦ ανάπτυξη,  
◦ διάρκεια 
◦ παραδοτέα 
 
 







 οφέλη: 
◦ εξάλειψη φαινομένου πολλαπλών και 

διαφορετικών καταλογογραφήσεων  
◦ Εξοικονόμηση, κόστος, δυνάμεις 
◦ εντοπισμός υλικού 
◦ διαδανεισμός, αξιοποίηση επενδύσεων του 

παρελθόντος 
 Σύνδεση Κυπριακών Δημοτικών Βιβλιοθηκών με 

Ελλαδικές, ρόλος ΕΒΕ 
 Υποστήριξη έργου Σχολικών Βιβλιοθηκών 

 



 Αξιοποίηση έργων που προηγήθηκαν: 
 Ο Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 

αυτοματοποιημένη διαδικασία ταύτισης και ενοποίησης όμοιων 
εγγραφών 

 Η πολύτιμη εμπειρία διαδικασία καθιέρωσης αποδόσεων στο 
Συλλογικό Κατάλογο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (πολιτικές, 
κανόνες, αρχεία καθιερώσεων) 

 να συμπληρώσει ή και να ενταχθεί στη διαδικασία δημιουργίας 
εθνικού αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων που έχει ξεκινήσει 
από την Εθνική Βιβλιοθήκη και έχει ανάγκη την ενεργή συμμετοχή 
ειδικών όλων των βιβλιοθηκών που μέχρι τώρα δρουν μεμονωμένα 

 Συμβολή Κυπριακών (τοπικά δεδομένα) 



 Μοντέλο Master union catalogue 
 Συνεργατική καταλογογράφηση 
 Τώρα μπορούμε ! (2008) 
◦ Τεχνογνωσία 
◦ Πλατφόρμες εφαρμογών 
◦ Μηχανισμός συνεργασίας (ΕΒΕ 2016) 

 
 Συντονισμός (και χρηματοδότηση) 



 Εθνική πολιτική ένταξης ή αφομοίωσης 
μεταναστών; 

 Δράσεις υποστήριξης μεταναστών 
 Υλικό υποστήριξης μεταναστών  

 



 Καταγραφή και ανάδειξη της τοπικότητας. 
 Περιορισμοί και αδυναμίες των μοναχικών 

διαδρομών 
 Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα 
 Κοινοί κανόνες, πολιτικές, πρακτικές, οδηγοί 
 διαλειτουργικότητα 
 Σημασιολογική 
 τεχνολογική 
 



• μηχανισμοί - υποδομές 
• για συνεργασία ανθρώπων  
• ανταλλαγή δεδομένων και 
• διάδοση πρακτικών 
• Διευκόλυνση διάδοση τοπικών εφαρμογών 





 Επένδυση σήμερα στον πολίτη του αύριο 
 διαχρονική σχέση Δημοτική Βιβλιοθήκη και δυναμικού 

χρήστη-δημότη 
◦ "προσχολικός δημότης" 
◦ μαθητής δημότης 
◦ φοιτητής δημότης 
◦ ενργός πολίτης δημότης 
◦ απόδημος δημότης 
◦ Δημότης τρίτης ηλικίας 

 Πιλοτικό 10 Δήμων. Μετρήσιμοι δείκτες: Αύξηση 
συλλογής, Αύξηση εγγραφών, αύξηση εγγεγραμμένων  
μελών (ταυτότητες βιβλιοθήκης), αύξηση δανεισμών. 
 



 Ιστορία στους δρόμους του δήμου, 
 

 ιστορία των δρόμων,  
 

 δρόμοι της ιστορίας 
 

 πληροφοριακή παιδεία για δημότες 
 





 Υποβολή της πρότασης 
 Σύνταξη προδιαγραφών,  
◦ άξονες, κριτήρια αξιολόγησης, δείκτες μέτρησης 

αποδοτικότητας 

 Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
 Αξιολόγηση προτάσεων, επιλογή 
 Χρηματοδότηση, Υλοποίηση 
 Αξιολόγηση, αποτελεσμάτων 
 Ανάδειξη, υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, 

επέκταση  
 



 Διοικητικό ανάλογο: Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ιστορικό 
προηγούμενο) 

 ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση 



http://network.nlg.gr/ 
 

https://youtu.be/NZuzrCrKl1E 
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https://youtu.be/NZuzrCrKl1E
https://youtu.be/NZuzrCrKl1E
https://youtu.be/NZuzrCrKl1E
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http://network.nlg.gr/


O ρόλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

• Χαρτογράφηση βιβλιοθηκών & διαχείριση σύστημα εγγραφής στο δίκτυο 
• Ανακοίνωση θέματος και κατάρτιση βιβλιογραφίας 
• Σχεδιασμός δημιουργικών εργαστηρίων και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού 

 
• Εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων: διοργάνωση 3ήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου 
• Διαρκής συμβουλευτική υποστήριξη: διαχείριση online forum επικοινωνίας 

 
• Συλλογή στοιχείων 3000+ δράσεων και προβολή τους στην ιστοσελίδα ΔΕΒ 
 
• Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας προς διάχυση από όλες τις βιβλιοθήκες  

(αφίσες, banner, δελτία τύπου) 
• Συντονισμός δράσεων επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο  

(συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις, χορηγοί επικοινωνίας) 
 
• Οπτικοακουστική κάλυψη επιλεγμένων δράσεων (φωτογραφία, βίντεο) 
• Αξιολόγηση διοργάνωσης (Ερωτηματολόγια για συντονιστές, γονείς, παιδιά, εμψυχωτές) 

MAP 
CONNECT 

FACILITATE 
EDUCATE 

INSPIRE 
DISSEMINATE 

EVALUATE 



Επιμορφωτικό Σεμινάριο για 140 βιβλιοθηκονόμους  

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=GsAdj0tHT_I  

https://www.youtube.com/watch?v=GsAdj0tHT_I


Κοινό ημερολόγιο δράσεων 
Κοινή «αποστολή» κάθε μέρα 



Το ημερολόγιο του εξερευνητή 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑ 
 

Παιδική Βιβλιοθήκη Στέκι Παιδιού Δήμου Βόλου 
Εργαστήριο αφήγησης 

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου - Θεσσαλ  
Εργαστήριο εικαστικών 







 



Απολογισμός ΚΕ2016 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=oA38hjzAquw&feature=youtu    

https://www.youtube.com/watch?v=oA38hjzAquw&feature=youtu.be


Η ΚΕ2016 σε αριθμούς 

      150   βιβλιοθήκες [20 νέα μέλη] 
   3.195  δημιουργικά εργαστήρια  
 62.313 παιδιά συμμετείχαν 
    1.671 εμψυχωτές 
117.217 δανεισμοί παιδικών βιβλίων 
    6.433 βιβλία εμπλούτισαν τις συλλογές 
των βιβλιοθηκών 



Επόμενα βήματα 

• Επέκταση Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών 
 

• Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για διαφορετικές ηλικίες / θεματικές / εποχές 
 

• Αναβάθμιση ιστοσελίδας ώστε να ενσωματώσει το forum επικοινωνίας  
και εκπαιδευτικό υλικό (βιβλιογραφίες, οδηγίες για δημιουργικά εργαστήρια) 
 

• Ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning για τα μέλη του δικτύου  
 

• Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων βάσει των αναγκών των βιβλιοθηκών  
(πχ. fundraising, social media) 
 

• Δημιουργία Κόμβου Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών στο ισόγειο των νέων  
εγκαταστάσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού 
 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 



network.nlg.gr 
 

www.facebook.com/NLGreece  
 

#KE2016gr 
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