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Η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), το 
οποίο συγκροτήθηκε το 2012 και αποτελεί απόρροια της συνεργασίας βιβλιοθηκών 
πανεπιστημίων, τραπεζικών ιδρυμάτων, ερευνητικών και κυβερνητικών φορέων της χώρας 
με συνεκτικό δεσμό τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες πληροφόρησης οικονομικού 
περιεχομένου. Ο σχηματισμός του δικτύου αποτελεί αντίδραση στις ποικίλες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι οικονομικές βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά τους 
αφενός να παραμείνουν σταθερά στο χρόνο σημεία παροχής της οικονομικής γνώσης, 
σκέψης και πληροφορίας και αφετέρου να προσφέρουν ανελλιπώς ποιοτικές υπηρεσίες στην 
κοινότητα που εξυπηρετούν: διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές, στελέχη οργανισμών, 
τραπεζών, επιχειρήσεων, ευρύ κοινό. Στην παρούσα εργασία αιτιολογείται η βαρύτητα της 
οικονομικής πληροφορίας τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας όσο και στον 
επαγγελματικό στίβο και στην καθημερινότητα των πολιτών, προσδιορίζεται η αξία των 
βιβλιοθηκών για την πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο αλλά και υπογραμμίζεται η δυναμική 
των συνεργασιών σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον πληροφόρησης. Ειδικότερα, η 
εργασία περιγράφει λεπτομερώς τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν στη συγκρότηση 
του δικτύου καθώς και την αποστολή του, τους στόχους του, την οργάνωσή του, τον τρόπο 
εργασίας και τη δυνατότητα διεύρυνσής του. Επίσης, γίνεται αναφορά στις συλλογές και τις 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρονται στα πλαίσια της συνεργασίας των 
βιβλιοθηκών του δικτύου ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή 
είναι σε εξέλιξη όπως η εναρκτήρια ημερίδα, οι δύο κύκλοι διαλέξεων οικονομικού 
περιεχομένου για βιβλιοθήκες και οι ενημερωτικές επισκέψεις. Τέλος, επιχειρείται μία 
αποτίμηση των συνεργατικών αποτελεσμάτων των πέντε πρώτων ετών ύπαρξης του δικτύου 
όπου αναδεικνύεται πώς η διαφορετικότητα των μελών του ΔΙ.Ο.ΒΙ. αξιοποιείται και 
λειτουργεί ως πλεονέκτημα που δίνει δυναμική και ώθηση για τα επόμενα χρόνια ώστε να 
αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι προκλήσεις του μέλλοντος. 

 


