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Ο στρατηγικός σχεδιασμός για βιβλιοθήκες δεν είναι κάτι καινούριο, δεδομένου πως αρχικά 
υιοθετήθηκε από τις βιβλιοθήκες την δεκαετία του 70 και λίγο αργότερα, το 1984, η Ένωση 
Ερευνητικών Βιβλιοθηκών ασχολήθηκε εκτενέστερα με το ζήτημα.  
Είναι θεμιτό για μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη να σχεδιάζει μια στρατηγική πορεία προς την 
επίτευξη προηγμένων υπηρεσιών και επίσης προς όφελος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
δραστηριότητας του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο υπόκεινται. Η παρούσα οικονομική 
κρίση που βιώνει η ανώτατη εκπαίδευση και οι συνέπειες που αυτή έχει προς την 
χρηματοδότησή των βιβλιοθηκών, δημιουργεί την ανάγκη για την αξιοποίηση όλων των ήδη 
ανεπτυγμένων τεχνολογικών εργαλείων που παρέχονται ελεύθερα, καθώς και των 
συνεργατικών μοντέλων και όλων των προτερημάτων που αυτά προσφέρουν. Στην 
περίπτωση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τα επιτεύγματα από προηγούμενα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και ΕΣΠΑ τόσο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
Ε.Μ.Π. όσο και του ΣΕΑΒ αποτελούν χρήσιμα εργαλεία και έναυσμα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. στην 
προσπάθεια της να αναπτύξει ένα στρατηγικό πλάνο με σκοπό να εξελίξει και να βελτιώσει 
τις υπηρεσίες της και την αποδοτικότητά της, αξιοποίησε αρκετές από τις υπηρεσίες που 
αναπτύχθηκαν από τον ΣΕΑΒ αλλά και από την ίδια την βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. στα 
προηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Υπηρεσίες όπως η ΜΟΔΙΠΑΒ, ILSas, AMElib, DSpace 
και CRIS αξιοποιήθηκαν για να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης και πλεονέκτημα για τους 
μελλοντικούς στόχους της βιβλιοθήκης.  
Στόχος αυτής της προσπάθειας από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. είναι η όσον το 
δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση της δουλειάς που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και διατίθεται 
ελεύθερα, ώστε να επέλθει συνέχεια και βελτίωση αυτών των υπηρεσιών σε μια περίοδο 
οικονομικής δυσχέρειας. 

 


