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Αντί ορισμών
Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι
• Πόροι χωρίς περιορισμούς
• οικονομικούς, κοινωνικούς, θεσμικούς, 
• ελεύθερα προσβάσιμοι, φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο

Δια βίου μάθηση, 
• Τυπική εντός εκπαιδευτικού συστήματος
• άτυπη εκπαίδευση, κοινωνική μόρφωση, παιδεία

δημόσιες Βιβλιοθήκες
• δημόσιες με "δ" = δημόσιες και δημοτικές, ευρύτερο κοινό, 

λαϊκές



Διά βίου μάθηση και δημόσιες βιβλιοθήκες

Δύο όψεις ενός θέματος

1. Δια βίου μάθηση ως εσωτερική υπόθεση των βιβλιοθηκών: 

• Για βιβλιοθηκονόμους και ανθρώπους της βιβλιοθήκης

2. Δια βίου μάθηση εξωστρεφής δράση των βιβλιοθηκών / 
βιβλιοθηκονόμων
• Για αναγνώστες / χρήστες υπηρεσιών βιβλιοθήκης
• Για δυνητικούς αναγνώστες / ΜΗ εισέτι χρήστες υπηρεσιών

βιβλιοθήκης



Πληροφοριακή παιδεία (information literacy)
προϋπόθεση για δια βίου μάθηση

1. Αναγνώριση πληροφοριακών αναγκών

2. Γνώση διαθέσιμων πηγών

3. Δεξιότητες αναζήτησης (εξοικείωση με εργαλεία και μεθόδους)

4. Ικανότητα αξιολόγησης πηγών και αποτελεσμάτων

5. Ικανότητα επεξεργασίας, αξιοποίησης ευρημάτων σχετικά
νομικά θέματα



Δια βίου Μάθηση: 
μερικές καίριες παρατηρήσεις

Διαδεδομένο … λάθος: Ταύτιση δια βίου μάθησης με την … μέση+ ηλικία

• Η δια βίου μάθηση αρχίζει από την παιδική ηλικία και καταλήγει στα

βαθιά γεράματα

• Γηράσκω αεί διδασκόμενος …

δημόσιες βιβλιοθήκες

• Μεγαλύτερη γεωγραφική, πληθυσμιακή και ηλικιακή κάλυψη μεταξύ

όλων των κατηγοριών βιβλιοθηκών

• Παιδικές βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικά προγράμματα βιβλιοθηκών, 

• «Έγκαιροι» πολλαπλασιαστές



Χαρτογράφηση και 

προβολή βιβλιοθηκών 

Διαχείριση πλατφόρμας 

επικοινωνίας και 

ιστοσελίδας, φόρουμ, 

επικοινωνία σε καθημερινή 

βάση

Πραγματοποίηση 159

επισκέψεων!

Σχεδιασμός κοινών

δράσεων

224 
βιβλιοθήκες



Καλοκαιρινή Εκστρατεία ανάγνωσης και
δημιουργικότητας ΕΒΕ 2015-2019 

KE θέμα βιβλιοθ
ήκες

συμμετοχές 
παιδιών

ενήλικοι δράσεις δανεισμοί 
βιβλίων

2015 Εδώ δεν είναι 
βιβλιοθήκη …

110 44.251 συμμετοχές 
9.984

1.966 96.972

2016 Γίνε εξερευνητής 
του κόσμου

146 62.313 εθελοντές 
1.640

3.195 117.217

2017 Από σημείο σε 
σημείο

162 61.991 εθελοντές 
1.682

3.319 96.408

2018 Αγαπημένα 
δεδομένα

166 >3.000

2019 αναγγελία θέματος 
Απρίλη 2019

? / 224







«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»

• «Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα» επιστρέφει και 
συνεχίζεται για το σχολικό έτος 2018-19. 

• Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σχεδιάζει και προτείνει μια νέα 
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάδειξη 
των τοπικών βιβλιοθηκών ως κέντρα άτυπης εκπαίδευσης, 

• όπου η γνώση προσεγγίζεται μέσα από 
• τον πειραματισμό, 

• τη βιωματική εμπειρία 

• και τα πολλά βιβλία.

https://www.nlg.gr/


«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»

• Για τον Οκτώβριο προτείνουμε μια εξερεύνηση πραγματικών και 
φανταστικών τόπων έτσι όπως περιγράφονται στη λογοτεχνία. 

• Ένα παιχνίδι αναγνώρισης θα μας ταξιδέψει 
• από τη «Χώρα των θαυμάτων» 

• έως τα «Ψηλά βουνά», 

• χάρτες θα μας δείξουν το δρόμο. …

• θα γιορτάσουμε την επέτειο του ’40 και της κατοχής με ένα 
αφιέρωμα στην Αθήνα της Άλκης Ζέη και της Ζωρζ Σαρή.



«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»

• Τον Νοέμβριο θα εξερευνήσουμε τις όψεις της κίνησης. 

• Η κίνηση στη φυσική, στην τέχνη, στις λέξεις. 

• Πειράματα, κατασκευές και ένας διαγωνισμός φωτογραφίας της κίνησης.

• Το θέμα του Ιανουαρίου είναι «Ξεκινήματα».

• Όπως και πέρυσι, ξεκινάμε τη χρονιά με τις ερωτήσεις που θα 
απαντήσουμε το 2020. Στις επόμενες συναντήσεις πρωταγωνιστούν οι 
ιδέες ως ο σπόρος για κάθε ξεκίνημα, η αρχή της ζωής αλλά και ένα 
αφιέρωμα στις ιστορίες που το τέλος τους είναι μια καινούργια αρχή.



«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»

• Αφιερώνουμε τον Φεβρουάριο στην τέχνη με μια παρουσίαση του 
κινήματος Bauhaus που γεννήθηκε στη Γερμανία πριν 100 χρόνια το 
1919 και επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη όχι μόνο της μοντέρνας 
τέχνης αλλά και την αντίληψή μας για σημαντικά θέματα όπως η 
εκπαίδευση και ο σχεδιασμός των σχολείων. 

• Στις βιβλιοθήκες θα μιλήσουμε και θα σχεδιάσουμε το σχολείο που 
ονειρευόμαστε, θα εμβαθύνουμε στην έννοια του σχεδιασμού ενός 
αντικειμένου, θα συνθέσουμε μια αφίσα με την τεχνική του κολάζ, 
αλλά και θα χορέψουμε με κουστούμια που περιορίζουν την 
ελευθερία των κινήσεων μας ακολουθώντας τις οδηγίες του Όσκαρ 
Σλέμερ.



«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»

• Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της ποίησης και οι βιβλιοθήκες θα 
αφιερώσουν τις συναντήσεις τους στη Σελήνη, αγαπημένο θέμα 
παλιότερων αλλά και σύγχρονων ποιητών. 

• Ταυτόχρονα, όμως, το 2019 σηματοδοτεί και την επέτειο των 50 
χρόνων από το 1969 όταν ο άνθρωπος έκανε το πρώτο του βήμα στο 
φεγγάρι.

• Τον Απρίλιο, γιορτάζει το βιβλίο. Στις βιβλιοθήκες γιορτάζουμε τις 
ιστορίες που υφαίνονται και ράβονται και βρίσκουμε τις ομοιότητες 
ανάμεσα στο ράψιμο και το γ-ράψιμο.



«Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»

• Ο Μάιος είναι μήνας ιστορίας για τις βιβλιοθήκες που προτείνουν 
στα παιδιά να περπατήσουν με οδηγό τα βιβλία ιστορίας πάνω στα 
τείχη διαφορετικών πολιτισμών από την Κίνα ως την 
Κωνσταντινούπολη.

• Κάθε μήνα, οι βιβλιοθήκες του ΔΕΒ συντονίζουν τις δράσεις τους 
στην ιστοσελίδα network.nlg.gr όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να 
ενημερωθούν για το πρόγραμμα ενώ ταυτόχρονα μοιράζονται τις 
αναγνωστικές τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας 
τα hashtag #exoumethema και #forEBEr.

https://network.nlg.gr/


Εκπαίδευση ενηλίκων

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ΕΒΕ

1. 2899 βιβλία
• από τα 7.000 ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα

• Από τα >170.000 εν κυκλοφορία έντυπα βιβλία στην ελληνική γλώσσα

2. ευρείας αναγνωστικότητας, 

3. ελληνικά ή μεταφράσεις στα ελληνικά

4. Εγχείρημα χρηματοδότηση από τη δωρεά του ΙΣΝ στην ΕΒΕ

5. Δωρεάν για τους εξ αποστάσεως πιστοποιημένους
εγγεγραμμένους αναγνώστες της ΕΒΕ



2899



Εκπαίδευση ενηλίκων
Πληροφοριακές πηγές υπάρχουν παντού

• Στην ΕΒΕ (ΚΠΙΣΝ, Βαλλιάνειο, Βοτανικό) 

• 275.000.000 ηλεκτρονικά τεκμήρια

• π.χ. στον περίβολο και το κηπάριο του Βαλλιανείου (ΕΒΕ) 
διατίθεται online το Harvard Law Review (με embargo)

Ποιοι χρειάζονται αυτά τα τεκμήρια

• πόσοι το γνωρίζουν

• πόσοι το χρησιμοποιούν





274.566.445



Προκλήσεις για τις δημόσιες βιβλιοθήκες

Δια βίου μάθηση βιβλιοθηκονόμων για νέες ομάδες αναγνωστών
• Εντυποανάπηροι
• Μετανάστες

• Libero ΕΒΕ



Δοκιμή γνώσεων - δεξιότητες
1. AACR2 - RDA FRBR

2. MARC - BIBFRAME

3. ZOTERO - MENDELEY

4. DOAJ 

5. DOAR

6. ΚΑΛΛΙΠΟΣ
7. Κόμβος δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΕΒΕ διάσωση δεδομένων)
8. efimeris.nlg.gr

9. et.gr

10. ΕΒιΒα (ελληνική βιβλιοθηκονομική βάση)

Δωρεάν και προσβάσιμα



Ελληνικές δημόσιες Βιβλιοθήκες
και Διά Βίου Μάθηση

Ευθύνη των δημοσίων βιβλιοθηκών / βιβλιοθηκονόμων:

1. Η δια βίου μάθηση ημών των ιδίων

2. Η προσέγγιση και μετατροπή δυνητικών μη εισέτι χρηστών σε
ενεργούς αναγνώστες αξιοποιητές

3. Παροχή πληροφοριακής παιδείας, προϋπόθεση για τη δια βίου 
μάθηση

Κύριος ρόλος βιβλιοθηκονόμων η παροχή πληροφοριακής
παιδείας



Οι αντιρρήσεις … ευπρόσδεκτες, 
σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


