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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε μία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, η επιτυχία μιας στρατηγικής ανάπτυξης εξαρτάται, 

κυρίως, από την  κοινωνική συναίνεση και τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών και 

οικονομικών δυνάμεων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στον έλεγχο όλων των 

απαραίτητων μέτρων πολιτικής.  Ο πολιτισμός δεν είναι βέβαια η συσσώρευση πολιτιστικών 

δομών χωρίς στρατηγικό στόχο.  

Πολιτισμός είναι η έκφραση ενός συστήματος αξιών και η αναδημιουργία του με αισθητικούς 

και υλικούς όρους. Πολιτισμός είναι επίσης η εκπαίδευση του πολίτη αφενός στην 

κατανόηση για την συμμετοχή του στην αισθητική απόλαυση και αφετέρου στην εκπαίδευση 

του για την απόκτηση δεξιοτήτων παραγωγής πολιτισμού. 

 Το βιβλίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά του πολιτισμού. Σ’ αυτό ο άνθρωπος μπορεί 

να καταγράψει τις σκέψεις και τις γνώσεις του, μεταφέροντας τα στο μέλλον. Ο ρόλος του 

βιβλίου ανέκαθεν ήταν η μόρφωση του ανθρώπου, η διαιώνιση του πνεύματος, η εξέλιξη της 

διανόησης, ακόμη και το πέρασμα σε άλλους κόσμους. Σταθμός για την ιστορία του βιβλίου, 

ήταν η ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο το 1445. Η αξία του βιβλίου ως 

μέσο είναι ανεκτίμητη, καθώς συνέβαλε στην διάδοση της επιστήμης και έκανε την γνώση 

προσιτή στο ευρύ κοινό. 

 Στις μέρες μας το βιβλίο φαίνεται να έχει παραμεριστεί, και τη θέση του να καταλάβει η 

γραμματική της εικόνας και η λογική της τηλεόρασης. Σ΄αυτό σημαντικό μερίδιο ευθύνης 

έχει η πολιτεία με το σύστημα της εκπαίδευσης, την έλλειψη οργανωμένου δικτύου 

βιβλιοθηκών και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία και το κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Σε μια εποχή που ο πολιτισμός και το άτομο κατακερματίζονται από την λογική 

της αγοράς, το βιβλίο ανεξαρτήτου μορφής είναι πολύτιμος σύμμαχος και όχημα για την 

πνευματική ανάπτυξη και την μάχη απέναντι στην βαρβαρότητα.  

Το ελληνικό βιβλίο όπως άλλωστε και το βιβλίο της κάθε χώρας ξεχωριστά, διέγραψε τη δική 

του πορεία μέσα στο χώρο και τον χρόνο, ταξίδεψε μέσα στη ελληνική  ιστορία, την 

επηρέασε και επηρεάστηκε από αυτή, ισχυροποίησε τον επικοινωνιακό του χαρακτήρα, 



διεκδίκησε και βρήκε τη θέση του μέσα στο ελληνικό πολιτιστικό περιβάλλον και την 

ελληνική  αγορά.  

Οι βιβλιοθήκες διαδραμάτισαν  σημαντική συμβολή στην κατεύθυνση αυτή και συνέβαλλαν 

στην διάδοση του βιβλίου, στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και στην ενίσχυση της αγοράς. 

Παρόλα αυτά η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες είναι από τις τελευταίες χώρες σε 

ανάγνωση βιβλίων καθώς το βιβλίο δεν προβάλλεται ως μέσο πολιτισμού και έχει μετατραπεί 

σε εμπόρευμα. 

 Από την άλλη η έλευση των e-books δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για το βιβλίο διεθνώς το 

οποίο καλούμαστε και εμείς ως χώρα και ως φορείς να αντιμετωπίσουμε. Το ηλεκτρονικό 

βιβλίο νοείται όχι μόνο ως η ψηφιακή έκδοση ενός συμβατικού βιβλίου αλλά ως δυναμικό 

και διαδραστικό μέσο μάθησης και ως πολυμεσικό εργαλείο γνώσης. Με την έννοια αυτή ο 

όρος του νέου μέσου συνδέεται άμεσα και με την πρόσβαση του χρήστη σε κείμενα, ήχους 

και εικόνες, τα οποία συνιστούν ένα σύνθετο δυναμικό περιβάλλον μάθησης το οποίο πρέπει 

να διερευνηθεί και αποτυπωθεί.  

Επομένως για τη χάραξη μιας στρατηγικής για το νέο ρόλο του βιβλίου στην χώρα μας θα 

πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσο και το πως η δημόσια ανάγνωση, σε οποιαδήποτε 

μορφή, μπορεί να αναχθεί σε καθήκον στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής εν μέσω 

οικονομικής κρίσης.   

Οφείλει η Πολιτεία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο κατά την διανομή των δυνατοτήτων 

ανάγνωσης και να προσδιορίσει το ρόλο των φορέων πληροφόρησης. Στην Ελλάδα δεν 

υπήρξε ποτέ συστηματική πολιτική βιβλίου, απ' όποιους φορείς κι αν εκφράζεται αυτή, από 

το υπουργείο Παιδείας ή από το υπουργείο Πολιτισμού. Μερικά αποσπασματικά μέτρα, που 

άλλοτε μένουν ημιτελή και χωρίς συνέχεια και άλλοτε τορπιλίζονται εν τη γενέσει τους δεν 

είναι ικανά να διαμορφώσουν μια αναπτυξιακή πολιτική βιβλίου στην Ελλάδα. 

Μια συστηματική πολιτική βιβλίου περιλαμβάνει: α) το εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών β) 

τους θεσμούς που θα ενισχύουν την ανάγνωση, τη βιβλιοφιλία και το κύρος του βιβλίου ως 

πνευματικού αγαθού, γ) την ενίσχυση του τομέα της παραγωγής και της διακίνησής του 

(βιβλίου). δ) τη διαρκή επικοινωνία με όλους τους παράγοντες του βιβλίου, στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, ε) την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών (e-book, κ.λπ), η) την αξιοποίηση του 

βιβλίου ως εργαλείο εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.  



2 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

Η θέση της βιβλιοθήκης στην εποχή µας έχει ένα μεγάλο και αποφασιστικό ρόλο στη 

διάδοση των γνώσεων, τέτοιον που ποτέ δεν είχε. Παρόλο που τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης έχουν αυξηθεί, το βιβλίο σε οποιαδήποτε μορφή εξακολουθεί να παραµένει ο 

βασικός φορέας γνώσεων και µια ανεξάντλητη πηγή μάθησης, πληροφοριών και ψυχαγωγίας. 

Η ύπαρξη και λειτουργία των βιβλιοθηκών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

που συμβάλλουν στην πνευματική άνοδο της κοινωνίας. Η βιβλιοθήκη διαδραματίζει 

καθοριστικό παράγοντα στη σύνδεση του παιδιού µε το βιβλίο, είτε αυτή βρίσκεται στο σπίτι, 

είτε στην τάξη, είτε είναι έξω από το περιβάλλον του παιδιού. 

 Οι βιβλιοθήκες αποτελούν χώρους όπου είναι συγκεντρωμένα τα πνευματικά τεκμήρια της 

πατρογονικής µας κληρονομιάς, αλλά και της πνευματικής κληρονομιάς όλου του κόσµου. 

∆ίνουν τη δυνατότητα σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, μορφωτικού επιπέδου, 

ηλικίας και φυσικής κατάστασης, να έρθουν σε επαφή µε τη γνώση και να ενηµερωθούν για 

τον πλούτο του ανθρώπινου πνεύματος. 

Οι βιβλιοθήκες, ως υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς και οι ίδιοι οι βιβλιοθηκονόμοι, με 

δεδομένο το ρόλο τους ως μεσολαβητές ανάμεσα στο χρήστη θεωρούνται οι πλέον 

κατάλληλοι για την ενίσχυση μιας εθνικής πολιτικής βιβλίου δεδομένου ότι: 

➢ ενθαρρύνουν την ύπαρξη μιας πολιτισμένης, δημοκρατικής κοινωνίας με την 

εξυπηρέτηση των αναγκών ολόκληρης της κοινότητας παρέχοντας ανοικτή 

πρόσβαση σε όλους 

➢ οικειοποιούνται την έννοια του μαθησιακού οργανισμού μεταμορφώνοντας τις 

βιβλιοθήκες σε «μαθησιακές βιβλιοθήκες» 

➢ καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό με την προσφορά ελκυστικών και 

ευχάριστων χώρων στους πολίτες 

➢ εξυπηρετούν τις ανάγκες των ειδικών ομάδων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 

τους  έφηβους, τους ηλικιωμένους, τους άνεργους, κλπ 

➢ υποστηρίζουν την υιοθέτηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της 

ηλεκτρονικής υγείας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής μάθησης με 

την παροχή συνεχούς, αντικειμενικής και φιλικής προς το χρήστη πρόσβασης, καθώς 

επίσης και με την εκπαίδευση στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης 

➢ παρέχουν το απαραίτητο περιβάλλον για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών  

 



Το Εθνικό Δίκτυο και οι πολιτικές των κάθε είδους βιβλιοθηκών αποτελούν αναμφισβήτητη 

προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας τους, είτε αναφέρονται σε γενικότερα θέματα 

ανάπτυξης, είτε σε ειδικότερες υπηρεσίες προς τους χρήστες, σε πηγές χρηματοδότησης, σε 

προβολή των παρερχομένων υπηρεσιών, συνεργασίες κ.ά. 

Επομένως, απαιτείται: 

➢ σωστός σχεδιασμός, 

➢ σαφώς περιγεγραμμένο πολιτικό πλαίσιο και 

➢ σαφείς κατευθύνσεις και συνεργασίες σε διυπουργικό επίπεδο, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως πύλες στη γνώση και στη δια βίου μάθηση 

 

Το εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών συμβάλλει στην ενίσχυση του βιβλίου και εγγυάται ότι η 

πρόσβαση στα βιβλία θα είναι προσιτή για όλους. Επιπλέον οι στόχοι του εξυπηρετούν 

ξεχωριστά κάθε κρίκο που ανήκει στην αλυσίδα του βιβλίου λαμβάνοντας υπόψη τη λεπτή 

ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτιστική πολιτική του κράτους και τους φορείς που 

την υλοποιούν. Τέλος δεν νοείται εθνική πολιτική βιβλίου δίχως τον ενεργό ρόλο των 

βιβλιοθηκών.   

 

3 
ΕΘ   ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ 

 

Στη χώρα μας είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στην εξέταση των πολιτισμικών παραμέτρων 

οι οποίες επηρεάζουν την αναγνωστική συμπεριφορά. Το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται 

η ελληνική κοινωνία και διαμορφώνονται θεσμοί, συμπεριφορές αναγνωστικής πρακτικής 

είναι σύνθετο και πρέπει να εξεταστούν σύνθετα και τα πολύπλοκα προβλήματα όπως: 

οικονομική κρίση, πολυπολιτισμικότητα, ανεργία, το άγχος της επιβίωσης, η 

εγκληματικότητα, ο ρατσισμός, το κυνήγι του χρόνου και  οι  επαγγελματικές  υποχρεώσεις 

και εντέλει ο φόβος απέναντι σε όλα αυτά. 

Στις μέρες μας ο θεσμός της οικογένειας έχει αλλάξει και η μορφή με την οποία υφίσταται 

αναστέλλει ή παρεμποδίζει την εξοικείωση των παιδιών με την ανάγνωση. Από την άλλη το 

σχολείο αγνοεί ή αποσιωπά την κοινωνική πολυγλωσσία και την λειτουργικότητάς της για 

την εξοικείωση με την ανάγνωση, ενώ παράλληλα απουσιάζει ο επικοινωνιακός ρόλος του 

γραπτού και του προφορικού λόγου μέσα στις σχολικές τάξεις με αποτέλεσμα να μην 

κατανοείται η χρησιμότητα του γραπτού λόγου και της ταύτισης της ανάγνωσης με την 



απόλαυση. Η κρίση των θεσμών, αξιών και προτύπων πρέπει να αποτελέσει την αφορμή και 

τη βάση για την ενίσχυση της ανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και να αναδεικνύουν το κύρος 

του βιβλίου ως πνευματικού αγαθού. 

Οι βιβλιοθήκες ως θεσμός μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για την 

προώθηση και την  ενίσχυση της ανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και του κύρους του βιβλίου ως 

πνευματικού αγαθού. Οι βασικοί άξονες στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που έχει ήδη 

κατατεθεί από την ΕΕΒΕΠ για τη διαμόρφωση μιας αναγνωστικής πολιτικής στη χώρα μας 

με όχημα τις βιβλιοθήκες  είναι: 

 

➢ Άξονας (1): Εθνικό Συμβούλιο για την Αναγνωστική Πολιτική 

 

➢ Άξονας (2):  Ανάπτυξη εργαλείων & τρόποι προώθησης της ανάγνωσης: η διαχείριση 

των Συλλογών των Βιβλιοθηκών για την προώθηση της  φιλαναγνωσίας. 

Η αξιοποίηση και η περαιτέρω ενίσχυση των υπαρχόντων συλλογών των βιβλιοθηκών και 

των παιδικών τμημάτων καθώς και η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τους 

δημιουργούς και  την εκπαιδευτική κοινότητα σε  τοπικό επίπεδο αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση. 

 

➢ Άξονας (3): Ανάγνωση και Δια Βίου Μάθηση  - Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες 

Η διεξαγωγή μιας σχετικής έρευνας µπορεί  να αναδείξει τις ανάγκες και να διαμορφωθεί 

ένα πλαίσιο ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας. 

 

➢ Άξονας (4): Νέες τεχνολογίες και αναγνωστική πολιτική 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για διάφορες  

μορφές προώθησης της φιλαναγνωσίας   

 

➢ Άξονας (5): Ανάπτυξη συνεργασιών: δράσεις αναγνωστικής πολιτικής(στο        

Κέντρο και στην Περιφέρεια)- μελέτη και υιοθέτηση καλών Πρακτικών 

Η χάραξη, εφαρμογή και υλοποίηση μια αναγνωστικής πολιτικής μπορεί να γίνει με 

οριζόντιες δράσεις και Τοπικές εφαρμογές ή και με Τοπικές δράσεις και εφαρμογές στο 

πλαίσιο μιας διυπουργικής συνεργασίας. Απαραίτητη κατά το σχεδιασμό είναι και η  

μελέτη και η υιοθέτηση καλών πρακτικών.  

 



4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Η σύγχρονη εκδοτική αγορά αποτελείται από δυο είδη εκδοτικών οίκων που ανταποκρίνονται 

σε διαφορετικό αναγνωστικό κοινό. Έτσι από τη μια έχουμε τους μεγάλους εμπορικούς 

εκδοτικούς οίκους και από την άλλη τους μικρούς με βιβλία εξειδικευμένου περιεχομένου. 

Ταυτόχρονα έχουμε και δυο πόλους τον εμπορικό και τον πολιτιστικό όπου ο καθένας 

απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό και σε διαφορετική αγορά.  

Παράλληλα θεωρείται ότι υπάρχει μια έντονη εμπορευματοποίηση του βιβλίου ως προϊόν που 

συνοδεύεται από ακραίες καταναλωτικές τάσεις, υπερβολική χρήση των μεθόδων του 

μάρκετιγκ και μια καταχρηστική προβολή των παραγόντων του βιβλίου με ορατό πλέον τον 

κίνδυνο για παραδοσιακούς κλάδους του βιβλίου όπως είναι οι βιβλιοπώλες. Παρόλα που τα 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς έχουν μια σταθερή και σημαντική 

ανοδική πορεία η οικονομική κρίση είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει αρνητικά τα δεδομένα 

αυτά.  

Παρά ταύτα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια επισταμένη προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί 

η πολιτική της παραγωγής και διακίνησης με βασικούς άξονες τη διάδοση και προώθηση του 

βιβλίου σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, τη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, β) 

την ανάπτυξη της αγοράς του βιβλίου, γ) τη βελτίωση της δομής του εκδοτικού – 

βιβλιοπωλικού κλάδου με έρευνες-μελέτες που θα υποκύπτουν σε σχεδιαστικά πλάνα με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης στο πλαίσιο μιας κουλτούρας συνεργασίας και 

θεμιτού ανταγωνισμού.    

Επίσης σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έχει αυξηθεί σημαντικά η κίνηση στις δανειστικές 

βιβλιοθήκες. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει αντιμετωπιστεί αρνητικά στο πλαίσιο ενός 

αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά ως μια ευκαιρία για συνεργασία με τις κατά τόπους  

βιβλιοθήκες καθώς οι βιβλιοθήκες μπορεί να αποτελούν και τον πλέον ενδεδειγμένο και 

κατάλληλο χώρο για την προώθηση του βιβλίου(προϊόντος) για την αγορά του βιβλίου.   

Στο σημείο αυτό προτείνεται: 

➢ Να ενθαρρύνονται ευρύτερες συνεργασίες και δίκτυα ανάμεσα στις διάφορες 

επαγγελματικές ομάδες στην αγορά του βιβλίου  

➢ Να αντιμετωπιστούν προβλήματα δυσλειτουργία της αγοράς  

➢ Να ενισχυθούν κοινές δράσεις/εκδηλώσεις όλων των φορέων του βιβλίου (εκδότες 

βιβλιοπώλες, βιβλιοθήκες).  



➢ Να  προετοιµαστεί για αυτή τη νέα ηλεκτρονική εποχή και να συγχρονιστεί έγκαιρα µε 

την χρήση των νέων μέσων όσον αφορά την παραγωγή και την διακίνηση του νέου 

προϊόντος(υπηρεσία).  

Επίσης μια εθνική πολιτική βιβλίου δεν μπορεί να μη συμπεριλάβει και το σημαντικό 

μερίδιο ευθύνης για την διάδοση / διακίνηση του βιβλίου που διαδραματίζουν τα και τα 

ΜΜΕ(τηλεόραση, τύπος, ραδιόφωνο, διαδίκτυο), καθώς το βιβλίο ως μέσο επικοινωνίας 

πάντοτε άλλαζε και προσπαθούσε να συμπορεύεται με την κοινωνία. Οφείλει να εξετάζει 

τους νέους τρόπους απόκτησης και συνάντησης του κοινού με το βιβλίο καθώς δεν είναι 

απαραίτητο ο αναγνώστης να είναι παρών για να δει ένα βιβλίου ή να ενημερωθεί για 

αυτό. Συγχρόνως θα πρέπει να διερευνήσει και τους νέους τρόπους παραγωγής διάδοσης 

και διακίνησης του βιβλίου καθώς διεθνοποιούνται συνεχώς και αναπτύσσονται τα 

ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, το ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ,. Η καταγραφή των νέων τάσεων 

και η διατύπωση των θέσεων/ τρόπων αντιμετώπισης μπορεί να γίνει στο πλαίσιο ενός 

εθνικού παρατηρητηρίου με την εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων.   

 

5 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην 

παραγωγή ενός προϊόντος, όταν ο τρόπος παραγωγής αυτού του προϊόντος είναι πιο 

αποτελεσματικός σε αυτή τη χώρα από ότι είναι στα υπόλοιπα κράτη. Ο πολιτισμός συνιστά 

ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία του εμπορικού σήματος της Ελλάδας και μαζί με τον 

τουρισμό σκιαγραφούν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της χώρας στην παγκόσμια συνείδηση. 

Ως τμήμα ενός brand, ο πολιτισμός λειτουργεί ενδυναμωτικά για όλες τις υπόλοιπες 

παραμέτρους που επιθυμεί να προβάλλει μια χώρα. Καταδεικνύει τις εσωτερικές αξίες ενός 

έθνους, μέσω της ποιοτικής και αναβαθμισμένης διαφοροποίησής του. Η πολιτιστική 

κληρονομιά προσθέτει βάθος και κύρος, δρα σα μαγνήτης για τον τουρισμό και παρέχει μια 

εντύπωση υψηλής ποιότητας διαβίωσης.  

Στο πλαίσιο αυτό εμπνευσμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις με ιδιαίτερο κοινωνικό ή 

μορφωτικό κύρος με επίκεντρο το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες μπορεί να λειτουργούν  θετικά, 

αφού δύνανται να προσελκύσουν επιπλέον ομάδες κοινού. Επίσης καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικά δρώμενα κ.α., με το ίδιο αντικείμενο θα  

παρουσιάζουν το πολιτιστικό στοιχείο και θα αποτελούν επικοινωνιακό δίαυλο, συγκριτικά 



με τα καταναλωτικά προϊόντα, αφού δε χρειάζεται ειδική τοποθέτηση στην παγκόσμια αγορά, 

ούτε πρόβλεψη για κατάλληλη συσκευασία και εμπορική διαφοροποίηση. 

 Η διαρκής ελληνική παρουσία και φιλοξενία της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις, η στήριξη 

Ελλήνων συγγραφέων και η προώθηση των βιβλίων τους στο εξωτερικό, οι συναντήσεις 

γνωριμίας ξένων φορέων με την ελληνική παραγωγή και τα διεθνή αφιερώματα στους 

αρχαίους Έλληνες κλασικούς είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται αποσπασματικά και όχι 

στο πλαίσιο μιας στρατηγικής, με την απουσία ουσιαστικού συντονισμού με ασαφή 

καθορισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών όπου δημιουργούν συχνά περισσότερα προβλήματα 

παρά επιλύουν. Οι παραπάνω δράσεις λειτουργούν αποσπασματικά ή συμπληρωματικά, αφού 

προκρίνεται ως μεμονωμένη προβολή της δραστηριότητας, αντί της υπαγωγής αυτής στο 

ευρύτερο πλαίσιο του brand Ελλάδα στο πλαίσιο μιας διυπουργικής συνεργασίας με άλλα 

υπουργεία(Υπουργείο Εξωτερικών).  Η συγκεκριμένη πρακτική μαρτυρά την ανυπαρξία 

κοινού στρατηγικού οράματος μεταξύ των εθνικών εταίρων, καθώς και την περιορισμένη 

απήχηση του εμπορικού σήματος της χώρας στο εσωτερικό. 

Για την προβολή της σύγχρονης δημιουργίας στο εξωτερικό στο πλαίσιο μιας οργανωμένης 

πολιτιστικής πολιτικής προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση του συνόλου του πολιτιστικού 

δυναμικού και των πολιτιστικών πόρων της χώρας. Η ανυπαρξία δομών που βοηθούν στη 

χάραξη αυτής της πολιτικής για τη σύγχρονη δημιουργία, η έλλειψη συνεργασίας και η 

στοχευμένη πολιτική από τους διάφορους φορείς του βιβλίου αποτελούν τη σημερινή 

πραγματικότητα.  

Προτείνεται η δημιουργία θεσμών οι οποίοι θα σχεδιάσουν, χαράξουν, υλοποιήσουν  

πολιτικές και θα αξιοποιήσουν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας προκειμένου να 

διαμορφωθεί ένα κατά το δυνατόν ενιαίο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας των 

φορέων αυτών.  

Επίσης οι ελληνικές συλλογές που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες των ξένων χωρών και η 

κατάλληλα αξιοποίηση και ανάδειξή τους μπορούν να αποτελέσουν και να υλοποιήσουν ένα  

ένα σημαντικό μέρος αυτής της πολιτικής πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.  

 

6 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και η διείσδυση 

τους στις διαδικασίες της παραγωγής, της εργασίας, της επικοινωνίας και της κουλτούρας 

επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης.  Οι αλλαγές στον 



τομέα αυτό αναµένονται να είναι τεράστιες και το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να 

προετοιµαστεί για αυτή τη νέα ηλεκτρονική εποχή και να συγχρονιστεί µε την πρωτόγνωρη 

δυναµική των καιρών.  

Σιγά σιγά οι νέες τεχνολογίες καλύπτουν όλο και µεγαλύτερο µέρος τόσο της εργασιακής όσο 

και της καθηµερινής µας ζωής.  Ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να προσαρµοστεί στο 

νέο,  το καινούργιο,  το σύγχρονο διαµορφώνοντας το περίγραµµα της νέας κοινωνίας που 

αναδύεται,  χωρίς όµως να µπορεί να προσδιορίσει επακριβώς ποιες αλλαγές θα γίνουν στο 

κοινωνικό µας περιβάλλον,  τις ανθρώπινες σχέσεις τα πρότυπα τις αξίες και τις 

συµπεριφορές.  

Σήμερα διαπιστώνεται ότι από τη μια έχουμε να διαχειριστούμε τη νέα ηλεκτρονική  μορφή 

του εντύπου (βιβλίο, περιοδικό, κ.λπ) και από την άλλη, σε ένα μεγάλο ποσοστό, η μη 

εξοικείωση  ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού με τα νέα εργαλεία και εφαρμογές. 

Ταυτόχρονα ανακύπτει ο ψηφιακός αναφαλβητισμός. Το είδος αυτό του αναλφαβητισµού 

έχει προκύψει λόγω της όλο και αυξανόµενης εξέλιξης της τεχνολογίας και της εισόδου 

αυτής σε όλους τους τοµής της καθηµερινής ζωής του ανθρώπου. Στην αύξηση του ψηφιακού 

αναλφαβητισµού ρόλο παίζουν και ο οργανικός και λειτουργικός αναλφαβητισµός, καθώς οι 

αναλφάβητοι άνθρωποι δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την τεχνολογία και να έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε αυτή.  

Τα αίτια του τεχνολογικού αναλφαβητισµού συνήθως έχουν να κάνουν µε την ηλικία, το 

φύλο, την εκπαίδευση και τον τόπο κατοικίας (στις αστικές περιοχές παρουσιάζεται λιγότερο 

το φαινόµενο του ψηφιακού αναλφαβητισµού). Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα του 

φαινοµένου είναι η δηµιουργία ανισοτήτων στον χώρο της εύρεσης εργασίας, καθώς οι 

λιγότερο εξοικειωμένοι µε την τεχνολογία δεν µπορούν να είναι το ίδιο ανταγωνιστικοί, µε 

κάποιους που χειρίζονται άπταιστα τις νέες τεχνολογίες.   

Παρά τα τεχνικά ζητήματα τα οποία καθυστερούν να επιλυθούν, τα ηλεκτρονικά βιβλία 

σύντομα θα επικρατήσουν. Οι συγγραφείς θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την νέα 

τεχνολογία η οποία κυριαρχεί σταδιακά, ενώ οι βιβλιοθηκονόμοι θα διαχειρίζονται ολοένα 

και περισσότερα βιβλία. Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) προσφέρουν πολλές επιλογές, 

κείμενο, ήχο, ακόμα και κινούμενες εικόνες, που μπορούν να διαβαστούν μέσα από μια 

ποικιλία συσκευών (computers, iPods, PDAs).  

Ο όρος ηλεκτρονικό βιβλίο απαντάται στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ως ebook, e-textbook, 

web textbook, online textbook, digital textbook και δηλώνει την έκδοση ενός έντυπου βιβλίου 

σε ηλεκτρονική μορφή pdf (portable document format).  

 



Μια  Εθνική πολιτική βιβλίου πρέπει να περιλαμβάνει πλέον με σαφή και οριοθετημένο 

τρόπο τη διαχείριση της νέας μορφής του προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση του 

ψηφιακού γραμματισμού ο οποίος  πρέπει να στοχεύει:  

➢ Στην πρόσβαση στην πληροφόρηση κάθε είδους,  καθώς και σε εκπαιδευτικό και 

μορφωτικό περιεχόµενο 

➢ Στη  πρόσβαση στην εργασία,  και νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε ευπαθείς οµάδες(π.χ.  

ΑµΕΑ,  ηλικιωµένοι,  πολίτες που ζουν σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές,  άνεργοι, 

κλπ) 

➢ Στην ευκολότερη διεκπεραίωση των σχέσεων µε το κράτος µέσω των ψηφιακά 

παρεχόμενων δηµόσιων υπηρεσιών.  

➢ Στην αυξημένη παραγωγικότητα στην εργασία και περισσότερες ευκαιρίες ευέλικτης 

απασχόλησης 

➢ Στη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε άτοµα και κοινωνικές οµάδες από όλο τον 

κόσµο µέσω πολυάριθµων εφαρµογών κειµένου, εικόνας και ήχου 

➢ Στην ενδυνάµωση του πολίτη ως καταναλωτή, µέσω της δυνατότητας προεπισκόπησης 

διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών από όλο τον κόσµο,  σύγκρισης τιµών και επιλογή της 

πλέον συµφέρουσας για αυτόν προσφοράς 

 

Επίσης μεταξύ των θεμάτων που μπορεί να θέσει ως αντικείμενο συζήτησης είναι: 

➢ Τι σημαίνει «ηλεκτρονική ανάγνωση»; Πώς διαβάζουμε «ψηφιακά»; 

➢ Πόση ικανοποίηση μας επιφυλάσσει σήμερα η τεχνολογία (τα smartphones, τα tablet PCs, 

οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες-ereaders;) 

➢ Τι ακριβώς πληρώνουμε όταν αγοράζουμε ένα ebook και σε τι διαφέρει αυτό από το να 

κατεβάζουμε δωρεάν κείμενα, ειδήσεις, βίντεο, κλπ. από το διαδίκτυο; 

➢ Τι επίδραση έχουν τα ψηφιακά μέσα στον τρόπο που γράφεται και διαβάζεται σήμερα η 

λογοτεχνία; (όπως, επίσης, τα παιδικά βιβλία, οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, τα 

εκπαιδευτικά βιβλία, τα δοκίμια;) 

➢ Πώς αλλάζει ο ρόλος όσων συνδέονται με τον κύκλο ζωής του βιβλίου - αρχίζοντας από 

τους συγγραφείς και περνώντας στους εκδότες, τους βιβλιοπώλες, μέχρι και τους 

τυπογράφους; 

➢ Θα αυξηθεί ο αριθμός των εκδόσεων εξαιτίας του ψηφιακού βιβλίου και του print-on-

demand; Θα αποκτήσουμε πιο εύκολη πρόσβαση προς τα κείμενα που μας ενδιαφέρουν 

περισσότερο; 



➢ Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική σε σχέση με το «κλείδωμα» ή όχι των ebooks και ποια 

είναι τα σημαντικότερα επιχειρήματα υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης; 

➢ Υπάρχουν άραγε όρια στο μοντέλο της «δωρεάν, ελεύθερης ροής» περιεχομένου στο 

διαδίκτυο (faucet model); Πώς μπορεί να αποφύγει ο κόσμος του βιβλίου τα παθήματα 

της μουσικής βιομηχανίας και του σινεμά; 

➢ Επίσης ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν την παραγωγή, την διακίνηση, το 

δημόσιο δανεισμό και τη διαχείριση της νέας μορφής του βιβλίου καθώς χαρακτηρίζεται  

ως υπηρεσία αποτελούν αντικείμενο διαλόγου και λήψης σχετικών αποφάσεων/μέτρων.    

 

7 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 Το βιβλίο ως εργαλείο εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με τις  πολιτικές των φορέων δια 

βίου εκπαίδευσης οι οποίες  ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του φορέα, και τον σκοπό 

τον οποίο επιδιώκουν.  

Σήμερα εν μέσω οικονομικής κρίσης στο νέο πολύ-πολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον η έννοια της δια βίου μάθησης εκτός από την εκπαιδευτική και κοινωνική της 

διάσταση προσεγγίζεται και με οικονομικούς όρους. Αντιμετωπίζεται και ως κοινωνικό 

προνόμιο αλλά και ως οικονομική ανάγκη. Επομένως είναι αναγκαίο η εξέταση ενός 

μοντέλου με εμφανή το ρόλο του βιβλίου  αλλά και των φορέων που σχετίζονται με αυτό που 

θα προσφέρει ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλλου, χρώματος 

ή άλλων ατομικών χαρακτηριστικών και θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης και 

θα καλύπτει τη μάθηση καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου από την παιδική μέχρι την 

γεροντική ηλικία και από την είσοδό του στην αγορά εργασίας μέχρι την αποχώρησή του από 

αυτή.  

Η στρατηγική της δια βίου μάθησης περιλαμβάνει: α) την υιοθέτηση ενός σαφούς και 

ξεκάθαρου οικονομικού και νομικού πλαισίου. β) την προώθηση ευέλικτων μορφών 

εκπαίδευσης, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ατομικές ανάγκες και θα καλύπτουν τις 

δυσπράγουσες κοινωνικές ομάδες γ) την οικοδόμηση συνεργασιών. 

Οι βιβλιοθήκες αποτελούν βασικό χώρο για την υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της 

πληροφοριακής παιδείας καθώς:  

 



➢ Eνισχύουν δράσεις αυτομόρφωσης, μια παραδοσιακή λειτουργία της βιβλιοθήκης που 

ενισχύει το άτομο στην εξατομικευμένη προσέγγιση της γνώσης.  

➢ Υποστηρίζουν με το υλικό της και τις λειτουργίες της τις τυπικές ή άτυπες μορφές 

εκπαίδευσης, όπως την εκπαίδευση στο σχολείο, τα σεμινάρια επιμόρφωσης, τις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ. 

➢ Διοργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις για τους χρήστες ή για το ευρύτερο κοινό τους, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την πληροφοριακή παιδεία. 

➢ Φροντίζουν για την επιμόρφωση και συνεχή επαγγελματική βελτίωση των 

βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα αποτελέσουν τους εκπαιδευτές στα 

προγράμματα πληροφοριακής παιδείας της βιβλιοθήκης. 

➢ Εξασκούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των χρηστών εισάγοντας καινοτόμα έργα 

και προγράμματα δια βίου μάθησης, προσεγγίζοντας όλους τους χρήστες κατά ηλικιακή, 

μορφωτική ή εκπαιδευτική κατηγοριοποίηση. 

➢ Συνεργάζενται με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς όπως σχολεία όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πολιτιστικούς 

οργανισμούς για συνδιοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται 

στον πληθυσμό της κοινότητας που εξυπηρετούν.  

Στη σημερινή ηλεκτρονική και ψηφιακή κοινωνία της γνώσης δίνεται έμφαση σε δεξιότητες 

που σχετίζονται με τη διαχείριση της γνώσης. Οι δεξιότητες του σημερινού βιβλιοθηκονόμου 

δεν αφορούν μόνο τις βιβλιοθηκονομικές γνώσεις, αλλά και ευρύτερα την απόκτηση 

δεξιοτήτων πληροφορικής και τεχνολογικών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

διδασκαλίας, διαπροσωπικών σχέσεων, θεματικής εξειδίκευσης ανάλογα με το είδος της 

βιβλιοθήκης στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του, δεξιότητες χειρισμού γραπτού και 

προφορικού λόγου και γλωσσών και πολλά άλλα. 

Είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της χάραξης μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλίου και την αξιοποίηση 

του ως εργαλείου μάθησης οι βιβλιοθήκες να διαδραματίσουν έναν προεξάρχοντα ρόλο 

καθώς μπορούν να υποστηρίξουν στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης τη μη τυπική ή μη 

επίσημη εκπαίδευση (non formal education), η οποία ορίζεται εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, και την άτυπη εκπαίδευση (informal education) που θεωρείται 

η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει και αποκτά 

στάσεις, αξίες, ικανότητες - δεξιότητες και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις 

επιδράσεις που δέχεται  από το περιβάλλον του, όπως η οικογένεια, η γειτονιά, η εργασία, το 

παιχνίδι, οι βιβλιοθήκες. 

 



8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όλα δείχνουν ότι μπορεί η ευρωπαϊκή πραγματικότητα να μην επιτρέπει προς το παρόν 

γοργότερους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά στις ΗΠΑ οι εκδότες προβλέπουν ότι το ψηφιακό 

βιβλίο θα αγγίξει το 50% της αμερικανικής αγοράς σε μια πενταετία. Το σίγουρο είναι ότι η 

ψηφιοποίηση, είτε μακροπρόθεσμα είτε βραχυπρόθεσμα, πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη. Η 

εξέλιξή της όμως δεν είναι πάντοτε χωρίς κινδύνους, ειδικά σ’ ό,τι αφορά την προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων και τη χρήση και ανάδειξη του ψηφιοποιημένου αρχειακού 

υλικού, κάτι που απαιτεί προσοχή και επαγρύπνηση τόσο από την πολιτεία όσο και από τους 

επαγγελματίες. 

 

Είναι πλέον γεγονός αναμφισβήτητο ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών 

δυνατοτήτων στον χώρο του βιβλίου και, συγκεκριμένα, η ανάδειξη της ψηφιοποίησης 

ως εργαλείο μεγαλύτερης πρόσβασης στην πολιτιστική δημιουργία, αποτελεί με τη 

διάδοση της φιλαναγνωσίας το άλλο μεγάλο διακύβευμα του παρόντος και του 

μέλλοντος για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής από τους φορείς του βιβλίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


