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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

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

διάδοση των γνώσεων. Η ύπαρξη και λειτουργία των βιβλιοθηκών είναι ένας από τους πιο 

σηµαντικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην πνευµατική άνοδο της κοινωνίας. Αποτελούν 

τους 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. 

Σήµερα στην εποχή της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες στη 

χώρα µας καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, προκειµένου να 

συµβάλουν στην αντιµετώπιση των κρίσιµων καταστάσεων του τόπου. Η θέση τους στον 

κοινωνικό ιστό και τα µέσα που διαθέτουν επιτρέπει την προσέγγιση του πολίτη για 

πρόσβαση σε υπηρεσίες από την προνηπιακή έως την τρίτη ηλικία.  

Η Εθνική Πολιτική ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών πέραν των θεσµικών και των οργανωτικών 

δοµών, περιλαµβάνει κυρίως και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι βιβλιοθήκες ώστε να 

αντιµετωπιστούν τα καθηµερινά προβλήµατα του πολίτη. Η ενίσχυση από την πολιτεία των 

υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων των δηµοτικών βιβλιοθηκών, στο πλαίσιο µιας Εθνικής 

Πολιτικής ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, θα είναι ένα σηµαντικό εγχείρηµα καθώς θα δίνει µια 

ανάσα στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει εν µέσω οικονοµικής κρίσης ο πολίτης της 

ελληνικής κοινωνίας που είναι: η ανεργία, η επιβίωση, η κατάρτιση, η εύρεση εργασίας, η 

πρόσβαση στην πληροφορία, η προσέλκυση επενδύσεων, η επανεκπαίδευση του πολίτη στο 

πλαίσιο της δια βίου µάθησης, η απόκτηση δεξιοτήτων, η µεταναστευτική πολιτική, η 

ψυχαγωγία, η επικοινωνία, η µάθηση, οι ειδικές ανάγκες διαφόρων κατηγοριών του κοινού,  

κ.ά. 

Παράλληλα µε τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει µια Εθνική Πολιτική 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που είναι: α) η τεχνολογική εξέλιξη που απαιτεί αλλαγές µε τις νέες 

τεχνολογίες δικτύων καθώς  βρισκόµαστε στην εποχή του internet και του youtube β) η νέα 

γενιά που µας ωθεί σε αλλαγές, η Google Generation γ) η διαφαινόµενη έκρηξη των 

ψηφιακών εκδόσεων (e-journals, wikis, blogs, podcasts) και των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-

books). δ) η αυξανόµενη υποστήριξη συγγραφέων, δασκάλων, βιβλιοθηκών και εκδοτών στο 
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κίνηµα της ανοικτής πρόσβασης (Open Access movement), έτσι ώστε να µεγιστοποιείται το 

γνωσιακό όφελος ε) το ψηφιακό περιεχόµενο που έχει ήδη δηµιουργεί και πρέπει να 

συγκεντρωθεί, και να διατεθεί µε έναν συντεταγµένο τρόπο από τις βιβλιοθήκες και δη τις 

δηµοτικές καθώς ένα µεγάλο µέρος αφορά τα τοπικά δρώµενα στ) η εντεινόµενη ανάγκη 

πρόσβασης σε (µη-κειµενική) πληροφορία εικόνας και ήχου, καθώς και η συµβατότητα των 

υπηρεσιών πληροφορίας µε την εµπειρία του διαδικτύου (wikis, blogs, podcasts, social 

networks) ζ) η επιτακτική ανάγκη οργάνωσης των πανεπιστηµιακών σπουδών όχι βάσει της 

σταθεράς του µοναδικού συγγράµµατος και των σηµειώσεων διδασκαλίας, αλλά βάσει της 

διεθνούς βιβλιογραφίας και της µελέτης σε βιβλιοθήκη η) η ανάγκη υποστήριξης νέων 

γνωστικών αντικειµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και νέων απαιτήσεων έρευνας, όχι 

µόνο από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλά και από κυβερνητικές υπηρεσίες, δεξαµενές 

σκέψης, µη κυβερνητικούς οργανισµούς, τον τύπο, τις επιχειρήσεις και ανεξάρτητους 

ερευνητές θ) η ζωτική ανάγκη της οικογένειας να υποστηριχθεί η φιλαναγνωσία στην 

προσχολική και παιδική ηλικία, καθώς και η οργανωµένη µάθηση στην εφηβική ηλικία ι) η 

ανάγκη υποστήριξης υπερεθνικών διαπολιτισµικών δράσεων ια) η πληροφοριακή ανάγκη 

µικρών επιχειρήσεων ή µελλοντικά και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

δηµιουργικής Βιοµηχανίας ιβ) η οικονοµική κρίση και η σταθερή επιδίωξη για 

αποδοτικότητα επένδυσης και εξοικονόµηση πόρων. 

Οι δηµοτικές βιβλιοθήκες σ’ αυτό το νέο περιβάλλον καλούνται να βρουν νέους τρόπους 

προσέγγισης, να συνδυάσουν τις παραδοσιακές πολιτικές µε τις νέες δυνατότητες και να 

λειτουργήσουν, αφενός ως ένας χώρος ανοιχτός στις νέες δυνατότητες και αφετέρου ως 

εργαλείο για τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα υιοθετώντας τις νέες µεθόδους 

προσέγγισης της γνώσης και της πληροφορίας µπορούν να εξασφαλίσουν µια µακροχρόνια 

αποτελεσµατική και βιώσιµη λειτουργία στο πλαίσιο µιας αναπτυξιακής πορείας της 

ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε ο στόχος της Εθνικής Πολιτικής ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 

είναι να αναδείξει, να συντονίσει και να κατευθύνει το σηµαντικό ρόλο που επιτελούν οι 

δηµοτικές βιβλιοθήκες στις τοπικές κοινωνίες και µε αναβαθµισµένη παρουσία να προάγουν 

τις προοπτικές που ανοίγονται στην επιβίωση και στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολίτη.  

Στόχος της Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών είναι επίσης όλες οι βιβλιοθήκες στην επικράτεια 

µε την Εθνική Βιβλιοθήκη σε αναβαθµισµένο ρόλο σε συνεργασία µε άλλες κατηγορίες 

βιβλιοθηκών, τη Βιβλιοθήκη Βουλής, το Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 

τις ∆ηµόσιες & ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες, τις Ειδικές Επιστηµονικές Συλλογές και τις 

Βιβλιοθήκες Ιδρυµάτων, ως Εθνικό Παρατηρητήριο, να δηµιουργήσει τον Ενιαίο Εθνικό 

Κατάλογο Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο ενός Εθνικού ∆ικτύου Βιβλιοθηκών το οποίο θα έχει 
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υπό την εποπτεία του, τη διεύρυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών, την υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών, την προσαρµογή στα νέα πρότυπα, την αλλαγή της οργανωσιακής τους 

κουλτούρας, την υιοθέτηση των νέων ρόλων, την ενίσχυση των πρακτικών της 

επικοινωνιακής πολιτικής, τη διαχείριση τη γνώσης, την ανάπτυξη υπηρεσιών µε 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, την δηµιουργία εθνικό καταθετηρίου κλπ. 

Το Εθνικό ∆ίκτυο 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, σε συνεργασίες κ.ά. και  απαιτείται: α) σωστός 

σχεδιασµός β) σαφώς περιγεγραµµένο πολιτικό πλαίσιο και γ) σαφείς κατευθύνσεις και 

συνεργασίες σε διυπουργικό επίπεδο, προκειµένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως πύλες 

στη γνώση και στη δια βίου µάθηση. 

 Οι βιβλιοθήκες, καθώς και οι βιβλιοθηκονόµοι, µε δεδοµένο το ρόλο τους ως µεσολαβητές 

ανάµεσα στο χρήστη θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι για την ενίσχυση µια Εθνικής 

Πολιτικής Βιβλιοθηκών. Ειδικά για τις δηµοτικές βιβλιοθήκες µια Εθνική Πολιτική 

περιλαµβάνει τους παρακάτω άξονες: α) την Kοινωνία β) το ∆ίκτυο των ανθρώπων γ) τα 

Εργαλεία και δ) τις Προσφερόµενες Υπηρεσίες προς το κοινό.  

Για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου σε σχέση µε τους βασικούς άξονες µπορεί να 

ακολουθηθεί ένα µίγµα πολιτικής. Ακολουθεί  αναλυτική περιγραφή των δράσεων µε τα  

διάφορα στάδια της υλοποίησης τα οποία σε µια σύντοµη αναφορά είναι: 

1. Η κοινωνία: Με αφορµή την οικονοµική κρίση, την κρίση των θεσµών, των αξιών και 

των προτύπων η πολιτεία πρέπει να ενισχύσει το θεσµό των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών σε 

τοπικό, κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο καθώς µπορούν να συµβάλλουν στην 

ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στον εκσυγχρονισµό των τοπικών κοινωνιών µε 

την ικανοποίηση των αναγκών του σηµερινού πολίτη µέσα από την λειτουργία τους α) ως 

Υπηρεσίες Πληροφόρησης β) ως Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης γ) ως Εκπαιδευτικά Κέντρα 

δ) ως Πολιτιστικά Κέντρα, ε) Κέντρα Επικοινωνίας ζ) ως Ερευνητικά Κέντρα για την 

τοπική ιστορία και τον πολισµό της περιοχής. 

2. Τo δίκτυο των ανθρώπων. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι από τα σηµαντικότερα 

κεφάλαια για τη λειτουργία µιας δηµοτικής βιβλιοθήκης και αναφέρεται στους 

επαγγελµατίες βιβλιοθηκονόµους, στους υπαλλήλους, στους εθελοντές, κλπ,. Ειδικότερα 

ο ρόλος του βιβλιοθηκονόµου σήµερα αφορά  κυρίως τη µελέτη και την κατανόηση των 

τοπικών και των γενικότερων αναγκών του πολίτη, τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσει 
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έχοντας ως γνώµονα: την εξυπηρέτηση της κοινότητας παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση σε 

όλους, δηµιουργώντας τις βιβλιοθήκες σε «µαθησιακούς οργανισµούς» για την 

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, την εξυπηρέτηση των αναγκών των ειδικών 

οµάδων, όπως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, των  εφήβων, των ηλικιωµένων, των 

ανέργων, την προβολή, διατήρηση και συντήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

την ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλους φορείς και βιβλιοθήκες εντός και εκτός της 

κοινότητας, κ.ά. Ενηµερώνεται για τις νέες εξελίξεις και τα δεδοµένα που απαιτούνται για 

την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων του.  

3. Τα εργαλεία. Η πρόταση που έχει κατατεθεί και θα επικαιροποιηθεί αποτελεί ένα 

σηµαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του δικτύου δηµοτικών βιβλιοθηκών. Θα 

υλοποιηθούν µια σειρά από καινοτόµες και εθνικής σηµασίας, για την ελληνική 

πραγµατικότητα, τεχνολογικές υπηρεσίες και δράσεις για τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. 

Κεντρικός στόχος είναι  να επαναπροσδιορίσει το όραµα, την αποστολή και τους στόχους 

της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, να ενισχύσει το ρόλο της σε σχέση µε τις ανάγκες της 

τοπικής κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές και να θέτει προτεραιότητες, 

σύµφωνα µε τα στρατηγικά σχέδια για τη βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη δράση της 

στον τοµέα παρακολούθησης, δηµιουργίας, οργάνωσης, διαχείρισης, αξιολόγησης και 

εντοπισµού ευκαιριών βελτίωσης των συλλογών και των υπηρεσιών. Ο Εµπλουτισµός - 

Ενοποίηση και Συνεργατική λειτουργία Βιβλιογραφικού Κέντρου ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών για τη δηµιουργία ψηφιακού αποθέµατος θα προσφέρει στοχευόµενο, 

ψηφιακό περιεχόµενο των βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων των συλλογών τους σε 

οποιαδήποτε µορφή και θα διευκολύνει την κατανοµή των πόρων τόσο σε περιφερειακό 

όσο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα θα συµβάλλει στη  συνεργασία µεταξύ 

των δηµοτικών βιβλιοθηκών και µε άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών ή οργανισµούς της 

κοινότητας και ειδικά µε τους οργανισµούς της εκπαιδευτικής κοινότητας ή των σχολικών 

βιβλιοθηκών (εφόσον υφίστανται) χρησιµοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες. Μέσα 

από τη δηµιουργία ψηφιακού αποθέµατος 3.000 000 (αριθµός τεκµηρίων) στο πλαίσιο της 

παρούσας πρότασης α) θα διασφαλιστεί η καταγραφή, διατήρηση και διάδοση της 

πνευµατικής τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας η οποία παραµένει 

αναξιοποίητη  β) θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης τους από τους πολίτες των τοπικών 

κοινωνιών και της χώρας, την εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε ενδιαφερόµενο. Επιπλέον 

το έργο θα δώσει την δυνατότητα να αναπτυχθούν µια σειρά από εξειδικευµένες 

εφαρµογές µε τις νέες τεχνολογίες µε την Ανάπτυξη σύγχρονων υποδοµών πληροφορικής 

και δικτύωσης στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος  που θα υποστηρίξουν την 
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ενηµέρωση και θα ενισχύσουν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τη ∆ια Βίου Μάθηση 

σε σχέση µε τις επιστήµες τεχνολογίας. 

4. Οι προσφερόµενες Υπηρεσίες. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός πως οι βιβλιοθήκες 

µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµαντικό παράγοντα οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης µε τις υπηρεσίες  και τα δίκτυα συνεργασιών µε φορείς σε τοπικό και σε 

εθνικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει µέσα από τα υφιστάµενα 

τµήµατα, πέραν των παραδοσιακών, όπως δανεισµός, χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε 

το Κέντρο Πληροφόρησης, φωτοτύπιση, αναγνωστήριο, εκδηλώσεις κλπ., είναι και η  

χρήση εργαλείων που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής κυβέρνησης, 

ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικού εµπορίου, ηλεκτρονικής µάθησης, παρέχοντας 

αντικειµενική και φιλική προς τους χρήστες πρόσβαση, ψυχαγωγία, και ενηµέρωση. 

Απώτερος στόχος είναι να συµβάλουν στη λύση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 

ελληνική  κοινωνία σήµερα, µε την ενεργή συµµετοχή του πολίτη, την ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών, την υποστήριξη συνεργασιών µε τις τοπικές επιχειρήσεις και άλλους 

φορείς παροχής υπηρεσιών γενικά και ειδικά, τοπικά και εθνικά για τη στήριξη της 

ανάπτυξης της οικονοµίας της γνώσης, την αντιµετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισµού 

και του ψηφιακού χάσµατος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για πρόσβαση και 

κατάρτιση σε άτοµα που κινδυνεύουν από ηλεκτρονικό αποκλεισµό και τέλος να 

αναπτύξει ειδικές δράσεις για τα παιδιά και τους νέους. 

Για την εφαρµογή όλων αυτών οι δηµοτικές βιβλιοθήκες ολοένα και περισσότερο 

αναφέρονται στη σηµασία της συνεργασίας σε κοινωνικό επίπεδο µε την έννοια του 

κοινωνικού κεφαλαίου η οποία εµπεριέχει σηµαντικές κοινωνικές διεργασίες και διαδικασίες 

– άτυπα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης ειδικών πληθυσµιακών οµάδων, ανάπτυξη φιλικών 

σχέσεων, ανάπτυξη δεσµών και κωδικών καλής γειτονίας, εµπέδωση εµπιστοσύνης µεταξύ 

ανθρώπων και δικτύων, ανάπτυξη του εθελοντισµού και διοχέτευσή του σε ενέργειες που δεν 

υποστηρίζονται από την αγορά ή από το κράτος. καθώς µέσα από αυτές µπορούν να 

λειτουργήσουν δίκτυα και δραστηριότητες της δηµοτικής βιβλιοθήκης οι οποίες θα 

εστιάζονται στις ανάγκες των παιδιών και του πολίτη.  
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2  ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

2.1 ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες και ανάπτυξη   

Η αντίληψη για το ρόλο των λαϊκών βιβλιοθηκών, που στη χώρα µας ανάλογα µε το φορέα 

ένταξής τους χωρίζονται σε δηµοτικές (όσες υπάγονται στο ΥΠΕΣ) και δηµόσιες (όσες 

υπάγονται στο ΥΠΕΠΘ) αποτυπώνεται στη διακήρυξη της UNESCO του 1972 όπου ορίζεται 

ότι «λαϊκή βιβλιοθήκη είναι η πρακτική εφαρµογή της δηµοκρατικής πίστης στη δια βίου 

εκπαίδευση όλων των ανθρώπων, ανώτατο αγαθό αφού παρέχει γνώση και καλλιέργεια σε 

πανανθρώπινη κλίµακα…….  Η λαϊκή βιβλιοθήκη καταξιώνεται αν οι υπηρεσίες της είναι 

προσιτές σε όλους .. άσχετα από κοινωνική προέλευση, χρήµα, ηλικία, θρησκεία, γλώσσα, 

κοινωνικό, επιστηµονικό ή επαγγελµατικό επίπεδο». Και συνεχίζει: «Η λαϊκή βιβλιοθήκη 

προσφέρει την ευκαιρία σε ενήλικες, νέους και παιδιά να συµβαδίζουν εξελικτικά µε την εποχή 

του, ενηµερώνοντάς τους συνεχώς για να πορεύονται σε παράλληλη γραµµή µε την εξέλιξη στις 

επιστήµες και στις τέχνες». 

Από το 1972 οι κοινωνίες άλλαξαν και βιώνουν περισσότερο από ποτέ  τη σηµασία της 

αλληλεξάρτησης των δοµών που διαµορφώνουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και 

την πολιτιστική δηµιουργία. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο 

και επηρεάζουν όλους τους τοµείς της οικονοµίας, τα µέσα και τους τρόπους παραγωγής του 

πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα στην εµπορία και διακίνηση των προϊόντων και 

διαµορφώνουν νέες καταναλωτικές συνήθειες και αγορές.  

Οι αλλαγές αυτές ενίσχυσαν τις κοινωνικές, οικονοµικές και περιφερειακές  ανισότητες. 

Πολλοί διεθνείς οργανισµοί και κυρίως η Ε.Ε. στις δεκαετίες του 1990 και 2000 

προσπάθησαν να ενισχύσουν την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών, µε προγράµµατα 

αξιοποίησης των τοπικών πόρων και της συνεργασίας.      

Με την αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε. επιδιώκεται η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και 

σε ότι αφορά τα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αυτής 

πολιτικής βρίσκεται και η ανάπτυξη των δηµοτικών βιβλιοθηκών στο σύγχρονο περιβάλλον 

των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της πληροφορίας. 
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Σήµερα ο ρόλος των δηµοτικών βιβλιοθηκών, ο οποίος υιοθετείται και από την UNESCO στη 

διακήρυξή της για τις δηµοτικές βιβλιοθήκες το 2010, επεκτείνεται στη στήριξη της 

οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συγκεκριµένα:   

 Με την πρόσβαση που εξασφαλίζουν στις παγκόσµιες πηγές πληροφόρησης, οι δηµοτικές 

βιβλιοθήκες ενηµερώνουν τους τοπικούς χρήστες για τις εξελίξεις στον τοµέα της 

εργασίας τους, είτε αυτός ανήκει στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τοµέα.   

 Ενηµερώνουν τους γεωργούς για τις ευκαιρίες ου προσφέρουν οι καλλιέργειες νέων 

προϊόντων. 

 Ενηµερώνουν τους κτηνοτρόφους για νέες ράτσες και συνθήκες εγκλιµατισµού των ζώων 

για µεγαλύτερη απόδοση των κτηνοτροφικών προϊόντων.      

 Ενηµερώνουν τους αγρότες για τις νέες εξελιγµένες µορφές πρώτης επεξεργασίας και 

τυποποίησης των προϊόντων τους. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα των 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

  Ενηµερώνουν τις τοπικές βιοτεχνίες και µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις για τους νέους 

τρόπους επεξεργασίας των προϊόντων τους και την εξέλιξη των τεχνολογιών του κλάδου 

τους.  

 Συµβάλλουν στην αναζήτηση νέων αγορών για τα τοπικά προϊόντα και διευρύνουν τη 

διάθεσή τους.  

  Βοηθούν στη σύσταση συνεργασιών των τοπικών επιχειρήσεων µεταξύ τους αλλά και µε 

άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης της οικονοµίας µε την 

παροχή  προστιθέµενης αξίας των υπηρεσιών τους.  

 ∆ηµιουργούν βάσεις πληροφοριών µε τα φυσικά και τεχνικά πολιτιστικά αξιοθέατα και 

δρώµενα και µε τη διεθνή επικοινωνία που έχουν στη διάθεσή τους τα προβάλουν σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τουρισµού της 

περιοχής που αποτελεί την βαριά βιοµηχανία της χώρας µας.   

 Ενηµερώνουν τις µικρές και µεσαίες κυρίως επιχειρήσεις για ευκαιρίες χρηµατοδότησης 

και συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.   

 Υποστηρίζουν τα προγράµµατα αντιµετώπισης του κοινωνικού  αποκλεισµού. Σοβαροί 

κοινωνικοί παράγοντες αποκλεισµού µπορεί να είναι η ανεργία, το χαµηλό εισόδηµα, η 
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χαµηλής ποιότητας απασχόληση, η έλλειψη προσόντων, η πρόωρη εγκατάλειψη  του 

σχολείου, η κάθε είδους αναπηρία, η έλλειψη στέγης, η οικονοµική µετανάστευση κλπ.  

 Οι καλά οργανωµένες δηµοτικές βιβλιοθήκες µε τις πληροφορίες που συλλέγουν και 

διαχέουν συµβάλλουν άµεσα ή συµπληρωµατικά µε άλλα είδη (σχολικές, ακαδηµαϊκές) 

βιβλιοθηκών στην επίσηµη και στη δια βίου εκπαίδευση και στηρίζουν όλους τους 

επαγγελµατίες στην άσκηση της εργασίας του και επηρεάζουν τα αντισταθµιστικά οφέλη. 

Η αύξηση της αποδοτικότητας στο σύνολο του πληθυσµού οδηγεί στην οικονοµική 

ευηµερία και κοινωνική ανάπτυξη.  

 Η δηµοτική βιβλιοθήκη συµβάλλει στη χρηστή διακυβέρνηση κυρίως, λόγω  της 

αµεσότητάς της µε τους πολίτες, µε τη διεύρυνση της γνώσης των πολιτών και τον 

εµπλουτισµό των συζητήσεων και του δηµόσιου διαλόγου. Προσφέρει ουσιαστική 

υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων κυρίως σε τοπικό επίπεδο και σε µικρούς 

πληθυσµιακά δήµους που η αµεσότητα είναι πιο έντονη.   

 Οι δηµοτικές βιβλιοθήκες εκτός από την εξυπηρέτηση των πολιτών µε τη σωρευµένη 

γνώση στηρίζουν το έργο των υπηρεσιών των δήµων και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

όπως τράπεζες και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες.  Για τις αποµακρυσµένους οικισµούς 

αποτελούν τον σύνδεσµο των πολιτών µε τις κρατικές υπηρεσίες. 

 Κατά κύριο όµως λόγο οι βιβλιοθήκες συγκεντρώνοντας και οργανώνοντας υλικό για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα αναδεικνύονται σε δεξαµενές γνώσεων και πληροφοριών. Το  

υλικό που συλλέγουν και διατηρούν αποτελεί σωρευτική γνώση για τις σύγχρονες και 

επόµενες γενεές. Με επιστηµονικά και λογοτεχνικά έργα και πληροφορίες που διαθέτουν 

στηρίζουν την εκπαίδευση σε όλα της τα επίπεδα. Βοηθούν τους µαθητές και τη νεολαία 

στη σχολική και εξωσχολική τους εκπαίδευση.  Εξασφαλίζουν στους ενήλικες τη δια βίου 

µάθηση και στους επαγγελµατίες την απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών στο 

αντικείµενό τους. Με τη στήριξη που παρέχουν σε παιδικές και, πολλές φορές, σε 

σχολικές βιβλιοθήκες και σε βιβλιοθήκες φυλακών συµβάλλουν σηµαντικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των ανηλίκων, στην κατάρτιση εγκλείστων και στην κοινωνική 

τους επανένταξη. Οι υπηρεσίες των δηµοτικών βιβλιοθηκών έχουν έναν ειδικό ρόλο να 

παίξουν στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων, που είναι ικανοί να κρίνουν και να 

προωθήσουν νεωτερισµούς, να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες, που θα τους 

προετοιµάσουν να συνεχίσουν να µαθαίνουν στη νέα κοινωνία. Οι βιβλιοθήκες, εκτός από 

την ουσιαστική στήριξη που παρέχουν στην επίσηµη εκπαίδευση, αποτελούν και ένα 
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σηµαντικό στοιχείο στη δηµιουργία του γενικού περιβάλλοντος της κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής επίδρασης, χωρίς την οποία η εκπαίδευση δεν µπορεί να αποβεί πλήρως 

παραγωγική. Από την άποψη αυτή, οι λαϊκές βιβλιοθήκες είναι επένδυση και µπορούν να 

βοηθήσουν τους πολίτες να ανταποκρίνονται και να υιοθετούν τις  αλλαγές που 

αντιµετωπίζουν. 
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3  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

3.1. Η αναγκαιότητα συνεργασίας των δηµοτικών βιβλιοθηκών   

Η διαχρονική εξέλιξη της τεχνολογίας της παραγωγής και αναπαραγωγής των 

δηµοσιευµάτων οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση των έντυπων πηγών πληροφόρησης. Οι 

βιβλιοθήκες και οι άλλες µονάδες πληροφόρησης αδυνατούσαν να συγκεντρώσουν ικανό 

ποσοστό της πνευµατικής παραγωγής. 

Η σύγχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφόρησης  οδήγησε στη χρήση των 

ηλεκτρονικών µέσων για την καταγραφή και διάδοση της γνώσης και των πληροφοριών και 

επέτρεψε την  αποµακρυσµένη πρόσβαση στις πηγές.  

Οι συνθήκες αυτές οδηγούν ολοένα και περισσότερο τις βιβλιοθήκες γενικά και τις δηµοτικές 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συνεργασιών µε τη δηµιουργία δικτύων σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο. Οι συνεργασίες αυτές µπορεί να αφορούν το σύνολο ή µέρος της λειτουργίας τους 

όπως η µεταφορά τεχνογνωσίας, επιµόρφωσης προσωπικού αλλά και /κυρίως για τη 

συµµετοχική απόκτηση υλικού και τη δηµιουργία συµπληρωµατικών συλλογών προς όφελος 

των χρηστών τους, όσο και στην επεξεργασία των βιβλιογραφικών πληροφοριών και τη 

δηµιουργία ενιαίων καταλόγων.  

Η συνεργατική ανάπτυξη συλλογών αποτελεί, µαζί µε το διαδανεισµό, τις δύο κατευθύνσεις 

της έννοιας της συνδιαχείρισης πηγών (resource sharing), που προσδιορίζεται ως η εκούσια 

δέσµευση δύο ή περισσότερων βιβλιοθηκών να µοιράζονται µεταξύ τους υλικό και πηγές 

πληροφόρησης. Ο διαδανεισµός αφορά σε υφιστάµενο υλικό και πηγές, ενώ η συνεργατική 

ανάπτυξη συλλογών σε µελλοντικές προσκτήσεις υλικού και πηγών.  

Η εµφάνιση ηλεκτρονικών περιοδικών στο ∆ιαδίκτυο ανέδειξε τις κοινοπραξίες σε ένα 

καινούργιο είδος συνεργασίας βιβλιοθηκών. Η συνεργασία αυτή αφορά την κοινή, 

συντονισµένη απόκτηση άδειας πρόσβασης (License agreement) σε ψηφιακά περιοδικά 

εκδοτών.  Η συµµετοχή µιας βιβλιοθήκης σε κοινοπραξία επεκτείνει δραστικά τις πηγές και 

τις δυνατότητες της επιστηµονικής πληροφόρησης των βιβλιοθηκών και αναβαθµίζει τις 

υπηρεσίες της  που παρέχει στους χρήστες της.  

Η τεχνολογία της πληροφόρησης η οποία εξελίσσετε µε ταχείς ρυθµούς στη σηµερινή εποχή 

επιτρέπει την εύκολη µετατροπή έντυπων τεκµηρίων σε ψηφιακή µορφή. Η δηµοτική 
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βιβλιοθήκη σήµερα παράλληλα µε τους παραδοσιακούς τύπους υλικού αναπτύσσει και 

ψηφιακή  συλλογή. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στις δηµοτικές βιβλιοθήκες να αποτελέσουν 

πύλη πρόσβασης στα υπάρχοντα έντυπα πολύτιµα τεκµήρια προσφέροντας το περιεχόµενό 

τους στο ελληνικό Ιστό µε την εγκαθίδρυση πυλών πολιτισµικού περιεχοµένου στο 

∆ιαδίκτυο. Η λειτουργία αυτή συχνά απαιτεί τη συνεργασία τους σε προγράµµατα, µεθόδους 

και τεχνικές ψηφιοποίησης και επεξεργασίας των βιβλιογραφικών µεταδεδοµένων της 

περιγραφής σε τοπικό ή ενιαίο κατάλογο. 

Στην Ελλάδα σηµαντική συνεργασία έχουν αναπτύξει οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Μέχρι 

σήµερα κανένα πρόγραµµα συνεργασίας δεν έχει αναπτυχθεί µεταξύ των ελληνικών 

δηµοτικών βιβλιοθηκών οι οποίες ακόµα στηρίζουν την περιορισµένη συνεργασία τους στις 

προσωπικές σχέσεις των απασχολουµένων σε αυτές.  

 

3.2 Μορφές συνεργασίας των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών  

 

Για τη µείωση του κόστους λειτουργίας των δηµοτικών βιβλιοθηκών οι οποίες προσφέρουν 

υψηλές υπηρεσίες στους χρήστες τους, επιβάλλεται η µεταξύ τους άλλα και άλλα είδη 

βιβλιοθηκών συνεργασία.  

Συνεργασίες που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν από τις ελληνικές δηµοτικές βιβλιοθήκες 

διακρίνονται σε συνεργασίες σε:  

1. Τοπικό, ή  

2. Εθνικό επίπεδο.  

3. ∆ιεθνές επίπεδο 

 

Το περιεχόµενο της συνεργασίας είναι διαφορετικό ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξής της 

αλλά αφορούν τη συνεργασία τους στη: 

 

1. συγκρότηση των συλλογών τους, 

2. διαδικασία οργάνωσης των καταλόγων τους, και κυρίως  

3. παροχή υπηρεσιών. 
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3.2.1 Συνεργασία σε τοπικό επίπεδο 

Ως προς τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο αυτή µπορεί αναφέρεται στη συνεργασία α) των 

δηµοτικών βιβλιοθηκών, β) των δηµοτικών βιβλιοθηκών µε τις τοπικές σχολικές βιβλιοθήκες, 

γ) τη συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών µε το σύνολο των βιβλιοθηκών µιας περιοχής.  

 

3.2.2. Συνεργασία µεταξύ των δηµοτικών βιβλιοθηκών  

Η ανάπτυξη των δηµοτικών βιβλιοθηκών σε περιόδους κρίσεως είναι δύσκολη. 

Σηµαντική στήριξη της ανάπτυξής τους αποτελεί η εξασφάλιση πόρων µε συνεργατικές 

λειτουργίες. Οι δηµοτικές βιβλιοθήκες λόγω της συνάφειας της λειτουργίας τους και των 

υπηρεσιών που προσφέρουν µπορούν να συνδεθούν σε ένα δίκτυο δηµοτικών 

βιβλιοθηκών που θα διευκολύνει την συνεργασία τους. Η συνεργασία µεταξύ των 

δηµοτικών βιβλιοθηκών και των παραρτηµάτων τους µπορεί να είναι στη:  

 Συνεργατική καταλογογράφηση µε µείωση του κόστους οργάνωσης καταλόγων και 

ευρετηρίων. Προϊόν της συνεργατικής καταλογογράφησης είναι ένας ενιαίος 

κατάλογος ο οποίος επιτρέπει την ενηµέρωση όλων χρηστών όλων των βιβλιοθηκών 

να γνωρίζουν τι υπάρχει στη συλλογή κάθε µεµονωµένης βιβλιοθήκης ενός δήµου 

αλλά και στο σύνολό τους.  Αυτό διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών κι πηγών 

µεταξύ των βιβλιοθηκών. 

 Ανταλλαγή πηγών πληροφόρησης µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος διαδανεισµού. Η 

υπηρεσία αυτή επιτρέπει την κατακόρυφη αύξηση των πηγών γνώσης στις οποίες 

έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Η ανταλλαγή των πηγών έχει ιδιαίτερη σηµασία για 

δήµους που αποτελούνται από µικρούς ορεινούς νησιωτικούς και αποµακρυσµένους 

οικισµούς.      

 Συνεργατική συλλογή ηλεκτρονικών πηγών η οποία εξασφαλίζει την µεγιστοποίηση 

της απόδοσης του κόστους προµήθειας των πηγών αυτών κεντρικά.  

 Υποστήριξη αναπτυξιακών προγραµµάτων ψηφιοποίησης έντυπου υλικού και άλλων 

τεκµηρίων πολιτιστικού περιεχοµένου στις τοπικές συλλογές. 

Η συνεργασίες αυτές παρουσιάζονται παραστατικά στο σχήµα 1 που ακολουθεί 
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                Σχήµα 1: Συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών ενός δήµου  

Κοινές 
δράσεις

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη 

Α΄

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη 

Β΄

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη 

Γ΄

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη 

∆΄

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη 

Xi

 
 

Η προτεινόµενη συνεργασία:  

1. Θα επιτρέψει τη χάραξη της πολιτικής των δηµοτικών βιβλιοθηκών του ∆ήµου. 

2. Θα εξασφαλίσει οµοιοµορφία στην βιβλιογραφική και θεµατική επεξεργασία του υλικού 

των συλλογών τους. 

3. Θα προσφέρει, στο σύνολο των κατοίκων του δήµου πρόσβαση στο υλικό των τοπικών 

δηµοτικών βιβλιοθηκών.   

4. Θα αναδείξει του θησαυρούς γνώσης και των πληροφοριών που υπάρχουν στις τοπικές 

δηµοτικές βιβλιοθήκες που πιθανός µέχρι σήµερα παραµένουν άγνωστες και 

ανεκµετάλλευτές για το ευρύ κοινό. 

5. Θα αναδείξει τα πολλαπλά αντίτυπα που υπάρχουν και θα διευκολύνει το ξεκαθάρισµα 

των συλλογών τους από περιττά τεκµήρια. 

6. Θα επιτρέψει την ανταλλαγή υλικού µεταξύ των δηµοτικών βιβλιοθηκών ώστε να αυξηθεί 

η αντιµετώπιση των αναγκών πληροφόρησης των κατοίκων, την αξιολόγησή των 

τεκµηρίων  
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7. Θα διευκολύνει την χάραξη της πολιτικής προσκτήσεων για τις επιµέρους δηµοτικές 

βιβλιοθήκες αλλά και για το σύνολό τους.      

8. Θα ελαχιστοποιήσει το κόστος βιβλιογραφικής επεξεργασίας και οργάνωσης 

βιβλιογραφικών καταλόγων του υλικού των συλλογών τους σε τοπικό επίπεδο.  

  

3.2.3.  Συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών µε τις σχολικές βιβλιοθήκες  

 

Οι δηµοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι εξυπηρετούν 

τοπικές κοινωνίες. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στη χώρα µας εν όψει τη εφαρµογής του 

νέου ∆ιοικητικό χάρτη «Καλλικράτης» όπου η ανάπτυξη και λειτουργία των σχολείων και 

κατά συνέπεια και των σχολικών βιβλιοθηκών ανήκει στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ οι οποίοι 

επιβαρύνονται από το σχετικό κόστος. Σε χώρες όπου η κατανοµή κονδυλίων στις 

περιφέρειες είναι πολύ περιορισµένη για να επιτρέψει µια εκτεταµένη ανάπτυξη σχολικής και 

λαϊκής βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα αν οι τελευταίες λειτουργούν και ως πολιτιστικά κέντρα, 

επιβάλλεται να συνεργάζονται στενά και να συµπληρώνουν η µία την άλλη.  

Στις περισσότερες ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές, είναι δύσκολο να λειτουργούν δύο 

βιβλιοθήκες ως διαφορετικές οντότητες αντί µιας η οποία θα έχει διπλή λειτουργία.  

Οι καλά ανεπτυγµένες λαϊκές βιβλιοθήκες µπορεί να εξυπηρετούν µαθητές και να 

λειτουργούν και ως σχολικές βιβλιοθήκες. Ακόµα και σε µεγάλες κοινότητες αλλά και σε 

µικρότερες που οικονοµική δυνατότητα λαϊκές και σχολικές βιβλιοθήκες θα πρέπει να 

λειτουργούν παράλληλα, γιατί κάθε µια απ’ αυτές έχει ένα ρόλο να παίξει. Οι σχολικές 

βιβλιοθήκες είναι στενά συνδεδεµένες µε τη διαδικασία εκπαίδευσης αλλά οι λαϊκές 

εξυπηρετούν τους µαθητές κατά τις σχολικές διακοπές και βοηθά στην εκπαίδευσή τους.  

Οι τοπικές κοινωνίες µε µικρό αριθµό κατοίκων δεν µπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία 

περισσοτέρων της µιας βιβλιοθηκών. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η συνεργασία 

των δύο βιβλιοθηκών οι οποίες θα αλληλοσυµπληρώνονται. Σε πολύ µικρά τοπικά 

διαµερίσµατα η δηµοτική βιβλιοθήκη µπορεί να λειτουργήσει ως σχολική και αντίστροφα.  

Η συνεργασία αυτή παρουσιάζεται παραστατικά στο σχήµα 2 που ακολουθεί     

 

 



ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
      Σχήµα 2: Συνεργασία των δηµοτικών και των σχολικών βιβλιοθηκών ενός δήµου 

Κοινές 
δράσεις

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη 

Α΄

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη 

Β΄

Σχολική  
Βιβλιοθήκη 

Α΄

Σχολική  
Βιβλιοθήκη 

Β΄

κ.λπ. 

 
 

Η συνεργασία αυτή:  

1. Θα διευκολύνει τη χάραξη πολιτικώς των βιβλιοθηκών, η λειτουργία των οποίων  
εντάσσεται στις αρµοδιότητες του δήµου. 

2. Θα εξασφαλίσει οµοιοµορφία στην βιβλιογραφική και θεµατική επεξεργασία του υλικού 
των συλλογών των δηµοτικών και των σχολικών βιβλιοθηκών του δήµου. 

3. Θα προσφέρει, στο σύνολο των κατοίκων, πρόσβαση στο υλικό τόσο των δηµοτικών όσο 
και των σχολικών βιβλιοθηκών του δήµου.   

4. Θα αναδείξει τα πολλαπλά αντίτυπα που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες του δήµου και θα 
επιτρέψει τη χάραξη πολιτικής προσκτήσεων µε γνώµονα την αύξηση των µονών 
αντιτύπων των δηµοσιευµάτων των συλλογών τους προς όφελος των χρηστών του δήµου. 

5. Θα επιτρέψει την ανταλλαγή υλικού µεταξύ των δηµοτικών και σχολικών βιβλιοθηκών 
του δήµου και 

6. Θα ελαχιστοποιήσει το κόστος βιβλιογραφικής επεξεργασίας του υλικού των    συλλογών 
στο σύνολο των δηµοτικών βιβλιοθηκών της Χώρας. 
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3.2.4. Συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών µε άλλα είδη βιβλιοθηκών και άλλες 

πηγές πληροφόρησης  

Οι δηµοτικές βιβλιοθήκες, σε συνεργασία µε ακαδηµαϊκές, ειδικές ή ερευνητικές βιβλιοθήκες 

σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο µπορούν επίσης να παρέχουν επιστηµονικές και 

ειδικές πληροφορίες για την αντιµετώπιση της ανάγκης των πολιτών για ειδικές πληροφορίες. 

Η συνεργασία των ∆ηµοτικών βιβλιοθηκών µε άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών στοχεύει στην 

ανάπτυξη υπηρεσιών βασισµένες στις νέες τεχνολογίες µε στόχο να εξασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητα, την εξοικονόµηση υλικοτεχνικών πόρων, την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναµικού από το σύνολο των βιβλιοθηκών στο πλαίσιο ενός Εθνικού 

Συστήµατος Βιβλιοθηκών κλπ. Τα παραπάνω αποβλέπουν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

πολιτών, στην αναζήτηση, τον εντοπισµό και την αξιοποίηση του περιεχοµένου τους.  

Οι ανάγκες για συνεργασία αφορούν: το ενιαίο περιβάλλον βιβλιοθηκών, την κεντρική 

διαχείριση και διάθεση των ηλεκτρονικών πηγών, τη διασφάλιση της ποιότητας, και τη 

δηµιουργία ευρετηρίων. Επίσης αφορούν την οµογενοποιηµένη αναζήτηση και πρόσβαση σε 

περιεχόµενο προς όφελος του πολίτη και την ανταλλαγή τεκµηρίων µε ένα ενιαίο σύστηµα 

διαδανεισµού. 

Σηµαντική είναι και η συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών µε τα αρχεία ενός δήµου. 

Είναι γνωστός ο καθοριστικός ρόλος που έχουν παίξει οι συλλογές των αρχείων, των 

µουσείων και των βιβλιοθηκών στη διαχείριση της γνώσης ως πράξη, αλλά και ως έννοια. Τα 

µουσεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία λειτουργούν ως το συνδετικό κρίκο του παρόντος µε 

το παρελθόν και του γνωστού µε το άγνωστο. Τα σύνορα µε τα οποία έχουµε συνηθίσει να 

χωρίζουµε αυτά τα ιδρύµατα είναι περισσότερο θεσµικά, παρά ουσιαστικά. Άλλωστε, ακόµη 

και από την άποψη της διάκρισης βάσει του υλικού που συλλέγουν, τα όρια είναι 

δυσδιάκριτα. Πέρα από τα εθνικά αρχεία που έχουν µεγάλο αριθµό διοικητικών εγγράφων, 

υπάρχουν πολλές δηµοτικές βιβλιοθήκες που εκτός από βιβλία και περιοδικά διαθέτουν 

µεγάλο αριθµό χειρογράφων και άλλου είδους αρχειακό υλικό διαφόρων ειδών, όπως 

µικροφίλµ, ταινίες, φωτογραφίες, χάρτες ή πίνακες.  Ειδικά µπροστά στην ψηφιακή σύγκλιση 

και την εικονική πραγµατικότητα τα σύνορα αυτά καταλύονται εντελώς. Σε ψηφιακό επίπεδο, 

δεν έχει πια σηµασία αν το πρωτότυπο είναι στη βιβλιοθήκη, στο µουσείο ή στο αρχείο. Ούτε  

από την οπτική γωνία των χρηστών έχει σηµασία πού θα εντοπίσουν την πληροφορία που 

ψάχνουν, είτε βρίσκεται σε ένα βιβλίο ή φυλλάδιο στη βιβλιοθήκη, είτε σε µία περιγραφή 

ενός τεχνήµατος στο µουσείο, ή στο πρωτόκολλο ενός οργανισµού στο αρχείο, αρκεί να τη 
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βρουν. Αυτή η τάση ανοίγει την αυλαία για ένα νέο ίδρυµα πολιτιστικής κληρονοµιάς, το 

επονοµαζόµενο «ίδρυµα µνήµης». 

Η προτεινόµενη συνεργασία αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα 3 που ακολουθεί 

 

                 Σχήµα 3: συνεργασία όλων των ειδών των βιβλιοθηκών ενός δήµου 

Κοινές 
δράσεις

∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη i

Σχολική  
Βιβλιοθήκη i

∆ηµοτικά αρχεία Ακαδηµαϊκή  
Βιβλιοθήκη i

Άλλη µονάδα 
πληροφόρησης  
Βιβλιοθήκης  του 

∆ήµου

 
 

Η συνεργασία αυτή: 

1. Θα εξασφαλίσει οµοιοµορφία στην βιβλιογραφική και θεµατική επεξεργασία του υλικού 

των συλλογών των συνεργαζόµενων  βιβλιοθηκών. 

2. Θα προσφέρει, στο σύνολο των κατοίκων του δήµου πρόσβαση στο υλικό του συνόλου 

των βιβλιοθηκών του δήµου.   

3. Θα διευρύνει αισθητά τις πηγές που θα έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι του δήµου µε τη 

συνεργασία τους για την ανταλλαγή υλικού µέσω διαδανεισµού.  

4. Θα ελαχιστοποιήσει το κόστος βιβλιογραφικής επεξεργασίας του υλικού των συλλογών 

στο σύνολο των δηµοτικών βιβλιοθηκών της Χώρας.  

5. Πληροφορίες από τα διοικητικά αρχεία θα γίνουν προσιτές στους χρήστες. 
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Οι βιβλιοθήκες που εντάσσονται στο δίκτυο συνεργασίας διατηρούν την πλήρη 

ανεξαρτησία και αυτοτέλεια τους αλλά για την επιτυχία της συνεργασίας απαιτείται ο 

ορισµός µιας των βιβλιοθηκών ως κεντρικής βιβλιοθήκης. Την άποψη αυτή εκφράζει και η 

UNESCO στη διακήρυξη της για τις λαϊκές βιβλιοθήκες το 2010.  Ως κεντρική βιβλιοθήκη 

δεν ορίζεται απαραίτητα η βιβλιοθήκη του τοπικού διαµερίσµατος της πρωτεύουσας αλλά, 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης του δήµου κεντρική 

µπορεί και µερικές φορές επιβάλλεται να οριστεί η βιβλιοθήκη άλλου τοπικού διαµερίσµατος.  

Η κεντρική βιβλιοθήκη αναλαµβάνει το συντονισµό του τοπικού δικτύου στις αγορές για τον 

εµπλουτισµό των συλλογών για λογαριασµό των επιµέρους βιβλιοθηκών και στη 

βιβλιογραφική επεξεργασία υλικού και την οργάνωση του ενιαίου καταλόγου των 

βιβλιοθηκών του δήµου. Η προσφορά υπηρεσιών είναι αποκλειστικό έργο των βιβλιοθηκών 

των τοπικών διαµερισµάτων του δήµου. 

  

3.2.5. Συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο 

Σε εθνικό επίπεδο η συνεργασία περιλαµβάνει είτε την κάθετη συνεργασία  α) όλων των 

δηµοτικών βιβλιοθηκών τη χώρας β) τη συνεργασία των ελληνικών βιβλιοθηκών και την 

ΕΒΕ και γ) τη συνεργασία των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών µε την ΕΒΕ και τις 

υπόλοιπες ελληνικές βιβλιοθήκες.  

Για την κάθε µια από τις παραπάνω συνεργασίες απαιτούνται διαφορετικές προϋποθέσεις και 

ενέργειες.  

Στις προτεινόµενες οι συνεργασίες οι βιβλιοθήκες που εντάσσονται στο δίκτυο διατηρούν την 

πλήρη ανεξαρτησία και αυτοτέλεια τους.       

 

Η συνεργασία των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών που θα εξασφαλίσει ίση πρόσβαση 

όλων των κατοίκων της χώρας µας, επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός 

εθνικού δικτύου. Οι συνεργασίες αυτές αφορούν τη: 

 

1. Συνεργατική συλλογή, 

2. Συνεργασία στην βιβλιογραφική επεξεργασία και οργάνωση του υλικού και 

3. Υπηρεσίες.  
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3.3. Συνεργατική συλλογή 

Η ανάπτυξη µιας συνεργατικής συλλογής σε εθνικό επίπεδο περιλαµβάνει την προµήθεια 

ηλεκτρονικού υλικού το οποίο αποκτάται µε την εξαγορά άδειας πρόσβασης και χρόνου 

χρήσης των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων κα βάσεων πληροφοριών πλήρους κειµένου. 

Την ενέργεια αυτή αναλαµβάνει ένας κεντρικός φορέας ο οποίος ορίζεται για το συντονισµό 

του δικτύου.  

 

Η ενέργεια αυτή επιτρέπει στο σύνολο των κατοίκων της Χώρας την πρόσβαση των 

ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών οι οποίος µαζί µε τις συλλογές των δηµοτικών 

βιβλιοθηκών ολοκληρώνει τον κύκλο των πληροφοριών που µπορούν να έχουν οι κάτοικοι 

µιας χώρας και εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση των πολιτών στον εντοπισµό και λήψη 

γνώσεων και πληροφοριών.   

 

Η αγορά δικαιωµάτων πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις πλήρους κειµένου σε εθνικό 

επίπεδο περιορίζει σηµαντικά το κόστος χρήσης τους ενώ αυξάνει σηµαντικά τον αριθµό των 

χρηστών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο µε ανάλογη επίδραση στην οικονοµία τους.        

 

 

3.3.2. Συνεργασία στη βιβλιογραφική επεξεργασία και οργάνωση του υλικού 

Η  απόδοση της των συνεργατικών συλλογών σε εθνικό επίπεδο στηρίζεται σε έναν  καλά και 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις κρατούσες πρακτικές οργανωµένο ενιαίο  κατάλογο.  

Ο ενιαίος κατάλογος σε εθνικό επίπεδο οργανώνεται από έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα 

αναλάβει τη ∆ηµιουργία του ενιαίου εθνικού καταλόγου των ελληνικών δηµοτικών 

βιβλιοθηκών. Ο ενιαίος κατάλογος  δηµιουργείται από τις βιβλιογραφικές εγγραφές των 

ενιαίων τοπικών καταλόγων των κεντρικών βιβλιοθηκών των επιµέρους δήµων ή από τις 

βιβλιοθήκες των τοπικών διαµερισµάτων όπου αυτό είναι δυνατό.   

Ο ενιαίος αυτό κατάλογος δοµείται παράλληλα µε τον κατάλογο της ΕΒΕ από τον οποίο 

µπορούν να αντλούνται έτοιµες βιβλιογραφικές εγγραφές οι οποίες θα προσαρµόζονται 

στον ενιαίο κατάλογο των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών. Οι βιβλιογραφικές 

εγγραφές από την ΕΒΕ εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία των βιβλιογραφικών εγγραφών 

του ενιαίου καταλόγου των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών.  
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Οι παραπάνω συνεργασίες:   

1. Θα διευκολύνουν την χάραξη της εθνικής πολιτικής των ελληνικών δηµοτικών 

βιβλιοθηκών.      

2. Θα εξασφαλίσουν οµοιοµορφία στην βιβλιογραφική και θεµατική επεξεργασία του 

υλικού των συλλογών του συνόλου των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών. 

3. Θα ελαχιστοποιήσει το κόστος βιβλιογραφικής επεξεργασίας του υλικού των    συλλογών 

στο σύνολο των δηµοτικών βιβλιοθηκών της Χώρας. 

4. Θα προσφέρουν, στο σύνολο των κατοίκων της χώρας, πρόσβαση στο υλικό του συνόλου 

των δηµοτικών βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο.   

5. Θα αναδείξουν τους θησαυρούς γνώσης και των πληροφοριών που υπάρχουν στις 

ελληνικές δηµοτικές βιβλιοθήκες που πιθανόν µέχρι σήµερα παραµένουν άγνωστες και 

ανεκµετάλλευτές για το ευρύ κοινό. 

6. Θα διευκολύνουν την ανταλλαγή υλικού µεταξύ των δηµοτικών βιβλιοθηκών προς 

όφελος των χρηστών τους.  

7. Θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος λειτουργίας τοπικών συστηµάτων πληροφόρησης   

8. Θα επιτρέψουν την από κοινού εξασφάλιση των δικαιωµάτων πρόσβασης σε 

ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών και βάσεων πλήρους κειµένου.   

Ο ενιαίος κατάλογος των δηµοτικών βιβλιοθηκών σε συνεργασία µε τον ενιαίο κατάλογο των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και τον κατάλογο της ΕΒΕ θα αποτελέσουν τη βάση για τη 

δηµιουργία ενός ενιαίου καταλόγου του συνόλου των βιβλιοθηκών της Χώρας. 

 

Η συνέργεια αυτή ξεκινά από τη συνεργασία των βιβλιοθηκών στον ίδιο δήµο και εκτείνεται 

στη συνεργασία τους µε άλλους δήµους. Ολοκληρώνεται µε τη συνεργασία όλων των 

βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία των βιβλιοθηκών θα είναι κάθετη (οµοειδείς 

βιβλιοθήκες) ή οριζόντια στην οποία εντάσσονται όχι µόνο οµοειδείς αλλά και όλα τα είδη 

των βιβλιοθηκών τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως φαίνεται 

στο επόµενο διάγραµµα 4. 
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Σχήµα 4: Συνεργασία όλων των βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο 

Ακαδηµαϊκή 
Βιβλιοθήκη  i

Σχολική
Βιβλιοθήκη i

∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη i

Ειδική 
Βιβλιοθήκη j

Κέντρο 
Πληροφόρησης j

Λοιπές υπηρεσίες 
πληροφόρησης 

i

Συνεργασία  των ελληνικών βιβλιοθηκών σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο

Έλληνας 
Χρήστης 

 
Στο επόµενο σχήµα 5 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος διασύνδεσης των ελληνικών 

βιβλιοθηκών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και η  διοικητική εξάρτηση 

της συνεργασία κάθετα και οριζόντια.  
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Σχήµα 5: Συνεργασία βιβλιοθηκών σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό επίπεδο 
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4   ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

4.2.  Πρόταση χρηµατοδότησης 

  

Η Ένωση Ελλήνων βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης έχει καταθέσει 

σχετική πρόταση χρηµατοδότησης από την ΕΣΠΑ µε τίτλο «∆ηµιουργία Κεντρικής 

Υποδοµής για την παροχή Ολοκληρωµένου Περιβάλλοντος ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών  ως 

Υπηρεσίας - Συνεργατικό Μοντέλο Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών » 

για τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών. 

Είναι σε όλους γνωστά τα µεγάλα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι δηµοτικές βιβλιοθήκες 

της χώρας, τα οποία τις εµποδίζουν να διαδραµατίσουν τον ενεργό ρόλο που τους αρµόζει 

σχετικά µε τη διάδοση των υπηρεσιών τους προς τους δηµότες – πολίτες.  Η συντριπτική 

πλειοψηφία των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών δε διαθέτει  τα απαραίτητα «εργαλεία» για να 

προσεγγίσει αποτελεσµατικά τους χρήστες της, σε έναν κόσµο ο οποίος συνεχώς αλλάζει και 

όπου η τεχνολογία κατακτά όλο και περισσότερο τους βασικούς τοµείς της καθηµερινότητας. 

Είναι γνωστή η έλλειψη υποδοµών, ο µικρός αριθµός εργαζοµένων, που σε πολλές 

περιπτώσεις δεν είναι πτυχιούχοι σχολών βιβλιοθηκονοµίας, το µικρό ποσοστό βιβλιοθηκών 

που έχουν αυτοµατοποιήσει  τις λειτουργίες τους, το ακόµα µικρότερο ποσοστό βιβλιοθηκών 

µε αυτοµατοποιηµένους καταλόγους όλου του υλικού που διαθέτουν, η ελάχιστη δυνατότητα 

πρόσβασης των χρηστών µέσω του διαδικτύου στους καταλόγους των βιβλιοθηκών κλπ. 

 

Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία υποδοµών και υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν ίσες 

ευκαιρίες πρόσβασης στις γνώσεις και τις  πληροφορίες στο σύνολο των κατοίκων της Χώρας 

όπως προστάζει το «Σύνταγµα» και οι διεθνείς συνθήκες και µε τον τρόπο αυτό να την τοπική 

περιφερειακή και τελικά την εθνική ανάπτυξη.   

 

Παρατίθενται σε σύντοµη αναφορά στις φάσεις τις τελευταίας ενηµέρωσης της πρότασής µας 

στο πλαίσιο µιας Εθνικής Πολιτικής ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών για «∆ηµιουργία Κεντρικής 

Υποδοµής για την παροχή Ολοκληρωµένου Περιβάλλοντος ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών ως 

Υπηρεσίας - Συνεργατικό Μοντέλο Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών» καθώς 

και τα κόστη και επισυνάπτεται αναλυτικά το Τεχνικό ∆ελτίο: 
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Πρόταση: ∆ηµιουργία Κεντρικής Υποδοµής για την παροχή Ολοκληρωµένου 

Περιβάλλοντος ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών  ως Υπηρεσίας - Συνεργατικό Μοντέλο 

Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 

Υποέργο 1: (Κόστος 1.850.000) 

Ανάπτυξη Σύγχρονων Υποδοµών Πληροφορικής Υποστήριξης Συνεργατικού Μοντέλου 

Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών (∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός). 

Φάσεις υποέργου 1: 

Φάση 1.1: Προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας του 

Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Φάση 1.2: ∆ηµιουργία εργαλείων και υποδοµών για τη ∆ιαδικτυακή Προβολή του 

Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Φάση 1.3: Προµήθεια Κεντρικού Εξυπηρετητή υποστήριξης του Κεντρικού Ολοκληρωµένου 

Συστήµατος  Αυτοµατοποίησης ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος (Library Server). 

Φάση 1.4: Προµήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του Κεντρικού 

Ολοκληρωµένου Συστήµατος Αυτοµατοποίησης ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος. 

Φάση 1.5: Μεταφορά και ενοποίηση βιβλιογραφικών και διοικητικών δεδοµένων µελών 

Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Φάση 1.6: Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού για την υποστήριξη του υποέργου 4.5 

«Ανάπτυξη Σύγχρονων Υπηρεσιών προς τον Πολίτη από τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες» 

  

Υποέργο 2 (Κόστος 2.300.000) 

∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση Βιβλιογραφικού Υλικού ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών στο 

Συνεργατικό Κατάλογο των  Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών (∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός). 

Φάσεις υποέργου 2: 

Φάση 2.1: Εισαγωγή µη Καταλογογραφηµένου Βιβλιογραφικού Υλικού µελών 

Συνεργατικού Καταλόγου Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών στον Κεντρικό Συνεργατικό 

Κατάλογο. 

  

Υποέργο 3 (Κόστος 200.000) 

Προβολή-∆ηµοσιότητα Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών (∆ιαγωνισµός). 

Φάσεις υποέργου 3: 

Φάση 3.1: Προβολή-∆ηµοσιότητα 
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ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΕΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 

Υποέργο 4.1 (Κόστος 375.000 / 6 εργαζόµενοι για 2,5 χρόνια) 

Κεντρική Υπηρεσία Ανάπτυξης Σύγχρονων Υποδοµών Πληροφορικής Υποστήριξης 

Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Φάσεις υποέργου 4.1: 

Φάση 4.1.1: Υποστήριξη Σύγχρονου Τεχνολογικού Εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας 

του Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Φάση 4.1.2: Υποστήριξη ∆ηµιουργίας Εργαλείων και Υποδοµών για τη ∆ιαδικτυακή 

Προβολή του Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Φάση 4.1.3: Υποστήριξη κεντρικού εξυπηρετητή (library server) του Κεντρικού 

Ολοκληρωµένου Συστήµατος  Αυτοµατοποίησης ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος.  

Φάση 4.1.4: Υποστήριξη του Κεντρικού Ολοκληρωµένου Συστήµατος Αυτοµατοποίησης 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος. 

Φάση 4.1.5: Υποστήριξη µεταφοράς και ενοποίησης  βιβλιογραφικών και διοικητικών 

δεδοµένων µελών Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. 

  

Υποέργο 4.2 (Κόστος 250.000 / 4 εργαζόµενοι για 2.5 χρόνια) 

Κεντρική Υπηρεσία υποστήριξης Συνεργατικού Καταλόγου Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. 

Φάσεις υποέργου 4.2: 

Φάση 4.2.1: Υποστήριξη εισαγωγής µη Καταλογογραφηµένου Βιβλιογραφικού Υλικού 

µελών Συνεργατικού Καταλόγου Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών στον κεντρικό 

Συνεργατικό Κατάλογο. 

Φάση 4.2.2: Υποστήριξη Λειτουργίας Συνεργατικού Βιβλιογραφικού Καταλόγου ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. 

Φάση 4.2.3: Υποστήριξη Λειτουργίας Συνεργατικού Αρχείου Καθιερωµένων Αποδόσεων 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

  

Υποέργο 4.3 (Κόστος 62.500 / 1 εργαζόµενος για 2.5 χρόνια) 

Υπηρεσία υποστήριξης προβολής δηµοσιότητας 

Φάσεις υποέργου 4.3: 

Φάση 4.3.1: Υπηρεσία υποστήριξης προβολής δηµοσιότητας. 
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Υποέργο 4.4 (Κόστος 62.500 / 3 εργαζόµενοι για 6 µήνες) 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών  

Φάσεις υποέργου 4.4: 

Φάση 4.4.1: ∆ηµιουργία εφαρµογής Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. 

Φάση 4.4.2: Πλήρης Καταγραφή ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος, για την ένταξη τους στο  

έργο «∆ηµιουργία Κεντρικής Υποδοµής για την παροχή Ολοκληρωµένου Περιβάλλοντος 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών  ως Υπηρεσίας - Συνεργατικό Μοντέλο Λειτουργίας Ελληνικών 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών». 

  

Υποέργο 4.5 (Κόστος 250.000 / 4 εργαζόµενοι για 2,5 χρόνια) 

Ανάπτυξη Σύγχρονων Υπηρεσιών προς τον Πολίτη από τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. 

Φάσεις Υποέργου 4.5 

Φάση 4.5.1: Ανάπτυξη και υποστήριξη πιλοτικών δράσεων διάσωσης τοπικής πολιτιστικής 

κληρονοµίας 

Φάση 4.5.2: Ανάπτυξη και υποστήριξη πιλοτικών δράσεων πληροφοριακής παιδείας στο 

τοµέα καταπολέµησης ψηφιακού αναλφαβητισµού και χρήσης των βιβλιοθηκών 

Φάση 4.5.3:   Ανάπτυξη και υποστήριξη πιλοτικών δράσεων για την σύνδεση των δηµοτικών 

βιβλιοθηκών µε τα σχολεία και την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Φάση 4.5.4: Ανάπτυξη και υποστήριξη πιλοτικών δράσεων πρόσβασης στις δηµοτικές 

βιβλιοθήκες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

  

Υποέργο 4.6 (Κόστος 7.500.000 / 150 εργαζόµενοι για 2 χρόνια) 

Τοπική Υπηρεσία υποστήριξης Συνεργατικού Καταλόγου Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών. 

Φάσεις υποέργου 4.6: 

Φάση 4.6.1: Τοπική υποστήριξη Κεντρικής Υποδοµής για την παροχή Ολοκληρωµένου 

Περιβάλλοντος ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών  ως Υπηρεσίας και του Συνεργατικού Μοντέλου 

Λειτουργίας των Ελληνικών ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

  

Συνολικό κόστος 12.852.500 € και 168 εργαζόµενοι. 
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4.3.  Αναµενόµενα οφέλη 

 

Η υλοποίηση του έργου της δηµιουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου Λειτουργίας, θα 

προσπορίσει πολλά οφέλη για το σύνολο των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. Τα σηµαντικότερα 

είναι: 

- Η µείωση του κόστους απόκτησης και συντήρησης τοπικών συστηµάτων από τις 

βιβλιοθήκες-µέλη. Η υιοθέτηση ενός Κεντρικού Ολοκληρωµένου Συστήµατος 

Αυτοµατοποίησης  θα µειώσει κατά πολύ το κόστος απόκτησης και συντήρησης για το 

σύνολο των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών.  

 

- Η µείωση του κόστους εισαγωγής δεδοµένων – Αξιοποίηση του προσωπικού των 

βιβλιοθηκών σε νέες δράσεις. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, σήµερα, ένα τεκµήριο 

αναλογικού υλικού (π.χ. βιβλίο) πρέπει να γίνει αντικείµενο επεξεργασίας και να εισαχθεί 

στους τοπικούς καταλόγους όσες φορές το διαθέτουν οι βιβλιοθήκες. Με το συνεργατικό 

µοντέλο λειτουργίας, το υλικό θα εισάγεται µία και µοναδική φορά στον Ενιαίο   

Βιβλιογραφικό Κατάλογο, από τη βιβλιοθήκη που θα κάνει την πρώτη εισαγωγή, και 

όλες οι υπόλοιπες απλώς θα περιγράφουν στην ήδη υπάρχουσα εγγραφή τα τοπικά 

στοιχεία για το υλικό (π.χ. το ταξιθετικό σύµβολο του υλικού στη βιβλιοθήκη του και τη 

διαθεσιµότητα του αντιτύπου). Με τον τρόπο αυτό θα µειωθεί ο χρόνος που διαθέτουν 

σήµερα οι βιβλιοθήκες για καταλογογράφηση υλικού και θα µπορεί το προσωπικό να 

αξιοποιηθεί σε άλλες σηµαντικές υπηρεσίες, όπως στην πληροφοριακή παιδεία, στη 

διαχείριση του ψηφιακού υλικού της βιβλιοθήκης, στις νέες τεχνολογίες  κ.λπ. 

 
- Η δηµιουργία του Συνεργατικού Αρχείου Καθιερωµένων Αποδόσεων των Ελληνικών 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, το οποίο θα στηριχθεί στις καθιερωµένες αποδόσεις της 

ΕΒΕ εµπλουτισµένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιµέρους βιβλιοθηκών, 

στις ανεπτυγµένες αποδόσεις που υπάρχουν σήµερα στους τοπικούς καταλόγους των 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, στο αρχείων ο καθιερωµένων αποδόσεων που του Συλλογικού 

Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών καθώς και καθιερωµένες 

αποδόσεις άλλων ειδών ελληνικών βιβλιοθηκών. Η καθιέρωση πρόσθετων θεµατικών 

αποδόσεων θα στηρίζεται στις καθιερωµένε θεµατικές αποδόσεις της Βιβλιοθήκης του 

Κογκρέσου των ΗΠΑ οι οποίες είναι η βάση για τη δηµιουργία των ελληνικών θεµατικών 

αποδόσεων από την ΕΒΕ.  
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- Η συγγραφή διευκρινίσεων επί των διεθνών προτύπων επεξεργασίας και καταγραφής  των 

βιβλιογραφικών στοιχείων των συλλογών των βιβλιοθηκών, η εφαρµογή των οποίων θα 

εξασφαλίσει την απαραίτητη για τη συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών, 

οµοιοµορφία. 

 

- Η ενίσχυση των δηµοτικών βιβλιοθηκών µε προσωπικό, απαραίτητο για την λειτουργία 

τους µε την πρόσληψη ικανού αριθµού βιβλιοθηκονόµων και πληροφορικών που θα 

στελεχώσουν την κεντρική οµάδας υποστήριξης του έργου, η οποία και θα συµβάλλει 

στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, αλλά και τις επιµέρους βιβλιοθήκες πέραν των 

βιβλιοθηκονόµων που πρέπει να προσληφθούν για τη στήριξη της κεντρική οµάδας του 

έργου, είναι απαραίτητη και η πρόσληψη ενός τουλάχιστον βιβλιοθηκονόµου για την 

κεντρική βιβλιοθήκη όλων των δήµων της Χώρας.   

 
- Η επιµόρφωση των βιβλιοθηκονόµων στην αποµακρυσµένη χρήση του κεντρικού 

πληροφοριακού συστήµατος και των οδηγιών βιβλιογραφικής επεξεργασίας υλικού. 

      

- Η δηµιουργία του ενιαίου Βιβλιογραφικού Καταλόγου των Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών στον οποίο θα περιγράφονται έντυπα και ηλεκτρονικά τεκµήρια τοπικά 

έγγραφα και κάθε είδους υλικό προϊόν διάνοιας ή της τέχνης. Ο συνεργατικός 

κατάλογος είναι ένας ενιαίος κατάλογος ο οποίος δηµιουργείται από τις 

βιβλιογραφικές εγγραφές των επιµέρους κεντρικών βιβλιοθηκών. Για τη δηµιουργία 

του οι βιβλιοθηκονόµοι-καταλογογράφοι ελέγχουν την εγγραφή τους µε τις εγγραφές 

του καταλόγου της ΕΒΕ. Αν η εγγραφή υπάρχει στον κατάλογο της ΕΒΕ τότε την 

υιοθετούν και την µεταφέρουν στον ενιαίο κατάλογο µε αντιγραφή- επικόλληση. Αν η 

εγγραφή δεν υπάρχει τότε τη δηµιουργούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

καταλογογράφησης και τις οδηγίες που έχουν συνταχθεί από την κεντρική οµάδα. µε το 

σταδιακό εµπλουτισµό του ενιαίου καταλόγου θα αυξάνεται ο αριθµός των εγγραφών και 

βιβλιοθηκονόµοι καταλογογράφοι θα πρέπει να τον ελέγχουν πριν προχωρήσουν στη 

δηµιουργία µιας νέας εγγραφής. Στις υπάρχουσες εγγραφές, είτε αυτές προέρχονται από 

τον κατάλογο της ΕΒΕ είτε από τον ενιαίο κατάλογο οι καταλογογράφοι των επιµέρους  

βιβλιοθηκών θα πρέπει να προσθέτουν την ένδειξη ύπαρξης του τεκµηρίου και στη δική 

τους βιβλιοθήκη. Ο Συνεργατικός ενιαίος Βιβλιογραφικός Κατάλογος θα 

συµπεριλαµβάνει το σύνολο των τίτλων όλων των δηµοτικών βιβλιοθηκών της 

χώρας.   
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-  

- Η εφαρµογή κοινών πολιτικών στην περιγραφική και θεµατική καταλογογράφηση θα 

συντελέσει  στην οµογενοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών. Κατ’ επέκταση, θα 

καταστεί ευκολότερη η αναζήτηση αυτού του υλικού από τους τελικούς χρήστες των 

βιβλιοθηκών (ψάχνω και βρίσκω µία και µοναδική εγγραφή για ένα βιβλίο) και ο εύκολος 

εντοπισµός του υλικού.   

 

- Η υιοθέτηση κοινών και συνεργατικών πολιτικών σε µια σειρά από υπηρεσίες πλέον της 

καταλογογράφησης,  όπως στην κυκλοφορία του υλικού και  στην  πρόσκτηση και χρήση 

των  πηγών πληροφόρησης από τους χρήστες των βιβλιοθηκών. 

 

- Η δηµιουργία της υπηρεσίας της ενιαίας δηµοτικής βιβλιοκάρτας, µέσω της οποίας θα 

µπορούν οι δηµότες να δανείζονται υλικό από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη συµµετέχει στο 

Συνεργατικό Μοντέλο Λειτουργίας µε τη χρήση του διαδικτύου.  

 

- Η συµβολή στη συνεργασία και στην ανάπτυξη κοινών πολιτικών µε τις Ελληνικές 

Βιβλιοθήκες, καθώς προβλέπεται η συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και τις 70 βιβλιοθήκες που συµµετέχουν σε 

αυτόν, καθώς και µε το αντίστοιχο Συνεργατικό Μοντέλο Λειτουργίας, το ILSaS, το 

οποίο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Η συνεργασία θα αφορά  στην ανταλλαγή 

κοινών βιβλιογραφικών εγγραφών, καθώς και στην κοινή διαχείριση του αρχείου 

Καθιερωµένων Αποδόσεων. Θα επιδιωχθεί αντίστοιχη συνεργασία µε την Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τις ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες.  

 

- Η ανάδειξη του βιβλιογραφικού και άλλο πλούτο που διαθέτουν οι Ελληνικές ∆ηµοτικές 

Βιβλιοθήκες, καθώς ο κεντρικός βιβλιογραφικός κατάλογος θα µπορεί να ενσωµατωθεί 

και να αναζητηθεί από µεγάλες βιβλιογραφικές µεταµηχανές αναζήτησης, όπως αυτή της 

OCLC. 

 

- Η προβολή διαδικτυακά των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, µέσω της δηµιουργίας της 

κεντρικής ιστοσελίδας του Συνεργατικού Μοντέλου των Ελληνικών ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών, καθώς και τοπικών ιστοσελίδων για όσες βιβλιοθήκες δε διαθέτουν. 
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- Και τέλος ο εκσυγχρονισµός του τρόπου λειτουργίας των Ελληνικών ∆ηµοτικών  

Βιβλιοθηκών, µέσω κατάλληλα επιλεγµένων  παρεµβάσεων τόσο στο επίπεδο των 

βιβλιογραφικών δεδοµένων, όσο  και στο επίπεδο των επιχειρησιακών διαδικασιών που 

σχετίζονται µε τη λειτουργία των βιβλιοθηκών. Πιο  συγκεκριµένα, στο έργο προβλέπεται  

η καταγραφή και αξιολόγηση της  υφιστάµενης κατάστασης στο χώρο των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών σε επίπεδο υποδοµών-εξοπλισµού, έµψυχου  δυναµικού, βιβλιογραφικών 

καταλόγων  µε στόχο τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου  µητρώου βιβλιοθηκών, καθώς 

και  του απαραίτητου µηχανισµού ενηµέρωσής του µητρώου αυτού σε ετήσια βάση. Η 

µελέτη των παραπάνω στοιχείων  θα αποτελέσει εν συνεχεία τη βάση για  τη δηµιουργία 

νέων-βελτιωµένων διαδικασιών, µε τη µείωση ή και κατάργηση ενδιάµεσων σταδίων, 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, µε γνώµονα πάντα στην απλούστευση  της λειτουργίας και 

τη µεγιστοποίηση  της αποδοτικότητας των ∆ηµοτικών  Βιβλιοθηκών. Επιπλέον, θα 

µελετηθούν οι υπάρχουσες δοµές δεδοµένων και  βιβλιογραφικοί κατάλογοι µε στόχο  την 

οµογενοποίησή τους και την επίτευξη του µέγιστου επιπέδου διαλειτουργικότητας/ 

ανταλλαγής δεδοµένων µέσω υιοθέτησης διεθνών  βιβλιογραφικών και άλλων προτύπων. 

  

Επιπλέον στα πλαίσια της πρότασης: 

‐ Μπορεί να υλοποιηθεί η δόµηση θεµατικών όρων σε συνεργασία µε την ΕΒΕ. Η 

δηµιουργία θεµατικών επικεφαλίδων και στηρίζεται στις θεµατικές επικεφαλίδες της 

Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Οι θεµατικοί όροι που δηµιουργεί η ΕΒΕ 

καλύπτουν κατά κύριο λόγο το περιεχόµενο των τεκµηρίων της συλλογής της. Επειδή η 

συλλογή της ΕΒΕ αποτελείται κυρίως από τα τεκµήρια που αποτελούν προϊόντα της 

εθνικής πνευµατικής παραγωγής οι θεµατικές επικεφαλίδες που έχει δοµήσει και δοµεί 

είναι πολύ σηµαντικές για τι υπόλοιπες ελληνικές βιβλιοθήκες και κυρίως τις δηµοτικές 

των οποίων οι συλλογές αποτελούνται από υλικό γενικού ενδιαφέροντος. Πλην όµως οι 

δηµοτικές βιβλιοθήκες ως οργανισµοί τοπικής παρακαταθήκης και συλλογών που 

καλύπτουν ποικίλες εκπαιδευτικές και πληροφοριακές ανάγκες δηµιουργούν συλλογές 

που εκτείνονται πέραν των τεκµηρίων της συλλογής της ΕΒΕ. Η επεξεργασία αυτών των 

τεκµηρίων συχνά απαιτεί την επέκταση των θεµατικών όρων της ΕΒΕ. Για την 

αντιµετώπιση αυτών των αναγκών οι δηµοτικές βιβλιοθήκες είναι υποχρεωµένες να 

δοµούν νέους θεµατικούς όρους. Μια συνεργασία των δηµοτικών βιβλιοθηκών µε την 

ΕΒΕ θα οδηγήσει σε ένα ενιαίο αρχείο καθιερωµένων όρων θεµατικών, ονοµάτων κ.λπ. Η 

εξέλιξη των κανόνων και των πρακτικών σε διεθνές επίπεδο επιβάλει τη µετεξέλιξη των 

θεµατικών επικεφαλίδων σε όρους θησαυρού. Η εξέλιξη αυτή έχει υιοθετηθεί και από την 



ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ που αποτελεί τη βάση δόµησης θεµατικών όρων 

από την ΕΒΕ.   

‐ Μπορεί να αναπτυχθεί συνεργατική συλλογή κυρίως για ηλεκτρονικά τεκµήρια. Τα 

σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα καταγραφής και διάδοσης των γνώσεων και των 

πληροφοριών επιτρέπει την αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτά. Η εξέλιξη 

αυτή διευκολύνει τη συνεργασία των βιβλιοθηκών στην από κοινού εξασφάλιση των 

δικαιωµάτων πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές. Η συνεργασία αυτή µειώνει το κόστος 

της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης ενώ αυξάνει κάθετα τις διαθέσιµες 

πηγές στο σύνολο των κατοίκων της Χώρας. Η δράση αυτή µπορεί να επεκταθεί και σε 

έντυπα τεκµήρια υψηλού κόστους, τα οποία µπορούν να είναι διαθέσιµα στο κοινό µέσω 

ενός εθνικού συστήµατος διαδανεισµού. 

 

‐ Μπορεί να αναπτυχθούν υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστήµατος ∆ιαδανεισµού. Το κόστος 

απόκτησης τεκµηρίων δεν επιτρέπει στις ελληνικές δηµοτικές βιβλιοθήκες να 

αποκτήσουν το σύνολο των τεκµηρίων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των 

χρηστών τους. Η δηµιουργία του εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών επιτρέπει την συγκρότηση 

συνεργατικών συλλογών που αλληλοσυµπληρώνουν η µία την άλλη. Το υλικό αυτό 

µπορεί να διακινείται µεταξύ των δηµοτικών βιβλιοθηκών αυξάνοντας την εξυπηρέτηση 

των χρηστών τους. Για την επιτυχία της διαδικασίας ανταλλαγής τεκµηρίων είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα ενιαίο σύστηµα διαδανεισµού µεταξύ των ελληνικών 

δηµοτικών βιβλιοθηκών. 

 

‐ Για να υπάρξει σύµφωνα µε το «Σύνταγµα» η ισότητα του συνόλου των ελλήνων πολιτών 

στην γνώση και την πληροφορία είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ενιαίος κανονισµός 

λειτουργίας των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών. Στον κανονισµό αυτό θα 

περιγράφονται οι υπηρεσίες που θα παρέχουν όλες οι δηµοτικές βιβλιοθήκες στο σύνολο 

των ελλήνων πολιτών.       

 

 

 

 

.  
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5    ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 Τη διοίκηση του δικτύου θα αναλάβει ένα συµβούλιο «Συµβούλιο Ελληνικών 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών» το οποίο θα εδρεύει στο ΥΠΕΣ και θα συµµετέχουν 

εκπρόσωποι του ΥΠΕΣ, του ιδρύµατος «Νιάρχος», της ΚΕ∆Ε, του ΣΕΑΒ, της  ΕΕΒΕΠ 

και βιβλιοθηκονόµοι από τα αντίστοιχα τµήµατα βιβλιοθηκονοµικής εκπαίδευσης της 

Χώρας. Το Συµβούλιο θα είναι υπεύθυνο και για την οµαλή λειτουργία του δικτύου και 

τη χάραξη της Εθνικής Πολιτικής των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών.   

 

Για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας των 

δηµοτικών βιβλιοθηκών για τη στήριξη της οικονοµικής ζωής της Χώρας η ΕΕΒΕΠ έχει 

προτείνει ήδη για τους νέους ΟΕΥ  τη δηµιουργία: 

 

∆ιεύθυνσης βιβλιοθήκης για πόλεις µε πληθυσµό από 40.000 κατοίκους και άνω στους ΟΕΥ 

των ΟΤΑ µε τον τίτλο:  Υπηρεσία υπό την ∆ιεύθυνση δηµοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων 

και Μουσείων µε τα αντίστοιχα τµήµατα και γραφεία. 

 

Σε δήµους µε πληθυσµό 10.000 έως 40.000 κατοίκους, προτείνεται η δηµιουργία Τµήµατος 

∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Μουσείων υπό την διεύθυνση πολιτισµού και 

εκπαίδευσης (επίσηµης και δια βίου) µε τα αντίστοιχα γραφεία. 

 

Για του πολύ µικρούς δήµους µε πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων προτείνεται η 

δηµιουργία γραφείου ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Μουσείων στο τµήµα  

πολιτισµού και εκπαίδευσης (επίσηµης και δια βίου).     
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6   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

6.2. Υπηρεσίες γενικά 

   

Το Εθνικό ∆ίκτυο 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. 

Η αποτελεσµατική λειτουργία των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία µε το νέο διοικητικό σχήµα της Χώρας (Καλλικράτης), µε την εφαρµογή του οποίου 

οι διοικητικές υπηρεσίες θα αποµακρυνθούν από τις τοπικές κοινωνίες στην µητροπολιτική 

πρωτεύουσα η οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από το προηγούµενο διοικητικό 

κέντρο. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η ίδρυση και λειτουργία µιας, σηµαντικής ή 

µεσαίας κατά περίπτωση, βιβλιοθήκης σε κάθε δήµο και µιας µικρής βιβλιοθήκης σε κάθε 

χωριό ή οικισµό. Η ύπαρξη της τοπικής βιβλιοθήκης τονώνει το αίσθηµα της συµµετοχής στα 

κοινά και µειώνει το αίσθηµα του κοινωνικού αποκλεισµού.  

Η συνεργασία των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών θα επιτρέψει: 

 

1. Την προσφορά σε όλους τους κατοίκους της Χώρας ίσες, όπως ορίζει το Σύνταγµα  και η  

UNESCO (1972), ευκαιρίες στη µάθηση και την πληροφόρηση. Η παροχή ίσων 

ευκαιριών στη γνώση και στις πληροφορίες θα συµβάλλει στη συγκράτηση του 

πληθυσµού στις µικρές κοινότητες µακριά από τα αστικά κέντρα και θα επιδράσει 

αποτρέψει τη δηµιουργία υδροκεφαλικών πόλεων, οι οποίες λόγω του µεγέθους τους  

αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα στην απασχόληση και άλλα κοινωνικά 

προβλήµατα. Η συγκράτηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές ίσως 

αποδειχθεί σηµαντική στην αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει 

σήµερα η Χώρα µας. Στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών εντάσσεται και η προσφορά των 

λαϊκών βιβλιοθηκών σε άτοµα µε ιδιαιτερότητες όπως άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, 

τυφλοί κ.λπ. 

2. Την χάραξη της εθνικής πολιτικής των ελληνικών δηµοτικών βιβλιοθηκών.  
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3. Την πρόσβαση στους βιβλιογραφικές καταλόγους του συνόλου των βιβλιοθηκών της 

Χώρας.  

4. Τη χάραξη εθνικής πολιτικής διαδανεισµού µεταξύ ελληνικών βιβλιοθηκών.  

5. Τη Στήριξη της τοπικής και εθνικής οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής ισότητας  

Οι καλά οργανωµένες ελληνικές δηµοτικές βιβλιοθήκες θα:  

   

1. Συµβάλλουν στην εκµετάλλευση των υπαρχουσών πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου 

και συνεπώς στην ανάκαµψη της τοπικής οικονοµίας. 

2. Παρέχουν στους κατοίκους τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις πιθανότητες δηµιουργίας 

δραστηριοτήτων απασχόλησης και θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η δηµιουργία των 

θέσεων αυτών εργασίας έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη των κατοίκων.    

3. Εξασφαλίσουν την καταγραφή και διάσωση των τοπικών ηθών και εθίµων και αποτελούν 

τους θεµατοφύλακες των τοπικών ή περιφερειακών και τελικά των εθνικών παραδόσεων. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στη σηµερινή προοπτική της παγκοσµιοποίησης, στην 

οποία ελλοχεύει ο κίνδυνος της εξαφάνισης των πολιτισµικών στοιχείων των εθνών.     

4. Εξασφαλίσουν τη συγκέντρωση τεκµηρίων ως αποδεικτικών της πολιτιστικής τους 

κληρονοµιάς και των τοπικών διοικητικών και ιστορικών αρχείων, έντυπων και 

ηλεκτρονικών.      

5. Με την ηλεκτρονική τους οργάνωση θα βγάλουν τα χωριά από την αποµόνωση και θα 

ενισχύσουν την ανάπτυξη του τοπικού τουρισµού προς όφελος των µόνιµων κατοίκων 

των χωριών.  

6. Με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφόρησης και των 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων οι δηµοτικές βιβλιοθήκες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε 

εθνικές και παγκόσµιες πηγές πληροφόρησης.  

7. Οι εκδηλώσεις που οργανώνουν στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρουν, αποτελούν 

πόλο έλξης στον οποίο θα συγκεντρώνονται οι κάτοικοι για την ενηµέρωση και την 

ψυχαγωγία τους. Οι δραστηριότητες αυτές είναι πολύ σηµαντικές για τις µικρές 

κοινότητες κατά τους χειµερινούς µήνες όταν οι δραστηριότητες λόγω των επισκέψεων 
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από παραθεριστές, όπως παρατηρείται στα ελληνικά χωριά, περιορίζονται ή εκλείπουν 

παντελώς και στους µόνιµους κατοίκους δηµιουργείται το αίσθηµα της µοναξιάς.   

8. Επιπλέον οι βιβλιοθήκες αυτές µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν το σηµείο επαφής 

των κατοίκων µε τις διοικητικές υπηρεσίες κυβερνητικές ή των ΟΤΑ και του ∆ήµου. 

Περιορίζουν τη µετακίνηση του πληθυσµού για διοικητικές εργασίες προς την 

πρωτεύουσα ή άλλες αστικές ή ηµιαστικές περιοχές. Η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για περιοχές ορεινές ή αποµακρυσµένες από τα αστικά και ηµιαστικά κέντρα 

και που συχνά αντιµετωπίζουν προβλήµατα περιορισµένης διάθεσης µέσων µαζικής 

µεταφοράς. Η πληµµελής ανάπτυξή τους οδήγησε τις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες στη 

δυσάρεστη θέση της αδυναµίας προσφοράς των παραπάνω υπηρεσιών. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την ίδρυση και λειτουργία άλλων µονάδων για την αντιµετώπιση µέρους των 

παραπάνω υπηρεσιών όπως τα ΚΑΠΗ, τα Κέντρα Νεότητας, τα Κέντρα Γεωργικής 

Ενηµέρωσης κ.λπ. µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους παροχής υπηρεσιών οι οποίες 

θα προσφέρονταν µέσα από τις λαϊκές βιβλιοθήκες.  

9. Η εξέλιξη της παγκοσµιοποίησης έχει ω ς αποτέλεσµα την µεγάλη µετακίνηση 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Η µετακίνηση αυτή δηµιουργεί πολλά και ποικίλης 

µορφής κοινωνικά προβλήµατα. . Η δηµοτική βιβλιοθήκη λόγο της αµεσότητάς της µε το 

σύνολο του πληθυσµού αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αντιµετώπισης των 

προβληµάτων αυτών. Η δηµοτική βιβλιοθήκη στα πλαίσια της διά βίου µάθησης 

αναλαµβάνει την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στους ενήλικες µετανάστες και 

συµβάλει στην ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό της Χώρας.  

10. Με την ηλεκτρονική επικοινωνία που έχουν, µέσω των ιστοσελίδων και των 

ηλεκτρονικών καταλόγων τους σε τοπικό εθνικό ή διεθνές επίπεδο προβάλουν τα φυσικά 

ή τεχνητά αξιοθέατα του τόπου και συµβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισµού και 

εποµένως και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και εποµένως στην οικονοµική ανάπτυξη 

του τόπου. Επίσης αποτελούν παράθυρο πρόσβασης των κατοίκων σε πληροφορίες που 

θα τους ενηµερώσουν για τις δυνατότητες που µπορούν να έχουν για τη ανάπτυξη 

ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε επιχειρήσεις.     
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6.3.  Τεχνολογία της πληροφόρησης & Υπηρεσίες βιβλιοθηκών 

Η τεχνολογία της πληροφόρησης η οποία εξελίσσετε µε ταχείς ρυθµούς στη σηµερινή εποχή 

επιτρέπει την εύκολη µετατροπή έντυπων τεκµηρίων σε ψηφιακή µορφή. Η δηµοτική 

βιβλιοθήκη παράλληλα µε τους παραδοσιακούς τύπους υλικού αναπτύσσει και ψηφιακή  

συλλογή συµβαδίζοντας µε την  τεχνολογική εξέλιξη της εποχής. 

Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στις δηµοτικές βιβλιοθήκες να αποτελέσουν πύλη πρόσβασης στα 

υπάρχοντα, αλλά ξεχωριστά προσφερόµενα σηµεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως για 

παράδειγµα σε συλλογικούς καταλόγους και σε ένα µεγάλο αριθµό ανεξάρτητων µεταξύ τους 

προγραµµάτων ψηφιοποίησης, προσφέροντας το περιεχόµενό τους στο ελληνικό Ιστό µε την 

εγκαθίδρυση πυλών πολιτισµικού περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο. 

Με τις υπηρεσίες της αυτές η δηµοτική βιβλιοθήκη: 

- Συµβάλλει στην ισότιµη πρόσβαση στην πολιτιστική και επιστηµονική  κληρονοµιά της 

ανθρωπότητας που είναι δικαίωµα κάθε ανθρώπου και βοηθά  την προώθηση της 

εκµάθησης και κατανόησης του πλούτου και της    πολυµορφίας του κόσµου, όχι µόνο για 

τη σηµερινή γενιά, αλλά και για τις επόµενες γενιές. Συνδέει τους πολιτισµούς πέρα από 

τα γεωγραφικά και κοινωνικά όρια. 

- Αναπτύσσει συλλογή ψηφιακών αντικειµένων, σύµφωνα µε τις αρχές της ποιότητας και 

πιστότητας. Τα αντικείµενα αυτά που δηµιουργούνται στη βιβλιοθήκη ή συλλέγονται 

διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διεθνώς αποδεκτές αρχές για την ανάπτυξη της συλλογής 

και την πρόσβαση µε ένα συνεκτικό και βιώσιµο τρόπο, µε την υποστήριξη υπηρεσιών 

που είναι απαραίτητες για να επιτρέπουν στους χρήστες να ανακτούν και να 

εκµεταλλεύονται τους πόρους.   

- Υποστηρίζει την ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική πρόσβαση και τη διατήρηση της 

πολιτιστικής και επιστηµονικής κληρονοµιάς. 

- Εξασφαλίζει πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές που συλλέγονται 

- Συµµετέχει στη σύνδεση ψηφιακών βιβλιοθηκών για υψηλή ταχύτητας έρευνα. 

- ∆ιαχειρίζεται τις ψηφιακές συλλογές ώστε η πρόσβαση σε αυτές να είναι εύκολη και 

οικονοµική. 
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- Συλλέγει και διατηρεί ως πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης πρωτότυπα έγγραφα και τα 

προστατεύει από αλλοίωση µε την ψηφιοποίησή τους η οποία εξασφαλίζει τη διατήρησή 

για τις επόµενες γενιές. Εξάλλου το ψηφιοποιηµένο αντίγραφο είναι πιστό αντίγραφο του 

πρωτοτύπου. 

6.4.  ∆ια βίου µάθηση 

Στην Κοινωνία της Γνώσης, όπου η Εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση είναι οι βασικοί 

µοχλοί ανάπτυξης και προόδου, η ολοκληρωµένη παιδεία αποτελεί τόσο προϋπόθεση, όσο 

και βασικό εργαλείο για την επιβίωση και την ανάπτυξη µιας χώρας, καθώς δηµιουργεί 

πολίτες που διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση και τις κατάλληλες ικανότητες και 

δεξιότητες έτσι ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισµό σε µια εκ 

των πραγµάτων διεθνοποιηµένη οικονοµία. Οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες µπορούν να 

αποτελέσουν τους πυλώνες της ∆ια Βίου Μάθησης και της Πληροφοριακής Παιδείας 

καθώς: 

‐ Κεντρικό ρόλο στη νέα υποδοµή µάθησης διαδραµατίζουν οι βιβλιοθήκες, οι οποίες 

παρέχουν τη δυνατότητα καλλιέργειας των απαιτούµενων νέων δεξιότητων πρόσληψης 

της γνώσης. 

‐ Οι βιβλιοθήκες συµβάλλουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, 

υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός ουσιαστικού και ευέλικτου πλαισίου δια βίου µάθησης 

που περιλαµβάνει τις δυνατότητες για αυτοµόρφωση-αυτορρύθµιση συµπεριφοράς και 

στάσεων και αποτελούν µέρος της βασικής υποδοµής για την προώθηση της έρευνας σε 

όλα τα επίπεδα. 

‐ Στη σύγχρονη εποχή πληροφόρησης ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι πιο καθοριστικός για 

την εξέλιξη της κοινωνίας από ό,τι στο παρελθόν. Η ασυδοσία και η σύγχυση στην 

πληροφόρηση και ο βοµβαρδισµός του σύγχρονου ανθρώπου µε παντοειδείς πληροφορίες 

δηµιουργούν ένα ατέλειωτο πρόβληµα σπατάλης σε χρόνο και κυρίως σε πνεύµα. 

Για το λόγο αυτό οι δηµοτικές βιβλιοθήκες οφείλουν να προστατεύουν τον ανυποψίαστο 

πολίτη από τον καταιγισµό πληροφόρησης, οφείλουν να του ανοίξουν νέους ορίζοντες και να 

δηµιουργήσουν ψήγµατα υποψίας για την άκριτη και συχνά αναξιόπιστη πληροφόρησή του. 

Έχουν χρέος απέναντι στην ίδια τους την ύπαρξη να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν τον 

κοινωνικό τους χαρακτήρα, δηµιουργώντας «ενεργούς πολίτες» µε θέση και ρόλο στην 

πνευµατική, επιστηµονική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και κυρίως πολιτική ζωή. Καλούνται να 
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γίνουν οι «πυλώνες της δια βίου µάθησης» γεγονός που αποτελεί απαίτηση της εποχής µας. 

Συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των λαϊκών, γενικά, βιβλιοθηκών, (δηµοτικών – δηµοσίων) 

όπως το ότι διαθέτουν ήδη οργανωµένες πηγές γνώσης, πρωτοστατούν στις τοπικές 

πολιτιστικές δραστηριότητες, στη χρήση νέων τεχνολογικών µέσων, γίνονται σύνδεσµος 

µεταξύ επιµέρους κοινωνιών και µεγάλων κέντρων της γνώσης και του πολιτισµού, 

συµβάλλουν δραστικά στην κοινωνικοποίηση του ατόµου και στην καταπολέµηση του 

κοινωνικύ αποκλεισµού, αποτελούν κέντρο αναφοράς σε κοινωνικές δραστηριότητες, 

διευκολύνουν το έργο αυτό. 

Οι βιβλιοθήκες συγκεντρώνοντας και οργανώνοντας υλικό για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

αναδεικνύονται σε δεξαµενές γνώσεων και πληροφοριών. Το  υλικό που συλλέγουν και 

διατηρούν αποτελεί σωρευτική γνώση για τις σύγχρονες και επόµενες γενεές. Οι υπηρεσίες 

των βιβλιοθηκών έχουν ένα ειδικό ρόλο να παίξουν στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων, που 

είναι ικανοί να κρίνουν και να προωθήσουν νεωτερισµούς, να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

εκείνες, που θα τους προετοιµάσουν να συνεχίσουν να µαθαίνουν στη νέα κοινωνία.  

Οι βιβλιοθήκες, εκτός από την ουσιαστική στήριξη που παρέχουν στην επίσηµη εκπαίδευση, 

αποτελούν και ένα σηµαντικό στοιχείο στη δηµιουργία του γενικού περιβάλλοντος της 

κοινωνικής και εκπαιδευτικής επίδρασης, χωρίς την οποία η εκπαίδευση δεν µπορεί να 

αποβεί πλήρως παραγωγική. Από την άποψη αυτή, οι λαϊκές βιβλιοθήκες είναι επένδυση και 

µπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να ανταποκρίνονται και να υιοθετούν τις  αλλαγές που 

αντιµετωπίζουν.  

Στο πλαίσιο µιας Εθνικής Πολιτικής ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών προτείνεται σχετικά µε την: 

- Ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) του 

Υπουργείου Παιδείας Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Ίδρύµατος 

Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), σε συνεργασία µε την Κεντρική 

Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), µε την οποία καλούνται οι ∆ήµοι της επικράτειας σε 

υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στις Πράξεις «Κέντρα ∆ια Βίου 

Μάθησης – Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας και Προγράµµατα Τοπικής  

Εµβέλειας», προκειµένου  να  υλοποιηθούν  προγράµµατα  Γενικής  Εκπαίδευσης  

Ενηλίκων  µέσω  των «Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης» (Κ.∆.Β.Μ), να υλοποιηθεί η 

συγκεκριµένη δράση µε την εποπτεία των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών κάνοντας χρήση των 

υποδοµών των υπηρεσιών αυτών καθώς και των δεξιοτήτων των βιβλιοθηκονόµων 

σχετικά µε τη ∆ια Βίου Μάθηση.    
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- Προτείνεται επίσης η λειτουργία των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης µε τα θεµατικά πεδία 

στα ανάλογα τµήµατα για εξειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα (οικονοµικά, 

επιχειρηµατικότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.), για νέες τεχνολογίες, για 

εκµάθηση ξένων γλωσσών, για κοινωνικές δράσεις και δεξιότητες, για εκµάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού, για µετανάστες, για θέµατα πολιτισµού και 

τέχνης (κινηµατογράφος, ζωγραφική, δηµιουργίας Βίντεο, κλπ), για τις ευάλωτες 

κοινωνικά οµάδες. 

Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνδέεται µε το νέο ρόλο των βιβλιοθηκών σήµερα 

καθώς στοχεύει -ως προς τους εκπαιδευοµένους-  τη δηµιουργία θετικής στάσης ως προς τη 

µάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της 

ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις του συνεχώς εξελισσόµενου κοινωνικο-

οικονοµικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, τη σύνδεση ή επανασύνδεση µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων. Στο εν λόγω πρόγραµµα οι δηµοτικές βιβλιοθήκες θα 

υποβάλουν και τις δικές τους προτάσεις για επιµορφωτικά προγράµµατα δια βίου µάθησης µε 

τα οποία θα υπάρξουν επίσης µεγάλα οφέλη για τους δηµότες αφού θα έχουν τη δυνατότητα 

να εκπαιδευτούν σε µια µεγάλη σειρά γνωστικών αντικειµένων σε µια περίοδο δύσκολη όπως 

αυτή που διανύει η χώρα µας εξασφαλίζοντας  και νέες θέσεις εργασίας. 

 Στα τοπικά προγράµµατα δια βίου µάθησης µπορεί να εντάσσονται και δράσεις συλλογικού 

χαρακτήρα, οι οποίες µπορεί να υποστηρίζονται οικονοµικά, επιστηµονικά ή διοικητικά από 

τους ∆ήµους, τους δηµόσιους, τους κοινωνικούς και τους ιδιωτικούς φορείς που έχουν την 

έδρα τους ή ασκούν αρµοδιότητες στην περιφέρεια του εκάστοτε ∆ήµου. 

To γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες αναφέρονται στο Ν. 3879/2010 ως φορείς για τη ∆ια Βίου 

Μάθησης καθώς πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των 

Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης, ως µονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστηµα της 

δια βίου µάθησης σε συνδυασµό µε την ανάγκη για την εξοικονόµηση πόρων σε 

ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό και υποδοµές δίνει τη δυνατότητα για την υλοποίηση 

της δράσης αυτής  µε τις ∆ηµοτικές βιβλιοθήκης ως πυλώνες στη ∆ια Βίου Μάθηση  
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7    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Ο εντοπισµός και η ανάκτηση της γνώσης και των πληροφοριών και η οργάνωσή τους για 

σύγχρονη ή µελλοντική χρήση είναι εργασία χρονοβόρα και για το λόγο αυτό προκαλεί 

καθυστέρηση που αυξάνει το κόστος απασχόλησης για τον καθένα.  

Η πληθώρα των πηγών πληροφόρησης επιφέρει την αναπαραγωγή των πληροφοριών. Η 

ταχύτητα, ο όγκος και η ροή των πληροφοριών δυσχεραίνουν το έργο της αναζήτησης, του 

εντοπισµού, της αξιολόγησης και της ανάκτησης της κατάλληλης κάθε φορά πληροφορίας.  

Η οργάνωση των πληροφοριών και η διάχυσή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 

έχει αποκτήσει µεγάλη σηµασία σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Σε 

µερικές από τις δραστηριότητες αυτές υπάρχει  πλούτος πηγών πληροφόρησης, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι πολύ σηµαντικές και συχνά ανταγωνιστικές.  

Η πληθώρα των πηγών πληροφόρησης και η πολυµορφία στον τρόπο οργάνωσής τους, 

δυσκολεύει τον εντοπισµό της κατάλληλης πληροφορίας, µε σηµαντική επίπτωση στο έργο 

των ενδιαφεροµένων και στην πρόοδο και ανάπτυξη γενικότερα. Οι ενδιαφερόµενοι όµως 

βρίσκονται αντιµέτωποι µε την έλλειψη γνώσης οργάνωσης ενός συστήµατος πληροφόρησης, 

το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσεις, επιδεξιότητες και εµπειρία. Αντίθετα οι οργανωµένες 

βιβλιοθήκες και άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης µε τους ειδικευµένους στο αντικείµενο αυτό 

επιστήµονες βιβλιοθηκονόµους αναλαµβάνουν να αναλύσουν τις πληροφοριακές ανάγκες 

κάθε επιστηµονικής ή κοινωνικής οµάδας πληθυσµού, να επιλέξουν, να επεξεργαστούν και 

να οργανώσουν τις πληροφορίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να είναι έτοιµες να δοθούν 

στον κάθε ενδιαφερόµενο τη στιγµή και στη µορφή που τη θέλει. Η οργανωµένη πληροφορία 

είναι διαθέσιµη όχι µόνο στα µέλη της κοινότητας για την οποία έχουν ετοιµαστεί αλλά και 

για κάθε άλλο ενδιαφερόµενο.  

Η όλη διαδικασία επιβάλει την οργάνωση βιβλιοθηκών ως ειδικών υπηρεσιών πληροφόρησης 

και την απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού, το οποίο θα αναλάβει το έργο της 

αναζήτησης, επεξεργασίας και οργάνωσης προς διάθεση των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση 

πληροφοριών. Ο νέος αυτός ρόλος των βιβλιοθηκών τις εξελίσσει σε κέντρα γρήγορης και 

εύκολης ανάκτησης κάθε γνώσης ή πληροφορίας µε σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική αλλά 

και οικονοµική ζωή των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κράτους συνολικά. Η επίτευξη 
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των στόχων των δηµοτικών βιβλιοθηκών στηρίζεται στην απασχόληση του κατάλληλα 

εκπαιδευµένου προσωπικού. Η UNESCO και η IFLA δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην 

απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού.  

Ο αριθµός των βιβλιοθηκονόµων που απαιτούνται για τη λειτουργία µιας δηµοτικής 

βιβλιοθήκης εξαρτάται από το ύψος του πληθυσµού του δήµου, το µέγεθος της βιβλιοθήκης 

και των υπηρεσιών που προσφέρει. Για την επιτυχία του δικτύου των ελληνικών 

δηµοτικών βιβλιοθηκών απαιτείται η απασχόληση ενός τουλάχιστον βιβλιοθηκονόµου 

σε κάθε κεντρική δηµοτική βιβλιοθήκη συν τριών βιβλιοθηκονόµων που θα στελεχώσουν 

την κεντρική οµάδα του ενιαίου καταλόγου του δικτύου των ελληνικών δηµοτικών 

βιβλιοθηκών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

8    ∆ΙΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

 

Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφόρησης η δηµοτική βιβλιοθήκη:  

1. Παρέχει ανεµπόδιστη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, και εξασφαλίζει την ελευθερία στην 

αναζήτηση,  πρόσληψη και µετάδοση της πληροφορίας και των ιδεών, χωρίς να γίνεται 

αντικείµενο κάποιας µορφής ιδεολογικής πολιτικής ή θρησκευτικής λογοκρισίας ή 

οικονοµικών περιορισµών.  Προβλέπει τον απαραίτητο εξοπλισµό για τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. 

2. Προωθεί και διευκολύνει ενεργά την υπεύθυνη πρόσβαση σε ποιοτική, (όχι 

παραπλανητική ή εσφαλµένη) δικτυακά δοµηµένη πληροφορία που απευθύνεται σε 

όλους τους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών και των νέων.  Συµβάλλει ώστε 

το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική πληροφορία να είναι αποδοτικά και τελεσφόρα για το 

χρήστη. 

3. Προσφέρει διευκόλυνση, καθοδήγηση και βοήθεια στον χρήστη έχοντας υπόψη ότι για 

κάποιους είναι το µοναδικό σηµείο πρόσβασης. 

4. Εξασφαλίζει στους χρήστες το δικαίωµα να αναζητούν τις πληροφορίες της δικής τους 

επιλογής  και τους εξασφαλίζει το δικαίωµα  να χρησιµοποιούν τις επιλεγµένες πηγές και 

τις υπηρεσίες πληροφόρησης ελεύθερα και µέσα σε κλίµα εµπιστοσύνης και εχεµύθειας. 

5. Έχει προς διάθεση ένα µηχανισµό προκειµένου να υπερπηδήσουν τα εµπόδια και τους 

φραγµούς που δηµιουργεί η διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει τις πηγές, τα 

τεχνολογικά µέσα και το επίπεδο εκπαίδευσης. 
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9    ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Με λίγα λόγια η δηµοτική βιβλιοθήκη αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνική ζωής ενός τόπου, 

ιδιαίτερα των µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών οικισµών.  Στους οικισµούς αυτούς οι 

οικονοµίες κλίµακας περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης αυτοτελών υπηρεσιών στον 

οικονοµικό αλλά και κυρίως στον πολιτιστικό τοµέα.  

Στις περιοχές αυτές οι βιβλιοθήκες λειτουργούν ως:  

Εκπαιδευτικό και πληροφοριακό κέντρο για όλους τους κατοίκους σε τοπικό επίπεδο. Με 

τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και την ψηφιοποίηση του υλικού τους 

προσφέρουν υπηρεσίες και σε άτοµα µε περιορισµένες δυνατότητες (ΑΜΕΑ). Η πρόσβαση 

σε διεθνείς πηγές πληροφόρησης προσφέρουν υπηρεσίες σε µετανάστες από κάθε χώρα.  

Πολιτιστικό κέντρο. Συγκεντρώνουν και διαφυλάττουν τα τοπικά έργα του πνεύµατος και 

της καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας των κατοίκων. Με τις εκδηλώσεις που οργανώνουν και 

πραγµατοποιούν προσφέρουν ψυχαγωγία στους κατοίκους.  

Κέντρο δια βίου µάθησης προσφέροντας στους κατοίκους την αναγκαία πνευµατική τροφή.      

Κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης. Οι κάτοικοι των µικρών ιδιαίτερα των ορεινών και 

ηµιορεινών περιοχών µε δυσκολία ανάπτυξης επαρκών µέσων µαζικής µετακίνησης 

υποφέρουν από κοινωνική αποµόνωση. ∆υσκολεύονται στις επικοινωνίες τους µε τις 

κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Οι δηµοτικές βιβλιοθήκες 

εξασφαλίζουν την επικοινωνία µε τις υπηρεσίες αυτές προς όφελος των κατοίκων της 

περιοχής που εξυπηρετούν.  

Κέντρα οικονοµικές ανάπτυξης. Με τις σωστές έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες που 

παρέχουν τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες που θα πυροδοτήσουν τους µηχανισµούς 

σωστής και πλήρους απασχόλησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής που θα 

προσφέρει την οικονοµική ευηµερία των κατοίκων της περιοχής που εξυπηρετούν.  

Για τους λόγους αυτούς οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. καθώς και η UNESCO και  IFLA  

παροτρύνουν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επενδύουν στον τοµέα των 

βιβλιοθηκών εκτιµώντας την αποδοτική αξία της συγκεκριµένης επένδυσης όχι µόνο γιατί 
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ανταποκρίνεται στο θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών στη γνώση και την πληροφορία αλλά 

και γιατί  συµβάλει και στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των κοινωνιών. 
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