Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα του 6ου διεθνούς συνεδρίου της ΟΕΕΒ
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 6ου διεθνούς συνεδρίου της Οργανωτικής
Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών στις 11 και 12 Ιουνίου 2009 με θέμα «Πολιτικές
βιβλιοθηκών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο» που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Στο συνέδριο, συμμετείχαν 10 διακεκριμένοι ομιλητές από 8 ευρωπαϊκές χώρες και τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Περισσότερα από 200 άτομα παρακολούθησαν τις ομιλίες
και συμμετείχαν ενεργά στα 5 εργαστήρια που διοργανώθηκαν.
Οι ομιλητές μετέφεραν την τρέχουσα εικόνα των τοπικών περιφερειακών ή εθνικών
πολιτικών και στρατηγικών που διέπουν τη λειτουργία, χρηματοδότηση και φιλοσοφία των
βιβλιοθηκών, στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.
Κινητήρια δύναμη όλων των πολιτικών και στρατηγικών που παρουσιάστηκαν,
ανεξάρτητα από τη χώρα, το βαθμό ωριμότητάς τους και το εύρος εφαρμογής τους, είναι η
κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών, η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία
και τη γνώση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από τις νέες
τεχνολογίες.
Κοινός στόχος όλων των πολιτικών και στρατηγικών είναι η εξασφάλιση ενός
λειτουργικού δικτύου καλά εξοπλισμένων σημείων παροχής συμβατικών αλλά και εικονικών
υπηρεσιών βιβλιοθήκης, η προώθηση της βιβλιοθήκης ως μέσο που συμβάλλει στην ευημερία
της περιοχής και ο καθορισμός του γενικού πλαισίου για την οργάνωση και το στρατηγικό
σχεδιασμό των βιβλιοθηκών.
Τα επιτεύγματα από την ύπαρξη και την εφαρμογή των πολιτικών βιβλιοθηκών που
αναφέρθηκαν είναι πολλά: κοινοί συλλογικοί κατάλογοι, συνεργατικές δομές για κοινή
πρόσβαση σε αξιόπιστο περιεχόμενο, συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς
φορείς,
δίκτυα
βιβλιοθηκών,
προγράμματα
ψηφιοποίησης,
κοινά
πρότυπα
καταλογογράφησης, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής για την παροχή
εξελιγμένων υπηρεσιών βιβλιοθήκης κ.ά.
Εντούτοις, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου απουσιάζει ένα σαφώς περιγεγραμμένο
πολιτικό πλαίσιο, επισημάνθηκαν μεμονωμένες πρωτοβουλίες και πρακτικές, που παρότι
καλύπτουν περιστασιακές απαιτήσεις, τονίζουν την ανάγκη για στήριξη και συντονισμό από
θεσμικές πολιτικές, ώστε να είναι αποτελεσματικές και με πολλαπλάσια οφέλη.
Οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών οφείλουν να προσεγγίσουν τους πολιτικούς, με
τρόπους που ενδεχομένως διαφέρουν από χώρα σε χώρα, προκειμένου να αναδείξουν τη
σημασία των βιβλιοθηκών και να τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν άποψη για τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες τους.
Σημειώνεται πως η Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών ιδρύθηκε το 2003,
ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ελληνικών και διεθνών οργανισμών, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό των ελληνικών βιβλιοθηκών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.
Περιλαμβάνει ως μέλη τους ακόλουθους οργανισμούς: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ένωση
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ‐
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Cervantes Αθηνών, Ινστιτούτα Goethe Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Κέντρο Τεκμηρίωσης Αμερικανικής
Πρεσβείας, Ολλανδικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Αθηνών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κεντρική
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης.
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Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα του 6ου διεθνούς συνεδρίου της ΟΕΕΒ
Η ΟΕΕΒ εκδίδει το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης
ʺΣυνεργασίαʺ με αρθρογραφία σχετική με τις βιβλιοθήκες. Η ιστοσελίδα της ΟΕΕΒ είναι:
http://www.goethe.de/synergasia.
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