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Οι λαϊκές βιβλιοθήκες σήμερα 

 Εγγύηση της Δημοκρατίας 

 Υποστηρίζουν και βοηθούν: 

 Στην Ανάγνωση / φιλαναγνωσία 

 Στην Κοινωνική συνοχή 

 Στην Πρόσβαση στην πληροφορία 

 Στη Μάθηση 

 Στην Επικοινωνία 

 Στην Ψυχαγωγία / Διασκέδαση 

 



Ο ρόλος των Ενώσεων (1) 

 Να καταστούν οι βιβλιοθήκες 

 Αναγνωρίσιμες και ορατές 

 Εταίρος στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 Παράγοντας στην άσκηση πολιτικής 

 … 

 



Ο ρόλος των Ενώσεων (2) 

 Να υποστηρίξουν τις βιβλιοθήκες 

 Με την διάδοση του έργου τους στο ευρύτερο 

κοινό 

 Με την αλληλοενημέρωσή τους 

 Με την εκπαίδευση των μελών τους 

 Με την ανάδειξη των καινοτόμων δράσεών 

τους 

 Με την νομική ή άλλη προστασία τους 

 … 



Ο ρόλος των Ενώσεων (3) 

 Συλλογικότητες που σκοπό έχουν να φέρουν τις 

βιβλιοθήκες στο επίκεντρο τόσο της πολιτικής 

όσο και της πολιτιστικής ζωής προς όφελος της 

κοινωνίας των πολιτών  



Swedish Library Association 

 Ανάδειξη της καινοτομίας μέσω βραβείων: 

 βραβείο Bengt Hjelmqvist για την καλύτερη προσπάθεια 

δημόσιας βιβλιοθήκης  

 βραβείο Greta Renborg για την καλύτερη εργασία 

marketing σε βιβλιοθήκη  

 Προσπάθεια για εγκαθίδρυση Εθνικής Πολιτικής 

Βιβλιοθηκών στην Σουηδία 



Association of Library and Information 

Professionals of the Czech Republic 

 Συμμετοχή σε έργα εκσυγχρονισμού των 

βιβλιοθηκών 

 PIK 

 VISK 

 Μέσω της θέσπισης βραβείων ενθαρρύνει 

την καινοτόμο δράση των βιβλιοθηκών 

 «Ο τσέχος βιβλιλθηκονόμος» 

 



РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

Russian Library Association 

 Δράσεις μέσω αναμετάδοσης της 

καινοτομίας προς τα μέλη βιβλιοθηκών 

 Προσφορά φωτογραφιών και αρχιτεκτονικών 

σχεδίων μέσω της ιστοσελίδας της 
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Ένωση των Περιφερειακών 

Βιβλιοθηκών στην Ρωσία  

 Δημιουργήθηκε με σκοπό να συντονίσει τις 

δράσεις των λαϊκών βιβλιοθηκών και να 

βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω 

του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των 

πηγών. (http://www.arbicon.ru) 
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Library and Information Association of 

South Africa 
 Θέσπιση βραβείων 

 Ο Βιβλιοθηκονόμος της χρονιάς 

 Εκστρατείες 

 Εβδομάδα Βιβλιοθηκών 

 



O ρόλος της Ένωσης 

Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων 

και Επιστημόνων 

Πληροφόρησης 



               Η στρατηγική από την Ένωση Ελλήνων 

Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 

Πληροφόρησης για την υποστήριξη των 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών  

 Βελτίωση υπηρεσιών προς τους 

πολίτες 

 Οικονομική κατάσταση:πηγές 

χρηματοδότησης για υπηρεσίες 

βιβλιοθηκών 

 Συνεργασίες για την επίτευξη του 

στόχου  

 

Περιεχόμενα 



Η Στρατηγική της ΕΕΒΕΠ 

 

 Συναντήσεις με σχετικά υπουργεία 

 Συναντήσεις με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων  

 Αξιοποίηση των εκδόσεων της ΕΕΒΕΠ 

 Αξιοποίηση της ραδιοφωνικής εκπομπής  

 

Στόχος 

 
          Η πρόταση της ΕΕΒΕΠ στους φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης:  
 

«…Κάθε Δήμος να λειτουργεί Δημοτική Βιβλιοθήκη…» 

 



Οι δημοτικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα 

 Άνιση γεωγραφική κατανομή 

Έλλειψη θεσμικού πλαισίου 

Έλλειψη πόρων  

Έλλειψη προσωπικού 

 Έλλειψη συντονισμού 

 



Καταγραφή κατάστασης των Δημοτικών 

Βιβλιοθηκών (Έρευνα ΕΕΤΑΑ πριν από τον  

Καλλικράτη)  

 Ένα ποσοστό περίπου 70% δεν 

διαθέτουν OEY & Kαν. Λειτουργίας 

 Το 45% λειτουργεί σε αυτοτελές 

κτίριο, ενώ το 51% συστεγάζεται 

 Ωράριο λειτουργίας συνεχές 16% 

 Παιδικά τμήματα 66% 

 Δανειστική 84% 

 Ανανέωση του υλικού  με δωρεές 

90% 

 Μηχανοργάνωση 55% 

 Καταλογογράφηση 67% 

 Υποδομές για διαδανεισμό 48% 

 Κέντρο Πληροφόρησης 20,97 

 Συμμετοχή σε δίκτυα 8,5 % 

 Εκδόσεις 10,89% 

 ΑΜΕΑ 31% 

 ΝΠΔΔ:43,82% 

 Ως Υπηρεσίες ΝΠΔΔ: 25, 09% 

 Ως Υπηρεσίες OTA:15,73% 

 Ως Υπηρεσίες Δημ. Επιχ:8,99% 

 Προϋπολογισμός 10.200.903 /  

Επιχορήγηση από ΟΤΑ 8.946.300 

 Αμοιβές προσωπικού 7.533.046,  

      το 70%.  

 Προσωπικό 517 

 Δημοσίου Δικαίου 50% 

 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι 237 

 ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών 36 

 Δεν υπάρχει 1 Βιβ/μος 

      για κάθε Βιβ/κη !!! 



Υπηρεσιακές μονάδες δήμων 

α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

β) Οικονομική υπηρεσία 

γ) Τεχνική υπηρεσία 

δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής &  

Επικοινωνιών 

ε)  Διαφάνειας  

στ) Νομικής υποστήριξης 

ζ) Διοίκησης – Διαχ. ανθρ. Δυναμικού     

 η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής  

θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής 

Προστασίας 

ι) Παιδείας,  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,  

Νέας Γενιάς  

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης* 

 

 

    *       Μαρία   Κορκίδη:  «Οι δημοτικές βιβλιοθήκες  

στην εποχή  του Καλλικράτη» 

     7ο    Διεθνές   Συνέδριο    6  &  7  Οκτωβρίου   2011     

Εθνικό  Ιδρυμα  Ερευνών   

     Επαναπροσδιορίζοντας  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  των βιβλιοθηκών σε περιόδους κρίσης                                                             





Δεν υπάρχει σαφής 
εικόνα για το πλαίσιο 

που λειτουργούν 

 



 Σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης 

«Καλλικράτης» Ν.3852 

 Ακόμα και αν τοποθετεί τις βιβλιοθήκες ως μέρος του τμήματος 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς?  

 

  Αυτό πρακτικά δεν σημαίνει στους νέους ΟΕΥ των Δήμων μετά 
την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης ότι δεν 

διασφαλίζεται η ένταξη και η θεσμική κατοχύρωση των 
δημοτικών βιβλιοθηκών  

 

 Επίσης δεν γίνεται χρήση στα πρότυπα που συνέταξε η ΕΕΤΑΑ για 
την υποστήριξη των νέων Δήμων στη σύνταξη των Οργανισμών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας τους (πρότυπα 1-10) http://www.eetaa.gr  

 

 

 

http://www.eetaa.gr/


Οι δράσεις της Ένωσης για την 

ενίσχυση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

 Ένταξη των δημοτικών βιβλιοθηκών στο 

πλαίσιο της Εθνικής πολιτικής με κατάθεση 

προτάσεων στους αρμόδιους φορείς 

 Δράσεις ειδικά για τις δημοτικές βιβλιοθήκες 

 Παγκόσμια Ημέρα Βιβλιοθηκών 

 Wikipedia 

 Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) 

 Συνεργασία με το ΕΚΕΒΙ 

 Δράσεις φιλαναγνωσίας 

 Συνεργασία με τους εκδότες 

 Επιμορφωτικά σεμινάρια 

 Συνέδρια - ημερίδες 

 

 

 

 



Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στο πλαίσιο της 

Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών 

 

 Υπουργείο Εσωτερικών:H δημιουργία ενός φορέα με την 

μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Ελληνικών Δημοτικών 

Βιβλιοθηκών (ΕΣΔΗΒ ), με έδρα την Αθήνα. Το ΕΣΔΗΒ να 

υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών 

 Γενικό συμβούλιο Βιβλιοθηκών 

 ΚΕΔΕ, ΤΕΔΚΝΑ,ΠΕΤΑ, ΙΤΑ & ΕΕΤΑΑ 



Πρόταση για το Θεσμικό Πλαίσιο των 

Δ.Β 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΑΡΧΕΙΩΝ- 

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥΣ  

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 Υπουργείο Παιδείας – Γενικό 

Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, 

Αρχείων & Εκπαιδευτικής 

Τηλεόρασης  

 ΕΕΤΑΑ 

 ΚΕΔΚΕΕ 

 



Η ενίσχυση της θέσης των δημοτικών 

βιβλιοθηκών στους δύσκολους 

οικονομικά καιρούς 

 Μελέτη – πρόταση για τη δημιουργία Κεντρικού 

Συστήματος Συνεργατικής Καταλογογράφησης των 

Ελληνικών Δημοτικών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΔΒ), για την 

χρονική περίοδο 2009-2014.  

 Την ίδια πρόταση έχει καταθέσει σε αντίστοιχη συνάντηση με 

την Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού της ΚΕΔΕ. Η πρόταση 

της ΕΕΒΕΠ έγινε αποδεκτή και έχει ανατεθεί η υλοποίηση της 

στη εταιρεία ΠΕΤΑ. Είναι σε αναμονή η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συνεχίσει η 

υλοποίηση της.  

 



Ο Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 

Βιβλιοθηκών: μια ελληνική πρωτοβουλία (1) 

Η ΕΕΒΕΠ και το ΕΚΕΒΙ 

αποφάσισαν την από κοινού 

πραγματοποίηση της 

παραπάνω ημερίδας με στόχο 

την καθιέρωση του νέου αυτού 

θεσμού, όπου κλήθηκαν 

προσωπικότητες και 

εκπρόσωποι από το χώρο του 

βιβλίου και των βιβλιοθηκών 
 

«Ο Εορτασμός της 

Παγκόσμιας Ημέρας 

Βιβλιοθηκών: μια ελληνική 

πρωτοβουλία» 29 Μαΐου 

2009 στη Θεσσαλονίκη. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς 

Έκθεσης Βιβλίου στη 

Θεσσαλονίκη 



Ο Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 

Βιβλιοθηκών: μια ελληνική πρωτοβουλία 

(2) 

 Η καθιέρωση του θεσμού 

τέθηκε από την αντιπροσωπία 

της ΕΕΒΕΠ στη Γενική 

Συνέλευση της Eblida στο 

Ελσίνκι το 2010  

 Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις 

με την Unesco   



 

 

 Στις 15 Μαΐου 2010, στο πλαίσιο 

των εορταστικών εκδηλώσεων για 

τη συμπλήρωση  των εκατό (100) 

χρόνων  από την ίδρυση της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, 

διεξήχθη ημερίδα με θέμα «το 

μέλλον του βιβλίου: έντυπου και 

ηλεκτρονικού»  

 Την ημερίδα παρακολούθησε 

μεγάλος αριθμός 

βιβλιοθηκονόμων αλλά και πολλοί 

λόγιοι, επιστήμονες και απλοί 

πολίτες. 

Δημοτικές βιβλιοθήκες & το μέλλον του 

βιβλίου (έντυπου / ηλεκτρονικού) 

Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Δήμου Πατρέων  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/el/f/f2/Dimos_patrewn_sign.jpg


Συνέδρια Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

 

 1 

 

 

 

 

 Με θέμα: «Η δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα», πραγματοποιήθηκε στις 4-5 
Δεκεμβρίου 2008 στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής σε 
συνεργασία  με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & 
Επιστημόνων της Πληροφόρησης 

 Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και της ΤΕΔΚΝΑ 

 
 

   
 

      
 



Σημαντική καινοτομία στην εκπροσώπηση 

 Εκπρόσωποι υπουργείων (Εσωτερικών  & Παιδείας) 

 Εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ,ΤΕΔΚΝΑ, 
ΕΕΤΑΑ, κλπ,.) 

 Εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 

 Εκπρόσωποι των φορέων του βιβλίου (εκδότες, βιβλιοπώλες, κλπ,.) 

 Εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων (όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα) 

 Εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) 

 Εκπρόσωπος των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ –
ΟΤΑ) 

 Μεμονωμένες προσωπικότητες(Συγγραφείς, επιστήμονες, κλπ,.) 

 Εκπρόσωποι τοπικών φορέων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής 
(πολιτιστικοί φορείς, σχολεία, προσωπικότητες, κλπ,.)  

Συνέδρια Δημοτικών Βιβλιοθηκών 



https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=751a14d153&view=att&th=13a2ace81b41dd5b&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw


Συνέδρια Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

 

 
     Με θέμα: «Σκεπτόμαστε Εθνικά Ενεργούμε Τοπικά» 

πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Δεκεμβρίου 2009 στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο του Δήμου Αμαρουσίου σε συνεργασία  με την Ένωση 
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων της Πληροφόρησης 

 Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της ΤΕΔΚΝΑ 

 

 

 

 



Συνέδρια Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

 Με θέμα: «Η Προσφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

στην Τοπική Κοινωνία εν μέσω Οικονομικής Κρίσης 

και Διοικητικών Αλλαγών: Μια Πρόκληση για 

Δημιουργικές Λύσεις» πραγματοποιήθηκε στις 2-3 
Δεκεμβρίου 2011 στο Δημαρχιακό Μέγαρο του 
Δήμου Περιστερίου σε συνεργασία  με την Ένωση 
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων της 
Πληροφόρησης 
Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της ΤΕΔΚΝΑ 



Συμπεράσματα από τα Συνέδρια 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών  (1) 

 Να συντάξουν οι ελληνικές 

δημοτικές βιβλιοθήκες τα 

επιχειρησιακά τους 

προγράμματα 

  Nα αναπτυχθούν σύγχρονες 

υποδομές πληροφορικής και 

δικτύωσης στις δημοτικές 

βιβλιοθήκες της Ελλάδος 

 Οι δημοτικές βιβλιοθήκες να 

αναδείξουν, να προβάλλουν 

και να αξιοποιήσουν τα 

πολιτιστικά αποθέματα των 

τοπικών κοινωνιών 

 Να δημιουργηθούν και να 

αναπτυχθούν συνεργατικές 

δράσεις για την υποστήριξη 

των δημοτικών βιβλιοθηκών με 

τη δημιουργία κεντρικού 

συνεργατικού βιβλιογραφικού 

καταλόγου ελληνικών 

δημοτικών βιβλιοθηκών, ως 

υποσυστήματος του Εθνικού 

Καταλόγου Βιβλιοθηκών. 

 Να ανοίξουν τα μελλοντικά 

συνέδρια στους χρήστες των 

βιβλιοθηκών 



Συμπεράσματα από τα Συνέδρια 

δημοτικών βιβλιοθηκών (2)  

 Να συνεχιστούν οι εργασίες της 

«Ομάδας Έργου» στο 

Υπουργείο Εσωτερικών για 

τη συγκρότηση του 

Κανονισμού Λειτουργίας των 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

 Να υπάρξει διυπουργική 

συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας για τη στήριξη των 

δημοτικών βιβλιοθηκών στο 

έργο που ήδη επιτελούν, στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας στις τοπικές 

κοινωνίες. 

 Να υπάρξει ισότιμη συμμετοχή 

των βιβλιοθηκών στην 

κατανομή των πόρων για τον 

πολιτισμό στους ΟΤΑ. 

  Να υπάρξει συντονισμός στη 

δράση των δημοτικών 

βιβλιοθηκών μέσω ενός 

συντονιστικού οργάνου στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. 



Ο βιβλιοθηκονόμος στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 

 «Ο ρόλος του 

βιβλιοθηκονόμου τον 21ο 

αιώνα». Η Ένωση Ελλήνων 

Βιβλιοθηκονόμων & 

Επιστημόνων Πληροφόρησης 

(ΕΕΒΕΠ) σε συνεργασία με την 

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 

του Πολιτιστικού Οργανισμού 

του Δήμου Αθηναίων. 

 Η ημερίδα έχει ως στόχο να 

συγκεντρώσει την 

προβληματική που 

αναπτύσσεται στο πεδίο της 

Βιβλιοθηκονομίας – Επιστήμης 

της Πληροφόρησης 



Δημοτικές Βιβλιοθήκες και 

φιλαναγνωσία 

 Πρόταση 

στο ΕΚΕΒΙ 

 Πρόταση 

στην 

Περιφέρεια 

Αττικής  

Συνεργασία  ΕΕΒΕΠ – ΕΚΕΒΙ 

 Δημιουργία Δικτύου με 60 Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες για λέσχες ανάγνωσης  

 Συνεργασία  ΕΕΒΕΠ – ΕΚΕΒΙ με τη 

διοργάνωση συνάντησης με θέμα: «Λέσχες 

Ανάγνωσης - δράσεις εντός των 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών Βόρειας 

Ελλάδας: Μια ξεχωριστή πρόκληση» στο 

πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου 

στη Θεσσαλονίκη ς 

  Στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Έκθεσης 

Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη συνδιοργανώνουν 

Ημερίδα για τη φιλαναγνωσία με θέμα: «To 

δικαίωμα στο διάβασμα: βιβλιοθήκες και 

φιλαναγνωσία» 



“@ your Library”  
 

 Το κύριο μήνυμα της 

εκστρατείας:  @ 

βιβλιοθήκη σου 

 είναι: «πάντα υπάρχουν 

λόγοι για να πας στη 

βιβλιοθήκη»   και 

προέρχεται από την 

International Federation 

of Library Associations 

and Institutions (IFLA) και 

την American Library 

Association (ALA).  

Το 2003 η ΕΕΒΕΠ, συμμετέχοντας 

στην καμπάνια, έλαβε την άδεια να 

μεταφράσει το έμβλημα στην 

ελληνική γλώσσα έχοντας 

κατοχυρώσει το δικαίωμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας του 

ελληνικού εμβλήματος και έχοντας  

επινοήσει τα δικά της μηνύματα – 

συνθήματα που ακολουθούν 

παρακάτω: 

"Στο Συνέδριο της IFLA στο Μιλάνο το 2009 έγινε 

παρουσίαση της ελληνικής εκστρατείας και 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της ALA"  



      @ Βιβλιοθήκη σου 

 Λάβετε θέσεις@ στην 

βιβλιοθήκη σου 

 Νιώσε άνετα@ στην βιβλιοθήκη 

σου 

 Ξέθαψε τις ρίζες σου@ στην 

βιβλιοθήκη σου 

 Πάρε σωστή συμβουλή@ στην 

βιβλιοθήκη σου 

 Παρέα@ στην βιβλιοθήκη σου 

 Σέρφαρε@ στην βιβλιοθήκη σου 

 

 Άλλαξε ζωή@ στην βιβλιοθήκη 

σου 

 Άλλαξε σκέψη@ στην βιβλιοθήκη 

σου 

 Βοήθεια στο σχολείο@ στην 

βιβλιοθήκη σου 

 Διαφορετικότητα@ στην 

βιβλιοθήκη σου 

  Ελευθερία@ στην βιβλιοθήκη 

σου 

  Ενημερώσου@ στην βιβλιοθήκη 

σου 

  Επένδυσε@ στην βιβλιοθήκη 

σου 

  



Δημοτικές βιβλιοθήκες στα FM 

 Εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ένωσης ως υπηρεσία 

μάρκετιγκ βιβλιοθηκών στο χώρο των ΜΜΕ και αποτελεί τη μοναδική 

εκπομπή που γίνεται σε σταθερή εβδομαδιαία βάση  τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχοντας συμπληρώσει ήδη τρεις 

επιτυχημένους ετήσιους κύκλους εκπομπών ενώ από την Κυριακή 7 

Οκτωβρίου εισέρχεται στον 4ο χρόνο 

 Μεταφέρει τον παλμό των ελληνικών και κυπριακών 

βιβλιοθηκών με γνώμονα ότι οι βιβλιοθήκες μπορούν να 

αποτελέσουν προπάντων στην περίοδο αυτή διέξοδο από την 

οικονομική και όχι μόνο κρίση που βιώνουμε μέσα από τις 

εξωστρεφείς, καινοτόμες ιδέες και πρακτικές που αναπτύσσουν 

 Με παρουσιάσεις δημοτικών βιβλιοθηκών, ζωντανές 

συνδέσεις, ειδικά αφιερώματα, προτάσεις για τον πολιτισμό 

αναδεικνύεται  ο    πολύπλευρος και ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που 

επιτελούν οι δημοτικές βιβλιοθήκες στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, 

την κοινωνία 

http://www.94fm.gr/


Δημοτικές βιβλιοθήκες στα FM 

Κάθε Κυριακή 10 -12 το 

πρωί από τον 

Επικοινωνία 94 FM 

Ραδιόφωνο Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής 

http://www.94fm.gr/


Wikipedia και δημοτικές βιβλιοθήκες 

H ΕΕΒΕΠ σε συνεργασία με το Εθνικό 

Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και την 

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / 

Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 

συνεργάζονται για τη: 

 

Δημιουργία ομάδων με σκοπό τη 

συνεργασία για τον εμπλουτισμό της 

wikipedia με ελληνικό περιεχόμενο 

 

Διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων 

για ανταλλαγή ιδεών όσο και για την το 

δυνατόν καλύτερη οργάνωση του 

εγχειρήματος από τις δημοτικές 

βιβλιοθήκες στη χώρα  

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 

ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο 

Καλλιθέας με θέμα: 

    «Η Εγκυκλοπαίδεια στην εποχή 

του Διαδικτύου» 

            όπου παραβρέθηκαν  

     η δημοτική αρχή, φορείς της 

πόλης και αρκετοί συνάδελφοι 

από δημοτικές βιβλιοθήκες 



«Βιβλιοθήκες & Πληροφόρηση» 

  Αφιερώματα  

 Παρουσίαση των 

δράσεων (συνέδρια 

ημερίδες ) 

 Παρουσιάσεις διαφόρων 

βιβλιοθηκών 

 



«Με διάβασες: χάρισέ με !» 

Συνεργασία ΕΕΒΕΠ, ΠΟΕΒ, 

ΣΕΒΑ & Βιβλιοπώλες  

 Από τη δράση αυτή χαρίστηκαν: 

 2010: 3500 βιβλία στη Δημοτική 

βιβλιοθήκη Λέρου, Λειψών. 

  2011. α) 3500 βιβλία στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κάσου β) 

3000 βιβλία στην Απολλώνια 

Βαλκανική  βιβλιοθήκη του Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης. 

 2012. Μοιράστηκαν 10.000 βιβλία 

η δημοτική βιβλιοθήκη της 

Ξάνθης & τη βιβλιοθήκη του 

νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» 

         Για την προβολή δόθηκαν   

συνεντεύξεις τύπου, 

διαφημιστικά τρέιλερ στη 

T/V, δελτία τύπου, αφίσες, 

κλπ 



Ορισμένα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας(4) 

Ποιά είναι η ιδιότητά σας;

17%

17%

17%13%

13%

20%

3%
Μαθητής

Υ πάλληλος

Επαγγελματίας

Συνταξιούχος

Νοικοκύρα

Άνεργος

Άλλο



Ορισμένα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας(1) 

Πόσ ο σ υχ νά χ ρησ ιμοπ οιείτε την 

βιβλιοθήκη;
0% 13%

41%

13%

33%
Καθόλου

Λίγο

Αρκετ ά

Πολύ

Πάρα πολύ



Ορισμένα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας(4) 

Από που μάθατε για την βιβλιοθήκη του Δήμου σας;

13%

17%

57%

13%

Από το σχολείο 

Από το σχετικο φυλλάδιο

Από δική σας πρωτοβουλία

Άλλο



Ορισμένα στοιχεία από πρόσφατη έρευνα 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας(2) 

Θ εω ρείτε ότι οι χ ώ ροι π ου διαθέτει η βιβλιοθήκη επ αρκούν ;

Καθόλου

3%

Λίγο 

27%

Αρκετ ά

70%

Καθόλου

Λίγο 

Αρκετ ά



Χάρτης Καλλικρατικών Δήμων: 

βιβλιοθήκες/κατηγορία 

Δ. Ξάνθης 

 

 

 

Δημοτική Βιβλ/κη 

Ακαδημαϊκή Βιβλ/κη 

Σχολικές(2) 

Δ. Σερρών 

 Δημοτική Βιβλ/κη 

Ακαδημαϊκή 
Βιβλ/κη 

Σχολικές (3) 

Δ.Ιωαννίνων 

 

 

 

Δημοτικές Βιβλ/κες (3) 
Δημόσια Βιβλ/κη 
Κινητή βιβλιοθήκη 
Γενικά Αρχεία Κράτους 
(Μουσεία (4) 
 

Βόλος 

Δίκτυο Δημοτικών 
Βιβλ/κηων 

Ακαδημαϊκή Βιβλ/κη Δ.Κερκύρας 

Δημόσια Βιβλ/κη 
Ακαδημαϊκή Βιβλ/κη 
Αρχεία Κράτους 
Σχολική(1) 

Β. Κυνουρία 

καμία 

Δ.Βέροιας 

 

Δ.Ικαρίας 

Λαογραφικό μουσείο 

Δημοτική Βιβλ/κη 

Ακαδημαϊκή Βιβλ/κη 

Γενικά Αρχεία Κράτους 

Σχολικές(5) 



 
Διαπιστώσεις 

 
 

 Να οργανωθούν από την Ένωση συζητήσεις για 

πρακτικά θέματα, ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο 

βιβλιοθηκονόμο. 

 Να παρέχουν οι βιβλιοθήκες σύγχρονες υπηρεσίες 

προς τον πολίτη στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, 

της πληροφοριακής παιδείας, της προώθησης 

της φιλαναγνωσίας κ.λπ. 

 Να προβληθούν ώστε να αναγνωριστεί η 

συμβολή των βιβλιοθηκών στην οικονομική, 

κοινωνική, τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη 



Δημοτικές βιβλιοθήκες στα FM 

 Μ. Γλέζος: «Έθνος που δεν 

σκέφτεται το βιβλίο, που 

περιορίζει την πρόσβαση στο 

βιβλίο, που δεν δημιουργεί 

Βιβλιοθήκες… κάνει ένα 

έγκλημα εναντίον της 

ανθρωπότητας και εναντίον 

του έθνους» 

 

 

 

 

 Α. Παπάζογλου Πρόεδρος 

Επιστημονικής Επιτροπής 

3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών: 

«Πρέπει να αρχίσουμε να 

λειτουργούμε, «έξω από το 

κουτί»… Δεν έχουμε άλλους 

τρόπους, χρήματα δεν 

έχουμε, προσωπικό δεν 

έχουμε, επομένως θα πρέπει 

να σκεφτούμε εναλλακτικά 

και δημιουργικά» 

http://www.94fm.gr/

