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Περίληψη 

Επιχειρείται μια προσπάθεια καταγραφής σημαντικών τομέων, όπου η εθνική πολιτική για 
τις βιβλιοθήκες κρίνεται απαραίτητη. Εντοπίζονται, σχολιάζονται, συγκρίνονται και 
προτείνονται 14 σημεία δραστηριοποίησης,  συγκεκριμένα: Διαρκής καταγραφή της 
κατάστασης, στατιστικά μεγέθη, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων, εκτίμηση κόστους και προγραμματισμός. Αυτοοργάνωση κατηγοριών 
βιβλιοθηκών, ρόλος εποπτευόντων φορέων, ρόλος συνεδρίων ανά κατηγορία. Στελέχωση 
βιβλιοθηκών. Διαρκείς Ομάδες Εργασίας, διανομή ρόλων - κατανομή ευθυνών, 
ενημέρωση ανατροφοδότηση. Εθνική εκπροσώπηση, συμμετοχή σε διεθνή φόρα, 
lobbying σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχολές Βιβλιοθηκονομίας και Βιβλιοθήκες, διαρκής 
διάλογος,  προγραμματισμός αναγκών – πρόληψη και προσαρμογή. Συνεργατική 
καταλογογράφηση και  αρχεία καθιερωμένων αποδόσεων. FRBR. Στρατηγικές επιλογές, 
CIP, ΕΛ/ΛΑΚ. Ολοκληρωμένα προγράμματα λογισμικού βιβλιοθηκών. Στρατηγικές 
συμμαχίες, κοινοπρακτικές αγορές και προσβάσεις. Εθνική βιβλιογραφία,  διάδοση των 
συλλογικών καταλόγων. Ε-Βιβα: ηλεκτρονική Ελληνική βιβλιοθηκονομική βάση, … με βάση 
την Κύπρο. Ελληνική Πύλη Βιβλιοθηκονομίας, καταγραφή έργων, εργαλείων, πηγών, 
βάσεων δεδομένων.  

 

National policy for libraries. Absences, complementarities, substitutions. 

Filippos Tsimpoglou Ph.D.  

Abstract 

An attempt is being made for a comprehensive recording of areas, where the national 
policy for the libraries is considered as crucial. Fourteen issues are identified, commented, 
compared and proposed for actions, namely: Continuous recording of the situation, 
statistical data, analysis and use, prioritization, cost assessment and planning. Self 
organization of the different categories of libraries, the role of the supervising 
organizations, necessity of conferences per category. Library staffing. Permanent 
Working Groups, distribution of roles - allocation of responsibilities, information feedback. 
National representation, participation in international for a, Lobbying in EU. Schools of 
Librarianship, lifelong dialogue, planning and needs prevention and adjustment. 
Cooperative cataloguing and authority files. FRBR. Strategic choices, CIP, Open Source 
S/W, Open Access. Integrated Library Systems ILS migration. Strategic alliances, consortia 
agreements and resource sharing.  National bibliography, dissemination of union 
catalogues. E-biba: electronic Hellenic database on librarianship, based on Cyprus. 
Hellenic portal on librarianship and libraries, recording projects, tools, sources, databases. 

 

  

 


