
Χριστίνα Κυριακοπούλου 

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμων και Επιστημόνων 
Πληροφόρησης  
 
Κυρίες και Κύριοι,  
Αγαπητοί συνάδελφοι/σσες,  

Το διεθνές συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής για την Ενίσχυση των 
Βιβλιοθηκών αποτελεί πλέον ένα σημαντικό γεγονός για τις βιβλιοθήκες στην 
Ελλάδα και έχει γίνει θεσμός.  
 
Αποκτά δε, μια ιδιαίτερη βαρύτητα αφενός, γιατί διοργανώνεται στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη η οποία λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης έχει υπάρξει σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ένα 
σταυροδρόμι πολιτισμών και αφετέρου, γιατί πραγματοποιείται σε μια εποχή όπου 
ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών ενισχύεται συνεχώς.  
 
Σε διεθνές επίπεδο καθημερινά προκύπτουν νέες συνθέσεις που δοκιμάζουν την 
αντοχή και την αποτελεσματικότητά τους σε διαφορετικά πλέον πολιτισμικά 
περιβάλλοντα.  
 
Κοινωνίες που μέχρι πρόσφατα ήταν σχετικά ομοιογενείς σήμερα βρίσκονται 
μπροστά σε πρωτόγνωρα προβλήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ελάχιστα 
ωφελούν οι παραδοσιακές πρακτικές.  

Η ενίσχυση της κινητικότητας των ανθρώπων και η τάση για ευρύτερες 
οικονομικοπολιτικές ολοκληρώσεις είναι πλέον τα βασικά χαρακτηριστικά μιας 
αναπότρεπτης πορείας προς την οικουμενική κοινότητα, μια κοινότητα που θα 
χαρακτηρίζεται από την συμπληρωματικότητα και την πολυμορφία με αμοιβαίες 
επιδράσεις ανάμεσα στους λαούς, οι οποίες όμως θα ευνοούν τη γονιμοποιό επαφή 
των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων.  
 
Η χώρα μας βρίσκεται στη δύνη αυτών των εξελίξεων και βιώνει όλες αυτές τις 
συνέπειες.  

Την νέα αυτή πραγματικότητα πλέον καλείται η πολιτεία επιτακτικά να την 
προσεγγίσει με τη δημιουργία θεσμών καθώς και την ενίσχυση των ήδη 
υπαρχόντων, όπως είναι οι Βιβλιοθήκες, έχοντας σαν σημείο αναφοράς και 
αξιοποιώντας την εμπειρία των χωρών εκείνων, οι οποίες αντιμετώπισαν από πολύ 
νωρίς το φαινόμενο αυτό και έχει δοκιμαστεί κατά καιρούς η αντοχή των 
διαφόρων προσεγγίσεων.  

Υπό αυτές τις συνθήκες αποκτά ξεχωριστή σημασία το θέμα του διεθνούς 
συνεδρίου, για το ρόλο των βιβλιοθηκών στο σταυροδρόμι των πολιτισμών, γιατί 
με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του θεσμού των βιβλιοθηκών από 
τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, διαπιστώνεται πόσο σημαντικός ήταν ο 
ρόλος τους στη διατήρηση και διάδοση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
καθώς και στην επίδραση των διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων για 
την ανάπτυξή τους.  

Σήμερα οι ραγδαίες αλλαγές στην εξέλιξη της τεχνολογίας και η δημιουργία νέων 
μορφών υλικού καταγραφής και διάδοσης των γνώσεων και των πληροφοριών 
έρχονται να μεταβάλλουν το ρόλο των βιβλιοθηκών καθώς και την πολιτική των 
διαφόρων χωρών για την ανάπτυξή τους.  



Ειδικότερα και στη χώρα μας, οι λαϊκές βιβλιοθήκες απευθυνόμενες στις τοπικές 
κοινωνίες, έχουν τη δυνατότητα και τη δυναμική με το διευρυμένο πλέον κοινό 
τους, να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές ένταξης και να συμβάλλουν στην 
ενσωμάτωση του κοινού αυτού στον κοινωνικό ιστό.  

Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να βελτιωθούν οι υποδομές με την 
απαιτούμενη χρηματοδότηση για την σύγχρονη οργάνωση και την στελέχωσή τους 
με εξειδικευμένο προσωπικό.  

Η ΕΕΒΕΠ κλείνοντας φέτος 40 χρόνια από την ύπαρξη και λειτουργία της, θα 
συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή με σχετικές προτάσεις προς τους αρμόδιους 
φορείς, στα πλαίσια της προσπάθειας για την χάραξη Εθνικής Πολιτικής 
Βιβλιοθηκών, αξιοποιώντας και την υπάρχουσα εμπειρία από την λειτουργία των 
λαϊκών Βιβλιοθηκών.  

Ευχόμαστε όλοι, τα συμπεράσματα του διαλόγου που θα προκύψουν από το 
συνέδριο αυτό, να αποτελέσουν μια νέα αρχή για την πορεία και το ρόλο των 
λαϊκών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας.  

Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης των 
Βιβλιοθηκών, όλους τους Φορείς που συμμετέχουν και ιδιαιτέρως το Ινστιτούτο 
Γκαίτε, για την πραγματοποίηση αυτών των συνεδρίων, γιατί με γνώμονα τα 
επίκαιρα και σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα συμβάλουν στην ανάδειξη 
καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στις λαϊκές βιβλιοθήκες.  

Σας ευχαριστούμε πολύ  

 


