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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σ Τ Η Ν  Τ Ε ΤΑ Ρ Τ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η

Ο 21ος αιώνας έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη να προσδιοριστεί ο ρόλος και η αξία 
της ανάπτυξης συλλογών ως επαγγελματικής ειδικότητας. Οι άλλοτε επικεντρωμένες 
στη δημιουργία συλλογών βιβλιοθήκες έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στην 
παροχή υπηρεσιών, στις προσκτήσεις υλικού βάσει ζήτησης από τον πελάτη (patron-
driven acquisitions), στις αγορές μέσω κοινοπραξιών, σε πακέτα ευκαιριών και πα-
κέτα e-book, σε μαζικά ψηφιοποιημένα έργα, στη συνεχή δυνατότητα πρόσβασης σε 
ψηφιακό υλικό καθώς και στην αύξηση της δωρεάν πρόσβασης. Όπως είναι φυσικό, 
η μεταστροφή αυτή έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και τις αρμοδιότη-
τες του βιβλιοθηκονόμου που ήταν επιφορτισμένος με την ανάπτυξη συλλογών. Το 
βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας λαμβάνει ως δεδομένο ότι ο ρόλος του βιβλιοθη-
κονόμου συλλογών στον σημερινό περίπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον 
είναι πιο σημαντικός από ποτέ. 

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να αποτελέσει μια περιεκτική εισαγωγή για φοιτη-
τές, έναν οδηγό για έμπειρους βιβλιοθηκονόμους με αρμοδιότητες ανάπτυξης και δι-
αχείρισης νέων συλλογών αλλά και μια εύχρηστη πηγή αναφοράς για επαγγελματίες 
στην καθημερινή τους εργασία. Στόχος είναι να καλύψει την πρακτική ανάπτυξης και 
διαχείρισης συλλογών που εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους βιβλιοθηκών, κυρίως 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ιστορική αναδρομή γίνεται για να δημιουργη-
θεί ένα πλαίσιο κατανόησης και εφαρμογής της ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών 
στο σήμερα. Όπου κρίνεται απαραίτητο, αντλείται βιβλιογραφία και από πηγές πέρα 
από το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συνεχής εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο συ-
νεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της ανάπτυξης και 
διαχείρισης συλλογών σε όλους τους τύπους βιβλιοθηκών σχεδόν από κάθε άποψη. 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία του βιβλιοθηκονόμου συλλογών και τον 
τρόπο που τη φέρνει εις πέρας έχουν γίνει πλέον ακόμη πιο απαιτητικοί ως συνέπεια 
των κοινωνιολογικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, δημογραφικών, πολιτικών, ρυθ-
μιστικών και θεσμικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στις κοινότητες των χρηστών 
και στους οργανισμούς και τους φορείς που χρηματοδοτούν τις βιβλιοθήκες, ενώ ταυ-
τόχρονα αυξάνονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των χρηστών μιας βιβλιοθήκης. Σε 
αυτό το βιβλίο προσπάθησα να αναπαραστήσω αυτό το ταχέως εξελισσόμενο περι-
βάλλον με σύγχρονα παραδείγματα και δεδομένα.  

Το βιβλίο ξεκινά με μια Εισαγωγή και συνεχίζει στο Κεφάλαιο 1 με μια επισκόπηση 
των γενικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών και μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή για το πώς η θέση της ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών εξελί-
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χθηκε σε μια απαιτητική βιβλιοθηκονομική εξειδίκευση. Θεωρώ ότι η κατανόηση της 
ανάπτυξης συλλογών και βιβλιοθηκών και των πρακτικών που ακολουθούνταν στο 
παρελθόν είναι ουσιαστικής σημασίας για να διαχειριστούμε τις συλλογές των βιβλι-
οθηκών σήμερα. Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζεται η οργάνωση και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών στις βιβλιοθήκες. Μια σημαντική ενότητα αυ-
τού του κεφαλαίου είναι η συζήτηση των ζητημάτων δεοντολογίας που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών. Ο τυπικός σχεδιασμός βιβλιοθήκης και δύο 
σημαντικά εργαλεία σχεδιασμού βιβλιοθηκών —η πολιτική ανάπτυξης και διαχείρι-
σης συλλογών και ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης— είναι ζητήματα που αναλύο-
νται στο Κεφάλαιο 3, ενώ στο Κεφάλαιο 4 εισάγονται διάφοροι τύποι υλικού που επι-
λέγουν οι βιβλιοθηκονόμοι και περιγράφεται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, 
καθώς επίσης η διαδικασία και οι δυνατότητες απόκτησης του υλικού. Στο Κεφάλαιο 
5 δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις προμηθευτών, τις δι-
απραγματεύσεις και τα συμβόλαια, στοιχεία που είναι εξαιρετικής σημασίας για τους 
σημερινούς βιβλιοθηκονόμους συλλογών. Το Κεφάλαιο 6 εξετάζει τις αρμοδιότητες 
των βιβλιοθηκονόμων σχετικά με τη διαχείριση συλλογών αφού έχουν ολοκληρώσει 
την ανάπτυξη συλλογών. Εδώ αναφέρεται η διαδικασία της εκκαθάρισης συλλογών 
(weeding), η αποθήκευση, η διατήρηση και συντήρηση, η επανεξέταση, η ανανέωση 
ή ακύρωση συνδρομών, και η προστασία των συλλογών από φθορά, κλοπή, απειλές 
και καταστροφές. Στο Κεφάλαιο 7 ορίζεται το μάρκετινγκ στο πλαίσιο της βιβλιοθή-
κης και ερευνώνται η αξία και οι τεχνικές ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων με την 
κοινότητα των χρηστών. Το Κεφάλαιο 8 αναφέρεται σε διάφορες μεθόδους ανάλυσης 
συλλογών και κάλυψης ζητημάτων ποιότητας και χρηστικότητας, χρησιμοποιώντας 
μεθόδους ποιοτικές, ποσοτικές και μεθόδους βασισμένες στη χρήση και τον χρήστη 
των συλλογών. Τέλος, το Κεφάλαιο 9 εστιάζει στη συνεργατική ανάπτυξη και δια-
χείριση συλλογών, καταλήγοντας ότι η δύναμη της συνεργασίας σε ένα περιβάλλον 
στενών προϋπολογισμών δίνει στις βιβλιοθήκες περιορισμένο χώρο για συλλογές εκ-
δοτικών οίκων και άφθονο χώρο για συλλογές εκτυπώσεων.

Σε αυτή την έκδοση έχω παραλείψει το κεφάλαιο εξειδίκευσης της τρίτης έκδοσης 
σχετικά με την επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον αντίκτυπο του κινή-
ματος δωρεάν πρόσβασης, ζητήματα τα οποία αναφέρονται, στον βαθμό του εφικτού, 
σε άλλα κεφάλαια. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του κεφαλαίου του 2014 για την 
επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα εξακολουθεί να ισχύει, παρά την πρόο-
δο που συνεχίζει να σημειώνεται. Για όσους ενδιαφέρονται, το Κεφάλαιο 9 «Scholarly 
Communication» της τρίτης έκδοσης είναι διαθέσιμο στο alaeditions.org/webextras. 

Όλα τα κεφάλαια διαθέτουν νέα προτεινόμενη βιβλιογραφία η οποία περιλαμβάνει 
πηγές που έχουν εκδοθεί μετά το 2014. Η συμπληρωματική αυτή βιβλιογραφία έχει 
απλώς χαρακτήρα παραπομπής, με σκοπό να δοθούν αντιπροσωπευτικές και χρήσι-
μες πηγές επιπρόσθετης πληροφόρησης. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία των πρώτων 
τριών εκδόσεων η οποία περιελάμβανε πηγές που έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί πριν 
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από το 2014 είναι διαθέσιμη στο alaeditions.org/webextras. Οι μελέτες πλασματικών 
περιπτώσεων που συμπληρώνουν τα κεφάλαια 2 έως 9 αποτελούν νέα προσθήκη, με 
την ελπίδα να λειτουργήσουν καταλυτικά για περαιτέρω συζήτηση από επαγγελματί-
ες και φοιτητές. Οι μελέτες περιπτώσεων των προηγούμενων εκδόσεων είναι διαθέσι-
μες στο alaeditions.org/webextras. 

Το γλωσσάρι και τα παραρτήματα έχουν επικαιροποιηθεί. Πρόκειται για το Πα-
ράρτημα Α «Επαγγελματικές Πηγές Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συλλογών» και το 
Παράρτημα Β «Βοηθητικά Μέσα Επιλογής». Σε αυτή την έκδοση δεν περιλαμβάνεται 
παράρτημα για τις πολιτικές ανάπτυξης συλλογών. Για περισσότερες σχετικές πληρο-
φορίες, ο αναγνώστης μπορεί να επισκεφτεί τους συνδέσμους που δίνονται σε αντί-
στοιχες αναφορές στα επιμέρους κεφάλαια. 

Η κύρια πρόκληση στο να γράψω ένα βιβλίο για την ανάπτυξη και διαχείριση συλ-
λογών είναι ότι όλες οι επιμέρους πτυχές αλληλοσυνδέονται. Έπρεπε να σκεφτώ καλά 
ποια θέματα θα αναπτύξω σε κάθε κεφάλαιο και με ποια σειρά θα τα οργανώσω. Μια 
ακόμη πρόκληση που είχα να αντιμετωπίσω είναι σε ποιον βαθμό θα έπρεπε να εξε-
τάσω κάθε θέμα, αφού αρκετά από αυτά θα μπορούσαν και έχουν πράγματι υπάρξει 
αντικείμενο ολόκληρων εκδόσεων. Όσοι αναγνώστες ενδιαφέρονται να λάβουν πε-
ρισσότερες ειδικές πληροφορίες επί του κάθε θέματος θα πρέπει να συμβουλευτούν 
τη βιβλιογραφία που προτείνεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Σκοπός μου ήταν να 
προσφέρω μια λογική σειρά των θεμάτων για αρχάριους αναγνώστες και να δημι-
ουργήσω κεφάλαια που θα μπορούσαν να σταθούν μόνα τους για όποιον επιθυμεί να 
ασχοληθεί ή να ξεκινήσει την ανάγνωση με ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σχηματικά αντλήθηκαν από διάφορες πηγές, 
ωστόσο πολλά από αυτά δεν είναι τόσο σύγχρονα όσο θα επιθυμούσα λόγω της κα-
θυστέρησης που μεσολάβησε από τη σύνταξη έως την έκδοση. Όσοι αναγνώστες εν-
διαφέρονται για νεότερα στοιχεία προτείνεται να αναζητήσουν τις τελευταίες εκδό-
σεις και να επισκεφτούν ενημερωμένους ιστότοπους. Όλοι οι σύνδεσμοι (URL) που 
δίνονται έχουν ελεγχθεί κατά τη διαδικασία μετάφρασης του συγκεκριμένου βιβλίου. 
Όσοι επιθυμούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες θα βρουν πολλές από τις 
πηγές που αναφέρονται στις σημειώσεις και την προτεινόμενη βιβλιογραφία ελεύθερα 
διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Για πρόσβαση σε ορισμένες μελέτες και εκθέσεις ζητείται 
η συμπλήρωση φόρμας στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου. Τα προϊόντα, οι εται-
ρείες, τα έργα και οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται δίνονται αποκλειστικά ως πα-
ραδείγματα και δεν αποτελούν αντικείμενο έγκρισης. Οι ραγδαίες αλλαγές είναι χα-
ρακτηριστικό στοιχείο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι βιβλιοθήκες και 
αφορούν εμπορικές προσφορές, επιχειρηματικά μοντέλα αλλά και τις ίδιες τις εται-
ρείες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 
βιβλίο, μολονότι ήταν ακριβείς κατά τη στιγμή συγγραφής του βιβλίου, ενδέχεται να 
μην είναι πλέον επίκαιρες. 
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Εισαγωγή στην Ανάπτυξη 
και Διαχείριση Συλλογών

Τ ι εννοούν οι βιβλιοθηκονόμοι όταν λένε ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών; Για 
την ακρίβεια, ο όρος αυτός περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν 

την ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών σε όλα τα μορφότυπα και τα είδη συλλογών, 
τόσο σε αυτές που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη όσο και σε αυτές που είναι προσβάσιμες 
ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ανάπτυξη συλλογών, με 
την έννοια της προσεκτικής διαδικασίας ανάπτυξης ή «οικοδόμησης» μιας συλλογής 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ιδρυμάτων και τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
της κοινότητας ή των χρηστών, και στη διαχείριση συλλογών, με την έννοια της εξίσου 
προσεκτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να ακο-
λουθήσουν οι βιβλιοθήκες μετά την ανάπτυξη μιας συλλογής. 

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται βασικές έννοιες, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις 
βιβλιοθήκες και τις συλλογές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και εξετάζε-
ται η εξέλιξη των διαδικασιών ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών ως μιας ειδικότητας 
του βιβλιοθηκονόμου στο πλαίσιο της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφό-
ρησης. Η κατανόηση της ιστορίας πίσω από τη διαδικασία ανάπτυξης συλλογών και 
των εξωτερικών παραγόντων που επηρέασαν τις συλλογές είναι πολύτιμης σημασίας, 
αφού η πρακτική που ακολουθείται σήμερα «χτίστηκε» πάνω στις πρακτικές του πα-
ρελθόντος. Οι σημερινοί βιβλιοθηκονόμοι καταπιάνονται με συλλογές που έχουν δημι-
ουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια με βάση παλιότερα δεδομένα και πρακτικές. Επιπλέον, 
πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί βιβλιοθηκονόμοι είναι οι 
ίδιες που υπήρχαν και παλιότερα. Τα θέματα που εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο ανα-
λύονται περαιτέρω στα επόμενα κεφάλαια. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΏΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΏΝ 

Οι όροι ανάπτυξη συλλογών και διαχείριση συλλογών χρησιμοποιούνται συχνά ως συ-
νώνυμοι ή συνδυαστικά. Η επαγγελματική οργάνωση στο πλαίσιο της Ένωσης για τις 
Συλλογές Βιβλιοθηκών και τις Τεχνικές Υπηρεσίες (Association for Library Collections 
and Technical Services) που εστιάζει σε αυτό το θέμα ονομάζεται Τμήμα Διαχείρισης 
Συλλογών (Collection Management Section). Το αντίστοιχο τμήμα της Ένωσης Υπη-
ρεσιών Πληροφόρησης και Χρηστών (Reference and User Services Association) ονο-
μάζεται Τμήμα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Συλλογών (Collection Development and 
Evaluation Section). Η Ένωση Ιατρικών Βιβλιοθηκών (Medical Library Association) 
διαθέτει Τμήμα Ανάπτυξης Συλλογών (Collection Development Section), το Τμήμα 
Ειδικού Ενδιαφέροντος της Αμερικανικής Ένωσης Νομικών Βιβλιοθηκών (American 
Association of Law Libraries Special Interest Section) έχει Επιτροπή Ανάπτυξης Συλλο-
γών (Collection Development Committee), ενώ η Ένωση για τις Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών 
για Παιδιά (Association for Library Services to Children) διαθέτει μια Ομάδα Συζήτη-
σης για Θέματα Διαχείρισης Συλλογών για Παιδιά (Children’s Collection Management 
Discussion Group). 

Με οποιονδήποτε από τους δύο όρους —ανάπτυξη συλλογών ή διαχείριση συλλο-
γών—, η κοινότητα των βιβλιοθηκονόμων στο σύνολό της αντιλαμβάνεται την πρακτι-
κή και τον σκοπό ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών. Με άλλα λόγια: 

Στόχος οποιουδήποτε τμήματος ανάπτυξης συλλογών πρέπει να είναι η παροχή στη βι-
βλιοθήκη μιας συλλογής που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, στο πλαί-
σιο των οικονομικών πόρων και του διαθέσιμου προσωπικού της βιβλιοθήκης. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, κάθε μέρος της συλλογής πρέπει να αναπτύσσεται χρησι-
μοποιώντας πόρους που να συνάδουν με τη σχετική σημασία που έχει στην αποστολή 
της βιβλιοθήκης και τις ανάγκες των πελατών.1

Αν και ο ορισμός αυτός δόθηκε πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια, προτού οι 
βιβλιοθήκες έρθουν αντιμέτωπες με τις πρωτοφανείς αλλαγές στην τεχνολογία, την οι-
κονομία και την κοινωνία που διέπουν σήμερα το περιβάλλον τους. Η έννοια των όρων 
όπως περιγράφεται εξακολουθεί να ισχύει. Έχει παρατηρηθεί πλέον ότι οι βιβλιοθήκες 
εστιάζουν περισσότερο στον χρήστη και λιγότερο στις συλλογές. Ωστόσο, οι ανάγκες 
των πελατών αποτελούσαν πάντοτε —και συνεχίζουν να αποτελούν— βασικό γνώμο-
να στην ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών. Το υλικό που επιλέγουν να αποκτήσουν 
οι βιβλιοθήκες, είτε με αγορά είτε μέσω δανεισμού, για την εξυπηρέτηση των χρηστών 
τους, και ο τρόπος με τον οποίο προβαίνουν σε αυτές τις επιλογές, παραμένουν στοιχεία 
εξαιρετικής σημασίας. 

Οι επαγγελματίες ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών μπορούν κάλλιστα να θε-
ωρηθούν ότι έχουν ρόλο επιλογέα (selector), βιβλιογράφου, βιβλιοθηκονόμου συλλο-
γών (collections librarian), θεματικού βιβλιοθηκονόμου (subject specialist), συνδέσμου 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ή συνδέσμου επί του αντικειμένου (liaison or subject liaison), βιβλιοθηκονόμου ανά-
πτυξης συλλογών, διαχειριστή συλλογών, στρατηγικού αναλυτή συλλογών, αναλυτή 
συλλογών, ή υπεύθυνου ανάπτυξης συλλογών, ενώ πολλοί ακόμη τίτλοι χρησιμοποι-
ούνται, για να χαρακτηρίσουν αυτόν που αναλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση 
συλλογών. Αλλά και στις εταιρικές βιβλιοθήκες (corporate libraries), οι υπεύθυνοι για 
τις συλλογές λαμβάνουν διάφορους τίτλους, μεταξύ των οποίων: βιβλιοθηκονόμοι, 
βιβλιοθηκονόμοι συστημάτων (systems librarians), υπεύθυνοι κέντρου διαχείρισης 
πληροφοριών (knowledge center managers), ειδικοί πληροφόρησης (information 
specialists). Σε μικρότερες βιβλιοθήκες, ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαχείριση 
συλλογών μπορεί απλώς να φέρει τον τίτλο του βιβλιοθηκονόμου, ενώ στα σχολεία, 
αναφέρεται συχνά ως σχολικός βιβλιοθηκονόμος (school librarian) ή ειδικός μέσων 
(media specialist). Ορισμένοι τίτλοι, όπως βιβλιοθηκονόμος επιστημονικής επικοινω-
νίας (scholarly communications librarian) και βιβλιοθηκονόμος ηλεκτρονικών πηγών 
(electronic resources librarian), περιγράφουν αρμοδιότητες που έχουν προκύψει από πιο 
παραδοσιακές θέσεις που υπήρχαν σε σχέση με τις συλλογές. 

Οι αρμοδιότητες που αφορούν συλλογές αποτελούν συχνά μέρος  
μιας ευρείας γκάμας αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Επιλογή τεκμηρίων σε όλες τις μορφές για πρόσκτηση ή απόκτηση πρόσβασης.
• Έλεγχος και διαπραγμάτευση συμβολαίων για πρόσκτηση ή απόκτηση πρό-

σβασης σε ηλεκτρονικές πηγές. 
• Διαχείριση συλλογής με εμπεριστατωμένη εκκαθάριση συλλογών (weeding), 

ακύρωση, αποθήκευση και διατήρηση. 
• Κατάρτιση και αναθεώρηση πολιτικών ανάπτυξης συλλογών.
• Προώθηση, μάρκετινγκ και ερμηνεία συλλογών και πόρων.
• Αξιολόγηση και πρόσβαση συλλογών και σχετικών υπηρεσιών, χρήσης συλλο-

γών και εμπειριών των χρηστών. 
• Ανταπόκριση στις προκλήσεις για νέο υλικό.
• Δραστηριότητες προβολής και διασύνδεσης με την κοινότητα.
• Κατάρτιση προϋπολογισμού, διαχείριση κατανομών και επίδειξη υπεύθυνης δι-

αχείρισης κεφαλαίων. 
• Συνεργασία με βιβλιοθήκες για την ανταλλαγή πόρων και τη συνεργατική και 

συλλογική ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών. 
• Αναζήτηση συμπληρωματικών κεφαλαίων για ανάπτυξη και διαχείριση συλλο-

γών μέσα από χορηγήσεις και δωρεές.

Η ανάθεση και η σημασία των παραπάνω αρμοδιοτήτων ποικίλλουν ανά βιβλιοθήκη 
και ανά βιβλιοθηκονόμο, όμως όλες κατά βάση συναντώνται σε όλους τους τύπους 



4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΏΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

βιβλιοθηκών. Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο δεν παρέχει διαφορετικά κε-
φάλαια για διαφορετικούς τύπους βιβλιοθήκης. 

Καθεμία από τις παραπάνω αρμοδιότητες απαιτεί γνώση των οικονομικών πόρων και 
του διαθέσιμου προσωπικού, της αποστολής, των αξιών και των προτεραιοτήτων της βι-
βλιοθήκης, καθώς και του μητρικού οργανισμού της βιβλιοθήκης και της κοινότητας την 
οποία εξυπηρετεί. Η ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν 
δεν ενσωματωθεί σε όλες τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης. Κατά συνέπεια, ο βιβλιοθηκο-
νόμος πρέπει να κατανοεί πλήρως τις λειτουργίες και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης στην 
οποία απασχολείται και να διατηρεί στενή σχέση με τα επιμέρους τμήματα που τις παρέ-
χουν. Κάποια από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον βιβλιοθηκονόμο συλλογών 
είναι ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στη συλλογή στον χώρο της βιβλιοθήκης και εξ 
αποστάσεως, οι πολιτικές δανεισμού και χρήσης (circulation and use policies), οι συνε-
ταιριστικές συμφωνίες, και η ευκολία εύρεσης πόρων. Οι βιβλιοθηκονόμοι συλλογών που 
δουλεύουν για την ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών με συμβάσεις και άδειες πρέπει να 
έχουν κατανοήσει πλήρως τις νομικές απαιτήσεις και πολιτικές της βιβλιοθήκης και του 
οργανισμού όπου ανήκουν. Ένα θέμα που αναδύεται συχνά σε αυτό το βιβλίο είναι η ση-
μασία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι βιβλιοθηκονόμοι 
διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Έχει καταγραφεί η ύπαρξη αρκετών αρχαίων βιβλιοθηκών, για παράδειγμα, στη Χαττού-
σα και την Πέργαμο (σημερινή Τουρκία), στη Νινευή (σημερινό Ιράκ) και στην Αλεξάν-
δρεια (σημερινή Αίγυπτος), δεν έχουν όμως βρεθεί αρχεία που να κάνουν αναφορά στα 
κριτήρια επιλογής τους. Πολλές από τις παλαιότερες βιβλιοθήκες, για παράδειγμα, στη 
Χαττούσα (περίπου από 15ο αιώνα π.Χ. έως τον 12ο αιώνα π.Χ.), όπου φιλοξενούνταν 
1.500 με 2.000 σφηνοειδείς πλάκες, λειτουργούσαν ως αρχεία όπου φυλάσσονταν νομικοί 
κώδικες, επίσημη αλληλογραφία, συνθήκες και συμβόλαια.2 

Οι πρώτες βιβλιοθήκες χρησίμευαν κυρίως ως «αποθήκες» (storehouses) επίση-
μων εγγράφων και ιερών κειμένων ή ως θησαυροφυλάκια για την επίδειξη πλούτου 
και δύναμης παρά ως μέσα για την ευρεία διάδοση γνώσης ή πηγές για ψυχαγωγική 
ανάγνωση. 

Με τον καιρό, σημαντικός όγκος αντικειμένων άρχισε να προστίθεται στις βιβλι-
οθήκες, οι οποίες εξελίχθηκαν σε κέντρα μάθησης και μετάφρασης προσβάσιμα σε 
μελετητές. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η οποία άκμασε ως κέντρο σπουδών με-
ταξύ του 3ου αιώνα π.Χ. και του 1ου ή 2ου αιώνα μ.Χ., διατηρούσε πάνω από 400.000 
μικτούς πάπυρους που περιελάμβαναν διάφορα έργα και άλλους 90.000 πάπυρους 
μεμονωμένων έργων, οι οποίοι φέρεται να είχαν αποκτηθεί μέσω κλοπής ή αγοράς.3 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένοι μελετητές απολάμβαναν την παρουσία κοινού και 
οι επισκέπτες δεν περιορίζονταν από θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.4 Η 
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βιβλιοθήκη Al-Qarawiyyin, η παλαιότερη εν λειτουργία βιβλιοθήκη στον κόσμο, ιδρύ-
θηκε από τη Fatima al-Fihri το 859 μ.Χ. για να στηρίξει την εκπαίδευση και την έρευ-
να στο ομώνυμο πανεπιστήμιο της πόλης Φεζ στο Μαρόκο.5 Θα μπορούσε κανείς να 
υποθέσει ότι η σπανιότητα γραπτών υλικών και η αξία τους ως μοναδικών τεκμηρίων 
κατέστησαν την αρτιότητα, την πληρότητα και τη διατήρησή τους ως κατευθυντήριες 
γραμμές. Οι αρχές αυτές συνέχισαν να αποτελούν στόχους της βιβλιοθήκης ακόμη 
και μετά την ανάπτυξη του εμπορίου, την Αναγέννηση, την εφεύρεση της εκτύπωσης 
με κινητά μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία, την άνοδο του γραμματισμού στα λαϊκά 
στρώματα, τον Διαφωτισμό, την επικράτηση των δημόσιων βιβλιοθηκών και τον πολ-
λαπλασιασμό των ηλεκτρονικών πόρων. 

Η συστηματική οργάνωση της σκέψης γύρω από τη διαδικασία επιλογής ήταν 
σπάνια μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, αν και υπήρχαν κάποιοι πρώτοι βιβλιοθηκονό-
μοι οι οποίοι κατέγραψαν τις κατευθυντήριες αρχές που διείπαν την εργασία τους. Ο 
Gabriel Naudé, τον οποίο προσέλαβε ο Καρδινάλιος Μαζαρέν για να διαχειριστεί και 
να οργανώσει την προσωπική του βιβλιοθήκη στις αρχές του 1600, αναφέρθηκε στο 
στοιχείο της επιλογής στην πρώτη σύγχρονη πραγματεία σχετικά με τη διαχείριση 
βιβλιοθηκών. Έγραψε: «Μπορεί να οριστεί ως αξίωμα ότι δεν υπάρχει κανένα βιβλίο, 
όσο κακό ή απαξιωμένο και αν είναι, το οποίο δεν πρόκειται να αναζητηθεί κάποια 
στιγμή από κάποιον».6 Ο στόχος της πληρότητας αντισταθμίζεται από την επιθυμία 
για την επιλογή του καλύτερου και πιο κατάλληλου υλικού. Ο John Dury έγραψε το 
1650 στο έργο του The Reformed Librarie-Keeper: 

Δεν νομίζω ότι όλα τα Βιβλία και οι Συνθήκες (Treaties) που σε αυτήν την εποχή τυ-
πώνονται πλέον σε όλα τα είδη θα πρέπει να εισαχθούν στον Κατάλογο και να προ-
στεθούν στο απόθεμα της Βιβλιοθήκης. Πρέπει να χρησιμοποιείται διακριτικότητα και 
να αποφεύγεται η σύγχυση. Πρέπει να ακολουθείται μια πορεία που να διαχωρίζει το 
κερδοφόρο από το αχρείαστο.7 

Το 1780, ο Jean-Baptiste Cotton des Houssayes, βιβλιοθηκονόμος στη Σορβόννη, δήλω-
σε ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να αποτελούνται μόνο από βιβλία «πραγματικής αξίας και 
εγκεκριμένης χρησιμότητας» και οι νέες προσθήκες θα πρέπει να κατευθύνονται από 
«πεφωτισμένη οικονομία».8 Ο προσδιορισμός των κατάλληλων κριτηρίων επιλογής για 
να διακριθεί τι είχε αξία και τι ήταν αχρείαστο αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ βιβλι-
οθηκονόμων και χρηστών των βιβλιοθηκών για πολλούς αιώνες. 

Δημόσιες βιβλιοθήκες 

Οι σύγχρονες δημόσιες βιβλιοθήκες έχουν τις ρίζες τους σε διάφορες μορφές πρό-
δρομων βιβλιοθηκών που αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο 
Thomas Bray, αγγλικανός κληρικός, έφτασε στην αποικία του Μέριλαντ το 1699 με 
την αποστολή να οργανώσει τις ενορίες της Εκκλησίας της Αγγλίας, ιδρύοντας ταυ-


