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Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, στεγαζόμενη από το 1998 στο Παλαιό Φρούριο 
της Κέρκυρας, στους Αγγλικούς Στρατώνες, προσπαθεί να συμβάλει στο βαθμό που της αναλογεί και 
στο μέτρο που μπορεί, βάσει δυνάμεων, στην ενίσχυση του αισθήματος της φιλαναγνωσίας και 
φυσικά στην προώθηση του Πολιτισμού, μέσω δράσεων και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται 
είτε εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης είτε σε μεγαλύτερους χώρους.  

Ναυαρχίδα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η Επτανησιακή Συλλογή της Βιβλιοθήκης μας. 
Στον χώρο της Βιβλιοθήκης, σε ειδική αίθουσα υπάρχει και είναι διαθέσιμη στο κοινό –υπό 
προϋποθέσεις- το Επτανησιακό Υλικό που με μεγάλη προσπάθεια έχει συγκεντρώσει η Βιβλιοθήκη 
μας και που αποτελεί σήμερα, την πληρέστερη συλλογή που αφορά την Κέρκυρα και μία από τις 
μεγαλύτερες που αφορούν τα Επτάνησα γενικότερα.  

Εφημερίδες, βιβλία, ποιήματα και συλλογές που έχουν γραφεί από Κερκυραίους – 
Επτανήσιους βρίσκονται συγκεντρωμένα στην αίθουσα αυτή και αποτελούν την βάση για έρευνες, 
μελέτες ακόμα και για μαθήματα που γίνονται στην κοινωνία μας.  

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, οι 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, 
ένα δίκτυο - κοινωνικό όσον αφορά στην Επικοινωνία αλλά και αλληλοϋποστήριξης όσον αφορά 
στην ουσία- ώστε να καταφέρουμε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα.  Στο 
πρώτο στάδιο αυτής της πρότασης, επιθυμία της Βιβλιοθήκης είναι να δημιουργηθεί ένα 
«υποδίκτυο» στήριξης της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών. Στα περισσότερα λοιπόν, αν όχι σε όλα τα 
χωριά του νησιού μας αλλά και στους Παξούς και στα Διαπόντια νησιά, λειτουργούν Βιβλιοθήκες 
τοπικές.  Παρέχουν τη δυνατότητα να δανείζουν βιβλία και να προσφέρουν την χαρά στην 
πρόσβαση στη γνώση δωρεάν. Σε αυτό ακριβώς το κομμάτι θέλουμε κι εμείς σαν Βιβλιοθήκη να 
εμπλακούμε. 

Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

1. Με την έκδοση (φυσικά δωρεάν) Συλλογικής Κάρτας μέλους της 
Βιβλιοθήκης θα θέλαμε να επιτρέψουμε σε εκπρόσωπο του Συλλόγου ή/και της 
Βιβλιοθήκης της περιοχής σας, μαζικά κάποιος και υπεύθυνα, να έχει τη δυνατότητα να 
δανειστεί Βιβλία που υπάρχουν στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και που κάποιοι 
κάτοικοι της περιοχής σας ζήτησαν και δεν μπορέσατε να τους εξυπηρετήσετε.  

2. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, είναι σε θέση να παράσχει 
τεχνογνωσία όσον αφορά στην οργάνωση της Βιβλιοθήκης της Περιοχής σας και σε 
συνεργασία με όλους εσάς αλλά και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να συνδυαστεί αυτή 
η τεχνογνωσία και με ένα χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς πόρους πρόγραμμα για 
την προμήθεια και εκμάθηση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ για την καταλογογράφηση και 
διαχείριση της Βιβλιοθήκης σας. 
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3. Μέσω της απογραφής της κάθε τοπικής Βιβλιοθήκης θα είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε τι βιβλία υπάρχουν στο νησί και μέσω της διαδικασίας του διαδανεισμού να 
επιτρέψουμε σε συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε αυτά παρέχοντας για πρώτη φορά 
σε μια περιοχή ολοκληρωμένη πρόσβαση στη γνώση. Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος 
στην Βόρεια Κέρκυρα ζητά ένα βιβλίο που αφορά την ιστορία των Μπενιτσών. Η 
αναζήτηση στην βάση δεδομένων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης μπορεί να το έχει, μπορεί 
όμως και να μην το έχει. Έχοντας γνώση όλων των τίτλων βιβλίων που κατέχουν οι 
Βιβλιοθήκες του νησιού, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να το αναζητήσουμε και να το 
παράσχουμε στον συγκεκριμένο συμπολίτη μας, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
έρευνα. 

4. Στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κέρκυρας υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων την 
οποία καλούνται όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μετά από αίτηση για να 
πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις ή εκθέσεις ημερήσιες ή και πολυήμερες. Επίσης κάποιοι 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι θα μπορούν να υποδεχθούν εκδηλώσεις που θα δημιουργούνται 
από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας.  

Σε μια κατ’ ιδίαν συζήτηση θα μπορούσαμε να βρούμε περισσότερους λόγους για τους 
οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η «ένωση», αυτό το υποδίκτυο. Και θυμίζουμε ότι 
αποτελεί υποδίκτυο μιας και κάποια στιγμή μεταγενέστερη, απώτερος στόχος θα είναι η πλήρης 
ένωση των Πολιτιστικών Συλλόγων μεταξύ τους και με τη Βιβλιοθήκη μας ώστε να καταφέρουμε να 
παράσχουμε «ανταλλαγή Πολιτισμού».  

Προσκαλούμε και προτείνουμε  λοιπόν, τα μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων να στείλουν ένα 
email και σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής να πάρουν τηλέφωνο στην Βιβλιοθήκη μας ώστε 
μέσα στο μήνα Φλεβάρη να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ο Δήμος Κέρκυρας 
αδυνατεί να μας τα δώσει μιας και δεν διαθέτει τέτοια στοιχεία) για να ξεκινήσει η διαδικασία 
«ενοποίησης» αρχικά των Βιβλιοθηκών. Επαναλαμβάνουμε πως αρχικός στόχος είναι η 
«ενοποίηση» των Βιβλιοθηκών. Δεν ξέρουμε σε ποιον άλλον πρέπει να απευθυνθούμε, μιας και οι 
Βιβλιοθήκες δεν είναι κάπου κεντρικά καταχωρημένες. Γι’ αυτό ζητάμε την κατανόηση και την 
στήριξη της προσπάθειάς μας από τα μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων, παρέχοντας μας τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

a) Όνομα περιοχής που κατέχει τη Βιβλιοθήκη 
b) Τηλέφωνο (Σταθερό ή κινητό του Υπεύθυνου) 
c) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Βιβλιοθήκης 
d) Email για επικοινωνία (θα είναι το μέσο επικοινωνίας) 

Αφού συγκεντρώσουμε τα στοιχεία θα αποσταλεί email για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες 
για την ολοκλήρωση της σύνδεσης των Βιβλιοθηκών μεταξύ τους.  

Υπενθυμίζουμε πως είναι μια προσπάθεια μοναδική στην Ελλάδα. Η επιτυχία της μόνο από τη 
συμμετοχή όλων σας μπορεί να επιτευχθεί. Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε και μας ενημερώσετε 
σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κέρκυρας αναφέρονται στην αρχή του εγγράφου στο λογότυπο. 

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση – πληροφορία. 

Με τιμή, 

Ο Προϊστάμενος Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας 

 

Γιώργος Κεφαλλωνίτης 


