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Περίληψη  

Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού έχει αρχίσει να 
προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο των βιβλιοθηκών όσο και των ίδιων των προορισμών, καθώς 
όλοι και περισσότεροι τουρίστες συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον προορισμό πριν 
αποφασίσουν να τον επισκεφθούν, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγουν προορισμούς μαζικού 
τουρισμού (Modeva, 2018). Οι βιβλιοθήκες από την πλευρά τους ενδιαφέρονται να 
μελετήσουν εάν και κατά πόσο μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την τάση των επισκεπτών 
και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η λειτουργία τους ως 
πολιτιστικού πόρου (Yang, 2019). 
Με δεδομένο το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία αναφορικά με τη λειτουργία των 
βιβλιοθηκών ως πόρων πολιτιστικής ανάπτυξης προορισμών, στην παρούσα διατριβή θα 
γίνει προσπθάθεια να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των  Βιβλιοθηκών και της ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τουρισμού τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική σκοπιά, ώστε να 
καταδειχθεί κατά πόσο οι βιβλιοθήκες συνδέονται με τον πολιτιστικό τουρισμό και 
μπορούν να αποτελέσουν πόρο ανάπτυξης ενός προορισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα 
διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι βιβλιοθήκες μπορούν να λειτουργούν με μια σαφώς 
διαφοροποιημένη μορφή από αυτή ως κέντρο πληροφόρησης, και να προσφέρουν 
υπηρεσίες που θα τις αναδείξουν σε «τουριστικό  προορισμό». Επιπλέον θα μελετηθεί το 
εύρος των υπηρεσιών αυτών, οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν να 
προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες και οι προκλήσεις – δυσκολίες που συνδέονται με την 
αξιοποίηση των βιβλιοθηκών ως πολιστιστικό πόρο. Τέλος θα διερευνηθούν τα τμήματα 
αγοράς που ενδιαφέρονται για το νέο είδος πολιτιστικού τουρισμού και ο βαθμός στον 
οποίο ο πολιτιστικός  πλούτος των βιβλιοθηκών αποτελεί κίνητρο για τον τουρίστα  να 
επισκεφτεί έναν προορισμό.  
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Abstract: 



The role of libraries in the development of cultural tourism has attracted the interest of both 
libraries and destinations themselves, as more and more tourists gather information about 
the destination before they decide to visit it, while at the same time avoiding mass tourist 
destinations (Modeva, 2018). Libraries, at the same time, are interested in studying whether 
and to what extent they can take advantage of this trend and the benefits that could arise 
from their status as a cultural resource (Yang, 2019). 

Given the gap in the literature regarding the role of libraries as a destination’s cultural 
resource, this dissertation will attempt to explore the relationship between Libraries and the 
development of cultural tourism from both a theoretical and a practical point of view, in 
order to demonstrate whether libraries can become a cultural resource that could enhance a 
destiantion’s tourism development. More specifically, the current thesis will explore the 
extent to which libraries can differentiated themselves from being merely an information 
center, and offer services that will turn them into a "tourist destination". In addition, the 
conditions under which libraries can offer such services, as well as the challenges and 
difficulties associated with the use of libraries as a cultural resource will be further 
identified. Finally, the market segments interested in the new type of cultural tourism and 
the extent to which the cultural richness of libraries is an incentive for the tourist to visit a 
destination will be explored. 

 


