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Περίληψη  

Παξά ηα πξνβιήκαηα, πξννδεπηηθά, ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε εμειίζζεηαη ζε ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, μεθεχγνληαο απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη παίξλνληαο έλα 

λέν, ζεκαληηθφ ξφιν, ζπκπιεξσκαηηθφ θαη εληζρπηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ 

ηάμε.  

Η ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνθηά ε ρνιηθή Βηβιηνζήθε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία νδήγεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο πνπ ζηφρν 

έρεη λα παξνπζηάζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο φςεηο ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη λα 

δηεξεπλήζεη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηνπο κέζσ κηαο πξνζπάζεηαο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ. θνπφο ηεο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ 

ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ζήκεξα θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο ελφο επξχηεξνπ 

δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή αμηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη, 

γεληθφηεξα, πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Οη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη ε εξγαζία πεξηγξάθνπλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή 

γηα ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ φιν θαη 

απμαλφκελνπ γλσζηηθνχ θεθαιαίνπ πξνο φθεινο ηεο γλψζεο. Οη ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο ηνπνζεηνχληαη ζην θέληξν ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

εκθαλίδνληαη σο έλαο εμαηξεηηθά δσληαλφο ρψξνο ζηνλ νπνίν δηαγξάθνληαη 

δεκηνπξγηθέο απαληήζεηο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο. 

Παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα (π.ρ. ζηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ, θιπ.) ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε πξέπεη λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζε νπνηαδήπνηε καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ, εθπαίδεπζεο, παξνρήο πιεξνθφξεζεο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. Γη'απηφ απαηηείηαη κία θαινζηεκέλε ζπιινγή, θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα αλάγλσζε θαη κειέηε θαζψο θαη πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο 

ηερλνινγίεο. Πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θαη ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε γηα εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ, πιηθφ, ηερλνινγίεο θαη εγθαηαζηάζεηο, θαη ην ζεκαληηθφηεξν λα παξέρεη 

δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηεο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηαρεηξηζηέο θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή θαη δηεζλέο επίπεδν, πέξα απφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη κε εηδηθή λνκνζεζία θαη 

πνιηηηθέο. 

Λέξεις Κλειδιά: ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο, Οξγάλσζε, Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο 

Abstract  

Despite its problems, progressively, the School Library becomes an important piece 

of new educational reality that escapes from the traditional functional aspects and 

undertakes new, important role, additional and reinforcing the one that the teacher has 

in the classroom. 

The particular importance that the School Library acquires in the educational process 

led to the realisation of present paper that its objective is to present the functional 
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aspects of School Libraries and to investigate their prospects of growth by evaluating 

of existing conditions. Its aim is to contribute in the comprehension of the role that a 

school library has today and to function as a catalyst in a wide dialogue between the 

responsible institutions or organizations, the school librarians and the local society.  

The proposals to which leads this paper describe the necessary infrastructure for the 

modern educational process and the way of exploitation of the increasing cognitive 

capital to profit of knowledge. The School Libraries are placed in the centre of school 

environment and they are presented as an exceptionally live space which erases 

creative answers and new approaches in the challenges of modern era. 

Despite the problems (such as  in the technological equipment, enrichment of 

collection, lack of personnel, etc.) the school library should participate actively in any 

long-lasting strategy of improvement of educative level, education, benefit of 

information, economic, social and cultural growth. Thus, it is required a well formed 

collection, suitable installations for reading and study as well as access in relative 

technologies. It should allocate sufficient and continuous financing for educated 

personal, material, technologies and installations, and most important to provide free 

of charge her services. In order to ensured the co-ordination of libraries and the 

collaboration between the teachers, administrators and other professional teams in 

local, regional, national or even international level, the School Libraries, should be 

supported with special legislation and policies. 

 

Keywords: School Libraries, Operation, Perspectives of growth 

Δηζαγσγή 

Η ζεκεξηλή θνηλσλία, ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη απφ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο
1
, παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ζπλερνχο αιιαγήο. Οη ζπλερείο απηέο 

κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηάξζξσζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο
2
 θαη επνκέλσο είλαη πξνθαλέο φηη νη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην 

ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ επαξθνχλ θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο γλψζεηο 

εθείλεο πνπ ζα είλαη απαξαίηεηεο ζην κέιινλ. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη νη λένη λα 

έρνπλ κάζεη ΠΩ λα καζαίλνπλ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζνπλ δηα 

βίνπ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ ζα πξνθχπηνπλ. Οη βηβιηνζήθεο ζήκεξα ινηπφλ, θαη εηδηθφηεξα νη ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο, ζηεξηδφκελεο ζε επέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο, πξέπεη λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηνπο λένπο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ζην λέν 

πεξηβάιινλ. Η ζπλεξγαζία ησλ Βηβιηνζεθψλ κε ηελ επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

απνηειεί πξνυπφζεζε θαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε κίαο 

ρψξαο δηφηη εμαζθαιίδεη πνιίηεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλζήθεο ζε δηεζλέο επίπεδν.
3
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χκθσλα κε ην καληθέζην ηεο UNESCO / IFLA γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο
4
, πνπ 

απνηειεί έλα θείκελν έθθξαζεο αληηιήςεσλ ηνπ δηεζλνχο θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, 

βιέπνπκε φηη νη ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο: «…ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζπλήζεηαο ηεο αλάγλωζεο ζηα παηδηά, ηε ραξά θαη ηε κάζεζε θαη ηε 

ρξήζε ηωλ βηβιηνζεθώλ γηα όιε ηελ ππόινηπε  δωή ηνπο». Οη ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο 

ινηπφλ, εθπαηδεχνπλ ην καζεηή θαη γεληθφηεξα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, λα 

δηαρεηξίδεηαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίδεη θαη λα ηηο αμηνπνηεί φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξα. Σαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ σο θχηηαξν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πιαηζίνπ 

γλψζεσλ θαη δχλαληαη λα αλαιάβνπλ έλαλ δηεπξπκέλν ξφιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

σο θφκβνη πιεξνθφξεζεο, κάζεζεο θαη πνιηηηζκνχ. 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ 

(19/11/2003), «ε ρνιηθή Βηβιηνζήθε απνηειεί κέξνο ηνπ Γηθηύνπ ρνιηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ, ην νπνίν θαζνδεγεί θαη ζπληνλίδεη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάηωλ. Αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Γηθηύνπ 

απηνύ. Οξγαληθά απνηειεί κέξνο ηνπ ζρνιείνπ εληόο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί. Απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ θαη αθνινπζεί ηνλ Καλνληζκό ηνπ. Η θάζε ρνιηθή 

Βηβιηνζήθε δύλαηαη λα εμππεξεηεί πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζρνιεία.»
5
 

Η ρνιηθή Βηβιηνζήθε πξσηίζησο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ελψ γηα ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαιχπηεη θπξίσο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη επηδηψθεηαη λα εμππεξεηήζεη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο φρη κφλν ηεο 

ζρνιηθήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. Έρεη δεκηνπξγεζεί 

κε ηε θηινδνμία λα εμειηρζεί ζε έλα άξηην θαη απηφλνκν πιεξνθνξηαθφ θέληξν.
6
 

Η Γεκηνπξγία ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ 

Σν 1996, ην 1ν ΔΠΔΑΔΚ ζην πιαίζην ηνπ Β΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ), 

ψζεζε ην ζεζκφ ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ κε ην Πξφγξακκα «ρνιηθέο 

Βηβιηνζήθεο» γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ην νπνίν ήηαλ εληαγκέλν ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε».
7
 

Σν Πξφγξακκα πινπνηήζεθε κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν θαη ην Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπξχηεξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελίζρπζε ελφο επξέσο θάζκαηνο 

θαηλνηνκηψλ, πνπ ζηφρν είραλ λα επηθέξνπλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

Σν Πξφγξακκα «ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο» πινπνηήζεθε ζε 2 θάζεηο: ηελ πξψηε - ηελ 
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Πηινηηθή Δθαξκνγή - δεκηνπξγήζεθαλ 50 ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο θαη ζηε δεχηεξε - 

ηελ Αλάπηπμε ηεο Δλέξγεηαο - δεκηνπξγήζεθαλ 450
8
. 

Γνκή ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ  

Οη πξντζηάκελεο αξρέο ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ είλαη ην Γξαθείν ρνιηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ΓΙΔΎΘΤΝΗ ΔΠΔΓ ηεο ΚΤ ηνπ ΤΠΔΠΘ, ε Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο 

ηνπ ρνιείνπ, ν/ε Τπεχζπλνο/λε Βηβιηνζήθεο θαη ν πληνληζηήο ηεο ρνιηθήο 

Βηβιηνζήθεο. Πην εηδηθά: 

Σν Γξαθείν ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ ηεο Γηεχζπλζεο πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ έρεη ηελ επζχλε  

 ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ ΓΓΔ ["ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο" 

(ΔΠΔΑΔΚ 1.3.γ & 1.4.β)] 

 ηεο Δπηηξνπήο Έγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ (Ν. 

1566/85, άξζξν 43). 

Δπηηξνπή χληαμεο πίλαθα επηινγήο θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΤΠΔΠΘ
9
 

Η Δπηηξνπή απηή εδξεχεη ζην Γξαθείν ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη εγθξίλεη/ 

επηιέγεη θάζε είδνπο πιηθφ (έληππν θαη κε) γηα ηηο ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο θαη 

ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΓ). Οη πξάμεηο ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία. 

Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο ηνπ ρνιείνπ 

Η Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο ηνπ ρνιείνπ έρεη ηελ επζχλε επηινγήο απφ ηνλ θαηάινγν 

βηβιίσλ ηεο Δπηηξνπήο χληαμεο Πίλαθα επηινγήο θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΤΠΔΠΘ
10

 ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ πνπ 

θξίλεη φηη εμππεξεηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Γέρεηαη επίζεο, 

εηζεγήζεηο απφ ηνπο καζεηέο θαη ην χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ, γηα 

αγνξέο/δσξεέο/αληαιιαγέο βηβιίσλ ρσξίο λα δεζκεχεηαη ζηηο επηινγέο ηεο. 

Ο Τπεχζπλνο Βηβιηνζήθεο  

Ο Τπεχζπλνο ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, κε ηελ 

απαξαίηεηε ζπλδξνκή ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θνηλψλ 

ελεξγεηψλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή νξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ελαξκνλίδεη 

ηε ζπιινγή κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ επηιέγνληαο, πξνηείλνληαο, 

πξνκεζεχνληαο θαη νξγαλψλνληαο ην πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζβαζε ησλ 

ρξεζηψλ.  

πληνληζηήο ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ  

Ο πληνληζηήο ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ είλαη Τπεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ φκνξσλ 

ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη νξίδεηαη απφ ην νηθείν ΠΤΓΔ. Δίλαη Βηβιηνζεθνλφκνο 

θαη ειιείςεη απηνχ Δπηκνξθσκέλνο Δθπαηδεπηηθφο απφ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ρνιηθή Βηβιηνζήθε ηεο Γ/λζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο. Ο πληνληζηήο ησλ 

ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ αλαιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή επεμεξγαζία θαη ηελ 

θαηαινγνγξάθεζε πιηθνχ γηα ην νπνίν δελ δηαηίζεληαη ζηνηρεία θεληξηθά απφ ην 

Γίθηπν ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο ησλ βηβιηνζεθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο. Μία θνξά ην ρξφλν 

ζπληάζζεη έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ζπκπιεξψλνληαο ην εηδηθφ έληππν πνπ παξάγεηαη 
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απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη αθνξά ζηηο Βηβιηνζήθεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Σν έληππν απηφ 

απνζηέιιεηαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο κε Κνηλνπνίεζε ζην 

Γξαθείν ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ ηεο Γηεχζπλζεο ΔΠΔΓ ηνπ ΤΠΔΠΘ. 

Η έξεπλα 

Η έξεπλα πξνζπάζεζε λα αμηνινγήζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ ρνιηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ ππνζηήξημε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, θηινδνμία 

ηεο ήηαλ λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηθηχσζεο κεηαμχ 

φισλ ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη λα βνεζήζεη ψζηε νη ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο λα ζπλδεζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα γίλεη πξάμε ε άκεζε ζχλδεζή 

ηνπο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κειέηε, θαζψο 

είλαη εχθνιν ζηηο Βηβιηνζήθεο λα πνζνηηθνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαη ε 

κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γηαηί ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη ζε 

ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα άθζνλν θαη ρξήζηκν πιηθφ, απφ κεγάιν αξηζκφ 

εξεπλσκέλσλ, πνπ κπνξεί λα θαηνηθνχλ ζε καθξηλή απφζηαζε απφ ηελ έδξα ηνπ.
11

 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην 75 εξσηήζεσλ, ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξηο ελφηεηεο θιεηζηψλ θαη αλνηρηψλ εξσηήζεσλ.
12

 Η 1
ε
 ελφηεηα πεξηιακβάλεη 

ηα ηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ ιεηηνπξγίαο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο. Η 2
ε
 πεξηιακβάλεη ηα 

ηνηρεία ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο φζνλ αθνξά ζηελ Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο. 

Η 3
ε
 πεξηιακβάλεη Θέκαηα πλεξγαζίαο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο. Η 4

ε
 πεξηιακβάλεη 

Θέκαηα ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο 

Βηβιηνζήθεο. Η ζεκεξηλή εηζήγεζε επηθεληξψλεηαη ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ελφηεηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σελ πιήξε αλάιπζε κπνξεί λα βξεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο 

ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηνλ νκψλπκν ηίηιν θαη βξίζθεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Π.Ι. 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο  

Γηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ ιεηηνπξγεί πξσηλέο ψξεο 

αιιά νη ρξήζηεο εθθξάδνπλ ην αίηεκα δηεχξπλζεο ηνπ σξαξίνπ. Σν αίηεκα ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ σξαξίνπ ζπλδπάδεηαη κε ην αίηεκα ηεο πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθν-πιηθή ππνδνκή ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο ε πιεηνςεθία 

ησλ ππεπζχλσλ ζεσξεί φηη ν ρψξνο ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο είλαη πξαθηηθφο θαη 

άλεηνο θαη φηη ν εμνπιηζκφο ζε έπηπια θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ωο 

πξνο ην αλ ν ρψξνο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ΑΜΔΑ, νη κηζνί πεξίπνπ 

ππεχζπλνη (45%) ζεσξνχλ φηη δελ ηεξνχληαη ή φηη ηεξνχληαη ειάρηζηα νη 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

Όζνλ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα 

έζνδα είλαη κεδακηλά: Οη ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο δελ έρνπλ άκεζε ηαθηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο ή επξσπατθνχο πφξνπο. Οη ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

ρξήζηεο παξέρνληαη δσξεάλ θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ (16%) ιακβάλεη θάπνηα 

πνζά - δσξεέο απφ ηνπηθνχο θνξείο. Η αλάπηπμε ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ φζνλ 

αθνξά ζηηο πξνζθηήζεηο θαη ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ κε ηε ζεκεξηλή 
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Σε ποιούς τομείς;

31%

50%

4%

15%

Πιεξνθνξηθή

Δθαξκνγέο

κεραλνγξάθεζεο

βηβιηνζεθώλ

Ξέλεο γιώζζεο

Χξήζε δηαδηθηύνπ

πεληρξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ρσξίο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ελίζρπζε είλαη 

αδχλαηε, φπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ηα πνιχ κηθξά πνζά πνπ δαπαλψληαη γηα 

ηελ αγνξά λέσλ ηεθκεξίσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ζπιινγή δηαπηζηψζεθε φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (89%) ππήξρε 

βηβιηνζήθε ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο θαη 

νη κηζέο πεξίπνπ ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο (53%) έρνπλ ελζσκαηψζεη ηα ηεθκήξηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ βηβιηνζεθψλ ζηνλ θαηάινγφ ηνπο. Η χπαξμε ζπαλίσλ θαη πνιχηηκσλ 

ζπιινγψλ ζην ζρνιείν είλαη κηθξή (16%) αιιά είλαη ζθφπηκν απηέο λα 

πξνζηαηεπηνχλ.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ αλήθνπλ ηφζν ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ φζν θαη ζην εμσζρνιηθφ. Η πιεηνςεθία ηνπο είλαη καζεηέο θαη ην 

πνζνζηφ ησλ θαζεγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ρνιηθή Βηβιηνζήθε δελ μεπεξλάεη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο ην 25%. Οη ηνκείο ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ είλαη 

θπξίσο ε Λνγνηερλία θαη ε Υξήζε Γηαδηθηχνπ. 

Αλαδεηψληαο ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο δηαπηζηψζεθε φηη 

νη ειιεληθέο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο πξνζθέξνπλ ειάρηζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη ζηεξίδνληαη ειάρηζηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οη ζπλεζέζηεξεο 

Υπηρεσίες ποσ προσυέρει η ΣΒ

1%

3%

1%

24%

25%9%

3%

34%

Γηδαζθαιία ζηε βηβιηνζήθε,

Φσηνηππ ίεο

Σπλεξγαζία κε ζρνιείν γηα

πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ

Χξήζε αλαγλσζηεξίνπ

Γαλεηζκόο βηβιίσλ

Γαλεηζκόο νπηηθναθνπζηηθνύ

πιηθνύ

Γηαδαλεηζκόο

Παξνρή βνήζεηαο π .ρ. γηα

αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο
ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

ρξήζηεο είλαη ε παξνρή βνήζεηαο (π.ρ. αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, πιηθνχ ζην 

Γηαδίθηπν, θ.ά.), ν δαλεηζκφο βηβιίσλ θαη ε ρξήζε ηνπ αλαγλσζηεξίνπ. Οη ππεξεζίεο 

πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν είλαη ν Γηαδαλεηζκφο θαη ε δηδαζθαιία ζην 

ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο.  

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία νη ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ δηφηη νη πεξηζζφηεξεο δελ 

δηαζέηνπλ ηερληθή ππνζηήξημε. Δπηπιένλ, ε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ έρεη δνζεί 

ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο δηφηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηνπο, φληαο παιηάο 

ηερλνινγίαο, δελ έρνπλ ζπκβαηφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ηε λέα έθδνζε. πλεπψο, νη 

ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ παιηά έθδνζε ηνπ ΑΒΔΚΣ θαη 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα ζπλεπάγεηαη απηφ. 

Όζνλ αθνξά ζηε κεραλνγξάθεζε 

ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε βηβιηνγξαθηθή 

ελίζρπζε ηνπ θαηαιφγνπ ηεο είλαη 

κηθξή θπξίσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ ησλ πξνζθηήζεσλ, ηεο κε 



Ποιες οι προτάσεις των τρηστών;

7%

36%

36%

7%

14%

Γξήγνξν  Internet

Νέα Βηβιία

Αλαβάζκηζε ηνπ

ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ

Πεξηζζόηεξν πξνζσπηθό

Λεηηνπξγία θαη

απνγεπκαηηθλέο ώξεο

ζσζηήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ΑΒΔΚΣ, αιιά θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

εμεηδηθεπκέλσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ γλψζεσλ. χκθσλα κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ γηα λα αληαπεμέιζεη θαλείο ζηηο αλάγθεο ηεο ρνιηθήο 

Βηβιηνζήθεο ρξεηάδεηαη ε πξφζζεηε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα κεραλνγξάθεζεο 

βηβιηνζεθψλ θαη ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κέζσ ησλ ζεκηλαξίσλ θαη 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ΤΠΔΠΘ. Σα ζεκηλάξηα 

απηά δελ είλαη ζπρλά θαη ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνιινί ππεχζπλνη ρνιηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ δελ ιακβάλνπλ κέξνο.  

Παξά ηα πξνβιήκαηα ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ νη ρξήζηεο είλαη επραξηζηεκέλνη ζε 

γεληθέο γξακκέο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο θαη πνιινί απφ απηνχο 

ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα 

ηελ βειηίσζε ηνπ ρψξνπ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο π.ρ. 

αλαβάζκηζε ηνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο, 

πξφζιεςε θαη άιισλ 

ππαιιήισλ, θιπ. Πξνηάζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ ρψξνπ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο 

ππνβάιινπλ θαη νη ππεχζπλνη 

ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ, 

νη νπνίνη πξνηείλνπλ ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε, αιιαγή θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πξφζιεςε εηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ηεο πιεξνθφξεζεο, 

πξνζζήθε ζην σξνιφγην πξφγξακκα ψξαο βηβιηνζήθεο, θιπ. 

Ποιες οι προτάσεις των σπεσθύνων;

12%

40%

6%

6%

12%

12%

12%

Αιιαγή-εθζπγρξνληζκόο ηνπ

ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ

Ταθηηθή ρξεκαηνδόηεζε

Σεκηλάξηα ζε

βηβιηνζεθνλνκηθά ζέκαηα

Ωξα ζρνιηθήο Βηβιηνζήθεο

ζην σξνιόγην πξόγξακκα

Λεηηνπξγία θαη απνγεπκαηηλέο

ώξεο

Πξόζιεςε θαη

βηβιηνζεθνλόκνπ

Πεξηζζόηεξε ζπλεξγαζία κε

ζπλαδέιθνπο

 
Η ζπλεξγαζία ηεο ρνιηθήο βηβιηνζήθεο κε ηελ ηνπηθή ιατθή (δεκφζηα) βηβιηνζήθε 

δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο. Αμίδεη βέβαηα, λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιιέο πεξηνρέο ε 

ρνιηθή Βηβιηνζήθε είλαη ε κφλε Βηβιηνζήθε πνπ εμππεξεηεί ηελ πεξηνρή. Οη 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνπλ ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή βηβιηνζήθε αθνξνχλ θπξίσο:   

 πξνκήζεηα θσηναληηγξάθσλ απφ βηβιία θαη πεξηνδηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ  

 ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Λατθψλ Βηβιηνζεθψλ  

 ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  



 ππνζηήξημε επξχηεξσλ ρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 θάιπςε αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε βάζεηο θαη ειεθηξνληθά θείκελα ησλ Λατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ  

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία ηεο ρνιηθήο βηβιηνζήθεο κε ηηο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο κφλν ην 33% ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ έρνπλ ζπλάςεη θάπνην είδνο 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο Αθαδεκατθέο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Όζεο ζπλεξγάδνληαη έρνπλ 

αλαπηχμεη θπξίσο ηηο ππεξεζίεο : 

 ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ  

 ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε βάζεηο θαη ειεθηξνληθά θείκελα ησλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ  

 ζχλαςε ζπκθσληψλ δηαδαλεηζκνχ  

 πξνκήζεηα θσηναληηγξάθσλ απφ βηβιία θαη πεξηνδηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ  

Όζνλ αθνξά  ζηε ζπλεξγαζία ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ κε ηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, κφλν ην 40% ησλ ρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ ζπλεξγάδεηαη 

καδί ηεο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί θπξίσο νη ππεξεζίεο :  

 ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Π.Ι.  

 θάιπςε αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε βάζεηο θαη ειεθηξνληθά θείκελα ησλ Λατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ  

 ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  

 ζχλαςε ζπκθσληψλ δηαδαλεηζκνχ  

 ππνζηήξημε επξχηεξσλ ρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 πξνκήζεηα θσηναληηγξάθσλ απφ βηβιία θαη πεξηνδηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ  

Δπίινγνο 

Η ρνιηθή Βηβιηνζήθε απνηειεί θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

βάζεη απηνχ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ λα δηακνξθψζεη πνιίηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά θαη θνηλσληθά δξψκελα θαη ηνπο βνεζά λα αλαπηχζζνπλ 

κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα (π.ρ. ζηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ, θιπ.) ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε πξέπεη 

λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε νπνηαδήπνηε καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, εθπαίδεπζεο, παξνρήο πιεξνθφξεζεο, νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. Γη'απηφ απαηηείηαη κία θαινζηεκέλε 

ζπιινγή, θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα αλάγλσζε θαη κειέηε θαζψο θαη πξφζβαζε 

ζε ζρεηηθέο ηερλνινγίεο. Πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θαη ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε γηα 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, πιηθφ, ηερλνινγίεο θαη εγθαηαζηάζεηο, θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν λα παξέρεη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηεο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ν 

ζπληνληζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

δηαρεηξηζηέο θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή θαη 

δηεζλέο επίπεδν, πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη κε εηδηθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθέο. 

 

 

 

 

 


