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«Ο δυναµικός ρόλος των βιβλιοθηκών για τη δια βίου κατάρτιση των πολιτών : 

Εµπειρίες της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου» 

 

                    Χαρά , Ίδρυµα Ευγενίδου, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 

 

«Η ελευθερία, η ευηµερία και η ανάπτυξη της κοινωνίας και των ατόµων είναι 

θεµελιώδεις ανθρώπινες αξίες και µπορούν να αποκτηθούν µόνο µέσω της 

ικανότητας καλά πληροφορηµένων πολιτών να εξασκούν τα δηµοκρατικά 

δικαιώµατά τους και να παίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Η εποικοδοµητική 

συµµετοχή και η ανάπτυξη της δηµοκρατίας εξαρτώνται από την ικανοποιητική 

εκπαίδευση αλλά επίσης και από την ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση στην 

γνώση, στη σκέψη, στον πολιτισµό και στις πληροφορίες. Η δηµοτική βιβλιοθήκη 

είναι η τοπική πύλη στη γνώση που παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις για δια βίου 

µάθηση, ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και πολιτιστική εξέλιξη του ατόµου και των 

κοινωνικών οµάδων.» (UNESCO Public Library Manifesto, 1994). Αυτά τα λόγια 

αναφέρονται στη διακήρυξη της Unesco για τις δηµοτικές βιβλιοθήκες και νοµίζουµε 

ότι δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο για να κατανοήσουµε τη µεγάλη συµβολή των 

βιβλιοθηκών στον τοµέα που λέγεται ∆ια βίου Μάθηση. Είναι µάλιστα γεγονός ότι ο 

ρόλος των βιβλιοθηκών στη σηµερινή εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι 

ακόµη πιο σηµαντικός, αφού οι νέες συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί απαιτούν νέες 

δεξιότητες και γνώσεις από τους πολίτες. Για το λόγο αυτόν, τα τελευταία χρόνια, οι 

βιβλιοθήκες, πέραν του βασικού σκοπού τους, δηλαδή την ελεύθερη διάθεση των 

πηγών γνώσης που στεγάζουν, εργάζονται πιο ενεργά για τη δια βίου µάθηση των 

πολιτών που εξυπηρετούν, αναλαµβάνοντας τη διοργάνωση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων και αναπτύσσοντας σχετικές νέες δραστηριότητες.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου, 

που από τα τέλη του 2000 και µετά αναπτύσσει µια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες 

περιλαµβάνουν τη διοργάνωση ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 

επιστηµονικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη δια βίου κατάρτιση των πολιτών που 

εξυπηρετεί. Συγκεκριµένα, η Βιβλιοθήκη διοργανώνει: 

• Εισαγωγικά µαθήµατα υπολογιστών που προσφέρει στα µέλη της. 

x
Πλαίσιο κειμένου
Μπρίντεζη
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• Μαθήµατα υπολογιστών για την πιστοποίηση µαθητριών από το 

Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας. 

• Πρόγραµµα γνωριµίας των µαθητών µε τη βιβλιοθήκη. 

• Πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας για εκπαιδευτικούς. 

• Σειρά βιβλιοπαρουσιάσεων και βραδιές βιβλίου.  

 

Εισαγωγικά µαθήµατα υπολογιστών 

Στις αρχές του 2004 δηµιουργήσαµε ένα πρόγραµµα µαθηµάτων υπολογιστών 

εισαγωγικού χαρακτήρα για µέλη της Βιβλιοθήκης µε λίγη ή καθόλου γνώση Η/Υ, 

αποσκοπώντας στη συµβολή της Βιβλιοθήκης στην, κατά το δυνατόν, αντιµετώπιση 

του τεχνολογικού αναλφαβητισµού. Τα µαθήµατα, από τότε µέχρι σήµερα γίνονται σε 

ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης και τα έχουν αναλάβει δύο 

κυρίες από το προσωπικό της.  

Στην πορεία γνωριστήκαµε µε την ECDL Ελλάς και από αυτή τη γνωριµία προέκυψε 

µια πολύ καλή συνεργασία. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι η ECDL Ελλάς έχει 

αναπτύξει πλούσιο κοινωφελές έργο, στα πλαίσια του οποίου ενέταξε και το 

Κοινωφελές Ίδρυµα Ευγενίδου. Οι υπεύθυνοί της αναγνώρισαν στο πρόγραµµα της 

Βιβλιοθήκης µας πολλά κοινά σηµεία µε το ECDL equalskills, το οποίο είναι ένα 

απλό, εισαγωγικό πρόγραµµα εκµάθησης της χρήσης των Η/Υ και του ∆ιαδικτύου, 

απευθύνεται σε αρχαρίους και ολοκληρώνεται σε 15 ώρες µαθητείας. Έτσι, από τον 

Οκτώβριο του 2006, αντικαταστήσαµε το δικό µας πρόγραµµα µε το ECDL 

equalskills για ενδιαφερόµενα µέλη της Βιβλιοθήκης ηλικίας 40 ετών και άνω. Οι 

συµµετέχοντες ενθαρρύνονται να αποκτήσουν φιλική επαφή µε τους υπολογιστές, και 

κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 

ηλεκτρονικές πηγές που παρέχονται σήµερα. 

Είναι γεγονός ότι σε αυτές τις ηλικίες εντοπίζεται και το µεγαλύτερο πρόβληµα. Τα 

µέλη της Βιβλιοθήκης το δέχθηκαν µε µεγάλο ενδιαφέρον κι ευχαρίστηση και αυτό 

φάνηκε περισσότερο την ηµέρα που έγινε η πρώτη απονοµή πιστοποιητικών, από τις 

δηλώσεις των συµµετεχόντων.  

� Ένας από αυτούς ανέφερε: «Είχα ένα φόβο για τους Η/Υ και δεν µπορούσα να 

τους πλησιάσω. Τώρα έχω ένα κίνητρο για περαιτέρω εργασία». 
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� Ένας άλλος επεσήµανε: «Όλους εµάς µας ενώνει η αγάπη για το βιβλίο, για τις 

γνώσεις. Κρυφή επιθυµία όλων µας ήταν να µπορούµε να κατέχουµε και αυτό το 

είδος πρόσβασης στην πληροφορία, στη γνώση. Για εµένα ήταν µία 

καταπληκτική εµπειρία. Πιστεύω και για τους άλλους εδώ µέσα. Σας 

συγχαίρω για τη σκέψη, για την ιδέα που είχατε και ευχαριστώ όλη την 

οµάδα». 

� Ένας τρίτος µας ζήτησε «να συνεχιστεί το σεµινάριο, γιατί πήραµε µόνο µία 

µυρωδιά. Να καταλάβουµε καλύτερα πώς λειτουργεί το µηχάνηµα. Να 

βρούµε πληροφόρηση και να περιηγηθούµε µέσα από συγκεκριµένα sites. Τα 

παιδιά τα χειρίζονται ωραία αυτά…. Να µπαίνουµε σε άλλες βιβλιοθήκες. Να 

δούµε πώς θα αξιοποιήσουµε αυτά που µάθαµε».  

 

Μαθήµατα υπολογιστών για την πιστοποίηση µαθητριών από το 
Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα  

Από το Νοέµβριο του 2007 και παράλληλα µε το παραπάνω αναφερόµενο 

πρόγραµµα, πάλι σε συνεργασία µε την ECDL Hellas, εκπαιδεύουµε οκτώ µαθήτριες 

του Χατζηκυριακείου Ιδρύµατος, ώστε να πιστοποιηθούν σε όλες τις ενότητες του 

ECDL. 

Πρόγραµµα γνωριµίας των µαθητών µε τη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.  
Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας για µαθητές από 10 

ετών και άνω και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς από σχολεία 

κυρίως της γύρω περιοχής. Λειτουργεί συνοπτικά ως εξής: οι εκπαιδευτικοί 

αναθέτουν εργασίες στους µαθητές τους και τους φέρνουν στη Βιβλιοθήκη. Εµείς, οι 

βιβλιοθηκονόµοι αναλαµβάνουµε να ξεναγήσουµε τα παιδιά στους χώρους της και να 

τα εξοικειώσουµε µε τους τρόπους αναζήτησης και εντοπισµού πληροφοριών τόσο 

στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης όσο και στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να 

είναι κατόπιν σε θέση να αναζητήσουν και να εντοπίσουν µόνα τους τη βιβλιογραφία 

που χρειάζονται. Οι εκπαιδευτικοί κατόπιν, είτε στον χώρο της Βιβλιοθήκης είτε στο 

σχολείο βοηθούν τα παιδιά να επιλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και να 

ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες 

προκύπτουν πολλά θετικά αποτελέσµατα. Οι µαθητές: 
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• Εξοικειώνονται µε την ιδέα της βιβλιοθήκης, νιώθουν άνετα στο χώρο, 

κατανοούν τη χρησιµότητά της και φεύγουν έχοντας µόνοι τους εντοπίσει 

υλικό και µάλιστα αντιµετωπίζοντας τις εργασίες τους διαθεµατικά.  

• Αποδεσµεύονται από το µοναδικό σχολικό εγχειρίδιο, ξεφεύγουν από τα 

τυπικά όρια της αίθουσας διδασκαλίας και επίσης νιώθουν το ρόλο του 

εκπαιδευτικού ως συµβουλευτικό στη δουλειά που κάνουν µόνοι τους.  

• Καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. 

Από το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχουν φανεί κάποια σηµαντικά προβλήµατα που 

σχετίζονται µε τον τρόπο που οι µαθητές δουλεύουν για τις εργασίες τους. Όπως για 

παράδειγµα ότι οι περισσότεροι θεωρούν πως το ∆ιαδίκτυο είναι η µοναδική και 

τέλεια πηγή πληροφοριών, χωρίς όµως να γνωρίζουν πώς να εντοπίζουν τις σωστές 

πληροφορίες και πώς να τις αξιολογούν. Η πλειοψηφία των παιδιών δεν έχει 

ξαναχρησιµοποιήσει βιβλιοθήκη, ή δεν έχει τύχει να κατανοήσει τη λειτουργία µιας 

βιβλιοθήκης. Άλλωστε στις περισσότερες περιπτώσεις σχολείων που µας έχουν 

επισκεφθεί δεν υπάρχει οργανωµένη σχολική βιβλιοθήκη. Σχετικά µε τα 

προαναφερθέντα είναι και τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα µιας σχετικής 

έρευνας σε δευτεροετείς φοιτητές που δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα Καθηµερινή 

(Κυριακή 20 Ιουλίου 2008). Η έρευνα αυτή, σε γενικές γραµµές, αποκαλύπτει ότι 

«πολλοί φοιτητές δεν ξέρουν πώς να διαβάζουν, πώς να χρησιµοποιούν πολλαπλές 

πηγές γνώσης και δεν έχουν κριτική σκέψη…. Αυτό συµβαίνει γιατί οι µαθητές στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το µόνο που µαθαίνουν είναι να 

αποστηθίζουν γνώσεις. ∆εν έχουν σύστηµα στο διάβασµα, δεν αποκτούν κριτική 

σκέψη, δεν γνωρίζουν πώς να ξεφύγουν από τα στενά πλαίσια του σχολικού βιβλίου, 

αξιοποιώντας και άλλες πηγές γνώσης».  

Είναι γνωστό ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού η πληροφοριακή παιδεία έχει 

ενσωµατωθεί στα προγράµµατα σπουδών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και 

βεβαίως από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά να µαθαίνουν από µικρά 

το σωστό τρόπο έρευνας και τη σωστή χρήση των πηγών. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν 

συµβαίνει το ίδιο ακόµη.  

Όµως, από τις εµπειρίες µας από το πρόγραµµα γνωριµίας των µαθητών µε τη 

Βιβλιοθήκη, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι βιβλιοθήκες γενικά και κυρίως οι 

δηµοτικές, πρέπει να βοηθήσουν στην επίλυση των παραπάνω αναφερθέντων 
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προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί, διοργανώνοντας τέτοιου είδους 

προγράµµατα.  

Πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία µε το 
Γραφείο ∆ικτυακής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ. 
Μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουµε αυτές τις απόψεις µας σχετικά µε την 

πληροφοριακή παιδεία µε εκπαιδευτικούς του Γραφείου ∆ικτυακής Πύλης του 

Υπ.Ε.Π.Θ. Αποτέλεσµα των συζητήσεων ήταν να προκύψει µια ακόµη ωφέλιµη 

συνεργασία. Από τον ∆εκέµβριο του 2006 και κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, οι 

βιβλιοθηκονόµοι του Ιδρύµατος Ευγενίδου και οι εκπαιδευτικοί του Γραφείου 

∆ικτυακής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ., συναντούµε στο χώρο της Βιβλιοθήκης, περίπου 20 

εκπαιδευτικούς τη φορά και τους παρουσιάζουµε ένα σύντοµο πρόγραµµα 

πληροφοριακής παιδείας.  

Μέσα από το πρόγραµµα αυτό οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται για: 

• τους τρόπους οργάνωσης µιας βιβλιοθήκης και παράλληλα κατανοούν τη 

χρησιµότητα των βιβλιοθηκονοµικών εργασιών 

• τα διάφορα ήδη ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και τη σωστή χρήση 

τους και κάνουν πρακτική άσκηση σε δοµηµένες πηγές, όπως ο 

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης, συγκεκριµένες βάσεις 

δεδοµένων και τη Θεµατική εκπαιδευτική Πύλη του Υπ.Ε.Π.Θ. Η 

πρακτική άσκηση γίνεται βάσει σεναρίων διαµορφωµένων ειδικά γι΄ 

αυτούς 

• τη σωστή χρήση του ∆ιαδικτύου, για το τι πρέπει να προσέχουν και πώς 

να αξιολογούν ιστοσελίδες, κάνοντας επίσης πρακτική άσκηση βάσει των 

σεναρίων 

• το θέµα της πληροφοριακής παιδείας και για τη χρησιµότητά της για τους 

µαθητές τους, ώστε να προσπαθήσουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να 

διοργανώνουν τέτοια προγράµµατα, είτε στη δική µας είτε σε άλλη 

κοντινή τους βιβλιοθήκη. 
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Σειρά βιβλιοπαρουσιάσεων και βραδιές βιβλίου  
 

Το 2004 εγκαινιάστηκε µια σειρά εκδηλώσεων µε παρουσιάσεις επιστηµονικών 

βιβλίων στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος, στοχεύοντας στη γνωριµία του ευρύτερου 

κοινού τόσο µε το επιστηµονικό και κυρίως το ελληνικό επιστηµονικό βιβλίο όσο και 

µε τα θεµατικά πεδία που καλύπτουν τα παρουσιαζόµενα βιβλία. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για ηµερίδες στις οποίες, παράλληλα µε την εκάστοτε βιβλιοπαρουσίαση, 

περιλαµβάνονται διαλέξεις από διακεκριµένους επιστήµονες.  

Παράλληλα µε τις βιβλιοπαρουσιάσεις, και µε τους ίδιους στόχους, η Βιβλιοθήκη 

διοργανώνει από το 2007, βραδιές επιστηµονικού βιβλίου µέσα στο χώρο της. 

Πρόκειται για µια σειρά φιλικών συναντήσεων για περιορισµένο αριθµό ατόµων που 

επιθυµούν να συζητήσουν µε τον εκάστοτε φιλοξενούµενο συγγραφέα.  

Από την ανάλυση αυτών των προγραµµάτων φαίνεται καθαρά η ανάγκη συνεργασίας. 

Συνεργασία τόσο των βιβλιοθηκών µεταξύ τους όσο και µεταξύ των βιβλιοθηκών και 

άλλων φορέων, για την καλύτερη και πιο συντονισµένη εξυπηρέτηση των 

ενδιαφερόµενων πολιτών. 

Η συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκών δεν είναι νέο φαινόµενο. Στις µέρες µας µάλιστα 

είναι πλέον ανάγκη, τόσο για οικονοµικούς λόγους, λόγω του τεράστιου όγκου των 

πληροφοριακών πηγών που πρέπει να διαµοιράζονται, όσο και για πρακτικούς 

λόγους, δηλαδή την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών (π.χ. δηµιουργία κοινά 

αναζητήσιµων ψηφιακών αποθετηρίων). Όµως και για εκπαιδευτικά προγράµµατα 

δια βίου µάθησης η συνεργασία θα µπορούσε να δώσει µια ώθηση παραπάνω. 

Εύκολα θα µπορούσε κανείς να κατανοήσει πόσο θα βοηθούσε η συνεργασία 

βιβλιοθηκών για τη δηµιουργία προγραµµάτων π.χ. πληροφοριακής παιδείας πάνω σε 

κοινές βάσεις και πρότυπα ή για τη δηµιουργία (ηλεκτρονικού) τόπου συνάντησης για 

ανταλλαγή εµπειριών και για τη συστηµατική ενηµέρωση των σχολείων για τα 

προγράµµατα των συνεργαζόµενων βιβλιοθηκών ή ακόµη και για ενηµέρωση του 

ευρύτερου κοινού για σεµινάρια ή εκδηλώσεις τους.  

Από την άλλη πλευρά η ανάγκη συνεργασίας των βιβλιοθηκών µε άλλους φορείς 

είναι αδιαµφισβήτητη. Είναι απαραίτητες για παράδειγµα οι συνεργασίες µε τα 

σχολεία, όσον αφορά στα προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας, ή οι  συνεργασίες 

µε ινστιτούτα ή οργανισµούς επιµόρφωσης ενηλίκων, που µπορούν να προσφέρουν 
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εκπαιδευτές για τη δηµιουργία σεµιναρίων (µαθήµατα υπολογιστών, γλώσσας, 

εκλαϊκευµένης επιστήµης κ.λπ.). 

Κλείνοντας πρέπει να αναφέρουµε ότι όλα τα προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του 

Ιδρύµατος Ευγενίδου που περιγράφονται παραπάνω, γνώρισαν µεγάλη ανταπόκριση 

από τον κόσµο, κάτι που µας βεβαιώνει ότι το ευρύ κοινό υποστηρίζει και περιµένει 

παρόµοιες ενέργειες από τις βιβλιοθήκες.  
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