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«Λέσχες Ανάγνωσης: Η πρώτη κοινωνική δράση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 
Ψυχικού» 

Λιούµπα Κιρπότιν, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψυχικού 

Σας περιγράφω την εµπειρία µου από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψυχικού, ένα 

νεοσύστατο Nοµικό Πρόσωπο ∆ηµ. ∆ικαίου-και συγκεκριµένα από τις Λέσχες 

Ανάγνωσής µας. Οι Λέσχες Ανάγνωσης µπορεί να αποτελέσει την πρώτη κοινωνική 

δράση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, ιδιαίτερα αν είναι καινούρια. 

Στις λέσχες ανάγνωσης έρχονται άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο και επιθυµούν 

να µοιρασθούν τις σκέψεις και τα συναισθήµατα που τους γεννιούνται από την 

ανάγνωση του! 

Αυτό το χόµπι είναι σχετικά νέο στην Ελλάδα για την Ελληνική Λέσχη Ανάγνωσης. 

Ξεκινήσαµε µε την ιδέα της βιβλιοθηκονόµου κ. Αλεξάνδρας Παπάζογλου, µέλος του 

∆.Σ. της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ψυχικού. Πριν αρχίσει να ετοιµάζεται το υλικό της 

Βιβλιοθήκης για δανεισµό που ξέρουµε πόσο πολύ καιρό παίρνει, σκεφθήκαµε να 

δραστηριοποιήσουµε τους συµπολίτες µας σε σχεδόν µηνιαία βάση. Μετά από τρεις 

συναντήσεις η Ελληνική Λέσχη Ανάγνωσης έχει ήδη το κοινό της!  

Είναι ωραία να επικοινωνούµε µε ανθρώπους που έχουµε κοινά ενδιαφέροντα στην 

πόλη µας και γιατί όχι, να κάνουµε φιλίες. Οι φίλοι της Βιβλιοθήκης περιµένουν την 

µηνιαία αυτή συνάντηση και αισθάνονται όµορφα που ανήκουν στην παρέα µας. 

Θα λέγαµε ότι είναι η πιο απλή δραστηριότητα χωρίς χρήµατα και µε λίγο χρόνο. 

Απαραίτητα είναι ο χώρος και ο εθελοντής-συντονιστής. 

Επιλέγουµε βιβλία γενικού ενδιαφέροντος µετά από ποικίλες κριτικές βιβλίων.  

Τέτοια είναι τα best-seller, τα λογοτεχνικά και διαµορφώθηκε ειδικό ενδιαφέρον για 

την λογοτεχνία που περιγράφεται η ιστορία. Συζητήσαµε τα βιβλία του Νίκου 

Θέµελη και συνεχίζουµε µε τα βιβλία της Ιωάννας Καρυστιάννη, της Ρέας Γαλανάκη, 

του Πέτρου Μάρκαρη. Προσπαθούµε να συζητήσουµε πειθαρχηµένα. Ο καθένας µας 

µιλά µε τον τρόπο του και τον παρακολουθούµε όλοι χωρίς παράπλευρες συζητήσεις. 

Τι χρειάζεται για να γίνει µια Λέσχη Ανάγνωσης: 

1. Έναν εθελοντή-συντονιστή που διαβάζει τα βιβλία για συζήτηση, κριτικές 

τους, προετοιµάζει µερικές σχετικές ερωτήσεις για να συντονίζει µια οµάδα 
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ανθρώπων που συζητούν ένα ή περισσότερα βιβλία τα οποία ορίζονται αρχικά 

από τον συντονιστή και στη συνέχεια από τις προτάσεις της οµάδας.  

2. Καθίσµατα περιµετρικά στο χώρο σε µια ή 2 σειρές  γύρω από τον 

συντονιστή. Ιδανικός αριθµός για συζήτηση είναι µέχρι 20 ενδιαφερόµενοι. 

3. Χρόνος περίπου 1,5 ώρας. 

4. Τηλεφωνική ενηµέρωση σε φίλους της Βιβλιοθήκης που πιθανώς να 

ενδιαφέρονται και σε όσους έχουν e-mail ή φαξ γίνεται γραπτά το follow-up. 

Η Λέσχη Ανάγνωσης µπορεί να έχει σχετικές δραστηριότητες µε τα αναγνώσµατα 

όπως η παρακολούθηση ταινίας, θεατρικής παράστασης, επίσκεψη έκθεσης ή 

διοργάνωση εκδήλωσης που θα έλθει ο ίδιος ο συγγραφέας να µας συζητήσει το έργο 

του. 

Γνωρίζοντας την επιτυχία της Ελ. Λέσχης Ανάγνωσης προχωρήσαµε στην Αγγλική 

Λέσχη Ανάγνωσης που ανέλαβε η επιµελήτρια εκδόσεων κ. Αλεξάνδρα Πελ.  

Στη Λέσχη αυτή συµµετέχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει σε αγγλόγλωσσες χώρες ή 

µιλούν και διαβάζουν αγγλικά. Μας έκανε εντύπωση πόσο ωραία κύλισε η συζήτηση 

µε ανθρώπους από διάφορες ηλικίες και ο συντονισµός της κ. Πελ παρόλο που ήταν η 

πρώτη της φορά σε τέτοιο ρόλο. Η συζήτηση γύρω από το βιβλίο µας φέρνει πιο 

κοντά στους κατοίκους της πόλης, µας κάνει να γνωριστούµε µεταξύ µας, να 

εκφράσουµε ελεύθερα τη γνώµη µας και έτσι σιγά-σιγά αισθανόµαστε πως ανήκουµε 

σε µια οµάδα. 

 

Προτείνουµε κάποια εργαλεία που βοηθούν τη διαδικασία 

 

Αλληλογνωριµία για να σχετισθεί η οµάδα µε τα µέλη της 

Η οµάδα κάθεται περιµετρικά, όχι απέναντι από µια έδρα σε κάθετες σειρές,  και  

χωρίζεται σε ζευγάρια δηλαδή ο καθένας µε τον διπλανό του.  

∆ίνονται γύρω στα 5’ µε 10’ να συζητήσει κάθε ζευγάρι ώστε ο ένας να παρουσιάσει 

τον άλλον µε λίγες προτάσεις σε όλη την οµάδα. Αυτό που είναι ανακοινώσιµο στην 

οµάδα είναι: 

• τα προσωπικά ενδιαφέροντα σχετικά µε τη θεµατολογία των βιβλίων 

• κάτι που προσδιορίζει τη σχέση του µε την περιοχή 

• το επάγγελµα ή τις ασχολίες του 
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• ό,τι άλλο θέλει να δοθεί ως χαρακτηριστικό του π.χ. ότι διαβάζει παραµύθια 

στα παιδιά-στα εγγόνια του, 

• τι περιµένει προσωπικά από τη Λέσχη Ανάγνωσης, γιατί ήλθε σε αυτήν. 

 

Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται από όλους όταν υπάρχουν καινούριοι συζητητές  

στη Λέσχη ή µετά από ένα µεγάλο διάστηµα όπως αυτό των καλοκαιρινών διακοπών. 

 

Ρόλος συντονιστή 

Ένα άλλο εργαλείο είναι η προετοιµασία γραπτών ερωτήσεων από το συντονιστή, τις 

οποίες κρατά ο ίδιος. Επίσης µεριµνά να κρατήσει το µέτρο: 

• αν ξεφύγει κάποιος εντελώς συζητώντας για κάτι που δεν ενδιαφέρει την 

οµάδα 

• αν µιλήσει για κάτι προσωπικό που δύσκολα  αφοµοιώνεται από την οµάδα 

• αν προσβάλλει και δε σεβασθεί την ελευθερία των άλλων. 

 

Κέρασµα 

Ένα απλό κέρασµα, όπως καφές, τσάι και κάτι φαγώσιµο ζεσταίνει ακόµη πιο πολύ 

την ατµόσφαιρα. Καλή ιδέα είναι το κέρασµα να προέρχεται από άλλο µέλος της 

Λέσχης κάθε φορά. 

Όλα αυτά αναφέρονται σε ενήλικες που ήδη αγαπούν το βιβλίο. Είναι πολύ πιο 

σηµαντικό η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη να αγκαλιάσει τα παιδιά, στα νηπιαγωγεία και 

στα Σχολεία ώστε να εξοικειωθούν µε το βιβλίο. Οι παιδικές και εφηβικές Λέσχες 

Ανάγνωσης  έχουν άλλο χαρακτήρα. Εδώ ο συντονιστής µε τη διαδικασία του 

παιχνιδιού έµµεσα πλησιάζει το θέµα του βιβλίου και τα παιδιά παρακινούνται να 

βρουν βιβλία σχετικά µε το θέµα που έπαιξαν. 

Αυτοί θα είναι και η συνέχεια της κίνησης της Βιβλιοθήκης.  

Η Λέσχη Ανάγνωσης µπορεί να είναι µια πολύ επιτυχής και ιδανική κοινωνική 

δραστηριότητα γιατί απορροφά λιγοστό χρόνο, έχει µηδαµινό κόστος, δεν απαιτεί 

ιδιαίτερες γνώσεις τόσο από τον συντονιστή όσο και από τα µέλη της. 

Με αυτά που ακούσατε, τι λέτε; Ξεκινάτε τη δική σας Λέσχη ανάγνωσης στη γειτονιά 

σας, στο δικό σας ∆ήµο; 
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