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στη συνέντευξη συµµετείχε  

η κα Χριστίνε Τζίµη, Βιβλιοθηκονόµος στο Goethe-Institut 

 
 
ΕΣ Κυρία Buck, στις αρχές του 2007 ξεκινήσατε την εργασία σας ως ∆ιευθύντρια του Τοµέα

Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης στο Goethe-Institut της Αθήνας. Όµως, όπως γνωρίζουµε, 

έχετε υπηρετήσει το Goethe-Institut σε διαφορετικές πόλεις, µε την ιδιότητα της ∆ιευθύντριας

της Βιβλιοθήκης. Θα µπορούσατε να µοιραστείτε µε τους αναγνώστες του περιοδικού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τις εµπειρίες που αποκοµίσατε από τις θέσεις αυτές? 

GB. Έχω εργαστεί στην Ινδονησία (Τζακάρτα), στο Μόναχο όπου βρίσκονται τα κεντρικά 

γραφεία του Goethe-Institut, στην Πράγα (∆ηµοκρατία της Τσεχίας), στο Λονδίνο και τώρα 

στην Αθήνα. Στην Ινδονησία δεν υπάρχει παράδοση βιβλιοθηκών ή πληροφοριακής παιδείας. 

Λειτουργούν λίγες δηµόσιες βιβλιοθήκες, οι οποίες κυρίως συνεργάζονται µε τις ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες. Βασίζονται στις υπηρεσίες των πανεπιστηµίων, τα οποία επίσης είναι φτωχά. Οι 

φοιτητές είναι αναγκασµένοι να διαβάζουν από µια περιορισµένη επιλογή κειµένων και όχι από 

βιβλία. Οι άνθρωποι στην Τζακάρτα θεωρούν το Goethe-Institut ως υποκατάστατο της 

βιβλιοθήκης. Περιµένουν πάρα πολλά από το Ινστιτούτο µας. 

Στην Πράγα οι βιβλιοθήκες βρίσκονται αντιµέτωπες µε µια περίοδο αλλαγής µετά την 

Επανάσταση. Οι αλλαγές επηρεάζουν τις βιβλιοθήκες γενικά, αλλά και τη νοµοθεσία και τις 

λειτουργίες των βιβλιοθηκών, όπως και τους χρήστες. Μετά την Επανάσταση το σύστηµα των 

βιβλιοθηκών κατέρρευσε και διακόπηκε η χρηµατοδότηση. Πριν την Επανάσταση οι 

βιβλιοθήκες αποτελούσαν όργανο του επίσηµου συστήµατος, που είχε σκοπό να αλλάξει τη 

νοοτροπία του κοινού. Βρίσκονταν σε αυστηρή πειθαρχία κατά τη διάρκεια της 

κοµµουνιστικής περιόδου. Ακολούθως κατά την περίοδο της µετάβασης, οι βιβλιοθήκες 

έπρεπε να αλλάξουν τη στάση και το ρόλο τους. Ωστόσο οι βιβλιοθήκες έχουν περιορισµένα 

κονδύλια για προσκτήσεις. 

Στο Λονδίνο η κατάσταση του συστήµατος των βιβλιοθηκών είναι εντελώς διαφορετική. 

Έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες κατέχουν κεντρικό ρόλο στην κοινότητα 

που υπηρετούν. 

 

ΕΣ Ποιές από τις πόλεις που έχετε επισκεφτεί θεωρείτε ως συναρπαστικά µέρη για να

εργάζεται κάποιος και σε ποιά µέρη έχετε αποκοµίσει δυσάρεστες εµπειρίες? 
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GB. ∆εν µπορούν να συγκριθούν οι εµπειρίες. Το Λονδίνο είναι διαφορετικό. Οι βιβλιοθήκες 

είναι τέλεια οργανωµένες, αλλά οι βιβλιοθηκονόµοι δεν αισθάνονται την ανάγκη να 

επικοινωνήσουν µε άλλες χώρες, εκτός από τις ΗΠΑ. Το προσωπικό χαρακτηρίζεται από 

υψηλό επαγγελµατισµό, οι βιβλιοθήκες είναι άριστα εξοπλισµένες και χρηµατοδοτούνται 

επαρκώς. Όµως η συνεργασία µε άλλες χώρες δεν είναι πάντοτε εύκολη. 

Η Τζακάρτα είναι το µέρος µε το χαµηλότερο επαγγελµατισµό στο χώρο των βιβλιοθηκών. 

∆εν υπάρχουν άνθρωποι για να επικοινωνήσει κάποιος σε επαγγελµατικό επίπεδο, αν και οι 

κάτοικοι είναι πολύ φιλικοί. Πρέπει να παραδεχτώ ότι όλα τα µέρη έχουν καλές και καλές 

πλευρές. 

 

ΕΣ Κατά τη διάρκεια της παραµονής σα στην Αθήνα, ποιοί είναι οι συγκεκριµένοι στόχοι που

σκοπεύετε να επιτύχετε σχετικά µε το Goethe-Institut, αν βέβαια µου επιτρέπεται η ερώτηση

αυτή? 

.      ς    

       

 

.            

 

           

    

GB.  Νοµίζω ότι κατά το πρώτο έτος της παραµονής µου στην Αθήνα, πρέπει να 

προσαρµοστώ µε το πρόγραµµα, µε τα έργα και µε τους συνεργάτες µου. Για τα επόµενα δύο 

χρόνια θα είµαι απασχοληµένη µε τη συµµετοχή µου στη Συνέργεια Ευρωπαϊκής Μάθησης, 

ένα έργο κατά το οποίο το Goethe-Institut θα αναπτυχθεί ώστε να αποτελέσει τη 

«διδάσκουσα» και εικονική βιβλιοθήκη. Αυτό είναι ένα απαιτητικό πρόγραµµα. 

 

ΕΣ Ποιά είναι η εντύπωσή σας από την κατάσταση των ελληνικών βιβλιοθηκών µέχρι τώρα? 

GB. Έχω επισκεφτεί πολλές βιβλιοθήκες από την ηµέρα της άφιξής µου στην Αθήνα. Στις 

ελληνικές βιβλιοθήκες υπάρχει έλλειψη κοινών προτύπων, τα οποία πρέπιε να έχουν οι 

βιβλιοθήκες στις ηµέρες µας. Υπάρχουν εξαίσια κτήρια και υπηρεσίες που µπορούν να 

ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο, ειδικά από ιδρύµατα. Χρηµατοδοτούνται από τα ιδιωτικά 

ιδρύµατα, είναι εξοπλισµένες και διαθέτουν επαγγελµατικό προσωπικό µε πολλές ιδέες. Για 

παράδειγµα, ο ∆ήµος Αθηναίων δεν έχει δηµοτική βιβλιοθήκη αντάξια της Αθήνας ως 

πρωτεύουσας, σε σύγκριση µε τη Θεσσαλονίκη που έχει νέο εξαίρετο κτήριο βιβλιοθήκης, η 

οποία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινότητα. Υπάρχει έλλειψη συνέπειας, η οποία µε 

εκπλήσσει. 

 

ES. Στις πόλεις όπου έχετε εργαστεί, υπήρχαν δραστηριότητες οι οποίες οργανώνονταν σε

συσχετισµό µε την τοπική βιβλιοθηκονοµική κοινότητα? 

 

GB.  Στο Λονδίνο υπήρχε µια Ευρωπαϊκή Οµάδα µε επικεφαλής το Goethe-Institut. 

Συνεργαζόµασταν µε το Γαλλικό, το Ισπανικό και τελευταία µε το Ιταλικό Ινστιτούτο. Μια 

φορά το χρόνο οργανώναµε µια εκδήλωση από κοινού µε τη Βρετανική Ένωση 
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Βιβλιοθηκονόµων. Όµως η Ευρωπαϊκή Οµάδα δεν διέθετε δοµή, αλλά συνεργαζόµασταν ως 

οµάδα εργασίας και είχαµε επιτυχία στο έργο µας. Στην Πράγα είχαµε µια Γερµανο-Γαλλική 

συνεργασία. Συµµετείχαµε σε βιβλιοθηκονοµικά συνέδρια. ∆εν υπήρχε εκπροσώπηση από 

Ινστιτούτα, όπως το Ιταλικό ή το Ισπανικό. Το Βρετανικό Συµβούλιο δεν είχε όµοιες 

δραστηριότητες. Στο Λονδίνο το Γερµανικό και το Γαλλικό Ινστιτούτο οργάνωναν συνέδρια, 

εκπαιδευτικές εκδροµές και αντάλλασσαν επισκέψεις σε βιβλιοθήκες στη Γαλλία και στη 

Γερµανία. 

 

ΕΣ. Από όσα λέτε, έχω την εντύπωση ότι η Οργανωτική Επιτροπή για την Υποστήριξη των

Βιβλιοθηκών στην Αθήνα θα ωφεληθεί από τις εµπειρίες σας και από τις ιδέες που έχετε

αποκτήσει από άλλες πόλεις. Με ποιό τρόπο θα µπορούσατε να συµβάλετε στη βελτίωση των

δραστηριοτήτων της Επιτροπής και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών στην

Ελλάδα? 

             

            

          

           

.            

 

           

         

 

 

 

GB.  Η συµβολή µου θα µπορούσε να είναι οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει από διαφορετικά 

µέρη και το διδακτικό προσωπικό. Μπορώ να συζητήσω µαζί τους ένα θέµα και να µου 

δώσουν ιδέες που να µεταφέρω στην Επιτροπή. Όµως κάθε µέρος και περίπτωση είναι 

ξεχωριστή υπόθεση. Η εµπειρία µου στο Λονδίνο δεν θα µπορούσε να µε βοηθήσει πολύ στην 

Ελλάδα. 

 

ΕΣ Νοµίζετε ότι η Επιτροπή θα µπορούσε να συµµετέχει σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά

προγράµµατα? 

GB.  Πρέπει να αποτελεί οργανισµό. Η Επιτροπή δεν έχει νοµική υπόσταση, αλλά θα 

µπορούσε να γίνει βοηθός συνεργάτης κάτω από ένα ίδρυµα. 

 

ΧT. Η Επιτροπή συνεργάστηκε ως εταίρος στο πρόγραµµα DILLLMULI. Το Goethe-Institut 

ήταν το ίδρυµα που συµµετείχε στο έργο για λογαριασµό της Επιτροπής. 

 

GB.  Η Επιτροπή δεν έχει νοµική υπόσταση για να παίρνει µέρος σε έργα. Αν πρόκειται να 

συµµετέχει σε ένα έργο, αυτό µπορεί να γίνει ανεπίσηµα ως βοηθός εταίρος κάτω από ένα 

ίδρυµα ως εταίρο. 

 

ES. Βασιζόµαστε στην καλή συνεργασία και προσδοκούµε ότι θα βοηθήσετε την Επιτροπή να

βελτιωθεί, επειδή από την ανάπτυξη της Επιτροπής θα επωφεληθούν επίσης οι Έλληνες

επαγγελµατίες βιβλιοθηκονόµοι. 

 3



GB. Η Επιτροπή αποτελείται από µια δηµιουργική συλλογή γνώσης και από ανθρώπους που 

που συµβάλλουν πραγµατικά θετικά. 

 

.        

          

 

           

           

         

   

 

ΕΣ Στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα οι βιβλιοθήκες εισέρχονται σε µια µεταβατική περίοδο. Θα

εξαφανιστούν ή θα παραµείνουν ζωντανές? Πως προβλέπετε ότι θα είναι οι βιβλιοθήκες στο

µέλλον? 

GB.  Αφενός οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες περιέχουν ένα απόθεµα πληροφόρησης και θα 

διατηρήσουν τις συλλογές τους σε έντυπη, ψηφιακή ή άλλες µορφές, αλλά θα αλλάξουν 

πλήρως ως προς τη φυσική τους εµφάνιση. Αφετέρου οι δηµόσιες βιβλιοθήκες σε έντυπη ή 

ψηφιακή µορφή θα βοηθούν τους ανθρώπους να βρίσκουν τη σωστή πληροφορία. Πρέπει να 

κάνουν τους χρήστες τους ικανούς σε πληροφοριακή παιδεία. Κύριο καθήκον των δηµοσίων 

βιβλιοθηκών θα είναι να προωθούν τον αλφαβητισµό και την επικοινωνία µεταξύ των 

χρηστών τους. Καθήκον τους θα ήταν να διδάσκουν τους χρήστες τους πώς να γίνουν 

εγγράµµατοι και να τους εµφυσούν την αγάπη για το διάβασµα. 

 

ΕΣ. Κυρία Buck, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε και ελπίζω

ότι στα χρόνια της παραµονής σας στην Αθήνα οι ελληνικές βιβλιοθήκες θα εφαρµόσουν

κάποια από τα διεθνή πρότυπα και θα έχουν συνέπεια, αλλά και στενότερη συνεργασία από

ό,τι συµβαίνει σήµερα. Σας ευχαριστώ και πάλι! 
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