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Στις 16 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε ομιλία της βιβλιοθηκονόμου κυρίας Voula 

Hadjipanayis από το σχολείο Saint Mark’s High School, Wilmington, DE των ΗΠΑ. Η ομιλήτρια 

ήλθε στην Αθήνα προσκεκλημένη από τη Βιβλιοθήκη του Κολεγίου Αθηνών, όπου έλαβε 

χώρα το γεγονός και μίλησε με θέμα «Σχολικές βιβλιοθήκες στο εκπαιδευτικό σύστημα 

των ΗΠΑ».  

 

Η ομιλήτρια περιέγραψε το σύστημα των σχολικών βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ. Η ίδια 

εργάζεται σε βιβλιοθήκη ιδιωτικού σχολείου, αλλά όπως επισήμανε, η εικόνα που 

περιέγραψε αντικατοπτρίζει το μέσο επίπεδο των σχολικών βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ. Το 

σχολείο της ανήκει σε μια κοινοπραξία-δίκτυο που αποτελείται από δημοτικά σχολεία, 

σχολεία μέσης εκπαίδευσης, αλλά και ιδιωτικά σχολεία, τα οποία τελούν υπό την 

επίβλεψη και βοήθεια του γειτονικού πολιτειακού πανεπιστημίου.  

 

Αυτή η δικτύωση δίνει την ευκαιρία στα σχολεία που συμμετέχουν να έχουν πρόσβαση σε 

μεγάλη ποικιλία βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών πηγών, κατάλληλων για το 

επίπεδο της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Καλύπτουν όλα τα αντικείμενα που 

διδάσκονται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Η βιβλιοθήκη αποτελεί νευραλγικό 

σημείο του σχολείου, όπου προσέρχονται καθημερινά περίπου 400 μαθητές για να 

χρησιμοποιήσουν τις πηγές της, τους υπολογιστές, για να διεκπεραιώσουν τις εργασίες 

τους, να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους και να βρουν υλικό το οποίο στέλνουν με 

e-mail στον οικιακό υπολογιστή τους για την ολοκλήρωση των εργασιών τους.  

 

Η διδασκαλία της βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πρόγραμμα του σχολείου και η 

βιβλιοθηκονόμος συνεργάζεται στενά με τη διεύθυνση του σχολείου και τους καθηγητές 

για να προσαρμόζει τις διδασκαλίες στο πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά και για να 

εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη με υλικό που ανταποκρίνεται σε ό,τι διδάσκεται.  

 

Η βιβλιοθήκη είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, που με τη δημιουργία του Library 

Café προσπαθεί να φέρει τους μαθητές πιο κοντά της. Είναι οικονομικά αυτόνομη, επειδή 

η διεύθυνση του σχολείου προσφέρει κάθε χρόνο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο 

διαχειρίζεται η βιβλιοθηκονόμος με συνέπεια, για να καλύπτει τις ανάγκες της 

βιβλιοθήκης σε υλικό. Η ετήσια συμμετοχή στο δίκτυο για την πρόσβαση στην πληθώρα 

ηλεκτρονικών πηγών είναι μηδαμινή σε σχέση με τον όγκο πληροφοριών που διατίθεται 

στο μαθητικό κοινό.  

 

Ως προς την εκπαίδευση του βιβλιοθηκονόμου, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πρόσληψη σε βιβλιοθήκη των ΗΠΑ είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στη 

βιβλιοθηκονομία, ενώ για την πρόσληψη σε πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη είναι 

απαραίτητη επιπλέον η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο θεματικό αντικείμενο της 

σχολής στην οποία ανήκει η βιβλιοθήκη.  

 

Ως συμπέρασμα και προτροπή της κ. Χατζηπαναγή είναι η συνεργασία ως κλειδί της 

επιτυχίας στη βιβλιοθήκης, η συνάσπιση με πανεπιστήμια που είναι πιο ισχυρά 

ιδρύματα, με αποτέλεσμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ωφέλεια από το μοίρασμα 

οικονομικών πόρων και ηλεκτρονικών πηγών.  

http://www.stmarkshs.net/podium/default.aspx?t=17761


Synergasia, 01/2009 

 


