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Ο θεσμός της Σχολικής Βιβλιοθήκης (στο εξής 
ΣΒ) χαρακτηρίζεται, από τη μια, από το νομοθετικό 
πλαίσιο που προσδιορίζει τη λειτουργία του (δη
λαδή από μία κανονιστική πραγματικότητα) και, 
από την άλλη, από την οντολογική πραγματικό
τητα του με τη μορφή της οποίας υφίσταται στον 
χώρο της κοινωνίας και του σχολείου και «συνά
πτει σχέσεις» με όσα άτομα εμπλέκονται μ' αυτόν 
- μαθητές, εκπαιδευτικοί κ.ά.. Χαρακτηρίζεται 
όμως, όπως και κάθε άλλος κοινωνικός ή εκπαι
δευτικός θεσμός (γιατί η ΣΒ συνιστά, τόσο κοινω
νικό, όσο και εκπαιδευτικό θεσμό) και από μια 
(προ)ιστορία του, η οποία μπορεί να περιγραφεί 
μέσω δύο ειδών μελετών: της μελέτης της ιστο

ρίας της νομοθεσίας και της κρατικής πολιτικής 
που αφορά τη δημιουργία των ΣΒ, και της μελέτης 
της ιστορίας του καθεαυτό πραγματολογικού φαι
νομένου της λειτουργίας τους - δηλαδή των χα
ρακτηριστικών των κάθε φορά υφιστάμενων ΣΒ 
και του τρόπου λειτουργίας τους στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας που ισχύει σε 
κάθε εποχή. 

Περνώντας, στο σημείο αυτό, στη σχετική με τις 
ΣΒ ελληνική βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι 
υπάρχουν κάποιοι τίτλοι που ασχολούνται με τις 
δύο προαναφερόμενες Ιστορίες των ελληνικών ΣΒ 
και του θεσμού τους.1 

Αλλά αν η θεσμική πραγματικότητα των ΣΒ και 
1 Βλ. π.χ. την απόλυτα εμπεριστατωμένη (και πολυσέλιδη) ιστορική μελέτη Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Η σχολική βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα: Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Ναυπλίου (1833-
1935), έκδοοη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης». Αθήνα, 1995, η οποία αφορά όμως μια συγκεκριμένη, αλλά σημαντική, βιβλιοθήκη του 19ου αιώνα. Βλ. επί
σης Σπύρου Κόκκινη, Σχολικές και μαθητικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, Αθήναι, 1974. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά όλες τις ΣΒ των ελληνικών δημοτικών σχολείων οι οποίες 
λειτουργούσαν το σχολικό έτος 1970-1971. Ειδικότερα, στις σελίδες του 5-10 αποτυπώνεται το πλήθος των ΣΒ και των βιβλίων που διαθέτουν και στις σελίδες 11-30 παρατίθενται οι ελ
ληνικοί νόμοι της περιόδου 1835-1973 που αφορούν τις ΣΒ. (0 Νόμος όμως περί ΣΒ του 1835, φιλοξενείται και στο Κυριάκος Ντελόπουλος, Για τις σχολικές βιβλιοθήκες: 4+3 κείμενο απο 
βιβλιοθηκονομική άποψη, Gutenberg, Αθήνα. 2005, σσ.87-88.) Όλη η νομοθεσία όμως για τις ΣΒ από το 1835 μέχρι το 1988, φιλοξενείται στο Χρίστος Σάίτης, Αννα Σάίτη, Σχολικές βιβλιο
θήκες, Ατραπός, Αθήνα, 2002, σσ.86-112. Ενώ οι νόμοι που θεσπίστηκαν από το 1835 μέχρι το 1949 και αφορούσαν τις ΣΒ, είναι καταγραμμένες και στο Ιωάννου Αγγελή, Οι μαθητικές βι
βλιοθήκες στο δημοτικό οχολείο: δανειστικές - βιβλιοθήκες τάξεων, Δίπτυχο, Αθήναι, 1976, σο. 153-166. Επιπλέον, μία υπερβολικά ολιγΰλογη αναφορά στην ελληνική νομοθεσία περί ΣΒ, 
διαβάζουμε και στα Γεώργιος Δ. Καψάλης, Ερευνα για τις σχολικές βιβλιοθήκες στα δημοτικά σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων, Παν/μιο Ιωαννίνων (ανάτυπο), Ιωάννινα, 1989, σσ.190-191 
και Χρίστος Σαίτης, Αννα Σάίτη, ό.π„ σσ.13-15 (όπου και μια σύντομη αξιολόγηση των σχετικών νόμων). Και μια εξίσου λακωνική αναφορά σε κάποιες στιγμές της ιστορίας της νομοθεσίας 
για τα ΣΒ. διαβάζουμε και στο Σχολική Βιβλιοθήκη - τεύχος Α': Οδηγίες για τη δημιουργία και διαμόρφωση χώρων, ΥΠΕΠΘ-Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών, Φεβρουάριος 2003, σσ.4-5 Το 
προαναφερόμενο βιβλίο του Καψάλη όμως, φιλοξενεί μια εμπεριστατωμένη και αποκαλυπτική καταγραφή των χώρων λειτουργίας των ΣΒ των δημοτικών σχολείων των Ιωαννίνων και του τρό
που λειτουργίας τους εν έτει μάλλον (καθώς στο κείμενο δεν αναφερόταν χρονολογία[!]) 1989 (βλ. Γεώργιος Δ. Καψάλης, ό.π„ σσ.194-223 Αντίστοιχα στοιχεία κομίζει και η προαναφε
ρόμενη έρευνα των Σαίτη όσον αφορά το σχολικό έτος 2000-2001 και τα δημοτικά σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας, στις σελίδες της 19-50. 

Τέλος, μια ενδιαφέρουσα αναφορά στο τι προέβλεπε η ελληνική νομοθεοία για τον χώρο στον οποίο έπρεπε ή μπορούσε να στεγάζεται και να λειτουργεί η ΣΒ, από το 1929 μέχρι το 1982, 
βλ, στο Δημήτρης Γερμανός, "Η σχολική βιβλιοθήκη: οργάνωση του χώρου και εκπαιδευτική διαδικασία", στο Περίβιβλος 2005: Πρακτικά βιβλιολογικής διημερίδας - Φλώρινα, 24 και 25 Μαίου 
2005, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη. 2006, σσ.68-70. (Για δε τον χώρο στον οποίο πρέπει να λειτουργούν οιΣΒ σήμερα, βλ. Σχολική Βιβλιοθήκη - τεύχος Α': Οδηγίες..., ό.π., οο. 8-22 -
αν και η εμπειρία μας μας κάνει να διατηρούμε επιφυλάξεις για το αν όλες οι ΣΒ που λειτουργούν στις μέρες μας πληρούν αυτές τις προδιαγραφές..) 
Οσον αφορά τις εργασίες ιστορικού περιεχομένου που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές των δύο τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ Αθήνας και θεσσαλονίκης, ή του αντίστοιχου Τμήματος 
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τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, μπορούν να 
μελετηθούν με έναν εξωτερικό ως προς τη λει
τουργία των (ίδιων των) ΣΒ, τρόπο από τον κάθε 
ερευνητή (βλ. κυρίως μέσω μεθόδων της ιστορικής 
έρευνας και μεθόδων ανάλυσης πηγών, αρχείων 
και άλλων υλικών τεκμηρίων ή στοιχείων) -δηλαδή 
χωρίς να είναι απαραίτητο αυτός να έχει προσω
πική επαφή/εμπειρία με/από τη λειτουργία τους-, η 
πρακτικολειτουργική ή καθαρά λειτουργική και εκ
παιδευτική πραγματικότητα τους, δε μπορεί παρά 
να προσδιοριστεί μόνο ή κυρίως μέσω μεθόδων επι
τόπιας ή άμεσης παρατήρησης2 - που σημαίνει εκ 
των ένδον. Τέτοιες όμως μέθοδοι δεν έχουν εφαρ
μοστεί μέχρι σήμερα στις μελέτες που αφορούν τη 
λειτουργία των ΣΒ. Και αυτό αποτελεί, κατά τη 
γνώμη μας, ένα σημαντικότατο κενό, το οποίο 
όμως, μπορεί να καλυφθεί εν μέρει, σχετικά εύ
κολα, μέσω της εκπόνησης σχετικών με τις ΣΒ πτυ
χιακών και μεταπτυχιακών εργασιών από φοιτητές 
της Βιβλιοθηκονομίας. 

Τι συμβαίνει λοιπόν ως προς τη μελέτη του κα
θαρά εκπαιδευτικού ρόλου των υφιστάμενων ΣΒ, 
τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν; Γνωρί
ζουμε πόσο αξιοποιούνταν, και κυρίως, πόσο αξιο
ποιούνται σήμερα οι υπάρχουσες ΣΒ από τους 
εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διδασκαλία των μα
θημάτων τους και την ανάθεση εργασιών στους μα
θητές τους; Έχει διερευνηθεί π.χ. πόσο τα βιβλία 
των ΣΒ χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς 
προκειμένου να προετοιμάσουν το μάθημα τους ή 
να αποκτήσουν κάποιες ειδικές επιστημονικές ή 
παιδαγωγικές γνώσεις, αλλά ενδεχομένως και κά
ποιες γνώσεις ψυχολογίας και διδακτικής; Έχουν 
πραγματοποιηθεί, δηλαδή, εμπειρικές έρευνες3 (με 
ποσοτικά-στατιστικά στοιχεία, με συνεντεύξεις4 ή 
με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης5) 
όσον αφορά τους χρήστες τους και το είδος της 
χρήσης που τους κάνουν; Έχει ερευνηθεί π.χ. το 
είδος των βιβλίων που δανείζονται κυρίως οι μαθη
τές, ανά είδος σχολείου - π.χ. ιδιωτικό και δημόσιο, 
ή δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο και επαγγελ
ματικό λύκειο;6 Ενώ ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και 
η καταγραφή του είδους των βιβλίων που δανεί
ζονται οι -δυστυχώς ελάχιστοι- εκπαιδευτικοί που 
είναι χρήστες των ΣΒ. (Και σημειωτέο ότι η διερεύ
νηση των προαναφερόμενων μπορεί, τουλάχιστον 

σε ένα αρχικό τουλάχιστον στάδιο, να πραγματο
ποιηθεί αρκετά εύκολα, αφού μπορεί ο ερευνητής 
να συγκεντρώσει τα πρώτα σχετικά στοιχεία, υπο
βάλλοντας απλώς μερικές σχετιζόμενες με το ερευ-
νώμενο θέμα, ερωτήσεις, στους υπεύθυνους των 
ΣΒ.) 

Έχει καταγράψει λοιπόν η υπάρχουσα βιβλιο
γραφία στοιχεία για το πόσο συχνά και πόσοι μα
θητές ή εκπαιδευτικοί δανείζονται (ή δανείζονταν -
αν η έρευνα που την τροφοδοτεί είναι ιστορική) βι
βλία από τη Βιβλιοθήκη του σχολείου τους;7 Υπάρ
χουν στοιχεία για το προφίλ των μαθητών που 
δανείζονταν παλαιότερα, ή δανείζονται σήμερα, πε
ρισσότερο βιβλία από τις ΣΒ; Ελέγχθηκε ποτέ η 
εξέλιξη της σχολικής επίδοσης των μαθητών που 
είναι συχνοί ή συστηματικοί χρήστες των ΣΒ, ώστε 
να εξακριβωθεί αν τελικά η χρήση της ΣΒ βελτιώνει 
την επίδοση τους στα μαθήματα;8 Ερευνήθηκε 
ποτέ ποιων κυρίως ειδικοτήτων οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τη ΣΒ ή δανείζονται συχνότερα ή 
περισσότερα βιβλία της και τι περιεχόμενο έχουν 
τα περισσότερα απ' αυτά; Και η απάντηση βέβαια, 
είναι αρνητική, αφού η λειτουργία των ΣΒ δεν έχει 
αποτελέσει παρά μόνο σπάνια (και μόνο περιφε
ρειακό) αντικείμενο της βιβλιοθηκονομικής και της 
εκπαιδευτικής έρευνας. 

Αλλά κι αν ακόμα έχουν γίνει -κατά πάσα πιθα
νότητα στο πλαίσιο εργασιών που εκπονούν για 
ορισμένα μαθήματα τους κάποιοι προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές-, πόσες απ' αυτές έχουν 
δημοσιευθεί σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό; Και 
εδώ βέβαια τίθεται το πρόβλημα της έλλειψης 
επαρκούς αριθμού επιστημονικών περιοδικών που 
να αφορούν τις Βιβλιοθήκες γενικότερα. Οι ΣΒ 
ωστόσο, απολαμβάνουν ενός ζηλευτού προνομίου 
ως προς αυτό το θέμα: αποτελούν έναν κατεξοχήν 
εκπαιδευτικό θεσμό - ή έναν επιμέρους θεσμό του 
ευρύτερου θεσμού του Σχολείου· οπότε οι περισ
σότερες εργασίες που αφορούν τις ΣΒ μπορούν να 
δημοσιευθούν σε κάποια από τα περιοδικά που 
αφορούν (γενικότερα) την εκπαίδευση και το σχο
λείο. 

Αυτό όμως που πρέπει να μελετηθεί περισσό
τερο, δεν είναι ο εκπαιδευτικός ρόλος των ΣΒ γε
νικά, δηλαδή η δυνατότητα του θεσμού της ΣΒ να 
εκπαιδεύει και να παρέχει παιδεία και γνώσεις 

του Ιονίου Παν/μιου στο οποίο λειτουργεί και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιβλιοθηκονομίας, σημειώνουμε ότι στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας της Θεσσαλονίκης, από τις 212 πτυ
χιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα -και διατίθενται μάλιστα όλες ηλεκτρονικά μέσω αρχείων ράΙ-, μόνο δύο αφορούν γενικά τις ΣΒ. (Η μία αφορά τις ΣΒ των δημοτικών 
σχολείων της Εδεοοας και η άλλη αυτές των δευτεροβάθμιων σχολείων της Αιτωλοακαρνανίας - βλ. 
http://www.1ibd.teithe.gr/Jndex.php7option=com_content&view=category&id=25%3A2006-&ltemid=34&layout=default&lang=el [31 -1 -11 ]) 
Στο δε Ιόνιο Παν/μιο, από τις 421 φοιτητικές εργασίες που εκπονήθηκαν μέχρι σήμερα -αλλά δυστυχώς δεν διατίθενται ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας του-, μόνο τέσσερις πτυχιακές αφο
ρούν τις ΣΒ (και καμία διπλωματική). (Η πρώτη αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση τους, η δεύτερη, την ιστορία τους από το 1835 μέχρι σήμερα, η τρίτη τις ΣΒ των δημοτικών σχολείων 
της Κέρκυρας και των Ιωαννίνων και η τελευταία αυτές των δευτεροβάθμιων σχολείων της Κέρκυρας - βλ. 
http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AnW3crr-0UPDdDRUNklKZ0Ji0Dg2SDExdDlmcUxQX0E&gid=2 [31-1-11]) Αυτή η ένδεια πάντως σε εργασίες σχετικές με τις ΣΒ, θεωρείται ανα
μενόμενη, αφού στο ΤΕΙ της θεσσαλονίκης και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν προσφέρεται κανένα μάθημα που να αφορά άμεαα τις ΣΒ. Στο ΤΕΙ της Αθήνας όμως που εντάχθηκε πρόσφατα ένα 
σχετικό μάθημα, έχουν ήδη εκπονηθεί τουλάχιστον τρεις εργασίες σχετικές με ΣΒ. (Αλλά δυστυχώς δεν προσφέρονται ηλεκτρονικά, ούτε καν οι τίτλοι τους.) 
! Βλ. για την άμεση παρατήρηση και την επιτόπια έρευνα (που λέγεται και έρευνα πεδίου). Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Η μεθαδολογία της κοινωνιολογίας: Επιστημολογικά Προβλήματα, Πα
ραδείγματα και Μέθοδοι Ερευνας, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1983, σσ.52-53 και Δ.Γ.Τσαούση, Χρηστικά Λεξικό Κοινωνιολογίας, Gutenberg, Αθήνα, 1989, σσ.94-95. Ενώ για την 
έρευνα πεδίου (fieldwork) βλ. και http://symv.aegean.gr/counseHng-seminars/educationai-material/counseling-410-hours/business-administration/doc_vi — [31-1-11]. Gordon Marshall. 
Concise Dictionary of Sociology. Oxford University Press. Oxford-NY, 1996. σ.182 και κυρίως David Jary, Julia Jary, Dictionary of Sociology, Harper Collins Publishers, Glasgow, 1995, σ.233. 
3 Για τα ποιες έρευνες αποκαλούμε εμπειρικές, βλ. I. Λαμπίρη-Δημάκη-Θ.Κ.Παπαχρίστου, Κοινωνικές έρευνες με στατιστικές μεθόδους - 2, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, 
σσ.29-31. 
' Για τη μέθοδο έρευνας της συνέντευξης, βλ. Maurice Duverger, Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών II (γ1 έκδοση), ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1987, σσ.230-247, Colin Robson, Η έρευνα του πραγματικού 
κόσμου: ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές, Gutenberg, Αθήνα, 2007. σσ. 319-337. Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνι
κές επιστήμες, Κριτική, Αθήνα. 2003, σσ.39-43. Βασίλης Φίλιας (γενική εποπτεία), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Gutenberg, Αθήνα, 2000, σσ.130-
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http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AnW3crr-0UPDdDRUNklKZ0Ji0Dg2SDExdDlmcUxQX0E&gid=2
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στους μαθητές (αφού, τελικά, ενδιαφέρει περισσό
τερο η προσφορά της στους μαθητές, παρά στους 
εκπαιδευτικούς). Γιατί αυτό, και δεδομένο είναι, 
αλλά και μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα, μέσω μιας 
έρευνας π.χ. με ερωτηματολόγιο στο οποίο θα κα
ταγράφουν όλοι οι υπεύθυνοι των ΣΒ το πλήθος 
των μαθητών που κάνουν χρήση της ΣΒ τους και 
των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει, είτε διαβά
ζοντας στον χώρο της, είτε δανειζόμενοι βιβλία της, 
είτε ως απλοί επισκέπτες της ή χρήστες του συν
δεδεμένου με το διαδίκτυο, Η/Υ που ενδεχομένως 
διαθέτει. 

Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, αυτό που πρέπει να 
διερευνηθεί περισσότερο, είναι κάτι άλλο: η σχέση 
των ΣΒ με τον ρόλο και τη λειτουργία που επιτελεί 
το κάθε συγκεκριμένο σχολείο το οποίο άλλωστε 
και υποστηρίζει καθεμιά απ' αυτές τις Βιβλιοθήκες 
(το οποίο μπορεί να είναι π.χ. ένα ΕΠΑΛ μιας συγ
κεκριμένης επαρχιακής πόλης, ή ένα καλό πειρα
ματικό [δημόσιο] Γυμνάσιο). Δηλαδή ο 
συγκεκριμένος τρόπος ή οι τρόποι με τους οποίους 
συναρτά κάθε ΣΒ τη λειτουργία της με την εκπαι
δευτική, διδακτική, μαθησιακή και παιδευτική λει
τουργία του σχολείου, και ειδικότερα, α)με τις 
μεθόδους και τους τρόπους διδασκαλίας που 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί του, β)μετο περιεχό
μενο της, σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα 
Σπουδών,9 διδασκόμενης ύλης που αντιστοιχεί στα 
διάφορα σχολικά μαθήματα, γ)με το περιεχόμενο 
των διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης που 
προσφέρονται εκτός του ωρολογίου προγράμμα
τος 1 0 (βλ. κυρίως τα προγράμματα αγωγής 
υγείας," περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 
σταδιοδρομίας και τα πολιτιστικά προγράμματα12) 
και δ)με τις ανάγκες των διάφορων σχολικών δρα
στηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε όλα τα σχο
λεία (όπως είναι οι σχολικές γιορτές), ή σε 
ορισμένα απ' αυτά (βλ. π.χ. τις θεατρικές παρα
στάσεις που ανεβάζουν μερικά σχολεία). 

Εννοείται ωστόσο, πως από μια τέτοια έρευνα 
δεν είναι εύκολο να εξαγάγουμε (και δεν πρέπει να 
βιαστούμε να θεωρήσουμε ότι μπορεί να προσφέ
ρει) συμπεράσματα γενικότερης ισχύος για την 
πλειοψηφία των ΣΒ, αφού το πεδίο της διεξαγωγής 
της θα είναι εξ ορισμού του ειδικό, καθώς θα 

αφορά μόνο την κάθε φορά συγκεκριμένη και εν
δεχομένως μοναδική ΣΒ που ερευνάται. Και όπως 
γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, υπάρχουν πολ
λές διαφορές στη λειτουργία των διάφορων ΣΒ, 
πολλές από τις οποίες οφείλονται, τόσο στο είδος 
του σχολείου στο οποίο λειτουργούν (βλ. π.χ. Βι
βλιοθήκες «καλών» ιδιωτικών Σχολείων και Βιβλιο
θήκες συνηθισμένων δημόσιων ή ΕΠΑΛ), όσο και 
στις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες βι
βλιοθηκονομίας που διαθέτει ο υπεύθυνος της κάθε 
ΣΚ' γιατί δυστυχώς δε διαθέτουν όλοι οι υπεύθυνοι 
των ΣΒ τις ίδιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 
όσον αφορά τα εργασιακά τους καθήκοντα, αφού, 
όπως είναι γνωστό, μάλλον σε καμία δημόσια ΣΒ 
δεν απασχολείται (σήμερα) βιβλιοθηκονόμος,13 

παρά μόνο εκπαιδευτικοί (οι οποίοι μάλιστα δεν 
έχουν τύχει ούτε μιας σχετικά επαρκούς επιμόρ
φωσης στη Βιβλιοθηκονομία14) - οπότε, δεν έχουν 
μια ενιαία και πλήρη εκπαίδευση, όσον αφορά τα 
καθήκοντα του υπεύθυνου μιας Βιβλιοθήκης. Και το 
ότι δεν είναι επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμοι -δη
λαδή απόφοιτοι τριτοβάθμιας βιβλιοθηκονομικής 
εκπαίδευσης- είναι κάτι που «πονάει» μόνιμα τον 
κλάδο μας, παρά το ότι (για κάποιους λόγους) δεν 
τίθεται πάντα στο «τραπέζι»/ατζέντα των διεκδική
σεων των βιβλιοθηκονόμων, με τον ίδιο έντονο 
τρόπο.15 

Στην ουσία λοιπόν, αυτό που πρέπει να διερευ-
νηθεί-μελετηθεί -τόσο με ποιοτικές, όσο και με πο
σοτικές έρευνες1 6- εμπεριστατωμένα και με βάση 
συγκεκριμένα στοιχεία και όχι εικασίες/υποθέσεις, 
είναι ο βαθμός στον οποίον οι ΣΒ υποστηρίζουν-
υποβοηθούν, ενισχύουν ή διευρύνουν-εμπλουτί-
ζουν το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών του 
σχολείου. Γιατί δεν έχουμε στοιχεία που να μαρτυ
ρούν αν και κατά πόσο η λειτουργία τους συναρ
τάται με το έργο του διδακτικού προσωπικού κάθε 
σχολικής μονάδας. Έτσι, δεν έχουμε στοιχεία για 
το πόσοι διδάσκοντες παραπέμπουν τους μαθητές 
τους στη ΣΒ προκειμένου να ετοιμάσουν (οι τελευ
ταίοι) μια εργασία π.χ. που τους αναθέτουν, ή για 
να βρουν πληροφορίες και στοιχεία -είτε σε βιβλία, 
είτε στο διαδίκτυο στο οποίο έχει πρόσβαση ο Η/Υ 
της ΣΒ- για κάτι που τους δίδαξαν ή που τους ανέ
θεσαν να μελετήσουν ή να ερευνήσουν. 

140, http://www.openedu.gr/share/magaz_files/7-new/7-%20Special%20lssue.pdf [31-1-11] και I. Δ. Κατερέλος, "Η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο", στο Στάμος Παπαστάμου με τη συ
νεργασία των Σ. Αντωνίου κ.ά., Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία: επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις, τόμος Α', ελληνικά γράμματα, Αθήνα. 2001, σσ.431 -
434 και 447-462. 
5 Γ ι ' αυτή τη μέθοδο (: participant observation) βλ. Δ.Γ.Τσαούση, ό.π., σ.251, Maurice Duverger, ό.π., σσ.293-296, 301-306, Αννα Λυδάκη, Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, εκδό
σεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2001, σσ.147-152, Νότα Κυριαζή, Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2001, σσ.245-275, David 
Jary, Julia Jary, ό.π., σ.476, Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner, Dictionary of Sociology. Penguin Books, England, 1994. σσ.305-306, Gordon Marshall, ό.π., σσ.380-381, Colin 
Robson, ό.π., σσ.372-403 (όπου διαβάζουμε και για τις «βαθμίδες συμμετοχής», αλλά και για τη «δομημένη παρατήρηση») και Θεόδωρος Ιωσηφίδης, ό.π., σσ.50-58 (όπου γίνεται αναφορά, 
τόσο, γενικότερα στη μέθοδο της παρατήρησης, όσο και σ' αυτήν της συμμετοχικής). 
Η συμμετοχική παρατήρηση είναι μία μέθοδος που συνηθίζεται στην κοινωνική ανθρωπολογία (βλ. Maurice Duverger. ό.π., σσ.298-301 και James P. Spradley, Participant Observation. Har-
court Brace Jovanovich College Pub., U.S., 1980, όλο το βιβλίο, στο οποίο αναφέρεται η χρήση της στην εθνογραφία [:έτσι αποκαλούσαν παλαιότερα την κοινωνική ανθρωπολογία]) και στην 
ψυχολογία (βλ. π.χ. Φλώρα Κοκκινόκη, Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς, τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Αθήνα, 2006. σ.33 (όπου αναφέρεται και 
η γενικότερη μέθοδος της παρατήρησης) και I. Δ. Κατερέλος, "Ή άμεση παρατήρηση", στο Στάμος Παπαστάμου, ό.π., σσ.399-430, όπου γίνεται αναφορά στη μέθοδο της άμεσης παρατή
ρησης). 
Και κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχική παρατήρηση, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να προσφέρει πολλά -ιδίως σε όποιον δεν εργάζεται ως υπεύθυνος μιας ΣΒ (αφού κάθε τέτοιος 
εργαζόμενος, εκ των πραγμάτων προσλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τους μαθητές που επισκέπτονται τον χώρο της, μέσω αυτής της μεθόδου, είτε το συνειδητοποιεί-θέλει, είτε όχι...)-
, καθώς μπορεί να δώσει στοιχεία για τη συμπεριφορά των μαθητών στον χώρο της ΣΒ, για το πώς προσεγγίζουν τα βιβλία της, για το ποια κυρίως βιβλία προτιμούν, για τον τρόπο με τον 
οποίο έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με ένα βιβλίο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίον διαβάζουν, στο πλαίσιο του χρόνου που αφιερώνουν για ανάγνωση, μες στον χώρο της. 
6 Και εν προκειμένω αναφερόμαστε στη διερεύνηση των αναγνωστικών προτιμήσεων των μαθητών ή, ακόμα πιο ειδικά, των μαθητών που είναι χρήστες μιας ΣΒ, Αν είχε γίνει μάλιστα μια 
τέτοια έρευνα, θα μπορούσε και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας που είναι αρμόδιο για την προμήθεια των ΣΒ με βιβλία, να τις προμηθεύει με περισσότερα βιβλία του είδους ή των ειδών που 

http://www.openedu.gr/share/magaz_files/7-new/7-%20Special%20lssue.pdf


Επίσης, δεν έχουμε στοιχεία ούτε για το πόσοι 
εκπαιδευτικοί διδάσκουν, έστω και μία φορά κάθε 
διδακτικό έτος, μες στον χώρο της ΣΒ 1 7 αξιοποι
ώντας την τεχν(ολογ)ική υποδομή της ή το έντυπο 
και το άλλο υλικό της, αλλά ούτε και για το πόσο 
συχνά διδάσκουν εκεί. Εννοείται τέλος, ότι δε δια
θέτουμε στοιχεία ούτε και για το πόσοι από τους 
διδάσκοντες έχουν διδάξει -ενδεχομένως επικου
ρούμενοι από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης του 
σχολείου τους- στους μαθητές -ή σε κάποιους απ' 
αυτούς- τον τρόπο χρήσης κάθε Βιβλιοθήκης ή 
της ΣΒ, όπως βέβαια δεν έχουμε στοιχεία ούτε για 
το πόσοι μαθητές έχουν παρακολουθήσει μαθή
ματα χρήσης της ΣΒ από τον υπεύθυνο αυτής, ή 
έχουν, έστω, ξεναγηθεί στον χώρο της στο πλαί
σιο μιας προγραμματισμένης ομαδικής επίσκεψης 
τους σ' αυτόν.18 

Πέρα όμως από την έλλειψη των προαναφερό
μενων στοιχείων, ο πιο σοβαρός προβληματισμός 
μας όσον αφορά τις ΣΒ, είναι ο εξής: συμπορεύε
ται και συνεργεί ο τρόπος λειτουργίας τους και 
δευτερευόντως οι υλικοτεχνικές υποδομές τους, 
ο εσωτερικός χώρος τους και το υλικό τους, με τις 
διδακτικές αρχές, μεθόδους και τεχνικές 1 9 που 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονά
δων στις οποίες λειτουργούν,20 πολλές από τις 
οποίες, σημειωτέον, προβλέπονται και από τα ίδια 
τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα όλων των σχολι
κών μαθημάτων; Αλλά για να επιτευχθεί αυτή η συ
νοδοιπορία, πρέπει να γνωρίζει τις νέες διδακτικές 
μεθόδους, επαρκώς, και ο υπεύθυνος της ΣΒ. Δεν 
είμαστε όμως σίγουροι ότι τις γνωρίζουν όλοι όσοι 
υπηρετούν σήμερα σε ΣΒ, όπως δεν είμαστε σί
γουροι και για το αν τις γνωρίζουν όλοι όσοι διδά
σκουν στα ελληνικά σχολεία... Οπότε, είναι 
απαραίτητο, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που δι
δάσκουν σε τάξη, να επιμορφωθούν σ' αυτές τις 
μεθόδους και οι υπεύθυνοι των ΣΒ. (Ενώ βέβαια 
πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτές τις μεθόδους, 
και οι φοιτητές των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας.21) 
Άλλωστε, μόνο αν έχουν κοινές γνώσεις Διδακτι
κής, θα μπορέσουν να συνεργαστούν αρμονικά, 
αποδοτικά και με τρόπο που να συμπληρώνουν οι 
μεν τους δε. Και αυτό ακριβώς το είδος της συ
νεργασίας είναι πάντα το ζητούμενο, καθόσον 

μόνο μέσω αυτού μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα 
η λειτουργία των ΣΒ. 

Κλείνοντας συνεπώς το άρθρο μας, μπορεί να 
μην έχουμε την ικανοποίηση ότι συμβάλαμε στην 
έρευνα μιας πτυχής της πραγματικότητας των ΣΒ 
της χώρας μας καθεαυτών, ή στο να φωτιστεί μια 
πτυχή των ΣΒ που λειτουργούν σήμερα, αλλά 
έχουμε τουλάχιστον την ευχαρίστηση ότι φωτί
σαμε μια πτυχή της πραγματικότητας που συνθέ
τει το (γνωστικό και επιστημονικό) πεδίο της 
μελέτης και της έρευνας των ΣΒ. Και αυτή η ευχα
ρίστηση, είναι τόσο πιο γλυκιά, όσο περισσότερο 
πιστεύουμε πως, αναδεικνύοντας ένα τόσο παρ
θένο πεδίο έρευνας για τους μελετητές και ερευ
νητές των ΣΒ και του παιδευτικού και 
εκπαιδευτικού τους ρόλου, τροφοδοτούμε με 
ακόμα μεγαλύτερη όρεξη για μελετητική και ερευ
νητική εργασία, τους νέους (αλλά και τους ακόμα 
ακμαίους, λιγότερο νέους ηλικιακά) ερευνητές και 
μελετητές του χώρου των Βιβλιοθηκών και των επι
μέρους θεσμικών συνιστωσών του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, μία από τις οποίες βέβαια απο
τελούν και οι ΣΒ. Και είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι η 
συνειδητοποίηση του πόσο παρθένος για έρευνα 
είναι ο χώρος των ΣΒ, μπορεί πράγματι να τονώσει 
τη διάθεση των, νέων ιδίως, επιστημόνων για ερευ
νητική εργασία, γιατί όταν κινείται κανείς σε ένα 
τόσο ελεύθερο και κενό από «προϊστορία» και «πα
ρελθόν», επιστημονικό πεδίο, δε μπορεί παρά να 
περιμένει μια σχεδόν βέβαιη αναγνώριση της χρη
σιμότητας της δουλειάς του και τη συμβολής της 
στην παραγωγή νέας γνώσης. 
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1 7 Μια τέτοια πρόταση για διεξαγωγή μαθημάτων μες στη ΣΒ, βλ. στο Ιωάννα Αρβανίτη, "Η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη και η δημιουργική αξιοποίηση της στο δημοτικό σχολείο", στο Περί
βιβλος 2005..,, ό.π., ΟΌ.116-117. 

1 3 Μπορεί πάντως ο αναγνώστης να ενημερωθεί τόσο για τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τις προτάσεις των υπευθύνων των ΣΒ και όσων ενδιαφέρονται γι' αυτές τις Βιβλιοθήκες, 
οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή τη Συνδιάσκεψη για τις Βιβλιοθήκες και την Εθνική Πολιτική που έγινε 27-28/1/11, όσο και για τις δραστηριότητες που έχουν «υποστηρίξει» ή 
αναλάβει κάποιες καλά οργανωμένες ΣΒ, διαβάζοντας το υλικό που έχει αναρτηθεί στις εξής ιστοσελίδες: http://tuxlibrary.blogspot.com/2011/01/blog-post_30.html?utm_source=feed-
burner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tuxlibrary+%28Greek+Libraries+in-Ha+New+World%29 [31-1-11], http://greekschoolibs.blogspot.com/ [31-1-11], http://vivlio-
thiki.blogspot.com/ [31-1-11] 

" Γιο τη διαφορά μεταξύ διδακτικών αρχών, μεθόδων και τεχνικών, βλ. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμος Δεύτερος: Στρατηγικές Διδασκαλίας - από την 
πληροφόρηση οτην κριτική σκέψη, αυτοέκδοση, Αθήνα, 1994, σ.97. Ειδικότερα, για την έννοια της μεθόδου διδασκαλίας βλ. στο ίδιο, σσ.96-97, Νικόλαος Ρέλλος, Για μια Επίκαιρη Διδα
σκαλία, Gutenberg, Αθήνα, 2000, σ.205. για την έννοια των μεθόδων διδασκαλίας σε σχέση με την έννοια των τεχνικών της διδασκαλίας βλ. Ανδρέα Π. Παπανδρέου, Μεθοδολογία της δι
δασκαλίας (2η έκδοση), Γρηγόρη, Αθήνα, 2001, σσ.2-3, 235, 238-251 και για τη σύγκριση των μεθόδων διδασκαλίας με τις αρχές διδασκαλίας βλ. Νικόλαος I. Γιαννούλης. Διδακτική 
Μεθοδολογία: Ψυχολογική θεμελίωση της διδασκαλίας και διαμόρφωση της διδακτικής θεωρίας στο πλαίσιο της σχολικής πράξης, αυτοέκδοση, Αθήνα, 1993. σσ.63-67 και 92. 

2 0 Και το άτι αναφερθήκαμε στις διδακτικές μεθόδους των εκπαιδευτικών, δεν σημαίνει ότι θεωρρύμε πως σε κάθε σχολείο όλοι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν ίδιες ή παρόμοιες διδακτικές 
μεθόδους και αρχές. Αντιθέτως μάλιστα, γνωρίζουμε πολύ καλά πως συμβαίνει μάλλον το αντίθετο... 

" Ήδη το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, έχει εντάξει στο μάθημα του που αφορά τις ΣΒ, και τη διδασκαλία των βασικών συνιστωσών των νέων μεθόδων διδασκαλίας που (πρέ

πει να) εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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