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Οι Βιβλιοθήκες και ειδικότερα 
οι Πανεπιστημιακές 

στη Σοσιαλιστική Λιβύη 

Η Λιβύη αποτελεί γεωγραφικά την πύλη της εισό-
δου για την κεντρική Αφρική. 

Η ιστορία των βιβλιοθηκών στη Λιβύη αρχίζει 
τρεις περίπου αιώνες π.χ. και ο πρώτος πυρήνας δια
μορφώνεται κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Τη βάση της συλ
λογής την αποτελούσαν βιβλία στην ελληνική και στην 
ρωμαϊκή γλώσσα που όμως αργότερα, με την εξάπλω
ση του ισλαμισμού, παραχωρούν τη θέση τους στα 
θρησκευτικά βιβλία. Ό, τ ι απόμεινε από τους ιταλούς 
κατακτητές αναπτύχθηκε και εμπλουτίσθηκε μετά το 
1960 όταν ανακαλύφθηκε το «μαύρο χρυσάφι» και οι 
οικονομικές προϋποθέσεις ήταν πια δεδομένες. Σήμε
ρα υπάρχουν βιβλιοθήκες σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευ
τικά ινστιτούτα και στα κέντρα ερευνών. Έτσι η Jam-
uhiriya για παράδειγμα απαριθμεί 172 πολιτιστικά κέν
τρα και ο αριθμός και ο τρόπος λειτουργίας των δη
μοσίων βιβλιοθηκών της Λιβύης φιλοδοξεί να φθάσει 
τα διεθνή πρότυπα. Έχουν οριοθετηθεί οι αντικειμε
νικοί σκοποί στην εθνική τους βιβλιοθήκη. 

Στα δύο ξεχωριστά πανεπιστήμια της Λιβύης αλ
λά και στις άλλες σχολές πανεπιστημιακού επιπέδου 
υπάρχουν εξίσου καλά οργανωμένες βιβλιοθήκες με 
τις σύγχρονες προδιαγραφές και ισχύει εκεί το σύστη
μα «Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη - Βιβλιοθή
κες τμημάτων». 

Η συλλογή κάθε βιβλιοθήκης ποικίλει ανάλογα με 
το είδος της, το αναγνωστικό της κοινό, το μέγεθος, 
το σκοπό και τον προϋπολογισμό της. Θα μπορούσα
με να πούμε ότι υπάρχει μια ξεχωριστή πολιτική επι
λογής βιβλίων για κάθε βιβλιοθήκη που όμως αποσκο
πεί στο να αναπληρώσει όλα τα επίπεδα γνώσης. Οι 
βιβλιοθηκονόμοι στη διαδικασία κατάρτησης της συλ
λογής παίζουν καθοριστικό ρόλο και δεν είναι παθη
τικοί δέκτες των όσων προτείνουν οι Πανεπιστημια
κοί δάσκαλοι. 

Οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και ειδικώτερα των 
Πανεπιστημιακών έχουν βελτιωθεί ποιοτικά και ποσο
τικά. Αυτό είναι σε όφελος όχι μόνο των συγκεκριμέ
νων χρηστών που αντιπροσωπεύει μια βιβλιοθήκη αλ
λά και του προσωπικού και γενικώτερα κάθε μεμονω
μένου ατόμου ή συλλογικού οργάνου της χώρας. Η αρ
χιτεκτονική των κτιρίων, η λειτουργικότητα τους και 
ο κλιματισμός των χώρων δουλειάς συγκροτούν το κα
τάλληλο περιβάλλον για τη σωστή πληροφόρηση. 

Εκείνο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις βιβλιοθήκες 
είναι οι εκδόσεις τους. Εκτός από τους συνηθισμένους 
καταλόγους βιβλίων και τις λίστες των περιοδικών εκ
δίδονται: 
— Ειδικός Κατάλογος Αραβικών βιβλίων. 
— Ευρετήριο Άρθρων για τα Αραβικά Περιοδικά. 
— Δελτίο για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. 

Παράλληλα όμως με την καλή πλευρά των πραγ-
μάτων συνυπάρχουν και ορισμένα προβλήματα και συ-

• 



Περισκόπιο 

t lC.piVi . l lLJJC.1V, U p U M V J U V VJ.11W 

ξένα περιοδικά) 

νιστούν ανασταλτικό παράγοντα στην παραπέρα ανά
πτυξη. Αυτά είναι: 
• 0 μικρός αριθμός προσωπικού των βιβλιοθηκών ή 
η στελέχωση τους με ανειδίκευτους. 
• Η έλλειψη προσόντων στους βιβλιοθηκονόμους και 
οι περιορισμοί στη στρατολόγηση επιστημόνων του εί
δους από το εξωτερικό. 
• Η απουσία καλής συνεργασίας μεταξύ βι
βλιοθηκών. 
• Η μη αναγνώριση του κοινωνικού έργου των βιβλιο
θηκονόμων και οι κακοί όροι πληρωμής. 
• Η έλλειψη ενοποιημένων κωδίκων ή οδηγών για την 
οργάνωση και διοίκηση των Πανεπιστημιακών Βι
βλιοθηκών. 
• Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκών στη 
γρήγορη κυκλοφορία του πληροφοριακού υλικού. 
• Η έλλειψη βιβλιογραφικού ελέγχου και η "ανεπάρ
κεια του ενιαίου καταλόγου. 
• Το μειωμένο ενδιαφέρον για τις βιβλιοθήκες και η 
άγνοια των δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι βιβλιο
θηκονομίες λειτουργίες στην ανάπτυξη. 

Καταλήγοντας γίνεται φανερό πως η κάλυψη της 
ανάγκης για προγραμματισμό και η εφαρμογή συντο
νιστικών μεθόδων μεταξύ των βιβλιοθηκών θα αποτε
λούσαν τη βάση για τη δημιουργία Εθνικού Συστήμα
τος Πληροφόρησης και Κεντρικού Αρχείου. Μόνο έ
τσι θα γίνουν προσιτές οι υπάρχουσες έρευνες και θα 
περιορισθεί η άσκοπη επανάλληψή τους. Εκεί όμως 
που πρέπει να μετατεθεί το κέντρο βάρος είναι η με
τάδοση των βιβλιοθηκονομιών γνώσεων σύμφωνα με 
το πνεύμα της εποχής. Είναι αναγκαίο και χρήσιμο να 
διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης και 
ιδιαίτερα στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ι
δρύματα. 

(Ali mohammad Dukaly, Syed Iftekaq AM, 
Libri-lnternational, Library Review-Vol.35, Num. 2-June 
1985 - p.ρ 19-28) 
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