
Σχολικές Βιβλιοθήκες 
οιεξοοος για το βιολιο 

¥^ ένα ρεπορτάζ που 
Μ δημοσίευσε το 
J J όργανο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εκδοτών Βιβλιοπωλών 
«Εμείς και το Βιολιο», 
διαπιστώνουμε ότι το 

r t 9 αναγνωστικό κοινό είναι 
περιορισμένο στην Ελλάδα 

' t Λ 1 * και οτι η μέση κυκλοφορία 
του βιβλίου φτάνει τα 
1500-2000 αντίτυπα. Σ' 
αυτή τη γενικά δυσμενή 
κατάσταση πρέπει να 
προσθέσουμε και τους 
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τρέχοντες παράγοντες, 
όπως ο πληθωρισμός, η 
ανεργία, η ακρίβεια, που 
επηρεάζουν την αγορά του 
βιβλίου και κάνουν ακόμα 
δυσμενέστερη τη θέση του. 
Ήδη, πολλοί εκδότες για 

9 9 να προστατευτούν απο τη 
αρχίζουν να περιορίζουν 
την παραγωγή τους. Η 
θέση των μικρών εκδοτών, 
με την έλλειψη κεφαλαίων 
και τις μικρές δυνατότητες 
που διαθέτουν για να 
διακινήσουν το βιβλίο 
είναι ακόμα χειρότερη, για 
να μην πούμε τραγική. 
Σ' αυτές τις δύσκολες 
στιγμές υπάρχει ένας 
παράγοντας που θα 
μπορούσε να βοηθήσει για 
να ανακοπεί αυτό το ρεύμα, 
η συμπαράσταση του 
κράτους, που δυστυχώς 
έχει λάμψει με την 
απουσία του. Η 
συμπαράσταση αυτή θα 
μπορούσε να δοθεί με 
φτηνή χρηματοδότηση, με 
αγορές βιβλίων κλπ. Αλλά 
η πολιτική της λιτότητας 
έφραξε κι αυτόν το δρόμο. 
Αλλά και κάτω από τις 
συνθήκες αυτές ανοίχθηκε 

για το βιβλίο μια κάποια 
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διέξοδος, που δυστυχώς 
μένει ακόμα κι αυτή 
αναξιοποίητη, παρ' όλο 
που έχει ψηφιστεί ειδικός 
νόμος. Πρόκειται για τις 
σχολικές βιβλιοθήκες, που 
σύμφωνα με πρόσφατο 
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νόμο ιδρύονται και 
λειτουργούν σε κάθε 
σχολείο πρωτοβάθμιας και 
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δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Οι δαπάνες 
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για τον εμπλουτισμό αυτών 
των βιβλιοθηκών με βιβλία 
εντάσσονται στον 
προϋπολογισμό του υπ. 
Παιδείας. Στον ίδιο νόμο 
προβλέπεται η συγκρότηση 
επιτροπής, στην οποία 
μετέχει κι ένας 
εκδοτοβιβλιοπώλης. Έργο 
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της επιτροπής είναι η 
σύνταξη καταλόγων από 
τους οποίους θα 
επιλέγονται βιβλία για 
εμπλουτισμό των 
βιβλιοθηκών. 
Συνεπώς όλο το πρόβλημα 
είναι να λειτουργήσει και 
να εφαρμοστεί ο νόμος. 
Παίρνοντας υπόψη ότι σ' 
όλη την Ελλάδα είναι 
10.000 περίπου σχολεία, 
στα πλαίσια της εφαρμογής 
αυτού του νόμου, 
ανοίγονται τεράστιες 
δυνατότητες αφού μπορούν 
να δημιουργηθούν 10.000 
βιβλιοθήκες και να 
εμπλουτιστούν με δεκάδες 
χιλιάδες βιβλία. • 


