
Θέματα 

Η στήλη «ΘΕΜΑΤΑ» θα δημοσιεύει επιστημονικά άρ
θρα. πρωτότυπες εργασίες, 

Η έννοια 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης* 

0 γενικός ορισμός της έννοιας Εθνική 
Βιβλιοθήκη δεν είναι κάτι τόσο απλό εάν 
σκεφτεί κάποιος την ποικιλία των τύπων 
των ιδρυμάτων τα οποία φέρουν αυτόν 
τον τίτλο διεθνώς. 

Η ποικιλία προέρχεται από την ύπαρξη 
ιδρυμάτων διαφορετικών μεγεθών, με 
διαφορετικούς ρόλους, λειτουργίες, σύν
θεση καθώς και βάθος προσφερομένων 
υπηρεσιών. Επιπλέον, καθώς νέες ιδέες 
και αντιλήψεις, μαζί με την εφαρμογή 
νέων τεχνολογικών μεθόδων, υιοθετού
νται κάθε παραδοσιακός ορισμός μοιραίως 
αδυνατεί να αποδόσει πλήρως την τρέχου
σα άποψη για το τι είναι μια εθνική 
βιβλιοθήκη. 

Ηδη απο το 1958, κατά την διάρκεια 
του Symposium on National Libraries in 
Europe1, η έμφαση δόθηκε στην προσπά
θεια να καθορισθούν και αναλυθούν ο 
ρόλος, οι λειτουργικές αρμοδιότητες κ.λπ. 
των εθνικών βιβλιοθηκών παρά να δοθεί 
ένας αποδεκτός από όλους ορισμούς. 

Ο K.W. Humphreys βασίστηκε σε αυτή 
την προσέγγιση και έγραψε το 1964 και 
1966 δυο από τα πιο αξιόλογα και γνωστά 
άρθρα για το υπό εξέταση θέμα2. 

Αυτό που δίνει σήμερα μεγάλο ενδια
φέρον σε αυτά τα άρθρα είναι ότι μπορούν 
να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά των από
ψεων που επικρατούσαν εκείνη την εποχή 
στην πλειοψηφία των σχετικών με το θέμα 
επιστημόνων τουλαχιστον του ανεπτυγμέ
νου κόσμου. 

Το γεγονός ακριβώς οτι η οπτική 
γωνία των άρθρων αυτών δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει τις χώρες οι οποίες δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις ανεπτυγμένες, 
κυρίως διότι δεν λαμβάνει υπ' όψη τις 
ιδιομορφίες TougJ, περιορίζει την δυνατό
τητα να αποτελέσουν ενα γενικό οδηγό για 
τον οχεδιαομό της πολιτικής μιας εθνικής 

βιβλιοθήκης σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. 
Σε ένα πρόσφατο άρθρο του (1981) ο 

Μ.Β. Line επανεξετάζει τις καθιερωμένες 
αντιλήψεις για το θέμα εθνική βιβλιοθή-
κη\ 

Κατά την αντίληψη του αυτό που 
πρωτίστως ενδιαφέρει είναι, όχι η ύπαρξη 
μιας εθνικής βιβλιοθήκης οε μια χώρα, 
αλλά η ικανοποίηση των εθνικών βιβλιοθη
κονομιών και πληροφοριακών αναγκών 
της χώρας αυτής. Με την έννοια «εθνι
κών» εννοεί αυτές τις βιβλιοθηκονομίες 
και πληροφορικές ανάγκες οι οποίες εμ
φανώς δεν είναι δυνατόν να ικανοποιη
θούν από τοπικές βιβλιοθήκες, αλλά είναι 
ανάγκη να αντιμετωπίζονται ενιαία σε 
εθνικό επίπεδο. 

Άρα πρώτο μέλημα εμφανίζεται η 
ανάγκη να ερευνηθούν οι εθνικές βιβλιο
θηκονομίες και πληροφοριακές ανάγκες 
της κάθε χωράς και κατόπιν να προσδιορι
σθεί το πώς θα καλυφθούν αυτές οι 
ανάγκες. 

Η προσέγγιση αυτή εμφανίζεται ως η 
πλέον κατάλληλη για κάθε αναπτυσσόμενη 
χώρα διότι ο σχεδιασμός της εθνικής της 
βιβλιοθήκης (εφ' όσον η ύπαρξη μιας 
βιβλιοθήκης αποκλειοτκα ως εθνικής θεω
ρηθεί αναγκαία) θα είναι τέτοιος που να 
καλύπτει τις εθνικές της ανάγκες και όχι 
μια απομίμηση -συνήθως ανεπιτυχης-
προτυπων από μια ή και περισσότερες 
αναπτυγμένες χώρες. 

Επίσης αυτή η προσέγγιση επιτρέπει 
να ενταχθεί σωστότερα ο σχεδιασμός της 
εθνικής βιβλιοθήκης μέσα στον οχεδιαομό 
ενός εθνικού συστήματος βιβλιοθηκών ο 
οποίος με την σειρά του θα πρέπει να 
είναι εναρμονισμένος με το εκάστοτε 
εθνικό σχέδιο κοινωνικής, οικονομικής, 
τεχνολογικής, κ.λπ. ανάπτυξης της χώρας. 

Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό 

ότι η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, συμπερι
λαμβανομένης και της εθνικής, δεν είναι 
αυτοσκοπός αλλά πρέπει να γίνεται για να 
υπηρετήσει πλατύτερους σκοπούς, όπως 
αυτοί καθορίζονται κάθε φορά σε κάθε 
χωρά. 

Η αντίληψη αυτή είναι εμφανής τόσο 
σε αναφορές και πρακτικά συνεδρίων της 
Unesco όσο και σε άλλες σχετικές εργα
σίες1. 

Για παράδειγμα, άλλη έμφαση πρέπει 
να δοθεί από μια αναπτυσσόμενη χωρά στο 
σχεδιασμό της διακίνησης σε εθνικό επί
πεδο του ζητουμένου από την εθνική 
βιβλιοθήκη υλικού, εφ ' όσον δεν υπάρχει 
ουσιαστική βιβλιοθηκονομικη υποδομή 
στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί 
αυτή η διακίνηση, από ότι σε μια αναπτυγ
μένη χώρα, όπου υπάρχει η υποδομή για 
ένα εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφ ' όσον οργα
νωθεί καταλλήλως, σαν το κανάλι διακίνη
σης υλικού οε εθνικό επίπεδο. Στις δυο 
προηγούμενες περιπτώσεις δεν μπορεί 
παρά ο ρόλος μιας εθνικής βιβλιοθήκης να 
είναι διαφορετικός ώοτε να επιτευχθεί και 
στις δυο περιπτώσεις το ίδιο αποτέλεσμα. 

Μια, έστω και σύντομη συγκριτική 
εξέταση των πιθανών αναγκών στις ανα
πτυσσόμενες και στις αναπτυγμένες χώ
ρες δείχνει καθαρά την διάφορα των 
προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο 
κάθε τύπος χωράς πράγμα που οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίος ο ξεχωρι
στός σχεδιασμός στην κάθε περίπτωση και 
όχι η αναπαραγωγή επιτυχημένων προτύ
πων τα οποία είναι αμφίβολο εάν θα 
επιτύχουν μέσα σε διαφορετικές συνθή
κες. Φυσικά οι γνώσεις, θεωρητικές και 
πρακτικές, των αναπτυγμένων χωρών δεν 
θα πρέπει ουδόλως να αγνοηθούν, η χρήση 
τους όμως, κυρίως σαν πρότυπα, θα 

ι 



πρέπει να γίνεται με πρώτο κριτήριο την 
συμβολή που αναμένουμε να έχουν ατην 
κάλυψη των ιδιόμορφων αναγκών της 
κάθε χώρας. 

Σήμερα, στις περισσότερες αναπτυγ
μένες χώρες το κύριο ενδιαφέρον των 
Βιβλιοθηκονομιών κύκλων είναι η ανάπτυ
ξη σύγχρονων βελτιωμένων μεθόδων ευ
ρετηρίασης σε βάθος για την ταχύτερη και 
πληρέστερη ανεύρεση πληροφοριών κατ' 
αρχήν σε μορφή βιβλιογραφικών αναφο
ρών κ.λπ., δηλαδή η παροχή υπηρεσιών 
τεκμηρίωσης όπως επεκράτησε να αποκα
λούνται. Η ανεύρεση του υλικού αυτού 
καθ' εαυτού, η οποία λογικά ακολουθεί 
την προηγούμενη φάση, εμφανίζεται σαν 
μικρότερο πρόβλημα εφ ' όσον ήδη υπάρ
χει ευρύ δίκτυο καλά οργανωμένων βιβλιο
θηκών και εξασφαλισμένη συνεργασία ακό
μα και σε διεθνές επίπεδο καθώς και τα 
κατάλληλα βιβλιοθηκονομία εργαλεία (π.χ. 
συλλογικοί κατάλογοι) για την κάλυψη 
κάθε ζήτησης. (Συστήματα συνδυασμού 
των δυο προηγούμενων φάσεων ήδη έ
χουν αρχίσει να αναπτύσσονται). 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες το δεύ
τερο πρόβλημα είναι οξύτατο εφ ' όσον 
λείπει η υποδομή που θα επέτρεπε το 
ξεπέρασμα του και σε τελική ανάλυση την 
ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του χρή
στη τον οποίο το μόνο που στην ουσία τον 
ενδιαφέρει είναι το υλικό που περιέχει 
αυτές καθ' εαυτές τις πληροφορίες που 
αναζητά (μονογραφία, άρθρο περιοδικού, 
ταινία, εφημερίδα κ.λπ.). 

Η συλλογή της εθνικής παραγωγής 
είτε σε μορφή βιβλίων κ.λπ. είτε ταινιών, 
φωτογραφιών κ.λπ. είναι μια εξ ίσου 
σοβαρή ανάγκη τόσο στις αναπτυγμένες 
όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η 
διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση 
υπάρχει στο εύρος του υλικού που θα 
πρέπει να καλυφθεί. Στις αναπτυγμένες 
χώρες το μεγαλύτερο μέρος της φιλολογι
κής παράγωγης εμφανίζεται εγγράφως, 
στις αναπτυσσόμενες χώρες όμως η προ
φορική παράδοση είναι ακόμη ζωντανή και 
η σημασία της ιδιαίτερα σημαντική. Άρα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 
δοθεί η πρέπουσυ έμφαση και στην 
καταγραφή και συγκέντρωση της προφορι
κής παράδοσης ώστε να συγκεντρωθεί ένα 
«εθνικό αρχείο εικόνων και ήχων» το οποίο 

θα αποτελέσει μια ανεκτίμητη πηγή πληρο
φοριών στο μέλλον. Συγχρόνως η ανάγκη 
έκδοσης παραλλήλως και των πρωταρχι
κών βιβλιοθηκονομιών εργαλείων όπως η 
τρέχουσα αλλά και η αναδρομική εθνική 
βιβλιογραφία, συλλογικοί κατάλογοι κ.λπ. 
είναι αυταπόδεκτοι. 

Η συγκέντρωση υλικού σχετικού με" 
την χώρα ή που ενδιαφέρει την χώρα έχει 
επίσης μεγάλη σημασία. Στις αναπτυσσό
μενες χώρες υπάρχουν τομείς όπου ολό
κληρη η φιλολογία είναι ξένη ως εκ 
τούτου κάθε ενημέρωση αναγκαστικά ε
ξαρτάται από την ανάπτυξη συλλογών στα 
σχετικά θέματα η οποία θα προέρχεται 
από το εξωτερικό. Αυτή η ανάγκη είναι 
δυνατόν όλο και περισσότερο να καλύπτε
ται με την διεθνή συνεργασία, όμως ο 
άμεσος έλεγχος με την μορφή της βιβλιο
θηκονομίας επεξεργασίας και διακίνησης 
του υλικού δεν πρέπει να υποτιμηθεί. 

Οι στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής 
επίσης διαφέρουν μεταξύ των ανεπτυγμέ
νων και των αναπτυσσόμενων χωρών. 
Συνήθως οι αναπτυσσόμενες χώρες αντι
μετωπίζουν το ουσιαστικό πρόβλημα του 
αναλφαβητισμού ενώ οι αναπτυγμένες 
επιδιώκουν την ποιοτική βελτίωση του 
πολιτιστικού επιπέδου του λαού π.χ. διεύ
ρυνση του αναγνωστικού κοινού. Αντίστοι
χα επηρεάζονται και οι βιβλιοθηκονομικές 
και πληροφοριακές ανάγκες. Επίσης η 
επιδίωξη για εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
παραγωγής πιέζει ιδιαιτέρως φορτικά τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, να επιμορφώ-
σουν το εργατικό δυναμικό τους με στόχο 
τόσο την ανάπτυξη των νέων μεθόδων όσο 
και την εξασφάλιση της συνέχισης της 
δυνατότητας απασχόλησης του εργατικού 
δυναμικού αφού με τα νέα δεδομένα είναι 
δύσκολο η βασική εκπαίδευση να καλύπτει 
τις ανάγκες των εργαζομένων ε φ ' όρου 
ζωής. 

Τέλος, ο προγραμματισμός και ο συ
ντονισμός ενός Εθνικού Συστήματος Πλη
ροφόρησης και η ανάπτυξη συνεργασίας 
είναι αναγκαίες για την σωστότερη και 
πληρέστερη κάλυψη των εθνικών βιβλιο
θηκονομιών και πληροφοριακών αναγκών. 
Στις αναπτυσσόμενες χώρες με τον προ
γραμματισμό και τον συντονισμό πρέπει να 
αντιμετωπισθούν ορισμένες ουσιαστικές 
δυσκολίες όπως η έλλειψη επαρκώς εξει

δικευμένου και έμπειρου προσωπικού για 
την στελέχωση των βιβλιοθηκών, ολιγάριθ
μες βιβλιοθήκες μη ορθολογικά κατανεμη
μένων σε εθνικό επίπεδο. Τέτοια προβλή
ματα δεν απασχολούν τις αναπτυγμένες 
χώρες. 

Με την συνεργασία εθνική και διεθνή 
είναι δυνατόν έως ένα βαθμό να εξοικονο
μηθεί προσωπικό το οποίο μπορεί να 
απασχοληθεί σε διαφορετικές δουλειές, 
από το να επεξεργάζεται π.χ. το ίδιο υλικό 
σε διάφορα μέρη. Παράλληλα είναι δυνα
τόν να επιτευχθεί και χρηματική οικονομία. 

Η προηγούμενη εξέταση του θέματος 
εθνική βιβλιοθήκη παρουσιάζει με συντο
μία ένα τρόπο θεώρησης του προβλήμα
τος ο οποίος θέτει την έρευνα και 
ανάλυση των βιβλιοθηκονομιών και πλη
ροφοριακών αναγκών μιας χώρας ως 
πρωταρχικό παράγοντα για τον σχεδιασμό 
μιας εθνικής βιβλιοθήκης. Ακόμα υποστη
ρίζεται οτι οι ανάγκες από χώρα σε χώρα 
και ιδιαιτέρως μεταξύ των αναπτυγμένων 
και αναπτυσσόμενων χωρών είναι διαφο
ρετικές και κατά συνέπεια και ο τύπος 
εθνικής βιβλιοθήκης και ιδιαιτέρως ο 
ρόλος της θα πρέπει να_είναι διαφορετι
κός σε κάθε περίπτωση. 
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