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Περίληυη 

 
Οη βηβιηνζήθεο ζηε καθξνρξόληα πνξεία ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε δηάθνξεο έλλνηεο θαη επη-

ηεινύζαλ δηάθνξνπο ζθνπνύο, δηνηθεηηθνύο, ζξεζθεπηηθνύο, επηζηεκνληθνύο, κνξθσηηθνύο, 
ςπραγσγηθνύο θ.ιπ. Ο Krummel (1999 όπ. αλαθ. ζην Αξάρσβα, 2006) δηαθξίλεη επηά επνρέο 

θαη ηζάξηζκνπο ζθνπνύο ζηελ ηζηνξία ησλ βηβιηνζεθώλ. Τν θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ 

επνρώλ εληνπίδεηαη ζην όηη ήηαλ πάληα ρώξνο ζπγθέληξσζεο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πιη-
θνύ, θαηαγεγξακκέλεο γλώζεο θαη πιεξνθνξηώλ. Η παξνπζία ηεο βηβιηνζήθεο κέζα ζε έλαλ 

εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ζπλεηζθέξεη ζηε κάζεζε. Δπηπιένλ όκσο ε βηβιηνζήθε πξέπεη λα κά-
ζεη ηνπο αλζξώπνπο πώο λα καζαίλνπλ. «Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη βνήζεκα όισλ ζηε δηδα-

ζθαιία θαη ηε κάζεζε. Πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο γηα επηηπρή ζπκκεηνρή ζηε ζεκεξηλή 
θνηλσλία ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηεο γλώζεο. Δθνδηάδεη ηνπο καζεηέο κε δεμηόηεηεο γηα ηε δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε, αλαπηύζζεη ηε θαληαζία ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα δήζνπλ 

σο ππεύζπλνη πνιίηεο» (School Library Manifesto, 2004). 
 

 

Ειζαγφγή 

 
«…….θαη θαληαδόκνπλ ηνλ Παξάδεηζν κε ηε κνξθή κηαο βηβιηνζήθεο» 

Φ.Λ. Μπόξρεο 

Ο ξόινο θαη ε απνζηνιή ηεο βηβιηνζήθεο θαζνξίδνληαη από ηηο πιεξνθνξηαθέο θαη καζεζηαθέο 

αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ε βηβιηνζήθε εληάζζεηαη (Τζηκπόγινπ, 2006). Μηα βηβιην-

ζήθε ινηπόλ είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηεί ηελ απνζηνιή θαη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ηεο 

ζηόρνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο γεληθόηεξνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ηνπ 

Οξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη γηα λα θαζνξηζηνύλ νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη. 

 

Οη βηβιηνζήθεο αλάινγα κε ην θνξέα πνπ αλήθνπλ θαη ηνπο ζθνπνύο πνπ εμππεξεηνύλ δηαθξί-

λνληαη ζε δηάθνξα είδε όπσο παηδηθέο, ζρνιηθέο, ιατθέο, εηδηθέο, αθαδεκατθέο θ.ά. (Γξάθεκα 

1). 

 

Σήκεξα πνπ ε παξνπζία ηνπ δηαδηθηύνπ ζηηο βηβιηνζήθεο είλαη γεγνλόο, γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ 

πβξηδηθή, ηελ ειεθηξνληθή θαη ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε όπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα επηθνηλσλεί ακθίδξνκα θάλνληαο ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ ηνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε κέ-

ζσ δηθηύσλ. 

Πηγή:Αράχωβα 2006 
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Γράφημα 1:  Βιβλιοθήκες ζηην Ελλάδα  

(Σηαηιζηική Υπηρεζία ΥΠΠΟ, 28/2/2004) 

Πηγή: Αράχωβα 2006 

 

Θα κπνξνύζακε λα νξίζνπκε ηε τολική βιβλιοθήκη ή “Learning Media  Centers” (Κέληξα 

Μνξθσηηθώλ Μέζσλ) γηα ηνλ αγγιόθσλν θόζκν ή “Centre de Documentation et d’ 

Information” (Κέληξα Τεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο) γηα ην Γαιιόθσλν, σο ηελ νξγαλσ-

κέλε ζπιινγή βηβιίσλ θαη πεξηνδηθώλ θαζώο θαη άιισλ έληππσλ ή νπηηθνανπζηηθώλ πιηθώλ 

πνπ ιεηηνπξγεί ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ (Φαξα-

κήο, 1992, Βηθηπαίδεηα, Παπάδνγινπ, 2001, ζ. 70). 

 

Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό απηό ε βηβιηνζήθε είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο κάζεζεο, πιεξνθνξίεο, βηβιία θαη κε έληππν πιηθό ζε όια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, έηζη ώζηε λα γίλνπλ ζθεπηόκελα άηνκα θαη απνηειεζκαηηθνί ρξήζηεο 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα βηβιία θαη άιια κέζα. Δίλαη δσηηθό όξγαλν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί δεπηεξεύνλ ζπκπιε-

ξσκαηηθό ζηνηρείν ηνπ ζρνιηθνύ ζεζκνύ θαη ρσξηζηή νληόηεηα απνκνλσκέλε από ην ζύλνιν 

ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο (Σαΐηεο & Σαΐηε, 2002). 

 

Άιισζηε ζηελ ππνπξγηθή απόθαζε πνπ θαζνξίδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ βηβιη-

νζεθώλ αλαθέξεηαη, κεηαμύ άιισλ όηη «…Η Σρνιηθή Βηβιηνζήθε απνηειεί θεληξηθό εθπαηδεπ-

ηηθό ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ… αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ θαη αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκό ηνπ…» θαη 

«θαζώο ε εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ επηβάιιεη ηελ απξόζθνπηε θαη ειεύζεξε αλα-

δήηεζε ηεο γλώζεο από ηνλ καζεηή, ε ΣΒ απνηειεί κέζν θαη αθξνγσληαίν ιίζν απηήο ηεο δηα-

δηθαζίαο». 

 

Η Σ.Β. είλαη ν ρώξνο όπνπ νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ κε ππεύζπλνπο εθπαηδεπηη-

θνύο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηνπο δηδάζθνπλ πσο λα καζαίλνπλ, λα ηνπο εθνδηάζνπλ κε δεμηό-

ηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα εληνπίδνπλ, λα αμηνινγνύλ θαη λα αμηνπνηνύλ ηε δηαζέζηκε 

γλώζε, θαη όρη λα ηελ απνζηεζίδνπλ. Δθεί όπνπ δνπιεύνπλ ζε νκάδεο ελώ αλαπηύζζνπλ ηαπ-

ηόρξνλα ηελ αηνκηθόηεηα ηνπο θαη ηελ απηνλνκία ηεο ζθέςεο. Δθεί όπνπ νπιίδνληαη κε δεμηό-

ηεηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο ώζηε λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε γλώζε γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ αληαγσληζηηθή θνηλσλία πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ. Απεπζύλνληαη ζε όινπο 
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ηνπο καζεηέο ρσξίο δηαθξίζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ άξζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ εκπνδί-

σλ. 

 

Δίλαη ν ρώξνο όπνπ νη θαζεγεηέο έρνπλ πιένλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεκάησλ ηνπο, δηεπξύλνληαο έηζη 

ηνπο πλεπκαηηθνύο ηνπο νξίδνληεο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξη-

βάιινληνο θαη ζηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ δίλνληαο κηα λέα δηάζηαζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κεηαθέξνληαο ηελ ηάμε ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο. Θα ιέγακε 

όηη ε ζύγρξνλε Σ.Β. απνηειεί κηα πξνσζεκέλε κνξθή ζρνιηθήο ηάμεο κε δηεπξπκέλεο εθπαη-

δεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δπλαηόηεηεο ράξε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (Αξβαλίηε, 

2007). 

 

Οη ζύγρξνλεο Σ.Β. απνηεινύλ πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηνπο καζεηέο θαη αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σην καληθέζην ηεο UNESCO / IFLA (2004) γηα ηηο ζρνιηθέο βη-

βιηνζήθεο βιέπνπκε ηελ εμήο πξόηαζε γηα ηνλ θεληξηθό ηνπο ζθνπό: «ζηνρεύνπλ ζηελ αλά-

πηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλήζεηαο ηεο αλάγλσζεο ζηα παηδηά, ηε ραξά θαη ηε κάζεζε 

θαη ηε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθώλ γηα όιε ηελ ππόινηπε  δσή ηνπο». 

 

Τν γεγνλόο είλαη αθόκα πην εληππσζηαθό όηαλ ζθεθηεί θαλείο όηη ε ρώξα καο θαηαιακβάλεη 

κηα από ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ ζην δηάβαζκα θαη όηη ηα ηειεπ-

ηαία ζηνηρεία ηνπ ΟΑΣΑ θαηαινγίδνπλ ζηνπο Έιιελεο καζεηέο «ιεηηνπξγηθό αλαιθαβεηηζκό» 

θαη «έιιεηςε αθνκνίσζεο θεηκέλσλ θαη θαηαλόεζεο ελλνηώλ». (Βεξβεληώηε, 2002) Η απνκλε-

κόλεπζε, παξόιν πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη δεκόζηα από θαλέλαλ, είλαη θπξίαξρε ζην ζρνιείν. 

 

Τν πξνθίι κηαο απνηειεζκαηηθήο Σ.Β. ηελ ηνπνζεηεί ζήκεξα όρη κόλν σο θνξέα παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ, αιιά σο θνξέα κε έληνλν εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα. Τα θαηλνηόκα πξνγξάκκα-

ηα πνπ πξνσζεί ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζε ζρέζε κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώ-

ζεο αζθαιώο θαη ζπλάδνπλ κε ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξόιν ησλ Σ.Β., νη νπνίεο ηίζεληαη πιένλ 

ζην επίθεληξν κηαο πεξηζζόηεξν ελεξγεηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Ο παξαδνζηαθόο ξόινο ησλ Σ.Β. όπνπ ήηαλ ζπλπθαζκέλνο κε ηελ παξνρή απιά πιηθνύ θαη 

ηνπ ρώξνπ όπνπ καζεηέο θαη θαζεγεηέο πήγαηλαλ λα δηαβάζνπλ έρεη αιιάμεη. Ο ξόινο ησλ 

Σ.Β. είλαη εθπαηδεπηηθόο, πνιηηηζηηθόο θαη εξεπλεηηθόο. Σύκθσλα κε ην γξαθείν Σ.Β. ηνπ Υ-

ΠΔΠΘ ην δεηνύκελν είλαη λα θαηαλνεζεί, θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηεζεί, ν ξόινο ηεο Σ.Β. σο 

εθπαηδεπηηθνύ εξγαιείνπ πνπ εληάζζεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ εθπαίδεπζεο θαη αλαδεη-

θλύεηαη ζε έλα από ηα ηζρπξόηεξα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

(http://www.ypepth.gr/el_ec_page2101.htm). 

http://www.ypepth.gr/el_ec_page2101.htm
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Ξελάγεζε καζεηώλ, νκηιίεο ζπγγξαθέσλ, ιέζρεο αλάγλσζεο, έθδνζε καζεηηθώλ εθεκεξίδσλ, 

ζεαηξηθά δξώκελα, βηβιηνπαηρλίδηα, αθηεξώκαηα (ζε ζπγγξαθείο, πνηεηέο, δσγξάθνπο, ιαν-

γξαθηθά έζηκα θαη ηζηνξηθά γεγνλόηα.), καζεηηθνί αγώλεο ζθαθηνύ, γλώζεσλ, θαιιηηερληθνί, 

ινγνηερληθνί, καζεηηθέο εξγαζίεο, εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο δξάζεηο 

πνπ πινπνηνύλ ζήκεξα νη Σρνιηθέο Βηβιηνζήθεο ΔΠΔΑΔΚ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ππνζηεξί-

μνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. (Μηθξό δείγκα από ηέηνηεο δνπιεηέο είλαη δηαζέζηκν ζηνλ 

ηζηνρώξν http://greekschoolibs.blogspot.com. ελώ ειεθηξνληθά ην Παλειιήλην Φόξνπκ Σρν-

ιηθώλ Βηβιηνζεθώλ (Π.Φ.Σ.Β.) (http://3gym-kerats.att.sch.gr/library/forum), απνηειεί έλαλ 

θνηλό ηόπν ζπλάληεζεο, ζπδήηεζεο θαη ρξήζηκν βνήζεκα ησλ ππεπζύλσλ γηα ην ζθνπό απ-

ηό). 

 

Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε βξίζθεηαη πιένλ αληηκέησπε κε κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα. Θεζκόο ζρε-

δόλ αηξνθηθόο γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαιείηαη ζήκεξα όρη κόλν λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηη-

θή δηαδηθαζία αιιά θαη λα ζπκκεηέρεη, λα παξάγεη εθπαηδεπηηθό πιηθό, λα θαζνδεγεί ηνπο κα-

ζεηέο, λα ζπκπιεξώλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, λα ηνπο παξέρεη δπλαηόηεηεο επηκόξθσζεο, αι-

ιά θαη λα παξέρεη ε ίδηα καζήκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο. 

Δηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ επηθξάηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

θαη ηελ απμεκέλε αλάγθε γηα πιεξνθόξεζε, θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε, ε Σ.Β. δελ κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζην πιάη ηεο εθπαίδεπζεο ή αθόκε ρεηξόηεξα ζην πεξηζώξην. Οθείιεη λα βξίζθεηαη 

ζηνλ ππξήλα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη απηό πξέπεη λα απνηειεί έλαλ από ηνπο απώ-

ηεξνπο ζθνπνύο ηεο. 
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