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To Mέλλον τησ Bιβλιοθήκησ 
 

Seth Godin 
Τίτλοσ πρωτοτφπου: The future of the library 

(http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/05/the-future-of-the-library.html) 
Μετάφραςη: Βασίλης Τσιμπούκης, Κζντρο Πλθροφόρθςθσ, Πρεςβεία ΗΠΑ, Ακινα 
 

 

Ποιόσ είναι ο ρόλοσ μιασ δθμόςιασ/δθμοτικισ βιβλιοκικθσ; 

 

Πρϊτον, πϊσ φτάςαμε εδϊ: 

 

Πριν τον Γουτεμβζργιο, ζνα βιβλίο κόςτιηε περίπου όςο ζνα μικρό ςπίτι. Ωσ αποτζλεςμα, μόνο οι 

βαςιλιάδεσ και οι επίςκοποι είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να αγοράςουν και να κατζχουν ζνα 

βιβλίο. 

 

Αυτό, φυςικά, οδιγθςε ςτθ ιδζα βιβλίων που τα μοιράηονταν και ςε βιβλιοκικεσ όπου λόγιοι (όλοι οι 

άλλοι ιταν πολφ απαςχολθμζνοι ςτον αγϊνα τουσ να μθν πεκαίνουν από τθν πείνα), μποροφςαν να 

ζρχονται και να διαβάηουν τα βιβλία που δεν είχαν ςτθν ιδιοκτθςία ςασ. Η βιβλιοκικθ λοιπόν ωσ 

αποκικθ για βιβλία που αξίηει να μοιράηονται. 

 

O βιβλιοκθκονόμοσ εφευρζκθκε ακριβϊσ ςε αυτι τθ φάςθ. 

 

Ο βιβλιοκθκονόμοσ δεν είναι ζνασ υπάλλθλοσ ο οποίοσ τυχαίνει να εργάηεται ςε μια βιβλιοκικθ. Ο 

βιβλιοκθκονόμοσ είναι ζνασ κυνθγόσ δεδομζνων, οδθγόσ, μζλοσ τθσ φυλισ των ζρπα* και δάςκαλοσ. 

Ο βιβλιοκθκονόμοσ είναι ο μεςολαβθτισ ανάμεςα ςε μια πλθκϊρα δεδομζνων και τον χριςτθ που 

ςτερείται εκπαίδευςθσ αλλά διακζτει κίνθτρα. 

 

Μετά τον Γουτεμβζργιο τα βιβλία ζγιναν πολφ φκθνότερα. Όλο και περιςςότεροι δθμιουργοφςαν τισ 

δικζσ τουσ ςυλλογζσ. Σαυτόχρονα, ο αρικμόσ των τίτλων αυξικθκε υπερβολικά όπωσ επίςθσ και θ 

ανάγκθ για βιβλιοκικεσ. Παρουςιάςτθκε θ ανάγκθ για τθν αποκικευςθ όλων αυτϊν των βιβλίων και 

περιςςότερο από ποτζ θ ανάγκθ για βιβλιοκθκονόμουσ για να βοθκοφν να βρίςκουμε αυτό ό,τι 
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χρειαηόμαςτε. Η βιβλιοκικθ γίνεται το ςπίτι του βιβλιοκθκονόμου. 

 

Οι βιομιχανοι (ιδιαίτερα ο ‘Αντριου Κάρνεγκι) χρθματοδότθςε τθ ςφγχρονθ αμερικανικι βιβλιοκικθ. Η 

ιδζα ιταν ότι ςε μια προ-θλεκτρονικι εποχι των μζςων ενθμζρωςθσ, ο εργαηόμενοσ χρειαηόταν να 

ψυχαγωγείται και να είναι κάπωσ μορφωμζνοσ. Να εργάηεται όλθ μζρα και να γίνεται ζνα πιο 

πολιτιςμζνο μζλοσ τθσ κοινωνίασ τθ νφχτα διαβάηοντασ. 

 

Και τα παιδιά ςασ; Σα παιδιά ςασ χρειάηονται εγκυκλοπαίδειεσ που να μποροφν να χρθςιμοποιοφν και 

πολλά διαςκεδαςτικά βιβλία, με τθν ελπίδα να κατακτιςουν τθν δια βίου αγάπθ για τθν ανάγνωςθ, 

επειδι διαβάηοντασ γινόμαςτε ςκεπτόμενα άτομα, καλφτερα ενθμερωμζνοι και παραγωγικότερα μζλθ 

τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

 

Όλα αυτά ιταν μια χαρά, μζχρι τϊρα. 

 

Θζλετε να παρακολουκιςετε μια ταινία; Σο δίκτυο και θ αλυςίδα διανομισ ταινιϊν, DVDs Netflix είναι 

ίςωσ θ καλφτερθ βιβλιοκικθ τθσ χϊρασ με τουσ καλφτερουσ βιβλιοκθκονόμοσ. Ο υπάλλθλοσ ςτα Netflix 

ξζρει κάκε ταινία, ξζρει τι ζχετε δει και τι κα κζλατε να δείτε. Αν το ςτοίχθμα είναι να ςυνδζςουμε τουσ 

κεατζσ με τισ ταινίεσ, τότε το Netflix κερδίηει. 

Αυτό οδθγεί ςε μια άλλθ αντίλθψθ με τθν οποίαν διαφωνοφν οι περιςςότεροι βιβλιοκθκονόμοι. Η 

Wikipedia και οι τεράςτιεσ βάςεισ δεδομζνων ζχουν εξαλείψει ουςιαςτικά τθ βιβλιοκικθ που δεν είναι 

πλζον θ καλφτερθ πθγι πλθροφόρθςθσ για όποιον κάνει μια εργαςία (είτε ςτο δθμοτικό, ςτο γυμνάςιο, 

ακόμθ και ςτο πανεπιςτιμιο). Τπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι θλεκτρονικζσ πθγζσ κα βελτιϊνονται και 

κα γίνονται οικονομικότερεσ όπωσ περνοφν τα χρόνια; Σα παιδιά δεν χάνουν τον χρόνο τουσ ςτθ 

βιβλιοκικθ χρθςιμοποιϊντασ μια απθρχαιωμζνθ εγκυκλοπαίδεια προκειμζνου να γράψουν μιάν 

ζκκεςθ ςχετικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο Φράνκλιν Ροφηβελτ. Εςείσ μπορεί να το κζλετε αλλά τα 

παιδιά δεν κα το κάνουν εκτόσ αν αναγκαςτοφν. 

Χρειάηονται ζνα βιβλιοκθκονόμο περιςςότερο από ποτζ (για να ςκεφτεί δθμιουργικοφσ τρόπουσ 

εξεφρεςθσ και χριςθσ των δεδομζνων). Χρειάηονται μια βιβλιοκικθ; Δεν νομίηω. 

Όταν τα παιδιά πθγαίνουν ςτο εμπορικό κζντρο, αντί για τθν βιβλιοκικθ, δεν ςθμαίνει ότι το εμπορικό 



Godin, S., «Σο μζλλον τθσ βιβλιοκικθσ», Συνεργαςία, αρ. 2 (επτ. 2011) 

 (μτφ. από τα αγγλικά: Β. Σςιμποφκθσ) http://www.goethe.de/synergasia  
3 

κζντρο κζρδιςε, είναι ότι ζχαςε θ βιβλιοκικθ. 

Και ζπειτα πρζπει να ςκεφτοφμε τθν αφξθςθ πωλιςεων του Kindle. Μια θλεκτρονικι ςυςκευι 

ανάγνωςθσ κοςτίηει περίπου 1,60 δολάρια ςε τιμι αξίασ δολαρίου 1962. Εφκολα χωροφν χίλια βιβλία 

ςε μία τζτοια ςυςκευι. Εφκολθ θ αποκικευςθ, θ ταξινόμθςθ, εφκολα το δανείηεισ και ςτον γείτονα ςου 

να διαβάςει. Πζντε χρόνια από ςιμερα, οι αναγνϊςτεσ κα είναι το ίδιο ακριβοί όςο τα ξυραφάκια τθσ 

Gillette και τα θλεκτρονικά βιβλία κα κοςτίηουν λιγότερο από τισ λεπίδεσ. 

Οι βιβλιοκθκονόμοι που υποςτθρίηουν και αςκοφν πιζςεισ για ζξυπνεσ λφςεισ δανειςμοφ θλεκτρονικϊν 

βιβλίων ζχουν χάςει το νόθμα. Τπεραςπίηονται τθ βιβλιοκικθ ωσ αποκικθ αντί να αγωνίηονται για το 

μζλλον που είναι ο βιβλιοκθκονόμοσ ωσ παραγωγόσ, ςυνδετικόσ κρίκοσ, δάςκαλοσ και ιμπρεςάριοσ. 

 

τθν μετα-Γουτεμβζργιο εποχι, τα βιβλία είναι τελικά άφκονα, δφςκολα να μθν βρεισ αυτό που 

ψάχνεισ, διόλου φκθνά, χωρίσ να υπάρχει αξία ςτθν αποκικευςι τουσ.  τθν μετα-Γουτεμβζργιο εποχι, 

το δφςκολο είναι θ γνϊςθ και θ διορατικότθτα και όχι θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα. 

Η βιβλιοκικθ δεν είναι πλζον μια αποκικθ με νεκρά βιβλία. Με ζναν τρόπο ζγκαιρο για τθν οικονομία 

τθσ πλθροφορίασ, θ βιβλιοκικθ οφείλει να είναι το τοπικό, «νευραλγικό» κζντρο για πλθροφορίεσ. (ασ 

παρακαλϊ, μθν πείτε ότι είμαι κατά του βιβλίου! Νομίηω ότι μζςα από τισ πράξεισ μου και τισ επιλογζσ 

μου, ζχω αποδείξει ακριβϊσ το αντίκετο. Δεν λζω ότι κζλω να εξαφανιςτεί το τυπωμζνο χαρτί , απλϊσ 

περιγράφω αυτό που αναπόφευκτα ςυμβαίνει). Όλοι αγαπάμε τθν εικόνα του μθ προνομιοφχου 

παιδιοφ που λόγω φτϊχιασ μελετάει το ζνα βιβλίο μετά το άλλο. Σϊρα όμωσ (τισ περιςςότερεσ φορζσ), 

τθ διαφορά κάνει ο γριγοροσ και ζξυπνοσ τρόποσ διαχείριςθσ των θλεκτρονικϊν πθγϊν, και όχι θ 

αναηιτθςθ ςτα ράφια. 

Η βιβλιοκικθ τθσ νζασ εποχισ εξακολουκεί να είναι ζνασ χϊροσ. Ζνασ χϊροσ όπου οι άνκρωποι 

ςυνευρίςκονται, ςυνεργάηονται και ςυντονίηουν τθ δουλειά τουσ εφευρίςκοντασ προγράμματα και 

προϊόντα για τα οποία αξίηει να εργάηονται από κοινοφ. Με τθν παρουςία ενόσ βιβλιοκθκονόμου ο 

οποίοσ αντιλαμβάνεται για παράδειγμα το λειτουργικό πρόγραμμα Mesh, ενόσ βιβλιοκθκονόμου με 

γνϊςθ του περίγυρου, του ανκρϊπινου δυναμικοφ και δυνατότθτα πρόςβαςθσ και διαχείριςθσ 

πλθροφοριϊν. 

 

Σο νζο είδοσ βιβλιοκικθσ είναι ζνα ςπίτι για βιβλιοκθκονόμουσ που τολμοφν να καλζςουν παιδιά και 
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να τουσ μάκουν πϊσ να πάρουν καλφτερουσ βακμοφσ, χωρίσ να κάνουν βαρετά πράγματα. Να τουσ 

μάκουν να χρθςιμοποιοφν ζνα θλεκτρικό κολλθτιρι ι να αποςυναρμολογοφν μια ςυςκευι που δεν 

είναι εφκολο να δουλζψει κανείσ με τα επιμζρουσ κομμάτια τθσ. Και ακόμα να προκαλοφν τα παιδιά να 

διδάξουν άλλα παιδιά με αγαπθμζνα κζματα που κατζχουν μόνο και μόνο για τθ διαςκζδαςθ ενόσ 

τζτοιου είδουσ διδαςκαλίασ. Βιβλιοκθκονόμοι ςαν αυτοφσ αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ αλλά και τθ 

ρετςινιά για οποιοδιποτε παιδί που αποφοιτά από το ςχολείο χωρίσ να είναι «τςακάλι» ςτο χειριςμό 

δεδομζνων. 

 

Σο νζο είδοσ βιβλιοκικθσ είναι γεμάτο με τόςουσ υπολογιςτζσ που πάντα υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ 

ελεφκεροσ. Και οι άνκρωποι που διευκφνουν μια τζτοια βιβλιοκικθ, δεν κεωροφν τυχαίο τον 

ςυνδυαςμό πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα και ςφνδεςθσ με ςυνομθλίκουσ ωσ πλευρικά φϊτα – αλλά το 

απόλυτα καίριο ςθμείο. 

 

Δεν κα κζλετε να ηείτε, να εργάηεςτε και να πλθρϊνετε φόρουσ ςε μια πόλθ που κα είχε μια τζτοια 

βιβλιοκικθ; Είναι ςαν να ςυνδυάηεισ τον πιο high καφζ με ζνα πακιαςμζνθ ανιχνευτι πλθροφοριϊν; 

Τπάρχουν χιλιάδεσ πράγματα που κα μποροφςαν να γίνουν ςε ζνα τζτοιο μζροσ ςυνυφαςμζνα με μια 

και μόνο κατευκυντιρια αρχι: ςυνδυάςτε τα δεδομζνα τθσ γνϊςθσ με ανκρϊπουσ που ηουν ςτθν ίδια 

κοινότθτα με ςασ και δθμιουργείςτε αξία μζςα από αυτόν τον ςυνδυαςμό. 

 

Χρειαηόμαςτε βιβλιοκθκονόμουσ περιςςότερο από ποτζ άλλοτε. Αυτό που δεν χρειαηόμαςτε είναι 

απλοί γραμματείσ να διακινοφν χαρτιά. Οι βιβλιοκθκονόμοι είναι πολφ ςθμαντικοί για να είναι μια 

φκίνουςα φωνι ςτον πολιτιςμό μασ. Για τον ςωςτό βιβλιοκθκονόμου, αυτι είναι θ ευκαιρία μιασ ηωισ. 

 

*τΜ.: ζρπα: Φυλι που ηει ςτισ ορεινζσ περιοχζσ του Νεπάλ κοντά ςτα Ιμαλάια. 


