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Μια ελληνική ματιά σε μια ολλανδική βιβλιοθήκη: 

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (OBΑ) στο Άμστερνταμ 

 

Τσαγκαράκη, Βασιλική 

Βιβλιοθηκονόμος 

tsagkar@lib.uoc.gr 

 

 

 

Προσωπικό: 140 άτομα (60 βιβλιοθηκονόμοι)1 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή 10.00 π.μ-10.00 

μ.μ.  

Περίοδος δανεισμού βιβλίων: 3 εβδομάδες  

Περίοδος δανεισμού περιοδικών: μη δανειζόμενο υλικό 

Περίοδος δανεισμού οπτικοακουστικού υλικού:  

1 εβδομάδα έναντι € 1 

Μέγιστος αριθμός δανειζόμενων αντιτύπων: 10  

Επικοινωνία  info@oba.nl 

 

Το εντυπωσιακό 9ώροφο κτίριο στην είσοδο του λιμανιού της ολλανδικής πρωτεύουσας, 

δίπλα στον κεντρικό σταθμό τρένων και τραμ, δηλώνει τη σημασία της Βιβλιοθήκης για 

τους πολίτες της (http://www.oba.nl/pagina/22992.central-library.html 8λεπτη 

παρουσίαση). 

 

Αν και οι συζητήσεις υλοποίησης ενός τέτοιου έργου διήρκησαν 15 ολόκληρα χρόνια, τα 

28.000 μ2 κτίστηκαν μέσα σε 3 μόνο χρόνια. Τα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης έγιναν 

στις 7-7-2007, ημερομηνία-χρονολογία όχι τυχαία (αριθμός 7= τύχη) και ο Ολλανδός 

αρχιτέκτονας Jo Coenen τιμήθηκε με το κλειδί της πόλης. 

Το κτίριο είναι τεχνολογικά έτοιμο να υποδεχτεί άτομα με ειδικές ικανότητες, μικρά παιδιά 

και ηλικιωμένους. Αποτελεί την κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη με 27 παραρτήματα σε 

προάστια της πόλης. Οι γονείς δεν χρεώνονται με συνδρομή. Τα παιδιά τους δικαιούνται να 

                                                 
1
 Στοιχεία του 2011, από την επίσκεψή μου μέσω του προγράμματος ERASMUS: μετακίνηση 

προσωπικού. 

http://www.goethe.de/synergasia
mailto:tsagkar@lib.uoc.gr
mailto:info@oba.nl
http://www.oba.nl/pagina/22992.central-library.html


 

   

2 Τσαγκαράκη, Β., «Μια ελληνική ματιά σε μια ολλανδική βιβλιοθήκη: Κεντρική Δημοτική 
Βιβλιοθήκη (ΟΒΑ) στο Άμστερνταμ», Συνεργασία, Ιανουάριος 2014 
http://www.goethe.de/synergasia  

 

δανείζονται δωρεάν μέχρι την ενηλικίωσή τους (18 ετών). Έπειτα υπάρχει μια ετήσια 

συνδρομή των € 27, η οποία γίνεται € 22 ετησίως για τα συνταξιοδοτημένα άτομα (65+ 

ετών).  

 

Πλήρες σύστημα ασφαλείας στην είσοδο αλλά και σε κάθε όροφο χωριστά, 2 μεγάλοι 

ανελκυστήρες χωρητικότητας 10 ατόμων ο καθένας ή κυλιόμενες 

σκάλες ανεβάζουν τον επισκέπτη στον παράδεισο της γνώσης και 

της πληροφόρησης.  

Οι τρεις εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου είναι γυάλινοι με σκοπό ο 

επισκέπτης να έχει άμεση επαφή με το περιβάλλον και να 

εξοικονομείται ενέργεια από το φυσικό φως. Εσωτερικά μπαλκόνια βοηθούν ώστε ο χώρος 

να μην εγκλωβίζει τον χρήστη της Βιβλιοθήκης, αλλά να του δίδει την αίσθηση της 

ελευθερίας.  

 

Στο ισόγειο υπάρχουν μερικά αυτόματα μηχανήματα δανεισμού και επιστροφής βιβλίων. 

Δίπλα το παιδικό τμήμα με μπαλονάκια να υποδέχονται τους 

μικρούς αναγνώστες, ράφια σε κυκλικό σχήμα και μεγάλα 

μαξιλάρια και καναπεδάκια για να κρατάνε τα παιδιά μέσα στο 

συγκεκριμένο χώρο. Παρουσιάσεις νέων παιδικών βιβλίων με 

οθόνες αφής, εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης και 

δωμάτιο με ηχομόνωση για την καθιερωμένη ώρα ανάγνωσης παραμυθιού. Τεράστια 

ζωάκια από μαλλί, ύφασμα και πλαστικό διακοσμούν το χώρο, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας 

του προσωπικού σε αυτό το τμήμα δεν υπερβαίνει τα 25 χρόνια.  

 

Κάθε όροφος είναι πανομοιότυπος με τους υπόλοιπους. Η χωροθέτηση βοηθά στη 

διευκόλυνση του προσανατολισμού του χρήστη σε ένα τέτοιο τεράστιο κτίριο. 

Επισκεπτόμενος ο αναγνώστης κάθε όροφο, πάντα συναντά αριστερά το τμήμα 

εξυπηρέτησης με το αντίστοιχο προσωπικό βάρδιας, ντυμένο με τη στολή του, στο κέντρο 

το φωτοτυπικό και εκτυπωτικό μηχάνημα, που λειτουργούν με προπληρωμένη κάρτα, δεξιά 

το βιβλιοστάσιο με χαμηλά ράφια και στο βάθος τραπέζια (ατομικής, ομαδικής) ανάγνωσης 

ή καρέκλες χαλάρωσης με θέα. Σε διάφορα σημεία του ορόφου, γυάλινα εκθετήρια 

φιλοξενούν αντικείμενα που απεικονίζουν αντίστοιχα το θεματικό περιεχόμενο κάθε 

συλλογής.  
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Στον 1ο όροφο φιλοξενούνται 1.000 Η.Υ. για ολιγόχρονη ή μακρόχρονη αναζήτηση στο 

διαδίκτυο. Εξειδικευμένος εξοπλισμός διατίθεται παράλληλα, για τα άτομα με προβλήματα 

όρασης και δυσλεξίας με λογισμικά προγράμματα ανάγνωσης κειμένου. Σύμφωνα με τη 

βιβλιοθηκονόμο, υπεύθυνη της ξενάγησης μας στο χώρο, «…υπάρχουν ημέρες που οι Η.Υ. 

δεν είναι αρκετοί…για να εξυπηρετήσουν τους 7.000 επισκέπτες ημερησίως!». 

Τροχήλατες αναπαυτικές πολυθρόνες ανάγνωσης ημερήσιου τύπου (2.000 εφημερίδες) σε 

όλες τις γλώσσες του κόσμου βρίσκονται διάσπαρτες στο τμήμα 

περιοδικών εκδόσεων, που είναι γεμάτο με ηλικιωμένους αναγνώστες. 

Αντίθετα, στο μουσικό τμήμα οι έφηβοι επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα να ακούνε την αγαπημένη τους μουσική σε ειδικά 

διαμορφωμένους κλειστούς  χώρους, με σύγχρονο σχεδιασμό, που 

παραπέμπουν σ’ ένα άλλο κόσμο. 

  

Στον 6ο όροφο είναι ο χώρος συνεδριάσεων της Βιβλιοθήκης. Στο κέντρο 

του ορόφου, μέσα σε κυκλικό χώρο, που οριοθετείται από λευκές 

κουρτίνες γίνονται προβολές και μικρές εκδηλώσεις. Στον ίδιο όροφο, 

λαμβάνουν χώρα 1.200 εκδηλώσεις ετησίως χάρη στην αίθουσα θεάτρου 

και κινηματογράφου, ενώ παραπλεύρως προβάλλει μια γωνία με 

εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την παρουσίαση ραδιοφωνικών 

εκπομπών. 

 

Στον 7ο όροφο λειτουργεί εστιατόριο, το οποίο ενοικιάζει το χώρο και αποδίδει χρήματα 

στη βιβλιοθήκη. Ακόμη και εδώ μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ανθρώπους να διαβάζουν. 

Τεράστια βεράντα, δίδει την ευκαιρία στον αναγνώστη να απολαύσει το φαγητό του με θέα 

το λιμάνι της πόλης και τα κανάλια του. 

Οι 2 τελευταίοι όροφοι διατίθενται για τα γραφεία του προσωπικού, τους ανθρώπους που 

δεν φαίνονται, αλλά εντυπωσιάζουν με την εργασία τους διαχέοντας την πληροφορία! 

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη OBA αποτελεί σίγουρα το καμάρι κάθε Ολλανδού, καθώς θεωρείται 

η μεγαλύτερη δημοτική βιβλιοθήκη της Ευρώπης και ένα φωτεινό παράδειγμα για το 

όραμα της πόλης!  
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