
Χρήση Σχολικής Βιβλιοθήκης 

Από Ομάδα Σχολικών Βιβλιοθηκάριων 
Λεμεσού 

Για την εργασία αυτή συνεργάστηκαν τέσσερις συνάδελφοι που εργά
ζονται σε σχολικές Βιβλιοθήκες της Λεμεσού, και έγινε μέσα στα πλαίσια 
των Σεμιναρίων Βιβλιοθηκονομίας που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας 
Κύπρου. Από την εργασία αυτή φαίνεται καθαρά ότι είναι απαραίτητη μια 
νέα προσέγγιση για τη λειτουργία και τη χρήση της σχολικής Βιβλιοθή
κης. 

Η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί ζωτικό μέρος του κύκλου εργασιών 
κάθε σχολείου. Καλύπτει όλους τους τομείς γνώσεως, ή έστω του ιδιαί
τερου ενδιαφέροντος των μαθητών. Έχε ι σκοπό την εξυπηρέτηση συγ
κεκριμένου κοινού. Βοηθά τους καθηγητές στη διδασκαλία τους και τους 
μαθητές στα μαθήματα τους. Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να λύσει 
τις απορίες του, να αποκτήσει περισσότερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και 
να ευρύνει την αντίληψη του. Προσφέρει πνευματική ψυχαγωγία και ενη
μέρωση πάνω στις επιοιημονικές και άλλες εξελίξεις. 

Σήμερα στη Λεμεσό έχουμε 21 Γυμνάσια και Λύκεια. Σ όλα αυτά τα 
σχολεία υπάρχει αίθουσα βιβλιοθήκης ή κάποιος χώρος που ονομάζεται 
Βιβλιοθήκη, αλλά δεν αξιοποιείται σωστά. Ολα αυτά τα σχολεία έχουν 
ικανοποιητικό αριθμό βιβλίων, που θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμα 
στους μαθητές και τους καθηγητές αν είχαν κάποια πρόσβαση σ'αυτά. 
Αυτό, δυστυχώς δεν γίνεται γιατί λείπει το πιο απαραίτητο στοιχείο για τη 
λειτουργία της βιβλιοθήκης. Λείπει η ψυχή της, που δεν είναι άλλη από 
την παρουσία του βιβλιοθηκάριου. Τα Σχολεία μας δεν έχουν βιβλιοθηκά
ριους. Κατά κανόνα και με εξαίρεση δυο σχολεία, συγκεκριμένα του Α' 
Λανιτεϊου Λυκείου και της Τεχνικής Σχολής, ένας επιμελητής της Γραμ
ματείας, εκτός από τα άλλα καθήκοντα του είναι υπεύθυνος και για τη 
βιβλιοθήκη. Η ευθύνη αυτή, συνήθως περιορίζεται στο άνοιγμα της βιβλι
οθήκης το μΒγάλο διάλειμμα και στο δανεισμό βιβλίων. Με το άνοιγμα 
της βιβλιοθήκης για είκοσι ή τριάντα λεπτά δεν μπορούμε να πούμε ότι 
το σχολείο έχει βιβλιοθήκη και εξυπηρετεί τους μαθητές και τους καθη
γητές Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της βιβλιοθήκης μέσα στο 
σχολικό χώρο είναι ο βιβλιοθηκάριος. Πρέπει ένας τουλάχιστο βιβλιοθηκά
ριος να είναι διορισμένος σε οργανική θέση με το ανάλογο status και 
με πλήρη απασχόληση οε κάθε ένα σχολείο. 0 βιβλιοθηκάριος αυτός θα 
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έχει την απαραίτητη μόρφωση ή πείρα αλλά βασικά την αγάπη για το 
επάγγελμα που ορθά θεωρείται το ευγενικότερο επάγγελμα. Χωρίς το βι
βλιοθηκάριο δεν μπορούμε να μιλούμε για σχολική βιβλιοθήκη. 0 διορι
σμός προσοντούχου προσωπικού σε θέσεις σχολικών βιβλιοθηκάριων θα 
ήταν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία βιβλιοθηκών ισάξιων εκείνων των 
ανεπτυγμένων χωρών. Και είναι γνωστό ότι στο εξωτερικό δίνουν μεγάλη 
σημασία στο θεσμό της βιβλιοθήκης για την εκπαίδευση και τον πολιτι
σμό. Έχοντας το αναγκαίο προσωπικό η σχολική βιβλιοθήκη θα πρέπει να 
έχει ωράριο λειτουργίας που να συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας του 
σχολείου. 0 μαθητής ή ο καθηγητής θα πρέπει να μπορούν να χρησιμο
ποιούν τη βιβλιοθήκη οποιαδήποτε ώρα είτε κατά τη διάρκεια διαλειμμά
των είτε κενών ωρών. 0 χρόνος του μαθητή αξιοποιείται καλύτερα στη 
βιβλιοθήκη την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ε ίτε σαν αναγνωστήριο ε ίτε 
για να δανειστεί βιβλία. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η λειτουργία της βιβλι
οθήκης του Α' Λανιτείου Λυκείου κατά τις απογευματινές ώρες είναι 
ένα πολύ σημαντικό βήμα αναγνώρισης της αναγκαιότητας της χρησιμο
ποίησης και αξιοποίησης του υλικού που υπάρχει, τόσο από τους μαθη
τές και εκπαιδευτικούς, όσο και από το κοινό γενικότερα. 

Η απόφαση διορισμού προσοντούχου προσωπικού για τη λειτουργία 
ορισμένων βιβλιοθηκών κατά τις απογευματινές ώρες, πάνω σε δοκιμαστι
κή βάση θα αποδειχθεί πραγματικά ωφέλιμη. Αυτό δείχνει το γνήσιο ενδι
αφέρον για την αναγκαιότητα αξιοποίησης των σχολικών βιβλιοθηκών από 
μέρους των υπευθύνων. 

Σκοπός μιας βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένου κοινού. 
Στην περίπτωση μας η σχολική βιβλιοθήκη σκοπό έχει να εξυπηρετεί τους 
μαθητές και τους καθηγητές. Βοηθά τους μαθητές να συλλέγουν αυτε
νεργά πληροφορίες, να είναι σε θέση να κριτικάρουν αντικειμενικά και να 
σχηματίζουν δική τους σωστή γνώμη. Για να εμπλουτίζεται όσο το δυνατό 
καλύτερα, για το συμφέρον των αναγνωστών, πρέπει να συνεργάζονται η 
διεύθυνση του σχολείου, οι καθηγητές και ο βιβλιοθηκάριος. Οι εισηγή
σεις των ίδιων των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς και η 
ζήτηση συγκεκριμένου υλικού από τους αναγνώστες. Η βιβλιοθήκη, εκτός 
από τη σφαιρική μόρφωση πρέπει να προσφέρει και ψυχαγωγία και όχι να 
καταντά χώρος για να αποπέμπονται τιμωρημένοι μαθητές. 

Το υλικό που χρειάζεται να υπάρχει στη βιβλιοθήκη δεν περιορίζεται 
μόνο στα βιβλία και τα περιοδικά. Η βιβλιοθήκη στο εξωτερικό έχει μετο
νομαστεί από Library σε Media Centre, δηλαδή Κέντρο Πληροφόρησης 
και περιλαμβάνει όλα τα εποπτικά μέσα όπως τηλεόραση. Video, κασέτ-
τες, δίσκοι, διαφάνειες και τα μηχανήματα προβολής ιούς. 0 βιβλιοθη
κάριος έχει καθήκον να αξιοποιεί αυτό το υλικό και η αξιοποίηση του 
αρχίζει με τη σωστή οργάνωση που θα φροντίσει να κάνει στη βιβλιοθή
κη. Ό λ ο το υλικό θα πρέπει να είναι ορθά τοποθετημένο, ταξινομημένο 



και με καταλογογράφηση. Η ανεύρεση του στοιχείου που ζητά ο χρήστης 
πρέπει να είναι και εύκολη και γρήγορη. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου 
στην εύρεση ενός στοιχείου είναι σημαντική, ειδικά για το μαθητή που ο 
χρόνος του είναι περιορισμένος και πολύτιμος. Μια καλά οργανωμένη βι
βλιοθήκη που συμβαδίζει με την πρόοδο και την εξέλιξη πρέπει να προ
σφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
είναι σήμερα απαραίτητοι για την καλύτερη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης 
γιατί βοηθούν το βιβλιοθηκάριο στο πολύπλευρο έργο του και δίνουν νέ
ες διαστάσεις στις δυνατότητες αξιοποίησης υλικού. 

Ένα στοιχείο απαραίτητο για την προσέλκυση των μαθητών στη βι
βλιοθήκη είναι και το περιβάλλον. Η αίθουσα διαρρυθμίζεται ανάλογα με 
τα έπιπλα που υπάρχουν με τον πιο άνετο τρόπο για να γίνεται ευχάριστη 
η παραμονή εκεί. Η διακόσμηση της αίθουσας συμπληρώνεται με έργα 
των ίδιων των μαθητών, όπως πίνακες ζωγραφικής που έχουν βραβευτεί 
σε διάφορους διαγωνισμούς, κατασκευές από πηλό, πέτρες και άλλα υλι
κά, μακέττες μεγάλων μνημείων που έγιναν από μαθητές στο μάθημα του 
Τεχνικού Σχεδίου και άλλα. Τα περιοδικά που ελκύουν ιδιαίτερα την προ
σοχή των μαθητών καθώς και τα νέα βιβλία τοποθετούνται σε περίοπτη 
θέση μέσα στη βιβλιοθήκη. Τοποθετούνται ευδιάκριτοι οδηγοί στα ράφια 
για την άμεση εύρεση του ζητουμένου και έτσι ο μαθητής αυτοεξυπηρε
τείται κερδίζοντας χρόνο. 

Οι εκθέσεις βιβλίων, με την ευκαιρία επετειακών εκδηλώσεων όπως 
της Ημέρας Μνήμης Μακαρίου, 25ης Μαρτίου, 1ης Απριλίου, Γιορτής της 
Μητέρας, Ημέρας της Δημοκρατίας, 28ης Οκτωβρίου και άλλων, συμβάλ
λουν θετικά στην προσέλκυση μαθητών και καθηγητών στη βιβλιοθήκη. 
Έχε ι καθιερωθεί σε αρκετά σχολεία με επιτυχία ο θεσμός της έκθεσης 
χριστιανικού βιβλίου, το άνοιγμα της οποίας γίνεται την 30ή Ιανουαρίου, 
ημέρα των Γραμμάτων. 

Για να εκπληρώσει το έργο της η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να χρη
σιμοποιείται όσο γίνεται περισσότερο από τους μαθητές. Σήμερα, είναι 
κοινή ομολογία, πως οι σχολικές βιβλιοθήκες δεν έχουν το ίδιο αναγνω
στικό κοινό όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η κίνηση, όσο πάει και λιγο
στεύει και αυτό φαίνεται από τις στατιστικές που κρατάμε κάθε μέρα. 
Προσπαθήσαμε να βρούμε τους λόγους που απομάκρυναν τα παιδιά και 
τους καθηγητές από τη σχολική βιβλιοθήκη. Καταλήξαμε στα εξής συμ
περάσματα: Οι πιο πολλοί έχουν στα σπίτια τους τη δική τους βιβλιοθήκη 
και απαραίτητα μια σειρά από μικρές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά καθώς και 
σχετικά βοηθήματα για τη μελέτη των μαθημάτων τους. Άλλος παρά
γων είναι η έλλειψη χρόνου από μέρους των μαθητών, ιδιαίτερα του Λυ
κείου. Η προπαρασκευή τους σε φροντιστηριακά μαθήματα για την κατά
κτηση μιας θέσεως στα Ανώτερα Πανεπιστήμια και Σχολές του εξωτερι
κού καθώς και της Κύπρου απαιτεί χρόνο πολύ. Για παράδειγμα, στο 
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Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και στην Παιδαγωγική Ακαδημία εισέρ
χονται, λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων, οι άριστοι μαθητές 
μεταξύ των αρίστων, και αυτό προϋποθέτει σκληρή δουλειά. Άλλος λό
γος απομάκρυνσης των παιδιών από τις σχολικές βιβλιοθήκες είναι η διά
δοση της τεχνολογίας και η αλλαγή του τρόπου ζωής που ακολούθη
σε. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το Video κατέλαβε σχεδόν όλο τον 
ελεύθερο χρόνο της οικογένειας. Όπως λέγεται, σήμερα τη νέα γενιά 
την πλάθει η τηλεόραση. Όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουν 
τα πράγματα. 0 μαθητής πρέπει να αγαπήσει το βιβλίο και το διάβασμα 
γιατί αυτό τον βοηθά στην πνευματική του καλλιέργεια. Η αγάπη για το 
βιβλίο πρέπει να καλλιεργείται στο παιδί από το Δημοτικό Σχολείο και 
πριν ακόμα. 

Πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο ο μαθητής, από τις πρώτες κιόλας μέρες 
πρέπει να μάθει που βρίσκεται η βιβλιοθήκη του Σχολείου του, όπως μα
θαίνει πού βρίσκεται η τάξη του. Όλοι οι μαθητές με βάση ένα πρό
γραμμα πρέπει να οδηγηθούν στη βιβλιοθήκη και να ξεναγηθούν από το 
βιβλιοθηκάριο με μια μικρή εισαγωγή πάνω στη λειτουργία, τη χρήση της 
βιβλιοθήκης και το σύστημα δανεισμού. Η εξοικείωση του μαθητή με το 
σύστημα ταξινόμησης και καταλογογράφησης θα τον βοηθήσει να κινείται 
άνετα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Πρέπει να αντιληφθεί μόνος του ότι για 
να επιτύχει τους στόχους του και να εκπληρώσει τα όνειρα του πρέπει 
να επεκταθεί πιο πέρα από τα σχολικά βιβλία που είναι υποχρεωμένος να 
διαβάζει. Για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, ή ακόμα και για την προσω
πική του ψυχαγωγία θα μπορεί να καταφεύγει στη βιβλιοθήκη όπου θα 
βρει το υλικό που τον ενδιαφέρει, γιατί μια βιβλιοθήκη είναι ένα εργαστή
ριο για έρευνα και αυτομάθηση για τον καθένα από μας. 

Αυτές ήταν οι απόψεις μας όσον αφορά τη χρήση των σχολικών βι 
βλιοθηκών και την αποδοτικότερη λειτουργία και προσφορά τους για το 
καλό της παιδείας μας και του τόπου μας, 
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