
ΑΡΧΗ 

Η πρωτοβουλία της χώρας και συγκεκριµένα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και 
της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης  να 
προτείνει την 28η Μαΐου σαν ηµέρα αφιερωµένη στον κατεξοχήν ναό της 
γνώσης, τη Βιβλιοθήκη, είναι ιστορικής σηµασίας. 

Οι Βιβλιοθήκες, Ειδικές, Ακαδηµαϊκές, Σχολικές, ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές, Ιατρικές 
είχαν και έχουν πάντα σαν στόχο να οδηγούν τον αναγνώστη στην 
πληροφορία. 

Αποτελούν χώρους όπου είναι συγκεντρωµένα τα πνευµατικά τεκµήρια και 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους  ανεξαιρέτως να έλθουν σε επαφή µε τη 
γνώση και να ενηµερωθούν για τον πλούτο του ανθρώπινου πνεύµατος. 

Η σηµασία λοιπόν που δίνεται στις Βιβλιοθήκες ακόµη περισσότερο την ηµέρα 
αυτή, η οποία εφεξής θα αποτίσει ένα φόρο τιµής στην πνευµατική 
δηµιουργία, τις βοηθά να ισχυροποιήσουν τις θέσεις τους και το ρόλο που 
διαδραµατίζουν στην επιµόρφωση του αναγνώστη  και την διερεύνηση του 
πνευµατικού του ορίζοντα.  

  



Η θέση αλλά και ο ρόλος των Λαϊκών (∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές) Βιβλιοθηκών 
έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω των µεγάλων αλλαγών στην 
οικονοµία, την κοινωνία, την πολιτική και διάφορους άλλους τοµείς 
παγκοσµίως µε αποτέλεσµα να αλλάζει και η προθυµία των διαφόρων 
κρατών- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. 

∆εν είναι τυχαίο πως όλη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ασχολείται ειδικά µε τη 
θέση και το ρόλο των Λαϊκών (∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές) Βιβλιοθηκών και αυτό 
το εισπράξαµε από την συµµετοχή µας στο Ευρωπαϊκό συνέδριο της EBLIDA 
που έγινε 7&8 Μαΐου µε θέµα: “A Library Policy for Europe” όπου ήταν 
έντονες οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων στις νέες απαιτήσεις . 

Συγκεκριµένα ο Πρόεδρος της EBLIDA Gerald Leitner επεσήµανε ότι είναι 
ώρα ν’ αλλάξουµε τρόπους προσέγγισης των χρηστών. Είναι  ώρα ν’ 
αλλάξουµε τρόπους σκέψης για το πώς θα προσελκύσουµε νέους 
αναγνώστες.  

Εκτός των άλλων πολύ εύστοχα επεσήµανε η πρόεδρος της IFLA Κα Claudia 
Lux “ η οικονοµική κρίση είναι πλέον εµφανής σε όλους τους τοµείς αλλά οι 
Λαϊκές (∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές) Βιβλιοθήκες είναι εδώ για να παρέχουν τη 
δωρεάν γνώση”. 

Οι Βιβλιοθήκες µπροστά στα νέα δεδοµένα καλούνται να αλλάξουν την µέχρι 
τώρα σχέση τους µε τον αναγνώστη, την παρούσα αλλά και την µελλοντική. 
Όπως πολύ καλά γνωρίζουµε όλοι, τα τελευταία χρόνια, µέσω της ψηφιακής 
σύνδεσης δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του αναγνώστη σε µια 
Βιβλιοθήκη και κατ’ αυτόν τον τρόπο παύει να ισχύει η χωροχρονική σχέση 
του µε το βιβλίο. 

Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς, καλούνται οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες να βρουν 
τρόπους προσέγγισης, να συνδυάσουν τις παραδοσιακές πολιτικές 
προσέλκυσης  του κοινού τους µε τις νέες δυνατότητες που τους επιτρέπουν 
να λειτουργήσουν ως χώρος συνεχόµενης κατάρτισης των πολιτών της 
τοπικής κοινωνίας, και να υιοθετήσουν νέες µεθόδους µε σκοπό να 
εξασφαλίσουν µια µακροχρόνια και αποτελεσµατική λειτουργία. 

Οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες για να πετύχουν τους σκοπούς τους θα πρέπει να 
στηρίξουν την εκπαίδευση και να προσφέρουν ισότιµα σε όλους, τις ίδιες 
ευκαιρίες για πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία. 

Μια υπεύθυνη Βιβλιοθήκη θα πρέπει να καλύπτει τις διαρκείς και αυξανόµενες 
ανάγκες των χρηστών της. 

Οι σηµερινές Βιβλιοθήκες δεν είναι πλέον ένας απλός χώρος συγκέντρωσης 
βιβλίων ούτε απευθύνονται σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της κοινωνίας.  

Μέσα από διάφορες προηγµένες υπηρεσίες οδηγούν στην πολύπλευρη 
πληροφόρηση αλλά και µορφωτική εµπειρία, βοηθούν στη θεµελίωση ενός 
υψηλότερου  επιπέδου δια βίου εκπαίδευση για τα µέλη µιας κοινότητας. 



Επιπλέον µια Λαϊκή Βιβλιοθήκη είναι ένας µοναδικός τόπος συνεύρεσης και 
συνλειτουργίας ατόµων που τους ενδιαφέρει εκτός από τη γνώση και την 
πληροφόρηση, και η ψυχαγωγία. 

Το να µπορεί µια Βιβλιοθήκη να επικοινωνήσει µε τους αναγνώστες της µέσα 
από κάποιες δράσεις και τρόπους προσέγγισης είναι κάτι πάρα πολύ 
σηµαντικό, αφού µε τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι της κοινότητας συναντιόνται, 
γνωρίζονται µεταξύ τους, αλληλεπιδρούν και συµµετέχουν σ’ έναν χώρο οικείο 
και φιλόξενο. Εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα µπορούν να 
λειτουργήσουν καθοριστικά στην προσέλκυση των νέων αναγνωστών. Και 
αυτό είναι το ζητούµενο. 

Πολλές Βιβλιοθήκες έχουν αναπτύξει προγράµµατα µε στόχο να 
προσεγγίσουν ένα ευρύτερο πλήθος ανθρώπων, τα οποία όµως για να 
πετύχουν θα πρέπει να διαθέτουν µοναδικότητα, πρωτοτυπία-φαντασία, 
προγραµµατισµό, οικονοµική ενίσχυση και για να εφαρµοστούν, διαφήµιση. 

Οι διαφηµιστικές καµπάνιες των προγραµµάτων αυτών είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµες και  θα πρέπει να είναι ελκυστικές, να συµµετέχουν σε αυτές 
εθελοντές, να υπάρχει συνεργασία µε ανθρώπους των τεχνών και των 
γραµµάτων και να δηµοσιεύονται στον τοπικό τύπο.  

Ακόµη χρειάζεται το ανάλογο επιστηµονικό προσωπικό που θα τα 
επανδρώσει και συνεχής αξιολόγηση. Επίσης είναι σηµαντικό να υπάρχει η  
διαρκής συνεργασία και µε τους διάφορους φορείς όπως υπουργεία,  
ιδρύµατα, µουσεία, σχολεία της περιοχής, αλλά και συνεργασία µε  άλλες 
Βιβλιοθήκες. Σηµαντική είναι και η ανεύρεση χορηγών.  

Μέσα από τις ενδιαφέρουσες δράσεις τους οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες µπορούν να 
προσφέρουν στα παιδιά και στους ενήλικες σύγχρονες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την απόκτηση αισθητικής αγωγής, να 
ενισχύσουν την καλλιέργεια του πνεύµατος και τη ενηµέρωση.  

Οι Βιβλιοθήκες θα πρέπει να δώσουν έµφαση στο άτοµο και στην αφύπνισή 
του αλλά και να δώσουν αξία στη γνώση και τα ερεθίσµατα των αναγνωστών . 

Οι περισσότεροι αναγνώστες που επισκέπτονται τις Βιβλιοθήκες είναι άτοµα 
µέσου ή ανώτερου µορφωτικού επιπέδου καθώς και παιδιά όπως έχουν δείξει 
διάφορες σχετικές έρευνες. Αυτό δείχνει όµως πως κάποιες άλλες κοινωνικές 
οµάδες απέχουν από τους χώρους των Βιβλιοθηκών και αυτό θα πρέπει να 
προβληµατίσει τους υπευθύνους έτσι ώστε να βρουν νέους τρόπους 
προσέγγισης. 

Ασθενείς, άνθρωποι σε σωφρονιστικά ιδρύµατα, µετανάστες, πρόσφυγες, 
αλλά και άλλες ευάλωτες κοινωνικές οµάδες όπως ηλικιωµένοι, άστεγοι, 
ναρκοµανείς, φτωχοί και αγροτικοί πληθυσµοί είναι µερικά µόνο δείγµατα 
οµάδων που απουσιάζουν από τη ζωή της Βιβλιοθήκης. Οι Βιβλιοθηκονόµοι 
θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουν τρόπους να φέρουν τα άτοµα αυτά στους 
χώρους της ανάγνωσης και της πληροφόρησης µε σκοπό την επιµόρφωση 
και την προσφορά πολλαπλών ευκαιριών. 



Θα πρέπει να τονιστεί,  ότι ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη όλων των στόχων 
µιας Λαϊκής Βιβλιοθήκης παίζουν οι υπάλληλοί της οι οποίοι θα πρέπει να 
είναι καλά εκπαιδευµένοι και πληροφορηµένοι, επικοινωνιακοί µε ανοικτό 
µυαλό και θέληση στο έργο που καλούνται να κάνουν. Θα πρέπει να µπορούν 
να έχουν προσωπική επαφή µε τους αναγνώστες έτσι ώστε να κατανοούν τις 
ανάγκες και τις απορίες τους και να δρουν στοχευόµενα δηµιουργώντας 
λύσεις σε κάθε πρόβληµα.   

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

� Έχουν ήδη αναφερθεί πολύ αξιόλογες προτάσεις από το Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου όπως: 

          Οµιλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, µουσικές και φιλολογικές βραδιές,    
εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής αλλά και άλλες συναντήσεις οι 
οποίες ζωντανεύουν τη Βιβλιοθήκη και ενώνουν τους αναγνώστες της.  

� Οι διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνονται κατά καιρούς στους 
χώρους της Βιβλιοθήκης βοηθούν στο να ενισχυθούν  οι σχέσεις µε 
τους αναγνώστες αλλά και µε την ευρύτερη κοινότητα στην οποία 
ανήκει αυτή  

� Οι οµάδες ανάγνωσης είναι επίσης µια πολύ γνωστή δραστηριότητα 
στους χώρους της Βιβλιοθήκης καθώς δίνει την ευκαιρία στους 
αναγνώστες να µιλήσουν για διάφορα βιβλία και για θέµατα που έχουν 
διαβάσει κατά καιρούς. 

� Επιπλέον θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες έτσι ώστε να µπορούν να επισκέπτονται εύκολα τους χώρους 
της Βιβλιοθήκης αλλά και να χρησιµοποιούν  το υλικό της σε µορφές 
που διευκολύνουν την πρόσληψη της γνώσης από µέρους τους (για 
παράδειγµα γραφή braile και οµιλούντα βιβλία για άτοµα µε 
προβλήµατα στην όραση) 

� Αναφορικά µε κοινότητες που είναι αποµακρυσµένες χωροταξικά από 
τις Βιβλιοθήκες, µπορούν να ληφθούν άλλα µέτρα όπως κινητές 
Βιβλιοθήκες, προγράµµατα σε καταυλισµούς τσιγγάνων, ανάγνωση 
βιβλίων σε σωφρονιστικά ιδρύµατα, στα νοσοκοµεία, στα γηροκοµεία, 
στα ΚΑΠΗ κ.α.   

� Οι Λαϊκές Βιβλιοθήκες από παροχείς υπηρεσιών µετατρέπονται 
σταδιακά σε δυναµικά Κέντρα Μάθησης και αναφέρω σαν παράδειγµα 
την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου µε το πρόγραµµα «∆ια Βίου 
Μάθηση» σε συνεργασία µε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του 
ΥΠΕΠΘ, το οποίο παρακολούθησαν 3000 ενήλικες σε διάστηµα 3 ετών 
και αφορούσε διάφορα µαθήµατα όπως Εκµάθηση Υπολογιστών µέχρι 
το επίπεδο E.C.D.L, ξένες γλώσσες κ.α 

� Παρουσιάσεις και ειδικές προβολές µε σκοπό την ενηµέρωση του 
κοινού της Βιβλιοθήκης. 

� Εκδόσεις λογοτεχνικών βιβλίων που έχουν γράψει οι ίδιοι αναγνώστες, 
µέλη της Βιβλιοθήκης. 



� Εκδόσεις παραµυθιών από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη που έχουν γράψει τα 
παιδιά των σχολείων ενός ∆ήµου, µε την βράβευση του καλύτερου 
παραµυθιού. 

� Απαγγελίες ποιηµάτων από τα µέλη της Βιβλιοθήκης σε ποιητικές 
βραδιές που οργανώνονται στον χώρο της 

� Στο χώρο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης µπορεί να υπάρχει αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων όπου  γίνονται συζητήσεις µεταξύ των µελών, 
ανάγνωση εφηµερίδων και περιοδικών. 

�  Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι φιλόξενος µε όµορφη διακόσµηση 
µε άνετους καναπέδες και παροχή ροφηµάτων όπως καφές, 
αναψυκτικά. 

� Στους χώρους αυτούς µπορούν να ακούνε µουσική οι νέοι και να 
συναντιόνται οι φίλοι µεταξύ τους κι έτσι αισθάνονται τον χώρο της 
Βιβλιοθήκης δικό τους µε αποτέλεσµα κάποια στιγµή να δανειστούν και 
κάποιο βιβλίο. 

  Ο µεγαλύτερος ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών είναι η ενσωµάτωση και 
αφοµοίωση των µεταναστών στον τόπο υποδοχής τους µε µαθήµατα 
γλωσσικά και πολιτιστικά. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ  

1.      Εθελοντές αναλαµβάνουν να βοηθήσουν στον χώρο της Βιβλιοθήκης 
τους µαθητές στα µαθήµατά τους, τους µαθαίνουν να διαβάζουν και να 
κάνουν τις εργασίες του σχολείου 

2.      Η Βιβλιοθήκη εκδίδει τα ενηµερωτικά της φυλλάδια στη γλώσσα των 
αλλοδαπών που είναι µέλη της. 

3.      Καθιερώνει σε εβδοµαδιαία βάση µαθήµατα ελληνικής γλώσσας για 
αρχάριους και προχωρηµένους 

4.      Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε εκτός της αναζήτησης των 
πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν να έχουν την δυνατότητα της 
επικοινωνίας µε τους οικείους τους.  

5.     Οργάνωση συζητήσεων στη γλώσσα των αλλοδαπών κάτι που 
επιτυγχάνεται πάντα µε την βοήθεια εθελοντών καθηγητών ή φίλων 
που γνωρίζουν διάφορες γλώσσες. 

6.      Η Βιβλιοθήκη να περιλαµβάνει στη συλλογή της βιβλία και εφηµερίδες 
στη γλώσσα των αλλοδαπών. (Στην Βιβλιοθήκη µας έχουµε βιβλία σε 9 
γλώσσες) 

7.      Εικαστικές Εκθέσεις στην Βιβλιοθήκη από τις χώρες των µεταναστών. 
Έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να επισκέπτονται συχνά την Βιβλιοθήκη να 
ψυχαγωγούνται  και να την αισθάνονται οικεία.  



 ΤΕΛΟΣ 

  

Αισθάνοµαι ότι πρέπει  να επισηµάνω  πόσο σηµαντικός είναι και ο ρόλος των 
καταρτισµένων βιβλιοθηκονόµων σε µια βιβλιοθήκη. 

Χωρίς την σηµαντική συµβολή τους δεν µπορούµε να οµιλούµε για  
αναβάθµιση Βιβλιοθηκών. 

Είναι µεγάλο ευτύχηµα πως στη χώρα µας έχουµε καταξιωµένους 
Βιβλιοθηκονόµους, «οι επιστήµονες της πληροφόρησης» , που παρ’ όλες τις 
αντίξοες συνθήκες, προσπαθούν να αναδείξουν τις Βιβλιοθήκες έτσι ώστε 
µέρα µε τη µέρα να καταλαµβάνουν τη θέση που τους αξίζει σε όλες τις 
βαθµίδες της παιδείας  και στην κοινωνία µας γενικά. 

Συνεπώς η µέρα αυτή τιµά πέρα από τις Βιβλιοθήκες και τους ίδιους τους 
Βιβλιοθηκονόµους, χωρίς τη συµβολή των οποίων κανένας από τους στόχους 
της Βιβλιοθήκης και τους τρόπους προσέγγισης νέων αναγνωστών δε θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί. 
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