Δίκτυο Βιβλιοθηκών με Λέσχες Ανάγνωσης
Μια σχέση με μέλλον ανάμεσα
σε αναγνώστες, βιβλία, βιβλιοθηκονόμους
Του ΒΑΣΙΛΗ ΡΟΥΒΑΛΗ*
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ι Βιβλιοθήκες και οι Λέσχες Ανά
γνωσης αποτελούν δύο δια
φορετικά πεδία ενδιαφέροντος,
τα οποία προοικονομούν τη συζήτη
ση για τον τρόπο λειτουργίας τους,
τη ειδικότερη χρησιμότητα τους, αλ
λά και την πολλαπλότητα τους -αμ
φότερες- σ' ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό-ψυχαγωγικό ρόλο που
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επιδιώκεται να διαδραματίζουν. Πρό
κειται για δύο θεσμικές βάσεις που
υποστηρίζουν τη βιβλιοφιλία, την
έρευνα, τη μελέτη και την ψυχαγω
γική διάσταση της ανάγνωσης.
Μέχρι πρότινος το δίκτυο των βι
βλιοθηκών όσο και οι Λέσχες Ανά
γνωσης αποτελούσαν σπάνιο ή ανύ
παρκτο εργαλείο για τον Ελληνα

αναγνώστη, μαθητή-φοιτητή, ερευ
νητή, συγγραφέα ή άλλον επαγγελ
ματία του εκδοτικού κλάδου. Η πρό
τερη εμπειρία από την καλλιέργεια
της κουλτούρας του βιβλίου μέσω
της δανειστικής βιβλιοθήκης όπως
και της συμμετοχής σε συναντήσεις
μεταξύ βιβλιόφιλων στο πλαίσιο της
Λέσχης Ανάγνωσης, υπήρξε μηδα-
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μινή έως και αποκαρδιωτική σε ευ
θεία σύγκριση με τα τεκταινόμενα
στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.
Στην περίπτωση των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών αξίζει -σχολιαστικά- να
προτάξω την προσωπική εμπειρία
από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρεθύ
μνου, στις αρχές της δεκαετίας του
1990, όπου η φιλότιμη υπάλληλος
δυσκολευόταν να με εξυπηρετήσει,
έναν νεαρό φοιτητή με ιστοριογρα
φικές αναζητήσεις λόγω έλλειψης
υποδομών, ταχύτητας στην ανεύρε
ση, πολλαπλότητα στις βιβλιογραφι
κές επιλογές και την προσβασιμότη
τα. (Εχουν όμως περάσει αρκετά
χρόνια από αυτή την κατάσταση, και
υποθέτω προς το καλύτερο...).
Ωστόσο, κρίνοντας στην προ
κειμένη περίπτωση τη λειτουργία των
βιβλιοθηκών σε συνάρτηση με τη λει
τουργία των Λεσχών Ανάγνωσης, αυ
τών που οργανώνονται στο πλαίσιο
των δράσεων του Εθνικού Κέντρου
Βιβλίου, μπορεί άμεσα να ειπωθεί ότι
το «πάντρεμα» είναι αναμφίβολα ου
σιώδες, αποδοτικό. Με την ιδιότητα
του υπευθύνου των Λεσχών Ανά
γνωσης στο ΕΚΕΒΙ διαπιστώνω -σε
τακτική βάση επικοινωνώντας με συν
τονιστές σ' όλη την ελληνική επι
κράτεια- την πρόθεση αναζήτησης
νέων, ελκυστικών τρόπων επανατοποθέτησης-εγκόλπωσης των βιβλιο
θηκών στην όποια τοπική κοινωνία.
Οι Λέσχες Ανάγνωσης προετοι
μάζουν ένα φυτώριο αναγνωστών ή
μάλλον, ας ειπωθεί διαφορετικά, επα
ναπροσδιορίζουν τη σχέση του ανα
γνώστη με τον περιβάλλοντα χώρο,
επιτρέπουν την αξιοποίηση σε με
γάλο βαθμό των βιβλιοθηκών με όλες
τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους
- ενδεικτικά τον δανεισμό και τον διαδανεισμό, τη διευκόλυνση των χρη
στών όσον αφορά τη συγκέντρωση
βιβλιογραφίας για συγκεκριμένες θε
ματικές, την προώθηση της αναγνω
σιμότητας και της διά βίου εκπαί
δευσης, την προσβασιμότητα σε
ΑΜΕΑ, την εναλλακτική και ποιοτικά
εμπλουτισμένη χρήση του Διαδικτύου,
την εκπαίδευση στις νέες τεχνολο
γίες, όσο βεβαίως και τις εκδηλώσεις
που μπορούν να λαμβάνουν χώρα εν
τός της βιβλιοθήκες είτε να οργα
νώνονται εξ αφορμής και με την αι
γίδα της.
Αναφορικά με τη Λέσχη Ανάγνω
σης Κορώνης, για να σας δώσω ένα

μικρό δείγμα «γραφής» από τη συλλειτουργία λέσχης με την τοπική δη
μοτική βιβλιοθήκη, είναι αξιοσημεί
ωτο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη
τοπική βιβλιοθήκη απέκτησε, κατά
κοινή ομολογία της πλειονότητας των
κατοίκων του δήμου (που επίσημα
αριθμεί περίπου 5.000 δημότες), έναν
πραγματικό λόγο ύπαρξης αφ' ης
στιγμής τα μέλη της λέσχης αποφά
σισαν να συναντιούνται στην αίθου
σα της βιβλιοθήκης. Με δεδομένο ότι
το κτήριο ήταν παλαιό, κλειστό για
πολλά χρόνια και με επαναλειτουρ
γία του μόλις κατά την τελευταία
4ετία, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέ
φρασαν την απορία για τον λόγο
ύπαρξης του μέχρι τότε... Παρ' όλα
ταύτα, σύντομα διαφάνηκε η ανα
τροπή αυτής της εικόνας. Η βιβλιο
θήκη αξίωσε να ανοίγει κάθε από
γευμα -μέρα παράμερα- με τους
μαθητές του διπλανού φροντιστηρί
ου να περνούν την πόρτα της στα
διαλείμματα, με τους συμμετέχοντες
της Λέσχης Ανάγνωσης να αναζητούν
βιβλία παλαιότερα που ίσως θα μπο
ρούσαν να προτείνουν στην επόμε
νη συνάντηση προς ανάγνωση και
συζήτηση, με τους ξένους, τους αλ
λοδαπούς μετοίκους της μικρής κω
μόπολης να «ξεθαρρεύουν» και να
χαρίζουν δικά τους βιβλία (σε γλώσ
σες όπως γερμανικά ή ολλανδικά και
γαλλικά) ώστε να εμπλουτιστεί ο κα
τάλογος των προς δανεισμό βιβλίων.
Η εντύπωση που σχηματίζει κα
νείς από ανάλογες περιπτώσεις πι
στοποιεί τη γενικότερη ιδέα (αυτό
που λέγεται και γράφεται στον ειδι
κό Τύπο περί βιβλίου) πως οι σημε
ρινοί αναγνώστες έχουν σταδιακά
αλλάξει τους κανόνες της αναγνω
στικής συμπεριφοράς τους ξεφεύ
γοντας από τις συμβατικές και πα
ραδοσιακές συνήθειες. Με άλλα λόγια,
η βιβλιοθήκη έχει εξελιχθεί πλέον ως
«ιερός χώρος» ανάγνωσης, δεν είναι
πια το αυστηρό και ίσως νυσταλέο
αναγνωστήριο αλλοτινών εποχών,
αλλά έχει προσλάβει τον ρόλο ενός
πόλου, ενός κομβικού σημείου, για
τον βιβλιόφιλο καθημερινό άνθρω
πο, τον τακτικό και απαιτητικό ανα
γνώστη που θεωρεί την επαφή με τα
βιβλία μια σοβαρή δραστηριότητα,
προσεκτική και ελκυστική για πα
ράλληλες δράσεις. Αυτό το modus
legendi, ο νέος τρόπος ανάγνωσης
χωρίς ταμπού ή υπεροψίες, οδηγεί

εν χορδαίς και οργάνοις τα μέλη των
Λεσχών Ανάγνωσης να προτιμούν τη
χρήση των βιβλιοθηκών, να οργα
νώνουν εκεί τις συναντήσεις τους, να
αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους
προσφέρει ο χώρος. Όλα αυτά, κά
νοντας μια μικρή επεξηγηματική πα
ρένθεση, είναι αισιόδοξα, θετικά και
γεμάτα υποσχέσεις για το αύριο.
Επιστρέφοντας στις Λέσχες Ανά
γνωσης, αξίζει να σημειωθεί ότι πά
γιος στόχος του ΕΚΕΒΙ, ανάμεσα
στους άλλες δράσεις και την πολιτι
κή λειτουργίας του, είναι η ενίσχυση
και η προώθηση της ανάγνωσης. Ως
εκ τούτου, δημιουργώντας την υπο
δομή των Λεσχών Ανάγνωσης (εδώ
και μία τριετία) προσδοκά να συνει
σφέρει στο θέμα των βιβλιοθηκών,
θεωρώντας ότι πρόκειται για έναν
σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του
βιβλίου.
Εστω κι να δεν έγκειται στις αρ
μοδιότητες του, το ΕΚΕΒΙ προτρέπει
τις συναντήσεις των Λεσχών Ανά
γνωσης σε χώρους βιβλιοθηκών. Και
με αυτό το σκεπτικό προβαίνει στη
συνεργασία με την Ενωση Ελλήνων
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων
Πληροφόρησης αφού, εκ των πραγ
μάτων, ο κοινός στόχος της βιβλιο
φιλίας και της αύξησης της αναγνω
σιμότητας είναι δεδομένος για
αμφότερους τους φορείς. Η δημι
ουργία ενός Δικτύου Βιβλιοθηκών με
Λέσχη Ανάγνωσης κρίνεται απαραί
τητη, με σαφή και συγκεκριμένα αν
ταποδοτικά οφέλη. Η αρχή έχει ήδη
γίνει (με 58 δηλώσεις συμμετοχής)
και αναμένεται η συνέχεια.
Ο δρόμος είναι ανοιχτός, οι προ
οπτικές μεγάλες, όπως και υλοποι
ήσιμες οι φιλοδοξίες τόσο για τους
ακάματους βιβλιοθηκονόμους όσο
και τους υπόλοιπους κρίκους στην
αλυσίδα του βιβλίου, αυτούς δηλα
δή που πιστεύουν στο κείμενο ως φε
τίχ, στην απόλαυση της γραφής και
της ανάγνωσης, της δημιουργίας.

* 0 Βασίλης Ρούβαλης
υπεύθυνος wv Λεσχών

είναι

Ανάγνωσης

του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
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