
 

Βαϊτσάκης, Α. «Σχολική βιβλιοθήκη: σκοποί και στόχοι», Συνεργασία, αρ. 1 

(Απρίλιος 2010) www.goethe.de/synergasia 

1 

χολική βιβλιοθήκη: σκοποί και στόχοι 
 

Αθανάσιος Βαϊτσάκης 
ΔΤΔΠ Βηβιηνζεθνλφκνο 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
abaitsakis@uowm.gr 

 
Περίληψη 

Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε απνζθνπεί ζην λα ππνβνεζήζεη ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ 

πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν. Δίλαη έλαο ρψξνο δσληαλφο, φπνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 
εξεπλνχλ, λα ραίξνληαη ηε ραξά ηεο έξεπλαο θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Μηα ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε ππνηππψδεο ή νινθιεξσκέλε, θησρηθή ή πινχζηα, ππνιεηηνπξγψληαο ή έρνληαο 
πινχζηα δξαζηεξηφηεηα δελ απνηειεί έλαο είδνο πνιπηειείαο· είλαη ζπκπιήξσκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα 

παξνπζηάζεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο κηαο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. Οη ζθνπνί θαη νη 
ζηφρνη απηνί είλαη θνηλνί γηα φια ηα ζρνιεία· θαη ε επίηεπμή ηνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ίδξπζε κηαο θνηλσλίαο κάζεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αλ κηα 
θνηλσλία αλεβάδεη ην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηεο 

βάζε, ηφηε είλαη εχθνιν λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ. 
 

Η σχολική βιβλιοθήκη 
 

Η βηβιηνζήθε ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, ζε εθείλν κε ηνπο αλνηρηνχο νξίδνληεο θαη ην κνληέξλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, είλαη ε θαξδηά ηνπ. Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε γηα λα κπνξέζεη λα 

απνηειέζεη νπζηαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ παξάγνληα, πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ αξράο πιήζνο θαη 

πνηθηιία ρξήζηκνπ πιηθνχ, ηφζν ζηε δηδαζθαιία φζν θαη ζηελ ππνβνήζεζε ηεο κάζεζεο 

(Νηειφπνπινο 2005, ζζ. 16-19). 

 

Η θηινζνθία ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ζπκβαδίδεη κε ηελ εδξαίσζε λέσλ, ξηδηθά 

δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ζρέζεηο δαζθάινπ θαη καζεηή. 

Τν παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο αληηθαηαζηάζεθε πξννδεπηηθά, ζηελ 

πνξεία ηνπ 20νχ αηψλα, απφ έλα άιιν «καζεηνθεληξηθφ». Ο δάζθαινο δελ ζεσξείηαη ν 

απνθιεηζηηθφο πνκπφο ηεο γλψζεο ή παληνγλψζηεο, απζεληία, αιιά ζπληνληζηήο ηεο 

κάζεζεο. Ο καζεηήο δελ ρξεζηκνπνηεί ην έλα θαη κνλαδηθφ εγρεηξίδην γηα θάζε κάζεκα. 

Αληίζεηα, παξαθηλείηαη λα δηαηππψζεη ηα δηθά ηνπ εξσηήκαηα, λα επηιέμεη ηηο πιεξνθνξηαθέο 

πεγέο θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (απηνκφξθσζε). Με άιια ιφγηα, σζείηαη λα αλαπηχμεη 

θξηηηθή θαη εξεπλεηηθή ζθέςε. Η γλψζε δελ ζεσξείηαη σο θάηη δεδνκέλν, αιιά θάηη πνπ 

νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά θαη δηα βίνπ (Αξβαλίηε 2008, ζζ. 50-51). 

 

Η βηβιηνζήθε ζήκεξα θαιείηαη λα θαιχςεη ηελ απνπζία ηεο γεηηνληάο, ηνπ παηρληδηνχ ζην 

δξφκν, ησλ παξακπζηψλ ηεο γηαγηάο. Καιείηαη λα αγθαιηάζεη ηνλ παηδηθφ απζνξκεηηζκφ θαη 

ηελ παηδηθή αλαζθάιεηα, λα γίλεη δηέμνδνο ζην βαξπθνξησκέλν πξφγξακκα ηνπ ζεκεξηλνχ 

καζεηή, ραξίδνληάο ηνπ έλα θφζκν βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, παηρληδηψλ, δηαθαλεηψλ, δίζθσλ θ.ιπ. 
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Η αγάπε γηα ην δηάβαζκα δελ είλαη κηα έκθπηε ιεηηνπξγία γηα θαλέλα άλζξσπν αιιά 

απνθηάηαη κέζσ κηαο καθξνρξφληαο θαη ζπζηεκαηηθήο παηδείαο πνπ δελ έρεη θαηαλαγθαζηηθφ 

θαη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Μηαο παηδείαο πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο πνηφηεηαο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην αληηθείκελν πνπ πξνζθέξεηαη αγαπηέηαη κφλν φηαλ δηαγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη 

πξνθαιεί επραξίζηεζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο έλα παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο απνξξίπηεη 

έλα βηβιίν δίρσο ρξψκαηα θαη πσο μεηξειαίλεηαη ζηε ζέα κηαο έληνλεο εηθφλαο κε ρξψκαηα θαη 

ζρήκαηα πνπ εμάπηνπλ ηε θαληαζία (Σσηεξνπνχινπ 1993, ζζ. 121). 

 

«Όξγαλνλ παηδείαο ε ρξήζηο ησλ βηβιίσλ εζηί θαη απφ ηνχησλ, σο απφ πεγήο, ηελ επηζηήκελ 

ηεξείλ ζπκβέβεθε», ιέεη ζην «Πεξί παίδσλ αγσγήο» βηβιίν ηνπ ν Βνησηφο παηδαγσγφο 

Πινχηαξρνο εθθξάδνληαο κηα γεληθή αιήζεηα. Αλ ην ζρνιείν καδί κε ηε βηβιηνζήθε ηνπ 

απνηειέζεη ηε γέθπξα πνπ ζα ζπλδέζεη ηνλ πιηθφ θφζκν κε ηνλ πλεπκαηηθφ, ηε δσή κε ην 

πλεχκα, ηελ πξάμε κε ηε ζεσξία, ην παξειζφλ κε ην παξφλ, ην κέιινλ κε ην αηψλην, ηφηε 

είλαη βέβαην φηη ζα επεξεάζεη αλακθίβνια θαη ηελ θνηλσλία ησλ κεγάισλ, αθνχ ε ηειεπηαία 

ζα απνηειείηαη απφ ηνπο έσο ρζεο καζεηέο (Παπαγηάλλε 1972, ζζ. 118-119). 

 

«Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη ην ραιχβδηλνλ ηνπ ζρνιείνπ νπινζηάζηνλ θαη ην απφξζεηνλ 

απηνχ θξνχξηνλ, δηα ησλ νπνίσλ νη δάζθαινη ζα ληθήζνπλ θάζε ερζξφλ ηνπ έξγνπ ησλ θαη 

ηεο πξνφδνπ θαη ζα ζκηιεχζνπλ ραξαθηήξαο ηειείνπο θαη πξνζσπηθφηεηαο ηδαληθάο». Η 

ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζε θάζε ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκά ηνπ. Απηή ζα 

πινπηίδεηαη κε βηβιία, ηα νπνία φρη κφλν νη καζεηέο ζα κειεηνχλ αιιά θαη νη δάζθαινη. Ο 

δάζθαινο πξέπεη λα γλσξίδεη πνιιά, λα δηδάζθεη πνιιά, γηα λα αθνκνηψλνπλ νη καζεηέο ιίγα. 

Τα πνιιά φκσο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη, ζα ηα κάζεη κε ηε κειέηε ησλ επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ 

ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. Δθηφο απηνχ ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζα 

είλαη ν ππξήλαο ηεο δεκηνπξγίαο καζεηηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη βηβιηνζεθψλ ηάμεο (Σηαζφπνπινο 

1960, ζζ. 33-34). 

 

Τελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο είραλ θαηαλνήζεη νη πξφγνλνί καο επί 

ηνπξθνθξαηίαο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη ιφγηνη εθηφο ηνπ φηη θξφληηδαλ θαη βνεζνχζαλ ζηελ 

ίδξπζε βηβιηνζεθψλ θαηά ηφπνπο, πνιιέο θνξέο θαη κε επηζηνιέο θαη ζπκβνπιέο πξνο 

δηάθνξνπο παξάγνληεο ζπληζηνχζαλ ηελ ίδξπζε ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ. Ο ζνθφο Φίνο ιφγηνο 

Αδακάληηνο Κνξαήο έγξαθε πξνο ηνπο Σκπξλαίνπο: «Θέιεηε λα επδνθηκήζεη ην ζρνιείν ζαο; 

Πξέπεη λα αξρίζεηε απφ ην λα θαηαζηήζεηε βηβιηνζήθε θαιή θαη πινπζία…». 

 

Αλ γηα ηελ επνρή ηνπ Κνξαή ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ήηαλ απιψο αλαγθαία, ζήκεξα ε χπαξμή 

ηεο είλαη απαξαίηεηε θαη επηηαθηηθή. Γελ λνείηαη ζχγρξνλν ζρνιείν ρσξίο βηβιηνζήθε. Γχν 

θπξίσο ιφγνη επηβάιινπλ ηελ αλάγθε απηή: ε ξηδηθή αιιαγή ησλ ζθνπψλ θαη ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, θαη ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 
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Απαίηεζε ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο είλαη λα κε δεζκεχνληαη νη καζεηέο απφ ην δηδαθηηθφ 

εγρεηξίδην, αιιά λα κειεηνχλ θαη άιια βηβιία γηα λα πινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα 

ιχλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο. Ο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε δηδαθηηθή χιε ηνπ ζρνιείνπ 

πξννξίδεηαη κφλν ζην λα δίλεη εξεζίζκαηα, λα μππλά πλεπκαηηθέο δπλάκεηο, λα αλαπηχζζεη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ θαη λα σζεί ζηελ απηελεξγφ εξγαζία θαη κάζεζε. 

 

Γελ αξθεί ε ίδξπζε ηεο βηβιηνζήθεο, πξέπεη θαη ε κέζνδνο ηεο δηδαζθαιίαο λα είλαη ηέηνηα, 

ψζηε λα παξαθηλεί ηνπο καζεηέο ζηε κειέηε, λα δεκηνπξγεί εξσηήκαηα, ζηα νπνία ν 

δηδάζθσλ δελ ζα δίλεη άκεζα απάληεζε, αιιά ζα παξαπέκπεη ζηε κειέηε ησλ αλαγθαίσλ 

βηβιίσλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κειεηνχλ γηα λα δψζνπλ απάληεζε ζηηο απνξίεο ηνπο θαη λα 

πινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Φξεηάδεηαη πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο λέεο κεζφδνπο, 

επίζεο πξέπεη νη δχν παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο, δηδαζθαιία θαη βηβιηνζήθε, λα ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια θαη ζε ζπλεξγαζία. Αιιηψο ε βηβιηνζήθε θαηαληά πεξηηηή δηαθφζκεζε θαη 

πνιπηέιεηα (Φαξαιακπφπνπινο 1963, ζζ. 32-38). 

 

Η εηθφλα ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, απνηειεί πξνθαλψο έλα πξννδεπηηθφ παξάγνληα ζηε 

ιεηηνπξγία θαη δξάζε ελφο ζρνιείνπ. Μηα ηέηνηα βηβιηνζήθε δελ ζπκκεηέρεη απιψο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά έρεη πνιχ πςειφηεξνπο ζηφρνπο 

(Νηειφπνπινο 1998, ζζ. 104). 

 

Τν δηθαίσκα ζηε γλψζε θαη νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη δχν απφ ηα βαζηθά 

ζπλζήκαηα ηεο λενιαίαο ζήκεξα. Σχλζεκα γξακκέλν φρη ζηνλ ηνίρν, αιιά ζην δηαδίθηπν. 

Γλψζε: έλα πνιχηηκν αγαζφ, κηα κεγάιε πξφθιεζε, κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην 

κέιινλ ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ρψξαο, ηνπ πιαλήηε. 

 

Η πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο απ’ φινπο απνηειεί ηε κεγάιε 

πνιηηηθή πξφθιεζε ηεο επνρήο καο. Οη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Γηακαληνπνχινπ 2002, ζζ. 6). 

 

Αλ δερηνχκε φηη ε απνζηνιή ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηφζν απφ ηνπο 

καζεηέο φζν θαη απφ ην πξνζσπηθφ λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί ρξήζηεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ (American Association of School Libraries and Association for Educational 

Communications and Technology 1988, pp. 1-2), ηφηε δελ λνείηαη πηα εθπαίδεπζε ρσξίο ηηο 

ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο. Οη καζεηέο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη πιένλ ηελ αλάγθε λα 

απηελεξγήζνπλ γηα λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε πνπ ηνπο θαηαθιχδεη, κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

ξπζκνχο θαη κε λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο. Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη φια 

απηά ηα θαηλνηνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνυπνζέηνπλ απηελέξγεηα, θαληαζία, πξσηνηππία, 
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έξεπλα, θξηηηθή ζθέςε, αιιά θαη λα δσληαλέςεη παιηέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πξνζθέξνληαο 

κηα λέα δηάζηαζε ζηε κάζεζε (Οκάδα έξγνπ ησλ Σρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ 2002, ζζ. 7). 

 

κοποί της σχολικής βιβλιοθήκης 

 

Βέβαηα, νη βαζηθνί ζθνπνί κηαο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, είλαη ε εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ έξεπλαο 

θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ε ππνβνήζεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο κέζσ ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ θαη ησλ βηβιίσλ γλψζεσλ. 

Αθφκα κηα θαιά νξγαλσκέλε βηβιηνζήθε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν λα παξέκβεη 

αληηζηαζκηζηηθά γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ κε πξνλνκηνχρα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

θαη κνξθσηηθά ζηξψκαηα, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ην 

εμσζρνιηθφ βηβιίν (Μπνπινχκπαζεο 2010, ζζ. 39-40). 

 

Δπηπιένλ ην ζρνιείν θαη ε βηβιηνζήθε ζαλ βνήζεηα ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα έρνπλ ζαλ 

ζηφρνπο θαη ζθνπνχο λα κάζνπλ ζην παηδί λα εθθξάδεηαη, λα θαληάδεηαη, λα ζθέθηεηαη, λα 

ζπγθξίλεη, λα θξίλεη, λα επηιέγεη. Η βηβιηνζήθε, ζε αληίζεζε κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα: α) Γελ 

έρεη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα β) Γελ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, αιιά πνηθηιία πιηθνχ γηα 

θάζε ζέκα θαη θάζε ειηθία θαη γ) Γελ έρεη ραξαθηήξα ππνρξεσηηθφ. 

 

τόχοι της σχολικής βιβλιοθήκης 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο είλαη λα ζηεξίδεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ κε δηάθνξα κέζα. Πξέπεη λα δηαζέηεη ην αλάινγν πιηθφ πνπ απνηειείηαη φρη κφλν 

απφ βηβιία αιιά θαη απφ δηάθνξα νπηηθναθνπζηηθά πιηθά (ζιάτληο, ηαηλίεο, CD, επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα θ.ά.). Γη’ απηφ ην ιφγν ε βηβιηνζήθε έρεη πάξεη ηηο νλνκαζίεο «Κέληξν κάζεζεο», 

«Κέληξν δηδαζθαιηθψλ πιηθψλ». Γειαδή, γηα θάζε κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν, 

πξέπεη λα ππάξρεη αλάινγν πιηθφ ζηε βηβιηνζήθε, ψζηε λα βνεζά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

αλάζεζε εξγαζίαο ή ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ, απηή ε δηεχξπλζε κπνξεί λα είλαη 

θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ δάζθαιν ή ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο παηδαγσγηθήο πνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί κφλνο ηνπ ην πιηθφ (Οηθνλφκνπ & Παξξά 

2000, ζζ. 9). 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο κηαο δπλακηθήο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο είλαη θνηλφο ζε φια ηα ζρνιεία (Davies 

1969, ζ. 18). Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη φκσο αληαλαθινχλ ηε θηινζνθία ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζρνιείνπ, ζπκβαδίδνπλ κ’ απηήλ θαη ηελ ππνζηεξίδνπλ (Νηειφπνπινο 1998, ζζ. 102). 

Οη ζηφρνη απηνί είλαη νη εμήο: 

- ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζηεξίδεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ κε δηάθνξα 

κέζα θαη κε δηάθνξεο κνξθέο πιηθνχ, 
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- ε ζηήξημε ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηα καζήκαηα, 

φπσο απηά εθθξάδνληαη ζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

- ε επζχλε ηεο βηβιηνζήθεο λα δεκηνπξγήζεη ζσζηέο επηζπκεηέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε 

γλψζε, ζην δηάβαζκα θαη ζην βηβιίν, 

- ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζεο νξγάλσλ πιεξνθφξεζεο θαη 

ςπραγσγίαο, 

- ε θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο κέζα απφ ηε βηβιηνζήθε, 

- ε εκπέδσζε ελφο δεκνθξαηηθνχ ηξφπνπ δσήο. Απηφ θπξίσο ζεκαίλεη φηη ην παηδί 

πξέπεη λα ζέβεηαη ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη θνηλά θαη 

θνηλφρξεζηα, 

- λα κάζνπκε ζηα παηδηά λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο (Καθνχξεο 1998, ζζ. 100), 

- λα κάζεη ην παηδί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εγθπθινπαίδεηεο, ηα ιεμηθά θαη λα κάζεη λα 

ςάρλεη κέζα ζηα βηβιία γηα πιεξνθνξίεο (Οηθνλφκνπ & Παξξά 2000, ζζ. 9) 

- ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θηιαλαγλσζίαο (Παπαγηάλλε 1972, ζζ. 121), 

- ε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε πινχζηαο ζρνιηθήο δσήο, πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, 

- ε δηάζεζε πιηθνχ γηα θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

- ε δηδαζθαιία ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο κηαο ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο θαη ηξφπσλ 

ρξεζηκνπνίεζήο ηεο (Οηθνλφκνπ 1998, ζζ. 86-87). 

- ε ππνθίλεζε θαη ε παξνρή εξεζηζκάησλ ζηε θαληαζία θαη ζην εξεπλεηηθφ πλεχκα ηνπ 

καζεηή, 

- ε φμπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ καζεηή, 

- ε θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε, 

- ε δηα βίνπ κάζεζε 

- ε ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ καζεηή κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, 

- ε επηθνηλσλία ηνπ καζεηή, κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ή νξγαλσκέλσλ εθδειψζεσλ, 

κε άιια κέιε δηαθφξσλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ θαη ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζε 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δεηήκαηα. 

 

Οη ζηφρνη φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ είλαη ζαθείο θαη μεθάζαξνη, απέρνπλ φκσο πνιχ απφ 

ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η ίδξπζε ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ζηε ρψξα καο 

βξίζθεηαη ζε ππνηππψδε ζηάδην πφζν κάιινλ ε ιεηηνπξγία ηνπο. Τα ειιελφπνπια πνηέ δελ 

γεχηεθαλ ηηο πλεπκαηηθέο ραξέο θαη ηηο αλαγλσζηηθέο ράξεο πνπ πξνβιέπεη θαη πξνκεζεχεη ε 

βηβιηνζήθε ζην ζρνιείν ηνπο, δίπια ζηελ αίζνπζα πνπ δέρνληαη ηε γλψζε θαηά ηνλ 

παξαδνζηαθφ ζπκβαηηθφ ηξφπν, κε βηβιία απέρνληα απφ ηελ πςεινχ βαζκνχ επηζηεκνληθή 

γλψζε. Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε πνηέ δελ αληηκεησπίζηεθε σο ην εθηειεζηηθφ θέληξν κηαο ζεηξάο 
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επηηειηθψλ ζρεδηαζκψλ, σο ν εθαξκνζηήο ηεο θηινζνθίαο γηα κηα πνιηηηθή παξαγσγνχ 

παηδείαο (Νηειφπνπινο 2005, ζζ. 77-79). 

 

Όινη καο, σο πνιίηεο, σο άλζξσπνη, σο εξγαδφκελνη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν πξέπεη λα 

αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο ζην βαζκφ πνπ αλαινγνχλ ζηνλ θαζέλα καο θαη λα θνηηάμνπκε 

ην κέιινλ ζηα κάηηα. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ιεηηνπξγήζνπκε άκεζα ηηο κέρξη ηψξα 

ππάξρνπζεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαη λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη 

εληππσζηαθά. Τέινο πξέπεη επηηέινπο λα βνεζήζνπκε φινη ψζηε νη ζεσξίεο θαη ηα ιφγηα λα 

γίλνπλ πξάμε. 
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