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Σε μια εποχή που η πρόσβαση στη γνώση μέσα από την
αναζήτηση της πληροφορίας σε επιστημονικά περιοδικά
και βάσεις δεδομένων συνιστά βασικό εργαλείο εκπαίδευ
σης και έρευνας η ελληνική πολιτεία στερεί από την ακα
δημαϊκή - ερευνητική κοινότητα το θεμελιώδες της δικαίωμα
μη φροντίζοντας να είναι συνεπής στις συμβατικές υπο
χρεώσεις που καλείται να εκπληρώσει.
Το πρόβλημα που έχει ανακύψει εδώ και ένα χρόνο λό
γω της μη καταβολής συνδρομών δυστυχώς μέχρι και
σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο.
Η παρουσία του Καθηγητή Β. Παπάζογλου και πρώην Προ
έδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθη
κών στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαί
δευσης μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα βρεθεί σύντομα
λύση αν και αυτό δεν αναιρεί τα λάθη και τις παραλείψεις
προηγούμενων ετών που μας οδήγησαν στη σημερινή
κατάσταση. Η απόσυρση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου Καθηγητή Α. Τρούμπη ως ένδειξη διαμαρτυρίας
για το αδιέξοξο που έχει δημιουργηθεί επιβεβαιώνει δυ
στυχώς την τραγική κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά ση
μειώνει ο ίδιος στο έγγραφο απόσυρσης του στα μέλη της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
«Οι διαχρονικές ευθύνες της Πολιτείας είναι προφανείς:
όπως λέω και στην ανωτέρω συνημμένη επιστολή μου,
υπάρχουν πράγματα μη-ανεκτά, όσον καλή κι αν είναι η γε
νική πρόθεση. Αδυνατώ να δεχθώ ότι η γενική βλακώδης
γραφειοκρατία και διαχειριστική λαγνεία των υπηρεσιών
δύνανται να υπερτερούν της πολιτικής απόφασης και της
στρατηγικής βάθους. Πανεπιστήμια χωρίς βιβλιοθήκες δεν
υπάρχουν πουθενά στον κόσμο, ερευνητές χωρίς βιβλιο
γραφία είναι ανέκδοτο, όπως και τα greek statistics! Πού;
Στην Ελλάδα της ψηφιακής σύγκλισης; Να κάνουν τη δου
λειά τους και να την κάνουν έγκαιρα, γρήγορα και σω
στά! Όλα τα άλλα, υπολείπονται της ουσίας... Πώς θα συμ
μετάσχω σε εκλεκτορικά νέων συναδέλφων, συζητώντας
περί δημοσιεύσεων και impact factor, όταν επί καιρώ δεν
θα μπορούν να διαβάζουν τη διεθνή βιβλιογραφία; Πώς θα
διευθύνω διδακτορικά και μεταπτυχιακές διατριβές, νέων
ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες;
Γιατί να πάει μια σειρά φοιτητών χαμένη; Στο όνομα του
υψηλού επιπέδου σχεδιασμού του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ, που
διαρκεί 3 χρόνια τώρα; Όχι, από εμένα...» Η Ένωση Ελ
λήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων ζητάει την άμε
ση παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων κ. Άννας Διαμαντοπούλου προκειμένου
έστω και την ύστατη αυτή στιγμή να βρεθεί λύση και να δια
σφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στις επιστημονικές πη
γές που παρέχονται από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο
μέλλον.
Με δεδομένο ότι οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες έχουν
δεχθεί από το Μάιο του 2009 σοβαρά πλήγματα να επανε
ξεταστεί το πλαίσιο της οργανωτικής - λειτουργικής δομής
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τους και να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που
θα τις ενισχύσουν τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και με
την περαιτέρω ανάπτυξη - αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχουν στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Θα επιθυμούσαμε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου και
διαπρεπής πανεπιστημιακός δάσκαλος να αναθεωρήσει
την απόφαση του και να συνεχίσει να στέκεται αρωγός και
συμπαραστάτης των βιβλιοθηκών και των εργαζομένων
σ'αυτές. Ελπίζουμε να μην ισχύσει τούτη τη φορά η ρήση
του ποιητή:

«Και στο πα, μη λαξεύεις άλλους σταυρούς, πάντα κά
ποιος βρίσκεται να σταυρωθεί»
Το ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επι
στημόνων Πληροφόρησης. Συμμετοχή της Ένωσης Ελ
λήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρη
σης (ΕΕΒΕΠ) στη Δημόσια Διαβούλευση για τη Δια Βίου
Μάθηση που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παι
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ( 9 - 1 7 Φε
βρουαρίου 2010)
Οι Βιβλιοθήκες ως πυλώνες της Δια Βίου Μάθησης

Στην Κοινωνία της Γνώσης, όπου η Εκπαίδευση και η
δια βίου μάθηση είναι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης και προ
όδου, η ολοκληρωμένη παιδεία αποτελεί τόσο προϋπόθε
ση, όσο και βασικό εργαλείο για την επιβίωση και την
ανάπτυξη μιας χώρας, καθώς δημιουργεί πολίτες που δια
θέτουν την απαραίτητη κατάρτιση και τις κατάλληλες ικα
νότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να αντι
μετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό σε μα εκ των πραγμάτων
διεθνοποιημένη οικονομία.
Κεντρικό ρόλο στη νέα υποδομή μάθησης διαδραματί
ζουν οι βιβλιοθήκες, οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα
καλλιέργειας των απαιτούμενων νέων δεξιοτήτων πρόσ
ληψης της γνώσης.
Οι βιβλιοθήκες συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικής εκ
παίδευσης για όλους, υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός ου
σιαστικού και ευέλικτου πλαισίου δια βίου μάθησης που πε
ριλαμβάνει τις δυνατότητες για αυτομόρφωση-αυτορρύθμιση
συμπεριφοράς και στάσεων και αποτελούν μέρος της βα
σικής υποδομής για την προώθηση της έρευνας σε όλα τα
επίπεδα.
Στη σύγχρονη εποχή πληροφόρησης ο ρόλος των βι
βλιοθηκών είναι για την εξέλιξη της κοινωνίας πιο καθορι
στικός. Η ασυδοσία και η σύγχυση στην πληροφόρηση, ο
βομβαρδισμός με παντοειδείς πληροφορίες του σύγχρο
νου ανθρώπου δημιουργούν ένα ατέλειωτο πρόβλημα σπα
τάλης σε χρόνο και κυρίως σε πνεύμα.
Για αυτό το λόγο οι βιβλιοθήκες οφείλουν να προστα
τεύουν τον ανυποψίαστο πολίτη από τον καταιγισμό πλη
ροφόρησης, οφείλουν να του ανοίξουν νέους ορίζοντες και
να δημιουργήσουν ψήγματα υποψίας για την άκριτη και συ
χνά αναξιόπιστη πληροφόρηση του. Οι βιβλιοθήκες έχουν
χρέος απέναντι στον ίδιο τον ορισμό τους να προστατεύ
σουν και να διαφυλάξουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα,

δημιουργώντας «ενεργούς πολίτες» με θέση και ρόλο στην
πνευματική, καλλιτεχνική και κυρίως πολιτική ζωή.
Οι βιβλιοθήκες καλούνται να γίνουν οι «πυλώνες της δια βί
ου μάθησης» γεγονός που αποτελεί απαίτηση της επο
χής μας. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των λαϊκών, γενι
κά, βιβλιοθηκών, (δημοτικών-δημοσίων) όπως τ' ότι διαθέτουν
ήδη οργανωμένες πηγές γνώσης, πρωτοστατούν στις το
πικές πολιτιστικές δραστηριότητες, στη χρήση νέων τε
χνολογικών μέσων, γίνονται σύνδεσμος μεταξύ επιμέρους
κοινωνιών και μεγάλων κέντρων της γνώσης και του πολι
τισμού και συμβάλλουν δραστικά στην κοινωνικοποίηση
του ατόμου και γίνονται κέντρο αναφοράς σε κοινωνικές
δραστηριότητες, διευκολύνουν το έργο αυτό.
Η οικειότητα που νιώθουν οι αναγνώστες για τις δημοτικές
ή δημόσιες βιβλιοθήκες, ο σχεδιασμός των υπηρεσιών των
βιβλιοθηκών αυτών να αντιμετωπίζουν ποικίλες πληροφο
ριακές ανάγκες και πολυμορφικό κοινό καθώς και η χωρο
ταξική κατανομή τους σε εθνικό επίπεδο, τις καθιστούν ιδα
νικούς φορείς για την παροχή προγραμμάτων δια βίου
μάθησης.
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Η βιβλιοθήκη αποτελεί βασικό χώρο για την υλοποίηση της
δια βίου μάθησης καθώς:
1. Ενισχύει δράσεις αυτομόρφωσης, μια παραδοσιακή
λειτουργία της βιβλιοθήκης που ενισχύει το άτομο στην
εξατομικευμένη προσέγγιση της γνώσης
2. Υποστηρίζει με το υλικό της και τις λειτουργίες της τις
τυπικές ή άτυπες μορφές εκπαίδευσης, όπως την εκ
παίδευση στο σχολείο, τα σεμινάρια επιμόρφωσης, τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.
3. Διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους χρήστες
ή για το ευρύτερο κοινό τους, με χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα την πληροφοριακή παιδεία.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι βιβλιοθήκες μπορούν να επι
τελέσουν ένα σημαντικό ρόλο και η ένταξη τους στο Εθνι
κό Δίκτυο της Δια Βίου Μάθησης είναι απαραίτητη μια που
οι λειτουργίες που μπορούν να αναπτυχθούν (ως εκπαι
δευτικό κέντρο, ως τοπικό πληροφοριακό κέντρο, ως επι
κοινωνιακό κέντρο, ως πνευματικό - πολιτιστικό - ιστορικό
κέντρο)από τις υπηρεσίες των δημοτικών - δημοσίων βι
βλιοθηκών θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην επίτευ
ξη των σκοπών της.

