
Σπουδές Βιβλιοθηκονομίας 
στην Ομοσπονδιακή Γερμανία 

Η σημερινή οργάνωση των Βιβλιοθηκών της Δυτικής 
Γερμανίας είναι συνδεδεμένη με τις αποκεντρωμένες 
δομές του κράτους. ' Ετσι κάθε ένα από τα 11 κρατίδια 
έχει δική του κυβέρνηση και οι ειδικές και δημόσιες 
βιβλιοθήκες είναι κάτω από τον έλεγχο ενός τακτικού 
υπουργού πολιτισμού. Οι λαϊκές βιβλιοθήκες ανήκουν στην 
τοπική αυτοδιοίκηση. 

Τρεις βιβλιοθήκες έχουν χαρακτήρα εθνικής βιβιλιοθή-
κης και είναι η Deutsche Bibliothek του Staatsbibliothek 
Preussiscker Kulturbesitz του Berlin-Merbourg και η Bayeri-
sche Staatsbibliothek του Munich. 

Επακόλουθο αυτής της οργανωτικής δομής είναι οι 
σχολές βιβλιοθηκονομίας να καθορίζουν το πρόγραμμα και 
την διάρκεια σπουδών με δική τους πρωτοβουλία. 

Ωστόσο από το 1974 καθορίστηκαν προδιαγραφές σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο που επέτρεψαν την ομοιογενοποίη-
ση της εικίκευσης. 

Ανάλογα με το είδος βιβλιοθηκών το προσωπικό κατανέ
μεται σε 3 η 4 βαθμούς. Το προσωπικό των Πανεπιστημιακών 
και ειδικών βιβλιοθηκών έχει την ιδιότητα του δημοσίου 
υπαλλήλου και εκείνο των δημοσίων βιβλιοθηκών ανήκει 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Για κάθε είδος προσωπικού (βοηθού, διπλωματούχου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ: (HOHERER DIEN 
ST) 

Προϋπόθεση γι αυτό είναι το πανεπιστημιακό δίπλωμα. 
Τρεις σχολές: Francfort-sur-le-Main, Cologne, Munich προ
σφέρουν αυτήν την ειδίκευση. Οι σπουδές διαρκούν 2 
χρόνια και στο τέλος δίδεται το δίπλωμα του Bibliotheksas-
sessor. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: 

Παράλληλα με τα διάφορα επίπεδα βασικής εκπαίδευσης 
πολλές προσπάθειες γίνονται για να εξασφαλιστεί και η 
επιμόρφωση. Σεμινάρια σύντομα (2 εως 5 μέρες) οργανώνο
νται τακτικά πάνω σε θέματα εξειδικευμένα του κλάδου 
καθώς και μεγαλύτερης διάρκειας (ενός χρόνου). 
Επιγραμματικά στην εκπαιδευτική δομή επισημαίνουμε: 
-Μια σχετική απομόνωση μεταξύ των διαφόρων βαθμών και 
την στεγανότητα της ειδίκευσης, 
-Παρατητείται η τάση να δίνεται μεγαλύτερο βάρος στη 
θεωρητική εκπαίδευση παρά στην πρακτική, 
-Η ειδίκευση μένει πάντα προσανατολισμένη στη γνώση, 
στην αξιολόγηση και την ικανοποίηση των αναγκών των 
αναγνωστών και ιδιαίτερα σήμερα που νέες τεχνολογίες 
μπαίνουν σε εφαρμογή στις βιβλιοθήκες. 

' Ετσι αυτές οι ανάγκες καταγράφονται στα πλαίσια μιας 
πολιτικής πρόσβασης στην πληροφόρηση που γίνεται μέσα 
από ένα αναπτυγμένο δίκτυο βιβλιοθηκών και από δομές 
που υπήρξαν για πολύ καιρό θέμα προγραμματισμού σε 
κρατικό επίπεδο. 

κλπ) η εκπαίδευση είναι διαφορετική αλλά μια ίδια σχολή ^ Arlette Palley-Katz 
μπορεί να έχει τμήματα για όλα τα επίπεδα. Συνολικά 
υπάρχουν 9 εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρηματοδούνται από ' 
το Κράτος: 6 σχολές βιβλιοθηκονομίας και 3 τεχνικές 
ανώτατες σχολές ενταγμένες σε πανεπιστημιακές βιβλιο
θήκες. 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: (MITTLERER DIENST) 

Σχολές που αντιστοιχούν στο βαθμό του βοηθού βιβλιο
θηκάριου και είναι προσιτές σ' αυτούς που έχουν πιστοποιη
τικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να έχουν. Abitur 
(baccalaur"at) αλλά απλώς πιστοποιητικό σπουδών δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης 

Η διάρκεια των σπουδών κυμαίνεται από 1 ως 2 χρόνια 
και κύρια βασίζεται σε πρακτική ειδίκευση. 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: (GENOBENER DIEN
ST) 

Σπουδές που αντιστοιχούν στο βαθμό των διπλωματού
χων βιβλιοθηκάριων που υπάρχει από το 1945. 

Σ* αυτό το επίπεδο σπουδών απαιτείται το Baccalaureat-
Abitur, 2 ξένες γλώσσες και λατινικά. Οι σπουδές διαρκούν 
2 εως 3 χρόνια και μια πρακτική άσκηση ενός χρόνου είναι 
υποχρεωτική. 

(Bulletin des Bibliotheques de France tome 29 η 2 Mars—Avril 1984. Η 
περιληπτική απόδοση έγινε από την Κατερίνα Χατζοπούλου - Γαλ. Ινστιτούτο). 
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