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Περίλθψθ 

το άρκρο αυτό εξετάηεται θ χολικι Βιβλιοκικθ (Β) και θ ςχζςθ τθσ με το εκπαιδευτικό ζργο και 

τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Αναηθτοφνται οι λόγοι για τουσ οποίουσ διεκνϊσ παρατθρείται 

ςθμαντικι δυςκολία ζνταξθσ τθσ Β ςτο εκπαιδευτικό ζργο, ενϊ αναλφονται  διεξοδικότερα οι λόγοι 

αδυναμίασ ςυνεργαςίασ Β και ςχολείου ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ, λόγοι που αςφαλϊσ ςχετίηονται 

με τισ χρόνιεσ αδυναμίεσ, αγκυλϊςεισ και πακογζνειεσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ. τθ 

ςυνζχεια, παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ, επιςθμαίνεται θ αιςιόδοξθ όψθ τθσ ελλθνικισ περίπτωςθσ και 

παρουςιάηεται το ουςιϊδεσ ζργο των υπευκφνων Β που κρατοφν ηωντανό, μζςα ςε δφςκολεσ 

ςυνκικεσ, αυτό το πολφτιμο κφτταρο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Λζξεισ-κλειδιά: ζνταξθ .Β., εκπαιδευτικό ζργο, λειτουργικι διειςδυτικότθτα, διάρκεια, ςυνζχεια, 

αναςχετικοί παράγοντεσ 

1 Ένταξθ τθσ ΣΒ ςτο εκπαιδευτικό ζργο 

Θ ζνταξθ τθσ Β ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αποδεικνφεται ίςωσ το δυςκολότερο 

εγχείρθμα που πρζπει να επιτελζςει μια Β. τοχεφει ςτον περιοριςμό τθσ μετωπικισ 

διδαςκαλίασ, ςτθ ςυνεργαςία του μακθτι με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ του, 

ςτθν ενεργοποίθςι του, ςτθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό 

και ειδικά τθσ ικανότθτάσ του να αναλφει, να ςυνκζτει, να κρίνει, να δθμιουργεί και να 

αξιολογεί. Θ ζνταξθ αυτι κακορίηει ςε μεγάλο βακμό και το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ, κακϊσ και τισ ανάγκεσ ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ (Καρκαγιάννθσ, 2005: 119). Μια ςχολικι 

βιβλιοκικθ δεν αποτελεί ςθμείο αναφοράσ εάν δεν ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνουσ 

λόγουσ τθσ παρουςίασ τθσ και δεν τουσ αςκεί ςτο ςυνολικό πλζγμα του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ ςτο οποίο ανικει. Κι όμωσ, «ςυχνά δεν υπάρχει τίποτα πιο φυςικό από τθν 

αδυναμία ςυνφπαρξθσ παρά τθν τόςο ζντονθ οικειότθτα» (όπωσ ανζφερε και ο Goethe ςτο 

ζργο του Italienische Reise). Θ οιονεί αυτι αντίφαςθ μεταξφ τθσ παιδαγωγικισ ςτιριξθσ και 
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τθσ αδυναμίασ ενςωμάτωςθσ των Β ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι, δυςχεραίνει τθ 

λειτουργικι διειςδυτικότθτα του κεςμοφ. 

το κεςμικό και οργανωτικό πλαίςιο λειτουργίασ των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν ςτθν Ελλάδα 

(ΤΠΕΠΘ, 2004), εμφανϊσ επθρεαςμζνο από το μανιφζςτο τθσ IFLA / UNESCO για τισ 

ςχολικζσ βιβλιοκικεσ (2006)1, ζκφραςθ των αντιλιψεων τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, τονίηεται 

ότι θ βιβλιοκικθ «αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό τμιμα του ςχολείου» και ότι «κακϊσ θ 

εκπαιδευτικι αποςτολι του ςχολείου επιβάλλει τθν απρόςκοπτθ και ελεφκερθ 

αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ από τον μακθτι, θ ςχολικι βιβλιοκικθ αποτελεί μζςο και 

ακρογωνιαίο λίκο αυτισ τθσ διαδικαςίασ». Οι ίδιοι, ςυχνά μαξιμαλιςτικοί ςτόχοι βλζπουμε 

να επαναλαμβάνονται με κάκε ευκαιρία ςε ανάλογεσ διακθρφξεισ. 

 

Μελετϊντασ προςεκτικότερα τθ ςτοχοκεςία των Β διαπιςτϊνουμε ότι οι ςτόχοι τθσ είναι 

πολλαπλοί και αναλυτικοί. Όχι μόνο υποςτθρίηουν τον αλφαβθτιςμό, τθν αναγνωςτικι 

ςυνικεια, τθ διδαςκαλία, τθ χαρά, τον πολιτιςμό, τθ μάκθςθ και τθ διά βίου χριςθ των 

βιβλιοκθκϊν, αλλά περιλαμβάνουν και τουσ ςτόχουσ του πλθροφοριακοφ και κριτικοφ 

γραμματιςμοφ ςτθν προςπάκεια του ςχολείου να διαμορφϊςει πολίτεσ για τθ ςφγχρονθ 

κοινωνία, ικανοφσ να αποκωδικοποιοφν τισ πλθροφορίεσ, που ςιμερα παρζχονται με 

καταιγιςτικοφσ ρυκμοφσ. 

Θ ςτοχοκεςία τουσ, επομζνωσ, δεν υπολείπεται κακόλου από τθ ςτοχοκεςία τθσ διεκνοφσ 

κοινότθτασ ςτον τομζα αυτό. Φαίνεται πωσ οι Β ζχουν δθμιουργθκεί με τθ φιλοδοξία να 

εξελιχκοφν ςε άρτιο και αυτόνομο πλθροφοριακό κζντρο (Μανωλάσ, 2001; Παρρά & 

Οικονόμου, 1999; ταφρου, 2001) και να αναλάβουν ζναν διευρυμζνο ρόλο ςτθν τοπικι 

κοινωνία, ωσ κόμβοι πλθροφόρθςθσ, μάκθςθσ και πολιτιςμοφ (ΙFLA/ UNESCO, 2006).  

τόχοσ του άρκρου αυτοφ είναι να εξετάςουμε εάν και κατά πόςο οι προαναφερκζντεσ 

ςκοποί επιτυγχάνονται ςτθν πράξθ ςτισ ελλθνικζσ Β ι αν αποτελοφν απλϊσ κενζσ και 

μάταιεσ διακθρφξεισ, κυρίωσ όςον αφορά τθν ζνταξθ τθσ Β ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Ενδιαφζρει να δοφμε αν θ ελλθνικι Β αποτελεί πράγματι για τουσ μακθτζσ χϊρο μάκθςθσ, 

πλθροφόρθςθσ, γνωριμίασ και εξοικείωςθσ με το βιβλίο και τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, 

για τουσ εκπαιδευτικοφσ πθγι πλθροφόρθςθσ και κατάλλθλο μζςο για το ςχεδιαςμό νζων 

μεκοδολογιϊν ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα μθχανιςμό 

                                                 
1
 Θ λειτουργία τθσ χολικισ Βιβλιοκικθσ βαςίηεται ςτθ διακιρυξθ τθσ αρχισ ότι θ ελευκερία ζκφραςθσ και θ 

πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ είναι ουςιαςτικζσ για τθ δθμιουργία αποτελεςματικϊν και υπεφκυνων πολιτϊν 
και για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε μια δθμοκρατικι πολιτεία (IFLA/ UNESCO, 2006). 
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προϊκθςθσ τθσ αλλαγισ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ του ςχολείου και τθσ 

αναμόρφωςθσ των Προγραμμάτων πουδϊν. Επιπλζον, κα προςπακιςουμε να 

εντοπίςουμε τουσ αναςχετικοφσ παράγοντεσ που εμποδίηουν τθ λειτουργικι 

διειςδυτικότθτα του κεςμοφ, αλλά και να δϊςουμε τθν αιςιόδοξθ όψθ.  

 1.1 Η εμπειρία του εξωτερικοφ 

Οι περιςςότεροι μελετθτζσ υποςτθρίηουν ότι το δυςκολότερο εγχείρθμα είναι να ενταχκεί θ 

Β ςτο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πράγματι διεκνϊσ παρατθρείται δυςκολία 

προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ακόμα και ςε χϊρεσ με μεγάλθ παράδοςθ Β, όπωσ οι ΘΠΑ και θ 

Ολλανδία. O Hartzell (2002: 81-6) επιςθμαίνει ότι θ δυςκολία υφίςταται ακόμα και ςτισ 

ΘΠΑ, όπου ο κεςμόσ είναι καλά εδραιωμζνοσ και τθν αποδίδει κυρίωσ ςτθν απαρχαιωμζνθ 

αντίλθψθ των εκπαιδευτικϊν για το ρόλο τθσ Β ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθ μθ 

αναγνϊριςθ του παιδευτικοφ τθσ ρόλου, που οφείλεται ςτθν ζλλειψθ ανάλογων 

παραςτάςεων. Επιπλζον, θ προςδοκία τθσ ςυνεργατικισ ςυμμετοχισ των βιβλιοκθκϊν ςτθ 

διδαςκαλία δεν προςφζρεται ωσ μοντζλο ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ των 

εκπαιδευτικϊν. Φαίνεται επίςθσ ότι απουςιάηει μια ουςιαςτικι και ιςότιμθ ςυνεργατικι 

ςχζςθ μεταξφ των ΤΒ και των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου (Dahlby et al., 2003: 54-56; 

Boekhorst et al, 20062). Χαρακτθριςτικι είναι θ άποψθ Άγγλου ςυναδζλφου για το ρόλο του 

υπευκφνου Β: «ο ρόλοσ του μοιάηει μ’ αυτόν τθσ βικτωριανισ γκουβερνάντασ, δεν ανικει 

οφτε ςτθν οικογζνεια οφτε ςτο υπθρετικό προςωπικό». 

Οι προςπάκειεσ για το ηιτθμα τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ βιβλιοκθκϊν και ςχολείων 

βρίςκονταν και ςτθν Ευρϊπθ ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ ιδθ από τα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του ϋ70. Αλλοφ προχωροφςαν (Δανία, ουθδία)3 και αλλοφ εγκαταλείπονταν είτε 

εξαιτίασ των οικονομικϊν περικοπϊν είτε εξαιτίασ των εμποδίων που κζτει ςυχνά θ 

γραφειοκρατία4.Ο Boekhorst et al (2006) αναφζρεται ςε πορίςματα ζρευνασ του ’95 για τθν 

κατάςταςθ των Β ςτθ β/κμια εκπαίδευςθ τθσ Ολλανδίασ. Εκεί προςδιορίςτθκαν εννζα 

                                                 
2
 φμφωνα με τον Boekhorst et al (2006: 6) ςε ζρευνα του 2005 ςτθν Ολλανδία αναφζρεται ότι οι ΤΒ 

αντιμετωπίηουν νοοτροπία άρνθςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από τουσ διευκυντζσ 
όςον αφορά τθν εφαρμογι τθσ πλθροφοριακισ παιδείασ.  
3
 http://www.cfb.dk/site.asp?p=740;  

http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/vs-Library_vs/content.cfm?lang=en&ov=15795  
4
 Bλ. το παράδειγμα τθσ Πορτογαλίασ που ωςτόςο κάλυψε εντυπωςιακι απόςταςθ τελευταία Ministério da 

Educação (2008) Rede de bibliotecas escolares,  
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/?newsId=272&fileName=PDFS_RBE_FINAL08_opt.pdf.  Επίςθσ  
και τθσ Γερμανίασ, όπου όμωσ τα τελευταία δφο χρόνια, και ςτα πλαίςια των γενικϊν ςυηθτιςεων για τθν 
εκπαίδευςθ, γίνεται εκ νζου εκτεταμζνθ αναφορά ςτο ηιτθμα αυτό. Θ ειδικι διαδικτυακι πφλθ για τθ 
ςυνεργαςία ςχολείων βιβλιοκθκϊν http://www.schulmediothek.de βοθκάει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

http://www.cfb.dk/site.asp?p=740
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/vs-Library_vs/content.cfm?lang=en&ov=15795
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/?newsId=272&fileName=PDFS_RBE_FINAL08_opt.pdf
http://www.schulmediothek.de/
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παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ τθσ Β: ο ςφλλογοσ, θ διεφκυνςθ, οι εκπαιδευτικοί, θ 

χρθματοδότθςθ, το ςχολικό πλάνο εργαςίασ, θ ςχολικι επιτροπι, το προςωπικό τθσ 

βιβλιοκικθσ, θ τεχνικι υποδομι και θ ςυλλογι. Αργότερα προςτζκθκε και δζκατοσ, θ 

χωροταξικι κζςθ τθσ βιβλιοκικθσ.  

Αδιαμφιςβιτθτα οι βιβλιοκικεσ και τα ςχολεία πρζπει να καταβάλουν κοινζσ προςπάκειεσ 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μζςω τθσ κοινωνίασ των πολυμζςων και τθσ 

πλθροφορίασ. Μόνο μια πιο ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων 

παραγόντων, αλλά κυρίωσ ΤΒ και εκπαιδευτικϊν, κα προωκιςει τθν ανάπτυξθ των 

δεξιοτιτων των νζων ςχετικά με τθν ανάγνωςθ βιβλίων και τθν εναςχόλθςθ με τθ χριςθ 

των πολυμζςων.  Θ επιτυχισ ςυνεργαςία προχποκζτει τθν αλλαγι νοοτροπίασ και των δφο 

ςυμμετεχόντων (Russell, 2002; Montiel-Overall, 2005) 5.  

Φαίνεται πωσ ςθμαντικό ςυςτατικό για μια επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείων και 

βιβλιοκθκϊν αποτελεί θ διάρκεια, θ ςυνζχεια και θ ςυνζπεια. Θ αποςπαςματικι χριςθ 

τθσ βιβλιοκικθσ δεν μπορεί να διαμορφϊςει τισ επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ. Κατά ςυνζπεια, 

δεν αρκεί οι ςχολικζσ τάξεισ να επιςκζπτονται μια φορά το χρόνο μια βιβλιοκικθ. Θ 

δουλειά μαηί με και μζςα ςτισ βιβλιοκικεσ πρζπει να ενςωματωκεί ωσ αναπόςπαςτο 

ςτοιχείο ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα.  Αυτι αποτελεί και τθν κφρια πρόκλθςθ για όλουσ 

όςοι εμπλζκονται ςοβαρά με τισ Β, να ενςωματϊςουν τθ βιβλιοκικθ ωσ μζροσ τθσ 

κακθμερινισ ςχολικισ εργαςίασ. To «μάκθμα ςτθ Βιβλιοκικθ» πρζπει να αποτελζςει 

κζντρο αναφοράσ για μια επιτυχθμζνθ ζνταξθ των βιβλιοκθκϊν ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ, ςε 

ςυνδυαςμό με το πολλαπλό βιβλίο. Μόνο ζτςι θ Β κα ςυνδεκεί με τθν κακθμερινι 

διδακτικι πράξθ και  κα αποκτιςει τθ ςπουδαιότθτα που τθσ αρμόηει. 

Σο πϊσ μπορεί αυτό να επιτευχκεί, φαίνεται ςτα «ςπειροειδι» ςχολικά προγράμματα των 

ευρωπαϊκϊν ςπουδϊν. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα βρίςκεται ςτισ διαδικτυακζσ 

ςελίδεσ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ του Brilon 

(http://www.schulmediothek.de/index.php?pfad=/oeb_und_schule/spiralcurriculum/&navig

                                                 

5
 Θ Russell προτείνει τρόπουσ για τθν ουςιαςτικι ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και ςχολικϊν 

βιβλιοκθκονόμων ςτο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ των πλθροφοριακϊν μζςων και προγραμμάτων 
ςπουδϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Για τθ Montiel-Overall θ επιτυχισ ςυνεργαςία προχποκζτει κυρίωσ 
καλλιζργεια ςεβαςμοφ, εμπιςτοςφνθσ, κοινοφ οράματοσ και απαιτεί ςυλλογικι προςπάκεια, κοινι ςκζψθ, κοινό 
προγραμματιςμό. Επιπλζον, από τθ βιβλιογραφία αναφζρονται δφο παράγοντεσ, κακοριςτικοί για τθ 
ςυνεργαςία, που μποροφν να δράςουν είτε κετικά είτε αρνθτικά, ο χρόνοσ και θ υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ. 
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ate=ja)6. Θ μετάδοςθ γνϊςεων ςχετικά με τθν πλθροφοριακι παιδεία, τθν κατανόθςθ και τθ 

ςφνταξθ κειμζνων βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ όλθσ διαδικαςίασ μαηί με τθν αιςκθτικι 

απόλαυςθ, τθν ψυχαγωγία, το «παράκυρο» ςτθν εναλλακτικι μάκθςθ που μπορεί να 

προςφζρει θ βιβλιοκικθ ςτουσ μακθτζσ. Μόνο ζτςι κα μπορζςει να παγιωκεί ςτθ 

ςυνείδθςθ των μακθτϊν ότι θ βιβλιοκικθ είναι τόποσ δια βίου και αυτόνομθσ μάκθςθσ. 

Εννοείται πωσ θ προςφορά αυτι δεν κα περιορίηεται μόνο ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ, αλλά κα αφορά όλα τα γνωςτικά αντικείμενα, είτε ανικουν ςτθν τυπικι 

εκπαίδευςθ (Γεωγραφία, Ιςτορία, Βιολογία, αρχαίοσ και ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ) είτε ςτθν 

θμιτυπικι ι και άτυπθ (περιβαλλοντικι μελζτθ, ΕΠ, προγράμματα ιςότθτασ, πολιτιςτικά 

προγράμματα, αγωγι υγείασ, τοπικι ιςτορία). Σα κεματικά πακζτα πολυμζςων, τα οποία οι 

βιβλιοκικεσ κζτουν ςτθ διάκεςθ των ςχολείων, ςυμπλθρϊνουν αυτι τθν προςφορά. 

 

1.2 Η περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ 

τισ ελλθνικζσ Β οι προαναφερκείςεσ δυςκολίεσ είναι ακόμα πιο ζντονεσ. Όχι μόνο 

παρουςιάηονται μεγάλεσ δυςκολίεσ ςφνδεςθσ τθσ Β με το εκπαιδευτικό ζργο, αλλά και ο 

ίδιοσ ο ρόλοσ του υπευκφνου ςυχνά υποβακμίηεται και απαξιϊνεται, κακϊσ είναι ςχετικά 

αςαφζσ για τον εκπαιδευτικό κόςμο ποια είναι τελικά τα κακικοντά του7. Οι εκπαιδευτικοί, 

θ ςυνεργαςία των οποίων είναι απαραίτθτθ για τθν επιτυχθμζνθ χριςθ τθσ Β, ςυχνά 

αγνοοφν το λειτουργικό τθσ ρόλο και τθν αντιμετωπίηουν με ςκεπτικιςμό, αμθχανία ι και 

αδιαφορία. Άλλοτε τθ κεωροφν χαμζνθ ϊρα μζςα ςτο αδυςϊπθτο κυνθγθτό τθσ κάλυψθσ 

τθσ φλθσ και άλλοτε τθν αντιμετωπίηουν ωσ μια καλι ευκαιρία για να αναπνεφςουν από 

τουσ πιεςτικοφσ ρυκμοφσ τθσ τάξθσ, χωρίσ όμωσ να ζχουν ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό για το 

πϊσ κα διαχειριςτοφν το ‘μάκθμα ςτθ Βιβλιοκικθ’. τθν περίπτωςθ αυτι τα τεχνολογικά 

μζςα χρθςιμοποιοφνται με κακαρά παραδοςιακό τρόπο, αντικακιςτϊντασ απλϊσ το 

δάςκαλο και διαιωνίηοντασ τθν πακθτικοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. υνεπϊσ 

                                                 
6
 Θ φιλοςοφία του εγχειριματοσ αυτοφ αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Βιβλιοκικθ και ςχολείο: 

υνεργαηόμενοι φορείσ ςτθ Βόρεια Ρθνανία-Βεςτφαλία» (Κδρυμα Bertelsmann). Πρόκειται για ζνα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα πλθροφοριακισ παιδείασ με κλιμακωτι εξζλιξθ, χάρθ ςτο οποίο οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
μυοφνται δραςτικά ιδθ από τθν πρϊτθ τάξθ ςτον κόςμο τθσ βιβλιοκικθσ. Μακαίνουν ιδθ από το Δθμοτικό (για 
παράδειγμα με το «Εξερευνθτικό Σαξίδι των Πειρατϊν») να προςανατολίηονται ςε μια βιβλιοκικθ. Από τθν 5θ 
τάξθ τουσ προςφζρονται εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα «Ανακάλυψε τθ Βιβλιοκικθ ωσ 
Σόπο Γνϊςθσ» ι «Επαγγελματίασ Ερευνθτισ», μζςω των οποίων διδάςκονται τεχνικζσ για τθν εφρεςθ 
πλθροφοριϊν. Οι μακθτζσ μακαίνουν τθ ςθμαςία των εννοιϊν «λζξεισ-κλειδιά» και «τράπεηα δεδομζνων», ενϊ 
από τθν 10θ τάξθ διδάςκονται πϊσ να χρθςιμοποιοφν τισ τεχνικζσ αυτζσ, π.χ. για να ςυντάξουν τισ γραπτζσ τουσ 
εργαςίεσ. 
 
7
 Μεγάλθ μερίδα του εκπαιδευτικοφ κόςμου αγνοεί ι περιφρονεί το ρόλο του ςχολικοφ υπευκφνου. Θεωρεί 

ςυχνά ότι κατζλαβε αυτι τθ κζςθ για να απαλλαγεί από τα κουραςτικά κακικοντά του μζςα ςτθν τάξθ, πιςτεφει 
εςφαλμζνα ότι παίρνει αντιμιςκία για τθ κζςθ του, ενϊ οι ίδιοι οι υπεφκυνοι νιϊκουν ςυχνά μθ δικαιωμζνοι και 
αδικθμζνοι. 
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τα πλεονεκτιματα τθσ Βιβλιοκικθσ ακυρϊνονται. «Θ πακθτικοποίθςθ αυτι διατθρείται 

εκςυγχρονιςμζνθ, ακόμθ κι όταν, για παράδειγμα, το δάςκαλο αντικακιςτά ωσ πθγι 

πλθροφόρθςθσ και ‘κατακζςεων’ το διαδίκτυο, με το απρόςωπο κφροσ του.  Θ Β 

λειτουργϊντασ ς’ αυτό το πλαίςιο διακινδυνεφει να προςφζρει ζνα βολικό άλλοκι ςτθν 

άκριτθ αποδοχι δικεν ‘αυκεντιϊν’ και ςτθν εκτεταμζνθ λογοκλοπι, που μετατρζπει τισ 

κάκε λογισ ςχολικζσ εργαςίεσ ςε  ςυρραφζσ» (Αηοφδθσ, 2008). 

 

1.3 Οι αναςχετικοί παράγοντεσ ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ 

υνεπϊσ, οι υπάρχουςεσ Β ςυχνά αντιμετωπίηονται από το οικείο ςχολικό περιβάλλον ςαν 

να  μθν υπάρχουν. Θα είχε ενδιαφζρον να διερευνιςουμε τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που 

κακιςτοφν τισ Β αόρατεσ, ακόμα κι αν υπάρχουν. Και εξθγοφμαςτε: ενϊ οι Β είναι εντόσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ι ακόμθ περιςςότερο εντόσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, 

κάτι τζτοιο όμωσ δεν γίνεται εμφανζσ ςτο ςφνολο του εκπαιδευτικοφ κόςμου. Ζχουμε 

ακόμθ δρόμο μζχρι τθν αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ Β. H προφανισ αδυναμία ι αμθχανία 

των Ελλινων εκπαιδευτικϊν να εντάξουν δθμιουργικά τθ Β ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο, 

οφείλεται ςε μια ςειρά λόγουσ: θ διαπίςτωςι τουσ, παρακάτω, κα μποροφςε να αποτελζςει 

το ζναυςμα για μια γόνιμθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν ζνταξθ των νζων Β ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

1. Ο πρϊτοσ λόγοσ είναι ότι ο κεςμόσ μετράει μόνο λίγα χρόνια δθμιουργίασ 

και δεν ζχει ακόμθ παγιωκεί ςτθ ςυνείδθςθ των εκπαιδευτικϊν. Πριν από 

λίγα χρόνια Β δεν υπιρχαν ι για να είμαςτε πιο ακριβείσ, Β διζκεταν 

μόνον οριςμζνα εκπαιδευτιρια τθσ χϊρασ. Άρα μια μεγάλθ μερίδα του 

εκπαιδευτικοφ κόςμου ςτερείται παντελϊσ ανάλογων παραςτάςεων, κακϊσ 

οι Β μόλισ ςυμπλιρωςαν μία δεκαετία παρουςίασ ςτθν ελλθνικι 

εκπαίδευςθ, εν μζςω μάλιςτα πολλϊν προβλθμάτων.  

2. Κακϊσ θ προαναφερκείςα κακυςτζρθςθ ςυνδυάηεται επιπρόςκετα με τθν 

παντελι ζλλειψθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ για 

τθ δθμιουργικι χριςθ τθσ Β και τθν ζνταξι τθσ ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο, 

είναι επόμενθ θ υποδοχι που επιφυλάςςει μεγάλθ μερίδα του 

εκπαιδευτικοφ κόςμου απζναντι ςτο κεςμό, όπου και εφόςον αυτόσ 

λειτουργεί. Θ ζλλειψθ παιδείασ των εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ τθσ Β είναι θ 

ουςία του προβλιματοσ. Παράγωγα και οι ίδιοι ενόσ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ που αγνοοφςε και τθν φπαρξθ ακόμθ τθσ βιβλιοκικθσ είναι 
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λογικό να μθ ςυμμερίηονται τθν αναγκαιότθτά τθσ ςτθν εκπαίδευςθ, 

ανεξάρτθτα από τθ μικρι ι μεγαλφτερθ εμπειρία τουσ κατά τισ 

πανεπιςτθμιακζσ τουσ ςπουδζσ. Σο ζλλειμμα αυτό μετατρζπεται ςτθν 

περίπτωςθ πολλϊν εκπαιδευτικϊν ςε αδιαφορία απζναντι ςτθ Βιβλιοκικθ ι 

ακόμθ χειρότερα ςε άρνθςθ ι και ςε απόρριψθ8. 

3. Θ αποςπαςματικότθτα και θ αδυναμία επζκταςθσ του κεςμοφ δεν βοθκά 

ςτθν παγίωςθ τθσ βαρφνουςασ ςθμαςίασ του κεςμοφ ςτθ ςυνείδθςθ των 

εκπαιδευτικϊν και ςτθν απρόςκοπτθ ζνταξι του ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. Παρά τθν αφξθςι τουσ τα τελευταία δφο χρόνια ςε 765 οι Β 

υποαντιπροςωπεφονται και ςιμερα ςτθν ελλθνικι επικράτεια. φμφωνα με 

ςτοιχεία που ζδωςαν θ Πανελλινια Ομοςπονδία Εκδοτϊν Βιβλιοπωλϊν και 

οι ςφλλογοι Εκδοτϊν Βιβλίου Ακθνϊν, Εκδοτϊν Βιβλίου και Εκδοτϊν 

Επιςτθμονικοφ Βιβλίου τον περαςμζνο  Γενάρθ, ςε 6.078 νθπιαγωγεία και 

5.368 δθμοτικά ςχολεία δεν λειτουργοφςαν βιβλιοκικεσ. Επίςθσ, ςε 4.101 

γυμνάςια, Λφκεια, ΣΕΕ και ΕΚ υπιρχαν μόλισ 767 βιβλιοκικεσ. Άρα, ςε 

ςφνολο 15.547 ςχολείων λειτουργοφςαν μόνο 767 βιβλιοκικεσ.  

4. Θ εμφανζςτατθ απαξίωςθ του κεςμοφ από το ίδιο το κράτοσ, με τθν παντελι 

ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ και ςτιριξθσ του κεςμοφ, πζραν τθσ αρχικισ, και 

τθν εγκατάλειψθ των Β ςτθ μοίρα τουσ αποτελεί μια άλλθ ςθμαντικότατθ 

αιτία. Θ παντελισ ζλλειψθ τακτικισ, όπωσ προβλεπόταν από το Ιδρυτικό 

Διάταγμα, ι ζςτω και ζκτακτθσ χρθματοδότθςθσ, καταδικάηει τισ Β ςε 

αναγκαςτικό μαραςμό, εξαρτϊντασ τθν καλι ι μθ λειτουργίασ τουσ από το 

μεράκι, τθν εφευρετικότθτα και τθ βοφλθςθ λίγων φωτιςμζνων 

εκπαιδευτικϊν υπευκφνων. Αν προςκζςουμε ςτο χρθματοδοτικό τα 

προβλιματα τεχνολογικισ υποδομισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και 

αυτό τθσ ςτελζχωςθσ, καταλαβαίνουμε καλφτερα γιατί μειϊνεται θ 

αξιοπιςτία του κεςμοφ ςτα μάτια του εκπαιδευτικοφ κόςμου. 

5. Ακόμα κι αν θ Βιβλιοκικθ καταφζρει να αυξιςει τα ζςοδά τθσ με κάποιον 

τρόπο9 ο υπεφκυνοσ Β προςκροφει ςε διάφορουσ γραφειοκρατικοφσ 

                                                 
8
 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν είναι κεντρικόσ για το τελικό αποτζλεςμα. φμφωνα με πρόςφατεσ μετριςεισ οι 

εκπαιδευτικοί διαμορφϊνουν το 40% τθσ επιρροισ που ζχει το ςχολείο ςτουσ μακθτζσ. υνεπϊσ απαιτείται 
ςυνεχισ επιμόρφωςθ και διαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ και ςυνζχειασ των ςχετικϊν ρυκμίςεων τθσ ελλθνικισ 
πολιτείασ (Παπαναοφμ, 2008). 

9
 Οι υπεφκυνοι Β καλοφνται εξ ανάγκθσ να κινθτοποιιςουν, αν υπάρχει βζβαια αγαςτι ςυνεργαςία με το 

διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου ανικουν,  κάκε δυνατι εναλλακτικι πθγι χρθματοδότθςθσ, χολικι 
Επιτροπι, φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων, Σοπικοί Παράγοντεσ, φλλογοι Πολιτιςτικοί, Δωρεζσ.  



κζμπερθ, Λ., «χολικι βιβλιοκικθ και εκπαιδευτικό ζργο», Συνεργαςία, αρ. 3 (Δεκ. 2011). 

http://www.goethe.de/synergasia  Page 8 
 

ςκοπζλουσ για τθ διάκεςθ των χρθμάτων αυτϊν ςτθν αγορά ςυγκεκριμζνων 

βιβλίων ι εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Αυτά πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το 

υπουργείο και να περιζχονται ςτθ ςχετικι επαίςχυντθ εγκεκριμζνθ λίςτα. 

Καμία πρωτοβουλία ςτθν εκπαιδευτικι και μακθτικι κοινότθτα να 

ςυναποφαςίηει τουσ τίτλουσ που χρειάηεται ανάλογα με τα ενδιαφζρονται 

και τισ ανάγκεσ τθσ10. Οποιαδιποτε άλλθ επιλογι χάνεται ςτον λαβφρινκο 

τθσ γραφειοκρατίασ. 

6. Ζνασ πολφ ουςιαςτικόσ επίςθσ παράγων για μια πετυχθμζνθ παρουςία Β 

είναι οι προβλεπόμενεσ από το νόμο Επιτροπζσ Βιβλιοκικθσ και φυςικά οι 

Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων. Οι πρϊτεσ υπολειτουργοφν - ςε πολλά 

ςχολεία δεν ζχουν ςυςτακεί καν ι κι αν κάποτε ζχουν ςυςτακεί  κακίςτανται 

με τον καιρό ανενεργζσ. Θ υποςτιριξθ του δευτζρου είναι ίςωσ ο 

ςθμαντικότεροσ παράγων επιτυχίασ τθσ Β11. Θ ςφνδεςθ τθσ Βιβλιοκικθσ με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ περνάει μζςα από τθν Επιτροπι και 

τον Διευκυντι. Όταν ο τελευταίοσ είναι αρνθτικόσ ι αγνοεί ι δεν πιςτεφει  

ςτθ Β, τότε το ζργο αυτό γίνεται ιδιαίτερα δφςκολο12. 

7. Θ ελλιπισ ζωσ ανφπαρκτθ επιμόρφωςθ των νζων υπευκφνων που 

τοποκετικθκαν μετά το 2006, άλλοτε μετά από επιλογι με αυξθμζνα 

προςόντα και παρατεταμζνθ κθτεία, ςφμφωνα με το νόμο και άλλοτε με 

διοριςμό από τα ΠΤΔΕ για να πλθρωκοφν κζςεισ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 

ςυνικωσ ενδιαφζρον, χωρίσ πάντωσ να απαιτείται απαραίτθτα 

                                                 
10

 Θ λίςτα ξεςικωςε κφελλα διαμαρτυριϊν ςτον κόςμο των γραμμάτων αλλά και τθσ πολιτικισ. Ενδεικτικά 
αναφζρουμε ότι ςτισ ΘΠΑ τα βιβλία δεν περιμζνουν καμιά ζγκριςθ από ειδικζσ επιτροπζσ του αντίςτοιχου 
υπουργείου παιδείασ, αλλά επιλζγονται από τθν ίδια τθ βιβλιοκικθ, θ οποία και είναι θ μόνθ που μπορεί να 
ξζρει τισ αναγνωςτικζσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ των χρθςτϊν τθσ. το Library Bill of Rights που ζχει εκδϊςει θ 
ΑLA από το 1948 και τροποποιείται ςυνεχϊσ (ΑLA, 1996) αναφζρεται ρθτά ότι οι βιβλιοκικεσ πρζπει να είναι 
αντίκετεσ προσ κάκε μορφι λογοκριςίασ κατά τθν εκπλιρωςθ του κακικοντόσ τουσ, να παρζχουν πλθροφόρθςθ 
και διαφϊτιςθ. Παρόμοιο κείμενο ζχει εκδϊςει και θ ελλθνικι ζνωςθ βιβλιοκθκονόμων (Ελλθνικι Ζνωςθ 
Βιβλιοκθκονόμων, χ.χ.). 
 
11

 Θ διαπίςτωςθ αυτι δεν αφορά μόνο ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, αλλά υφίςταται διεκνϊσ. φμφωνα με 
τον Boekhorst et al ( 2006: 3), ολλανδικι ζρευνα του 2001 για τισ Β αναδεικνφει τθ διεφκυνςθ του ςχολείου ωσ 
τον ςθμαντικότερο παράγοντα τθσ λειτουργίασ τθσ Β. Ο Hartzell (2003), βαςιςμζνοσ ςε πολλζσ ζρευνεσ, αφοφ 
επιςθμαίνει τον κακοριςτικό για τθ Β ρόλο του διευκυντι μασ δίνει και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο 
διευκυντισ κα πρζπει να υποςτθρίηει με κάκε τρόπο τθ λειτουργία τθσ Β, ότι είναι ςε όφελοσ τόςο των παιδιϊν 
όςο και τθσ διοικθτικισ πρακτικισ. 

 
12

 Είναι πολφ κακοριςτικι θ ςυμβολι του Διευκυντι ςτθ διαμόρφωςθ  τθσ ‘ςχολικισ κουλτοφρασ’, γενικότερα, 
ςτθ ςφνκεςθ τθσ ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ, του ιδιαίτερου κλίματοσ του ςχολείου, που ςυμβάλλει ςτθ 
διαμόρφωςθ του χαρακτιρα του οργανιςμοφ και τθσ φιλοςοφίασ των μελϊν του. Πρόκειται για μια κουλτοφρα 
τθν οποία διαμορφϊνουν οι φορείσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και που με τθ ςειρά τθσ τουσ επθρεάηει κετικά και 
γόνιμα ωσ μια διαρκισ ποιότθτα ςχολικοφ περιβάλλοντοσ που βιϊνεται από εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ 
και άλλουσ φορείσ. Είναι αναγκαίο, επομζνωσ, να μεταςχθματιςκεί θ ςχολικι κουλτοφρα με ςκοπό τθν ποιοτικι 
αναβάκμιςθ του εκπ/κοφ ζργου (Καρατάςιοσ, 2008). Για περιςςότερα για το ίδιο κζμα βλ. Βε, 2006. 
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προκαταρκτικι επιμόρφωςθ ι να προβλζπεται ζςτω μετζπειτα επιμόρφωςθ, 

αποτελεί μια επιπλζον αιτία. Ο υπεφκυνοσ Β είναι το κλειδί για τθν ζνταξθ 

τθσ Β ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αφοφ δεν ζχει μόνο τθν ευκφνθ για 

τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ, αλλά και για τθ ςφνδεςι τθσ με τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ζτςι, αν χωλαίνει αυτό το ςθμείο, χωλαίνει όλθ θ 

λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ. 

8. Οι αγκυλϊςεισ που προκαλοφν ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ ‘θ δικτατορία του 

ενόσ εγχειριδίου’13 και θ κεοποίθςθ τθσ ςτείρασ αποςτικιςθσ, δυςμενισ 

απόρροια τθσ πρϊτθσ, που αντιβαίνει ςτθ φφςθ και ςτο ςκοπό τθσ κάκε 

bιβλιοκικθσ, αποτελοφν ίςωσ τθ ςθμαντικότερθ αιτία. χετικά πολλοί 

άνκρωποι των γραμμάτων ζχουν κατά καιροφσ επιςθμάνει τθ δυςκολία 

απεξάρτθςθσ και απομάκρυνςισ μασ από το μοναδικό ςχολικό εγχειρίδιο, 

τθν ‘επίςθμθ κρατικι γνϊμθ’, το οποίο εξορίηει  τθν αρχι του να μακαίνουμε 

πϊσ να μακαίνουμε, αρχι βαςικι των Β. τόχοσ γίνεται  όχι θ μάκθςθ αλλά 

θ εκμάκθςθ και το μοναδικό ςχολικό εγχειρίδιο δρα πζρα για πζρα 

αναςταλτικά ςτο ρόλο τθσ Β (Καρκαγιάννθσ, 2005: 119; Καργάκοσ, 1997: 

126; Γεωργουςόπουλοσ, 1997: 134; Ντελόπουλοσ, 2005: 36). 

9. Σο αλλοτριωτικό, εξεταςιοκεντρικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, που προωκεί τθ 

ςτείρα αποςτικιςθ, τθ βακμοκθρία και τον ανταγωνιςμό, 

ςυμπαραςφροντασ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ βρίςκεται ςτθ ρίηα του 

προβλιματοσ (Βλάχοσ κ.ά., 2008: 546-555). Θ κατάςταςθ οξφνεται ιδιαίτερα 

ςτο Λφκειο, ςτερϊντασ ζτςι τισ Β από αυτό που κα ζπρεπε να αποτελεί το 

πιο ηωντανό και δυναμικό κομμάτι των Ελλινων μακθτϊν14. «Θ αλλοτρίωςθ 

εμπεδϊνεται κακϊσ μακθτζσ  και εκπαιδευτικοί καλοφνται να αποδεχτοφν 

ζναν κϊδικα αξιϊν όπου κυριαρχεί θ ιδεολογία τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, ενϊ θ χαρά τθσ γνϊςθσ, που προκφπτει από τθν 

ανακάλυψθ και το μοίραςμα, κεωροφνται τουλάχιςτον φποπτα. Μζτρο και 

κατάλθξθ αναπότρεπτθ όλων των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων είναι ο βακμόσ! 

                                                 

13
 Δικτατορία του ενόσ και μοναδικοφ εγχειριδίου ονόμαςαν πλεοναςτικά πολλοί μελετθτζσ τθν εκτεταμζνθ του 

χριςθ ςτθν εκπαίδευςθ και κεωροφν, εφςτοχα και απόλυτα δικαιολογθμζνα, κατά τθ γνϊμθ μασ, ότι είναι θ 
κφρια αιτία, θ οποία απομακρφνει το ςχολείο από τα μεγάλα παιδευτικά ιδανικά τθσ καλλιζργειασ, τθσ 
ευρυμάκειασ, τθσ πολυμάκειασ. 

14
 Θ μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν που αναηθτοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ Β ςτο Λφκειο αποτελεί άλλο ζνα 

ελλθνικό παράδοξο. Οι ζρευνεσ διεκνϊσ δείχνουν ότι το ποςοςτό προςζλευςθσ αυξάνει όςο αυξάνει θ τάξθ (TL, 
2003, 30, 3). 
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Ειδικά το λφκειο ζχει καταςτεί ζνα απζραντο εξεταςτικό κζντρο που 

εχκρεφεται ο,τιδιποτε ξεφεφγει από τα όρια τθσ διδακτζασ και εξεταςτζασ 

φλθσ.  ’ αυτό το περιβάλλον οι Β ακυρϊνονται ωσ παράγοντασ αλλαγισ και 

υποβιβάηονται ςτον ρόλο τθσ εγκυκλοπαίδειασ!» (Αηοφδθσ, 2008). 

10. Ζνασ άλλοσ παράγοντασ είναι οι γονείσ15. Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ, θ 

παραπλθροφόρθςθ και θ αγωνία τουσ να επιτφχουν τα παιδιά πράγματα 

άςχετα κατ’ουςία με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (βακμολαγνεία), τουσ 

οδθγεί πολλζσ φορζσ ςτθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για τθν εναςχόλθςθ των 

παιδιϊν τουσ ςτθ Βιβλιοκικθ και γενικότερα ζξω από τα κακιερωμζνα. 

11. Αλλά και το ευρφτερο μορφωτικό περιβάλλον αποτελεί μια πρόκλθςθ για τισ 

Β, οι οποίεσ καλοφνται να ανταγωνιςτοφν μια κοινωνικι απαξίωςθ του 

μορφωτικοφ αγακοφ. Θ αγορά εργαςίασ με τθν αγοραία τθσ λογικι οδιγθςε 

ςε μια εργαλειακι αντίλθψθ τθσ γνϊςθσ: χριςιμθ γνϊςθ είναι μόνο αυτι 

που μπορεί να πιςτοποιθκεί και να οδθγιςει ζςτω και ςτθ κολι προςδοκία 

επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ. «Πϊσ να πείςει μια Β  για τθν απόλαυςθ 

τθσ ανάγνωςθσ, για τθν αιςκθτικι, τθ νοθμοςφνθ των ςυναιςκθμάτων και το 

κριτικό πνεφμα», αναρωτιζται εφλογα ο ςυνάδελφοσ Αηοφδθσ ςε ςχετικό του 

άρκρο (2008). 

12. Σζλοσ, αλλά όχι λιγότερο ςθμαντικό, κατά τθ γνϊμθ μασ, θ ανυπαρξία ενόσ 

ολοκλθρωμζνου κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ το οποίο να οριοκετεί με 

ςαφινεια και οξυδζρκεια ηθτιματα κεςμικά που προκφπτουν, τα οποία για 

χρόνια παραμζνουν αςαφι και ρευςτά και κυρίωσ ςχετικά με το ρόλο του 

υπευκφνου, ευκφνεται κι αυτι για τθ δυςκολία ζνταξθσ τθσ ςχολικισ 

βιβλιοκικθσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο. Ωσ αποτζλεςμα   προκφπτουν πολλά 

περικϊρια για αυκαιρεςίεσ και από τθν πλευρά των υπευκφνων αλλά 

κυρίωσ από τθν πλευρά των διευκυντϊν. 

υνεπϊσ, όςον αφορά το αρχικό ερϊτθμα αν οι ιδρυτικοί ςκοποί των ελλθνικϊν Β 

επιτυγχάνονται ςτθν πράξθ ι αποτελοφν απλϊσ κενζσ και μάταιεσ διακθρφξεισ 

ςυμμεριηόμαςτε τθν άποψθ του ςυναδζλφου Αηοφδθ (2008): « Όλα τα παραπάνω όμωσ 

αφοροφν ζνα διακθρυκτικό επίπεδο, διότι ςτθν πράξθ οι Β καλοφνται να ενταχκοφν και να 

                                                 
15

 Ο ρόλοσ των γονιϊν ςτθ διαμόρφωςθ των ςυνθκειϊν των μακθτϊν δεν πρζπει να υποτιμάται, παρόλθ τθν 
υποχϊρθςι του, ςε ςχζςθ με το παρελκόν. φμφωνα με πρόςφατεσ ζρευνεσ, οι ατομικζσ προχποκζςεισ 
μάκθςθσ, κακϊσ και οικογενειακοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντεσ υπεριςχφουν ζναντι τθσ επίδραςθσ 
του ςχολείου ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 50 % (Harris & Chapman, ςτο Παπαναοφμ, 2008) 
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λειτουργιςουν ςε ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε βακειά κρίςθ, που αντιςτζκεται ςτισ 

αλλαγζσ αφομοιϊνοντασ τισ πιο ριηοςπαςτικζσ διαςτάςεισ τουσ». 

 

Καταλιγοντασ, για να γίνουν οι διακθρφξεισ πραγματικότθτα, θ ζνταξθ των Β ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ οφείλει να ξεφφγει από το τυχαίο και το ςυμπτωματικό και να γίνει με 

οργανικό και ςυςτθματικό τρόπο. Σο αναλυτικό πρόγραμμα, θ διδακτζα φλθ, ο τρόποσ 

εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ είναι αναγκαίο να ςυμπεριλάβουν τισ Β. Σότε μόνο θ ρθτορικι 

κα επαλθκευτεί ςτθν πράξθ και οι Β από «εξωτερικοί ςυνεργάτεσ» κα καταςτοφν 

πολφτιμα εργαλεία μεταςχθματιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ. Σο Νζο χολείο και το ‘χζδιο 

Εργαςίασ’ που εξιγγειλε θ υπουργόσ είναι ζνα μόνο βιμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

Χρειάηεται να ακολουκιςουν κι άλλα και προπάντων να διαςφαλιςτεί θ ςυνζχιςθ και θ με 

παρρθςία ενίςχυςθ του κεςμοφ, του οποίου θ τφχθ, λίγεσ μζρεσ μόλισ πριν τθν ζναρξθ τθσ 

νζασ ςχολικισ χρονιάσ, δυςτυχϊσ αγνοείται. 

 

1.4 Η αιςιόδοξθ όψθ τθσ ελλθνικισ περίπτωςθσ 

Ωςτόςο, οφείλουμε να τονίςουμε ς’ αυτό το ςθμείο ότι παρόλο που οι ςχολικζσ 

βιβλιοκικεσ αφζκθκαν να βουλιάξουν ςτο τζλμα του εξεταςτικοκεντρικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, υπάρχουν εκπαιδευτικοί-υπεφκυνοι Β που κρατοφν ηωντανό, μζςα ςε 

δφςκολεσ ςυνκικεσ, αυτό το πολφτιμο κφτταρο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Επαναπροςανατολίηουν και εμπλουτίηουν το ρόλο των βιβλιοκθκϊν με καινοφανείσ 

πρωτοβουλίεσ και παρεμβάςεισ ςτον πολιτιςτικό τομζα. Αναηθτοφν από μόνοι τουσ 

τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ δουλειάσ τουσ και ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία παράγουν ζργο 

ςθμαντικό, με τθν πολφτιμθ βοικεια του ΕΚΕΒΙ τα τελευταία χρόνια και άλλων εκνικϊν ι 

τοπικϊν φορζων. 

Δυςτυχϊσ, το ζργο αυτό είναι ελάχιςτα γνωςτό. υχνά εμφανίηονται αρκρογράφοι, αλλά 

και φορείσ και πολιτικά κόμματα, άλλοι κινοφμενοι από προςωπικά ςυμφζροντα και άλλοι 

από κακι πλθροφόρθςθ, να μιλοφν κατά κανόνα απαξιωτικά για τισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ. 

υγχζουν τθν τφχθ που επιφυλάςςει θ Πολιτεία γι’ αυτζσ, με το ζργο που γίνεται από τθν 

πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν-υπευκφνων των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, μζςα ςτισ 

υπάρχουςεσ ςυνκικεσ, με αγάπθ και μεράκι για τθν εκπαίδευςθ, ςε πείςμα των ελλείψεων 

και τθσ ανεπάρκειασ τθσ Πολιτείασ. Οριςμζνοι ζφταςαν ςτο ςθμείο να μιλιςουν για 

«άδειεσ», «ζρθμεσ», «ανενεργζσ», «αραχνιαςμζνεσ» και «νεκρζσ» ςχολικζσ βιβλιοκικεσ.  



κζμπερθ, Λ., «χολικι βιβλιοκικθ και εκπαιδευτικό ζργο», Συνεργαςία, αρ. 3 (Δεκ. 2011). 

http://www.goethe.de/synergasia  Page 12 
 

 

Οι Τπεφκυνοι Β απάντθςαν με ανοιχτι επιςτολι ςτα ΜΜΕ (2009) με ςτόχο να ακουςτεί θ 

φωνι τουσ και να ενιςχυκεί το ζργο τουσ, τόςο οικονομικά όςο και κεςμικά. Εκεί 

δθμοςιοποιοφν το πολφπλευρο ζργο που αναπτφςςεται ςτισ Β, το οποίο περιλαμβάνει : 

 ενθμζρωςθ όλων των μακθτϊν, ςτθν αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ, για τισ υπθρεςίεσ 

και τον τρόπο χριςθσ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ, 

 ςυνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ που καταφζρνουν να ξεφφγουν από τισ 

ςυμπλθγάδεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και να ςχεδιάςουν μακιματα μζςω 

των πθγϊν ι να ανακζςουν ςυνκετικζσ εργαςίεσ ςτουσ μακθτζσ, 

 αφιερϊματα ςε ςυγγραφείσ, ποιθτζσ, ςυχνά ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΕΒΙ16, 

ηωγράφουσ, λαογραφικά ζκιμα και ιςτορικά γεγονότα, 

 επιςκζψεισ λογοτεχνϊν και εικονογράφων ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο 

Βιβλίου,17 

 εκδθλϊςεισ για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το 

κάπνιςμα, τθν κυκλοφοριακι αγωγι, τθν ανακφκλωςθ, τθ φιλαναγνωςία, τον 

ρατςιςμό, τθν ειρινθ κ.ά. 

 εκκζςεισ βιβλίων, 

 δθμιουργία αναγνωςτικϊν λεςχϊν για μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, πάλι ςε 

ςυνεργαςία με ςχετικό πρόγραμμα που προωκεί το ΕΚΕΒΙ,18 

 εκδόςεισ μακθτικϊν εφθμερίδων, 

 επιδείξεισ μουςειοςκευϊν ςε ςυνεργαςία με μουςεία, 

 κεατρικζσ παραςτάςεισ, 

 μουςικζσ εκδθλϊςεισ, 

 δθμιουργία ταινιϊν μικροφ μικουσ και ντοκιμαντζρ, 

 διαγωνιςμοφσ ηωγραφικισ, 

 οργάνωςθ ςκακιςτικϊν αγϊνων, 

 προγράμματα αγωγισ υγείασ, περιβάλλοντοσ κ.ά. 

                                                 
16

 Οι Κινθτζσ Εκκζςεισ του ΕΚΕΒΙ ζφκαςαν το 2010 ςε πολλά ςχολεία, βιβλιοκικεσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ απ' 
όλθ τθ χϊρα (Αττικι, Εφβοια, Αρκαδία, Αχαϊα, Ηάκυνκοσ, Θεςςαλονίκθ, Καςτοριά, ζρρεσ, Δράμα, Δωδεκάνθςα, 
Ρζκυμνο κ.λπ.) (EΚΕΒΙ, 2010). 
17

 Σο πρόγραμμα Συγγραφείσ και εικονογράφοι ςτα ςχολεία υλοποιείται για 7θ χρονιά. τθ διάρκεια του 2010, 
244 ςυγγραφείσ και εικονογράφοι επιςκζφτθκαν ςχολεία, ςχολικζσ και δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ ςε όλθ τθ χϊρα, 
ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν πάνω από 14.000 μακθτζσ (EΚΕΒΙ, 2010). 
18

 Για πρϊτθ φορά οι Λζςχεσ Ανάγνωςθσ «ςυναντοφν» ςε τζτοια βακμό τισ βιβλιοκικεσ. Σο Δίκτυο Βιβλιοκθκϊν 
με Λζςχθ Ανάγνωςθσ είναι γεγονόσ: ςυμμετζχουν 290 Λζςχεσ (ςχολικζσ, πανεπιςτθμιακζσ, δθμοτικζσ κ.ά.) ςε 
Ελλάδα και Κφπρο (EΚΕΒΙ, 2010). 
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 ςυμμετοχι και διακρίςεισ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ςε προγράμματα εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και e-twinning,19 

 διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν και εκπαιδευτικϊν θμερίδων, 

 ςυνεργαςίεσ με τουσ Διμουσ και τισ Νομαρχίεσ, 

 ενθμζρωςθ γονζων για το ρόλο τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ, 

 καταςκευι ιςτοτόπων (web-sites) και ιςτολογίων (blogs), 

 δθμιουργία του Πανελλινιου Φόρουμ χολικϊν Βιβλιοκθκϊν, ενόσ θλεκτρονικοφ 

τόπου ςυνάντθςθσ, προβλθματιςμοφ και ανταλλαγισ απόψεων των υπευκφνων 

των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν. 

Οι Β αναπτφςςουν ςυνεπϊσ δράςεισ και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ ςε πολλαπλά 

επίπεδα. Διαςυνδζονται οριηόντια με άλλεσ ςχολικζσ ι δθμόςιεσ και ανταλάςςουν γόνιμο 

προβλθματιςμό. τθ λογικι αυτι αδελφοποιοφνται με άλλεσ βιβλιοκικεσ ι ςχολεία και 

μοιράηονται εμπειρίεσ, υποςτθρίηοντασ παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

δθμιουργοφν γζφυρεσ ςτθ γεωγραφικι, διοικθτικι και πολιτιςτικι  απομόνωςθ των 

ςχολείων και ανταλλάςςονται πολφτιμα ερεκίςματα. Τποςτθρίηουν τθν ζκδοςθ μακθτικϊν 

περιοδικϊν,20 όπου βρίςκουν βιμα ζκφραςθσ ιδζεσ, απόψεισ, ςυνεντεφξεισ πολλϊν 

μακθτϊν. Με αυτόν τον τρόπο ενκαρρφνονται ςτθν πράξθ θ κριτικι ςκζψθ, θ ςυνεργατικι 

μάκθςθ, θ δθμιουργικότθτα, θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. 

Διοργανϊνουν διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ με αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 

μουςειοςκευϊν, ψθφιακζσ ιςτορικζσ, λογοτεχνικζσ ι άλλεσ περιθγιςεισ. Σο αναλυτικό 

πρόγραμμα προςαρμόηεται και το κζμα προςεγγίηεται από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ. 

Πραγματοποιοφνται κεματικζσ εκκζςεισ – αφιερϊματα ςε λογοτζχνεσ, ςυχνά με τθν 

υποςτιριξθ του ΕΚΕΒΙ, όπωσ είδαμε και προβάλλεται οπτικοακουςτικό υλικό από 

διαδανειςμό, οργανϊνονται διακεματικά μακιματα, καλοφνται διακεκριμζνοι ςυγγραφείσ 

και τα παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με ςπουδαίουσ ανκρϊπουσ του 

πνεφματοσ. Επιπλζον, διοργανϊνονται αφιερϊματα ςε παγκόςμιεσ μζρεσ (π.χ. θμζρα 

ποίθςθσ, κεάτρου) ςυχνά με τθ ςυνεργαςία ΔΘΠΕΘΕ ι άλλων τοπικϊν φορζων, 

διαγωνιςμοί αφίςασ, κόμικσ ι ςελιδοδείκτθ, κινθματογραφικζσ λζςχεσ, ραδιοφωνικζσ 

εκπομπζσ με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν βεβαίωσ, ακόμα και κυνιγι κρυμμζνου κθςαυροφ ςτα 

πλαίςια μιασ επετειακισ εκδιλωςθσ (π.χ. τθσ 25θσ Μαρτίου) με ςτόχο τθν με κάκε μζςο 

                                                 
19

 Βλζπε τθν πολφ ςθμαντικι δεφτερθ κζςθ ςτον Πανευρωπαϊκό Διαγωνιςμό e-twinning 2009 του Λυκείου 
Ελευςίνασ με τθν κακοδιγθςθ τθσ υπευκφνου Β του ςυγκροτιματοσ κασ Ελζνθσ Καραβανίδου, για το 
πρόγραμμα etwinning "Between the lines", αλλά και τθ φετινι του διάκριςθ ςτο ίδιο διαγωνιςμό. 
20

  Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν περιοδικι ζκδοςθ ‘Ο μακθτευόμενοσ μάγοσ’ που εκδιδόταν μζχρι πρότινοσ με 
τθν ςφμπραξθ τεςςάρων ςχολείων από τθ Β Ποροϊων ερρϊν και τθν ‘Πυξίδα’ του 2ου Ενιαίου Λυκείου τθσ Κω. 
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επαφι με το βιβλίο πάντα. Ωσ αποτζλεςμα, οι Β πολλαπλαςιάηουν το δανειςμό των 

βιβλίων - ο δανειςμόσ τίτλων κα πρζπει να είναι, κατά τθν άποψι μασ, απόρροια τθσ 

πραγμάτωςθσ αυτϊν των εκδθλϊςεων - και επθρεάηουν ςθμαντικά όλο το ςχολικό 

περιβάλλον, ςπάηουν τα ςτεγανά και επικοινωνοφν με όλεσ τισ βακμίδεσ (και με δθμοτικά).  

 

Είναι ολοφάνερο ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να προχωριςει πλζον χωρίσ τθ χολικι 

Βιβλιοκικθ. Οι μακθτζσ αλλά και οι εκπαιδευτικοί βρίςκουν ανιαρζσ τισ παλιζσ δομζσ, 

αιςκάνονται τθν ανάγκθ να αυτενεργιςουν για να κατακτιςουν τθ γνϊςθ που τουσ 

κατακλφηει από παντοφ με τουσ δικοφσ τουσ ρυκμοφσ και με νζουσ τρόπουσ ςυνεργαςίασ 

για μάκθςθ (Chalot, 1992: 191-405). «Θ χολικι Βιβλιοκικθ είναι ςε κζςθ να ςτθρίξει όλα 

αυτά τα καινοτομικά προγράμματα που προχποκζτουν αυτενζργεια, φανταςία, 

πρωτοτυπία, ζρευνα, κριτικι ςκζψθ αλλά και να ξαναηωντανζψει παλιζσ καλζσ μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ προςφζροντασ μια νζα διάςταςθ ςτθ μάκθςθ» (Βακαλοποφλου, 1999).  
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