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Θα προτιμοφςα να μθν ιταν αναγκαίο να γράψω τισ παρακάτω γραμμζσ, κακϊσ είναι 

πάντα προτιμότερο να μιλάει κανείσ για τθν πρόοδο και τισ βελτιϊςεισ ςτισ υπθρεςίεσ 

βιβλιοκθκϊν απ’ ό,τι για τα προβλιματα που παρουςιάηουν. Δεν ζχω τθν πρόκεςθ να 

φανϊ απαιςιόδοξοσ οφτε υποταγμζνοσ ςτθ μοίρα μου ι καταςτροφολόγοσ, αλλά να 

τραβιξω τθν προςοχι όςον αφορά ςτισ δυςκολίεσ που πιςτεφω ότι πλθςιάηουν, ζτςι 

ϊςτε οι βιβλιοκθκονόμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειϊςουμε τισ ηθμιζσ 

ςτισ βιβλιοκικεσ και ςτουσ παραλιπτεσ των υπθρεςιϊν τουσ.  

Τουσ τελευταίουσ αυτοφσ μινεσ του 2011 κακορίηονται οι προχπολογιςμοί των 

αυτόνομων περιφερειϊν και των διμων, υπό τθν εντολι πολιτικϊν μείωςθσ του 

ελλείμματοσ και ελζγχου των εξόδων, που κα οδθγιςουν ςε ιςχυρζσ περικοπζσ των 

επενδφςεων ςτισ βιβλιοκικεσ. Στθ ςθμερινι οικονομικι κρίςθ και με το μοντζλο 

αντιμετϊπιςθσ που δίνεται, κα είναι πολφ δφςκολο να αποφευχκεί αυτό. Εμείσ 

ςκεφτικαμε να κζςουμε το ηιτθμα και  να δοφμε πϊσ μποροφμε να το 

αντιμετωπίςουμε, παρόλο που οι ςυλλογιςμοί μασ μπορεί να είναι λανκαςμζνοι ι 

ανακριβείσ ςε κάποιεσ από τισ παρατθριςεισ που κα κάνουμε, λόγω τθσ 

μεταβλθτότθτασ τθσ κατάςταςθσ και τθσ δυςκολίασ να γνωρίηουμε ςυνκικεσ που 

κάποιεσ φορζσ αργοφν να βγουν ςτο φωσ. 

1. Η εξζλιξη τησ κρίςησ ςτον τομζα των βιβλιοθηκϊν 

Ππωσ όλοι ξζρουμε, το 2011 οι αυτόνομεσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ μασ είδαν τα 

ζςοδά τουσ να μειϊνονται για διάφορουσ λόγουσ: μικρότερθ είςπραξθ φόρων, 

λιγότερεσ δυνατότθτεσ για χρθματοδότθςθ μζςω ζκδοςθσ τίτλων δθμοςίου χρζουσ, 
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λιγότερθ χρθματοδότθςθ από τα ταμεία του Κράτουσ και περικοπζσ που εγκρίκθκαν 

ςτθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ. Αυτι θ κατάςταςθ οδθγεί  ςε μείωςθ των 

δθμόςιων υπθρεςιϊν, των εξόδων προςωπικοφ, των επενδφςεων και των τρεχουςϊν 

δαπανϊν. 

Ζχοντασ λιγότερα προσ κατανομι, οι πολιτιςτικζσ υπθρεςίεσ είναι οι πρϊτοι 

υποψιφιοι που κα υποςτοφν περικοπζσ: δεν κεωρείται ότι ζχουν προτεραιότθτα ςε 

ςχζςθ με άλλουσ, όπωσ ο τομζασ Υγείασ ι Ραιδείασ, ι μπορεί ο απλόσ πολίτθσ να ζχει 

τθν αίςκθςθ ότι ιδθ υπάρχει αρκετι προςφορά. 

Πςον αφορά ςτισ βιβλιοκικεσ, παρόλο που ζχουν αυξιςει πολφ τθν κοινωνικι τουσ 

παρουςία και αναγνϊριςθ, ενϊ ζχουν βελτιϊςει τισ υπθρεςίεσ τουσ, κινδυνεφουν να 

μθ κεωρθκοφν τόςο ςθμαντικζσ όςο είναι, εξαιτίασ τθσ τάςθσ για ιδίαν χριςθ 

πολιτιςμικϊν αγακϊν ι λόγω τθσ αφξθςθσ των πλθροφοριϊν που είναι διακζςιμεσ 

ςτο διαδίκτυο, οι οποίεσ φαίνεται ότι καλφπτουν τα πάντα. 

Επίςθσ, οι βιβλιοκικεσ ανικουν από κοινοφ ςε Ρεριφερειακζσ ι Δθμοτικζσ Διοικιςεισ 

που διαχειρίηονται άλλεσ πολιτιςτικζσ και εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ ίςωσ 

ζχουν περιςςότερθ ιςχφ για να λάβουν τουσ πόρουσ που απομζνουν: περιοδικζσ 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που ζχουν ιδθ εδραιωκεί, κζντρα τζχνθσ, λαϊκζσ γιορτζσ ι 

φεςτιβάλ. Σε περιπτϊςεισ οξείασ κρίςθσ είναι δφςκολο να αποδείξουμε το κοινωνικό 

κεφάλαιο που παράγουμε ζναντι ςτα απτά ζςοδα που παράγει μια ςυναυλία που 

προςελκφει χιλιάδεσ ανκρϊπουσ οι οποίοι ξοδεφουν ςε ξενοδοχεία, εςτιατόρια, μπαρ 

και μετακινιςεισ. Γι’ αυτό πρζπει να είμαςτε τόςο ενεργοί ςτθ διάδοςθ των αξιϊν και 

των οφελϊν που αποκτοφν οι χριςτεσ μασ, τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουμε ςτουσ 

ανκρϊπουσ και κυρίωσ ςε αυτοφσ που βρίςκονται ςε δεινι οικονομικι κατάςταςθ. 

Οι βιβλιοκικεσ ςτουσ μεςαίου και μικροφ μεγζκουσ διμουσ (όπου δεν ζχουν 

εδραιωκεί ι εργάηονται με μθ μόνιμο προςωπικό) ςίγουρα κα αντιμετωπίςουν 

δυςκολίεσ για να ανταγωνιςτοφν τισ άλλεσ ανάγκεσ των διμων. Τα τελευταία χρόνια 

διευρφνκθκαν υπθρεςίεσ, με μεκόδουσ που δεν μπόρεςαν πάντα να εδραιωκοφν, και 

μπορεί να είναι και από τισ πρϊτεσ που κα καταργθκοφν: προςωπικό για 
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πολυπολιτιςμικζσ υπθρεςίεσ το οποίο επιδοτοφνταν από το Υπουργείο Κοινωνικήσ 

Πολιτικήσ, μια αίκουςα υπολογιςτϊν τθσ οποίασ ο υπεφκυνοσ πλθρωνόταν από μια 

χρθματοδότθςθ τθσ Γενικήσ Διεφθυνςησ τησ Κοινωνίασ τησ Πληροφορίασ και ο οποίοσ 

παράλλθλα ιταν υπεφκυνοσ βιβλιοκικθσ, μια ςφμβαςθ για  διαχείριςθ τθσ 

βιβλιοκικθσ από κονδφλια των Περιφερειακών Υπηρεςιών Απαςχόληςησ, από ταμεία 

κοινωνικϊν εγγυιςεων ι από ςυμβάςεισ για νζουσ, θ διατιρθςθ ενόσ 

βιβλιοκθκονόμου για λίγα χρόνια με επιδότθςθ τθσ αυτόνομθσ περιφζρειασ…  

Εάν αυτι θ ενίςχυςθ καταργθκεί ι μειωκεί, μπορεί να οδθγθκοφμε ςτθ μείωςθ 

ωραρίων και ςε προςωρινό κλείςιμο βιβλιοκθκϊν. Στα χρόνια ευθμερίασ κα ζπρεπε 

να είχαν ςτακεροποιθκεί αυτζσ οι κζςεισ εργαςίασ αλλά, εάν δεν ζχει γίνει, είναι 

πικανό να μθν υπάρχουν πόροι για τθν πλθρωμι τουσ το 2012 ι κα πρζπει να 

βιαςτοφμε για να αποδείξουμε τθν αναγκαιότθτά τουσ. 

Σε αυτό το πρόβλθμα κα προςτεκεί θ μικρότερθ ςυνειςφορά που κα λάβουν από τθν 

κεντρικι κυβζρνθςθ και από τισ αντίςτοιχεσ αυτόνομεσ κυβερνιςεισ. Μάλιςτα, φζτοσ 

το 2011, Αυτόνομεσ περιφζρειεσ, όπωσ θ Μοφρκια, θ Καςτίγια Λα Μάντςα ι θ 

Καταλωνία, δεν ζλαβαν πόρουσ για τθν απόκτθςθ τίτλων λόγω του αποκλειςμοφ που 

επζβαλε το Υπουργείο Οικονομικϊν ςτισ ςυμβάςεισ με τισ περιφζρειεσ που δεν είχαν 

τθριςει τα όρια του χρζουσ τουσ. Και ςτουσ διμουσ που δεν ζκαναν ςωςτι 

εκκακάριςθ των λογαριαςμϊν τουσ το προθγοφμενο ζτοσ ζγιναν κρατιςεισ ςτα ζςοδα 

τουσ. 

Ραρόλο που τα ακριβι ςτατιςτικά ςτοιχεία γίνονται πάντα γνωςτά με ςχεδόν δφο 

χρόνια κακυςτζρθςθ, είναι προφανζσ ότι θ κατάςταςθ είναι κρίςιμθ και αυτό το 

αποδεικνφουν απλζσ διαπιςτϊςεισ και γεγονότα που γίνονται γνωςτά ςτο περιβάλλον 

μασ και που πικανϊσ να ςυμβαίνουν ςε άλλα μζρθ τθσ χϊρασ: 

 Τα προγράμματα των διαπολιτιςμικϊν διαμεςολαβθτϊν για τθν προςφορά 

υπθρεςιϊν ζνταξθσ ςταμάτθςαν να επιδοτοφνται από το Υπουργείο 

Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, και οι κυβερνιςεισ των αυτόνομων περιφερειϊν δεν τα 

διατιρθςαν ι τα άφθςαν ςυμβολικά (για παράδειγμα ςτθν περιφζρειά μου 



Gómez-Hernández, J.-A., “Η προβλεπόμενθ όξυνςθ τθσ κρίςθσ ςτισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ το 2012”, Συνεργαςία, 
αρ. 3 (Δεκ. 2011), μετάφραςθ από τα ιςπανικά. 

http://www.goethe.de/synergasia  Page 4 
 

απομζνουν διαμεςολαβθτζσ μόνο ςτθν Περιφερειακή Βιβλιοθήκη, όχι ςτισ 

υπόλοιπεσ δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ όπου προςφζρονταν). 

 Υπάρχει μείωςθ του προχπολογιςμοφ για αγορζσ. Στθν προαναφερκείςα 

βιβλιοκικθ υπάρχει μια πινακίδα που ανακοινϊνει ότι ζχει αναςταλεί 

προςωρινά θ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ αίτθςθσ από τουσ χριςτεσ για αγορζσ. 

Ωσ χριςτθσ διαπίςτωςα ςτθ διάρκεια του ζτουσ ότι ίςα που αγοράηονταν τα 

τελευταία κόμικσ, ςχεδόν δεν υπιρχαν κονδφλια για τθν ανανζωςθ των τίτλων 

των λεςχϊν ανάγνωςθσ κ.λπ. Αυτι τθν εβδομάδα διαβάςαμε επίςθσ ότι 

αναςτζλλονταν και οι αγορζσ ςτθ Γενική Βιβλιοθήκη τησ Ναβάρα. 

 Ρροκαλείται μείωςθ τθσ ενίςχυςθσ των αυτόνομων περιφερειϊν προσ τισ 

βιβλιοκικεσ που ζχουν ενςωματωκεί ςτα περιφερειακά δίκτυα δθμόςιασ 

ανάγνωςθσ: πζρα από τθ μείωςθ που ζχει προκλθκεί, φοβάμαι ότι του χρόνου 

δεν κα υπάρχει χρθματοδότθςθ για τισ βιβλιοκικεσ του Περιφερειακοφ 

Δικτφου τησ Μοφρθια για ειδικά προγράμματα όπωσ αυτά για τθν ενίςχυςθ 

τθσ ανάγνωςθσ ι των αγορϊν.  

 Ζχει αρχίςει να παρατθρείται μείωςθ του προςωπικοφ και των ωραρίων των 

υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ: όπωσ είπαμε προθγουμζνωσ, ςε κάποιεσ 

βιβλιοκικεσ ςε χωριά μικροφ ι μεςαίου μεγζκουσ, οι βιβλιοκθκονόμοι που 

εργάηονταν ςε αυτζσ ωσ αναπλθρωτζσ ι απαςχολοφνταν προςωρινά βλζπουν 

να διακόπτονται πρόωρα ι να λφνονται οι ςυμβάςεισ τουσ. Στθν Περιφέρεια 

τησ Μοφρθια μετά το τζλοσ του καλοκαιριοφ δεν άνοιξε θ βιβλιοκικθ του 

ικότε, ζνα μικρό χωριό, όπου θ βιβλιοκικθ αποτελεί τον μοναδικό 

πολιτιςμικό πόρο και όπου λειτουργοφςε παράλλθλα και αίκουςα πρόςβαςθσ 

ςτο διαδίκτυο. Και ςτο Μορατάγια, ζναν διμο αρκετά μεγαλφτερο (ςχεδόν 

χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα) με μια βιβλιοκικθ τθσ οποίασ ο κατάλογοσ είναι 

ακόμα χειρόγραφοσ, ακυρϊκθκε θ ςφμβαςθ του τεχνικοφ βιβλιοκικθσ για 

μθχανοργάνωςθ και άλλεσ υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ ςτα γφρω χωριά του διμου. 

Αρχίηουν να εμφανίηονται ςτον τφπο ειδιςεισ ςχετικά με αυτοφ του είδουσ τα 

προβλιματα: ότι ςτθ γειτονιά Θαϊδίν τθσ Γρανάδα κλείνει θ βιβλιοκικθ, ότι 

ςτο Αλμπακζτε θ εταιρεία παροχισ θλεκτριςμοφ Iberdrola ζκοψε το ρεφμα ςτθ 

βιβλιοκικθ εξαιτίασ οφειλϊν του διμου, ότι ςτο Κάδικ οι κάτοικοι 
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διαμαρτφρονται για τθ μείωςθ των ωραρίων τθσ βιβλιοκικθσ ςτο Σαν 

Φερνάντο… 

 Οι πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ των βιβλιοκθκϊν ζχουν επίςθσ μειωκεί ι 

επιλζγονται με βάςει το εάν είναι δωρεάν ι όχι. Αυτό ζπλθξε όχι μόνο τθν 

πολιτιςτικι προςφορά, που ιταν ςυμπλθρωματικι και αντιςτακμιςτικι των 

υπολοίπων, αλλά ζχει οδθγιςει επίςθσ ςτθν απϊλεια κζςεων εργαςίασ των 

εργαηομζνων που βαςίηονταν ςε ςυμβάςεισ με τθ βιβλιοκικθ, όπωσ οι 

παραμυκάδεσ και οι θκοποιοί. Αξίηει να αναφζρουμε τθν ακφρωςθ τθσ 

Περιφερειακήσ Ζκθεςησ Βιβλίου ςτη Μοφρθια από το 2009 αλλά και τθν 

ακφρωςθ εκκζςεων κόμικσ ςτθν Θαραγόκα ι τθ Βαλζνκια που μόλισ 

δθμοςιεφςαμε… 

Επίςθσ γίνονται γνωςτζσ κάποιεσ περιπτϊςεισ, εξίςου ανθςυχθτικζσ, που ςχετίηονται 

με τουσ χϊρουσ των βιβλιοκθκϊν: όπωσ κατιγγειλαν ςτο Iwetel οι εργαηόμενοι, ζνα 

μζροσ του κτθρίου του Σαν Μιγζλ δε λοσ ζγιεσ τθσ Βιβλιοθήκησ τησ Βαλένθια ζχει 

καταλθφκεί από τα διοικθτικά γραφεία του Τμήματοσ Πολιτιςμοφ τησ Περιφερειακήσ 

Κυβέρνηςησ (Generalitat). Με πρόςχθμα τθν εξοικονόμθςθ εγκαταςτάςεων, 

διαλφεται ςιγά ςιγά το ςχζδιο αυτισ τθσ βιβλιοκικθσ τθσ αυτόνομθσ περιφζρειασ, 

που ίςωσ δεν κατάφερε να εδραιωκεί οφτε ςτθρίχκθκε από τθν Ρεριφζρεια, 

διαφορετικά δεν κα είχε γίνει αυτι θ περίεργθ κατάλθψθ, αδιανόθτθ ςε άλλεσ 

βιβλιοκικεσ αυτόνομων περιφερειϊν. 

2. Κίνδυνοι και ςυνζπειεσ 

Στισ υπθρεςίεσ μασ θ ςταςιμότθτα και μόνο αποτελεί οπιςκοδρόμθςθ, κάτι που 

οδθγεί ςε υπθρεςίεσ χαμθλότερθσ ποιότθτασ: παλιϊνουν οι ςυλλογζσ, γεγονόσ που 

τισ κάνει λιγότερο ενδιαφζρουςεσ, χάνονται χριςτεσ που απαιτοφν ενθμερωμζνεσ 

πλθροφορίεσ και περιεχόμενα, τα τεχνολογικά ςυςτιματα κεωροφνται ξεπεραςμζνα 

ι δεν επιςκευάηονται οφτε ςυντθροφνται, αποκαρρφνοντασ τθ χριςθ τουσ, 

διακόπτονται κφκλοι δραςτθριοτιτων ι υπθρεςίεσ που είχε χρειαςτεί χρόνια για να 

εδραιωκοφν.  Για παράδειγμα, ςτθν Περιφερειακή Βιβλιοθήκη τησ Μοφρθια υπιρξε 

μείωςθ ςχεδόν 70.000 δανειςμϊν ςε ςχζςθ με πζρυςι: από 658.000 το 2009 
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μειϊκθκαν ςτουσ 589.000 το 2010. Αυτό είναι ζνα απλό παράδειγμα του πϊσ 

επθρεάηει θ μείωςθ των επενδφςεων ςε καινοφργιο υλικό και φοβοφμαςτε ότι αυτι θ 

τάςθ κα ςυνεχιςτεί και φζτοσ, κακϊσ ςυνεχίςτθκε να μειϊνεται θ ανανζωςθ τθσ 

ςυλλογισ παρά τισ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ των πολιτϊν. 

Ενόψει του 2012 φαίνεται ότι όλεσ αυτζσ οι τάςεισ κα οξυνκοφν: εάν οι διμοι ζχουν 

λιγότερουσ πόρουσ, θ λογικι τουσ προτεραιότθτα κα είναι τα χριματα να επαρκζςουν 

για τουσ μιςκοφσ των μονίμων δθμοςίων υπαλλιλων και δεν κα ανανεωκοφν πολλζσ 

ςυμβάςεισ προςωρινισ απαςχόλθςθσ ι δεν κα χρθματοδοτθκοφν με ειδικό κονδφλι 

για μονιμοποίθςθ του προςωπικοφ τθσ βιβλιοκικθσ από τθ Διοίκθςθ τθσ Αυτόνομθσ 

Ρεριφζρειασ. Οι τρζχουςεσ δαπάνεσ για αγορζσ, εξοπλιςμό, τεχνολογία και 

δραςτθριότθτεσ κα βρίςκονται ςε ελάχιςτα επίπεδα. 

Οι περικοπζσ ςτθν Ραιδεία που βλζπουμε να προτείνονται ιδθ ςτισ αυτόνομεσ 

περιφζρειεσ με πιο ςυντθρθτικζσ πολιτικζσ κα επθρεάςουν τισ ιδθ επιςφαλείσ 

ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, τισ φτωχζσ τουσ ςυλλογζσ, τα προγράμματα ανάπτυξισ τουσ και 

τθν προςοχι που κα μποροφςε να τουσ δϊςει το διδακτικό προςωπικό ςε ϊρεσ που 

δεν είναι αποκλειςτικά διδακτικζσ. Αυτό κα οδθγιςει ςε αφξθςθ των αναγκϊν και των 

απαιτιςεων του ςυνόλου των μακθτϊν τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ από τισ 

δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ. 

Ο πανεπιςτθμιακόσ τομζασ ετοιμάηει και αυτόσ περικοπζσ τθσ τάξεωσ τουλάχιςτον 

του 20% ςτον προχπολογιςμό του για ςυλλογζσ αλλά ζχει να αντιμετωπίςει 

λιγότερουσ κινδφνουσ όςον αφορά ςτο προςωπικό του, γιατί αυτό αποτελείται ςτθν 

πλειονότθτά του από δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. Ωςτόςο, κα υπάρχουν 

ςυνταξιοδοτιςεισ που δεν κα καλυφκοφν,  ςυμβάςεισ για ζργα που μπορεί να 

διακοποφν ι αναδιαρκρϊςεισ που μπορεί να οδθγιςουν ςε απολφςεισ, όπωσ 

πιςτεφουμε ότι ςυμβαίνει ςτθ βιβλιοκικθ κάποιων κζντρων ςυνδεδεμζνων με το 

Εθνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο Uned. Και μετά τισ γενικζσ εκλογζσ ςτισ 20 Νοεμβρίου 

πικανϊσ θ νζα κυβζρνθςθ κα επιτρζψει ι κα αναγκαςτεί να αυξιςει τισ περικοπζσ 

που ιδθ εφαρμόηει θ τωρινι κυβζρνθςθ, όπωσ επιβάλλουν “οι αγορζσ”. 
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3. Δυνατότητεσ, επιχειρήματα και δράςεισ 

Σε αυτό το πλαίςιο, οι βιβλιοκθκονόμοι λίγα μποροφν να καταφζρουν εάν εργαςτοφν 

μόνοι τουσ, κακϊσ είναι δφςκολο να διεκδικείσ όταν επικρζμεται θ απειλι πάνω από 

τθν πλθρωμι των μιςκϊν. Ωσ ςφνολο, οι επαγγελματικζσ ενϊςεισ και οργανϊςεισ μασ 

δεν είναι δυνατζσ οφτε ζχουν αρκετι παράδοςθ ςτον αγϊνα για οικονομικά ι 

εργαςιακά ηθτιματα. Και οι πολίτεσ, παρά τθ διάδοςθ των κοινωνικϊν κινθμάτων που 

αντιτίκενται ςτισ πολιτικζσ περικοπϊν των δθμόςιων υπθρεςιϊν, τα οποία ξεκίνθςαν 

με το κίνθμα 15M, δεν αγωνίηονται για τισ βιβλιοκικεσ, με εξαίρεςθ κάποιεσ 

περιπτϊςεισ, όπωσ ςυμβαίνει από αυτό το καλοκαίρι, όταν ζκλειςε θ βιβλιοκικθ ςτθ 

γειτονιά Θαϊδίν τθσ Γρανάδα. 

Είναι αξιοηιλευτθ και παραδειγματικι για εμάσ θ αντίδραςθ τθσ κοινωνίασ και των 

βιβλιοκθκϊν ςτισ ΗΡΑ ι ςτθ Μεγάλθ Βρετανία όταν ζκλειςαν βιβλιοκικεσ. Αυτό 

δείχνει ότι υπάρχει δεςμόσ με τθν κοινότθτα και εδραίωςθ του κεςμοφ τθσ 

βιβλιοκικθσ, τθν οποία δεν βλζπουμε ςυνικωσ εδϊ και που είναι αποτζλεςμα ενόσ 

ζργου ςφνδεςθσ και προϊκθςθσ των βιβλιοκθκϊν με όλα τα είδθ φορζων τθσ 

κοινότθτασ. Αυτό που ςτθν αγγλοςαξονικι Βιβλιοκθκονομία ονομάηεται library 

advocacy. 

Θα ζπρεπε και εμείσ να προςπακιςουμε να ειςαγάγουμε ςτον κοινωνικό διάλογο τθν 

βαρφτθτα των περικοπϊν ςτισ βιβλιοκικεσ, για να προςπακιςουμε να τισ 

ελαχιςτοποιιςουμε. Μασ ζχουν ανάγκθ τα πζντε εκατομμφρια ανζργων, ο μιςόσ 

πλθκυςμόσ τθσ Ιςπανίασ που δεν ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από το ςπίτι, τα 

ςχεδόν οκτϊ εκατομμφρια μακθτϊν τθσ υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ ι πάνω από το 

20% των πολιτϊν που βρίςκονται κάτω από το όριο τθσ φτϊχιασ. Το δικαίωμα ςτθν 

πλθροφόρθςθ, ςτθν εκπαίδευςθ και τον πολιτιςμό, το ανοιχτό ςε όλουσ και ςυνεκτικό 

ζργο των δθμόςιων βιβλιοκθκϊν δεν μπορεί να μθ ςυηθτοφνται ανά πάςα ςτιγμι, ενϊ 

προςπακοφμε να κάνουμε πράξθ το ζργο μασ. 

Σε εποχι κρίςθσ χρθςιμοποιείται αδίκωσ θ κριτικι ςτουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ για 

να νομιμοποιθκοφν οι ιδιωτικοποιιςεισ ι οι μειϊςεισ ςτον αρικμό τουσ. Ωςτόςο τα 
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υπερβολικά ζξοδα και οι λανκαςμζνεσ πολιτικζσ δεν προκλικθκαν από εκείνουσ αλλά 

από τα λάκθ των κεντρικϊν και περιφερειακϊν κυβερνιςεων που προϊκθςαν ι 

αποδζχτθκαν τθν κερδοςκοπία ςτον χϊρο των ακινιτων, τουσ μεγάλουσ οικιςμοφσ και 

τα οικονομικά ολζκρια κεματικά πάρκα, τουσ αυτοκινθτοδρόμουσ για να δοκεί 

πρόςβαςθ ςε αυτά, τα ελλειμματικά αεροδρόμια, τα κανάλια των αυτόνομων 

περιφερειϊν, τισ μεγάλεσ εκδθλϊςεισ μζςων επικοινωνίασ  και άλλα πολιτιςτικά ζργα 

άδεια από περιεχόμενο ι δφςκολο να ςυντθρθκοφν. Υπιρξε – λόγω αδιαφορίασ ι 

λόγω ςτιριξθσ με τισ ψιφουσ των πολιτϊν - περιοριςμζνθ διαφάνεια και ζλεγχοσ των 

δαπανϊν, κάτι που επζτρεψε περιπτϊςεισ διαφκοράσ και ςυνειςζφερε ςτθ 

δυςαρζςκεια προσ τθν πολιτικι. 

 Και τϊρα  ξεκινάμε από μια “tabula rasa” με τισ περικοπζσ, όταν κα ζπρεπε να 

αςχολοφμαςτε με λεπτομζρειεσ. Είναι προφανζσ ότι ςτθ διαχείριςθ τθσ βιβλιοκικθσ 

δεν υπιρξε ςπατάλθ˙ κάκε ευρϊ που επενδφκθκε για τθν απόκτθςθ αγακϊν 

πολιτιςμοφ και ενθμζρωςθσ ι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποιικθκε από 

πολλοφσ πολίτεσ˙ το προςωπικό των βιβλιοκθκϊν πλθρωνόταν ςχεδόν πάντα λιγότερο 

ςε ςχζςθ με το επίπεδο τθσ κατάρτιςισ του και οι υπθρεςίεσ ζφταναν ςε όλο και 

περιςςότερουσ τομείσ τθσ μεςαίασ τάξθσ και του ενδεοφσ πλθκυςμοφ, για να φτάςουν 

οι βιβλιοκικεσ ςε ζνα επίπεδο ιςότιμο με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. 

Υπάρχει περικϊριο για τθ μείωςθ των δαπανϊν ςε τομείσ όπωσ ο φαρμακευτικόσ, εάν 

γενικευκεί  θ ςυνταγογράφθςθ γενόςθμων φαρμάκων ζναντι των ίδιων επϊνυμων. Ή 

εάν ρυκμιςτοφν οι ςυμφωνίεσ εκατομμυρίων που ζχουν γίνει ςτον τομζα υγείασ με τισ 

ιδιωτικζσ κλινικζσ. Ή εάν αναςταλεί προςωρινά θ δθμόςια χρθματοδότθςθ 

ελιτίςτικων ι κλειςτϊν εκπαιδευτικϊν κζντρων. Ωςτόςο υπάρχει μικρότερο 

περικϊριο για τθ μείωςθ προχπολογιςμϊν ςε τομείσ με μικρι χρθματοδότθςθ, όπωσ 

οι βιβλιοκικεσ, όπου μερικζσ φορζσ υπάρχει μόνο ζνασ βιβλιοκθκονόμοσ. Σε αυτζσ, θ 

αφαίρεςθ ενόσ μικροφ ποςοφ μπορεί να εμποδίςει μια ςθμαντικι υπθρεςία, και τθσ 

οποίασ το κόςτοσ κα ιταν ιςοδφναμο με κάποια λεπτά των πολλϊν ςυναυλιϊν των 

φεςτιβάλ που ακόμα γίνονται με μεγάλθ επιτυχία.  



Gómez-Hernández, J.-A., “Η προβλεπόμενθ όξυνςθ τθσ κρίςθσ ςτισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ το 2012”, Συνεργαςία, 
αρ. 3 (Δεκ. 2011), μετάφραςθ από τα ιςπανικά. 

http://www.goethe.de/synergasia  Page 9 
 

Κςωσ κα μποροφςε να γίνει μια προςπάκεια να οργανωκοφν ςυναντιςεισ ςχετικά με 

το κζμα που να μθν είναι αποκλειςτικά επαγγελματικζσ, αλλά που κα είναι ανοιχτζσ 

ςε άλλα ηθτιματα, όπωσ εκπαιδευτικά, ενϊςεισ γειτόνων, πολιτιςτικζσ ομάδεσ ι 

οργανϊςεισ του τριτογενοφσ τομζα. Ρικανϊσ ζτςι κα είχαν μεγαλφτερο αντίκτυπο ι 

κα ευαιςκθτοποιοφςαν περιςςότερο τουσ πολίτεσ ςχετικά με το πρόβλθμα. 

Η ιδζα αυτι κακ ’αυτι τθσ μερικισ διαχείριςθσ κάποιων υπθρεςιϊν βιβλιοκικθσ από 

ιδιωτικζσ εταιρείεσ δεν πιςτεφω ότι πρζπει να αποκλειςκεί, εφόςον γίνει υπό τθν 

μζριμνα και τον ζλεγχο καταρτιςμζνων δθμόςιων βιβλιοκθκονόμων και απαιτθκεί μια 

καλι επαγγελματικι κατάρτιςθ και ποιότθτα υπθρεςιϊν από τισ εταιρείεσ που κα το 

πραγματοποιιςουν˙ παρόλο που ςε αυτόν τον τομζα, λόγω ζλλειψθσ αναλυτικϊν 

μελετϊν, φοβοφμαςτε ότι δεν ιταν αυτόσ ο κανόνασ. Και επίςθσ πρζπει να 

πλθρϊνονται ςωςτά οι εταιρείεσ, γιατί ςε αντίκετθ περίπτωςθ τισ ωκοφμε να 

πλθρϊνουν τουσ εργαηομζνουσ τουσ κάτω από τα αξιοπρεπι όρια ι ακόμθ μποροφμε 

να προκαλζςουμε τθν εξαφάνιςι τουσ. Στθ Μοφρκια,  για παράδειγμα, μία από τισ 

εταιρείεσ που διαχειριηόταν υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ – και κυρίωσ μουςείων - 

αναγκάςτθκε να μπει ςε ζνωςθ πτωχευτικϊν πιςτωτϊν για  υπεργολαβίεσ με τθ 

χαμθλότερθ τιμι και κυρίωσ λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ πλθρωμϊν από τισ 

ςυμβαλλόμενεσ Διοικιςεισ. 

Ραράλλθλα με τον αγϊνα μασ για τθ διατιρθςθ των υπθρεςιϊν βιβλιοκικθσ, φυςικά 

και πρζπει να προςπακιςουμε να καινοτομοφμε και να βρίςκουμε λφςεισ που κα μασ 

βοθκιςουν να ςυνεχίηουμε να είμαςτε χριςιμοι και να διατθροφμε προγράμματα 

που, εάν κλείςουν τελείωσ, κα είναι δφςκολο να ανοίξουν εκ νζου. Ρρζπει να 

πετφχουμε τθν επιβίωςθ των υπθρεςιϊν που εδραιϊςαμε με το πζραςμα των χρόνων 

ακόμα και εάν πρζπει να το κάνουμε με πιο αυςτθρό ι περιοριςμζνο τρόπο, να 

επεκτείνουμε τθν περιοδικότθτα τθσ λειτουργίασ τουσ κ.λπ. 

Η αναηιτθςθ χορθγιϊν κα γίνει πιο δφςκολθ, γιατί τα πολιτιςτικά ιδρφματα των 

χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν, κφριοι ςυνεργάτεσ, τϊρα εξαρτϊνται από τα ζςοδα 

που κα αποφζρει θ τραπεηικι τουσ δράςθ και κα είναι μικρότερθ θ διακεςιμότθτά 

τουσ για να ανταποκρικοφν ςε πολλά αιτιματα κοινωνικϊν οργανϊςεων, ςε άλλουσ 
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τομείσ του πολιτιςμοφ, όπωσ θ κλθρονομιά, οι εικαςτικζσ τζχνεσ ι οι μεγάλεσ 

εκδθλϊςεισ. 

 Ο εκελοντιςμόσ είναι ζνα ιςχυρό ςτοιχείο που μπορεί να αξιοποιθκεί, που δεν 

αντικακιςτά τουσ επαγγελματίεσ, αλλά επεκτείνει τθ χρθςιμότθτα τθσ βιβλιοκικθσ. Οι 

βιβλιοκθκονόμοι πρζπει να διαχειριςτοφν τθ ςυμμετοχι όςων κζλουν να 

ςυνεργαςτοφν. Ρρόκειται για πολίτεσ που κεωροφν δικζσ τουσ τισ υπθρεςίεσ 

βιβλιοκικθσ και πιςτεφουν ότι θ προςφορά τουσ εμπλουτίηει και τουσ ίδιουσ. Ο 

εκελοντιςμόσ κάνει εφικτι τθ λειτουργία των λεςχϊν ανάγνωςθσ, με τα μζλθ τουσ ωσ 

ςυντονιςτζσ, τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ όπωσ τθ ςτιριξθ μακθτϊν που αποτυγχάνουν ςτο 

ςχολείο, τθν παρζα τθσ ανάγνωςθσ ςε ομάδεσ ι άτομα με δυςκολίεσ ι ακόμα και τθν 

προςφορά όςων γνϊςεων κατζχουν και που είναι ενδιαφζρουςεσ για άλλουσ 

ανκρϊπουσ ςε ςεμινάρια. 

Ζτςι γίνεται ςτθν Περιφερειακή Βιβλιοθήκη τησ Μοφρθια με το πρόγραμμα τθσ “¿Qué 

sabes?” (Τι ξζρεισ;), με το οποίο αυτζσ τισ μζρεσ οι χριςτεσ προςφζρουν τισ γνϊςεισ 

τουσ ςχετικά με τον κθλαςμό, τθ μουςικοκεραπεία ι τα φαρμακευτικά φυτά. 

Ραρά τθν κρίςθ διακζτουμε πολλά μζςα για να γίνουμε δυνατοί και να 

ανταποκρικοφμε ςτισ ανάγκεσ και ςτα πραγματικά προβλιματα των χρθςτϊν μασ. 

Διακζτουμε πολλοφσ πόρουσ πλθροφόρθςθσ με ανοιχτι πρόςβαςθ για να εντάξουμε 

ςτουσ καταλόγουσ μασ˙ ζχουμε αίκουςεσ για οργάνωςθ εκδθλϊςεων και 

ςυναντιςεων, όπου μποροφμε να οργανϊςουμε ςυηθτιςεισ με τουσ κοινωνικοφσ 

φορείσ και τισ ομάδεσ τισ οποίεσ απαςχολεί θ βελτίωςθ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 

δθμοκρατικισ ηωισ˙ επίςθσ ζχουμε πολλοφσ χριςτεσ που ζχουν τθν πρόκεςθ να 

ςυνεργαςτοφν, ζχουμε γνϊςεισ και εμπειρία ωσ βιβλιοκθκονόμοι, για να βοθκιςουμε 

τουσ πολίτεσ που μασ ςυμβουλεφονται˙ ζχουμε εργαλεία ςυνεργαςίασ για τθν 

τροφοδότθςθ ζργων πολιτιςτικοφ, τοπικοφ περιεχομζνου κ.λπ. 

 Η ανάγκθ να λειτουργιςουμε με λιγότερουσ πόρουσ μασ υποχρεϊνει να είμαςτε 

αποδοτικοί, κοινωνικά χριςιμοι, να ςυςχετιηόμαςτε με τισ προτεραιότθτεσ τθσ 
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κοινότθτάσ μασ και τα αναδυόμενα ηθτιματα, όπωσ αυτά που ςχετίηονται με τθν 

θλεκτρονικι Διαχείριςθ και τισ εκπαιδευτικζσ και κοινοτικζσ υπθρεςίεσ. 

Επίςθσ ίςωσ χρειαςτεί να εντάξουμε υπθρεςίεσ που είχαν διαχωριςτεί αλλά που 

μπορεί να ςυνδζονται με τουσ μεςαίουσ και μικροφσ διμουσ: οι υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων, νεολαίασ, κοινωνικοφ προςανατολιςμοφ και εξυπθρζτθςθσ, 

πολιτιςμοφ, τα τθλεκζντρα και οι βιβλιοκικεσ μποροφν να προςφζρουν υπθρεςίεσ 

μαηί με εξοικονόμθςθ μζςων, για να μποροφν να ςυντθρθκοφν όλα. Η κρίςθ μπορεί 

να μασ αναγκάςει να ακολουκιςουμε αυτζσ τισ πολιτικζσ ζνταξθσ και ευελιξίασ, γιατί 

ο ςτόχοσ κα είναι να ςϊςουμε τισ υπθρεςίεσ και τα προγράμματα του 2012, 

ελπίηοντασ ότι το 2013 κα μπορζςουμε να δοφμε μια βελτίωςθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ. 

Τελικζσ ςκζψεισ 

Δεν μποροφμε να μείνουμε άπραγοι, περιμζνοντασ να μασ ζρκουν οι περικοπζσ˙ δεν 

μποροφμε να περιοριηόμαςτε ςτο να διαμαρτυρόμαςτε, παρόλο που πρζπει να το 

κάνουμε με όλθ μασ τθ δφναμθ. Ρρζπει να δράςουμε με όλουσ τουσ πικανοφσ 

τρόπουσ: από τθ μία να αγωνιςτοφμε για τουσ προχπολογιςμοφσ μασ και για να 

ελαχιςτοποιιςουμε τθ μείωςι τουσ, κάτι που κα πρζπει να γίνει ςε ανταγωνιςμό με 

άλλουσ. Από τθν άλλθ, πρζπει να προςφζρουμε τουσ εαυτοφσ μασ ςτο μζγιςτο βακμό 

ςτουσ πολίτεσ μασ, να αναηθτιςουμε τθ ςτιριξι τουσ και να ςυνεργαςτοφμε με 

εκείνουσ που ςχετίηονται με τθν υπεράςπιςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, τθ 

ςυμμετοχι, τθ διαφάνεια και τθ δθμοκρατικι ποιότθτα τθσ κοινωνίασ μασ. Και 

παράλλθλα να είμαςτε ικανοί να προςαρμοςτοφμε ςτο περιβάλλον μασ, κάτι που μασ 

υποχρεϊνει να ζχουμε ευζλικτεσ προςεγγίςεισ διαχείριςθσ, να ζχουμε όλθ τθ ςτιριξθ 

και τισ ςυνεργαςίεσ που μασ προςφζρονται, να ςυνεργαηόμαςτε με άλλεσ υπθρεςίεσ, 

και να κάνουμε πιο εμφανι τθ χρθςιμότθτα μασ, γιατί, εάν δεν το κάνουμε, κα είναι 

εφκολο για τουσ άλλουσ να λάβουν το μεγαλφτερο μζροσ των πόρων που είναι 

διακζςιμα ςε εμάσ. 
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αρ. 3 (Δεκ. 2011), μετάφραςθ από τα ιςπανικά. 
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Είναι μια καλι ςτιγμι ζτςι ϊςτε οι βιβλιοκθκονόμοι, επαγγελματίεσ που αγαποφν τθ 

δουλειά τουσ και που ςχεδόν ποτζ δεν κα τθν άλλαηαν για άλλθ, να αποδείξουν τθν 

ικανότθτά τουσ  να τθν εκτελζςουν προςαρμοηόμενοι και αντιμετωπίηοντασ μια τόςο 

δφςκολθ κατάςταςθ με τθ κζλθςθ να τθν αντιμετωπίςουν και να είναι ςιμερα πιο 

χριςιμοι από ποτζ.  

Ξζρω ότι είναι πιο εφκολο να κάνει κανείσ προτάςεισ ςαν και αυτζσ παρά να τισ φζρει 

εισ πζρασ και κα πρζπει να γίνουν ακόμθ περιςςότερεσ. Επίςθσ πρζπει να υπάρχουν 

πιο δφςκολεσ καταςτάςεισ που δεν ζχουν βγει ςτο φωσ και που κα ζπρεπε να βγουν. 

Αλλά το πιο ςθμαντικό είναι να ςκεφτόμαςτε, να ςυηθτοφμε και να προςφζρουμε 

λφςεισ με τισ οποίεσ οι βιβλιοκικεσ μασ κα μπορζςουν να αντιμετωπίςουν τθν κρίςθ 

με τον καλφτερο δυνατό τρόπο.  

* To άρκρο αυτό κα δθμοςιευτεί ςτθν Ετιςια Επικεϊρθςθ Anuario ThinkEPI, 2012, v. 
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