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• Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

^ r ^ TAN ΑΡΧΙΣΑ να σκέφτομαι την 
Μ % παρουσίαση για τη συγκέντρωση 
• W της Ι -.νωσης Ελλήνιον Βι-

Μ*^ βλιοθηκαρίων στις 27 Νοεμβρίου 
1992. με θέμα το συνέδριο της IFLA 1992, βρέ
θηκα ν'αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα διαφορετι
κό από αυτά που αντιμετωπίζω όταν κάνω 
παρόμοια δουλειά. Στα διάφορα συνέδρια που 
κατά καιρούς παρακολουθώ, προσπαθώ να 
πάριο τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες 
για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες δρα
στηριότητες του κλάδου μας. Για την IFLA του 
1992 στην Ινδία, αυτό δεν έμοιαζε να έχει ιδιαί
τερη σημασία, ακόμα και τώρα που κοίταζα το 
υλικό στο γραφείο μου στην Αθήνα. 

Όλα υποσκιάζονται ακόμα και τώρα από 
την εικόνα της Ινδίας όπου τα τρίκυκλα, οι ελέ
φαντες, οι αγελάδες και οι μαϊμούδες μπορεί 
να είναι στο ίδιο ανοιγόκλειμα του ματιού σου. 

Όλα υποσκελίζονται από την αίσθηση που 
αποκτάει κανείς ότι το σώμα του εξαερώνεται, ' 
στην κυριολεξία, καθώς βγαίνει από το κατώ- ' 
φλι του ξενοδοχείου για το μεσημεριανό φαγη
τό στον κήπο. μέσα σε μια ατμόσφαιρα που 
μοιάζει σαν φυσικός θάλαμος αερίων. Ι 

Θυμηθείτε, όσοι έχετε διαβάσει ή δει το ' 
"Πέρασμα στην Ινδία" του Φόρστερ, τη ζαλάδα « 
της ηρωίδας στην εκδρομή της στις σπηλιές και 
θα νοιώσετε ίσως τι μπορεί να αισθανθεί ένας -
άπειρος επισκέπτης. ] 

Η παρουσίαση του προγράμματος OSIRIS, 
ενός νέου on line ποογοάιιιιατος για περιοδικά 
στη Γαλλία, ακόμα και τώρα φαντάζει άνευ < 
σημασίας μπροστά στο σοκ που παθαίνει \ 
κανείς όταν βλέπει έναν πανύψηλο Ινδό, ισχνό
τατο, να περπατάει γυμνός στη μέση του δρό
μου, χωρίς να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τα < 
αυτοκίνητα που κινούνται σαν τρελά γύρω του. < 
Είναι ένας άγιος άνθρωπος, σεβαστός απ'ό-
λους. < 

Η IFLA 1992 ήταν μια εμπειρία πνευματική, < 
πέρα από την επαγγελματική ενημέρωση. Μια 
μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Μια αποκάλυ
ψη για το ότι ο δυτικός πολιτισμός μας δεν ; 
είναι παρά μια από τις οπτικές γωνίες και 
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Από τη στιγμή που η προ
φορική παράδοση των παρα
μυθιών έσπασε, χάθηκε ο 
παραμυθάς, καθώς και ο 
παππούς και η γιαγιά, και τα 
παιδιά δεν έχουν τη δυνατό
τητα να διαβάσουν μόνα 
τους το κατάλληλο υλικό, 
χαμένα στις μεγάλες πόλεις, 
με γονείς που παλεύουν για 
το καθημερινό φαγητό, οι 
αξίες χάνονται και ο κοινω
νικός ιστός καταστρέφεται. 
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ήταν η παρουσίαση ενός προγράμματος για την Πρωταγωνιστής είναι η ίδια η χώρα με τις 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού σε μια τρομερές εναλλαγές και αντιφάσεις. 
από τις φτωχότερες και πιο πυκνοκατοικημέ Ενώ 80% του πληθυσμού ζει σε αγροτικές 
νες περιοχές του Νέου Δελχί. περιοχές και 60% πλήττεται από αναλφαβητι-

Ούτε ήταν τυχαίο το γεγονός, ότι οι προ- σ| ιιό, στην επίσκεψη μας στο Indira Gandhi 
Νηματικές Ευρώπη και Αμερική του '60 κατέ- Εθνικό Κέντρο για τις Τέχνες, μαθαίνουμε ότι 
φευγαν στην Ινδία και τη φιλοσοφία της για το κέντρο έχει ένα μεγαλόπνοο και εμπνευσμέ-
χνακούφιση. ν( 

Στη διαδρομή από την Agra στη Jaipur, γ( 
3 σχέδιο για την αντιγραφή όλων των χειρο-
)άφων και του σπάνιου έντυπου υλικού της 

τόλεις σε απόσταση 200 χλμ. η καθεμιά από το χώρας. Για το σκοπό αυτό έχει γίνει καταρχήν 
Νέο Δελχί, οι άνθρωποι ζουν κατά μήκος του ο γεωγραφικός εντοπισμός των κέντρων της 
/εμάτου τρύπες εθνικού δρόμου σε σπίτια με χώρας που διαθέτουν τέτοιο υλικό. 
τρεις τοίχους και χωρίς σκεπή, χωρίς ηλεκτρι Στη συνέχεια, κινητή μονάδα μικροφωτο-
κό και νερό, με μια κοινή βρύση στη μέση του γράφισης επισκέπτεται με τη σειρά τις διάφο-
χωριού, που προσφέρει αμφίβολης ποιότητας ρι ις περιοχές και κάνει επί τόπου φιοτογράφιση 
νερό. του υλικού. Ένα αντίγραφο του προϊόντος σε 

Παντού υπάρχει λάσπη και μια γυναίκα μικροφίλμ ή μικροφίς κατατίθεται στο Εθνικό 
ουρλιάζει σπαρακτικά γιατί μόλις ψόφησε η Κ 
r/ελάδα της, η μοναδική πηγή ζωής της. 

έντρο για τις Τέχνες. 
Όλη αυτή η δουλειά που έχει αρχίσει πριν 

Χωρίς αγελάδα δε θα μπορεί να καλλιεργή- από 7 χρόνια συντονίζεται μέσα από ένα κτίριο 
m το χωράφι της και χωρίς την κοπριά της που ήταν πρώην στρατόπεδο, όπου η ζέστη του 
tev θα έχει καύσιμα για να μαγειρεύει το φαγη- Α υγούστου δεν σου επιτρέπει ν'αναπνεύσεις, 
ίό της. Και όμως ο κόσμος είναι ικανοποιημέ- πόσο μάλλον να προγραμματίσεις ενέργειες 
ι'ος. εσωτερικά ήρεμος. Όσο πιο μεγάλη η φτώ- επιστημονικές. 
(εια της περιοχής, τόσο πιο έντονα τα χρώματα 
των φορεμάτων των γυναικών, έντονα κόκκινα, οι 

Στον ίδιο "/(όσο μπορούν να κάνουν έρευνα 
100 ερευνητές στους οποίους απευθύνεται το 

ίσιος όχι η σοφότερη ή η πιο ευτυχής. πορτοκαλί, μωβ, και τόσο πολλά τα στολίδια κέντρο και για τους οποίους συγκεντρώνεται 
Δεν είναι τυχαίο ότι η καλύτερη παρουσία- 3 

ση που παρακολούθησα και στην οποία ομιλή
τρια και ακροατήριο έκλαιγαν στην κυριολεξία, ; 
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* Η Αλεξάνδρα Παπάζογλον είναι βιβλιοθηκάριος \ 
της βιβλιοθήκης Κολλεγίον Αθηνών 

του φορούν σε χέρια και σε πόδια. πολύτιμο υλικό από πολλές χώρες του κόσμου. 
Όλες οι βιβλιοθηκονομικές παρουσιάσεις Διαφορετική μεταχείριση, κλιματιζόμενο 

(άνουν στη σπουδαιότητα τους μέσα σ'αυτό το χώρο δηλαδή, έχουν μόνο τα μικροφίλμ τα 
τλαίσιο ακόμα και σήμερα που βρισκόμαστε ο: 
χίλια μακριά από την Ινδία. 

τοία ποέπει να σωθούν. 
Και ενώ το Εθνικό Κέντρο για τις Τέχνες 



Indira Gandhi απευθύνεται ι πους λίγους και 
εκλεκτούς, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να 
σώσει τον πολιτιστικό θησαυρό της χώρας, το 
κέντρο Κ AT Η Α σ'ένα από τα Slums του Δελχί 
απευθύνεται στους πολλούς με τις λίγες ευκαι-
ρίες. 

Η διευθύντρια του Κέντρου Geeta Dha-
rmarajan, μια νέα κοπέλα, συγγραφέας παιδι
κών βιβλίων, ξεκίνησε το 1989 ένα πρόγραμμα 
καταπολέμησης του αναλφα; 
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των εναλλαγών 
και των αντιθέσεων 

βητισμού και ενί
σχυσης των παι-
\ όιών που 

\ είναι ανα-
/ γ ν (ό σ τ ε ς 
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"νεοαλφάβητων", αν θα μπορούσε να μεταφρα
στεί έτσι ο όρος neolitterate. 

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε με την έκδοση 
ενός παιδικού περιοδικού για τους νεοαλφάβη-
τους, έχει τώρα 7 διαφορετικά 
μεταξύ των οποίων είναι η 

ς̂ δραστηριότητες 
ανάπτυξη εκπαι-

δευτικού υλικού και σχολικών εγχειριδίων για 
παιδιά που δεν πήγαν ποτέ σχολείο ή το εγκα
τέλειψαν ν(ορίς, η συλλογή 
παραμυθιών και τραγου
διών από 6 επαρχίες της 
Ινδίας για τη δημιουργία 
κατάλληλου αναγνωστικού 
υλικού για ενήλικες, 
κυρίως γυναίκες, και ένα 
κέντρο εκπαίδευσης για 550 
παιδιά και 80 γυναίκες που 
ι̂ ουν σ ενα απο τα χειρότε
ρα slum του Νέου Δελχί. 

Στις γυναίκες η εκπαί
δευση αποβλέπει στο να τις 
διδάξει κάποιες δεξιότητες 
όπως μαγείρεμα, ράψιμο. 
κέντημα με τις οποίες μπο
ρούν ν'ανεβάσοί'ν σημαντι
κά το οικογενειακό εισόδη
μα. 

Το περιοδικό 
TAMASHA, το οποίο 
καλύπτει ένα κενό στην 
εκπαίδεικτη, αποδεικνύει με 
την επιτυχία του ότι για να 
υπάρχει αναγνωσιμότητα 
πρέπει να υπάρχει το 
κατάλληλο υλικό. Το περιο
δικό κυκλοφορεί σε 50.000 
αντίτυπα και μερικά τεύχη cpt 
Κάθε τεύχος υπολογίζεται ό' 
30-120 παιδιά, 6 φορές πες 
τεύχος ενός κοινού περιοδικό 

Το κέντρο Κ AT Η Α μπορ* 
σε ανθριόπους που τοώνε ιιια 
την ημέρα, όμως φαίνεται ό 
για πνευματική τροφή είναι 
τη σωματική. 

Από τη στιγμή που η προ 
των παραμυθιών έσπασε, χάί 
καθώς και ο παππούς και η 7 
διά δεν έχουν τη δυνατότη 
μόνα τους το κατάλληλο ν) 
μεγάλες πόλεις, με γονείς πο 
καθημερινό φαγητό, οι αξίε 

)άνουντα 160.000. 
ΓΙ διαβάζεται από 
ασσότερο από το 
>ύ. 
•ί να απευθύνετα ι 
ή και καμιά φορά 

τι η ανάγκη τους 
το ίδιο έντονη με 

φορική παράδοση 
)ηκε ο παραμυθάς, 
ιαγιά, και τα παι-
τα να διαβάσουν 
.ικό, χαμένα στις 
u παλεύουν για το 
ς χάνονται και ο 

κοινωνικός ιστός καταστρέφεται. 
Νέες κοπέλες, που γεννάνε σε κάτι ειδιχές 

σκηνές πάνω στα πεζοδρόμια του Νέου Δελχί, 
πεθαίνουν από τέτανο, γιατί ξεκομμένες από 
την παράδοση και μη έχοντας την 'κατάλληλη 
πληροφόρηση κόβουν τον ομφάλιο λώρο με 
σκουριασμένα μαχαίρια. 

Αυτές τις πληγές προσπαθεί να καταπολε
μήσει το κέντρο ΚΑΤΗΑ και με τα εφόδια που 
προσφέρει να δώσει τη δυνατότητα να ξανα
βρούν, οι χωρίς ελπίδα, τη χαμένη τους αξιο-
ποέπεια. 

4 ' ' ' ' Απο τη στιγμή που χάνεται η προφορική 
παράδοση σε μια χώρα, η αναγνωσιμότητα 
είναι πλέον το μόνο μέσο με το οποίο μπορεί 
να εξαπλωθεί η πληροφόρηση που διατηρεί τον 
πολιτισμό και την αξιοπρέπεια μιας χοχχχς ή 
ακόμα και την ανάπτυξη της. όπ(ος ΐίΐπώΟηκε σε 
μια παρουσίαση από τη Νιγηρία η οποία όντας 
χώρα με άφθονο πλούτο δεν μπορεί να ξεπερά
σει το φράγμα της τριτοκοσμικής χώρας λόγω 
έλλειψης πληροφόρησης και συντονισμού στα 
μεγάλα κέντρα, και κυρίως στις αγροτικές 
περιοχές. 

που υπάρχουν μέχρι 8 βιβλία το μήνα για s 
ρουπίες, δηλαδή 48 δρχ. 

Η προσπάθεια αυτή, με πολύ χαμηίΑ 
κόστος λειτουργίας, περίπου 400 δολάοια τΠ 
χρόνο, προσπαθεί να καλύψει την ανεπάρ*εΐϋ 

των δημοτικών βιβλιοθηκών. Στην Ινδία, ενώ 
υπάρχουν 25.000 δημόσιες βιβλιοθήκες, μόνο 
500 έχουν υλικό για τα 200 εκατομμύρια παι-
δκόν της χώρας και υπάρχουν μόνο 50 παιδι
κές βιβλιοθήκες. 

Μια άλλη προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
της αναγνωσιμότητας είναι η ύπαρξη κατάλλη-
λου αναγνοκπικου υλικού. , 

Στην Ινδία η πολυγλωσσία, η οικονοιιική 
δυσχέρεια και η χαμηλή εκδοτική παραγωγή 
(3.000 αντίτυπα για κάθε τίτλο), αποτελούν 
σοβαρό πρόβλημα. 

Ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε όμως και 
αντιμεκοπίστηκε από εμπνευσμένους ανθρώ
πους. 

Ένα παράδειγμα είναι ο Shankar Pillai, 
φίλος στενός του Nehru που τον υποστήριξε 
στην προσπάθεια του. Στη δεκαετία του '50 ο 
Pillai ίδρυσε το Children's Book Trust, ένα εκδο- ι 
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Όπως το κέντρο ΚΑΤΗΑ, το οποίο πραγ
ματικά συγκίνησε με την προσπάθεια του, και 
οι άλλοι φορείς, που έχουν διαπιστώσει την 
ανάγκη για την αύξηση της αναγνωσιμότητας 
κάνουν μεγάλες προσπάθειες ;τοος αυτή την 
κατεύθυνση. 

Μια απ'αυτές είναι της Ένωσης 
Συγγραφέων και Εικονογράφων που από το 
1983 έχουν οργανώσει σε σπίτια μελών τους 31 
βιβλιοθήκες στην περιοχή του Νιου Δελχί και 
15 έξω από το Δελχί. Στις βιβλιοθήκες αυτές 
που είναι πολύ δημοφιλείς στα παιδιά, τ ο σ ο 

που λέγεται ότι αν υπάρχουν ίολλά παιδιά 
έξω από ένα σπίτι μετά τις 4:00 το απόγευμα 
θα λειτουργεί στο σπίτι αυτό βιβλιοθήκη, κάθε 
παιδί μπορεί να δανειστεί από κ* 200 βιβλία 

Γ " ~ · ~ ι • " * · « " * , 

ο οποίος λειτουργεί και Ι 
μια παιδική βιβλιοθήκη, 
μια μικρή όαση ηρεμίας 
και ησυχίας μέσα στο Ι 
πολυπληθές και πολύβουο 
Νέο Δελχί. Ι 

Η επίσκεψη στη βιβλίο- Ι 
θήκη και η προσπάθεια 
που γίνεται απο το Κέντρο 
ΐίταν ιι ι α οοοοτοτί πνπτνοτι 1 Γ V ^ ι Ι 

ελπίδας. 0 χώρος της 
βιβλιοθήκης είναι οργανω-
μένος με καλό υλικό, 
παρότι φτωχικός. 

Εντυπωσιακό ήταν και 
το βιβλιοπωλείο, όπου 
πωλούνται οι εκδόσεις του 
κέντρου, καθώς και το Ι 
μουσείο με κούκλες απ'ύλο 
τον κόσμο. 

Στην Ινδία με όλες τις 
αντίξοες συνθήκες που 
υπάρχουν γίνεται προσπά
θεια. Η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του Νέου 
Δελχί με 11.000.000 βιβλία 
έχει 10.000 δανεισμούς την 

ημέρα στα 173 σημεία που εξυπηρετεί. 
Με τα 5 βιβλιοαυτοκίνητα που διαθέτουν 3-

4 χιλιάδες βιβλία το καθένα σε 4 γλώσσες 
(Αγγλικά, Hindi. Punjabi και Urdu) φθάνει σε 
άλλα 54 σημεία της πρωτεύουσας και σε 13 
αγροτικές περιοχές. 

Ένα έκτο βιβλιοαυτοκίνητο διανέμει βιβλία 
Braille. 

Το θέμα της αναγνοκημότητας όπως ξέρου
με δεν είναι υπόθεση των υποανάπτυκτων 
χωρών. Σε παρουσίαση από τη Γερμανία δια-
τυπώθηκε ότι η δυνατότητα να διαβάζει κανείς 
είναι προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση των 
νέων τεχνολογκόν και οπτικοακουστικών 
ιι έσω ν. 
ι Η Barbro Thomas του εθνικού Συμβουλίου 



Η Barbro 
Thomas του εθνι
κού Συμβουλίου 
της Σουηόίας για 
τα Πολιτιστικά 
θέματα, έδωσε 
δύο διαλέξεις με 
το θέμα αυτό. 

Στη μια διάλε
ξη με τον τίτλο 
"ο ρόλος της 
δ η μ ο τ ι κ ή ς 
βιβλιοθήκης στην 
καταπολέμηση 
του αναλφαβητι-
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σμου αναπτύσ
σεται η θεωρία 
ότι, ενώ οι 
βιβλιοθήκες δεν 
μπορούν να 
λύσουν το ποό-
βλήμα του 
αναλφαβητισμού, 
καθώς αυτό είναι 

Από τη στιγμή που χάνεται η προ
φορική παράδοση σε μια χώρα, η 
αναγνωσιμότητα είναι πλέον το μόνο 
μέσο με το οποίο μπορεί να εξαπλω
θεί η πληροφόρηση που διατηρεί τον 
πολιτισμό και την αξιοπρέπεια μιας 
χώρας ή α^όμα και την ανάπτυξη 
της, όπως ειπώθηκε σε μια παρουσία
ση από τη Νιγηρία η οποία όντας 
χώρα με άφθονο πλούτο δεν μπορεί 
να ξεπεράσει το φράγμα της τριτοκο
σμικής χώρας λόγω έλλειψης πληρο
φόρησης και συντονισμού στα μεγά
λα κέντρα, και κυρίως στις αγροτι
κές περιοχές. 

θέμα εκπαίδευ
σης, μπορούν να βοηθήσουν στο να μειωθεί σμός χτυπάει και τις αναπτ 
κάπως το ποσοστό των 26,5% αναλφάβητιον στατιστικές καθόλου κολακε 
του κόσμου που αντιπροσωπεύει 935,4 εκ. ενή- το 25% για τα παιδιά της Γα 
λικες. Οι υπό ανάπτυξη χώρες και οι χιόρες νουν το σχολείο, θα κλείσι 
του Τρίτου Κόσμου που πλήττονται από το απασχόλησε πολλές παρουσ 
πρόβλημα έχουν και το επιπρόσθετο μειονέ- το λόγο του νέου προέδρου 
κτήμα ότι δεν έχουν το σωστό υλικό στις Wedgeworth: το θέμα της εικ< 
βιβλιοθήκες τους. Αντίθετα, για να μπορέσει να του βιβλιοθηκάριου. Παρότι 
καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός, οι βιβλιοθή- έγινε το 1992 στις Ηνωμένες 
κες πρέπει να είναι ενημερωμένες και ικανές να γελμα του βιβλιοθηκάριου τ\ 
αναλύσουν το πρόβλημα της περιοχής τους. σε χώρα ανάλογα με το κοιν 

Προκειμένου να βοηθήσουν στον τομέα χώρας και το επίπεδο εκπαίδ 

• 

Από τη στιγμή: τον χάνεται η προφορική παράδοση σε μια χώρα, η αναγνωσιμότηη 
μέσο με το οποίο μπορεί να εξαπλωθεί η πληρο((όρηση 

αυτό, η IFLA 
και η UNESCO 
(ανέθεσαν στην 
Thomas τη 
σύνταξη προ
δ ι α γ ρ α φ ώ ν , 
που πρέπει να 
ακολουθούνται 
από τις βιβλιο
θήκες που αντι-
ιι ε τ ω π ί ξ ο υ ν 
π ρ ο β λ ή μ α τ α 
αναλφαβητι
σμού. 

Είναι ένα 
έντυπο 50 σελί
δων, το οποίο 
θα ήταν χρήσι
μο και για 
κάποιες ελληνι
κές βιβλιοθήκες. 

Γιατί, όπως 
τονίστηκε, ο 
λειτουργικός 
αναλφαβητι-

υγμένες χώρες με 
υτικές όπως είναι 
λλίας που τελειώ-
D μ'ένα θέμα που 
ιάσεις, ακόμα και 
της IFLA Robert 

5νας και του status 
σε (. 
Πο> 
[οικ 
ωνΐ) 
ευσι 

ιια μι 
.ιτείε 
ίλει ( 
ίό επ 
ης το 

Ξλέτη που 
ς το επάγ-
χπό χώρα 
ίπεδο της 
υ κλάδου. 

(είναι πλέον το μόνο 

Τελικά, παρόλες τις δυ(^°λίες που αντιμε
τωπίζουν οι βιβλιοθήκες σ'όλο τον κόσμο, 
λόγω κακών οικονομικών, υπάρχουν θετικές 
εξελίξεις. Στο Μεξικό έχ°υν γίνει αρκετές 
χιλιάδες κοινοτικές βιβλιοθήκες που, οργανω
μένες από το κράτος, λειτουργούν με μεγάλη 
επιτυχία χάρη στη συμμ^οχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Στη Γερμανία, η συνένοχη πολλιόν διαφορε
τικών στοιχείων για τιΐ δημιουργία της 
Γεομανικής 
Ε θ ν ι κ ή ς / , 

/ Η Ivota 
S rtfv εναλλαγών 
\ και ttiv αντιθέσεων 

Βιβλιοθήκης \ 
είναι κάτι που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα 
μπορούσε να λειτουργηθεί μ'επιτυχία. Τέλος, η 
Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη τηζ Γαλλίας αποτελεί 
υπόσχεση για το μέλλον με τιζ νέες τεχνολογίες 
που θα προωθήσει. 

Η IFLA '92 ήταν κυοίωί Ινδία, όπως ανέφε
ρα και παραπάνω. Η παρουσίαση μου για τον 
αναλφαβητισμό θα είναι φαντάζομαι για σας 
ό,τι είναι για όλους μα; η εικόνα της Audrey 
Hepburn που προσπαθούσα ν α σώσει τα παιδιά 
της Σομαλίας που πεθαίνουν. Συγκινεί, αλλά 
είμαστε πολύ μακριά. Γι'αυτό σας προτείνω 
ένα ταξίδι στην Ινδία. Θα ό°-ζ συγκλονίσει.! 
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