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Κτήριο 

Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία περικλειόμενο κατά το ήμισυ περίπου από τα νερά των καναλιών 

και του Tegeler port, μέσα σ' ένα πάρκο, βρίσκεται το κτήριο όπου στεγάζεται η Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Humboldt. 

Το φημισμένο και με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική κτήριο (βραβεύτηκε σε διεθνή διαγωνισμό 

το 1984) βασίστηκε σε σχέδια του γνωστού, για το μεταμοντέρνο στυλ του (post modern 

style), αρχιτέκτονα Charles Moore, από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ. 

Η βιβλιοθηκονόμος κα Evelyn Lauter τόνισε επανειλημμένα το ιδιαίτερο στυλ - βιομηχανικό 

design που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός project - μια και οι περισσότερες βιβλιοθήκες 

δεν στεγάζονται σε τέτοιου είδους κτήρια, αλλά και την επιλογή του πράσινου χρώματος. 

Δόθηκε η δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα στο πράσινο και το πορτοκαλί και επιλέχθηκε το 

πρώτο ίσως για την ηρεμία που αποπνέει και το δέσιμο με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Από τα στοιχεία που βλέπεις μπορείς να φανταστείς τις σκέψεις του αρχιτέκτονα για το κτήριο 

της Βιβλιοθήκης. Μέλημά του ήταν να την καταστήσει κομβικό σημείο συνάντησης όλων, ένα 

«δημόσιο σαλόνι» που να λειτουργεί με εκθέσεις, συναντήσεις, εκδηλώσεις κλπ. 

Δημιούργησε μέρη που εξάπτουν τη φαντασία, την ανακάλυψη και παραπέμπουν σε 

παραμύθια με άχρηστες ίσως, οργανωτικά, αλλά ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. 

Η πρώτη εντύπωση που αποκομίζεις μπαίνοντας από την είσοδο είναι ότι δεν υπάρχουν 

βιβλία. Κρύβονται επιμελώς από τα ράφια, τα οποία θα χαρακτήριζε κάποιος μοναστηριακά και 

με ρυθμό baroque. 

Η οροφή του κτιρίου που ξεπερνά σε ύψος τα 11 μέτρα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή με 

άπλετο φυσικό φως, δημιουργώντας ευχάριστο περιβάλλον. 
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Η βιβλιοθήκη οφείλει την επωνυμία της στους επιφανείς αδελφούς Alexander & Wilhelm 

Humboldt που έμεναν στην περιοχή. Άνοιξε τις πύλες της το 1989 μετά την πτώση του 

τείχους. 

Οργάνωση 

Αποτελεί μέρος δικτύου. Εκτός του κεντρικού κτηρίου έχει τέσσερα (4) παραρτήματα και δύο 

(2) κινητές βιβλιοθήκες. Το ένα αυτοκίνητο εξυπηρετεί τα δημοτικά σχολεία και τους 

παιδικούς σταθμούς και το άλλο την ευρύτερη περιοχή. 

Στο ισόγειο βρίσκονται το τμήμα εξυπηρέτησης κοινού, οι πληροφορίες, το τμήμα πωλήσεων 

και ένας μεγάλος χώρος που περικλείεται από βιβλιοστάσια και χρησιμοποιείται για τις 

εκδηλώσεις / εκθέσεις και συναντήσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Εδώ υπάρχουν επίσης διάφορες γωνιές για ποικίλες δραστηριότητες: περιοδικά, επιτραπέζια, 

παραμύθια, ζωγραφική, tattoo, e-books, CDs, DVD, σημείο πολιτιστικών συναντήσεων 

(cultural meeting point) κλπ. 

Το τζάκι, όπως είναι φυσικό, αποτελεί πόλο έλξης και ειδικά το χειμώνα χρησιμοποιείται για 

ανάγνωση παραμυθιών από σχολεία και ομάδες. 

Προσωπικό - Ωράριο 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί 44 ώρες την εβδομάδα, 4 από τις οποίες το Σάββατο. 

Τονίστηκε ιδιαίτερα η έλλειψη προσωπικού, παρά το γεγονός ότι στη Βιβλιοθήκη 

απασχολούνται αυτή τη στιγμή 50 βιβλιοθηκονόμοι, κάποιοι από αυτούς με μερική 

απασχόληση και 10 άτομα βοηθητικό προσωπικό. 

Θα καταφύγουν προσωρινά σε εθελοντές οι οποίοι θα βοηθήσουν κυρίως στο ξεκαθάρισμα 

βιβλίων. Σε περίπτωση όμως που δεν προβούν σε νέες προσλήψεις επισημάνθηκε ο κίνδυνος 

να κλείσουν μικρές βιβλιοθήκες. 

Υπηρεσίες - Λειτουργίες 

Για να έχει κάποιος πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται, πρέπει να εγγραφεί μέλος της 

Βιβλιοθήκης και να πληρώνει 10 € το χρόνο, εκτός αν είναι μαθητής ή έχει κάρτα ανεργίας. 

Τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 60 τεκμήρια και να χρησιμοποιήσουν Η/Υ για δύο (2) 

ώρες την ημέρα δωρεάν. Χρεώνεται όμως η παραγγελία στο σπίτι με 1 € για κάθε τεκμήριο. 

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι σε ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση, εκτός από ένα 

μικρό αριθμό που είναι σε κλειστά βιβλιοστάσια. 
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Η διάρκεια δανεισμού είναι τέσσερις (4) εβδομάδες (για τα περιοδικά 2 εβδομάδες) και μπορεί 

να γίνει δύο φορές ανανέωση του δανεισμού από το τηλέφωνο. 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα δωρεάν δανεισμού ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) για διάστημα 

δύο εβδομάδων. Οι χρήστες τα ανεβάζουν στον υπολογιστή τους, μετά από 15 μέρες 

«αυτοκαταστρέφονται» και αν εξακολουθούν να τα χρειάζονται πρέπει να τα δανεισθούν 

ξανά. 

Το 2008 οι δανεισμοί (των βιβλιοθηκών του δικτύου) ξεπέρασαν τις 700.000. 

Το λογισμικό που χρησιμοποιούν για την καταλογογράφηση (η οποία γίνεται κεντρικά), την 

τήρηση των στατιστικών και τις άλλες λειτουργίες είναι το ίδιο που χρησιμοποιούν όλες οι 

βιβλιοθήκες. 

Το σύστημα ταξινόμησης είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη, χωρίζεται σε 22 θεματικές 

κατηγορίες και το ονομάζουν Berlin System. 

Για να προσελκύσει τους μετανάστες που προέρχονται κυρίως από ανατολικές χώρες όπως 

Κίνα, Ιαπωνία, Αραβικές χώρες, Ρωσία, Πολωνία, Τουρκία, Πακιστάν και αποτελούν μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού, η Βιβλιοθήκη προμηθεύεται υλικό στη γλώσσα τους και οργανώνει 

διάφορες εκδηλώσεις, πχ κάθε Πέμπτη Γιαπωνέζικη ντάμα. 

Υπάρχουν επίσης προγράμματα για τα σχολεία, στο πλαίσιο των οποίων προσφέρονται δώρα 

στα παιδιά. 

Πόροι 

Η τοπική κυβέρνηση και οι συνδρομές είναι οι κύριοι πόροι οικονομικής υποστήριξης. 

Ακόμα ορισμένα από τα βιβλία που δωρίζονται και δεν τα χρειάζονται, τα διαθέτουν προς 

πώληση εξασφαλίζοντας έτσι έναν ακόμα τρόπο χρηματοδότησης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστοτόπο της Βιβλιοθήκης: 

http://www.stadtbibliothek-reinickendorf.de/r/humboldt.html 

* ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7- 50100 Κοζάνη 
http:// www.kozlib.gr 
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