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Στισ 27 Μαΐου 2010 το Kλαςικό Λφκειο “Quinto Orazio Flacco” του Μπάρι εγκαινίαςε τα 

αναγνωςτιρια και το γραφείο πλθροφόρθςθσ τθσ αναγεννθμζνθσ του βιβλιοκικθσ, 

δίνοντασ ςάρκα και οςτά ςε ζνα φιλόδοξο ςχζδιο που ςυμβάλλει ςτθ χριςθ τθσ 

πλθροφορίασ, ςτθν ατομικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και ςτθν ενθμζρωςθ των 

εκπαιδευτικϊν. Ο Διευκυντισ του Σχολείου Antonio d’Itollo, εμπνευςτισ και 

ςυντονιςτισ του Προγράμματοσ για τθν προϊκθςθ και τθν ανάπτυξθ των ςχολικϊν 

Βιβλιοκθκϊν (Εγκφκλιοσ του Υπουργείου υπ’αρικ. 228/2000), υλοποίθςε το πρόγραμμα 

«H βιβλιοκικθ ανοίγει φτερά», που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Περιφερειακι 

Υπθρεςία Εκπαίδευςθσ τθσ Απουλίασ και από τθν Περιφζρεια και αποςκοπεί να δϊςει 

ξανά πνοι ςτα πάνω από 10.000 βιβλία που ζχει ςτθν κατοχι του το Λφκειο 

προωκϊντασ τθν κυκλοφορία τθσ πλθροφορίασ, με κανόνεσ ςφμφωνα με τα διεκνι 

βιβλιοκθκονομικά πρότυπα. Η πρωτοβουλία αυτι απορρζει από τθ ςυναίςκθςθ ότι 

τίκενται γερζσ βάςεισ για τθν κατάρτιςθ και τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν και από τθν 

αγάπθ για τον πολιτιςμό και τα βιβλία που, τοποκετθμζνα ςτο παρελκόν ςε δαιδαλϊδθ 

μορφι, αποτελοφςαν ςτθν ουςία ζνα αδρανζσ πεδίο. 

 

Η είςοδοσ τθσ Βιβλιοκικθσ ζχει οργανωκεί για να ανταποκρίνεται ςτισ πρϊτεσ ανάγκεσ 

πλθροφόρθςθσ και κατεφκυνςθσ των χρθςτϊν. Είναι εφοδιαςμζνθ από μία ςυςκευι 

θλεκτρονικοφ ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ και επιπλωμζνθ από ερμάριο για τισ τςάντεσ, 

ράφι για τα ςυνδρομθτικά περιοδικά, εκκετιριο και πίνακα ανακοινϊςεων. Τα δφο 

αναγνωςτιρια, ευρφχωρα και φωτεινά, ςτελεχϊκθκαν με νζα χρωματιςτά ράφια, 

ςφμφωνα με τα πρότυπα αςφαλείασ. Οι χριςτεσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τζςςερισ 

ςτακμοφσ πολυμζςων, με φιλτραριςμζνθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, που προάγουν το 

ερευνθτικό ζργο: θ Βιβλιοκικθ μετατρζπεται ςε πραγματικό εργαςτιριο όπου 

διαςταυρϊνονται ςτρατθγικζσ και μεκοδολογίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ νζασ μάκθςθσ 
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και όπου θ δραςτθριότθτα, υπό τθν κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν και του προςωπικοφ 

τθσ Βιβλιοκικθσ, διευκολφνεται με τθν υποςτιριξθ ζντυπου υλικοφ και πολυμζςων. Το 

ειδικευμζνο προςωπικό, με μεταπτυχιακό ςτθν «Κατάρτιςθ του ςχολικοφ κακθγθτι 

τεκμθριωτι» που είχε ςχεδιαςτεί τότε ςτο πλαίςιο του αναφερκζντοσ προγράμματοσ 

βιβλιοκθκϊν και πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τα Πανεπιςτιμια του Μπάρι, τθσ 

Πάντοβα και του Βιτζρμπο, χρθςιμοποιεί το WinIride για τθ ςυλλογι τθσ, διακζςιμο ςτθ 

διεφκυνςθ http://www.winiride.it/iride/dbbari15. Το WinIride προςφζρει τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ, κατά τθ φάςθ τθσ καταλογογράφθςθσ, διδακτικϊν διαδρομϊν μζςα από 

υπερςυνδζςμουσ μεταξφ των δελτίων καταλογογράφθςθσ και των εξωτερικϊν πθγϊν, 

απευκείασ από τισ ιςτοςελίδεσ, των οποίων θ αξιοπιςτία ζχει ελεγχκεί εκ των προτζρων: 

οι ςφνδεςμοι επιτρζπουν τθν πλοιγθςθ ςτισ πλθροφορίεσ και βοθκοφν τον χριςτθ να 

ανακαλφψει τθ χαρά τθσ ανάγνωςθσ και τθ χριςθ τθσ Βιβλιοκικθσ. Η Βιβλιοκικθ 

μετατρζπεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ςε νζο κζντρο εκμάκθςθσ και πλθροφόρθςθσ ςτο 

εςωτερικό του ςχολείου, προςφζροντασ ςτουσ μακθτζσ ςυνεχι πνευματικι ανάπτυξθ 

μζςα από πθγζσ και εργαλεία απαραίτθτα για τισ ςχολικζσ ζρευνεσ και τα ευχάριςτα 

αναγνϊςματα. 

 

H Βιβλιοκικθ “Q. O. Flacco” δεν διακζτει μόνο τα ςυνθκιςμζνα βιβλία και ςυλλογζσ μίασ 

ςχολικισ βιβλιοκικθσ, αλλά με τθν πάροδο του χρόνου ςυγκζντρωςε τθν πρϊθν 

Βιβλιοκικθ των Ιθςουιτϊν, εκείνθ του Εκνικοφ Οικοτροφείου D. Cirillo (απ’ όπου 

προζρχεται και θ “Flacco”) και τα τελευταία δφο χρόνια και πολφτιμεσ δωρεζσ και 

κλθροδοτιματα ιδιωτϊν πολιτϊν. Κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι το παλαιό αρχείο, που 

αποτελείται από πάνω από τρεισ χιλιάδεσ τόμουσ, μεταξφ των οποίων ξεχωρίηουν τόμοι 

του 15ου αιϊνα αξιοςθμείωτου ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, μία αξιόλογθ 

ςυλλογι Λατίνων κλαςικϊν του 18ου αιϊνα, κακϊσ και ςθμαντικόσ αρικμόσ κειμζνων με 

ςχόλια πάνω ςτα ζργα των μεγάλων αρχαίων φιλοςόφων. Υπάρχουν ακόμα 

εξειδικευμζνα περιοδικά, όπωσ “Archeo”, “Le Scienze”, “Belfagor”, “Antologia Italiana”, 

για το οποίο προβλζπεται και θ αποδελτίωςθ. Η Βιβλιοκικθ ζχει ενταχκεί ςτον Εκνικό 

Συλλογικό Κατάλογο των Περιοδικϊν και εξαςφαλίηει τθν υπθρεςία του διαδανειςμοφ. 

Στθν ιςτοςελίδα του Λυκείου (http://www.orazioflacco.it) είναι διακζςιμεσ οι χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ για τθ νομικι μορφι, τθν τοποκεςία, τθν  τυπολογία και τισ 

http://www.winiride.it/iride/dbbari15/
http://www.orazioflacco.it/


Baldini, Valentina, “Η Βιβλιοκικθ του Κλαςικοφ Λυκείου ‘Quinto Orazio Flacco’”, Συνεργασία, αρ. 1 (Απρίλιοσ 
2011) 
http://www.goethe.de/synergasia  

3 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Για τθν ενκάρρυνςθ τθσ προςζλευςθσ δθμιουργικθκε μία 

ςελίδα ςτο Facebook με τισ τυπικζσ πλθροφορίεσ και πρωτοβουλίεσ, πζρα από τα ςχόλια 

των χρθςτϊν. Αυτό το εργαλείο από τθ μία δίνει ελευκερία ςτουσ νζουσ να εκφράςουν 

τισ ςκζψεισ τουσ για τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Βιβλιοκικθσ και από τθν άλλθ 

διευκολφνει το ζργο του προςωπικοφ να κατανοιςει τισ πραγματικζσ απόψεισ και τισ 

προςδοκίεσ των χρθςτϊν τθσ, προςαρμοηόμενο ενδεχομζνωσ ςε αυτζσ. 

 

Η επαναλειτουργία τθσ Βιβλιοκικθσ Flacco εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικισ 

Προςφοράσ του Λυκείου, κακϊσ προωκεί δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με τισ πιο 

προθγμζνεσ εμπειρίεσ μάκθςθσ, που αποςκοποφν ςτθν  πολιτιςτικι ανάπτυξθ των 

μακθτϊν και ςτθν προςφορά μίασ πλοφςιασ επιλογισ πολιτιςτικϊν ευκαιριϊν που 

μποροφν να χειριςτοφν αυτόνομα. Το κεντρικό ςθμείο μετατοπίηεται από τθ Βιβλιοκικθ 

ςτον χριςτθ: θ ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ ενθμζρωςθσ του χριςτθ και θ κακοδιγθςι του 

ςτο «πζλαγοσ τθσ πλθροφόρθςθσ» αποτελεί πρϊτο ςτόχο τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ, με 

τθν αξιοποίθςθ του πλθροφοριακοφ υλικοφ και τθν κακοδιγθςθ του αναγνϊςτθ ςτθν 

προςεκτικι επιλογι των τεκμθρίων ϊςτε να φτάςει ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα 

ςφμφωνα με τισ προςδοκίεσ και το δικό του προφίλ. Επιπλζον, θ Βιβλιοκικθ 

ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ και τθσ 

προςαρμογισ τθσ ςτουσ καιροφσ μασ, προςελκφοντασ το ενδιαφζρον των νζων με τθ 

χριςθ πολυμζςων που τουσ είναι πιο οικεία και προωκϊντασ, μζςα από ειδικζσ 

μεκοδολογίεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ βιβλιοκθκονόμου και κακθγθτι, τθν απόκτθςθ ι 

ςυμπλιρωςθ των πλθροφοριακϊν δεξιοτιτων, απαραίτθτων για τθν πρόςβαςθ ςτον 

κόςμο τθσ πλθροφορίασ και για το χειριςμό τθσ με αυτονομία και κριτικι ςκζψθ. Γι’ 

αυτό το λόγο θ Βιβλιοκικθ Flacco υλοποίθςε πρωτοβουλίεσ για να προωκιςει τθν 

εκπαίδευςθ του χριςτθ, να τον καταρτίςει και να τον καταςτιςει ικανό να κινείται 

ςτουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ και να γνωρίηει τισ υπθρεςίεσ και τουσ πόρουσ 

τθσ. 

 

Οι χριςτεσ εξαςκοφνται ςτθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων πλθροφοριακισ παιδείασ, 

εκείνο το ςφνολο δεξιοτιτων που περιλαμβάνουν τον προςδιοριςμό των αναγκϊν 

πλθροφόρθςθσ, τθν ανάκτθςθ και τθν αξιολόγθςθ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν, τθν 
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εφαρμογι των πλθροφοριϊν για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, για τθ διαμόρφωςθ 

ενόσ χριςτθ ικανοφ να χειρίηεται τθν πλθροφορία με κριτικό τρόπο: με αυτόν τον τρόπο 

θ Βιβλιοκικθ παρουςιάηεται ωσ το ευνοϊκό περιβάλλον για τθ δια βίου μάκθςθ, 

υποδεικνφοντασ ςτουσ χριςτεσ τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων και τεχνικϊν 

ζρευνασ. Για να ςυμβεί αυτό, οι χριςτεσ κατευκφνονται ςτθ μελζτθ και τθν ζρευνα από 

τον βιβλιοκθκονόμο, που ςυνεργάηεται με τουσ κακθγθτζσ με ςτόχο να πετφχουν οι 

μακθτζσ υψθλότερα επίπεδα μόρφωςθσ ςτθν ανάγνωςθ, ςτθν εκμάκθςθ, ςτθν 

ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων και ςτισ δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τισ τεχνολογίεσ 

τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ. Μεταξφ των διαφόρων δραςτθριοτιτων κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ οι μακθτζσ απόλαυςαν ιδιαίτερα το πρόγραμμα «Στθ 

Flacco με τον Συγγραφζα» που ςχεδιάςτθκε για να προωκιςει τθ χαρά τθσ ανάγνωςθσ 

και να προςφζρει ςτουσ νζουσ ευκαιρίεσ ανοιχτοφ διαλόγου με τον ςυγγραφζα, 

αντιλθπτοφ όχι τόςο ωσ μεμονωμζνου γεγονότοσ, αλλά ωσ το αποκορφφωμα μίασ 

πορείασ ανάγνωςθσ και προβλθματιςμοφ. Δεν είναι τυχαίο που θ ςυνάντθςθ με τον 

ςυγγραφζα ςυνδζεται με το «Διαγωνιςμό Κριτικισ», που ςυνίςταται ςτθ ςυγγραφι από 

τουσ μακθτζσ και ςτθν αντίςτοιχθ βράβευςθ (με ζνα καλό βιβλίο) από τον ςυγγραφζα. H 

ςφηευξθ ανάγνωςθσ/ςυγγραφισ ενκάρρυνε τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν και των 

εκπαιδευτικϊν, βελτίωςε τθν εκφραςτικι ικανότθτα των νζων που με αγωνιςτικό 

πνεφμα δαπάνθςαν το χρόνο και τθν ενζργειά τουσ για τθ διατφπωςθ κριτικισ, 

αναπτφςςοντασ και δοκιμάηοντασ τθ δεξιότθτά  τουσ ςτθ ςυγγραφι. Η Βιβλιοκικθ 

κινείται προσ τον χριςτθ επιηθτϊντασ να ερμθνεφςει τισ προτιμιςεισ του, 

χρθςιμοποιϊντασ φιλικι αλλά ταυτόχρονα εφςτοχθ γλϊςςα ςτθν προςπάκεια 

ανάπτυξθσ ςυνεχοφσ και κυκλικισ επικοινωνίασ. Κφριοσ ςτόχοσ είναι να καταςτεί θ 

Βιβλιοκικθ ζνα ςτακερό ςθμείο αναφοράσ που να προάγει τθν εκπαίδευςθ και τθ δια 

βίου μάκθςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ενίςχυςθ και επζκταςθ του δικτφου των κζντρων 

πλθροφόρθςθσ, που ορμϊνται από τουσ ίδιουσ ςτόχουσ, δθμιουργϊντασ επιπλζον μια 

ςχζςθ ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ τεκμθρίων με τα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα: ζνα 

ζργο που εξαςφαλίηει τθν κατάρτιςθ και τθ ςυνεχι ανάπτυξθ του κριτικοφ πνεφματοσ 

των μελλοντικϊν πολιτϊν. 


