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Ποιο λόγο ύπαρξης έχει ένα ερώτηµα για το µέλλον, τουλάχιστον όπως αυτό τίθεται σε 
συνάρτηση µε τις αλλαγές που θα δούµε τον καινούριο αιώνα; Κάποιοι συνήθως 
ενηµερωµένοι θα µας πουν γι’ αυτά που έρχονται, που αλλάζουν. Ως βιβλιοθηκονόµοι ωστόσο 
δεν είναι δύσκολο να τα εντοπίσουµε, εφόσον τα χρειαστούµε. Ή µήπως είµαστε σε θέση να 
πατάµε τόσο στέρεα στο παρόν, ώστε το µόνο που µας µένει είναι να διαλογιζόµαστε για το 
µέλλον;  
 
Προτού, ακροθιγώς, εντοπίσουµε την ουσία και την εικόνα του βιβλιοθηκονόµου στο νέο 
αιώνα που διανύουµε, θα πρέπει να υποβάλουµε κάποια κάπως «δύστροπα» ερωτήµατα. 
 

- Το επάγγελµα και η εικόνα είναι διαφορετικές εκδοχές; 
- Τα ελληνικά και τα διεθνή δεδοµένα σε ποιο βαθµό διαλέγονται, συµπορεύονται ή 

αποκλίνουν; 
- Η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων διαφοροποιείται (σε κάποια στοιχεία) από την 

εκπαίδευση των άλλων τεχνών, επαγγελµάτων ή επιστηµών; 
 
Αν η µελλοντολογία, επιστηµονική ή λογοτεχνική, τα τελευταία χρόνια καταρρέει ή έστω 
αλλάζει δρόµους2 αδυνατώντας να προβλέψει σχετικά επιτυχώς τη δυναµική των 
ανακαλύψεων και τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνιστώσες της, ποιο νόηµα θα 
είχε η φιλολογία για τα επερχόµενα; 
 
∆εν θα ήταν υπερβολικό να αποδεχτούµε ότι σε ένα παγκοσµιοποιηµένο χώρο η οµοιογένεια 
δεν καταφέρνει πάντα να «αυτοφύεται». Το παρόν των ελληνικών βιβλιοθηκών είναι 
παρελθόν των δυτικών και µέλλον κάποιων του αναπτυσσόµενου κόσµου. Όχι τόσο στην 
προσέγγιση της γνώσης3, όσο στις δυνατότητες εφαρµογής της. Απαντώντας στο δεύτερο 
ερώτηµα θα πρέπει να µιλήσουµε για την τεχνολάγνα µίµηση των δυτικών εξελίξεων από τις 
εγχώριες βιβλιοθηκονοµικές µονάδες. Η µανία αυτή, δικαιολογηµένη και θεµιτή, φαίνεται να 
φυτεύεται σε ένα περιβάλλον διαφορετικό (εχθρικό;) από αυτό στο οποίο 
πρωτοκαλλιεργήθηκε. Τα πεδία και οι εφαρµογές που κινούνται «καίγοντας» (ξένο) χρήµα 
(ευρωπαϊκά προγράµµατα, χρηµατοδοτήσεις) έγιναν η αγαπηµένη µας απασχόληση, 
ευπρόσβλητη στη νοσηρή διαχείριση και εύκολη λύση για τις κυβερνήσεις µας που 
ισχυρίζονται ότι ασκούν εκπαιδευτική ή πολιτιστική πολιτική. Από την άλλη πλευρά έχουµε 
ξεχάσει να επενδύσουµε στην «οικολογική» αξιοποίηση, ανάπτυξη, εκπαίδευση του 
προσωπικού και των χρηστών και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό των δοµών των βιβλιοθηκών 
µας. Τι κάνουµε τότε βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόµοι;  Είτε υπερπηδούµε και αγνοούµε τις 
ενδιάµεσες στάσεις που στη ∆ύση οδήγησαν στις σηµερινές εξελίξεις, είτε προσπαθούµε - 
κατά κανόνα µοναχικά - να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες που φέρνει το καινούριο σε 
αργόσχολους βιβλιοθηκονόµους και απαίδευτο κοινό. 
 
Όπως και να ‘ναι εύκολα και γρήγορα οδηγούµαστε στην αντιµετώπιση του τρίτου 
ερωτήµατος. ∆ύο βασικά στοιχεία εισέβαλαν στην εκπαίδευση των τελευταίων χρόνων: η 
τεχνολογία και η δια βίου επιµόρφωση. Στη βιβλιοθηκονοµική πραγµατικότητα της χώρας µας 
η τεχνολογία χορηγήθηκε ως µαγικός ζωµός για να αντιµετωπίσουµε πέραν των λογικών και 
τετριµµένων τους Ρωµαίους που χρόνια τώρα µας ταλαιπωρούσαν. Αντί όµως να λύσει όλα τα 
προβλήµατα ανέδειξε τα υπάρχοντα και δηµιούργησε καινούρια, αφού δεν πετάχτηκαν τα 
βαρίδια του παρελθόντος. Αντί οι αυξηµένες απαιτήσεις να οδηγήσουν στη χρήση της 
τεχνολογίας, η τεχνολογία οδήγησε σε αυξηµένες απαιτήσεις και προσδοκίες που η χρόνια 
παρουσία άλλων δοµικών και λειτουργικών προβληµάτων δεν επιτρέπει να καλύψουµε. 
 



Η βιβλιοθηκονοµική εκπαίδευση, «τεχνολογικά φανατισµένη» και θα τολµούσα να πω 
πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδοµένα, εστιάστηκε στις νέες δυνατότητες και σιγά-σιγά ξέχασε 
την παθογένεια που βιώνουµε. Σύντοµα ακολούθησε και η δια βίου µάθηση και η 
επιµόρφωση, καθ’ όλα χρήσιµη και θεµιτή. Όµως, ποιες αυξηµένες απαιτήσεις έρχεται να 
καλύψει και πώς τα αυξηµένα προσόντα των επιµορφούµενων «απασχολήσιµων» 
αξιοποιούνται και αξιολογούνται από το ελληνικό (δηµόσιο κυρίως) εργασιακό καθεστώς; Η 
διαφορά του επαγγέλµατος της πληροφόρησης σε σχέση µε πολλά άλλα επαγγέλµατα είναι 
ίσως η εξής: µε τις νέες συνθήκες η βιβλιοθηκονοµία αλλάζει όσο σχεδόν δεν άλλαξε χιλιάδες 
χρόνια τώρα διαχειριζόµενη ή συνδιαχειριζόµενη την πληροφοριακή έκρηξη. Σχεδόν 
ξαναγεννιέται. 
 
Το πρώτο ερώτηµα, ιεραρχικά σηµαντικότερο κατά τη γνώµη µου, αντιµετωπίζεται τελευταίο, 
γιατί εκεί ίσως βρίσκεται η ουσία της οπτικής, µε την οποία κρίνουµε και διαχειριζόµαστε τα 
πράγµατα. Κατά πόσο η εικόνα-ιδέα, δική µας και ξένη, απέχει από τις πράξεις µας; 
Συνεχίζουµε να αντιλαµβανόµαστε το προϊόν που διαχειριζόµαστε ως πρώτιστης σηµασίας για 
την κοινωνική εξέλιξη; Οι πράξεις µας υποστηρίζουν την ιδέα µας αυτή; Σαφώς όχι. 
«Ελευθερία ανάπηρη πάλι τους τάζουµε» (παραφράζοντας τον Κατσαρό). Αν η στερεότυπη 
εικόνα του βιβλιοθηκονόµου στη ∆ύση είναι αυτή της λίγο αφελούς και κακοντυµένης 
γεροντοκόρης, στην Ελλάδα είναι αυτή του λίγο αδιάφορου, αγενούς και αµίλητου υπαλλήλου 
πίσω από ένα πάγκο. Πόσο µας λείπει η ιδέα της αποστολής τόσο διαδεδοµένης αιώνες τώρα 
σε αυτή τη δουλειά! 
 
Επί τούτου υπερβολικός και ίσως αυθαίρετος. Όµως σας καλώ να συµφωνήσετε: η 
εκπαίδευση, το επάγγελµα και η εικόνα του βιβλιοθηκονόµου στον 21ο αιώνα, για την 
Ελλάδα, δεν µπορεί παρά να είναι ίδια µε του 20ου. Εκτός αν αποφασίσουµε να την αλλάξουµε 
στην ουσία και όχι στους τύπους της. 
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