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τθ μικρι πόλθ Νατουρίτα τθσ επαρχίασ Μoντρόουη ςτθν πολιτεία Κολοράντο,
υπάρχει μια μικρι δθμοτικι βιβλιοκικθ που κζρδιςε το βραβείο τθσ Καλφτερθσ
Μικρισ Βιβλιοκικθσ τθσ Αμερικισ για το 2010 που απονζμει το Ίδρυμα Bill &
Melinda Gates. Σο βραβείο οργανϊνεται από το περιοδικό Library Journal.
Η μικρι αυτι πόλθ ζχει λιγότερουσ από χίλιουσ κατοίκουσ, το κατά κεφαλι
ειςόδθμα είναι κατϊτερο από το μζςο κατά κεφαλι ειςόδθμα τθσ πολιτείασ του
Κολοράντο και θ οικονομία ζχει μεγάλεσ μεταπτϊςεισ.

Βρίςκεται ςτθ δυτικι

πλευρά τθσ οροςειράσ Ρόκισ και υπάγεται ςτθν επαρχία Μoντρόουη που είναι και θ
ζδρα τθσ κεντρικισ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ που εξυπθρετεί περίπου 40.000
κατοίκουσ, ενϊ γφρω ςτουσ 2.100 είναι όςοι δζχονται τισ υπθρεςίεσ τθσ Δθμοτικισ
Βιβλιοκικθσ Νατουρίτα (ΔΒΝ).
Με τζςςερισ υπαλλιλουσ, δφο μόνιμουσ και δφο με μειωμζνο ωράριο, θ μικρι αυτι
βιβλιοκικθ ζχει ωσ αποςτολι τθσ να επιμορφϊνει, να διαςκεδάηει και να διευρφνει
τουσ ορίηοντεσ των κατοίκων τθσ πόλθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Δίνει ιδιαίτερθ
βαρφτθτα ςτθ δια βίου μάκθςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ αναγνωςιμότθτασ.
Η πόλθ είναι φτωχι οικονομικά αλλά πλοφςια ςτθν αλλθλεγγφθ και ςτθν
ανταπόκριςι τθσ ςτθ κοινότθτα. Σο δεκαπζντε τοισ εκατό των κατοίκων τθσ δεν
διακζτει οικιακό τθλζφωνο και είναι λίγα τα νοικοκυριά με πρόςβαςθ ςτο
διαδίκτυο.
Παλιότερα ςτθν περιοχι υπιρχαν ορυχεία εξόρυξθσ ουρανίου. Οι επιχειριςεισ δεν
απζδωςαν οικονομικά και πολλά άρκρα ζχουν εμφανιςτεί ςτον αμερικανικό τφπο
περιγράφοντασ τθ δυςμενι οικολογικι και οικονομικι κατάςταςθ τθσ περιοχισ.
Πολλοί κάτοικοι ακόμα υποφζρουν από ςοβαρά προβλιματα υγείασ που ζχουν
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άμεςθ ςχζςθ με τα ορυχεία. ιμερα οι περιςότεροι απαςχολοφνται ςε τουριςτικζσ
επιχειριςεισ ςτο κζρετρο τθσ πόλθσ Σελαρόνιτ, εβδομιντα μίλια από τθ Νατουρίτα.
Σο καινοφριο κτίριο τθσ βιβλιοκικθσ παραδόκθκε το 2009 και ςίγουρα βοικθςε
αποτελεςματικά με ζνα αυξανόμενο αρικμό προγραμμάτων κυρίωσ για τα παιδιά
του τοπικοφ δθμοτικοφ ςχολείου, που απαςχολοφνται ςε δραςτθριότθτεσ μετά το
πζρασ του ςχολικοφ προγράμματοσ, εξυπθρετϊντασ με αυτόν τον τρόπο μεγάλο
αρικμό γονζων, οι οποίοι ςτθρίηονται ςτθ βιβλιοκικθ παραλαμβάνοντασ τα παιδιά
τουσ αργά το απόγευμα κατά τθν επιςτροφι τουσ από τθν απομακρυςμζνθ εργαςία
τουσ.
Σζςςερισ μζρεσ τθν εβδομάδα θ βιβλιοκικθ προςφζρει πρόγραμμα απαςχόλθςθσ
μετά το πζρασ του ςχολείου. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει βοικεια ςτα μακιματα,
βραδιζσ για εφιβουσ και εκμάκθςθ κθπουρικισ ςτον καινοφργιο Κιπο των Παιδιϊν
που φροντίηουν και περιποιοφνται τα ίδια τα παιδιά.
Τπάρχουν επτά υπολογιςτζσ για το κοινό με 200 χριςτεσ ςε εβδομαδιαία βάςθ. Η
Πολιτειακι Βιβλιοκικθ του Κολοράντο κα ςυνειςφζρει οικονομικά αγοράηοντασ
δϊδεκα φορθτοφσ υπολογιςτζσ, ενιςχφοντασ τθν τεχνολογικι υποδομι τθσ ΔΒΝ.
Σο προςωπικό τθσ βιβλιοκικθσ βοθκά τουσ κατοίκουσ και χριςτεσ να κάνουν
ζρευνα εργαςίασ μζςω των υπολογιςτϊν καταπολεμϊντασ τθν τοπικι ανεργία.
Πολλοί από τουσ χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ δεν ζχουν μεταφορικό μζςο αλλά οφτε
και υπολογιςτζσ ςτα ςπίτια τουσ για να εξυπθρετθκοφν ςτισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ τθσ
πολιτείασ που εδρεφουν ςτο μακρυνό Ντζνβερ.
Η ΔΒΝ ζχει ξεκινιςει ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο ζντερσ του αιντ Μιγκουζλ,
ζνα μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό, εξαςφαλίηοντασ πρόςβαςθ ςτθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ ςτουσ κατοίκουσ τθσ Νατουρίτα με τθ βοικεια διεξαγωγισ μακθμάτων
με τθλεδιάςκεψθ. φμφωνα με τισ τελευταίεσ ςταςτιςτικζσ μετριςεισ, μόνο το 3%
των ενθλίκων κατοίκων τθσ πόλθσ πάνω από εικοςιπζντε χρονϊν ζχει τίτλο
ακαδθμαϊκϊν ςπουδϊν. Αντίςτοιχα ςτθν ίδια θλικιακι κατθγορία το ποςοςτό ςτθν
υπόλοιπθ πολιτεία Κολοράντο φτάνει ςτο 33%.
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Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ από το 2009 θ κυκλοφορία βιβλίων ςτθ βιβλιοκικθ τθσ
Νατουρίτα αυξικθκε 110% (150% ςτισ παιδικζσ θλικίεσ) και 450 νζεσ κάρτεσ μελϊν
εκδόκθκαν ςτθν ίδια βιβλιοκικθ.
Ανατρζχοντασ ςτο παρελκόν, θ πόλθ αυτι ποτζ δεν είχε ανκθρι οικονομία. Για
πολλά χρόνια θ βιβλιοκικθ ςτεγαηόταν ςε πολφ μικρό χϊρο ςτο κτίριο τθσ
δθμαρχίασ. Η πρϊτθ προςπάκεια ανζγερςθσ νζου κτιρίου βιβλιοκικθσ ζγινε το
2005 αλλά οι προςπάκειεσ ζπεςαν ςτο κενό αφοφ τοπικζσ ψθφοφορίεσ δεν
ςυγκζντρωςαν τον απαιτοφμενο αρικμό ψιφων για αφξθςθ φόρων που κα
επζτρεπαν τθν απόκτθςθ ενόσ καινοφργιου κτιρίου βιβλιοκικθσ.
Πιο οργανϊμενθ προςπάκεια ζγινε το 2006 με τουσ επικεφαλισ τθσ βιβλιοκικθσ να
κοςτολογοφν ζνα καινοφργιο κτίριο ςτα 1.250.000 δολλάρια παρζχοντασ 275.000
από το απόκεμα τθσ βιβλιοκικθσ. Σο υπόλοιπο ποςό κα μποροφςε να
ςυγκεντρωκεί μόνο αν οι κάτοικοι τθσ πόλθσ δεχόντουςαν τθν επιβολι ζκτακτου
φόρου που κα κάλυπτε το 10% του προχπολογιςμοφ. Πάνω από 80% των κατοίκων
δζχτθκαν τθν οικονομικι επιβάρυνςθ για πζντε χρόνια ενϊ τθν ίδια περίοδο θ
διεφκυνςθ τθσ βιβλιοκικθσ είχε επιλζξει αρχιτζκτονα για το ζργο και είχε γίνει
αγορά οικοπζδου για τθν καινοφργια βιβλιοκικθ.
Για μια κοινότθτα με λιγοςτοφσ οικονομικοφσ πόρουσ, μια ςυνειςφορά αυτοφ του
φψουσ είναι δυςβάςτακτθ. Η διεφκυνςθ τθσ βιβλιοκικθσ ςτράφθκε ςτον ιδιωτικό
τομζα τθσ περιοχισ ςε μεγαλφτερθ ακτίνα και πζτυχε μεγάλθ οικονομικι βοικεια
από τθ γειτονικι πόλθ Σελαρόνιτ (‘Ιδρυμα Σελαρόνιτ). Ζγινε μια πολφ καλι αρχι
όταν το ςυγκεκριμζνο ίδρυμα κατζβαλε 80.000 δολλάρια. Αμζςωσ ακολοφκθςαν και
πολλοί άλλοι. Οι επιτυχίεσ αυτζσ οφείλονται ςτο θγετικό προςωπικό τθσ
βιβλιοκικθσ που οργάνωνε όλεσ τισ φάςεισ ανεφρεςθσ πόρων με τρόπο μελετθμζνο
και οργανωμζνο.
Ιδιαίτερθ μνεία πρζπει να γίνει για το προςωπικό αυτισ τθσ αναγνωριςμζνθσ
βιβλιοκικθσ και για τθν οφηαν Ράισ γζννθμα κρζμα τθσ περιοχισ που αν και δεν
διακζτει ςπουδζσ βιβλιοκθκονομίασ επελζγθ για να βοικθςει ςτθ χρθματοδότθςθ
τθσ καινοφργιασ βιβλιοκικθσ και αποδείχτθκε πολφτιμο απόκτθμα αυτισ τθσ
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βιβλιοκικθσ. Ο ενκουςιαςμόσ τθσ Ράισ ζκανε καφματα και ςτον τομζα των νζων
προγραμμάτων.
Εκτόσ από τθ διάκριςθ τθσ Καλφτερθσ Μικρισ Βιβλιοκικθσ τθσ Αμερικισ 2011, θ
Δθμοτικι Βιβλιοκικθ τθσ Νατουρίτα κζρδιςε τον τίτλο τθσ καλφτερθσ βιβλιοκικθσ
από τθν Ζνωςθ Βιβλιοκθκϊν τθσ πολιτείασ του Κολοράντο.

Νζα από την Αμερική
ε μια δφςκολθ οικονομικά χρονιά για τισ Αμερικανικζσ βιβλιοκικεσ, το περιοδικό
Library Journal τίμθςε μια ςειρά δθμοτικϊν βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ ξεχϊριςαν για
τθν αποδοτικότθτά τουσ ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των τελευταίων δφο
ετϊν, καταλαμβάνοντασ μια κζςθ ςτθ λίςτα Public Library Service 2010.
Σο περιοδικό ρϊτθςε τα ςτελζχθ των βιβλιοκθκϊν να ςχολιάςουν τισ αποδόςεισ
τουσ προςφζροντασ μια εικόνα τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ ςτισ καλφτερεσ
Αμερικανικζσ βιβλιοκικεσ.
ασ προςφζρουμε μια περιλθπτικι εικόνα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ.
Υπηρεςίεσ ςε εποχζσ οικονομικήσ κρίςησ
Η Γιαν άντερσ από τθ Δθμοτικι Ββιλιοκικθ τθσ Παςαντίνα ςτθν Καλιφόρνια
ςθμειϊνει πωσ τα ςεμινάρια που οργάνωςε για τθ χριςθ του διαδικτφου και για
εφρεςθ εργαςίασ ζφεραν κόςμο ςτθ βιβλιοκικθ.

Επίςθσ πετυχθμζνο ιταν το

πρόγραμμα φφλαξθσ παιδιϊν ειδικά για οικογζνειεσ με αυξθμζνα οικονομικά
προβλιματα.
Από το Νιοφ Σηζρςει και ςυγκεκριμζνα τθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ ςτο Μπζρναντςβιλ,
μακαίνουμε πωσ όςα προγράμματα είχαν ςχζςθ με τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ
και τθν επιμόρφωςθ ςε κζματα χριςθσ υπολογιςτϊν ανζβαςαν ςτα φψθ τθν
επιςκεψιμότθτα.
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Οικονομική βοήθεια
τισ δφςκολεσ οικονομικά εποχζσ, λίγεσ βιβλιοκικεσ ξεχϊριςαν ςτο τομζα
οικονομικισ ενίςχυςθσ και επιχοριγθςθσ. Ασ δοφμε πωσ τα κατάφεραν.
Η Δθμοτικι Βιβλιοκικθ του Γουίλφιτ ςτθ Μαςςαχουςζτθ ιταν ιδιαίτερα προςεκτικι
με τον προχπολογιςμό τθσ τα τελευταία δφο χρόνια. Αυτό τθ βοικθςε να μθν
αναγκαςτεί να προχωριςει ςε περικοπζσ. Μεγάλθ βοικεια προςζφερε ο φλλογοσ
Φίλων τθσ Βιβλιοκικθσ (που διακζτει ςχεδόν κάκε βιβλιοκικθ ςτισ ΗΠΑ) αλλά και
ζνα ςθμαντικό κλθροδότθμα.
Για

πολλζσ

δεκαετίεσ

οι

δθμοτικζσ

βιβλιοκικεσ

ςτθν

πολιτεία

Οχάιο

χρθματοδοτοφνταν από ζνα πολιτειακό κονδφλι, το Σαμείο Δθμοτικϊν Βιβλιοκθκϊν
Οχάιο. Αν και υπιρξε μείωςθ ςτθ χρθματοδότθςθ το 2009, το Σαμείο ςυνεχίηει να
βοθκά ςτο ζργο των βιβλιοκθκϊν τθσ πολιτείασ αναηθτϊντασ και νζεσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ.
Νζεσ εγκαταςτάςεισ
Είναι γεγονόσ πωσ από μόνο ζνα καινοφργιο κτίριο βιβλιοκικθσ δεν επαρκεί για μια
πετυχθμζνθ πορεία. Ζχουμε δφο παραδείγματα για αυτό. Πρϊτθ θ Δθμοτικι
Βιβλιοκικθ Μάριον Κάουντι ςτθν πολιτεία Ιντιανάπολισ. Σο ανακαινιςμζνο κτίριο
πζτυχε μεγάλουσ αρικμοφσ επιςκεπτϊν, αυξάνοντασ τον αρικμό των υπολογιςτϊν
για το κοινό και επιςτρζφοντασ ςε ζνα ωράριο εργαςίασ με τζςςερισ μζρεσ
λειτουργίασ μζχρι 9 μμ. Αυτό επζτρεψε να γίνει καλφτερθ αναδιάρκρωςθ ςτα
προγράμματα που πρόςφερε θ βιβλιοκικθ ςυγκεντρϊνοντασ μεγάλουσ αρικμοφσ
επιςκεπτϊν.
Η τοποκεςία μιασ βιβλιοκικθσ είναι κακοριςτικι. Όπωσ για παράδειγμα θ Δθμοτικι
Βιβλιοκικθ Μπι Κζιβ ςτο Σζξασ. Τπάρχει άνετοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ δίπλα ςτθ
βιβλιοκικθ και ζνα ανοιχτό αμφικζατρο όπου οργανϊνονται δωρεάν μουςικζσ
εκδθλϊςεισ και βραδιζσ με πυροτεχνιματα. Αυτά τα προγράμματα ςτον ειδικό
χϊρο που γίνονται ζχουν εξαςφαλιςμζνο μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν.
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Ο ρόλοσ του προςωπικοφ
Εξυπθρετϊντασ τισ καινοφργιεσ ανάγκεσ τουσ, οι βιβλιοκικεσ ςτθρίηονται απόλυτα
ςτο ρόλο του προςωπικοφ. Όπωσ ςτθ βιβλιοκικθ Γουζςτ Σίςμπουρι ςτθ
Μαςςαχουςζτθ όπου ο αυξανόμενοσ αρικμόσ προγραμμάτων ςυνζτεινε ςτθν
πρόςλθψθ ενόσ ατόμου υπεφκυνου αποκλειςτικά για τα προγράμματα και τισ
εκδθλϊςεισ.
Ζνα άλλο παράδειγμα είναι θ ββλιοκικθ του Πάλο Άλτο ςτθν Καλιφόρνια με τθν
δθμιουργία μιάσ νζασ κζςθσ εργαςίασ με θμιαπαςχόλθςθ. Πρόκειται για ζνα
ςφνδεςμο με το τοπικό ςχολείο επιφορτιςμζνο με τον αυξανόμενο αρικμό
προγραμμάτων που οργανϊνει θ βιβλιοκικθ. Μια πολφ πετυχθμζνθ κίνθςθ που
κρίκθκε αναγκαία για τθ ςυνεργαςία τθσ βιβλιοκικθσ με τουσ μακθτζσ και το
εκπαιδευτικό προςωπικό,προωκϊντασ το πλθροφοριακό υλικό και τισ υπθρεςίεσ
τθσ βιβλιοκικθσ.
Και «ολίγη» τεχνολογία
Είναι κοινόσ τόποσ για όλεσ τισ βιβλιοκικεσ που ξεχϊριςαν με τισ ςτατιςτικζσ τουσ
τα τελευταία δφο χρόνια πωσ όςεσ επζνδυςαν ςε μεγάλο αρικμό υπολογιςτϊν με
γριγορο ίντερνετ βγικαν κερδιςμζνεσ.
Για παράδειγμα θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ άντα Κλάρα ςτθν Καλιφόρνια αναβάκμιςε
το λογιςμικό ςτουσ υπολογιςτζσ που διακζτει για το κοινό με άμεςα αποτελζςματα
ςτθν αφξθςθ των χρθςτϊν.
Περιοχζσ ςε πολιτείεσ με περιοιςμζνεσ ταχφτθτεσ και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο
ςτθρίηονται ολοζνα και περιςςότερο ςτισ ενιςχυμζνεσ ςυνδζςεισ που διακζτουν οι
δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ. Πρόκειται για μία κατάκτθςθ ςτο χϊρο των δθμοτικϊν
βιβλιοκθκϊν ςτθν Αμερικι που προςελκφει κοινό και χριςτεσ επιτρζποντασ τθ
χοριγθςθ κονδυλίων ςε τοπικό επίπεδο παρ’ όλεσ τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που
ςυνεχίηονται.
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