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Βιβλιοκικεσ; Μάλιςτα. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνκρωποι που τισ επιςκζπτονται! Γιατί όμωσ; Αφοφ ζχουμε
το διαδίκτυο και μποροφμε με το Google να βροφμε ό,τι πλθροφορίεσ χρειαηόμαςτε. Αγοράηουμε ςτα παιδιά
μασ βιβλία, αλλά τα παιδιά προτιμοφν να παίηουν ςτον υπολογιςτι. Ναι, αυτό είναι: και μόνο για αυτό το
λόγο χρειαηόμαςτε βιβλιοκικεσ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ

1. Γιατί μασ φζρνουν πιο κοντά
Η μορφωμζνθ μεςαία τάξθ πάει ςτο κζατρο, οι μακθτζσ πάνε ςτο ςχολείο, οι ποδοςφαιριςτζσ πάνε ςτο
γιπεδο. Πλοι όμωσ πάνε ςτθ βιβλιοκικθ. Μεγάλοι και μικροί, κακθγθτζσ και πωλιτριεσ, άνκρωποι με υψθλά
ειςοδιματα και άνκρωποι που ηουν από το ταμείο ανεργίασ, Μουςουλμάνοι και Χριςτιανοί. Οποιοςδιποτε
πάει ςτθ βιβλιοκικθ αιςκάνεται ότι είναι μζροσ τθσ κοινωνίασ. Οι άνκρωποι που πάνε εκεί ζχουν όρεξθ να
μάκουν και κζλουν να χρθςιμοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ που ζχουν – είτε πρόκειται για το «hot ςθμείο
ςυνάντθςθσ» ςτθν τοπικι δθμοτικι βιβλιοκικθ είτε για τθ βιβλιοκικθ ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Οι
βιβλιοκικεσ βοθκοφν ςτο να μθν οξφνονται περιςςότερο οι κοινωνικοί διαχωριςμοί. Στο ςχολείο ι ςτα
μακιματα για ενιλικεσ όλοι μποροφν να μάκουν Αγγλικά, επεξεργαςία κειμζνου ι βιοχθμεία, αλλά κάποια
ςτιγμι ζρχονται οι τελικζσ εξετάςεισ και το μάκθμα Ιςπανικϊν τελειϊνει.
Τι γίνεται μετά; Μόνο οι ενθμερωμζνοι και οι επιτυχθμζνοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν πρόοδο; Πχι όςο
υπάρχουν γφρω μασ βιβλιοκικεσ που κάνουν τθ γνϊςθ, τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και τα διάφορα μζςα
διακζςιμα ςε όλουσ. Κι αυτό ιςχφει πραγματικά για όλουσ όςουσ το κζλουν – ακόμα και ςτθ φυλακι ι το
νοςοκομείο. Δεν υπάρχει καμία απολφτωσ ανάγκθ να αγοράςετε ι να αναηθτιςετε ςυμβουλζσ. Υπάρχουν
περίπου 11.500 βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία και 670.000 επιςκζπτεσ ςτισ βιβλιοκικεσ κάκε μζρα.

2. Για να διαβάηουν τα παιδιά μασ. Όλα τα παιδιά.
Η βιβλιοκικθ είναι ζνασ χϊροσ τρόμου. Πλοι το ξζρουν αυτό. Η Φλϊρα Φλόμπερ κάκεται ςτθ βιβλιοκικθ, τα
δόντια τθσ είναι ςαν παγοκρφςταλλοι, τα χζρια τθσ ςαν χζρια ρομπότ, κρατάει τισ ςφραγίδεσ τθσ ςαν
περίςτροφα και κάποιοι λζνε ότι ζχει ζνα φλόμπερ που πετάει πατάτεσ ςτα παιδιά που δεν κάκονται
φρόνιμα. Στθν πραγματικότθτα θ Φλϊρα Φλόμπερ είναι μια βιβλιοκθκονόμοσ που ζχει μάκει ςτθν πράξθ όλα
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τα κόλπα του βιβλίου και μπορεί να διδάξει ακόμα και τουσ πιο απρόκυμουσ αναγνϊςτεσ να απολαφςουν τα
βιβλία. Ακόμα και τα αγόρια! Είναι απλϊσ μια ςωςτι βιβλιοκθκονόμοσ. Μποροφν να το κάνουν. Το ζχουν
ςπουδάςει. Το ηιτθμα είναι ότι το διάβαςμα δεν είναι μόνο αυτό που μακαίνεισ ςτο δθμοτικό ςχολείο:
ςυλλαβιςμόσ, κατανόθςθ λζξεων, αναγνϊριςθ προτάςεων. Το ςωςτό διάβαςμα ςθμαίνει: Κατανόθςθ.
Αντίλθψθ. Ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Αγάπθ για τα βιβλία. Ρολλά παιδιά δεν τα μακαίνουν πλζον αυτά
ςτο ςπίτι διότι δεν υπάρχει κανζνασ εκεί για να κοιτάξει μαηί τουσ ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο ι για να τουσ
διαβάςει δυνατά, κάτι που αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ για τα παιδιά. Στισ μζρεσ μασ, πολλά παιδιά
δεν βλζπουν κανζναν να διαβάηει ςτο ςπίτι τουσ, δεν υπάρχει κανζνασ που να μθν πρζπει να ενοχλιςουμε
διότι διαβάηει, δεν υπάρχει κανζνασ που να περιγράφει τα περιπετειϊδθ πράγματα που ζμακε διαβάηοντασ
ζνα βιβλίο ι μια εφθμερίδα. Αλλά βλζπουν ανκρϊπουσ να κάνουν ακριβϊσ αυτά τα πράγματα ακόμα και ςτισ
πιο μικρζσ βιβλιοκικεσ.

Εικονογράφθςθ Tony Ross από: Πουεν Κόλφερ «Ο κρφλοσ τθσ Φλϊρασ Φλόμπερ», εκδόςεισ Ψυχογιόσ (Eoin
Colfer «The Legend of Spud Murphy»
© 2005 Beltz & Gelberg, εκδόςεισ Beltz, Weinheim und Basel (εκδόκθκε το 2005 ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο από
τισ εκδόςεισ Puffin))

3. Γιατί ζχει φανταςτικά κρεβάτια με ουρανό
Τουλάχιςτον, ςτθ βιβλιοκικθ τθσ πόλθσ που ηει ο Πςκαρ, υπάρχουν. Μπορεί να κουρνιάςει εκεί και να
ακοφςει ιςτορίεσ, παρόλο που είναι πλζον μεγάλοσ για να το κάνει αυτό. Ο Πςκαρ είναι ζνασ πολφ ευζξαπτοσ
οχτάχρονοσ που του αρζςει να ζρχεται εδϊ. Υπάρχουν πολλά να ανακαλφψει: το θλεκτρονικό παιχνίδι που
του είπε ο φίλοσ του, θ τελευταία ζκδοςθ του αγαπθμζνου του κόμικ - άςε που πρόςφατα γνϊριςε και τον
ίδιο τον ςκιτςογράφο. Ζκανε τα ςκίτςα του εδϊ! Σε πολλζσ πόλεισ και αςτικά κζντρα, ςχεδόν κάκε παιδί του
ςχολείου ζχει επιςκεφκεί τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ ι τισ βιβλιοκικεσ τθσ εκκλθςίασ. Στο Hilden, για
παράδειγμα, οι βιβλιοκικεσ ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ και με τα 17 ςχολεία τθσ πόλθσ και ςτα
παιδιά δίνεται θ κάρτα βιβλιοκικθσ μόλισ ξεκινοφν το ςχολείο. Δϊδεκα χρόνια αργότερα, μποροφν να
μάκουν πϊσ να ςυντάςςουν μια ςωςτι βιβλιογραφία για κάποια μελζτθ ςε ζνα εκπαιδευτικό εργαςτιριο
που παρζχεται ςτθ βιβλιοκικθ. Στθ Χαϊδελβζργθ οι ζφθβοι άνω των 14 ετϊν εργάηονται ςτθ δθμοτικι
βιβλιοκικθ ωσ «πρεςβευτζσ του διαβάςματοσ». Η ανταμοιβι τουσ είναι θ μεγάλθ και καλι εμπειρία με τουσ
ανκρϊπουσ και τα Μζςα. Και οι πολφ πακιαςμζνοι ζφθβοι χρθςιμοποιοφν το blog τθσ βιβλιοκικθσ για να
προτείνουν ςτουσ άλλουσ τα φανταςτικά μυκιςτοριματα, τα μουςικά ςυγκροτιματα και τισ ιςτοςελίδεσ που
ανακάλυψαν πρόςφατα ςτθ βιβλιοκικθ.

4. Επιταχφνετε τισ ςπουδζσ ςασ – ςτθ βιβλιοκικθ
Να μια καλι ιδζα για να κερδίςεισ χριματα – δφο ςπουδαςτζσ ςτο Passau, κρατοφςαν κζςεισ ςτο
αναγνωςτιριο τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ, ςτισ οποίεσ υπιρχε μόνιμθ ζλλειψθ, και τισ «νοίκιαηαν»!
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Δθμιοφργθςαν ζνα ςχζδιο μάρκετινγκ για τθν ιδιωτικι υπθρεςία κζςεων, τφπωςαν ζνα διαφθμιςτικό
φυλλάδιο και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ δυνθτικϊν επιςκεπτϊν τουσ κάλεςαν από τθν αρχι. Στθν
πραγματικότθτα θ ςυγκεκριμζνθ εκςτρατεία ιταν απλϊσ ζνα αςτείο για να αναδειχκεί θ κατάςταςθ που
επικρατοφςε ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία είναι εντελϊσ
κορεςμζνεσ. Το 90 τοισ εκατό των ςπουδαςτϊν και των ερευνθτϊν χρθςιμοποιεί τισ βιβλιοκικεσ των
πανεπιςτθμίων. Δφο εκατομμφρια ςπουδαςτζσ ςτα γερμανικά πανεπιςτιμια τισ χρειάηονται ςε κακθμερινι
βάςθ για τθ μελζτθ τουσ και για να εργαςτοφν αποτελεςματικά. Χωρίσ τισ βιβλιοκικεσ είναι αδιανόθτθ θ
ζρευνα και θ διδαςκαλία. Το διαδίκτυο δεν ζχει αλλάξει τίποτα από τθν άποψθ αυτι. Ωςτόςο, θ νευρολόγοσ
μπορεί να δει πιο γριγορα ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι τθσ τα αποτελζςματα των πειραμάτων των
ςυναδζλφων τθσ από ολόκλθρο τον κόςμο, χάρθ ςτθν άδεια τθσ βιβλιοκικθσ. Ο ςπουδαςτισ του τμιματοσ
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων μπορεί να βρει online παραδόςεισ μακθμάτων για τισ βάςεισ δεδομζνων του
αντικειμζνου του αλλά και το βιβλίο για τθν εργαςία του εξαμινου που ζχει φτάςει μζςω τθσ υπθρεςίασ
διαδανειςμοφ – και το ticker για τισ τιμζσ των μετοχϊν του. Η μεταπτυχιακι φοιτιτρια που το πρωί κάνει
πειράματα με μφγεσ, μπορεί το απόγευμα να χρθςιμοποιιςει τθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ για να
ςυντάξει τθ βιβλιογραφία τθσ ζρευνάσ τθσ από βάςεισ δεδομζνων δοκιμίων, καταλόγουσ βιβλιοκθκϊν και
καταλόγουσ ςχολιαςμζνων ςυνδζςμων. Και φυςικά ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ υπάρχουν βιβλία
τυπωμζνα αλλά και ψθφιακά. Ραραμζνουν ζνα ςθμαντικό βοικθμα για τισ ςπουδζσ - όχι μόνο για τουσ
φοιτθτζσ των καλϊν τεχνϊν και των κοινωνικϊν επιςτθμϊν...

5. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν άφκονο υλικό για τθ μετανάςτευςθ
Από που ερχόμαςτε και που πάμε; Ερωτιςεισ ςαν αυτζσ απαςχολοφν τουσ πάντεσ και ςτθ βιβλιοκικθ
μπορείτε να βρείτε κάκε είδουσ απαντιςεισ. Η Ayse μπορεί να δανειςτεί βιβλία και DVD ςτα Τουρκικά, αλλά
και το τελευταίο CD του Muhabet, του αγαπθμζνου τθσ καλλιτζχνθ. Μπορεί επίςθσ να βρει δίγλωςςουσ
τίτλουσ εάν κζλει να βελτιϊςει λίγο τα Γερμανικά τθσ. Ή εάν κζλει να βελτιϊςει λίγο τα Τουρκικά τθσ. Και
μπορεί να ςυναντιςει εκεί και τον Philipp, τον ςυμμακθτι τθσ... Ραλαιότερα είχε ζρκει και ο πατζρασ τθσ
Ayse εδϊ. Ρριν πάρει τθ γερμανικι υπθκοότθτα, ζψαχνε πλθροφορίεσ για το τί κα ςθμαίνει για αυτόν θ νζα
ικαγζνεια και τι ακριβϊσ ςυμβαίνει όταν κα αποκτιςει τθν επόμενθ χρονιά δικαίωμα ψιφου για τισ
βουλευτικζσ εκλογζσ. Με χαρά διαπίςτωςε ότι υπάρχει επίςθσ άφκονο υλικό για τθ χϊρα που είναι ακόμα θ
πατρίδα του. Και μάλιςτα ςε δφο γλϊςςεσ. Οι βιβλιοκικεσ αντιμετωπίηουν με ςοβαρότθτα το ηιτθμα τθσ
ζνταξθσ. Εδϊ θ ζνταξθ δεν είναι ζνα τςιτάτο, είναι πραγματικότθτα.

6. Παρακαλοφμε εξυπθρετθκείτε! Η γνϊςθ για όλουσ είναι δθμοκρατία
Οι γνϊςεισ τθσ βιβλιοκικθσ, οι ςυλλογζσ των βιβλίων τθσ, οι βάςεισ δεδομζνων, οι εφθμερίδεσ, τα DVD και τα
CD είναι εκεί για όλουσ. Πποιοσ δεν ζχει ςτο ςπίτι του πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ
βιβλιοκικθ για να ψάξει για κάποια μόνιμθ εργαςία, κάποιο ραντεβοφ ι κάποια πθγι παρακεμάτων για τθ
διατριβι του. Πποιοσ ζρχεται εδϊ μπορεί να εξυπθρετθκεί χωρίσ χρζωςθ και να ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα
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είδθ πλθροφοριϊν. Υπάρχει απόλυτθ ελευκερία ενθμζρωςθσ ςε κακθμερινι βάςθ – και αυτό κάνει εφικτι
τθν ποικιλομορφία των απόψεων. Για να το ποφμε απλά: Δθμοκρατία. Οι βιβλιοκικεσ εκδθμοκρατίηουν τθν
πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ. Αποτελοφν κεμελιϊδθ πυλϊνα μιασ ελεφκερθσ, ενοποιθτικισ, φωτιςμζνθσ κοινωνίασ.

7. Οι βιβλιοκικεσ είναι ικανζσ να καλφψουν όλεσ τισ ανάγκεσ
Οι βιβλιοκικεσ κεωρείται ότι παρζχουν ςτουσ ανκρϊπουσ του ζκνουσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται.
Μεγάλεσ γενικζσ βιβλιοκικεσ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, κοινοτικζσ βιβλιοκικεσ, κινθτζσ βιβλιοκικεσ –
προφανϊσ δεν ζχουν τα πάντα, αλλά ζχουν τισ κατάλλθλεσ επαφζσ και τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ, ϊςτε να
αποκτιςουν τα πάντα. Αυτζσ οι βιβλιοκικεσ είναι γενικοφ ενδιαφζροντοσ. Ππωσ τα πολυκαταςτιματα. Ή τα
ςοφπερ-μάρκετ.

8. Οι βιβλιοκικεσ είναι εξειδικευμζνεσ
Αλλά ποιοσ κα ζψαχνε κάτι πραγματικά ςπάνιο ςε ζνα πολυκατάςτθμα; Ασ υποκζςουμε ότι ζχετε ζνα
ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα νετρόνια. Τότε μπορείτε να εμπιςτευκείτε τθ Βιβλιοκικθ Otto-Hahn ςτο
Ινςτιτοφτο Max-Planck Βιοφυςικισ Χθμείασ ςτο Göttingen. Εάν κζλετε να δείτε τθν παρτιτοφρα τθσ όπερασ
του Händel «Απόλλωνασ και Δάφνθ», να δείτε πϊσ τθν ζγραψε ο μπαρόκ ςυνκζτθσ, τότε πρζπει να
απευκυνκείτε ςτθ βιβλιοκικθ Händel-Haus ςτθ Halle. Η Κακεδρικι και Επιςκοπικι Βιβλιοκικθ ςτθν Κολωνία
διακζτει τα αυκεντικά χειρόγραφα του Αγίου Θωμά Ακινάτθ, κακϊσ και πολλοφσ άλλουσ κθςαυροφσ. Η
Γερμανικι Βιβλιοκικθ για τθν Εγκλθματικότθτα που βρίςκεται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ τθσ Βρζμθσ διακζτει
ςυγκλονιςτικό υλικό που προκαλεί ανατριχίλα. Η βιβλιοκικθ του Ινςτιτοφτου Alfred Wegener Ρολικϊν και
Θαλάςςιων Ερευνϊν ςτο Bremerhaven διακζτει μια ςυλλογι που προκαλεί ρίγθ. Η κρατικι βιβλιοκικθ ςτο
Eutin εξειδικεφεται ςτθν ιςτορικι ταξιδιωτικι λογοτεχνία. Η «Anna Amalia» ςτθ Βαϊμάρθ είναι μια βιβλιοκικθ
των κλαςικϊν. Ο ίδιοσ ο Goethe είχε αναμειχκεί για δεκαετίεσ ςτθ δθμιουργία των ςυλλογϊν τθσ. Στο
Βερολίνο, το ίδρυμα «Τοπογραφία του Τρόμου» ζχει δθμιουργιςει μια βιβλιοκικθ με 12.000 τίτλουσ που
καλφπτουν τα διάφορα κζματα του εκνικοςοςιαλιςμοφ. Υπάρχουν εξειδικευμζνεσ βιβλιοκικεσ ςε ολόκλθρθ
τθ χϊρα: βιβλιοκικεσ με ςυλλογζσ ςε ειδικοφσ τομείσ, ιδιαίτερα όμορφεσ βιβλιοκικεσ, ιδιαίτερα παλιζσ
βιβλιοκικεσ.

9. Οι βιβλιοκικεσ δεν επιδιϊκουν το εμπορικό κζρδοσ
Η γνϊςθ είναι ακόμα δφναμθ, αλλά θ πλθροφορία είναι ςυχνά και εμπόρευμα, κοςτίηει χριματα. Εάν
ψάχνετε κάπου για ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και ειδικζσ εκδόςεισ, ςίγουρα κα βρείτε κάποιον που κα ςασ τα
πουλιςει.
Είναι πολφ πικανό να μθ χρειάηεται να πλθρϊςετε τίποτα ςτθν αρχι - αλλά μετά κα υπάρχει κάποιοσ ρυκμόσ
μεταφοράσ δεδομζνων ι κάτι παρόμοιο ι κάποιοσ μυςτιριοσ αλγόρικμοσ, ο οποίοσ αποφαςίηει εάν
επιτρζπεται να δείτε κάποια ζγγραφα και με ποια ςειρά. Οι βιβλιοκικεσ χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ. Γι’
αυτό το λόγο μπορείτε να αποκτιςετε ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ χωρίσ κάποιο εμπορικό ςυμφζρον. Από
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ζνα κατάςτθμα γνϊςθσ που δεν ζχει γεμίςει τα ράφια του, διότι κάποιοσ ελπίηει να επωφελθκεί από αυτό.
Ακριβϊσ το αντίκετο – θ πλθρότθτα των γνϊςεων που διακζτει ζχει ςτόχο να κάνει πιο πλοφςια ολόκλθρθ τθν
κοινωνία.

10. Αλλά οι βιβλιοκικεσ είναι και κερδοφόρεσ
Πχι εμπορικζσ, αλλά κερδοφόρεσ: οι βιβλιοκικεσ χρθςιμοποιοφν εργαλεία διαχείριςθσ. Οι άνκρωποι που
εργάηονται εκεί, ζχουν ςυνθκίςει εδϊ και καιρό να χρθςιμοποιοφν μακθματικά και υπολογιςμοφσ, κακϊσ και
ζννοιεσ όπωσ μάρκετινγκ, διαχείριςθ ποιότθτασ και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Οι βιβλιοκθκονόμοι
χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τουσ προχπολογιςμοφσ. Εξάλλου δεν κα πρζπει αυτό να επθρεάηει τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Είναι πολυμιχανοι όταν πρζπει να γίνουν περικοπζσ εκεί που δεν μπορεί να το
καταλάβει κανείσ. Κι όμωσ μερικζσ φορζσ τα χριματα ίςα που φτάνουν όταν αυξάνονται τα ζξοδα αλλά όχι οι
προχπολογιςμοί. Μια κατάςταςθ που απαιτεί δθμιουργικι προςζγγιςθ: με τα χριματα, με τα ενδιαφζροντα
των επιςκεπτϊν, με το ςφςτθμα διαδανειςμοφ και με τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με άλλεσ βιβλιοκικεσ και
πολιτιςτικά ιδρφματα. Ραρόλα αυτά, οι βιβλιοκικεσ βελτιϊνουν τισ ςυλλογζσ τουσ και τισ δυνατότθτζσ τουσ
ςε τακτικι βάςθ. Οι τελευταίεσ νζεσ εκδόςεισ – ζντυπα βιβλία, e-book, ακουςτικά βιβλία, μουςικι και ταινίεσείναι πάντα εγκαίρωσ ςτα ράφια. Η επζνδυςθ ςτθν ζρευνα των βάςεων δεδομζνων, ςτθν αναηιτθςθ πλιρουσ
κειμζνου, ςτισ online παραγγελίεσ και ςτισ όλο και πιο εξελιγμζνεσ διαδικτυακζσ πφλεσ, κάνει τθν εργαςία πιο
άνετθ και αποτελεςματικι. Η αρχι λειτουργίασ «ανοικτι πρόςβαςθ» κάνει τα πράγματα πιο οικονομικά: οι
βιβλιοκθκονόμοι μποροφν να βρουν ποφ διατίκενται αποτελζςματα ερευνϊν δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ χρζωςθ – μια εξαιρετικι υπθρεςία. Η επζνδυςθ ςτισ βιβλιοκικεσ
ςθμαίνει επζνδυςθ ςτθν ανκρϊπινθ διάνοια. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά αυτι θ επζνδυςθ πλθρϊνει μερίςματα.
Ρολλζσ διεκνείσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι κάκε ευρϊ επζνδυςθσ επιςτρζφει πζντε φορζσ τθν αξία του.

11. Η υπζροχθ ατμόςφαιρα τθσ βιβλιοκικθσ
Ξεχάςτε τισ κατακλιπτικζσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ τθσ νιότθσ ςασ, όπου τα κιτρινιςμζνα βιβλία και οι
κουρελιαςμζνεσ εκδόςεισ του Οβίδιου ιταν κανόνασ ςτα ράφια. Σιμερα κάποιεσ βιβλιοκικεσ είναι
πραγματικοί ναοί του design. Για παράδειγμα, θ πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ του Cottbus ι θ δθμοτικι
βιβλιοκικθ ςτο Münster: γενναιόδωρεσ αναλογίεσ, φωτεινά κτίρια, χϊροι επιπλωμζνοι ςε μοντζρνο ςτιλ με
όλθ τθν τεχνικι φινζτςα και με μια ατμόςφαιρα που επιτρζπει ςτισ ςκζψεισ να ταξιδεφουν ελεφκερα. Εδϊ και
καιρό οι ερευνθτικζσ και δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ δεν είναι πλζον κλιβερά ςθμεία δανειςμοφ, είναι ςθμεία
μάκθςθσ – με τζλειο εξοπλιςμό πολυμζςων, με δωμάτια για ομάδεσ και με ιςυχουσ χϊρουσ για εργαςία.
Ζχουν μια επικοινωνιακι, ηωντανι ατμόςφαιρα, αλλά ςυγχρόνωσ και θρεμία. Και το παλιό καλό
αναγνωςτιριο όπου φωνάηεισ «ςουτ!» ςε όποιον τολμιςει να βιξει; Ναι, κι αυτό υπάρχει. Στθ Γερμανικι
Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Λειψίασ, για παράδειγμα, ςτθ βιβλιοκικθ «Anna Amalia» και ςε πολλζσ παραδοςιακζσ
πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ. Εκεί μπορεί κάποιοσ να μελετιςει όπωσ γινόταν και ςτθν εποχι του

5

«21 καλοί λόγοι για καλζσ βιβλιοκικεσ», Συνεργασία, αρ. 1 (Απρίλιοσ 2012)
http://www.goethe.de/synergasia

Lichtenberg – μόνο που ςιμερα ζχουν κζρμανςθ και W-LAN. Εάν ο Lichtenberg επζςτρεφε ςτθν
πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ του ςτο Göttingen, κα πάκαινε ςοκ. Είναι τα πάντα ολοκαίνουργια...!

12. Συμβαίνουν πολλά πράγματα μζςα ςτθ βιβλιοκικθ
Ασ ρίξουμε μια ματιά: ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Herten, ζνασ κακθγθτισ παιδαγωγικισ ςυηθτάει με τουσ
γονείσ για τα ξεςπάςματα κυμοφ των παιδιϊν, ςτθν Κρατικι Βιβλιοκικθ τθσ Βυρτεμβζργθσ γίνεται μια ζκκεςθ
για τον Hölderlin, ςτο Rosenheim, ο αγαπθμζνοσ εγγονόσ του Τόμασ Μαν μιλάει για μια παιδικι θλικία που
δεν ιταν εφκολθ, με ζναν διαφορετικό τρόπο. Στο Altentreptow, που ζχει πλθκυςμό 6.000 κατοίκουσ,
διαβάηει ο Günter Hertl, ςτο Auerbach/Vogtland ζχει καμπαρζ, ςτο Bad Aibling ζχει μια παράςταςθ με
μαριονζτεσ, τον «Μακθτευόμενο Μάγο» του Goethe, για παιδιά άνω των τεςςάρων ετϊν. Στθ βιβλιοκικθ του
Bad Winsheim κάποιοσ δολοφονικθκε: δθμόςια ανάγνωςθ κρίλερ λογοτεχνίασ. Στο Gingst ιρκε θ ϊρα για
παραμφκια, ςτο Oldenburg για κινθματογράφο, εμπνευςμζνο από εικονογραφθμζνα βιβλία και ςτο
Αμβοφργο τα πράγματα απογειϊνονται με τθν «Ιπτάμενθ εκςτρατεία διαβάςματοσ»: θκοποιοί ενςαρκϊνουν
ιρωεσ παιδικϊν βιβλίων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στισ βιβλιοκικεσ μπορείσ να μαγειρζψεισ ηυμαρικά, να
κάνεισ τα δικά ςου podcast ι να ζρκεισ προτελευταίοσ ςτο διαγωνιςμό ποίθςθσ. Γίνονται διάφορα πράγματα
ςτισ βιβλιοκικεσ: επικοινωνία, πολιτιςμόσ. Και ειδικά ςτισ μικρζσ πόλεισ, μόνο ςτισ βιβλιοκικεσ
εξακολουκοφν να γίνονται πράγματα για τον πολιτιςμό.

13. Το καλφτερο πράγμα μζςα ςτθ βιβλιοκικθ: ο βιβλιοκθκονόμοσ!
Η κουραςτικι φορολογικι διλωςθ και πάλι. Ο Wolfgang Reimann βαριζται τόςο πολφ να τθν κάνει. Τελικά
μπορείσ να αντιςτακμίςεισ το διπλό επίδομα ςτζγθσ ι όχι; Αυτά τα πράγματα αλλάηουν ςυνζχεια - ακόμα κι
ζνασ ακαδθμαϊκόσ κάποιεσ φορζσ δεν μπορεί να τα βγάλει πζρα χωρίσ βοικεια. Ευτυχϊσ, θ βιβλιοκθκάριοσ
ξζρει ποφ να βρει ενθμερωμζνουσ οδθγοφσ και προγράμματα υπολογιςτι για αυτό το ηιτθμα. Το μόνο
πρόβλθμα είναι ότι τα ζχει δανειςτεί κάποιοσ άλλοσ. Δεν πειράηει, κα τα παραγγείλει για τον Wolfgang
Reimann και τθν επόμενθ φορά που κα κατζβει ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κα τα πάρει. Οι βιβλιοκθκονόμοι είναι
υπεφκυνοι για τθν ενθμζρωςθ, τθν αγορά, τθν οργάνωςθ, τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ, τθν επικοινωνία – το
επάγγελμά τουσ ζχει αλλάξει ςε μεγάλο βακμό. Η τεχνολογία και οι απαιτιςεισ των επιςκεπτϊν ζχουν
επαναςτατικοποιιςει τισ βιβλιοκικεσ. Σιμερα οι βιβλιοκθκονόμοι βοθκοφν ςτο ςχθματιςμό του ψθφιακοφ
κόςμου, οδθγοφν τουσ χριςτεσ διαμζςου μιασ όλο και πιο ςφνκετθσ ποικιλίασ δυνατοτιτων πλθροφορίασ: τι
φοβερι δουλειά! Συγχρόνωσ όμωσ αςχολοφνται και με τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ, τθν ανάπτυξθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.

14. www.frag-die-bibliothek.de
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Φυςικά εξαρτάται από το τι ψάχνει κανείσ. Εάν ενδιαφζρεςτε για τθ βιογραφία του Χόρχε Λουίσ Μπόρχεσ,
τον ςυγγραφζα (και βιβλιοκθκονόμο) που ταξινομεί φανταςτικά βιβλία ςε μια φανταςιακι δομι ςτθ
«Βιβλιοκικθ τθσ Βαβζλ», τότε θ Wikipedia μπορεί να ςασ δϊςει μια γριγορθ λφςθ. Αλλά εάν κζλετε να
γνωρίςετε πιο λεπτομερϊσ τθ δουλειά του Μπόρχεσ ι εάν ςχεδιάηετε μια πιο περιεκτικι ζρευνα ςτισ βάςεισ
δεδομζνων, τότε κα εξυπθρετθκείτε καλφτερα πθγαίνοντασ ςτθ βιβλιοκικθ. Αλλά μάλλον δεν κα χρειαςτεί να
πάρετε το μετρό ι το λεωφορείο, απλϊσ κάντε περιιγθςθ ςτον θλεκτρονικό κατάλογο από το ςπίτι ςασ. Ή
κάντε τθν ζρευνά ςασ ενϊ είςτε ςτο λεωφορείο.... Google; Πλοι όςοι είχαν κάποτε μια περίπλοκθ ερϊτθςθ το
γνωρίηουν: υπάρχουν μθχανζσ αναηιτθςθσ που λειτουργοφν ςαν τεράςτια δίχτυα και ψαρεφουν χριςιμεσ
αλλά και άςχετεσ πλθροφορίεσ. Αντίκετα, ςτθ βιβλιοκικθ θ ακριβισ εργαςία γίνεται αςτραπιαία.

15. Βιβλιοκικεσ; Είναι τζλειεσ
Τουλάχιςτον αυτό λζνε οι αναγνϊςτεσ. Ρωσ το ξζρουμε αυτό; Ρρϊτον: διότι χρθςιμοποιοφν τισ βιβλιοκικεσ –
οι βιβλιοκικεσ μετράνε τουσ χριςτεσ τουσ. Δεφτερον: διότι τουσ τίκεται το ερϊτθμα ςε τακτικι βάςθ. Ράνω
από το 75% των επιςκεπτϊν αξιολογοφν τθν υπθρεςία ςυμβουλευτικισ τθσ βιβλιοκικθσ τουσ ωσ «καλι» ι
«πολφ καλι». Αιςκάνονται ότι τουσ φροντίηουν, ότι βρίςκουν πιο εφκολα άκρθ ςε ςχζςθ με τουσ χριςτεσ
πριν 15 χρόνια και τουσ αρζςει θ ατμόςφαιρα ςτθ δθμόςια βιβλιοκικθ. Το ζνα τρίτο των Γερμανϊν
χρθςιμοποιεί βιβλιοκικεσ. Αυτό είναι μεγάλο ποςοςτό. Λιγότεροι άνκρωποι πθγαίνουν ςτο κζατρο ι ςτο
ποδόςφαιρο...

16. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν βιβλία – ακόμα και τυπωμζνα
Αυτι τθ ςτιγμι, νεαρζσ Γιαπωνζηεσ κάνουν μερικά «κλικ» και διαβάηουν τα τελευταία μπεςτ-ςζλερ ςτα κινθτά
τουσ τθλζφωνα, ενϊ βρίςκονται μζςα ςτο μετρό. Άλλο πράγμα όμωσ να διαβάηεισ ζνα ωραίο βιβλίο – οι
περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν να διαβάηουν με τον μόνο τρόπο που παραμζνει ο πιο άνετοσ: να διαβάηουν
τυπωμζνα βιβλία. Οι κλαςικζσ ςυλλογζσ βιβλίων είναι εδϊ για να μείνουν. Πλοι οι χριςτεσ κζλουν να
υπάρχουν βιβλία ςτθ βιβλιοκικθ – ακόμα κι αν ζρχονται με τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ τουσ. Απλϊσ κζλουν
τθν κατάλλθλθ μορφι για κάκε ςκοπό: ζνα e-book για γριγορθ αναφορά και αναηιτθςθ, ζνα ακουςτικό
βιβλίο για διαςκζδαςθ και τα ζντυπα βιβλία για εντατικι μελζτθ ι ξεφφλλιςμα. Εξάλλου, ςυνεχίηουμε να
ακοφμε ραδιόφωνο ι να πθγαίνουμε ςτον κινθματογράφο, παρόλο που ζχουμε τθλεόραςθ και διαδίκτυο. Και
ςυνεχίηουμε να καλοφμε ςτο τθλζφωνο παρόλο που ζχουμε e-mail. Χρειαηόμαςτε τα βιβλία και χρειαηόμαςτε
τισ βιβλιοκικεσ. Και τισ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ. Και ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τθ
βιβλιογραφία.

17. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν εκπλιξεισ
Ο ςυντάκτθσ των ομιλιϊν κάποιου υπουργοφ ςτο Schleswig-Holstein χρειαηόταν μια ζξυπνθ διλωςθ
κλειςίματοσ για τθ δθμόςια εμφάνιςθ του εργοδότθ του ςτο Lübeck. Το κζμα είναι θ απόδοςθ, ωσ βαςικι
αρχι. Lübeck: το πιο προφανζσ είναι να ψάξει κανείσ ςτα ζργα ενόσ μεγάλου αςτοφ ςυγγραφζα, ενόσ άξιου
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τζκνου τθσ πόλθσ. Τόμασ Μαν - το πιο προφανζσ είναι να ψάξει κανείσ ςτθν Ιαπωνία. Ορίςτε; Κι όμωσ, είναι
αλικεια. Μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ ςτθ Φουκουόντα διακζτει μια υπθρεςία αναηιτθςθσ πλιρουσ
κειμζνου για τα ζργα του Τόμασ Μαν. Το αποτζλεςμα: μερικά ευριματα και ςτθ ςυνζχεια πρζπει να το
αναηθτιςεισ μόνοσ ςου ςτο κείμενο, για λόγουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Ο ςυντάκτθσ ομιλιϊν δεν ζχει τα
επιλεγμζνα ζργα ςε 13 τόμουσ ςτο γραφείο του, αλλά ξζρει ότι θ βιβλιοκικθ του κοινοβουλίου μπορεί πάντα
να βοθκιςει ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ. Του ζχει ιδθ προωκιςει πολφ πιο ςφνκετεσ πλθροφορίεσ. Η διεφκυνςθ
τθσ ιαπωνικισ ιςτοςελίδασ:
> http://corpus.en.kyushu-u.ac.jp/

18. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν ςφςτθμα
Ζτςι είναι. Είναι καλά οργανωμζνεσ, διαφορετικά δεν κα ζβριςκε κανείσ τίποτα. Επίςθσ όμωσ, οι βιβλιοκικεσ
σχηματίζουν ζνα ςφςτθμα, ζνα δίκτυο που απλϊνεται ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ είναι ζνα
δίκτυο με παρακλάδια ςε πολλζσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, που είναι υπεφκυνα για τθ βαςικι διάκεςθ. Ζνασ
μεγάλοσ αρικμόσ μικρότερων βιβλιοκθκϊν δεν κα υπιρχε κακόλου, δεν κα είχαν νόθμα εάν δεν ιταν
δικτυωμζνεσ, εάν δεν ςυνεργάηονταν με μεγαλφτερεσ περιφερειακζσ βιβλιοκικεσ, εάν δεν ςυνδζονταν με το
ςφςτθμα διαδανειςμοφ, υποςτθριηόμενεσ από τουσ ειδικοφσ φορείσ των ομοςπονδιακϊν κρατιδίων και των
ενϊςεων των εκκλθςιαςτικϊν βιβλιοκθκϊν. Οι δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ και οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ
δουλεφουν μαηί, ενϊνοντασ τισ δυνάμεισ τουσ για να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ και για να παρζχουν ςε
όλουσ γενικά προςβάςιμθ γνϊςθ. Οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ αποτελοφν μζροσ του ςυςτιματοσ, οι
πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι δικτυωμζνεσ μεταξφ τουσ και, από πολλζσ απόψεισ, λειτουργοφν βάςει
καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Εξάλλου, δεν μποροφν να ζχουν όλοι τα πάντα. Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ
ςτο Göttingen διακζτει ειδικι βιβλιογραφία για κακθγθτζσ και φοιτθτζσ από το Clausthal-Zellerfeld, εντοπίηει
διατριβζσ από τθ Δρζςδθ, κακϊσ και άρκρα από περιοδικά, για τα οποία ο μόνοσ ςυνδρομθτισ ςτθ Γερμανία
είναι θ Γερμανικι Εκνικι Βιβλιοκικθ Οικονομικϊν ςτο Kίελο. Οι εκνικζσ και κρατικζσ βιβλιοκικεσ ζχουν το
δικό τουσ εξειδικευμζνο πρόγραμμα ςυλλογϊν. Στθν Εκνικι Βιβλιοκικθ ςτθ Φρανκφοφρτθ και τθ Λειψία,
απλϊσ ςυγκεντρϊνεται ό,τι εκδίδεται ςτθ Γερμανία και ό,τι βγαίνει ςτθν αγορά ςτθ γερμανικι γλϊςςα.
Ρροφανϊσ, ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο θ Βρετανικι Βιβλιοκικθ ςτο Λονδίνο ι θ Βιβλιοκικθ του
Κογκρζςου ςτθν Ουάςιγκτον δεν είναι πολφ πιο μακριά από τθ δικι ςασ πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Ο
υπεφκυνοσ εργαςτθρίου κάνει μια αναηιτθςθ ςτον online κατάλογο, θ βιβλιοκικθ προωκεί τα ευριματά του
μζςω του διεκνοφσ ςυςτιματοσ διαδανειςμοφ και λίγο αργότερα ζχει το άρκρο του περιοδικοφ ςτο γραφείο
του ι ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι του. Οι βιβλιοκικεσ λειτουργοφν ωσ ςφςτθμα, ωσ ομάδα. Υπό αυτι τθν
ζννοια, είναι ςαν τουσ ανκρϊπουσ: χρειάηονται επικοινωνία, διάδραςθ, ςχζςεισ, ο ζνασ ςυμπλθρϊνει τον
άλλο. Και με αυτό τον τρόπο ςυνεχίηουν να εξελίςςονται.
.
19. Οι βιβλιοκικεσ βοθκοφν τουσ ανκρϊπουσ να γράφουν
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Ο Ralf-Peter Märtin, ιςτορικόσ αρχαίασ ιςτορίασ, ςυγγραφζασ και δθμοςιογράφοσ, ζχει αναδιφιςει πολφ
βακιά τθν ιςτορία τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ για το βιβλίο του «Die Varus-Schlacht» (Η Μάχθ του Βάρου).
Ο Märtin γράφει ςτο ςπίτι του ςτθ Φρανκφοφρτθ, ενϊ μία φορά τθν εβδομάδα πθγαίνει και ςε ζνα
μοναςτιρι ςτο ινο, αλλά θ ζρευνα προθγείται τθσ ςυγγραφισ. Διάβαςμα. Στθ βιβλιοκικθ. Γιατί; «Κατ’
αρχάσ, λόγω των βιβλίων. Φυςικά, ζνασ ιςτορικόσ αρχαίασ ιςτορίασ ζχει τα ζργα του Λίβιου ςτο ςπίτι του,
αλλά ζνα άτομο δεν πρόκειται να αγοράςει τθ ςειρά «Der Neue Pauly» που αποτελείται από δϊδεκα τόμουσ.
Ρόςο μάλλον το «Reallexikon der germanischen Altertumskunde» (Εγκυκλοπαίδεια τθσ Γερμανικισ
Αρχαιολογίασ) που αποτελείται από 37 τόμουσ. Ράω ςτθ βιβλιοκικθ τθσ ωμαιογερμανικισ Επιτροπισ κοντά
ςτο Palmengarten». Μεγάλεσ εξειδικευμζνεσ εγκυκλοπαίδειεσ, εκδόςεισ πθγϊν, τόμοι αναφοράσ
επιςτθμονικϊν ςυμποςίων, ζγγραφα, αλλθλογραφίεσ, όλα τα εξειδικευμζνα περιοδικά που περιζχουν
επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ, εκατοντάδεσ από τα οποία ςε ολόκλθρο τον κόςμο αναφζρονται ακριβϊσ ςτον
τομζα ενδιαφζροντοσ του Märtin: Η ϊμθ και τα γερμανικά φφλα. Θα ιταν αδφνατο να τα αγοράςει κανείσ
μόνοσ του όλα αυτά! «Και οι ςυλλογζσ ζχουν πλζον τόςο καλό ευρετιριο που θ εργαςία με τισ βιβλιοκικεσ
ζχει γίνει, ςε γενικζσ γραμμζσ, πολφ πιο άνετθ. Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ μου υπενκυμίηει μζςω e-mail
πότε πρζπει να επιςτρζψω ζνα βιβλίο και για πολλά από αυτά μπορϊ να ανανεϊςω το δανειςμό online...»

20. Οι βιβλιοκικεσ ςϊηουν τθ γνϊςθ
Τα βιβλία παλιϊνουν – ο χρόνοσ αφινει τα ςθμάδια του ςε πολλοφσ τόμουσ, οξζα και βακτιρια διαβρϊνουν
το χαρτί, το κιτρινίηουν και το κάνουν εφκρυπτο: θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά κα καταρρεφςει εάν
αποκθκευκεί ςε χαρτί από ξφλο. Ειδικοί εκτιμοφν ότι 60 εκατομμφρια βιβλία ςτισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ
απειλοφνται από τθ φκορά και χρειάηονται αποξίνωςθ. Ακόμα και πολφ παλιά χειρόγραφα διατρζχουν
κίνδυνο. Για παράδειγμα, ςτθν Κρατικι και Ρανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ Carl von Ossietzky ςτο Αμβοφργο, τα
αυκεντικά χειρόγραφα του Lessing και του Klopstock, του Heine και του Händel πρζπει να διαςωκοφν άμεςα
για τισ μελλοντικζσ γενιζσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ αποκατάςταςθσ. Η αλικεια είναι πωσ κανζνα
θλεκτρονικό αρχείο δεν μπορεί να αντικαταςτιςει τθ γοθτεία που αςκεί ζνα αυκεντικό ζγγραφο. Ραρόλα
αυτά, οι βιβλιοκικεσ ςκοπεφουν να ψθφιοποιιςουν ςιγά-ςιγά το ςφνολο των ςυλλογϊν τουσ - ακόμα κι αν
δεν βρίςκονται ςε άμεςο κίνδυνο και παρόλο που είναι μια δαπανθρι διαδικαςία. Τα βιβλία χρειάηονται
αναγνϊςτεσ και θ ψθφιοποίθςι τουσ τα κάνει πιο εφκολα προςβάςιμα ςε αυτοφσ, ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ να
ζχουν τθ δυνατότθτα να αναςφρουν πθγζσ, δεδομζνα και γεγονότα ςε μορφι πλιρουσ κειμζνου ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Στθ Google, αυτι τθ ςτιγμι, εργάηονται για τθν ανάπτυξθ μιασ τεράςτιασ
ψθφιακισ βιβλιοκικθσ. Για να το πετφχουν αυτό ςτθ Γερμανία, θ παγκόςμια μθχανι αναηιτθςθσ
ςυνεργάηεται με τθν Κρατικι Βιβλιοκικθ τθσ Βαυαρίασ. Η Επιτροπι τθσ ΕΕ ζχει δθμιουργιςει τθν ευρωπαϊκι
βιβλιοκικθ Europeana – ψθφιακι και αυτι. Κάποια μζρα κα αποδειχκεί το τεράςτιο όφελοσ από τισ δφο
αυτζσ προςπάκειεσ. Και οι δφο κα ιταν αδιανόθτεσ χωρίσ τισ ςυλλογζσ των μεγάλων βιβλιοκθκϊν. Και όταν
κα ζχουν ψθφιοποιθκεί τα πάντα; Τότε το κακικον τθσ διατιρθςθσ τθσ ςυλλογικισ γνϊςθσ κα ςυνεχίςει να
υπάρχει: το ηιτθμα είναι ότι ακόμα και τα ψθφιακά μζςα ζχουν περιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ. Πποιοσ
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προςπάκθςε να εκτυπϊςει ξανά μια παλιά διατριβι από ζνα floppy disk το γνωρίηει αυτό. Οι βιβλιοκικεσ
εργάηονται εντατικά για να διατθριςουν τθν ψθφιακι γνϊςθ αςφαλϊσ προςβάςιμθ για αιϊνεσ.

21. Συγγνϊμθ παιδιά, αλλά οι πλθροφορίεσ πρζπει να μακαίνονται
Η γιαγιά ιταν μορφωμζνθ γυναίκα. Είχε τθν εγκυκλοπαίδεια Großer Brockhaus ςτο ςαλόνι, εκεί ζψαχνε τα
πάντα. Επίςθσ, ζκανε ςπουδζσ ςτο πανεπιςτιμιο και ζψαχνε για βιβλιογραφία ςτο ξφλινο κουτί με τισ κάρτεσ
ευρετθρίου ςτθν Κρατικι Βιβλιοκικθ. Αλλά εάν θ γιαγιά πιγαινε ςιμερα εκεί, κα ζμενε ζκπλθκτθ. Υπάρχουν
πιο πολλζσ οκόνεσ παρά βιβλία! Και θ εγγονι τθσ πρζπει με κάποιο τρόπο να βρει τθν άκρθ εκεί - όπωσ κάνει
ςτον περίπλοκο κόςμο τθσ πλθροφορίασ γενικά. Είναι καλό που μακαίνει από τόςο νωρίσ, ενϊ είναι ακόμα
ςτο ςχολείο. Και μάλιςτα ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Μακαίνει να αναπτφςςει ςτρατθγικζσ
αναηιτθςθσ, να αναγνωρίηει τισ ςωςτζσ πθγζσ πλθροφοριϊν, να χρθςιμοποιεί βάςεισ δεδομζνων – και ςτθ
ςυνζχεια να αποκτά τισ πλθροφορίεσ για τον εαυτό τθσ. Πλα αυτά είναι ζνα αντικείμενο από μόνο του.
Ονομάηεται δεξιότθτεσ πλθροφορικισ. Μακαίνουν κάποια πράγματα που ακόμα και θ γιαγιά ιξερε και άλλα
πράγματα που ακόμα και ο μπαμπάσ δεν ζχει ιδζα για αυτά. Αυτό όμωσ χρειάηεςαι ςτθν κοινωνία μασ. Δεν
ονομάηεται τυχαία κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Ροιοι διδάςκουν τουσ ανκρϊπουσ αυτά τα πράγματα; Οι
βιβλιοκθκονόμοι φυςικά.

Τι χρειάηονται οι βιβλιοκικεσ

• Μια επαρκϊσ ευρεία επιλογι υλικοφ. Το διεκνζσ πρότυπο για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ είναι τουλάχιςτον
10.000 μονάδεσ μζςων και δφο ανά κάτοικο τθσ περιοχισ, ςτθν οποία ανικει θ βιβλιοκικθ - αυτό απζχει
πολφ από το να επιτευχκεί ςτθ Γερμανία.
• Μια ενδιαφζρουςα ποικιλία υλικϊν. Για να το πετφχει αυτό, μια δθμόςια βιβλιοκικθ πρζπει να
ενθμερϊνει το δζκα τοισ εκατό του υλικοφ τθσ κάκε χρόνο. Μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ πρζπει να
παρζχει ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ τθν τελευταία εξειδικευμζνθ βιβλιογραφία - online, ψθφιακά ι ζντυπα. Και ςτισ
δφο περιπτϊςεισ, θ ηιτθςθ των επιςκεπτϊν εξαρτάται από το πόςο ενθμερωμζνο είναι το υλικό τθσ
βιβλιοκικθσ. Η παλαιότερθ επζνδυςθ χάνει τθν αξία τθσ εάν θ ςυλλογι ςτο ςφνολό τθσ πάψει να είναι
ςφγχρονθ.
• Ώρεσ λειτουργίασ φιλικζσ προσ τον επιςκζπτθ. Οι φοιτθτζσ κζλουν να μάκουν, τα παιδιά κζλουν να
διαβάςουν, οι εργαηόμενοι κζλουν να περιθγθκοφν ςτα ράφια και οι οικογζνειεσ κζλουν να περάςουν τον
ελεφκερο χρόνο τουσ μαηί τα βράδια και τα Σαββατοκφριακα.
• Καλά εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό. Και πρζπει να παραμείνουν ενθμερωμζνοι με
περαιτζρω εκπαίδευςθ και προςόντα, ζτςι ϊςτε να μποροφν να δείξουν ςτουσ επιςκζπτεσ τουσ πϊσ να βρουν
το δρόμο τουσ μζςα ςτθ βιβλιογραφία και τθν πλθροφορία.
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• Βολικι τοποκεςία. Η βιβλιοκικθ πρζπει να βρίςκεται εκεί που βρίςκονται οι χριςτεσ τθσ. Μζςα ςτθν πόλθ,
ςε μια διαςταφρωςθ, ςτο ςχολείο, ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Ρρζπει να είναι προςβάςιμθ ςε όλουσ όςοι
κζλουν να τθ χρθςιμοποιιςουν – ακόμα και ςτα χωριά ι τα προάςτια.
• Πρότυπα. Για να βεβαιωκείτε ότι θ βιβλιοκικθ τθσ γειτονιάσ ςασ ι του πανεπιςτθμίου δεν ζχει αφεκεί ςτθν
τφχθ τθσ. Αυτόσ είναι ο μόνοσ τρόποσ να διαςφαλιςτεί μια αξιόπιςτθ επιλογι υλικοφ για τουσ επιςκζπτεσ τθσ
βιβλιοκικθσ. Οι τοπικζσ αρχζσ (για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ) και οι περιφερειακζσ κυβερνιςεισ (για τισ
ερευνθτικζσ βιβλιοκικεσ) είναι ςε καλφτερθ κζςθ να αξιολογιςουν αυτά που παρζχουν τα ιδρφματά τουσ
ςτουσ πελάτεσ. Οι εγκαταςτάςεισ και θ αποτελεςματικότθτα είναι μετριςιμα και ςυγκρίςιμα μεγζκθ.
Υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι αρικμοί για αυτό.
• Συνεργάτεσ. Για παράδειγμα, θ βιβλιοκικθ είναι βαςικό ςθμείο ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν. Οι
παιδικοί ςτακμοί, τα ςχολεία, τα κζντρα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, τα πανεπιςτιμια και οι βιβλιοκικεσ πρζπει
να ςυνεργάηονται ςε οργανωτικό και δομικό επίπεδο – να ενκαρρφνουν το διάβαςμα, να εξαςκοφν τισ
δεξιότθτεσ πλθροφορικισ, να διευρφνουν τθ μόρφωςθ των ανκρϊπων ςυνεχϊσ.
• Πολιτικοί με ενδιαφζρον. Οι βιβλιοκικεσ χρειάηονται φίλουσ και υποςτθρικτζσ από τον κόςμο τθσ
πολιτικισ, οι οποίοι κατανοοφν ότι ο πολιτιςμόσ και θ μόρφωςθ ςε αυτι τθ χϊρα διαμορφϊνουν ζνα δίκτυο –
και ότι χρειάηονται και οι ίδιοι αυτό το δίκτυο για να κζςουν ςτθν πράξθ τουσ πολιτικοφσ τουσ ςτόχουσ. Πτι θ
βιβλιοκικθ αποτελεί παράγοντα χωροκζτθςθσ.
• Νόμοι για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία που είναι φιλικοί προσ το κοινό και τθν επιςτθμονικι ζρευνα, που
επιτρζπουν ςε όλα τα μζλθ του κοινοφ να ζχουν το δικό τουσ μερίδιο ςτθν επιςτιμθ, τθ μόρφωςθ και τθν
πλθροφορία.
• Ειδικοί φορείσ ςτα ομοςπονδιακά κρατίδια και χρθματοδότθςθ από τον ιδιωτικό τομζα, που ςτθρίηει τθ
ςυνεργαςία και τθν ανάπτυξθ των βιβλιοκθκονόμων και των βιβλιοκθκϊν ςε περιφερειακό επίπεδο. Ρου κα
διαςφαλίηει ότι όλεσ οι βιβλιοκικεσ διακζτουν τα ίδια επαγγελματικά πρότυπα.
• Ένασ εκνικόσ οργανιςμόσ ανάπτυξθσ των βιβλιοκθκϊν, που προωκεί τθ ςυνεργαςία και τθ ςφμπραξθ, που
ςτθρίηει τθν καινοτομία ςτθ βιβλιοκικθ και τθ δικτφωςθ με άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιςτικά ιδρφματα,
κακϊσ και με τον εμπορικό τομζα.
• Αςφάλεια. Μια νομοκεςία για τισ βιβλιοκικεσ – ζτςι ϊςτε θ βιβλιοκικθ ςασ να μθν υποςτεί τισ ςυνζπειεσ
από τον επόμενο κφκλο κυβερνθτικϊν περικοπϊν. Πςο θ βιβλιοκικθ είναι μια «εκελοντικι υπθρεςία» που
παρζχεται από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, θ φπαρξι τθσ μπορεί να διατρζξει κίνδυνο ανά πάςα ςτιγμι όταν
προκφπτουν διαμάχεσ ςχετικά με τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ.
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