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H Umbria ζχει λίγο περιςςότερουσ από εννιακόςιουσ χιλιάδεσ κατοίκουσ (86.000 αλλοδαποί 

κάτοικοι), επιφάνεια 8.456 τ.μ., 2 επαρχίεσ με 92 διμουσ (Perugia 59, Terni 33), 2 

Ρανεπιςτιμια (Ρανεπιςτιμιο τθσ Perugia, με διάφορεσ ζδρεσ, και Ρανεπιςτιμιο για 

Ξζνουσ), 4 βαςικζσ γλωςςικζσ ηϊνεσ, κατά κεφαλιν AEΡ 24.454,90 ευρϊ, οικονομία 

βαςιςμζνθ ςτθ βιομθχανία, χειροτεχνία, γεωργία και τουριςμό. Αυτά είναι τα ςτοιχεία τθσ 

περιοχισ που περιλαμβάνει -ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτιςτικϊν τθσ 

Ρεριφζρειασ - 256 βιβλιοκικεσ, εκ των οποίων 101 δθμοτικζσ (13 ιςτορικζσ και 16 με 

παλαιζσ ςυλλογζσ), 76 εκκλθςιαςτικζσ, 29 βιβλιοκικεσ ενϊςεων και φορζων, 7 ιδιωτικζσ, 

11 βιβλιοκικεσ τθσ Ρεριφζρειασ και των Επαρχιϊν, 19 πανεπιςτθμιακζσ, 13 κρατικϊν 

οργάνων, ςτισ οποίεσ πρζπει να προςτεκοφν οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ (μθ καταχωρθμζνεσ), 

τα κζντρα τεκμθρίωςθσ και άλλεσ βιβλιοκικεσ που ςχετίηονται ωσ επί το πλείςτον με 

ενϊςεισ. Το μθτρϊο του Κεντρικοφ Ινςτιτοφτου για τον Ενιαίο Κατάλογο των Ιταλικϊν 

Βιβλιοκθκϊν και τισ Βιβλιογραφικζσ Ρλθροφορίεσ (ΙCCU) αναφζρει το ςυνολικό αρικμό των 

369 βιβλιοκθκϊν, αλλά λογικά μποροφν να υπολογιςτοφν ςε περίπου 300, αν εξεταςτοφν 

και τα δεδομζνα που δεν είναι πάντα ενθμερωμζνα ι πλιρθ. Ζνασ αξιοςθμείωτοσ αρικμόσ 

ςε κάκε περίπτωςθ, αν λθφκεί υπόψθ το μζγεκοσ τθσ Ρεριφζρειασ, που κα ζπρεπε να 

ςυνοδεφεται από λεπτομερι τεκμθρίωςθ για το εν ενεργεία προςωπικό, τον βιβλιακό 

πλοφτο των Βιβλιοκθκϊν και τισ ϊρεσ λειτουργίασ τουσ για μία πιςτι απεικόνιςθ τθσ 

κατάςταςθσ των βιβλιοκθκϊν και των βιβλιοκθκονόμων ςτθν Umbria. 

 

Η πραγματικότθτα των βιβλιοκθκϊν είναι αρκετά αποςπαςματικι. H εξωτερικι ανάκεςθ 

(για διάφορουσ τφπουσ υπθρεςιϊν, αλλά πολφ ςυχνά προβλεπόμενθ από απλό υπολογιςμό 

του λειτουργικοφ κόςτουσ) είναι διαδεδομζνθ ςτθν πλειοψθφία των δθμόςιων 
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βιβλιοκθκϊν και αρχίηει να εφαρμόηεται και ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Perugia. Οι εμπειρίεσ 

του ςυςτιματοσ ι τθσ ζνωςθσ είναι εξαιρετικά περιοριςμζνεσ: θ διαδθμοτικι βιβλιοκικθ 

του Panicale και Piegaro, το βιβλιοκθκονομικό ςφςτθμα του Διμου τθσ Perugia, τα 

ςυςτιματα των βιβλιοκθκϊν τθσ Ρεριφζρειασ και των Επαρχιϊν, το Κζντρο 

Βιβλιοκθκονομικϊν Υπθρεςιϊν του Ρανεπιςτθμίου. Υπάρχουν δφο πόλοι SBN (ο ζνασ 

δθμιουργικθκε από το Ρανεπιςτιμιο για Ξζνουσ, ο άλλοσ είναι το Σφςτθμα Βιβλιοκθκϊν 

τθσ Ρεριφζρειασ, που πρόςφατα μεταπιδθςε από το SBN C/S ςτο Sebina), ενϊ το ςφςτθμα 

των Βιβλιοκθκϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Perugia χρθςιμοποιεί το πρόγραμμα Aleph. 

 

Σφμφωνα με ζρευνα του Τμιματοσ, πολλζσ βιβλιοκικεσ είναι «αόρατεσ» ςτο διαδίκτυο, 

γιατί οι ιςτοςελίδεσ τουσ είτε είναι ανφπαρκτεσ είτε κρυμμζνεσ ςτο εςωτερικό τθσ 

ιςτοςελίδασ του φορζα δικαιοδοςίασ. Το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, που ςυχνά 

χρθςιμοποιείται για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν δελτίων, είναι κοινισ χριςθσ. Ζνασ 

αυξανόμενοσ αρικμόσ βιβλιοκθκϊν ξεκίνθςε να χρθςιμοποιεί το Facebook και παρά τισ 

δυςκολίεσ, ςυχνά διοικθτικοφ και τεχνικοφ χαρακτιρα, επωφελικθκε ςτθν επικοινωνία του 

με το νεότερο ι πιο εξοικειωμζνο με τθν πλθροφορικι κοινό. Κακυςτεριςεισ πολιτικισ και 

διοικθτικισ φφςθσ επθρεάηουν τθν επζκταςθ τθσ ακόμα περιοριςμζνθσ αςφρματθσ 

πρόςβαςθσ, ειδικά ςε ςχζςθ με άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ (ταχυδρομεία, κζντρα 

πλθροφόρθςθσ νζων, πανεπιςτιμια) όπου αυτι θ υπθρεςία είναι διακζςιμθ. Εκτόσ από τισ 

δυςκολίεσ που θ Umbria μοιράηεται με τθν υπόλοιπθ Ιταλία (ζλλειψθ πόρων, μειωμζνο 

προςωπικό, περιοριςμζνεσ προςλιψεισ, ξεπεραςμζνοι εξοπλιςμοί, ακατάλλθλοι χϊροι), 

πρζπει ωςτόςο να αναφερκεί ότι τα τελευταία δζκα χρόνια ζχουν ιδθ ι πρόκειται να 

ανακαινιςτοφν, μεταφερκοφν, επεκτακοφν πολλζσ βιβλιοκικεσ ςε όλθ τθν περιοχι, όπωσ 

Terni, Foligno, Orvieto, Spoleto, Perugia, Umbertide, Gubbio, Città di Castello, Corciano. Στθν 

Perugia, με ιδιωτικι πρωτοβουλία, ιδρφκθκε και θ Biblioteca delle Nuvole, μία από τισ 

μεγαλφτερεσ ςτθν Ιταλία με εξειδίκευςθ ςτα κόμιξ. Κάκε καινοτομία ςυντζλεςε ευνοϊκά 

ςτθν προςζγγιςθ των πολιτϊν ςτισ βιβλιοκικεσ, και ζκεςε φυςικά το ηιτθμα (που δεν 

βρικε πάντα απάντθςθ) τθσ επαρκοφσ ανταπόκριςθσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ ενόσ ολοζνα 

αυξανόμενου και νεότερου κοινοφ. Τα τελευταία εγκαίνια (Σεπτζμβριοσ 2010) αφοροφν τθν 

ανκρωπιςτικι βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Perugia, 200 κζςεων ςτθν καρδιά τθσ 

πόλθσ που, ςε ςυνδυαςμό με τθν επζκταςθ του βραδινοφ ωραρίου λειτουργίασ τθσ Νομικισ 

Βιβλιοκικθσ, επζφερε αιςκθτά αποτελζςματα ςτθν παρουςία των φοιτθτϊν και των νζων 

τθσ πόλθσ. Και ςτον  ορίηοντα –δεν γνωρίηουμε ακόμα πϊσ και πότε- προαναγγζλλεται θ 
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εκλεπτυςμζνθ και αναμενόμενθ ανακαίνιςθ τθσ πιο ςθμαντικισ και παλαιάσ Βιβλιοκικθσ, 

τθσ Βιβλιοκικθσ Augusta τθσ Perugia, μία από τισ πρϊτεσ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ τθσ Ιταλίασ.  

 

Εκτόσ όμωσ από τουσ τόπουσ ανάγνωςθσ, κυμίηουμε δράςεισ, όπωσ τισ λζςχεσ ανάγνωςθσ 

που δραςτθριοποιοφνται ςε πολλζσ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, τθ δθμιουργία ενόσ κφκλου 

μεγαλόφωνθσ ανάγνωςθσ (LaAV),  τισ πρωτοβουλίεσ θχογράφθςθσ βιβλίων για τυφλοφσ, 

τθν εμπειρία τθσ Ζνωςθσ Intra για τθν ανάκτθςθ των βιβλίων και τθ δθμιουργία κεματικϊν 

ςυλλογϊν ςε μικρζσ πόλεισ και ιςτορικά κτίρια, τθν παρουςία προγραμμάτων κοινωνικισ 

υπθρεςίασ. Αυτό είναι το πλαίςιο όπου δραςτθριοποιείται το Τμιμα τθσ Ζνωςθσ Ιταλϊν 

Βιβλιοκθκονόμων τθσ Umbria, που ιδρφκθκε το 1972 (παλαιότερα ιταν ενςωματωμζνο με 

το Τμιμα του Lazio), παρικμαςε το 1988 και αναγεννικθκε το 1993. Τα τελευταία χρόνια οι 

εγγεγραμμζνοι ιταν περίπου εβδομιντα, με μία αφξθςθ των φορζων και μείωςθ των 

ατόμων. Ζνα φαινόμενο διαδεδομζνο που αντικατοπτρίηει τθν αφξθςθ του μζςου όρου 

θλικίασ των βιβλιοκθκονόμων, τισ ςυνταξιοδοτιςεισ χωρίσ αναπλιρωςθ και τθ δυςκολία 

των νζων να ςτραφοφν ςε ζνα επάγγελμα που μπορεί δυςτυχϊσ να αποδειχκεί προςωρινό 

και επιςφαλζσ. Οι δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ επικεντρϊκθκαν ςτθ ςυμμετοχι ςτο 

ςυνζδριο τθσ IFLA το 2009 ςτο Μιλάνο (προετοιμαςία, παρακολοφκθςθ και ανταλλαγι 

εμπειριϊν) με ςυμμετοχι των τοπικϊν κεςμϊν, του Ρανεπιςτθμίου και τθσ Ρεριφζρειασ 

(που κατά παράδοςθ διαχειρίηεται τισ προτάςεισ κατάρτιςθσ). Εξετάςτθκαν ενδελεχϊσ οι 

ςχζςεισ με τισ βιβλιοκικεσ, τουσ φορείσ (κυρίωσ τθν Ρεριφζρεια και τα Ρανεπιςτιμια) και 

φυςικά με τα μζλθ και τουσ βιβλιοκθκονόμουσ. Ζχει ξεκινιςει μία ςυηιτθςθ για τθ 

μεταρρφκμιςθ του νόμου τθσ Ρεριφζρειασ 37/90 (ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ για το άμεςο 

μζλλον) για τισ βιβλιοκικεσ του παρόντοσ και του μζλλοντοσ (κα πρζπει να εγκρικεί ζνασ 

νόμοσ που να κοιτάει μπροςτά), ενϊ επιτεφχκθκε θ ζνταξθ των βιβλιοκθκϊν ωσ 

«πρόςωπα» ςτο πλαίςιο του «Κοινωνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ», για τθν ενίςχυςθ 

τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ των βιβλιοκθκϊν, που είναι πλζον αναμφιςβιτθτο γεγονόσ, αλλά 

ακόμα δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτον προγραμματιςμό και τισ κοινωνικζσ πολιτικζσ. 

 

Ανάλογεσ εργαςίεσ είναι ςε εξζλιξθ και για όςον αφορά το ρόλο των βιβλιοκθκϊν ςτθν 

οικονομία τθσ γνϊςθσ. Εδϊ και μερικοφσ μινεσ ςυμμετζχουμε ςτισ ςυνεδριάςεισ των 

οργανϊςεων που ςυνδζονται με το CoLAP (Συντονιςμόσ Ελεφκερων Επαγγελματικϊν 

Ενϊςεων), για να προωκιςουμε τθν ίδρυςθ ενόσ περιφερειακοφ τμιματοσ τθσ Umbria και 

μία περιφερειακι νομοκεςία που να ευνοεί τθν ίδρυςθ και τθν ανάπτυξθ των 



Fava, I. Το Τμιμα τθσ Ζνωςθσ Ιταλϊν Βιβλιοκθκονόμων τθσ Umbria”, 

Συνεργασία, αρ. 2 (Σεπτ. 2011) 

http://www.goethe.de/synergasia  

4 

επαγγελματικϊν ενϊςεων. Με βάςθ τθ διαπίςτωςθ ότι οι βιβλιοκικεσ πρζπει να γίνουν 

γνωςτζσ για να εκτιμθκοφν και να υποςτθριχκοφν από όλουσ τουσ πολίτεσ, ζχει δοκεί 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ ςτισ βιβλιοκικεσ: 

Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου και των Συγγραφικών Δικαιωμάτων, τον Οκτώβριο βρέχει 

βιβλία, Γεννημένοι για την Ανάγνωση,  Umbria Βιβλίο (Ζκκεςθ βιβλίου τθσ Umbria) είναι 

μόνο μερικζσ από τισ πρωτοβουλίεσ που βρίςκονται ςτθν θμεριςια διάταξθ του Τμιματοσ 

και απαιτοφν ςθμαντικι οργανωτικι δζςμευςθ και ςυμμετοχι. Ζνα Εργαςτιριο 

Επικοινωνίασ το 2009 προκάλεςε μεγάλο ενδιαφζρον και προϊκθςε τθ δθμιουργία του 

ενθμερωτικοφ δελτίου “Thesaurus” του Κζντρου Υπθρεςιϊν τθσ Βιβλιοκικθσ του 

Ρανεπιςτθμίου τθσ Perugia. 

 

Ζχουμε εργαςτεί για να παρουςιάςουμε (κετικά) τισ βιβλιοκικεσ ςτο πρόγραμμα των 

τοπικϊν μζςων ενθμζρωςθσ, προςπακϊντασ να υπερβοφμε τα ςτερεότυπα και τθν τάςθ 

προσ τθ λικθ και τθν καταγγελία. Υπό αυτό το πρίςμα, γεννικθκε ο διαγωνιςμόσ  «A corto 

di libri: οι ταινίεσ μικροφ μικουσ αφθγοφνται τισ βιβλιοκικεσ», που προςπακεί να οδθγιςει 

τουσ βιβλιοκθκονόμουσ να «αφθγθκοφν τον εαυτό τουσ» με τθ χριςθ του βίντεο, και να 

αποκαλφψουν ςτουσ επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ κινθματογραφιςτζσ τθ γοθτεία του 

κόςμου τθσ βιβλιοκικθσ. Για το Τμιμα τθσ Umbria –όπου όλοι γνωρίηονται, αλλά ο κακζνασ 

καλείται να εκτελζςει διαφορετικζσ αποςτολζσ και ρόλουσ- ο δρόμοσ είναι ςίγουρα 

ανθφορικόσ. Πμωσ θ ςυνεργαςία, θ εμπειρία και θ φανταςία είναι τα μζςα με τα οποία κα 

προςπακιςουμε να ανταποκρικοφμε ςτθν κρίςθ, ςτισ απαιτιςεισ των μελϊν και ςτισ 

ανάγκεσ των αναγνωςτϊν. 

 

 

    


