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Στο άρκρο αυτό επιχειρείται μια εκτίμθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ και ζνασ απολογιςμόσ τθσ 
παρουςίασ των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν (ΣΒ) ςτθν Ελλάδα. Ζπειτα εξετάηονται ηθτιματα βιωςιμότθτασ 
των ΣΒ ςτο νζο ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Κλείνουμε με τα ςυμπεράςματά μασ και τισ προτάςεισ 
τόςο ςε επίπεδο δθμόςιασ πολιτικισ, όςο και ςε επίπεδο λειτουργικισ διειςδυτικότθτασ των ΣΒ που 
αφοροφν ςτθ ςυνεργαςία βιβλιοκικθσ-ςχολείου. Θ φπαρξθ και θ αποτελεςματικι λειτουργία των ΣΒ 
δεν είναι υπόκεςθ πολυτζλειασ ι ςφμπτωμα εκςυγχρονιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά αίτθμα 
ποιότθτασ, προςδοκία και ανάδειξθ ενόσ άλλου ςχολικοφ πολιτιςμοφ. Κφριο ηθτοφμενο αποτελεί θ 
ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται αναπόδραςτα τόςο με τθν εκνικι πολιτικι παιδείασ, με 
τθν αναγνωςτικι, βιβλιοκθκονομικι πολιτικι, όςο και με τθν πολιτικι για το βιβλίο και τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ, τζλοσ, με τθν πολιτικι για τον πολιτιςμό. 

 

Λζξεισ-κλειδιά: Σχολικζσ Βιβλιοκικεσ, προκλιςεισ, προοπτικζσ, βιωςιμότθτα, ςτρατθγικόσ 

ςχεδιαςμόσ 

1.1 Κριτική-απολογιςμόσ τησ παρουςίασ των ΣΒ ςτην Ελλάδα 

Παρόλο που θ βιβλιοκικθ μαρτυρείται από τθ μακρινι αρχαιότθτα
1
 και θ ςυμβολι τθσ ςτθ 

διαμόρφωςθ του πνευματικοφ κλίματοσ και τθσ ηωισ είναι αδιαμφιςβιτθτθ, ςτθ νεότερθ Ελλάδα το 

είδοσ ατφχθςε για πολλοφσ διαφορετικοφσ λόγουσ. Κφρια αιτία θ απουςία οργανωμζνου και 

κεςμοκετθμζνου πλαιςίου, γεγονόσ που αντανακλά τθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ, θ οποία δεν ιταν 

προςανατολιςμζνθ ςτον πολφ νευραλγικό αυτό τομζα. Θ εγχϊρια εκνικι βιβλιοκθκονομικι πολιτικι, 

επιςθμαίνει ο Ντελόπουλοσ (2005: 38), υπιρξε ςτακερά ακακόριςτθ και αόριςτθ, τυχαία και 

περιςταςιακι. Τουλάχιςτον ζτςι τθ χειρίςτθκαν όςοι ανζλαβαν να τθ διεκπεραιϊςουν ι απλϊσ εκεί 

τθν οδιγθςαν λόγω άγνοιασ. Θ αποχι των βιβλιοκθκϊν μασ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ πιο απαιτθτικισ και προοδευτικισ παιδείασ είναι οδυνθρι. «Το ζλλειμμα 

‘βιβλιοκικθ’, ωσ κεςμόσ γενικά και ωσ παροχι των υπθρεςιϊν τουσ ειδικά, δεν μετριζται μονάχα ωσ 

απουςία από το πνευματικό γίγνεςκαι, αλλά μπορεί να ςτοιχειοκετθκεί και ωσ αδίκθμα, ωσ 

απουςία, γιατί επθρεάηει τθν υπόκεςθ του βιβλίου -χαμθλά tirages, μικρόσ αρικμόσ αναγνωςτϊν, 

περιοριςμζνθ διακίνθςθ, πλθμμελισ εφοδιαςμόσ και οργάνωςθ βιβλιοκθκϊν- και ωσ αδίκθμα για 

τθν παρεμπόδιςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ φιλαναγνωςίασ, για παρζμβαςθ ςτθ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ και 

τθσ αφξθςισ τθσ και για τθν παρακϊλυςθ ζωσ και τθν αναίρεςθ τθσ ζρευνασ που οδθγεί ςτθν 

                                                 
1
 Ιδθ από τον Αριςτοτζλθ με οργανωμζνθ μορφι (Σεμερτηάκθ, 2006) 
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ανακοπι τθσ εξζλιξθσ τθσ ςκζψθσ και τθσ προαγωγισ τθσ επιςτιμθσ και διαμζςου αυτϊν τθσ μόνθσ 

δυνατότθτασ που ζχουν οι μικρζσ χϊρεσ να γίνουν ιςχυρζσ και ανταγωνιςτικζσ» (ό.π.: 35-36). Οι 

βιβλιοκικεσ μαράηωςαν ςτο περικϊριο αυτϊν των κατακτιςεων. Θ πολυνομία που τισ διζπει και θ 

ζλλειψθ υποδομισ και ικανότθτασ αναπροςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα ςτεροφν απ’ αυτζσ 

δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ. 

Ανάλογθ είναι και θ μερίδα των ΣΒ - ό,τι κατά καιροφσ βαπτίςτθκε ‘ςχολικι βιβλιοκικθ’. Τα 

δεδομζνα για τισ ΣΒ είναι αποκαρρυντικά. Οι λόγοι πολλοί: θ δθμοςιονομικι πολιτικι, θ κρατικι 

αντίλθψθ και θ αναςταλτικι κάκε προόδου γραφειοκρατικι μθχανι, θ αμθχανία και αςχετοςφνθ 

των ςχεδιαςτϊν τθσ, θ δικτατορία του ενόσ ςχολικοφ εγχειριδίου. «Αρκεί να ανατρζξουμε ςτα 

ςχετικά άρκρα των νόμων και ςτα διατάγματα για τθν εκπαίδευςθ, για να αποριςουμε ςε πρϊτθ 

επαφι και να κατανοιςουμε ςε δεφτερθ ότι μόνο ςτθν κακοδαιμονία δεν είναι επιτρεπτό να 

αποκζςουμε τα αίτια τθσ απουςίασ τουσ ι ζςτω μιασ κάποιασ υποτυπϊδουσ ςυμβολισ τουσ ςτα τθσ 

παιδείασ. Θ μελζτθ του κεφαλαίου αυτοφ ςτθν ιςτορία των βιβλιοκθκϊν ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα 

αποκαλφπτει τθν άγνοια των ςχεδιαςτϊν τθσ εκπαιδευτικισ μασ πολιτικισ για το κζμα, τθν ζλλειψθ 

πίςτθσ ςτο κεςμό, τθν μθ πρακτικι πρόβλεψθ εφαρμογισ των προκζςεων των ςυντακτϊν τουσ. Θ 

αοριςτία ςυμπλζκεται με φραςτικά εγκϊμια τθσ αξίασ τθσ βιβλιοκικθσ, αλλά παραλείπεται θ 

ςφνδεςι τθσ ωσ παράγοντα επαφξθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ των νζων» (Ντελόπουλοσ, 2005: 44). 

Όλα τα προαναφερκζντα παρεμπόδιςαν εξακολουκθτικά και αδιάλειπτα τθ διαμόρφωςθ 

προοδευτικϊν τάςεων και ςτάςεων που θ ςχολικι βιβλιοκικθ ςτθν εποχι μασ απαιτεί και 

δικαιοφται. 

1.2 Εκτίμηςη τησ παροφςασ κατάςταςησ των ΣΒ 

Πόςο άλλαξε, όμωσ, ςιμερα θ κατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ από παλιά άραγε; Παρόλο που κεςμικά ζχει 

γίνει τομι με τθν ίδρυςθ των 499 Νζων Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν το 2000, με χριματα του Βϋ ΚΠΣ, και 

τθν ζμμεςθ ςυνακόλουκα αναγνϊριςθ από τθ πολιτεία του ηωτικοφ τουσ ρόλου ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

παιδείασ του τόπου, θ κατάςταςθ των ΣΒ ςτθ χϊρα μασ ςιμερα είναι μάλλον ςτάςιμθ. Το 

προθγοφμενο ελπιδοφόρο εγχείρθμα κινδυνεφει να πζςει ςτο κενό, κυρίωσ λόγω 

υποχρθματοδότθςθσ, ι ορκότερα, λόγω μθδαμινισ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ δεν ζχει διατεκεί οφτε 

ζνα ευρϊ από επίςθμα κανάλια μετά τθν πρϊτθ εφαρμογι του κεςμοφ. Θ επζκταςθ του κεςμοφ, 

ενϊ προβλεπόταν, καρκινοβάτθςε για καιρό
2
 και μόλισ τα τελευταία δφο χρόνια παρουςιάςτθκε 

ευοίωνθ εξζλιξθ, με τθ λειτουργία 87 νζων ΣΒ που δθμιουργικθκαν ςτθ δευτεροβάκμια 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (ΥΠΕΠΚ, 2009α) και άλλων 171 ΣΒ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

                                                 
2
 Το 2004 υπιρχαν 499 ΣΒ ςε ςφνολο 16.089 ςχολείων, ιτοι μία βιβλιοκικθ ανά 32 ςχολεία. Δθλαδι, 15.590 

ςχολεία λειτουργοφςαν χωρίσ ΣΒ το 2004 (πθγι: Ομάδα Μελζτθσ ΠΟΕΒ, 2004). 
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(ΥΠΕΠΚ, 2009β), ανεβάηοντασ τον ςυνολικό αρικμό των ΣΒ ςε 757
3
. Κι αυτι θ εξζλιξθ όμωσ τείνει να 

ακυρωκεί, κακϊσ θ ςθμερινι ςυγκυρία είναι πολφ δυςοίωνθ και ηοφερι για το μζλλον των ΣΒ. 

Υπάρχουν ιςχυρζσ ενδείξεισ ότι από τθ νζα ςχολικι χρονιά δεν κα μιλάμε πια για το κζμα "Σχολικζσ 

Βιβλιοκικεσ", κα μιλάμε γι’ αυτζσ ωσ ‘παρελκόντα μεγαλεία’, κακϊσ, παραμονι τθσ νζασ ςχολικισ 

χρονιάσ, εκκρεμεί θ προκιρυξθ τθσ νζασ κθτείασ των υπευκφνων ΣΒ. 

Συνεπϊσ, τείνει να επαλθκευτεί θ δυςοίωνθ πρόβλεψθ τθσ Ηορμπά, όταν προανιγγειλε ιδθ από το 

2001 ςτον θμεριςιο τφπο τον κίνδυνο κανάτου του κεςμοφ εν τθ γενζςει του: «Τα βιματα που 

ζγιναν τα τελευταία χρόνια κυρίωσ με χριματα του Β' ΚΠΣ ιταν ςε μερικζσ περιπτϊςεισ ςθμαντικά, 

όπωσ π.χ. αναφορικά προσ τισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ, ενϊ ςε άλλεσ λιγότερο, όπωσ π.χ. ςτισ 

ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, οι οποίεσ ιδρφκθκαν εκ γενετισ ανάπθρεσ και, φοβοφμαι, κνθςιγενείσ. Με 

δεδομζνα τα εγγενι προβλιματα προςωπικοφ, ανανζωςθσ των ςυλλογϊν και λειτουργίασ τουσ, οι 

πεντακόςιεσ νζεσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ που λειτοφργθςαν πζρςι δφςκολα δυςτυχϊσ κα παίξουν τον 

ρόλο τουσ και κα βρουν τθ κζςθ για τθν οποία είναι προοριςμζνεσ, τόςο ςτο ςχολείο όςο και ςτθν 

ευρφτερθ κοινότθτα. Είναι δυςτφχθμα τόςθ προςπάκεια και τόςα χριματα να μθ ςυνοδεφονται από 

λειτουργικι επιτυχία, υπονομεφοντασ μάλιςτα ςτθν κοινωνικι ςυνείδθςθ τθν ίδια τθν ζννοια τθσ 

ςχολικισ βιβλιοκικθσ». 

Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικότερα κάποιεσ επιμζρουσ όψεισ-διαπιςτϊςεισ τθσ λειτουργίασ των νζων ΣΒ. 

Σφμφωνα με τθν Αςκθτι (2007), παρά τα όποια προβλιματα των Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν (π.χ. 

τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ, ζλλειψθ προςωπικοφ κ.λπ.), προοδευτικά, θ 

ςχολικι βιβλιοκικθ εξελίςςεται ςε ςθμαντικό κομμάτι τθσ νζασ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, 

ξεφεφγοντασ από τθν παραδοςιακι λειτουργία τθσ δανειςτικισ ςχολικισ βιβλιοκικθσ και 

αποκτϊντασ ζνα νζο, ςθμαντικό ρόλο, ςυμπλθρωματικό και ενιςχυτικό τθσ διδαςκαλίασ μζςα ςτθν 

τάξθ. 

Οι χριςτεσ είναι ευχαριςτθμζνοι ςε γενικζσ γραμμζσ από τθ λειτουργία τθσ Σχολικισ Βιβλιοκικθσ και 

πολλοί από αυτοφσ υποβάλλουν προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του χϊρου και των υπθρεςιϊν τθσ π.χ. 

αναβάκμιςθ του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, εμπλουτιςμό τθσ ςυλλογισ, πρόςλθψθ και άλλων 

υπαλλιλων, επζκταςθ ωραρίου Προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του χϊρου και των υπθρεςιϊν τθσ 

Σχολικισ Βιβλιοκικθσ υποβάλλουν και οι υπεφκυνοι των Σχολικϊν Βιβλιοκθκϊν, οι οποίοι 

προτείνουν τακτικι χρθματοδότθςθ, αλλαγι και εκςυγχρονιςμό του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, 

                                                 

3
 Σφμφωνα με ςτοιχεία που ζδωςαν θ Πανελλινια Ομοςπονδία Εκδοτϊν Βιβλιοπωλϊν και οι ςφλλογοι Εκδοτϊν 

Βιβλίου Ακθνϊν, Εκδοτϊν Βιβλίου και Εκδοτϊν Επιςτθμονικοφ Βιβλίου τον περαςμζνο  Γενάρθ ςε ςφνολο 
15.547 ςχολείων λειτουργοφςαν μόνο 767 βιβλιοκικεσ. 
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πρόςλθψθ ειδικευμζνων επιςτθμόνων τθσ πλθροφόρθςθσ, προςκικθ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ϊρασ βιβλιοκικθσ, ςεμινάρια ςε βιβλιοκθκονομικά κζματα κ.λπ. 

 

1.3 Βιωςιμότητα των ΣΒ ςτο νζο ανταγωνιςτικό περιβάλλον 

Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Λιςςαβϊνασ (Μάρτιοσ, 2000) είχε κζςει ωσ ςτόχο να καταςτεί θ 

Ευρϊπθ θ πλζον ανταγωνιςτικι και δυναμικι οικονομία τθσ γνϊςθσ ανά τον κόςμο εντόσ δεκαετίασ
4
. 

Το γριγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον δράςθσ, ο ταχφσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ, θ 

εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ τθσ γνϊςθσ δθμιουργοφν προκλιςεισ για τθν ευρωπαϊκι εκπαίδευςθ και 

ζρευνα ςε όλεσ τισ βακμίδεσ αλλά παρζχουν και νζεσ δυνατότθτεσ που πρζπει να αξιοποιθκοφν 

αποτελεςματικά. Σε μια κοινωνία που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ (ςχολικι, ακαδθμαϊκι, διά βίου), θ 

ςχολικι βιβλιοκικθ αποτελεί όχι απλϊσ ςυνιςτϊςα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά 

αναπόςπαςτο κομμάτι του διεκνοποιθμζνου ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Συνεπϊσ, οι ςχολικζσ 

βιβλιοκικεσ τοποκετοφνται ςτο κζντρο του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και εμφανίηονται ωσ ζνασ 

εξαιρετικά ηωντανόσ χϊροσ ςτον οποίο διαγράφονται δθμιουργικζσ απαντιςεισ και νζεσ 

προςεγγίςεισ ςτισ προκλιςεισ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. Οι Βιβλιοκικεσ, όμωσ, κα πρζπει να 

ανταποκρικοφν ςε μια ςειρά προκλιςεων για να επιβιϊςουν. 

Πρϊτθ πρόκλθςθ, θ αναγκαιότθτα τθσ ψθφιοποίθςθσ και τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν, 

κακϊσ ο ψθφιακόσ χϊροσ προδιαγράφεται ωσ το μελλοντικό περιβάλλον των βιβλιοκθκϊν. 

Ηθτοφμενο οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ να ςυνυπάρχουν για τθν αναγκαία μεταβατικι περίοδο με τισ 

ςυμβατικζσ. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα να προκφψουν κατά πάςα πικανότθτα βιβλιοκικεσ 

υβριδικοφ τφπου. Όςον αφορά τον ενδεχόμενο κίνδυνο από τθν κατακλυςμιαία παρουςία του 

διαδικτφου, βιβλιοκικεσ και διαδίκτυο δεν είναι κακόλου ανταγωνιςτικά μεγζκθ. Αντικζτωσ 

μάλιςτα, ο παγκόςμιοσ ιςτόσ ζχει φζρει πολφ κόςμο πίςω ςτισ βιβλιοκικεσ, κακϊσ οι 

βιβλιοκθκονόμοι παρζχουν ευκαιρίεσ για να γεφυρϊςουν το ψθφιακό χάςμα και προςφζρουν πιο 

ποιοτικζσ αναηθτιςεισ (Βελιςςάρθ, 2008). Θ προςτικζμενθ αξία των υπθρεςιϊν ςτισ βιβλιοκικεσ 

βαςίηεται ςτθν ποιότθτα και τθν αξιοπιςτία. Οι βιβλιοκικεσ παρζχουν πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο με 

μεγάλεσ ταχφτθτεσ και λειτουργοφν ωσ κοινωνικό και αςφαλζσ περιβάλλον για τουσ ανκρϊπουσ, 

ςυμβάλλοντασ ςτθ ςμίκρυνςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ και ςτθν πολιτιςτικι δθμοκρατία. 

Οι βιβλιοκικεσ, ωςτόςο, πρζπει να δϊςουν μάχθ για να επιηιςουν και να διατθρθκοφν ηωντανζσ 

ςτον απαιτθτικό κόςμο τθσ πλθκϊρασ των πλθροφοριϊν. Κα πρζπει να επιδείξουν ευελιξία και 

προςαρμοςτικότθτα, όραμα και πρακτικό πνεφμα ταυτόχρονα. Θ Burger ςτθ ςυνζντευξι τθσ ςτθν 

                                                 
4
 Οι αρχθγοί των κρατϊν υπογράμμιςαν ότι οι αλλαγζσ απαιτοφν όχι μόνο ‘το ριηικό μεταςχθματιςμό τθσ 

κοινωνίασ’ αλλά και ‘ζνα τολμθρό πρόγραμμα για τον εκςυγχρονιςμό των ςυςτθμάτων κοινωνικισ πρόνοιασ και 
εκπαίδευςθσ’. Θ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ ςυνεχι εκπαίδευςθ και ςτθ διά βίου κατάρτιςθ. Κατά ςυνζπεια οι 
βιβλιοκικεσ παίηουν προεξζχοντα ρόλο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ΕΕ (Παπαγιαννακοποφλου, 2006; 
Τςακαριςιάνοσ, 2006). 
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Σεμερτηάκθ (2008)
5
 ςυμβουλεφει του βιβλιοκθκονόμουσ: «Βεβαιωκείτε ότι ανακαλφπτετε ξανά το 

ρόλο των βιβλιοκθκϊν και μθν προςκολλάςτε ςε πρακτικζσ του παρελκόντοσ. Επενδφςτε ςτο 

μάρκετιγκ και απομακρυνκείτε από τισ κακζσ εικόνεσ που ςχετίηονται με βιβλιοκικεσ. Δθμιουργιςτε 

ζνα πεδίο ηωντάνιασ και ενκουςιαςμοφ. Είναι πρόκλθςθ να γνωςτοποιιςετε τθν πλθροφορία που 

κάνει τον κόςμο να ζρχεται ςτισ βιβλιοκικεσ». 

 

Επιπλζον, προςκζτει ότι θ ιδζα μιασ ςθμαντικισ επζνδυςθσ είναι πραγματικά πολφτιμθ. Σθμαντικι 

επζνδυςθ κεωρεί λ.χ. τθ δθμιουργία μιασ υποδειγματικισ δθμόςιασ βιβλιοκικθσ, θ οποία κα 

αποτελζςει εργαςτιριο διδαςκαλίασ για τθν κοινότθτα των βιβλιοκθκϊν. Άλλωςτε, θ ‘νζα οικονομία’ 

επιβάλλει διεκνϊσ περικοπζσ ςτον προχπολογιςμό των βιβλιοκθκϊν. Προκειμζνου να 

ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ οι ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ ςτθν Ελλάδα που ιδθ ζπαςχαν 

από αυςτθρζσ περικοπζσ και χρονοβόρεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ καταφεφγουν ςτθν ανάπτυξθ 

ςυνεργατικϊν ςχθμάτων. Θ Burger υποςτθρίηει εφλογα ότι ςτον τόπο μασ, ζνα ενοποιθμζνο δίκτυο 

δθμοςίων βιβλιοκθκϊν, φυςικό ι εικονικό, είναι επιβεβλθμζνο και εφικτό και λόγω μεγζκουσ τθσ 

χϊρασ. 

 

Θ διαχείριςθ γνϊςθσ και οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ απαιτοφν πράγματι ςθμαντικότατθ επζνδυςθ 

χρθματικοφ κεφαλαίου, τεχνολογίασ και ανκρϊπινου δυναμικοφ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι δεν 

μποροφν να καλυφκοφν άμεςα οι εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ όλων των ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ 

και ότι δεν μποροφν να επιβιϊςουν μόνεσ τουσ ςτον τομζα τθσ πλθροφόρθςθσ, είναι επιτακτικι θ 

αναηιτθςθ λφςεων ςυνεργείασ και δικτφωςθσ. Οι ΣΒ αποτελοφν οργανικό μζροσ ενόσ δικτφου 

βιβλιοκθκϊν
6
, οι οποίεσ ςυνεργαηόμενεσ μεταξφ τουσ αλλθλοβοθκοφνται και 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Θ δικτφωςθ αυτι κα δϊςει τθν ευκαιρία ςτα ςχολεία που ςυμμετζχουν να 

ζχουν πρόςβαςθ ςε μεγάλθ ποικιλία βάςεων δεδομζνων και θλεκτρονικϊν πθγϊν, κατάλλθλων για 

το επίπεδο τθσ δθμοτικισ και μζςθσ εκπαίδευςθσ. Θ ςυνεργαςία είναι ςυνεπϊσ το κλειδί τθσ 

επιτυχίασ ςτθ δθμόςια βιβλιοκικθ, θ ςυνάςπιςθ με πανεπιςτιμια ι άλλουσ φορείσ που είναι πιο 

ιςχυρά ιδρφματα, με αποτζλεςμα τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και τθν ωφζλεια από το μοίραςμα 

οικονομικϊν πόρων και θλεκτρονικϊν πθγϊν. 

 

Για τισ Βιβλιοκικεσ, τζλοσ, αποτελεί πρόκλθςθ να αναμορφϊςουν τθν αντίλθψθ για τισ ίδιεσ, να 

καταςτιςουν τθν παρουςία τουσ απαραίτθτθ. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να είναι πιο δραςτιριεσ, να 

ςυνομιλοφν με τον κόςμο, με τθν τοπικι εκπαίδευςθ και να λειτουργοφν ωσ παιδαγωγοί. Για να το 

πετφχουν αυτό, οι βιβλιοκικεσ ςιμερα περιςςότερο από ποτζ οφείλουν κατ’ αρχιν να 

προςανατολίςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτον άνκρωπο (Γεωργοποφλου, 2007). Πρζπει να είναι 

                                                 
5
 Θ Leslie Burger είναι Δ/ντρια τθσ Δθμόςιασ Βιβλιοκικθσ του Princeton και παραχϊρθςε τθ ςυνζντευξθ ςτθ 

ςυντάκτρια του θλεκτρονικοφ Περιοδικοφ ‘Συνεργαςία’ Σεμερτηάκθ Εφα, ςτισ 11/6/2008. 
 
6
 Οι διάφορεσ κατθγορίεσ βιβλιοκθκϊν (ςχολικζσε, δθμόςιεσ, δθμοτικζσ, πανεπιςτθμιακζσ) δεν αποτελοφν παρά 

επιμζρουσ ςφνολα ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ οργάνωςθσ τθσ γνϊςθσ και κατά ςυνζπεια τθσ πολιτιςτικισ δομισ. 



Σκζμπερθ, Λ., «Οι νζεσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ ςτον 21
ο
 αιϊνα: προοπτικζσ και προκλιςεισ», 

Συνεργαςία, αρ. 2 (Σεπτζμβριοσ 2011) 
http://www.goethe.de/synergasia  

 

6 

βοθκθτικζσ και όχι αυταρχικζσ προσ τουσ χριςτεσ, να είναι ςυνεργάςιμεσ μαηί τουσ και όχι 

απρόςιτεσ, να επικοινωνοφν, τζλοσ, με όλα τα μζςα με το κοινό τουσ. Παρά τα κοινωνικά δίκτυα και 

τισ νζεσ τεχνολογίεσ, θ ανάγκθ για προςωπικι επαφι επιμζνει. Θ τεχνολογία είναι απλϊσ το μζςο 

που επιτρζπει ςτισ βιβλιοκικεσ να γίνουν καλφτερεσ. Εξάλλου ςιμερα υπάρχει ζντονθ επικζντρωςθ 

ςτισ πρωτοβουλίεσ τεχνολογίασ για βιβλιοκικεσ με ςτόχο πϊσ να υιοκετιςουμε τισ νζεσ τεχνολογίεσ 

ςτισ βιβλιοκικεσ και να προςφζρουμε υπθρεςίεσ που είναι βολικζσ για τουσ χριςτεσ
7
. Το ηθτοφμενο 

είναι πϊσ να κεφαλαιοποιιςουμε και να εκμεταλλευτοφμε τισ τεχνολογίεσ, να κζςουμε 

προτεραιότθτεσ: θ δθμιουργία για παράδειγμα πολιτιςτικϊν προγραμμάτων είναι πιο ςθμαντικι ςε 

μια ΣΒ από υψθλισ ποιότθτασ βιβλιογραφικζσ εγγραφζσ. 

 

Οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ του μζλλοντοσ κα αποτελοφν ζνα είδοσ δθμιουργίασ ιδεϊν τθσ κοινότθτασ, 

το ςθμείο ςυνάντθςθσ  μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν που προςφζρει επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ και 

ευκαιρίεσ για όλουσ. Κα μεταςχθματιςτοφν ςε ελεφκερουσ οργανιςμοφσ, ςε Κζντρα Υποςτιριξθσ 

Αυτόνομθσ Μάκθςθσ, που ανικουν ςτθν κοινότθτά τουσ και αποτελοφν τμιμα τθσ. Στισ ΣΒ του 

μζλλοντοσ θ παραδοςιακι πολιτιςτικι και μακθςιακι αποςτολι των βιβλιοκθκϊν δεν κα εκλείψει, 

αλλά κα ςυνενωκεί με νζεσ υπθρεςίεσ που κα τθ μεταςχθματίςουν ςε ζνα πολφτιμο πολιτιςμικό και 

κοινωνικό αγακό, που κα ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ και πολιτιςμικισ 

αποςτολισ του ςχολείου. Οι βιβλιοκικεσ κα ςυνεργάηονται με εκπαιδευτικά και πολιτιςτικά 

ιδρφματα, κα είναι ενεργά πολιτιςτικά κζντρα όπου ςυναντιοφνται οι άνκρωποι
8
. Κα αξιοποιοφν 

όλεσ τισ προχπάρχουςεσ υποδομζσ μζςα από ζνα ορκολογικά δομθμζνο δίκτυο πλθροφόρθςθσ που 

μπορεί να αξιοποιεί τα ωφελιματα του ςχεδιαςμοφ τθσ ςυνεργαςίασ και των οικονομικϊν πόρων. 

Αυτό που απαιτείται επομζνωσ είναι η εκ νζου ςφλληψη τησ βιβλιοθήκησ, ϊςτε να γίνει ςθμείο 

αναφοράσ για όλουσ και να εξακολουκεί να αποτελεί ςτοιχείο κοινωνικισ ςυνοχισ και δθμοκρατικϊν 

εγγυιςεων. 

 

1.4 Συμπεράςματα 

Θ ΣΒ διεκνϊσ κεωρείται απαραίτθτο ςυμπλιρωμα τθσ μακθτοκεντρικισ διδακτικισ μεκόδου που 

ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθ χριςθ ποικίλων ειδϊν εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αναηιτθςθσ και τθν προετοιμαςία για τθ διά βίου εκπαίδευςθ. Θ 

                                                 
7
 Θ ανταπόκριςθ των χρθςτϊν, ιδίωσ των νεαρϊν ςτα νζα τεχνολογικά δεδομζνα, όπωσ είναι τα ακουςτικά 

βιβλία που φορτϊνονται και μουςικι, τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να φορτϊςουν ςε ςυςκευζσ MP3 ι τα 
διαδραςτικά εκπ/κά προγράμματα, είναι μεγάλθ. 
8
 Σιμερα οι επιςκζπτεσ ςτισ προθγμζνεσ βιβλιοκικεσ του εξωτερικοφ περνοφν τον χρόνο τουσ διαβάηοντασ ςτθ 

βιβλιοκικθ, ακοφγοντασ μουςικι, δουλεφοντασ και μελετϊντασ και ςυχνά παίρνουν μαηί τουσ και τον φορθτό 
υπολογιςτι για να χρθςιμοποιιςουν το αςφρματο δίκτυο. 
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προοδευτικι εγκατάλειψθ του παραδοςιακοφ μοντζλου μάκθςθσ, ςφμφωνα με το οποίο ο 

εκπαιδευτικόσ είναι ο πομπόσ τθσ γνϊςθσ, θ γνϊςθ αυτοςκοπόσ, το ζνα εγχειρίδιο και θ 

απομνθμόνευςθ το εργαλείο και το μζςο μάκθςθσ αντίςτοιχα, αντικακίςτανται από μια νζα 

αντίλθψθ. Σφμφωνα με τθ νζα αντίλθψθ για τθ μάκθςθ θ γνϊςθ οικοδομείται, ο εκπαιδευτικόσ δρα 

ωσ ςυντονιςτισ ςτισ μακθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ο μακθτισ οικοδομεί ενεργά τθ γνϊςθ και υπάρχει 

κετικι ςτάςθ ςτθν αυτομόρφωςθ. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν επιτυχία αυτοφ του μοντζλου είναι θ 

φπαρξθ ΣΒ (Μοςχόπουλοσ & Στοΐδθσ, 2007). 

Θ Σχολικι Βιβλιοκικθ είναι όργανο που τροφοδοτείται ςτρατθγικά από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, 

αλλά και το ανατροφοδοτεί, με ςτόχο τθν αρωγι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και τθν 

καλλιζργεια τθσ παιδείασ γενικότερα. Αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό τμιμα του ςχολείου και 

υποςτθρίηει τθν προςπάκεια του ςχολείου να διαμορφϊςει πολίτεσ που ςυμμετζχουν ςτα κοινά και 

κοινωνικά δρϊμενα, βοθκϊντασ τουσ να αναπτφςςουν μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ που απαιτεί θ ςφγχρονθ κοινωνία. 

Κάτω απ’ αυτό το πρίςμα, πιςτεφουμε, όπωσ τονίηεται και ςτο μανιφζςτο τθσ IFLA/Unesco (2006), ότι 

η ςχολική βιβλιοθήκη πρζπει να ςυμμετζχει ενεργά ςε οποιαδήποτε μακροχρόνια ςτρατηγική 

βελτίωςησ του μορφωτικοφ επιπζδου, γραμματιςμοφ, εκπαίδευςησ, παροχήσ πληροφόρηςησ, 

οικονομικήσ, κοινωνικήσ και πολιτιςτικήσ ανάπτυξησ. Μια πολιτικι αξιοποίθςθσ των ΣΒ ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ κα απζβαινε και γενικότερα προσ όφελοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Τα τελευταία χρόνια, μια ελπίδα άρχιςε να διαφαίνεται ςτθν ελλθνικι δευτεροβάκμια και 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ με τα ανανεωμζνα προγράμματα ςπουδϊν, τα λεγόμενα ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΚ, 

2003) και τθν προεξαγγελτικι τουλάχιςτον ςτιριξι τουσ από μζρουσ τθσ πολιτείασ. Θ ΣΒ φάνταηε ωσ 

ιδανικόσ αγωγόσ αυτισ τθσ αλλαγισ. Άλλωςτε, κεςμόσ από τθ δεκαετία του ’60 ςε άλλεσ χϊρεσ, 

δθμιουργικθκε για να ςτθρίξει τισ νζεσ εκπαιδευτικζσ τάςεισ -ατομικι μάκθςθ, μζκοδοσ πρότηεκτ, 

χριςθ πολλαπλϊν πθγϊν- και τα τελευταία χρόνια ςυνεπικουρείται από τα νζα εκπαιδευτικά μζςα, 

οπτικοακουςτικό υλικό, πολυμζςα, θλεκτρονικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Είναι αδιαφιλονίκθτο 

γεγονόσ, βζβαια, ότι οι Σχολικζσ Βιβλιοκικεσ ςτθν Ελλάδα βρίςκονται ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο και 

αντιμετωπίηουν ςθμαντικά προβλιματα. Ωςτόςο, οι δυνατότθτεσ και οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ χάρθ 

ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ, αν υπάρξει θ ςχετικι πολιτικι βοφλθςθ. Γι' αυτό 

απαιτείται, όπωσ ορίηει θ IFLA/Unesco (2006), επαρκισ και ςυνεχισ χρθματοδότθςθ για 

εκπαιδευμζνο προςωπικό, υλικό, τεχνολογίεσ και εγκαταςτάςεισ. Για να εξαςφαλιςτεί ο ςυντονιςμόσ 

των βιβλιοκθκϊν και θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, διαχειριςτζσ και άλλεσ 

επαγγελματικζσ ομάδεσ ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό ι και διεκνζσ επίπεδο, πζρα από τθν 

υποςτιριξθ των τοπικϊν αρχϊν, πρζπει να υποςτθρίηεται με ειδικι νομοκεςία και πολιτικζσ. 

Για το ςκοπό αυτό, ωςτόςο, απαιτείται ρθτά εκφραςμζνθ πολιτικι, μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ, 
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κακαροί και μετριςιμοι ςτόχοι, κατάλλθλα μζςα και ςυντονιςμόσ. «Σιμερα, δεδομζνου του 

μεγζκουσ τθσ ιςτορικισ αλλαγισ, ζχουμε ανάγκθ από ζνα κράτοσ-‘ςτρατθγό’ και κανόνεσ από κοινοφ 

αποδεκτοφσ» (Βελιςςάρθ, 2008). Επιβάλλεται να αξιοποιιςουμε τθ διεκνι εμπειρία, χωρίσ 

δφςκολουσ και αςφμφορουσ πειραματιςμοφσ, να εκμεταλλευτοφμε ό, τι είναι ωφζλιμο, κετικό και 

εφαρμόςιμο. Είναι ηιτθμα ςτρατθγικϊν επιλογϊν τθσ πολιτιςμικισ πολιτικισ. «Γι' αυτό τον λόγο θ 

πολιτικι βοφλθςθ ζχει τθν υποχρζωςθ να μετατρζπεται ςε άμεςθ και υπεφκυνθ πράξθ αλλά και όλοι 

οι κοινωνικοί ςυνομιλθτζσ τθσ κα πρζπει να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των προτάςεϊν τουσ, είτε 

πρόκειται για εκπαιδευτικοφσ είτε για εκδότεσ είτε για βιβλιοκθκονόμουσ» (Ηορμπά, 2001). 

Πιςτεφουμε πωσ δεν υπάρχει πιο ςφγχρονοσ, αναγκαίοσ και πολφπλευρα χριςιμοσ τομζασ 

παρζμβαςθσ, υποςτιριξθσ και ενίςχυςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Συνεπϊσ δεν υπάρχει και 

δεν μπορεί να υπάρξει ςφγχρονο και ψθφιακό ςχολείο, χωρίσ πλιρωσ λειτουργοφςα ςχολικι 

βιβλιοκικθ με αποκλειςτικά υπεφκνο. Μζνει θ πολιτεία να ςυνειδθτοποιιςει ότι οι ςωςτά 

οργανωμζνεσ και ςτελεχωμζνεσ ΣΒ αποτελοφν ειδικό εθνικό πλεονζκτημα και να αναπτυχκεί, χωρίσ 

άλλθ κακυςτζρθςθ, μια νζα εκνικι πολιτικι για τθ δθμόςια βιβλιοκικθ και τθν παιδεία, όπου θ ΣΒ 

κα ζχει καίριο ρόλο. Ελπίηουμε θ Υπουργόσ να τθριςει όςα ζλεγε ςε ςυνζντευξι τθσ ςτθν 

Κακθμερινι τθσ Κυριακισ ςτισ 30-1-2011 (Γιανναράσ, 2011): «Οι βιβλιοκικεσ δθμόςιεσ, δθμοτικζσ, 

ςχολικζσε, ακαδθμαϊκζσ πρζπει να αποτελζςουν κόμβουσ ενόσ εκνικοφ δικτφου με πρόςβαςθ όλων 

ςε όλα, ενϊ ταυτόχρονα θ κακεμία πρζπει να είναι ζνασ «κοινωνικοποιθμζνοσ χϊροσ γνϊςθσ» πόλοσ 

ζλξθσ των πολιτϊν. Τα τεράςτια υπαρκτά οικονομικά προβλιματα, τα οποία γνωρίηω, δεν πρζπει να 

γίνουν τροχοπζδθ ι ταφόπλακα αυτισ τθσ προςπάκειασ». 
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