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Καζεηί πνιύηηκν είλαη ηξωηό 
 

Η Βηβιηνζήθε ηεο Αξρηηεθηνληθήο Σρνιήο πξηλ ηελ ππξθαγηά 

 
Τελ εκεξνκελία Τξίηε 13 Μαΐνπ 2008 ζα ηε ζπκνύκαζηε σο ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ην 

Πνιπηερλείν ηνπ Delft (TU Delft) επιήγε από κεγάιε θαηαζηξνθή. Ο Οιιαλδόο Υπνπξγόο 
Δθπαίδεπζεο R. Plasterk είπε ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα: «Πξόθεηηαη γηα ηε κεγαιύηεξε 

θαηαζηξνθή πνπ θηύπεζε πνηέ νιιαλδηθό παλεπηζηήκην». 

Νσξίο εθείλν ην πξσηλό δηαξξνή λεξνύ πξνθάιεζε βξαρπθύθισκα ζε κηα θαθεηηέξα ζηνλ 6ν 
όξνθν, κε απνηέιεζκα λα μεζπάζεη ππξθαγηά, ε νπνία ζην ηέινο θαηέζηξεςε νιόθιεξν ην 

θηήξην ηεο Αξρηηεθηνληθήο Σρνιήο ζε ηξνκαθηηθή θόιαζε πνπ δηήξθεζε κέρξη ην επόκελν 
πξσηλό. 

Καλείο άλζξσπνο δελ ηξαπκαηίζηεθε, ην νπνίν βέβαηα ήηαλ ην πην ζεκαληηθό. Αιιά πνιύ 
επηζηεκνληθό πιηθό από ηνπο εξεπλεηέο, ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη ηνπο θνηηεηέο ράζεθε, 

γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε επίζεο κεγάιε πξνζσπηθή ζιίςε. 

 
Η ππξθαγηά 

 
Η Σρνιή θαηείρε κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο ζπιινγέο βηβιηνζήθεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζηνλ 

θόζκν, κε πεξηζζόηεξα από 40.000 βηβιία θαη πεξηνδηθά θαη πιεζώξα από κνλαδηθό πιηθό, ην 

παιαηόηεξν από ην νπνίν ρξνλνινγείηαη ζην 16ν αηώλα. Υπήξρε επίζεο κνλαδηθό, 
αλαληηθαηάζηαην πιηθό ζηελ Αίζνπζα Φαξηώλ (Kaartenkamer) θαη ζηελ Έληππε Σπιινγή 

(Prentenkabinet). Σηα θηήξηα ππήξραλ επίζεο ζπιινγέο βίληεν θαη νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, 
κηα εηδηθή ζπιινγή από ηζηνξηθέο θαξέθιεο, καθέηεο θαη αθόκα πην πνιιά ηεθκήξηα, ηα νπνία 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο ηκήκα ηεο πνιηηηζηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θιεξνλνκηάο καο. 
 

Η Βηβιηνζήθε ηεο Αξρηηεθηνληθήο είλαη νξγαλσηηθό ηκήκα 

(http://www.library.tudelft.nl/ws/index.htm) ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ TU Delft θαη ήηαλ 
κηα από ηηο ιίγεο βηβιηνζήθεο ζρνιώλ πνπ είραλ απνκείλεη. Σπλνιηθά ππάξρνπλ αθόκα έμη (6) 

ρσξηζηέο βηβιηνζήθεο ζρνιώλ, αλ θαη ην 2009 δύν από απηέο ζα θιείζνπλ θαη ζα 
ελζσκαησζνύλ ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε. Υπήξρε κηα δηαδηθαζία νξγαλσηηθνύ 

αλαζρεδηαζκνύ θαηά ην πξόζθαην παξειζόλ, αιιά ε Αξρηηεθηνληθή εμαξηάηαη πάξα πνιύ από 

ηελ ύπαξμε δηθήο ηεο βηβιηνζήθεο εξγαζίαο κε πνιύ νπηηθό πιηθό. Έηζη ε Βηβιηνζήθε 
αλαβαζκίζηεθε κε ηελ εηζαγσγή ππεξεζηώλ απην-εμππεξέηεζεο, επηπιένλ ζπληήξεζε θαη 

αλαβάζκηζε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή ε αιιαγή ύθνπο κόιηο είρε ηειεηώζεη θαη ε αιιαγή 

                                                 
1
 Το κείμενο ζςνοδεύεηαι από 22 διαθάνειερ. Λόγω ηος μεγάλος μεγέθοςρ ηος απσείος όμωρ δεν είναι 

δςναηή η ανάπηηζή ηος ζηην ιζηοζελίδα ηος πεπιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Όποιορ ενδιαθέπεηαι, μποπεί 

να επικοινωνήζει με ηον ζςγγπαθέα για να ηιρ αποζηείλει πποζωπικά. 
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ύθνπο ήηαλ ζαθέο ζεκάδη γηα ηνλ θαζέλα όηη απηή ε Βηβιηνζήθε ήηαλ έηνηκε λα 

δηαδξακαηίζεη θύξην ξόιν σο ε «παιιόκελε θαξδηά» ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 
Σρνιήο θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

 
Καη ηόηε ελέζθπςε ε θσηηά. Οιόθιεξε ηελ εκέξα βιέπακε πώο νη θιόγεο απνξξνθνύζαλ ην 

θηήξην, ηνλ έλα όξνθν κεηά ηνλ άιιν, από ηνλ 6ν κέρξη ηελ θνξπθή θαη πάλσ από απηήλ θαη 

κέρξη ηνπο θαηώηεξνπο νξόθνπο. Οη ππξνζβέζηεο δελ κπνξνύζαλ λα πιεζηάζνπλ αξθεηά θαη 
κπνξνύζαλ κόλν λα παξαθνινπζνύλ ηε θσηηά λα θαηαηξώγεη νιόθιεξν ην θηήξην. Σε 

ιηγόηεξν από 24 ώξεο ην θεληξηθό ηκήκα ηνπ θηεξίνπ είρε θαηαζηξαθεί νινζρεξώο. 
 

Μεηά ηελ ππξθαγηά 
 

Τελ Τεηάξηε 14 Μαΐνπ ην πξνζσπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο ζπγθεληξώζεθε ζε κηα ζπλάληεζε γηα 

λα θάλεη ζρέδηα αληηκεηώπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο. Η ππάξρνπζα θαηάζηαζε ήηαλ 
ζπγθερπκέλε. Η Βηβιηνζήθε ζηεγαδόηαλ ζηα ρακειόηεξα ηκήκαηα ηνπ θηεξίνπ ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη κε πξώηε καηηά απηό ην ηκήκα θαηλόηαλ όηη είρε 
παξακείλεη αλέπαθν! Καλείο δελ κπνξνύζε κε αζθάιεηα λα εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή, εμαηηίαο 

ηνπ θηλδύλνπ θαηάξξεπζεο ησλ εξεηπίσλ θαη πηώζεο ησλ ηζηκέληηλσλ πιηθώλ. Αιιά νη 

πηέξπγεο ηνπ θηεξίνπ δελ είραλ θαηαθαεί. Γελ είρακε ηδέα πώο ζα ήηαλ ζην εζσηεξηθό, λεξό, 
δέζηε, πγξαζία, θαπλόο θαη ινηπά, αιιά ππήξρε θάπνηα ειπίδα θαη επίζεο θάπνηα αλαθνύθηζε. 

Κπξίσο επεηδή ν αέξαο εθείλε ηελ εκέξα θπζνύζε από ηε ζηεξηά πξνο ηε ζάιαζζα από ηα 
αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά, ε πηέξπγα πνπ ζηέγαδε ηε Βηβιηνζήθε βξηζθόηαλ ζηελ αληίζεηε 

πιεπξά από ηε θνξά ηνπ αλέκνπ. Σηελ πηέξπγα απηή ηεο Βηβιηνζήθεο ζηεγαδόηαλ επίζεο ε 
Αίζνπζα Φαξηώλ θαη ε Ιζηνξηθή Έληππε Σπιινγή. Σηε ζπλάληεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θάλακε 

ζρέδηα γηα δηάζσζε θαη απνθαηάζηαζε ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξν, επηζπκνύζακε ε Βηβιηνζήθε 

λα αξρίζεη μαλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ TU 
Delft. Δπηζπκνύζακε λα δσληαλέςνπλ μαλά νη ππεξεζίεο θαη ζέιακε λα αλαλεώζνπκε όια ηα 

ρακέλα ηκήκαηα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Γλσξίδακε ηε ζπνπδαηόηεηα απηήο ηεο 
Βηβιηνζήθεο γηα εθαηνληάδεο θνηηεηέο θαη επηζηήκνλεο. Δπηζπκνύζακε απηή ε Βηβιηνζήθε λα 

επαλέιζεη ζηελ ελεξγό δξάζε κέζα ζε εκέξεο αληί γηα εβδνκάδεο ή κήλεο. 

 
Πνιύηηκεο ζπιινγέο 

 
Κπξηαθή πξσί 18 Μαΐνπ. Γέρηεθα κηα ηειεθσληθή θιήζε από ηνλ Γηεπζπληή ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Άλζξσπνη από ηελ Δηαηξεία Καηεδάθηζεο θαη αξρέο είραλ πάξεη άδεηα λα εηζέιζνπλ ζην θηήξην 

θαη λα αλαιάβνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο δηάζσζεο γηα ηα πην πνιύηηκα πιηθά ζηα εθζεηήξηα ηεο 
Βηβιηνζήθεο. Με κηα γξήγνξε επηρείξεζε θαηνξζώζακε λα βγάινπκε κεξηθά ηζηνξηθά ηεθκήξηα 

έμσ από ηηο εθζεζηαθέο πξνζήθεο θαη λα ηα πξνζηαηεύζνπκε ζηα εηδηθά βηβιηνζηάζηα πνπ 
νλνκάδνληαη «ην ζεζαπξνθπιάθην». 

 
Αιιά κεηά ηελ εκέξα εθείκε πήξακε ην κήλπκα θαη επξόθεηην γηα ζαθέο κήλπκα: απηή ήηαλ ε 

κνλαδηθή επθαηξία θαη δελ ππήξραλ πξνζδνθίεο γηα πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο, θαζεηί πνπ ζα 

έβγαηλε έμσ κεηά από ηε ζεκεξηλή εκέξα, ζα ήηαλ δώξν εμ νπξαλνύ. 
 

Οη πξώηεο επηρεηξήζεηο δηάζωζεο, ζπαζκέλα εθζεηήξηα, πιηθό ζην 
ζεζαπξνθπιάθην, άξζξν ζηελ εθεκεξίδα 

 

Από ηε ζηηγκή εθείλε θαη εμήο, ν βαζηθόο ζηόρνο καο ήηαλ λα μεθηλήζνπκε ην μαλαζηήζηκν. 
Αιιά ζε πιήξε ζησπή ππήξρε αθόκα ε ηδέα λα νξγαλώζνπκε πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο 

δηάζσζεο. Καη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ιίγεο εβδνκάδεο κεηά ηε θσηηά, ιήθζεθε 
απόθαζε λα αλαιάβνπκε κηα ηειεπηαία κνλήκεξε πξνζπάζεηα δηάζσζεο κηα Παξαζθεπή. Καη 

αλ ρξεηαδόηαλ θαη ήηαλ δπλαηόλ, ζα κπνξνύζακε λα αθηεξώζνπκε κηα δεύηεξε εκέξα, ην 
Σάββαην, επεηδή εθείλν ην Σαββαηνθύξηαθν νη εξγάηεο θαηεδάθηζεο δελ κπνξνύζαλ λα 

ζπλερίζνπλ, εμαηηίαο ελόο κεγάινπ αζιεηηθνύ γεγνλόηνο ζην θνληηλό αζιεηηθό θέληξν. Τελ 

Παξαζθεπή 30 Μαΐνπ θαη ην Σάββαην 31 Μαΐνπ είρακε ζε εμέιημε κηα κεγάιε επηρείξεζε 
κεηαλάζηεπζεο πιηθνύ θαη κεηαθέξακε πεξίπνπ 36.000 βηβιία, 100.000 ράξηεο θαη πεξίπνπ 

ηνλ ίδην αξηζκό ηζηνξηθά έληππα. Η επηρείξεζε θαηέιεμε ζε κεγάιε επηηπρία γηα θάζε 
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εκπιεθόκελν θαη ήηαλ κεγάιε επηρείξεζε πνιηηηζηηθήο δηάζσζεο. Σρεδόλ όιν ην πιηθό ήηαλ 

αβιαβέο θαη κπνξνύζε λα κεηαθεξζεί ζηα δηθά καο πξνζσξηλά βηβιηνζηάζηα ζηελ 
πνιπηερλεηνύπνιε. Γελ ππήξμε αλάγθε λα αλαηξέμνπκε ζε εηδηθέο επθνιίεο, γηα ςύμε θαη 

κεηαρείξηζε πιηθνύ, γηαηί όιν ην πιηθό ήηαλ ζηεγλό, θαζαξό θαη αβιαβέο. 
 

Επηρείξεζε δηάζωζεο θαη κεηαλάζηεπζε πιηθνύ 

 
Τελ επόκελε Γεπηέξα ήκαζηαλ έηνηκνη γηα ηε δηαδηθαζία επαλεγθαηάζηαζεο ηεο Βηβιηνζήθεο 

ηεο Αξρηηεθηνληθήο. Σην ηέινο όιν ην πεξηζσζέλ πιηθό ελζσκαηώζεθε ζην πιηθό ηεο 
Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο θαη νη αλνηθηέο ζπιινγέο ζηελ θεληξηθή αίζνπζα. Σηηο 17 Ινπλίνπ, 

αθξηβώο 5 εβδνκάδεο κεηά ηελ ππξθαγηά, ε Βηβιηνζήθε άλνημε μαλά θαη παξαδόζεθε κε κηα 
κηθξή δεμίσζε ζηνλ Πξόεδξν ηεο Σρνιήο Αξρηηεθηνληθήο. 

 

Τα ιόγηα ηνπ γεκάηα επγλσκνζύλε – ηα ζεκεηώλσ κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα ζπκάκαη – 
ζεκαηνδνηνύλ ην πεξηζηαηηθό θαη εκπλένπλ ην έξγν καο γηα ζήκεξα: «Πνηέ δελ 

θαληαζηήθακε πόζν πνιύ ε Βηβιηνζήθε ήηαλ ε θεληξηθή παιιόκελε θαξδηά ζην έξγν ηεο 
Σρνιήο καο κέρξη ηελ εκέξα πνπ ε Βηβιηνζήθε δελ ήηαλ βηβιηνζήθε πηα, επεηδή έπξεπε λα 

ζεσξεζεί σο ρακέλε θαη κε δηαζέζηκε γηα καθξά πεξίνδν. Τώξα έρνπκε πάιη ηε Βηβιηνζήθε 

πίζσ θαη ε Αξρηηεθηνληθή Σρνιή έρεη πάιη πίζσ ηελ θαξδηά ηεο. Σαο επραξηζηνύκε όινπο». 
 

Τειηθέο παξαηεξήζεηο 
 

Αο ζπλάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ αμία ηεο βηβιηνζήθεο. 
Μηα βηβιηνζήθε δελ είλαη κόλν έλα ζύλνιν βηβιίσλ θαη πεξηνδηθώλ πνπ νλνκάδνληαη 

«ζπιινγή». 

Δίλαη ε αληίιεςε πξόζβαζεο ζηε γλώζε θαη ζηελ πιεξνθνξία, ζηηο πεγέο, ζην πιηθό, ζηηο 
ππεξεζίεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνπο αλζξώπνπο κε ηε ζσζηή δηάζεζε θαη δεμηόηεηεο λα 

ηα ππνζηεξίμνπλ. 
Η «εθθαζάξηζε ινγαξηαζκνύ» ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ TU Delft είλαη: «πξνηηκώκελνο 

πξνκεζεπηήο γλώζεο θαη κηα ζαθήο άπνςε πιεξνθνξίαο θαη γλώζεο». 

Η αμία δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλαγλώξηζε. 
 

Έηζη ε αμία κηαο βηβιηνζήθεο είλαη ην βάξνο πνπ πξνζαξηνύκε έρνληαο κηα βηβιηνζήθε θαη όρη 
ηνλ αξηζκό ησλ δαλεηζκώλ ή ην πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ επηζηξέθνληαη. 
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