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Η δεκάτρονη πορεία 

 

Σν 2009 ζπκπιεξώζεθαλ δέθα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ ζηε ρώξα καο. Λεηηνπξγίαο θαη 

πνιππνίθηιεο πξνζθνξάο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Πξνζθνξάο ζεκαληηθήο, ε νπνία 

μεθηλά από ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηαθηηλίδεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα. 

 

Η ρνιηθή Βηβιηνζήθε ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Λαγθαδά (πξώελ Γπκλάζην Κνιρηθνύ), από ην 2000 πνπ 

νξγαλώζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηύνπ ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ, απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθό -πηζηεύσ- παξάδεηγκα κηαο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο πνπ πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί 

ζηε ζηνρνζεζία, ζην έξγν, ζηελ απνζηνιή ηεο. Απνζηνιή, ε νπνία πέξα από θάζε θηινινγηθή 

πξνζέγγηζε, βηώλεηαη θαζεκεξηλά σο απηή πξαγκαηηθόηεηα ηόζν από ηνλ ππεύζπλν όζν θαη από 

ηνπο ρξήζηεο (καζεηέο, δηδάζθνληεο θαζεγεηέο). 

 

Η ελ ιόγσ Βηβιηνζήθε, εθηεηλόκελε ζε έλαλ επήιην ρώξν 127,25 ηκ ζ΄έλα κηθξό ζρνιείν 130 

καζεηώλ ηεο Δπαξρίαο Λαγθαδά, ζην ρσξηό Κνιρηθό, «έληερλα» –ζα έιεγα- ρσξνζεηεκέλε ζε 

λεπξαιγηθό ζεκείν ηνπ ζπλνιηθνύ θηηξηαθνύ ηνπ ζρνιείνπ πξνδηαζέηεη ηνπο καζεηέο καο λα ηελ 

«αγθαιηάζνπλ» θαη λα ραξνύλ, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ απιόρεξα πξνζθέξεη. 

Άκεζνο θαη δσηηθόο ζηόρνο είλαη ε έγθπξε, ηειέζθνξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ ηεο, κε 

πνηθηιόκνξθν βηβιηνζεθνλνκηθό πιηθό  

 έληππν: βηβιία, ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθά, ράξηεο, αθίζεο, θπιιάδηα, 

 νπηηθναθνπζηηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα: θαζέηεο καγλεηνθώλνπ, VHS, CD, DVD, CD-

ROM, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, Γηαδίθηπν (κε ην ζύλνιν ησλ «αβπζνκέηξεησλ» 

ππεξεζηώλ ηνπ). Σν πιηθό απηό δηαηίζεηαη ζην ρώξν ηεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη εληαία ην 

ρώξν ππνδνρήο κε ην γξαθείν ηεο ππεπζύλνπ, ηα βηβιηνζηάζηα, ηα γξαθεία ησλ πέληε 

πεξηθεξεηαθώλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ζπλδεδεκέλσλ ζε δίθηπν θαη όιν ηνλ 

ππόινηπν, επλόεην ζ΄ όινπο καο, ηερλνινγηθό εμνπιηζκό (θσηνηππηθό κεράλεκα, 

εθηππσηέο, βηληενπξνβνιέαο, πνιπκεράλεκα, CD, VHS θαη DVD player, ξαδηόθσλν, 

ερεία, ηειεόξαζε, πιαζηηθνπνηεηήο). 

 

Η ζπιινγή ηεο Bηβιηνζήθεο ππεξβαίλεη ηνπο 6.000 ηίηινπο, αμηνπνηεί ην ύζηεκα Απηνκαηηζκνύ 
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Βηβιηνζεθώλ ΑΒΔΚΣ 5.0 γηα ηνλ θαηάινγό ηεο (δηάηαμε δεδνκέλσλ UNIMARC), ηελ θπθινθνξία 

πιηθνύ, ηελ παξαθνινύζεζε πεξηνδηθώλ, ηα ζηαηηζηηθά, θαζώο θαη ην ύζηεκα Γεθαδηθήο 

Σαμηλόκεζεο Dewey (DDC). Η ζπιινγή πεξηιακβάλεη πιηθό θαη από ηηο Γέθα Κύξηεο Σάμεηο ηεο 

Γεθαδηθήο Σαμηλόκεζεο Dewey, θαζώο θαη επηιεγκέλα βηβιία ειιεληθήο θαη μέλεο πνίεζεο, 

ειιεληθνύ θαη μέλνπ δηεγήκαηνο, ειιεληθνύ θαη μέλνπ κπζηζηνξήκαηνο. Πξόθεηηαη γηα αμηόινγε 

ζπιινγή, ε νπνία πξνζειθύεη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο καο, θαζώο κε ην δαλεηζκό ηνπ πιηθνύ 

(έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ) απνθηνύλ πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

έξεπλα, «γεύνληαη» ηε ραξά ηεο γλώζεο, ελεκεξώλνληαη, ςπραγσγνύληαη, βηώλνληαο ηε ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε σο αγαζό κάζεζεο θαη παηδείαο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ εκπινπηηζκό θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ πιηθνύ ηεο, επηζεκαίλσ ζην ζεκείν απηό 

ηελ απνγνεηεπηηθή, έσο ζιηβεξή πξαγκαηηθόηεηα ηεο απνπζίαο ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ. Παξόιε ηε δηαθήξπμε (ήδε κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε θαζνξηζκνύ ηνπ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ) ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο-ελίζρπζήο ηνπο, παξόιν ηνλ 

ηεξάζηην θαηάινγν εγθεθξηκέλνπ πιηθνύ πξνο αμηνπνίεζε, πνπ εζηάιε πξηλ από θάπνηα ρξόληα, 

δπζηπρώο ε αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ – ηόζν ηνπ θαζαξά βηβιηνζεθνλνκηθνύ 

πιηθνύ, όζν θαη ηνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ - παξακέλεη έλα ζεκειηώδεο θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο 

ηνπο, γξακκέλν κάιινλ ζε καύξεο ζειίδεο. Δπαθίεηαη ζην ελδηαθέξνλ, ζηε δέζε, ζηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ππεπζύλνπ, ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, 

ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη θαη΄επέθηαζε ζε θνξείο-δσξεηέο (Σξάπεδεο, Ιδξύκαηα, 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ, εθδνηηθνί νίθνη, θνηλσθειείο νξγαληζκνί, ύιινγνη), ώζηε λα εμαζθαιηζζνύλ 

αμηόινγεο θαη εύζηνρεο πξνζθηήζεηο πιηθνύ. Πξνζθηήζεηο πνπ ζεσξνύληαη θαη είλαη αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο κηαο βηβιηνζήθεο πνπ ζέβεηαη ηελ ύπαξμή ηεο! Η πξνζσπηθή 

εκπεηξία κνπ απνηειεί κία ελδεηθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιόγσ πξνβιήκαηνο, θαζώο εδώ θαη θαηξό 

έρσ αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία – κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ ζπιιόγνπ ησλ 

δηδαζθόλησλ θαζεγεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ καο – λα απεπζύλσ έθθιεζε ζε πνηθηιώλπκνπο θνξείο-

δσξεηέο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιηθνύ. 

 

Σν Δ.Λ.Ι.Α, ην Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ, ην Μνπζείν Μπελάθε, ην πξώελ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο, ε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε «Λίιηαλ Βνπδνύξε», ην Ίδξπκα Γ. Κνπηζνρέξα θαη Λ. ηξέθε, ην 

Ίδξπκα Κ. θαη Δι. Οπξάλε, ε Γηεύζπλζε Δθδόζεσλ θαη Δθηππώζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ,νη 

εθδόζεηο Μίιεηνο, «Δξεπλεηέο», ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, ην ππνθαηάζηεκα ηεο Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο Λαγθαδά, ε Δθδνηηθή Αζελώλ, ε Βηβιηνζήθε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην Πνιηηηζηηθό 

Ίδξπκα Οκίινπ Σξαπέδεο Πεηξαηώο, ν ζύιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ 

Λαγθαδά, ε Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο είλαη νξηζκέλνη από ηνπο δσξεηέο αμηνκλεκόλεπηνπ πιηθνύ (θπξίσο βηβιίσλ 
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θαη πνιύ ιηγόηεξν κε έληππνπ πιηθνύ), ην νπνίν «ελζσκαηώζεθε», ηαμηλνκήζεθε θαη είλαη 

αμηνπνηήζηκν από ηνπο ρξήζηεο, καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ ρνιείνπ. 

 

Δραζηηριόηηηες ηης Βιβλιοθήκης 

 

Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Λαγθαδά ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη από πνηθηινκνξθία θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ ηεο. Αληηπξνζσπεπηηθά 

θαηαγξάθσ νξηζκέλεο από ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην παξειζόλ, πνιιέο από ηηο νπνίεο 

όκσο εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη θαη λα πξνζδίδνπλ ραξά θαη θίλεηξα ζε όινπο καο! 

 εξγαζίεο νιόθιεξσλ ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ κε ρξήζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κέζσλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο (βηβιία, νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, ππνινγηζηέο, δηαδίθηπν θ.ιπ.) αιιά θαη 

εξγαζίεο κεκνλσκέλσλ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ, εληαζζόκελεο ζην σξνιόγην πξόγξακκα 

θαη ζπρλά πέξα από απηό, 

 ζπλεξγαζία ηεο βηβιηνζήθεο κε πνιινύο θνξείο –αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά- ην Σκήκα 

Δθδόζεσλ θαη Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ εξξώλ, ηε Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, ηε 

Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Κηιθίο, ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Α.Σ.Δ.Ι.Θ, ηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ κε ζθνπό ηελ απνζηνιή βηβιηνζεθνλνκηθνύ πιηθνύ, όπσο πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ γηα ηελ νξγάλσζε αξρείνπ κε ζρεηηθό πιηθό, 

 ππνζηήξημε από ην ΔΚΣ κε ην «Θεζαπξό Διιεληθώλ Όξσλ» θαη ηε «Γεθαδηθή Σαμηλόκεζε 

Dewey» ζπλνπηηθή έθδνζε, 

 νξγάλσζε θαη αξρεηνζέηεζε (από ηελ αξρή αλάιεςεο ηνπ ξόινπ κνπ σο ππεύζπλε ηεο 

Βηβιηνζήθεο εδώ θαη ελλέα ρξόληα) πινύζηνπ πιηθνύ από επεηεηαθέο εθδειώζεηο θαη 

ενξηαζηηθέο νκηιίεο, ώζηε λα είλαη γξήγνξα θαη εύζηνρα πξνζβάζηκν, 

 νξγάλσζε θαη αξρεηνζέηεζε ζεβαζηνύ θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ από δξάζεηο θαη 

εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο, ώζηε απαζαλαηηζκέλεο ζηηγκέο θαη κλήκεο λα καο 

ζπληξνθεύνπλ, 

 ζπλεξγαζία κε ηα ΚΠΔ Καζηνξηάο, Κ. Πνξνΐσλ Ν. εξξώλ, Αξλαίαο Ν. Υαιθηδηθήο, Αλ. 

Οιύκπνπ, Βεξηίζθνπ Ν. Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ λνκώλ γηα απνζηνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ ηνπο θαη αξρεηνζέηεζε εθ κέξνπο κνπ, 

 εθπόλεζε επάξηζκσλ εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ, ΔΠ, Αγσγήο 

ηαδηνδξνκίαο θαη αξρεηνζέηεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ, 

 επηζθέςεηο-μελαγήζεηο ησλ καζεηώλ θαηά θαηξνύο ζηελ Κεληξηθή Γεκνηηθή βηβιηνζήθε 

Θεζζαινλίθεο, ώζηε λα βηώζνπλ ηελ εκπεηξία κηαο δηαθνξεηηθήο κνξθήο βηβιηνζήθεο, 

 εθζέζεηο Μνπζεηνζθεπώλ κε ηίηιν: «Ξελαγήζεηο ζηνλ θόζκν κηαο Μνπζεηνζθεπήο», 
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Μνπζείν Γνπιαλδξή «Σα εθαίζηεηα ηεο Διιάδαο», «Σα δάζε ηεο Διιάδαο» Μνπζείν 

Φπζηθήο Ιζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ, 

 αθηεξώκαηα ζε Παγθόζκηεο Ηκέξεο. Υαξαθηεξηζηηθέο ε Παγθόζκηα Ηκέξα Παηδηθνύ 

Βηβιίνπ κε βηβιηνπαξνπζηάζεηο εθ κέξνπο κνπ - θαη θπξίσο εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ - κε 

αγαπεκέλα ηνπο βηβιία, Ηκέξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ θαηαλαισηή, 

Θεάηξνπ, θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ, αηόκσλ κε δηαθνξά, πγξνηόπσλ θαη άιιεο, 

 θάζε ρξόλν, πξνο ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, νξγαλώλνληαη ζπζηεκαηηθά επηζθέςεηο 

ηεο Δ’ θαη Σ’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κνιρηθνύ κε ζθνπό ηε «γλσξηκία», ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ κηθξώλ καο, κειινληηθώλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηε ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε. Οη καζεηέο μελαγνύληαη ζην ρώξν, ελεκεξώλνληαη γηα ην ξόιν, ηελ αμία θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ εμνηθείσζε θαη ηε ρξήζε ηεο. 

 

Πνιιά ζα κπνξνύζαλ λα ππνγξακκηζζνύλ αθόκε γηα ηελ ύπαξμε ηνπ νινδώληαλνπ, 

πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ πνπ αληηπξνζσπεύεη κία ζρνιηθή βηβιηνζήθε. ηεξίδνληαο ζεκειηαθά 

ηελ ππεξαμία ηεο κάζεζεο, ηεο γλώζεο, κε ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή, θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ν ζεζκόο ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ 

απνηειεί πνιπηίκεην ζεζαπξό. 

 

Όζν γηα ην πνξηξέην ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Λαγθαδά ζην παξόλ θείκελν, απηό ηείλεη 

πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζθηαγξάθεζήο ηνπ. Φόλην, πηλειηέο, ρξώκαηα, πξννπηηθέο, πνιιά από 

ηα ζηνηρεία ηνπ πνξηξέηνπ θσηίζζεθαλ. Απνκέλεη βέβαηα λα θσηηζζνύλ, λα ζθηαγξαθεζνύλ 

αθόκε πεξηζζόηεξν. Απνκέλεη ν ζεζκόο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο λα «αγθαιηαζζεί» πεξηζζόηεξν, 

απ’ όινπο καο, κε αηζηόδνμε ζεώξεζε, κε αγάπε, κε πλνή. 

 

Κολτικό, 23 Μαρηίοσ 2010 


