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Σνλ Κάην ηνπ 1989 θπθινθόξεζε γηα πξώηε θνξά ην EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA 

(ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ). Θπθινθόξεζε κε έλα ζαθή ζθνπό: λα ελζαξξύλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηεθκεξίσζεο ζην ζρνιηθό θαη πξν-παλεπηζηεκηαθό πεξηβάιινλ (απηόο ήηαλ ν 

ηίηινο ηνπ θύξηνπ άξζξνπ ηνπ: «Incomprensible marginación educativa de la biblioteca» 

«Αθαηαλόεηε εθπαηδεπηηθή πεξηζσξηνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο»). Ήηαλ θπξίσο έλα πεξηνδηθό 

γηα ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, πνπ δελ ππήξραλ, αιιά επηθξαηνύζε ε αληίιεςε όηη ζα ππάξμνπλ. 

Όρη γηαηί ν ηδξπηήο ηνπ πεξηνδηθνύ, ν Francisco Javier Bernal, ην ζπλεηδεηνπνίεζε μαθληθά. 

Αληηζέησο: Δίρε γξάςεη κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν Fundamentos sociales del uso y 

enseñanza de la nueva tecnología de la información (Θνηλσληθά ζεκέιηα ηεο ρξήζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ) (Παλεπηζηήκην Complutense, 1983), είρε 

ππάξμεη κέινο ηεο εξεπλεηηθήο θαη ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ησλ Οδεγηώλ γηα έλα ρέδην 

δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο  ηεθκεξίσζεο θαη επηζηεκνληθήο πιεξνθόξεζεο 1983-86 (Directrices 

para un Plan de actuación en materia de documentación e información científica 1983-86), 

δνύιεπε γηα πνιιά ρξόληα ζηελ Έλσζε Φίισλ Βηβιηνζήθεο, ζην πιεπξό ηνπ Javier Lasso de la 

Vega θαη, πηζηόο ζην ζηπι ηνπ, είρε πεξάζεη από δεθάδεο γξαθεία όπνπ ζπλαληνύζε θαη 

πξνζπαζνύζε λα πξνηείλεη βηβιηνζήθεο ζε γεληθνύο δηεπζπληέο ηνπ βηβιίνπ, ηεο εθπαίδεπζεο, 

ππνπξγνύο, γεληθνύο γξακκαηείο: ζε όιν ηνλ θόζκν. Όρη, ε πίζηε ζηελ (δύζθνιε) αλάπηπμε 

ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο βαζηδόηαλ ζε ηδέεο πνπ αησξνύληαλ ζηνλ αέξα. 

 

Από ηε κηα πιεπξά, ήηαλ ε αξρή ηνπ ειεθηξνληθνύ εγγξάθνπ θαη ησλ πνιπκέζσλ. Πξνηνύ 

ζπκπιεξώζεη έλα ρξόλν ην ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ είρε ήδε εθδώζεη έλα άξζξν γηα 

ηελ ηδέα ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη παξνπζηαδόηαλ κε έλα λέν ινγόηππν πνπ ελζσκάησλε ην 

βηβιίν, ηε δηαθάλεηα, ηε δηζθέηα, ην βίληεν, ηελ θαζέηα, ηνλ δίζθν: ηα θπζηθά κέζα ηεο 

επνρήο. Πηζηεύακε όηη έλαο καζεηήο δελ κπνξνύζε πιένλ λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηά ηνπ 

πξνζθνιιεκέλνο απνθιεηζηηθά ζηνπο πίλαθεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ. 
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Από ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα είρε γίλεη κηα πνζνηηθή εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξύζκηζε, ηδηαηηέξα αμηόινγε γηα ηελ εμεπγέληζε ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, ηώξα 

ιεγόηαλ πσο έθηαλε ε ώξα ηεο πνηνηηθήο κεηαξξύζκηζεο (ν Bernal θαη πνιύ άιινη ην 

εθιάβακε σο ζρνιηθή βηβιηνζήθε). 

 

Δπηπιένλ, ην ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ (ε έλσζε, ην πεξηνδηθό) δελ ζα δξνύζε ζε έλα 

παξζέλν πεδίν, πνιινί άιινη δεκόζηνη εθπαηδεπηηθνί θαη βηβιηνζεθάξηνη ήηαλ παξόληεο. Σν 

ηεύρνο 15 ηνπ πεξηνδηθνύ (Κάξηηνο, 1991) ήηαλ κηα κνλνγξαθία γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, 

ζηελ Ηζπαλία ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ νη εκπεηξίεο από ην πξόγξακκα Hipatia ζηα Θαλάξηα 

Λεζηά από ην Servei de Biblioteques Escolars l‟Amic de Paper (Τπεξεζία ρνιηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ ν Φίινο ηνπ Υαξηηνύ) ζηελ Θαηαισλία, από ηα πξνγξάκκαηα ηεο Απηόλνκεο 

Πεξηθέξεηαο ηεο Βαιέλζηα, ηεο Καδξίηεο (πνπ μεθηλνύζε ην πξόγξακκα Biblioteca de Aula, 

Βηβιηνζήθε ζηελ αίζνπζα), ηεο Γαιηθίαο, ηνπ Γεκνηηθνύ Ηδξύκαηνο Πνιηηηζκνύ ηνπ 

Γεκαξρείνπ ηεο Υηρόλ, ηεο Οκάδαο Βηβιηνζεθώλ θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Αλάγλσζεο (Equipo de 

Bibliotecas y Animación a la lectura) ζηε Θαξαγόζα. Παξαδόμσο, θάπνηα πξνγξάκκαηα 

«απνθεθαιίζηεθαλ» (Θαλάξηα Λεζηά, Θαξαγόζα). Άιια είραλ θπζηθό ζάλαην. Ωζηόζν, άιια 

εκθαλίζηεθαλ ζηε αιακάλθα, ζηε Κάιαγα, ζηελ Αζηνύξηαο, ζην Δνπζθάδη (Υώξα ησλ 

Βάζθσλ), ζηε Γαιηθία, ζηε Λαβάξα... 

Ζ ηδέα ζπλέρηδε λα αησξείηαη ζηνλ αέξα. 

 

Σε δεθαεηία ηνπ ελελήληα ηα ζσκαηίδηα απηά ζπλέρηδαλ λα αησξνύληαη. Οξγαλώζεθαλ πνιιά 

ζπλέδξηα, ζπκπόζηα θαη εκεξίδεο ζε όιε ηε ρώξα. Σν 1997 έιαβε ρώξα ε Πξώηε Δζληθή 

πλάληεζε ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ, ππήξραλ πςειέο πξνζδνθίεο. Δθδόζεθε πιηθό γηα ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο, πεξηζζόηεξν από πνηέ, θαη παξνπζηάζηεθαλ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. 

Αλαπηύρζεθαλ πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ ζε δηάθνξεο Απηόλνκεο 

Πεξηθέξεηεο θαη πόιεηο, θάπνηα ήηαλ πνιύ θηιόδνμα, άιια ιηγόηεξν θηιόδνμα, άιια δηήξθεζαλ 

έμη ρξόληα, άιια πεξηζζόηεξν θαη άιια ιηγόηεξν. Γεκηνπξγήζεθαλ ελώζεηο ππέξ ησλ ζρνιηθώλ 

βηβιηνζεθώλ ζηα Θαλάξηα Λεζηά, ζηελ Αζηνύξηαο, ζηε Καδξίηε, ζηε Γαιηθία, ζηελ 

Δζηξεκαδνύξα… Δπίζεο γεληθνί δηεπζπληέο, βνπιεπηέο, ππνπξγνί (κεηαμύ απηώλ θαη νη 

Δζπεξάλζα Αγθίξε θαη ν Ραρόη), πθππνπξγνί, γεληθνί γξακκαηείο, ζύκβνπινη, όινο ν θόζκνο, 

όινη κηινύζαλ κε ηα θαιύηεξα ιόγηα γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. Ωζηόζν ηειείσλε ε δεθαεηία 

θαη ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε δελ είρε αθόκα γελλεζεί. Όια γύξσ άιιαδαλ ξηδηθά θαη κε κεγάιε 

ηαρύηεηα: ε έλλνηα ηεο ηεθκεξίσζεο, ε έλλνηα ηνπ εγγξάθνπ, ε πξόζβαζε ζηελ 

πιεξνθόξεζε, ε άπιε θύζε ηεο, νη γξήγνξεο ηαρύηεηεο - ε ακεζόηεηα - ήηαλ ε απόιπηε 

αμία. Ζ ζρνιηθή βηβιηνζήθε έπξεπε λα αληηκεησπίζεη λέεο πξνθιήζεηο θαη αθόκε δελ είρε θαλ 

«γελλεζεί». Γελ θαηαθέξλακε λα πεξάζνπκε από ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζε κία γελίθεπζε 

ηεο θαηάζηαζεο θαη νύηε από ηνλ βνινληαξηζκό ζε παξνρή αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ θαη 

σξαξίνπ. Πξαγκαηνπνηνύληαλ ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ρσξίο όκσο λα γίλνπλ επαγγεικαηηθά. 
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Τπήξρε έιιεηςε πνιηηηθήο βνύιεζεο, πξάγκα πνπ δελ καο εθπιήζζεη ζε κηαλ ηζπαληθή 

θνηλσλία, εκπνηηζκέλε κέρξη ην κεδνύιη κε δηδαθηηθά βηβιία. 

 

ηα ηέιε ηνπ 2001 απηό ην πεξηνδηθό ζπγθέληξσζε ηε γλώκε 39 αηόκσλ πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ηνλ ρώξν ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ζηε δεθαεηία ηνπ „90 (δεκόζηνη βηβιηνζεθνλόκνη, 

άηνκα πνπ πξνσζνύζαλ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαλ ή πνπ είραλ 

εξγαζηεί ζηνλ ηνκέα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζεγεηέο…), ζρεηηθά κε ην ηη είρε 

επηηεπρζεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. Ζ απνγνήηεπζε 

ήηαλ θνηλό ζηνηρείν όισλ 1: 1) «Δξγαζηήθακε απνκνλσκέλνη, ν θαζέλαο ζηε γσληά ηνπ. 

Όληαο απνκνλσκέλνη, καο δηέιπζαλ πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ είρακε ήδε μεθηλήζεη, θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο καο εκπόδηζαλ αθόκε θαη λα εξγαζηνύκε» (Melquíades Álvarez, από ηα 

Θαλάξηα Λεζηά «ε Θπβέξλεζε δείρλεη κε ηελ παζεηηθή ηεο ζηάζε όηη ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε 

δελ είλαη πξνηεξαηόηεηά ηεο» (Laura Andreu από ην Ηλζηηηνύην Beatriz Galindo 

«ρεηηθά κε ηελ εμέιημε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ρξήζε ησλ πξαθηηθώλ ηεθκεξίσζεο από 

καζεηέο πνπ απεπζύλνληαη ζηε βηβιηνζήθε καο πξνο αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηηο 

ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπο, ε θαηάζηαζε ζπλερίδεη λα είλαη απνζαξξπληηθή» (Concha González 

Díaz de Garayo, από ηε «Ζ Θπβέξλεζε πξέπεη λα είρε 

ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα από ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο. Ζ ηζηνξία ηεο Ηζπαλίαο 

επαλαιακβαλόηαλ: θάπνηεο ζηηγκέο ελζνπζηαζκνύ, εθ λένπ εγθαηάιεηςε θαη νύησ θαζεμήο» 

(Carmen Cabrerizo, ζπληαμηνύρνο ζρνιηθή βηβιηνζεθνλόκνο)  «Οη βηβιηνζήθεο πνπ δελ 

πξνρσξνύλ κε ην ξπζκό ηεο επνρήο ηνπο, όρη κόλν κέλνπλ ζηάζηκεο, αιιά ζεσξνύληαη θαη 

μεπεξαζκέλεο. Θαη απηό ζπκβαίλεη κε ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο» (José Antonio Gómez 

Hernández, από ην παλεπηζηήκην ηεο Κνύξζηα)  «Ζ ηζηνξία καο είλαη γεκάηε από 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ, πνπ καηαηώζεθαλ από ηηο 

αιιαγέο ζηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε θαη απηό ζε όια ηα επίπεδα ηεο Θπβέξλεζεο. Πνηα ρώξα ην 

επηηξέπεη απηό; (María Jesús Illescas, πνπ είρε ζπληνλίζεη ην πηινηηθό πξόγξακκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 

 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2005 παξνπζηάζηεθε ε Έξεπλα γηα ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο 2005 (Estudio 

sobre Bibliotecas Escolares 2005), πνπ εηνηκάζηεθε κεηαμύ Ηνπλίνπ 2004 θαη επηεκβξίνπ 

2005 από ην Ηλζηηηνύην Idea ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Álvaro Marchesi, πξώελ πθππνπξγνύ 

παηδείαο θαη ηεο Inés Miret θαη κε ην ζπληνληζκό θαη ηε ρνξεγία ηνπ Ηδξύκαηνο Germán 

Sánchez Ruipérez. Πνηέ δελ είρε γίλεη κηα έξεπλα γηα ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζηελ Ηζπαλία πνπ 

λα έρεη ζαλ αληηθείκελν έλα ηόζν κεγάιν δείγκα: 401 θέληξα, 3.848 θαζεγεηέο, 16.056 

καζεηέο από δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη Απηόλνκεο Πεξηθέξεηεο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη νη ηζπαληθέο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη «κεηαμύ ησλ ρεηξόηεξσλ ηεο Δπξώπεο», 

θάησ από ηε βάζε (ζύκθσλα κε ηνπο δείθηεο πνπ έρεη ζέζεη ε UNESCO θαη ε IFLA. Κία πνιύ 



ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙBΛΙΟΘΗΚΗ ΤΔΥΦ. 165-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 

Salaberría Lizarazu, R., «ρνιηθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Ηζπαλία: είθνζη ρξόληα δελ είλαη ηίπνηα», 
πλεξγαζία, αξ. 1 (Απξίιηνο 2010)  www.goethe.de/synergasia 

4 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηνπ ζέκαηνο (θαη ελδεηθηηθό ηεο θαηάζηαζεο) είλαη όηη ζρεδόλ ζηα 2/3 

ησλ βηβιηνζεθώλ (62%) ν ππεύζπλνο αθηεξώλεη ιηγόηεξν από 5 ώξεο εβδνκαδηαίσο. 

 

Ο επάνω γείηοναρ 

Σνλ ίδην κήλα θαη ρξόλν πνπ θπθινθόξεζε ην ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ, ηνλ Κάην ηνπ 

1989, ζπλέβε έλα γεγνλόο πνπ ζα άιιαδε, εθεί ζίγνπξα, ην κέιινλ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα γαιιηθή εθπαίδεπζε. ηα πιαίζηα ηνπ πξώηνπ Δζληθνύ πλεδξίνπ 

ηεθκεξησηώλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ν ππνπξγόο Παηδείαο Ιηνλέι Ενζπέλ αλήγγεηιε όηη 

θαλέλα ζρνιηθό ίδξπκα δελ ζα άλνηγε ρσξίο λα έρεη έλα Θέληξν Σεθκεξίσζεο θαη 

Πιεξνθόξεζεο (CDI) θαη έλα ζρέδην γηα λα θαιπθζνύλ ππάξρνπζεο θελέο ζέζεηο 

ηεθκεξησηώλ. Κεγάιε ζεκαζία είρε ε αλαγγειία γηα ηε ζύζηαζε ηνπ CAPES (Πηζηνπνηεηηθό 

Παηδαγσγηθήο Ηθαλόηεηαο γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε) επηζηεκώλ θαη ηερληθώλ 

ηεθκεξίσζεο, αίηεκα πνπ ππήξρε εδώ θαη ρξόληα ζηηο ελώζεηο βηβιηνζεθνλόκσλ-ηεθκεξησηώλ 

ηεο γαιιηθήο εθπαίδεπζεο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1991 ην ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΖ 

ελζσκάησζε έλα λέν ινγόηππν πνπ αληηθαηόπηξηδε απηό πνπ αλακελόηαλ από κία ζρνιηθή 

βηβιηνζήθε. 

 

Κε απηόλ ηνλ απνθαζηζηηθό ηξόπν άιιαμε ην θαζεζηώο ηνπ ππεύζπλνπ βηβιηνζήθεο, από 

βηβιηνζεθνλόκνο-ηεθκεξησηήο πηζηνπνηήζεθε σο θαζεγεηήο-ηεθκεξησηήο, ζην ίδην επίπεδν 

όπσο θαη νη άιινη θαζεγεηέο ησλ άιισλ επηζηεκώλ 2 Θαηάθεξαλ έηζη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζεζκνύ. ήκεξα ππνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 10.000 θαζεγεηέο-ηεθκεξησηέο 

εξγάδνληαη ζε δεκόζηα ζρνιεία θαη ε πιεηνςεθία ησλ CDI δηνηθνύληαη «από πξνζσπηθό πνπ 

έρεη ίδην θαζεζηώο, ίδην παλεπηζηεκηαθό επίπεδν, ίδηεο απνζηνιέο θαη ππνρξεώζεηο θαη ίδηνπο 

κηζζνύο».3 

 

Δπίζεο, ζπλερίδνληαο κε ην ζέκα ηνπ πξνζσπηθνύ - όρη ε κόλε, αιιά ζίγνπξα ζνβαξή έιιεηςε 

ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ ζηελ Ηζπαλία - εθηόο από ηνλ θαζεγεηή-ηεθκεξησηή, ππάξρνπλ νη 

βνεζνί-ηεθκεξησηέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηερληθέο εξγαζίεο (εμνπιηζκόο κε έγγξαθα, 

δαλεηζκόο…). 

 

Δίλαη ζαθέο όηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη πάληα ε θαιύηεξε θαη ζπλερίδνληαη νη δηεθδηθήζεηο γηα 

παξνρή πεξηζζόηεξσλ ζέζεσλ θαζεγεηώλ-ηεθκεξησηώλ, γηα εμαγγειία ζέζεσλ γηα 

παλεπηζηεκηαθή έδξα Δπηζηεκώλ Σεθκεξίσζεο, πνπ ζα επέηξεπε κηαλ αθόκε πην ζεκαληηθή 

αλαγλώξηζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ, ηνπ θαζεγεηή-ηεθκεξησηή θ.ιπ. 

Αιιά απηέο νη δηεθδηθήζεηο είλαη καθξηλά όλεηξα γηα ηελ Ηζπαλία. ηε Γαιιία ν ρώξνο 

ηεθκεξίσζεο ζε έλα εθπαηδεπηηθό ίδξπκα έρεη θύξνο. Σν πξνζσπηθό, όπσο βιέπνπκε, επίζεο. 

Ζ απνζηνιή ηνπ έγθεηηαη ζην λα θαηαξηίζεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ, ηελ αλάιπζε θαη αλάθηεζή ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ελζσκαηώλεη ηε 
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ρξήζε θαη ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο σο παηδαγσγηθό παξάγνληα ζηα πξνγξάκκαηα 

ησλ δηαθόξσλ επηζηεκώλ. Σίπνηα από απηά δελ ππάξρεη ζηελ Ηζπαλία. 

 

Μεηαλλάξειρ 

Πεξλά ν θαηξόο θαη πνιιά έρνπλ κεηαιιαρζεί ζε είθνζη ρξόληα. Αιιάδεη ην ηνπίν, λένη ρξήζηεο 

κε λέεο αλάγθεο παξνπζηάδνληαη ζηελ είζνδν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ε πξαθηηθή ηεο αλάγλσζεο 

είλαη δηαθνξεηηθή. Ζ αικαηώδεο αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο εγείξεη ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα γηα ηηο βηβιηνζήθεο. 

 

ε βηβιηνζήθεο κέγηζηεο κεηξηόηεηαο ε απηόκαηε αληίδξαζε είλαη λα ζεζπηζζεί ε απαξραίσζε 

ηεο βηβιηνζήθεο: ζρνιηθήο, δεκόζηαο… Κεξηθέο θνξέο απηή γίλεηαη απνδεθηή. Ωζηόζν θαλείο 

δελ ζηνηρεκαηίδεη ζε απηή. 

 

Κε αίηεκα ηεο British Library θαη άιισλ ζεζκώλ, ην εξεπλεηηθό θέληξν CIBER ηνπ University 

College London κόιηο παξνπζίαζε, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, κηα επξεία έξεπλα 4 γηα λα 

πξνζδηνξίζεη πώο νη κειινληηθνί εξεπλεηέο, πνπ ηώξα βξίζθνληαη ζηα ζρνιηθά ηνπο ή 

πξνζρνιηθά ηνπο ρξόληα ζα έρνπλ πξόζβαζε θαη ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ςεθηαθά κέζα ζε πέληε 

ή δέθα ρξόληα. Απηή ε έξεπλα ζα βνεζήζεη ηε βηβιηνζήθε λα πξνιάβεη λα αληηδξάζεη ζε 

ζρέζε κε λέεο επείγνπζεο ζπκπεξηθνξέο. ηελ έθζεζε ζεσξνύληαη σο «ε γεληά Google» απηνί 

πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 1993. Τπνηίζεηαη, δελ έρεη απνδεηρζεί, όηη απηή ε γεληά είλαη πνηνηηθά 

δηαθνξεηηθή από ηηο πξνεγνύκελεο: έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο, ζπκπεξηθνξέο, 

πξνζδνθίεο αθόκα θαη δηαθνξεηηθό επηθνηλσληαθό θαη πιεξνθνξηαθό «αιθαβεηηζκό». 

 

Ζ έθζεζε, καδί κε άιιεο έξεπλεο πνπ μεθίλεζαλ λα παξνπζηάδνληαη, δείρλεη κεηαμύ άιισλ, όηη: 

- ν πιεξνθνξηαθόο αιθαβεηηζκόο ησλ λέσλ δελ έρεη απμεζεί κε ηε δηεύξπλζε ηεο 

πξόζβαζεο ζηελ ηερλνινγία. Ζ θαηλνκεληθή, κάιηζηα, επθνιία ζηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηώλ θξύβεη αλεζπρεηηθά  πξνβιήκαηα, 

- νη αλαδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν από ηνπο λένπο δείρλνπλ όηη ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη πξνο 

δεκία ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

βξίζθνπλ θαη όηη έρνπλ θησρή θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ γηα πιεξνθόξεζε, πξάγκα 

πνπ δπζθνιεύεη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ γηα αλαδήηεζε. Απηό 

έρεη σο ζπλέπεηα λα δείρλνπλ κεγάιε πξνηίκεζε ζην λα εθθξάδνληαη ζε κία πην απιή 

γιώζζα, αληί λα αλαιύνπλ ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα ηνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο 

ζηελ αλαδήηεζε, 

- κπξνζηά ζε κία κεγάιε ιίζηα απνηειεζκάησλ από ηελ αλαδήηεζε, νη λένη 

δπζθνιεύνληαη λα θξίλνπλ ηε ζρεηηθόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη, 

- νη λένη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία πνπ απαηηνύλ πνιύ βαζηθέο ηθαλόηεηεο: 

θαίλεηαη όηη αξθνύληαη ζε απιέο κνξθέο αλαδήηεζεο. Ζ ηάζε είλαη λα θηλνύληαη 
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γξήγνξα από ηε κηα ζειίδα ζηε άιιε, ρξεζηκνπνηώληαο ειάρηζην ρξόλν γηα λα 

δηαβάζνπλ ή λα ρσλέςνπλ ηελ πιεξνθνξία, 

- είλαη κηα γεληά πνπ ρξεζηκνπνηεί εθηελώο ην «αληηγξαθή»-«επηθόιιεζε», 

- ην λα ζεσξεζνύλ εηδηθνί ζηελ αλαδήηεζε είλαη έλαο επηθίλδπλνο κύζνο. Ο ςεθηαθόο 

αιθαβεηηζκόο θαη ν πιεξνθνξηαθόο αιθαβεηηζκόο δελ πάλε ρέξη-ρέξη. Οη έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ ηα ηειεπηαία είθνζη πέληε ρξόληα δελ δείρλνπλ αύμεζε (ε κείσζε) ζηηο 

πιεξνθνξηαθέο ηθαλόηεηεο ησλ λέσλ, 

- έλα κόληκν ζέκα ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ πιεξνθνξηαθό αιθαβεηηζκό είλαη όηη 

ρξεηάδεηαη έλαο αλεπηπγκέλνο λνεηηθόο ράξηεο γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. Υξεηάδεηαη κεγαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 

ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο, ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θεηκέλνπ θαη βηβιηνγξαθίαο, όπσο επίζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ βειηηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαδήηεζεο: 

νξζνγξαθία, γξακκαηηθή θαη γισζζνινγηθέο δνκέο. 

 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο έθζεζεο καο ιέεη θάηη πνπ καο ελδηαθέξεη όινπο, από πξόζθαηεο 

έξεπλεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο: «ππάξρνπλ δύν ζεκαληηθά κελύκαηα πνπ μερώξηζαλ από ηηο 

πξόζθαηεο έξεπλεο. Όηαλ ζπγθξίλνληαη ηα άλσ θαη θάησ ηεηαξηεκόξηα ησλ καζεηώλ - ζε 

ζρέζε κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο γηα πιεξνθνξηαθό αιθαβεηηζκό - θαίλεηαη όηη ην άλσ 

ηεηαξηεκόξην δείρλεη πσο νη λένη, ζηα πξώηα ρξόληα ηνπο επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηελ 

έθζεζε ζηηο βαζηθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο ηθαλόηεηεο ησλ γνληώλ ηνπο, ηεο ζρνιηθήο 

βηβιηνζήθεο, ηεο αίζνπζαο ή ηεο δεκόζηαο βηβιηνζήθεο». Θαη πξνζζέηεη όηη έλαο λένο 

δηαρσξηζκόο δεκηνπξγείηαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ είλαη θαιύηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνη θαη απηώλ πνπ δελ είλαη: «ην θαηώηεξν ζηξώκα ηνπ θάζκαηνο ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ηθαλνηήησλ νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε παξέκβαζε ζηελ παλεπηζηεκηαθή 

πεξίνδν είλαη ππεξβνιηθά θαζπζηεξεκέλε. Απηνί νη καζεηέο έρνπλ πιένλ αλαπηύμεη θαη 

ζπλεζίζεη ζε κηα ζπκπεξηθνξά αληηγξαθήο: έρνπλ κάζεη λα ηα «βγάδνπλ πέξα» κε ην Google. 

Δδώ ην πξόβιεκα έγθεηηαη ζην όηη δελ αλαγλσξίδνπλ όηη έρνπλ πξόβιεκα. Τπάξρεη κεγάιε 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο απόδνζήο ηνπο ζηνλ πιεξνθνξηαθό αιθαβεηηζκό θαη ηεο ηδέαο πνπ 

έρνπλ γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο ηθαλόηεηέο ηνπο θαη ηνλ βηβιηνζεθνλνκηθό ηνπο ελζνπζηαζκό». 

 

Κεξηθέο θνξέο αξρίδεη λα ζθέθηεηαη θαλείο θαη απηό ηνλ Κάην ηνπ 2008 ζθέθηεηαη ηε 

ζαξσηηθή λίθε εθείλσλ ησλ πξαμηθνπεκαηηώλ ηεο Ηζπαλίαο ηνπ 1936, ε πξώηε ελέξγεηα ησλ 

νπνίσλ ζε έλαλ θαηερόκελν ιαό ήηαλ λα εθθαζαξίζνπλ όιεο ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαη λα 

θαηαθξενπξγήζνπλ όιεο ηηο δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο. Σελ ηδέα ηελ εμάιεηςαλ, ηελ έζβεζαλ από 

ην ράξηε. 
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