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«Σήκεξα, ίζσο πεξηζζόηεξν από πνηέ άιινηε, ν ζρνιηθόο βηβιηνζεθνλόκνο απνηειεί ην βαζηθό 

πξόζσπν πνπ ζα «δώζεη δσή» θαη ζα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ηδηαίηεξν ρώξν πνπ αληηπξνζσπεύεη ε 

βηβιηνζήθε κέζα ζηα ζρνιεία. Έλα καγηθό ρώξν, πνπ επηηειεί δσηηθή παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ζε θάζε 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, από ην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο κέρξη ηνλ καζεηή Λπθείνπ, είηε σο ρώξνο 

πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο είηε σο επθαηξία αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηνλ ελήιηθα 

ηνπ αύξην».  

 

Τν λα ξσηάο ηελ Donatella Lombello, θαζεγήηξηα Ιζηνξίαο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο θαη Δπηζηεκώλ 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Πάληνβα, επίκνλε ππνζηεξίθηξηα καζεκάησλ θαη ζπλαληήζεσλ γηα ηελ πξόζδνζε 

θύξνπο ζην ξόιν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιηνζεθνλόκνπ, εηδήκνλα ηεο ινγνηερλίαο σο επλντθνύ ρώξνπ 

εθπαίδεπζεο θαη πξόζθαηα ζπληνλίζηξηα ηνπ 38νπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο Σρνιηθώλ 

Βηβιηνζεθνλόκσλ, λα κηιήζεη γηα ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη ζαλ λα δεηάο από κία κέιηζζα λα κηιήζεη 

γηα ην κέιη. Η δνπιεηά ηεο είλαη θαη πάζνο ηεο, κία εξγαζία κε θίλεηξα πνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ 

επηζπκία λα θάλεη θνηλσλό ησλ γλώζεώλ ηεο ηνπο άιινπο.  

 

Τη αθξηβώο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ν βηβιηνζεθνλόκνο ηνπ 21νύ αηώλα; 

«Η εθπαηδεπηηθή απνζηνιή θηλείηαη ζε δύν επίπεδα: ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλαγλώζηε θαη ζηε δηάπιαζε 

ηνπ καζεηή-εξεπλεηή. Από ηε κία έρνπκε ηνλ εηδηθό πνπ ηνπνζεηεί ην πιηθό ηεο βηβιηνζήθεο κε γλώζε 

αθόκα θαη ησλ εηδηθώλ ηερληθώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ επίδνμσλ αλαγλσζηώλ, πνπ επεμεξγάδεηαη 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα κπνξεί λα ηηο πξνζθέξεη ζε καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο 

ρώξνπο ηεο βηβιηνζήθεο γηα λα ελζαξξύλεη ηελ επαθή ηνπ παηδηνύ κε δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο από ηηο 

παζίγλσζηεο θαη ζπλεζηζκέλεο πνπ πξνηείλνληαη ζηα παηδηά (Tδεξόληκν Σηίιηνλ, Φάξη Πόηεξ θαη 

παξόκνηα «εθδνηηθά» θαηλόκελα). Δλ νιίγνηο, κεηέξρεηαη όια ηα κέζα γηα λα εμνηθεηώζεη ηα παηδηά κε 

ηελ αλάγλσζε θαη λα δηακνξθώζεη ελζνπζηώδεηο αλαγλώζηεο. Έλαο δεύηεξνο ξόινο, όρη απνθνκκέλνο 

από ηνλ πξώην, πξέπεη λα είλαη εθείλνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξεπλεηή, ηνπ απηόλνκνπ καζεηή ζε 

ζέζε λα θηλείηαη αλάκεζα ζε πεγέο έληππεο, ειεθηξνληθήο ή πιηθήο κνξθήο. Δίλαη όια «αδξαλή» 

ζηνηρεία πνπ ν βηβιηνζεθνλόκνο κε επηδεμηόηεηα θαη εκπεηξία «εθζέηεη» πξάγκαηη κπξνζηά ζηα κάηηα 

ησλ λέσλ, ηνπο δίλεη δσή ζπλδένληάο ηα θαη ππνδεηθλύνληαο δηαδξνκέο έξεπλαο θαη δπλαηέο εμειίμεηο, 
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εγείξνληαο πεξηέξγεηα θαη πάζνο. Βνεζώληαο θαζεγεηέο θαη καζεηέο λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζε έλαλ 

θόζκν πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ ιαβύξηλζνο ρσξίο έμνδν γηα όπνηνλ δελ έρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

θαη πνπ αληηζέησο νδεγεί αθόκα θαη ηνπο κηθξόηεξνπο αλαγλώζηεο, κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε, 

ζηελ αλαθάιπςε δηαξθώο λέσλ νξηδόλησλ». 

 

Πνηέο είλαη νη εθηθηέο ζηξαηεγηθέο γηα όζνπο θαζνδεγνύλ ζηνλ θόζκν ηεο αλάγλσζεο; 

«Καη’ αξρήλ ν βηβιηνζεθνλόκνο δηαβάδεη πάξα πνιύ, θπξίσο ινγνηερληθά θείκελα. Δλίνηε γλσξίδεη ζε 

βάζνο πνηα κπζηζηνξήκαηα έρνπλ εθπαηδεπηηθή αμία, πνηα είλαη απαηηεηηθά ή πην αλάιαθξα, πνηα 

ζίγνπλ επαίζζεηα ζέκαηα (ελδνζρνιηθή βία, ζάλαηνο, αλάπηπμε...). Έπεηηα ελεκεξώλεηαη γηα 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά, πξνζθέξεη βνήζεηα ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ όπνπ εξγάδεηαη, γλσξίδεη 

θαη μέξεη λα δηδάζθεη κεζνδνινγίεο έξεπλαο ζην ζρνιηθό πιαίζην. Σε παγθόζκην επίπεδν έρνπλ 

ππνινγηζηεί 60 δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαζνδήγεζεο. Σηελ Πάληνβα ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ 

θαζεγεηώλ ηεθκεξησηώλ θαη όπνηνπ αλαδεηάεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηελ πιεξνθνξηαθή παηδεία 

βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ “six big skills” [έμη κεγάιεο δεμηόηεηεο] ηνπ Eisenberg θαη Berkowitz, πνπ 

πξνβιέπεη ζπζηεκαηηθή θαη ζηαδηαθή πξνζέγγηζε γηα λα θαηαζηήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο «ηθαλνύο» λα 

ρεηξίδνληαη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα θαη λα πξνζπαζνύλ λα ην επηιύζνπλ». 

 

Πώο έρεη αιιάμεη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο; 

«Τν δήηεκα είλαη ζρεηηθά λέν γηα ην αληηθείκελν θαη κειεηήζεθε από ην δεύηεξν κηζό ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80 όηαλ εθπνλήζεθε κία κέζνδνο, πνπ βαζίζηεθε αξρηθά ζε πέληε βήκαηα, ζηα νπνία αξγόηεξα 

πξνζηέζεθε έλα έθην, γηα λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ κε αθεηεξία ηηο πεγέο, ελώ ξπζκίζηεθε θαη γηα ηελ αλαδήηεζε πνιπκέζσλ. Ξεθηλάεη 

θαλείο από ηελ επηζήκαλζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα λα πεξάζεη κεηά ζηελ αλαδήηεζε ησλ πεγώλ, ζηε 

δηεξεύλεζε ησλ επηζεκαλζέλησλ, ζηε δηαηύπσζε κίαο πην ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ζηελ επηινγή όζσλ 

ζεσξνύληαη ρξήζηκεο κέρξη ηελ ηειηθή θάζε ηεο έξεπλαο. Τν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ εξώηεζε: όζα έρσ βξεη αληαπνθξίλνληαη ζην 

αξρηθό εξώηεκα; Πξόθεηηαη γηα ζηάδηα πνπ κπνξεί λα είλαη πνιύπινθα, αιιά δελ βιέπνπλ ηνλ καζεηή 

κεκνλσκέλα: απηόο εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην απηό θαζεαπηό εθπαηδεπηηθό – ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε – 

θαη θαζνδεγείηαη βήκα πξνο βήκα από ηνλ βηβιηνζεθνλόκν, ηνλ νπνίν εκείο θαινύκε αθξηβώο 

ηεθκεξησηή γηαηί ελεξγνπνηεί ηα ηεθκήξηα, ιέμε πνπ εηπκνινγηθά πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό ξήκα 

docere, δηδάζθσ, καζαίλσ. Καη γη’ απηόλ αθξηβώο ην ιόγν εμππεξεηεί ην πιηθό ηεο βηβιηνζήθεο». 

 

Είλαη ζηάδηα ηεο δνπιεηάο πνπ ήηαλ άγλσζηα ζηα παηδηά θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο κέρξη πξηλ 

από κεξηθέο δεθαεηίεο 

«Μία ζεηηθή εμέιημε ππήξμε. Ωζηόζν δελ έρεη αιιάμεη ε βαζηθή δηαηύπσζε ηεο κεζνδνινγίαο, πνπ 

ζήκεξα ζπκβαδίδεη κε ηελ νινέλα θαη πην δηαδεδνκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη κία ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ζεκειηώδεο γηα λα παξαδώζνπκε ζηνπο καζεηέο θάζε ειηθίαο ηελ πεξίθεκε 

«εξγαιεηνζήθε», πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θηλεζνύλ ζηελ θνηλσλία ηεο ππεξθνξησκέλεο ζε 
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πιεξνθνξίεο γλώζεο. Αιιά ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ δελ παξάγεη γλώζε. Να γηαηί ζε ζρνιηθή 

ειηθία ν βηβιηνζεθνλόκνο απνηειεί έλα είδνο ππμίδαο, κία βνήζεηα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό γηα κία 

ζπγθξνηεκέλε θαη θξηηηθή γλώζε». 

 

Τν πξόβιεκα πξνζαλαηνιηζκνύ έρεη επηδεηλσζεί κε ην δηαδίθηπν. Οη ζπνπδαζηέο ην 

ρξεζηκνπνηνύλ επξέσο, ζπρλά εθκεηαιιεύνληαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαιύηεξα από ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο, αιιά δελ αληηιακβάλνληαη ηα όξηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Πώο 

αληηκεησπίδεηαη έλα εξγαιείν πνπ κεηαβάιιεη ην ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο; 

«Τν δηαδίθηπν είλαη έλα εθπιεθηηθό κέζν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε όινη θαη ζα ην ρξεζηκνπνηνύκε όιν θαη 

πεξηζζόηεξν. Αιιά δπζρέξαλε πεξαηηέξσ ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ κίαο έξεπλαο θαη ηε δπλαηόηεηα λα 

απνθηήζνπκε μεθάζαξεο ηδέεο κέζα ζηε ζάιαζζα ηεο πιεξνθόξεζεο. Τν βαζηθό ζεκείν έγθεηηαη ζην 

λα γλσξίδεηο λα αμηνινγείο ηα ηεθκήξηα θαη ηα θείκελα, μεθηλώληαο από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

εληνπίδνληαη από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Οηθνγέλεηεο, θαζεγεηέο, βηβιηνζεθνλόκνη πξέπεη λα 

επηηύρνπλ έλα είδνο «εζηθήο ζπκκαρίαο» πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο λεόηεξνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ κε ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν ηηο πεγέο ηνπ δηαδηθηύνπ. Σηα καζήκαηά καο ζην Παλεπηζηήκην θάλνπκε ζπρλά 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ ππνγξακκίδνπκε ηνλ θίλδπλν ηεο έξεπλαο ζην δηαδίθηπν ρσξίο 

θξίζε: νη  πξώηεο ζειίδεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε κία έξεπλα πάλσ ζην Οινθαύησκα είλαη ζρεδόλ όιεο 

λενλαδηζηηθνύ ραξαθηήξα θαη ελώ ζηνπο ζπνπδαζηέο γίλεηαη θαλεξόο ν θίλδπλνο κε αμηόπηζησλ ή 

αθόκα θαη παξαπιαλεηηθώλ πεγώλ, ζηνπο λεόηεξνπο καζεηέο πνπ πηζαλόλ εξγάδνληαη ρσξίο 

θαηάιιειε θαζνδήγεζε, απηό ην εκθαλέο ζα κπνξνύζε λα κελ γίλεη αληηιεπηό». 

 

Σην Abano δηεμήρζε ην 38ν Δηεζλέο Σπλέδξην ηεο Έλσζεο Σρνιηθώλ Βηβιηνζεθνλόκσλ. Η 

αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζε θνξπθαίνπο εηδηθνύο ζε δηεζλέο επίπεδν νδήγεζε ζε λέεο 

απνθαιύςεηο «θάησ από ηα θώηα ησλ πξνβνιέσλ»; 

«Τν Σπλέδξην ππήξμε ζεκαληηθή επθαηξία πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο κεηαμύ αληηπξνζώπσλ από 80 

ρώξεο από ηηο πέληε επείξνπο. Όινη όζνη έιαβαλ κέξνο – θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ θαη ζρνιείσλ θάζε 

ηύπνπ, ζρνιηθνί βηβιηνζεθνλόκνη, εηδηθνί ηνπ ρώξνπ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εθδνηηθώλ νίθσλ – 

επηζήκαλαλ ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο θαη δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. 

Υπάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη ζε άιια πιαίζηα, θαζώο θαη ζην 

ηηαιηθό. Αλ θαη ζε καο ε κνξθή ηνπ ζρνιηθνύ βηβιηνζεθνλόκνπ είλαη αθόκα ζθηώδεο, γηαηί δελ έρεη 

ζεζκνζεηεζεί θαη θηλδπλεύεη λα εμαθαληζηεί γηα πάληα, αλ επηθξαηήζεη ε ινγηθή ηεο εμνηθνλόκεζεο κε 

θάζε ηξόπν. Σήκεξα ε Ιηαιία κπνξεί λα παξνπζηάζεη εμαηξεηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε 

όιε ηε ρώξα. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο όκσο δηνξγαλώλνληαη από ελζνπζηώδεηο αλζξώπνπο θαη 

εμαξηώληαη πεξηζζόηεξν από ηελ επαηζζεζία θσηηζκέλσλ ζρνιηθώλ δηεπζπληώλ παξά από 

ζπγθεθξηκέλεο ππνπξγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Φσξίο δηαδξνκέο πνπ λα μεθεύγνπλ από ηνλ 

απηνζρέδην ραξαθηήξα, νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, όηαλ ππάξρνπλ, θηλδπλεύνπλ λα παξακείλνπλ ηόπνη 

ζιηβεξνί θαη ζθνληζκέλνη, ελώ πνιινί λένη ζα ζπλερίζνπλ λα πνξεύνληαη ρσξίο ππμίδα γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο». 


