
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Η ' Ενωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων συμμετείχε και αυ
τή τη φορά στην ' Εκθεση Βιβλίου με δικό της περίπτερο. 
Μ* αυτό έγινε προσπάθεια να γίνει μια παρουσία του 
ρόλου του Βιβλίου και των Βιβλιοθηκών σαν βάση για 
Εθνική ανάπτυξη και οικονομία. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας μοιράστηκε ένα 
ερωτηματολόγιο στους επισκέπτες της έκθεσης για να 
δοθεί μια εικόνα των προβλημάτων του κοινού σε σχέση με 
το βιβλίο και της Βιβλιοθήκες. Το ερωτηματολόγιο αυτό 
συμπληρώθηκε από 261 άτομα. 

Ο αριθμός αυτός βέβαια ήταν πολύ περιορισμένος για 
να αποτελέσει μια εμπεριστατωμένη έρευνα στο θέμα 
αυτό. Πέρα από αυτό δεν μπορούσε να μας δώσει την 
εικόνα του προβλήματος πανελλαδικά και ούτε κάλυπτε 
όλα τα κοινωνικά στρώματα. Όμως μας έδωσε αρκετά 
ενδεικτικά στοιχεία. 

Από τους 261 επισκέπτες το 49.4% ήταν άντρες και το 
45,6% γυναίκες, ηλικίας από 13-50 ετών. Κυρίως ήταν 
σπουδαστές, επιστήμονες και υπάλληλοι. 

Όπως φαίνεται από τους πίνακες και μάλιστα το 95% 
περίπου είχε την συνήθεια να διαβάζει και να ενημερώνε
ται κυρίως για γενικά θέματα. 

Τα βιβλία σαν είδος διαβάσματος αποτελούν ένα 
μεγάλο δείκτη (77%) σε σχέση με τα περιοδικά που 
κατέχουν την δεύτερη θέση και τις εφημερίδες. 

Ό σ ο αφορά το είδος των βιβλίων την πρώτη θέση 
κατέχουν τα λογοτεχνικά (61%) και ακολουθούν τα 
επιστημονικά (48%). 

Στον τομέα των σχέσεων μεταξύ κοινού και βιβλιοθή
κης, οι ενδείξεις δεν είναι και τόσο ευχάριστες. Ποσοστό 
21,8% δεν εξυπηρετείται από καμμιά βιβλιοθήκη, ενώ το 
ποσοστό που εξυπηρετείται από Βιβλιοθήκες της γειτο
νιάς του, είναι μόνο 11,1%. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά 
μικρό, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί 
στις ελεύθερες ώρες του από πλευράς Βιβλιοθήκης. 

Ενθαρρυντικό όμως είναι ότι σε σχέση με τις Βιβλιοθή
κες της γειτονιάς ένα ψηλό ποσοστό κοινού, της τάξης 
των 81,2% έχουν την διάθεση να βοηθήσουν στην ίδρυση 
Βιβλιοθηκών. 

Τέλος ένα άλλο σημαντικό μέγεθος είναι ότι στο 
σύνολο του αναγνωστικού κοινού το 94% αγοράζει αυτά 
που διαβάζει. 

Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
ανυπαρξία οργανωμένων βιβλιοθηκών με δυναμική παρέμ
βαση στο χώρο του βιβλίαυ-και την κάλυψη των αναγκών 
όλου του αναγνωστικού κοινού γίνεται φανερή. 

Οι απαντήσεις σε σχέση με τις Βιβλιοθήκες κάνουν 
γνωστή για μια ακόμα φορά την αναγκαιότητα παρέμβασης 
της Πολιτείας για την ανάπτυξη των Βιβλιοθηκών και για 
την ύπαρξη μιας πολιτικής γ ι ' αυτές. 



Δραστηριότητες 
(Δ.Σ., Επιτροπές, Επαρχία) 

' Εχετε τη συνήθεια να διαβάζετε; 

Η συνήθεια για διάβασμα αποκτιέται 
σε μικρή ηλικία; 

Είσθε συνδρομητής σε κάποιο 
ή άλλης φύσεως περιοδικό; 

επαγγελματικό 

Αγοράζετε τακτικά κάποιο περιοδικό 

Τι είδος βιβλία διαβάζετε; 

Διαβάζετε για: 

Πως τα προμηθεύεστε; 

Αν διαβάζετε μυθιστορήματα, 
ποιο είδος κυρίως προτιμάτε; 

Διαβάζετε περισσότερο 
Ελληνικά ή ξένα 
μυθιστορήματα 

' π - ' 

Λογοτεχνικά 
61,7% 
Γενική 
Ενημέρωση 
80,5% 
Από αγορά 

94,6% 

Κλασικά 

52,5% 

Ελληνικά 
55,9% 

Αν διαβάζετε ξένα, τα διαβάζετε: Πρωτότυπα 
• 

Εξυπηρετείστε από κάποια 
Βιβλιοθήκη; 

Είδος εξυπηρετήσεων που 
έχε τε εξασφαλίσει. 

Νιώθετε την έλλειψη της 
Βιβλιοθήκης 

Γνωρίζετε αν γίνονται 
ενέργειες για ίδρυση 
Βιβ/θήκης, στο χώρο σας; . 

Θα θέλατε να ενώσετε 
τις προσπάθειες σας 
στις ενέργειες που γίνον-
νται ή που πρόκειται 
να γίνουν για ίδρυση 
Βιβ/κης στο χώρο σας; 

23,8% 

Στη γειτονιά 

11,1% . 

Δανεισμός 

32,2% 

Στη Γει
τονιά 
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25,7 

ΝΑΙ · 
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Ι ΝΑΙ 
95% 
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32,6% 
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Επιστημ/κά 
48,3% 
Σπουδές 

32,2% 
Δανεισμός 
από φίλους 
27,2% 

Πρωτοπο
ριακά 
36,8% 

Ξένα 
48,7% 
Μετάφραση 
70,5% 

Στο τόπο 
επαγ/ματος 
11,5% 

Διάβασμα 
επί τόπου 
29,9% 

Τόπο 
Επαγ/ματος 
14,2% 

ΟΧΙ 
63,2% 

ΟΧΙ 
8% 

ΟΧΙ 
1,5% 

16,5% 

60,2% 

31,8% 

Ιστορικά 
36% 
Επάγγελμα 

25.7% 
Δανεισμός 
από βιβ/κη 
11,5% 

Επιστ/κής 
Φαντασίας 
23,4% 

Στον τόπο 
σπουδών 
24,5% 

Βιβλιογρα

Είδος 
Εφημερίδες: 48,3% 
Περιοδικά: 53,6% 
Βιβλία: 77,4% 

Ψυχαγωγία 

62,1% 

Αστυνομικά " Αλλα 

14,2% 20,3% 

„ 

Αλλού Πουθενά 

13,8% 21,8% 

' Αλλες 
φικές πληρ/ρίες(Φωτ/φα κτλ.) 
26,8% 

Τόπο 
Σπουδών 
13,4% 

4,6% 


