Δημοτική Βιβλιοθήκη Λακατάμιας
16 χρόνια λειτουργίας και δράσης
Καλημέρα σας,
Θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω στο Δήμο μας όλους εσάς και ιδιαίτερα
τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, δόκτορα Φίλιππο
Τσιμπόγλου, που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μας.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λακατάμιας είναι μια νεαρή βιβλιοθήκη. Ιδρύθηκε το 1990,
η ουσιαστική όμως λειτουργία της άρχισε τον Μάρτιο του 2000 με την πλήρωση
μόνιμης θέσης υπευθύνου.
Με την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επιτεύχθηκαν οι πρώτοι στόχοι, που ήταν η
εκπαίδευση της υποφαινόμενης, η υιοθέτηση βιβλιοθηκονομικού προγράμματος
και η οργάνωση της βιβλιοθήκης.
Εδώ αξίζει να αναφερθώ στον κύριο Κώστα Γεωργίου και στον κύριο Ηλία Μανούχο,
που η βοήθεια, η υποστήριξη και η ενθάρρυνσή τους υπήρξε καταλυτική στα πρώτα
βήματα της Βιβλιοθήκης. Η στενή συνεργασία, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση
ήταν συνέργειες που
Η ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών και μέσων, για τη σωστή, γρήγορη και
ποιοτική εξυπηρέτηση των Δημοτών μας και το συνεχώς αυξανόμενο υλικό και
αναγνωστικό κοινό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δημιούργησαν την ανάγκη για
μεγαλύτερο χώρο με σύγχρονη υποδομή. Ο Δήμος ανταποκρινόμενος σ’ αυτή την
ανάγκη προχώρησε τον Μάρτιο του 2009 σε μεταστέγαση της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης σε νέο χώρο εντός του Δημοτικού Μεγάρου Λακατάμιας.
Η Βιβλιοθήκη δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς επιδιώκοντας την επίτευξη
των παρακάτω στόχων:
Τον συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της
Την οργάνωση του υλικού της ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθεί, να εντοπιστεί κα
να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες
Την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας
Την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της ώστε να ικανοποιούνται οι
ανάγκες των χρηστών.
Την υιοθέτηση εθνικών και διεθνών προτύπων

Την συμμετοχή της σε Συλλογικούς Καταλόγους και τη συνεργασία με άλλες
βιβλιοθήκες.
Την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με βάση τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των
δημοτών.
Την ανάδειξη της Βιβλιοθήκης ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό κέντρο
πληροφόρησης
Την παρακολούθηση των τελευταίων τεχνολογικών και βιβλιοθηκονομικών
εξελίξεων και ενσωμάτωση προτύπων και εξοπλισμού για αποδοτικότερη
λειτουργία
Στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων,
Η Βιβλιοθήκη, όπως είπα προηγουμένως, είναι μηχανογραφημένη με την
υποστήριξη του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ και ταξινομημένη
σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης DEWEY.
Ο κατάλογος της μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο στο cln.com.cy
Διαθέτει αναγνωστήριο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο
και όλα αυτά προσφέρονται για χρήση από το κοινό.
Κάθε χρόνο η Βιβλιοθήκη δανείζει χιλιάδες βιβλία στα μέλη της και δέχεται
οργανωμένες επισκέψεις από εκατοντάδες παιδιά των δημοτικών σχολείων και
νηπιαγωγείων του δήμου μας και της γύρω περιοχής. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία
να ξεναγηθούν στη Βιβλιοθήκη και να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της, να
γνωρίσουν ανθρώπους που ασχολούνται με την παιδική λογοτεχνία, να ακούσουν
παραμύθια, να συζητήσουν. Αρκετά παιδιά μετά από επίσκεψη ξαναέρχονται για να
γίνουν μέλη στη Βιβλιοθήκη.
Κατά καιρούς γίνονται από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη παρουσιάσεις βιβλίων. Επίσης
οργανώνονται ποιητικές βραδιές και τιμητικές εκδηλώσεις για πνευματικούς
ανθρώπους του Δήμου μας.
Επιδιώκοντας να κάνουμε την επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη ακόμα πιο ενδιαφέρουσα,
εντάξαμε στις δραστηριότητες μας τη φιλοξενία στο χώρο της Βιβλιοθήκης
εκθέσεων ζωγραφικής και φωτογραφίας. Έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα
πέντε εκθέσεις.
Από τον Γενάρη του 2013 συστάθηκε, με την εξαιρετική βοήθεια μιας ομάδας
δημοτών μας, η Αναγνωστική Λέσχη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λακατάμιας.
Λειτουργεί σε τακτική βάση (μια φορά το μήνα) στον χώρο μας. Στόχος της
Αναγνωστικής Λέσχης είναι η πνευματική καλλιέργεια και η προσωπική ανάπτυξη
των δημοτών-μελών.

Στις δραστηριότητες της Αναγνωστικής Λέσχης περιλαμβάνονται:
Ανάγνωση-συνανάγνωση-παρουσίαση-σχολιασμός-συζήτηση βιβλίων
Ενασχόληση με τη Λογοτεχνία (Κυπριακή, Ελληνική και Παγκόσμια)
Εκδηλώσεις - Αφιερώματα σε λογοτέχνες
Εξορμήσεις και εκδρομές ειδικού ενδιαφέροντος με ξεναγήσεις και λογοτεχνικά
δρώμενα
Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που εξυπηρετούν τον πιο πάνω σκοπό και στόχους
Η Αναγνωστική Λέσχη της Βιβλιοθήκης Λακατάμιας, έχει διδυμοποιηθεί σε μια
ωραία εκδήλωση που έγινε στο χώρο μας, με την Αναγνωστική Λέσχη Λουτρακίου
Αττικής.
Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στην Αναγνωστική Λέσχη και να αναφερθώ
παρακάτω στη δράση της στα τέσσερα χρόνια που λειτουργεί.
Λογοτέχνες των οποίων τα βιβλία παρουσιάσαμε στη Λέσχη μας:
Θοδωρής Παπαθεοδώρου, Θάλεια Κουνούνη, Γιώργος Λεονάρδος, Κίκα
Πουλχερίου, Ελένη Τσαμαδού, Βασιλική Κουρέα-Σκουτελά, Λουίζα Παπαλοΐζου,
Ρόμα Λιγκότσκα, Λεόντιος Μαχαιράς, Ευφροσύνη Μαντά-Λαζάρου, Μαρία Λουκά,
Αντώνης Σαμαράκης, Βάσος Αριστοδήμου, Νίκος Ορφανίδης, Νίκος Καζαντζάκης,
Βέρα Κορφιώτου, Κώστας Μόντης, Νόελ Μάξερ, Ίρβιν Γιάλομ
Συγγραφείς που ήρθαν και μας επισκέφτηκαν στη Λέσχη μας
Οι γνωστές στους περισσότερους από μας Κίκα Πουλχερίου, Βασιλική ΚουρέαΣκουτελά και Ευφροσύνη Μαντά-Λαζάρου ήρθαν με τα βιβλία τους και έμειναν μαζί
μας ως τακτικά μέλη.
Η Λουίζα Παπαλοΐζου, συγγραφέας της νεότερης γενιάς, μας ήρθε από τη Λεμεσό. Ο
Νίκος Ορφανίδης από τη Λευκωσία. Οι Ελλαδίτισσες συγγραφείς Βίβιαν Φόρτη και
Αγγελική Μπούλιαρη μας ήρθαν από την Αναγνωστική Λέσχη Λουτρακίου με την
οποία διδυμοποιηθήκαμε.
Ο Γιάννης Καλπούζος, γνωστός πεζογράφος και στιχουργός, ήρθε από την Αθήνα σε
μια επίσκεψη-αστραπή ειδικά για τη λέσχη μας. Στη συνάντηση με τον Γιάννη
Καλπούζο συμμετείχαν πολλοί μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Η Αλεξάντρα Ζαμπά, πρόεδρος των Κυπρίων Ιταλίας, μας έφερε από τη Ρώμη τα νέα
της εκεί παροικίας και έκανε μια εισήγηση για τον ρόλο της ποίησης στη ζωή μας.

Εκδρομές ειδικού λογοτεχνικού ενδιαφέροντος
Με τα μέλη της Αναγνωστικής Λέσχης οργανώσαμε εξορμήσεις στην Καλαβασό,
στον Καλοπαναγιώτη, στη Βάσα Κοιλανίου, στα Λεύκαρα, στις Πλάτρες, στον Αγρό,
στη Δερύνεια, στον Μουτουλά, στο Άρσος. Ξεναγηθήκαμε, γνωρίσαμε τους τόπους
και τους ανθρώπους και πήραμε την ευκαιρία να κάνουμε αφιερώματα σε
μεγάλους ποιητές σαν τον Καβάφη και τον Σεφέρη, αλλά και να γνωρίσουμε
παλαιότερους αλλά και νεότερους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας σαν τον
Νέαρχο Κληρίδη, την Έλλη Παιονίδου, τον Κώστα Μόντη, την Κλαίρη Αγγελίδου, τον
Κυριάκο Χαραλαμπίδη τον Γιώργο Φιλίππου-Πιερίδη, τη Βασιλική Κουρέα-Σκουτελά
και τη Μαρία Λουκά, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άντλησαν έμπνευση από τα
μέρη αυτά.
Ασχοληθήκαμε επίσης με θέματα όπως την κατεχόμενη Αμμόχωστο ή το αμπέλι και
τα προϊόντα του μέσα από την ελληνική μας παράδοση. Τα σχέδια δεν σταματούν
εδώ σίγουρα υπάρχει και συνέχεια.
Εκδηλώσεις – αφιερώματα
Ξεκινήσαμε μια σειρά βραδινών εκδηλώσεων για τους δημιουργούς του τόπου μας
και κυρίως του Δήμου μας. Ήδη κάναμε αφιέρωμα στον Βάσο Αριστοδήμου, τον
Αντρέα Θωμά, τον Αντρέα Κωνσταντινίδη, τον Χρυσόστομο Περικλέους. Και έπεται
συνέχεια.
Κάτι για το οποίο αισθανόμαστε χαρά και περηφάνια είναι το Δίχτυο Ανάγνωσης
που εγκαθιδρύσαμε με τα σχολεία της περιοχής μας. Σκοπός να προωθηθεί η
μεταξύ μας επικοινωνία και συνεργασία. Δείγμα αυτής της προσπάθειας είναι η
δημιουργική συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των σχολείων του Δήμου μας, που
απολαμβάνουμε σε θεατρικές σκηνές, απαγγελίες και τραγούδι, στις εκδηλώσεις
μας.
Ξέρουμε ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα σε μια Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση, η καινοτομία και η προσφορά προς τους
δημότες μας όσο το δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών.
Όλοι όμως γνωρίζουμε πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες. Έλλειψη
οικονομικών πόρων, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη χώρων, έλλειψη συντονισμού
και κοινού οράματος μεταξύ πολιτικού και γραφειοκρατικού επιπέδου. Ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση τα προβλήματα έγιναν πιο έντονα. Παρ’
όλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε στόχους.
Θα θέσω προς προβληματισμό στη συζήτησή μας αργότερα, το θέμα της ένταξης
των e-books στο υλικό προς δανεισμό από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Εξ όσων

γνωρίζω δεν υπάρχει πολιτική για το θέμα αυτό τουλάχιστον στις Δημοτικές.
Χρειαζόμαστε καθοδήγηση και υποστήριξη.
Άλλοι στόχοι μας είναι ο διαδανεισμός, η αυτοματοποίηση της φυσικής
καταμέτρησης του υλικού της Βιβλιοθήκης με τη χρήση Barcodes και Scanner, η
λειτουργία ομίλων ειδικού ενδιαφέροντος, και η ψηφιοποίηση τοπικού υλικού.
Με την εξέλιξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας πάντα θα υπάρχουν νέες
προκλήσεις και νέοι στόχοι για τις βιβλιοθήκες, αν θέλουμε να μείνουν στο
προσκήνιο. Εύχομαι και ελπίζω να βρίσκονται οι τρόποι για να υλοποιούνται οι
στόχοι αυτοί.
Εδώ θα ήθελα να κλείσω με τις ευχαριστίες μου προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης
κύριο Δημήτρη Νικολάου για την υποστήριξη,
προς το κύριο Φίλιππο Τσιμπόγλου για όσα μας πρόσφερε κατά τη θητεία του ως
Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, (συνεχίζουμε κύριε
Τσιμπόγλου να χρησιμοποιούμε την κάρτα εξωτερικού χρήστη για να δανείζονται τα
μέλη μας βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κύπρου),
ευχαριστίες προς τον κύριο Ηλία Μανούχο που βρίσκεται πάντα δίπλα μας όταν το
ζητήσουμε (στον οποίο οφείλεται και η δημιουργία του Video που μόλις
παρακολουθήσαμε)
και τέλος ευχαριστώ όλους εσάς τους συναδέλφους που συνεργαστήκαμε κατά
καιρούς και ιδιαίτερα το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΒΕΠ, για την στήριξη των
Δημοτικών Βιβλιοθηκών και τη διοργάνωση αυτής της Ημερίδας.
Ευχαριστώ που με ακούσατε.

