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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία «Κοινωνικός Αποκλεισµός και Βιβλιοθήκες» αποτελεί την πτυχιακή 

εργασία της σπουδάστριας Πολίτη Πανώριας  (Α.Μ. 98/013) του Τµήµατος 

Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, µε επιβλέπουσα 

καθηγήτρια την κα Χατζηµαρή  Στέλλα . 

Κίνητρο για την εκπόνησή της αποτέλεσαν η κοινωνική διάσταση του θέµατός 

της και το γεγονός ότι βασικός στόχος του επαγγέλµατος του βιβλιοθηκονόµου και 

του επιστήµονα της πληροφόρησης πρέπει πάντα να είναι η παροχή ελεύθερης 

πρόσβασης όλων στο υλικό των βιβλιοθηκών ανεξάρτητα από οποιονδήποτε 

περιορισµό. 

Σκοπός της εργασίας είναι να τονιστεί η ύπαρξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, 

ποιες είναι αυτές, να γίνουν προτάσεις για το ποιες υπηρεσίες, ποια υλικά και ποια 

προγράµµατα µπορούν να τους προσφέρουν οι βιβλιοθήκες, ενώ παράλληλα να δοθεί 

και µία πρώτη εικόνα της ελληνικής πραγµατικότητας. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις 

λαϊκές - δηµόσιες βιβλιοθήκες διότι είναι οι βιβλιοθήκες που είναι κατεξοχήν ανοιχτές 

προς όλους -λόγω του ρόλου που καλούνται να διαδραµατίσουν µέσα στην 

κοινότητα- και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα άτοµα που ανήκουν στις 

προαναφερθείσες οµάδες. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, συγκεκριµένα, αναφέρθηκαν όλες οι βιβλιοθήκες 

που έχουν τέτοια δραστηριότητα ανεξάρτητα από το είδος τους. Και αυτό διότι η 

προσπάθεια των ελληνικών βιβλιοθηκών για πρόσβαση στις πληροφορίες από την 

πλευρά των ευπαθών κοινωνικών οµάδων βρίσκεται σε πρωτόλειο στάδιο και θα 

πρέπει να υπάρξει πολύ συντονισµένη δραστηριότητα, ούτως ώστε να φτάσουµε σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 

Επιπλέον, αξίζει να τονιστεί ότι για την εκπόνηση της εργασίας µελετήθηκε η 

σχετική βιβλιογραφία -κύρια από το ∆ιαδίκτυο- ενώ για τη βιβλιογραφική υποστήριξή 

της δηµιουργήθηκε αντίστοιχη Βάση στο πρόγραµµα «Procite» µε το πρότυπο Ansi-

Am National Standards.        

Τα κεφάλαια αυτής της εργασίας πραγµατεύονται τα εξής ζητήµατα: Στο 1ο  

κεφάλαιο αναφέρεται ο ρόλος που καλούνται να διαδραµατίσουν οι λαϊκές 

βιβλιοθήκες βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών για λαϊκές βιβλιοθήκες που εξέδωσε 

η IFLA, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σηµασία της ελεύθερης πρόσβασης - και µέσα από 

τον κώδικα ηθικής της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών.  



 6 

Το 2ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και ποια είναι 

εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που τις κάνουν επιρρεπείς στον κοινωνικό αποκλεισµό.  

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής και εµπεριστατωµένη αναφορά των 

υπηρεσιών, των υλικών και των προγραµµάτων που µπορούν να προσφέρουν οι 

βιβλιοθήκες στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αλλά και των δραστηριοτήτων 

βιβλιοθηκονοµικών ενώσεων, βιβλιοθηκών ή άλλων φορέων που έχουν ήδη λάβει 

χώρα σε αυτό το πεδίο. Οι υπηρεσίες, τα υλικά και τα προγράµµατα που προτείνεται 

να υλοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κάθε οµάδας προέρχονται είτε 

από τη βιβλιογραφία είτε από προσωπικές σκέψεις και απόψεις της γράφουσας.     

Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται η ελληνική πραγµατικότητα σε σχέση τόσο 

µε τη γενική εικόνα των εν δυνάµει χρηστών των βιβλιοθηκών όσο και µε τα κρατικά 

προγράµµατα και τη δραστηριότητα των ελληνικών βιβλιοθηκών που στοχεύουν 

στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού. Τέλος, να σηµειωθεί ότι για τη 

συλλογή των στοιχείων του 4ου κεφαλαίου υπήρξε επικοινωνία µε λαϊκές βιβλιοθήκες 

και άλλους φορείς πληροφόρησης που έχουν σελίδα στο ∆ιαδίκτυο και ήταν, 

εποµένως, πιο εύκολη η επικοινωνία µαζί τους. Αποστάλθηκαν έξι µηνύµατα µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ λήφθηκαν µόνο δύο απαντήσεις (σ.σ. η εργασία 

συνοδεύεται και από δισκέτα, η οποία περιέχει το κείµενο σε µορφή Word). 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια, την κα 

Σ. Χατζ ηµαρή , για όλο το ενδιαφέρον που έδειξε, τον κ. Γ. Γλωσσιώτη  για τη βοήθειά 

του στην αναζήτηση και στη συλλογή κάποιου υλικού, τους κ.κ. Ευ. Αράµπαλη, Κ. 

Μάντεση, Α. Παπάζογλου, Φ. Στεφανίδη και Α. Τασιοπούλου  -βιβλιοθηκονόµους και 

µη- που, απαντώντας στα ερωτήµατά µου, έδωσαν σηµαντικά στοιχεία για τη 

δραστηριότητα των ελληνικών βιβλιοθηκών και τέλος, εκείνους που έδειξαν έµπρακτα 

τη συµπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας. 
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1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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«Η λαϊκή βιβλιοθήκη, η τοπική πύλη στη γνώση, προσφέρει τους βασικούς 

όρους για τη δια βίου µάθηση, την ανεπηρέαστη λήψη αποφάσεων και την 

πολιτιστική ανάπτυξη τόσο των ατόµων όσο και των κοινωνικών οµάδων».  

           (IFLA/UNESCO “Public Library Manif esto”, 1994)  

 

 

1.1  ∆ιακήρυξη της Unesco για τις λαϊκές βιβλιοθήκες 

 

Η ∆ιακήρυξη παρατίθεται εδώ στη µορφή που εκδόθηκε τελευταία, το 

1972. Παραµένει ακόµη και τώρα ένα χρήσιµο κείµενο αναφοράς σχετικά µε 

τη θέση της λαϊκής βιβλιοθήκης µέσα στην κοινότητα. 

Θα προηγηθεί όµως µια προσπάθεια σύντοµου ορισµού της λαϊκής 

βιβλιοθήκης. Οι λαϊκές βιβλιοθήκες είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Υπάρχουν 

σε πολλές κοινωνίες, µε διαφορετικό πολιτισµό και σε διαφορετικά στάδια 

ανάπτυξης. Παρ’ όλο που η ποικιλία στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας τους έχει 

ως αποτέλεσµα τις διαφορές στις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά και στον 

τρόπο που αυτές οι υπηρεσίες διανέµονται, έχουν συνήθως κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ως επί το πλείστον τα εξής: Η λαϊκή βιβλιοθήκη 

είναι ένας οργανισµός που ιδρύεται, υποστηρίζεται και χρηµατοδοτείται από 

την κοινότητα είτε µέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την εθνική 

κυβέρνηση, είτε µέσα από άλλους οργανισµούς της κοινότητας. Προσφέρει 

πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση µέσα από πηγές και υπηρεσίες 

και είναι διαθέσιµη σε όλα τα µέλη της κοινότητας ανεξάρτητα από φυλή, 

εθνικότητα, ηλικία, θρησκεία, γλώσσα, σωµατική αναπηρία, οικονοµική και 

επαγγελµατική κατάσταση ή σπουδές. 

Οι πρωταρχικοί στόχοι της λαϊκής βιβλιοθήκης είναι να προσφέρει πηγές 

και υπηρεσίες σε µία σειρά από µέσα, µε σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

τόσο των ατόµων όσο και των οµάδων για πληροφόρηση και προσωπική 

ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένων της ψυχαγωγίας και της χαλάρωσης. (1)  
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1.1.1  Unesco και λαϊκές βιβλιοθήκες 

 

Ø Ο Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των 

Ηνωµένων Εθνών (Unesco) ιδρύθηκε για την προώθηση της ειρήνης και της 

πνευµατικής ευηµερίας, επιδρώντας στη σκέψη ανδρών και γυναικών. 

Ø Με αυτή τη διακήρυξη η Unesco διατρανώνει την πεποίθησή της ότι η λαϊκή 

βιβλιοθήκη είναι ζωτική δύναµη για την εκπαίδευση, τον πολιτισµό και την 

πληροφόρηση, αλλά και ουσιαστικός παράγοντας για την εδραίωση της 

ειρήνης και της κατανόησης µεταξύ των λαών και των εθνών. (1)  

 

 

1.1.2  Η λαϊκή βιβλιοθήκη 

 

Ένας δηµοκρατικός θεσµός για την εκπαίδευση, τον πολιτισµό και την 

πληροφόρηση.  

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη είναι µία έµπρακτη απόδειξη της πεποίθησης της 

δηµοκρατίας στην καθολική εκπαίδευση που αποτελεί συνεχή και δια βίου 

διαδικασία για την εκτίµηση των επιτευγµάτων της ανθρωπότητας στον 

τοµέα της γνώσης και του πολιτισµού. 

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη είναι το κύριο µέσο µε το οποίο η καταγραφή των 

σκέψεων και των ιδεών του ανθρώπου και η έκφραση της δηµιουργικής του 

φαντασίας γίνονται προσιτές σε όλους δίχως περιορισµούς. 

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη ενδιαφέρεται για την ανανέωση του πνεύµατος των 

ανθρώπων θέτοντας στη διάθεσή τους βιβλία για ψυχαγωγία και 

ευχαρίστηση, βοηθώντας το σπουδαστή και παρέχοντας ενηµερωµένη 

τεχνική, επιστηµονική και κοινωνιολογική πληροφόρηση. 

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη πρέπει να ιδρύεται µε σαφή νοµική διαδικασία, σε ένα 

πλαίσιο που να διασφαλίζει την παροχή των υπηρεσιών της σε εθνικό 

επίπεδο. Η συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκών είναι νοµικά 

κατοχυρωµένη, έτσι ώστε όλο το υλικό τους σε εθνικό επίπεδο να 

χρησιµοποιείται πλήρως και να είναι στη διάθεση οποιουδήποτε αναγνώστη. 
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Ø Θα πρέπει να συντηρείται αποκλειστικά από δηµόσιους πόρους και δεν θα 

πρέπει να γίνεται καµία άµεση χρέωση σε κανένα για τις υπηρεσίες της. 

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη, για να εκπληρώσει τους σκοπούς της, πρέπει να είναι 

άµεσα προσιτή και να έχει τις πόρτες της ανοιχτές για ελεύθερη και ισότιµη 

χρήση από όλα τα µέλη της κοινότητας ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, 

εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, θρησκεύµατος, γλώσσας, κοινωνικής θέσης 

και εκπαιδευτικού επιπέδου. (1) 

 

 

1.1.3  Μέσα και υπηρεσίες 

 

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη πρέπει να προσφέρει στους ενήλικες και στα παιδιά την 

ευκαιρία να έρχονται σε επαφή µε την εποχή τους, να αυτοµορφώνονται 

συνεχώς και να ενηµερώνονται για την πρόοδο στις επιστήµες και στις 

τέχνες. 

Ø Το περιεχόµενό της θα πρέπει να είναι η ζωντανή απόδειξη της εξέλιξης στη 

γνώση και στον πολιτισµό που διαρκώς αναθεωρείται, ενηµερώνεται και 

παρουσιάζεται µε ελκυστικό τρόπο. Μ’ αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει τους 

ανθρώπους να σχηµατίσουν τη δική τους γνώµη και να αναπτύξουν τις 

δηµιουργικές και κριτικές τους ικανότητες καθώς και τις δυνατότητες 

κατανόησης. Η λαϊκή βιβλιοθήκη ενδιαφέρεται για τη µετάδοση των 

πληροφοριών και των ιδεών σε οποιαδήποτε µορφή µπορεί να 

εκφράζονται. 

Ø Τα βιβλία, τα περιοδικά και οι εφηµερίδες παραµένουν τα πιο σηµαντικά 

µέσα των λαϊκών βιβλιοθηκών, αφού ο έντυπος λόγος υπήρξε για αιώνες το 

αποδεκτό µέσο για τη διακίνηση της γνώσης, των ιδεών και της 

πληροφόρησης. 

Ø Η επιστήµη όµως έχει δηµιουργήσει νέες µορφές καταγραφής που θα 

αποτελέσουν αυξανόµενο µέρος της συλλογής της λαϊκής βιβλιοθήκης. Σε 

αυτές συµπεριλαµβάνονται τα έντυπα σε σµίκρυνση για συνεπτυγµένη 

αποθήκευση και µεταφορά, τα φιλµ, οι διαφάνειες, το ηχογραφηµένο υλικό 
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και οι βιντεοκασέτες για ενήλικες και παιδιά - µαζί µε τον αναγκαίο 

εξοπλισµό για ατοµική χρήση και για πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Ø Το σύνολο της συλλογής θα πρέπει να περιλαµβάνει υλικό πάνω σε όλα τα 

θέµατα και να ικανοποιεί όλα τα ενδιαφέροντα σε διαφορετικά µορφωτικά ή 

πολιτιστικά πρότυπα. 

Ø Όλες οι γλώσσες που χρησιµοποιούνται σε µια κοινότητα θα πρέπει να 

αντιπροσωπεύονται και θα πρέπει να υπάρχουν βιβλία παγκόσµιου 

ενδιαφέροντος στις πρωτότυπες γλώσσες τους. 

Ø Το κτίριο µιας λαϊκής βιβλιοθήκης πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο, 

µε πρόσβαση για όσους έχουν φυσική αναπηρία, και να είναι ανοιχτό σε 

ώρες που εξυπηρετούν το χρήστη. Το κτίριο, η διακόσµηση και η επίπλωσή 

του θα πρέπει να είναι ελκυστικά, φιλικά και φιλόξενα. Επίσης, πρέπει να 

είναι ελεύθερη και άµεση η πρόσβαση στα ράφια από τους αναγνώστες. 

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη είναι ένα φυσικό πολιτιστικό κέντρο για την κοινότητα, 

το οποίο συνδέει ανθρώπους µε παρόµοια ενδιαφέροντα. Εποµένως, είναι 

αναγκαίος ο χώρος και ο εξοπλισµός για εκθέσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, 

µουσικές εκδηλώσεις και κινηµατογραφικές προβολές τόσο για τους 

ενήλικες όσο και για τα παιδιά. 

Ø Παραρτήµατα της βιβλιοθήκης και κινητές βιβλιοθήκες πρέπει να υπάρχουν 

στις αγροτικές περιοχές και στα προάστια. 

Ø Εκπαιδευµένο και ικανό προσωπικό σε επαρκή αριθµό είναι ζωτικό για την 

επιλογή και την οργάνωση του υλικού και την εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Ειδική εκπαίδευση θα απαιτηθεί για πολλές δραστηριότητες, όπως είναι η 

απασχόληση µε τα παιδιά ή τις οµάδες µειονεκτούντων, το οπτικοακουστικό 

υλικό και η διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. (1) 

 

 

1.1.4  Χρήση από παιδιά 

 

Ø Η απόλαυση των βιβλίων και η συνήθεια της χρήσης της βιβλιοθήκης και 

του υλικού της αποκτώνται πιο εύκολα στα πρώτα χρόνια της ζωής. Η λαϊκή 

βιβλιοθήκη, εποµένως, έχει ένα ιδιαίτερο καθήκον να παρέχει την ευκαιρία 
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για φιλική και ατοµική επιλογή των βιβλίων και του άλλου υλικού από την 

πλευρά των παιδιών. Θα πρέπει να παρέχονται ειδικές συλλογές και, αν 

είναι δυνατόν, ξεχωριστά τµήµατα. Η παιδική βιβλιοθήκη µπορεί τότε να 

γίνει ένας ζωντανός χώρος γεµάτος ερεθίσµατα, όπου διάφορες 

δραστηριότητες θα γίνονται πηγή πολιτιστικής έµπνευσης. (1) 

 

 

1.1.5  Χρήση από µαθητές 

 

Ø Μαθητές όλων των ηλικιών πρέπει να µπορούν να βασίζονται στη λαϊκή 

βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να συµπληρώνουν τις δυνατότητες και τα µέσα που 

τους παρέχονται από τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Όσοι ακολουθούν ατοµικές 

σπουδές, θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε βιβλία και 

πληροφόρηση ολοκληρωτικά από τη λαϊκή βιβλιοθήκη. (1) 

 

 

1.1.6  Ο ανάπηρος αναγνώστης 

 

Ø Υπάρχει αυξανόµενη φροντίδα για την ευηµερία των ηλικιωµένων και όλων 

των µειονεκτούντων ατόµων. Προβλήµατα µοναξιάς αλλά και κάθε είδους 

πνευµατικές και φυσικές αναπηρίες µπορούν να ανακουφιστούν µε πολλούς 

τρόπους από τη λαϊκή βιβλιοθήκη. 

Ø Βελτιωµένοι τρόποι πρόσβασης, παροχή µηχανικών βοηθηµάτων 

ανάγνωσης, βιβλία µε µεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή και 

µαγνητοφωνηµένα, υπηρεσίες σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα και προσωπική 

εξυπηρέτηση στο σπίτι είναι µερικοί από τους τρόπους που µπορεί η λαϊκή 

βιβλιοθήκη να επεκτείνει τις υπηρεσίες της σε αυτούς που την έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη. (1) 
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1.1.7  Η λαϊκή βιβλιοθήκη µέσα στην κοινότητα 

 

Ø Η λαϊκή βιβλιοθήκη θα πρέπει να έχει ενεργητική και θετική παρουσία, να 

διακηρύττει την αξία των υπηρεσιών της και να ενθαρρύνει τη χρήση της. 

Ø Θα πρέπει να συνδέεται µε άλλα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των σχολείων, οµάδων εκπαίδευσης 

ενηλίκων, οµάδων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αυτών που 

ενδιαφέρονται για την προώθηση των τεχνών. 

Ø Θα πρέπει να επαγρυπνεί ως προς τον εντοπισµό των νέων αναγκών και 

ενδιαφερόντων µέσα στην κοινότητα, όπως είναι η δηµιουργία οµάδων µε 

ειδικές αναγνωστικές απαιτήσεις και νέα ενδιαφέροντα που θα πρέπει να 

αντιπροσωπεύονται στις συλλογές της βιβλιοθήκης και στις δραστηριότητές 

της. (1) 

 

 

1.2  Υπηρεσίες λαϊκών βιβλιοθηκών 

 

Αυτή η ενότητα εξετάζει τις υπηρεσίες που συνήθως παρέχουν λαϊκές 

βιβλιοθήκες ή που θα µπορούσαν να σχεδιάσουν να παρέχουν - αν θέλουν να 

πετύχουν τους στόχους τους. Αυτό τίθεται ως πρωτεύον ζήτηµα γιατί η 

εκτίµηση των δυνατοτήτων των λαϊκών βιβλιοθηκών πρέπει να προηγείται σε 

οποιαδήποτε περίπτωση παροχών και διαχείρισης των απαιτούµενων πόρων.  

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες θα πρέπει να είναι εξίσου στη διάθεση όλων των 

µελών της κοινότητας, χωρίς διάκριση φυλής, χρώµατος, εθνικότητας, ηλικίας, 

φύλου, θρησκείας, γλώσσας, κοινωνικής θέσης ή εκπαιδευτικού επιπέδου. Ο 

τόπος κατοικίας ή η ύπαρξη φυσικών αναπηριών δεν θα πρέπει να είναι 

φραγµός σε όποιον επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης: 

Όταν οι αναγνώστες δεν µπορούν να έρθουν στην βιβλιοθήκη, ίσως είναι 

ανάγκη να φέρουµε τη βιβλιοθήκη κοντά τους. Επειδή όµως οι πόροι δεν είναι 

ποτέ απεριόριστοι, η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ώστε να 

αποδίδεται το µέγιστο όφελος στις κοινότητές τους. Κάθε βιβλιοθήκη, 

εποµένως, θα πρέπει να παρέχει µια σειρά υπηρεσιών, η ποικιλία και το βάθος 
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των οποίων να ταιριάζει απόλυτα στις τοπικές ανάγκες. Η κατανοµή των 

πόρων θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσµού στο 

σύνολό του και όχι µόνο στις απαιτήσεις των καθηµερινών χρηστών της 

βιβλιοθήκης.  

Οι κοινότητες που εξυπηρετούνται από λαϊκές βιβλιοθήκες 

περιλαµβάνουν πολλούς ανθρώπους που δεν είναι χρήστες της βιβλιοθήκης 

και που ίσως να µη γίνουν ποτέ χρήστες αν δεν εντοπιστούν οι ανάγκες  τους 

και δεν υπάρξει πρόβλεψη για την ικανοποίησή τους. Οι προσφερόµενες 

υπηρεσίες πρέπει να προωθηθούν θετικά και να διαφηµιστούν, ούτως ώστε οι 

άνθρωποι να αρχίσουν να αντιλαµβάνονται µε ποιους τρόπους µπορούν οι 

βιβλιοθήκες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Οι στενοί δεσµοί µε τον 

τοπικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, µε οµάδες ενδιαφερόντων 

κάθε είδους, και ιδιαίτερα µε τα σχολεία, θα συµβάλουν σε αυτό. Έτσι, «η 

έρευνα αγοράς» και «η τεχνική της αγοράς» είναι δύο σηµαντικές υπηρεσίες, 

οι οποίες βοηθούν τη βιβλιοθήκη να συνάψει στενούς δεσµούς µε το κοινό 

της. Χωρίς αυτές, οι άλλες υπηρεσίες δεν θα καταφέρουν να αποδώσουν στο 

µέγιστο βαθµό.  

Η αρχική λειτουργία της λαϊκής βιβλιοθήκης, το να παρέχει δηλαδή µια 

συλλογή βιβλίων και περιοδικών για χρήση και µέσα στο χώρο της 

βιβλιοθήκης και αλλού, έχει γίνει πυρήνας µιας µεγάλης ποικιλίας από 

δυνατότητες. Ποικίλλει από τόπο σε τόπο και συχνά υποστηρίζει ή 

συµπεριλαµβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες πολιτιστικές, 

ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς.  

Παράγοντες που έχουν παίξει ρόλο στην εισαγωγή πρόσθετων 

υπηρεσιών από τη λαϊκή βιβλιοθήκη είναι: 

Ø Η αυξανόµενη ποικιλία των µέσων επικοινωνίας και των µεθόδων 

παρουσίασης και αναπαραγωγής. 

Ø Η επιθυµία να αξιοποιούνται οι συλλογές της βιβλιοθήκης και να 

ικανοποιούνται τα ενδιαφέροντα των χρηστών µέσα από διαλέξεις, εκθέσεις 

και εκδόσεις. 

Ø Η λογική επέκταση της ενηµέρωσης, η οποία αποτελεί λειτουργία της 

βιβλιοθήκης, σε ενιαία υπηρεσία πληροφοριών για την κοινότητα. 
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Ø Η µεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών διαφόρων οµάδων και ατόµων και 

η πιο δηµιουργική αξιολόγηση της συνεισφοράς των λαϊκών βιβλιοθηκών 

για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

Ø Η αναγνώριση της σηµασίας που έχει η ανάπτυξη στενότερων δεσµών 

µεταξύ βιβλιοθήκης και κοινότητας. 

Ø Η σηµασία της µέγιστης δυνατής χρήσης των κτιρίων της βιβλιοθήκης για 

την κάλυψη πολλών δραστηριοτήτων µέσα στην κοινότητα. (1) 

 

 

1.2.1  Κατάλογος υπηρεσιών 

 

Όταν σχεδιάζονται και αναπτύσσονται οι λαϊκές βιβλιοθήκες, πρέπει να 

προσεχτούν οι ακόλουθες υπηρεσίες. Πολλές είναι ήδη υπόθεση ρουτίνας, 

άλλες είναι λιγότερο οικείες. Μερικές προϋποθέτουν έξοδα, οι περισσότερες 

όµως απαιτούν πιο ορθολογική χρήση των µέσων που ήδη υπάρχουν. (1) 

 

 

1.2.1.1  Υλικό για δανεισµό και υλικό αναφοράς 

 

Ø Βιβλία και περιοδικά, ηχογραφηµένο υλικό, βιντεοκασέτες, παιχνίδια, 

προγράµµατα Η/Υ, εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό για δανεισµό σε 

άτοµα ή οµάδες.  

Ø Βιβλία για γρήγορη ενηµέρωση και αρχεία πληροφοριών για χρήση µέσα 

στη βιβλιοθήκη. 

Ø Μία συλλογή καθιερωµένων έργων και οπτικοακουστικό υλικό διαφόρων 

ειδών για χρήση αναφοράς και έρευνας µέσα στη βιβλιοθήκη. Η έκταση 

αυτής της συλλογής θα εξαρτηθεί από το µέγεθος της βιβλιοθήκης. (1) 
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1.2.1.2  Βοηθήµατα για το δανεισµό 

 

Ø Κατάλογοι που ταυτίζουν και εντοπίζουν το διαθέσιµο υλικό. Βιβλιογραφίες 

που παραπέµπουν σε ευρύτερες συλλογές. Προτάσεις για βιβλία πάνω σε 

ειδικά θέµατα για ενηµέρωση, αγορά ή δωρεάν διανοµή. 

Ø ∆υνατότητα για τους χρήστες να ζητούν ή να κάνουν κράτηση βιβλίων και 

άλλου υλικού που δεν υπάρχει ή που δεν είναι άµεσα διαθέσιµο και 

υποχρέωση εκ µέρους της βιβλιοθήκης να φέρνει αυτό το υλικό σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα από τη στιγµή που ζητήθηκε και να πληροφορεί τους 

ενδιαφερόµενους πότε ακριβώς θα είναι στη διάθεσή τους. 

Ø Εξοπλισµός που να δίνει τη δυνατότητα στους µεν χρήστες να εξετάζουν το 

περιεχόµενο του οπτικοακουστικού υλικού πριν το δανειστούν, στο δε 

προσωπικό να ελέγχει την κατάστασή του κατά την επιστροφή. 

Ø Καταρτισµένο προσωπικό που να βοηθά στον προσδιορισµό και στην 

επιλογή του υλικού. (1) 

 

 

1.2.1.3  Βοηθήµατα για το πληροφοριακό υλικό και τη µελέτη µέσα στη 

βιβλιοθήκη 

 

Ø Ειδικά τραπέζια µελέτης µε ράφια για βιβλία και πρίζες για οπτικοακουστικό 

εξοπλισµό και σχετική αποµόνωση, ώστε να µειώνεται η περίπτωση 

ενόχλησης και να αυξάνεται, ταυτόχρονα, η αίσθηση του προσωπικού 

χώρου. 

Ø Ένας αριθµός ατοµικών τραπεζιών µε χωρίσµατα για ερευνητική µελέτη, η 

οποία προϋποθέτει τη µακρόχρονη χρήση πολλών βιβλίων και υλικού. 

Ø Προβολείς διαφανειών, µαγνητόφωνα, κασετόφωνα, βίντεο, αναγνωστικά 

µηχανήµατα για µικροφόρµες, µεγεθυντικά γυαλιά, διάφορα βοηθήµατα για 

ανάπηρα άτοµα. Μερικές φορές µπορεί να γίνει δανεισµός τέτοιου 

εξοπλισµού για χρήση και στο σπίτι. (1) 
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1.2.1.4  ∆ανεισµός και υπηρεσίες αναφοράς για παιδιά 

 

Ø Η παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά θα ακολουθήσει το ίδιο γενικό σχήµα, 

αλλά οι ανάγκες τους θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση µε κάθε σηµείο 

του προαναφερθέντος καταλόγου. (1) 

 

 

1.2.1.5  Υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχονται από το  προσωπικό 

βιβλιοθήκης 

 

Καθορίζουν την πολιτική αναφορικά µε την παροχή πληροφόρησης στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

Ø Σύντοµες τεκµηριωµένες απαντήσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από 

βιβλία «γρήγορης αναφοράς».   

Ø Πληροφορίες που απαιτούν λεπτοµερή έρευνα - συµπεριλαµβανοµένου και 

του συσχετισµού του υλικού από διάφορες πηγές. Μέρος της εργασίας 

αυτού του είδους, συνήθως, αναλαµβάνεται από το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης, µπορεί όµως να φτάσει ως ένα ορισµένο σηµείο, µετά το 

οποίο την έρευνα πρέπει να αναλάβει ο αναγνώστης. Μπορεί να προκύψουν 

περιπτώσεις που η βιβλιοθήκη θα µπορούσε να αναλάβει µεγάλης διάρκειας 

έρευνα για λογαριασµό κάποιου ερευνητή µόνο µετά από ειδική 

συνεννόηση και µε την προϋπόθεση αµοιβής. 

Ø Μία «εις βάθος» υπηρεσία πληροφόρησης σε συγκεκριµένους τοµείς, 

πιθανόν, σε σχέση µε τις ανάγκες του τοπικού εµπορίου και της 

βιοµηχανίας. Αν πρόκειται να είναι αξιόπιστη, πιθανόν να χρειαστεί 

προσωπικό µε εξειδικευµένη κατάρτιση και εµπειρία εκτός από την 

ειδίκευση του βιβλιοθηκονόµου. 

Ø Πληροφορίες σχετικά µε την κοινότητα παρέχονται για λογαριασµό φορέων 

της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης καθώς και άλλων οργανισµών, 

ώστε να βοηθούν το κοινό στις συναλλαγές του µε αυτούς τους φορείς. 

Πληροφορίες σχετικά µε τοπικές λέσχες και σωµατεία µε δυνατότητες 
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εκπαίδευσης ενηλίκων, µε αθλητικούς οργανισµούς ή µε χώρους 

διασκέδασης. 

Ø Πληροφορίες για τους επισκέπτες της περιοχής, οι οποίες θα περιλαµβάνουν 

λεπτοµέρειες για ξενοδοχεία, αξιοθέατα και επίκαιρα γεγονότα. (1) 

     

 

1.2.1.6  Παροχή πληροφοριών 

 

Ø Αποδέχεται την ευθύνη για ακριβείς και ενηµερωµένες απαντήσεις σε 

σύντοµο χρόνο, αµερόληπτα και -όπου χρειάζεται- µε εχεµύθεια. 

Ø Είναι προετοιµασµένη, αν παραστεί ανάγκη, να αναζητήσει την πληροφορία 

εκτός των δικών της συλλογών, στις συλλογές άλλων βιβλιοθηκών, σε 

εξειδικευµένους φορείς και σε αδηµοσίευτες πηγές. 

Ø Είναι προετοιµασµένη, σε ανταπόδοση, να χειρίζεται ερωτήµατα 

προερχόµενα από άλλους φορείς. 

Ø Καταρτίζει προσωπικό στα παραρτήµατά της, έτσι ώστε να δρουν ως 

πληροφοριακά σηµεία αναφοράς στην περιοχή τους και διασφαλίζει το ότι 

τα κεντρικά τµήµατά της µπορούν να χειρίζονται τα δικά τους ερωτήµατα. 

Ø ∆ηµοσιοποιεί τον πληροφοριακό ρόλο της λαϊκής βιβλιοθήκης µέσω 

συζητήσεων, έντυπης δηµοσιοποίησης, του τοπικού ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης και µε απευθείας επαφές µε τοπικούς φορείς. 

Ø Καθοδηγεί στη χρήση των πληροφοριακών πηγών της βιβλιοθήκης και 

δηµοσιεύει επεξηγηµατικά φυλλάδια, αλλά και φυλλάδια στις γλώσσες των 

µειονοτήτων που ζουν στην κοινότητα. Προετοιµάζει ηχογραφήσεις σε 

µαγνητοταινίες και µε µεγάλα τυπογραφικά στοιχεία για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. 

Ø Παρέχει πίνακα ανακοινώσεων µε πληροφορίες για τις δηµόσιες υπηρεσίες 

και λεπτοµέρειες για τους σκοπούς και τα προγράµµατα των τοπικών 

οργανισµών. 

Ø Πρωτοστατεί στην έµπνευση και το συντονισµό των τοπικών 

δραστηριοτήτων και ενθαρρύνει διάφορους οργανισµούς να συµβάλλουν σε 

ένα πάγιο πρόγραµµα τοπικών γεγονότων. 
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Ø Συντάσσει βιβλιογραφίες και προτάσεις για βιβλία, όταν ζητηθούν. 

Ø Παρέχει στο χώρο της βιβλιοθήκης στέγη για εξειδικευµένες υπηρεσίες 

ενηµέρωσης και συµβουλευτικό έργο σε όλη την κοινότητα. 

Ø Εξασφαλίζει αποτελεσµατικές υπηρεσίες ενηµέρωσης και πληροφόρησης, 

διαθέσιµες όλες τις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη. 

Ø ∆ίνει συµβουλές για τη χρήση και την κατανόηση των πηγών δίχως όµως 

να παρέχει και την ερµηνεία τους. Όταν είναι ανάγκη, παραπέµπει τους 

ενδιαφερόµενους σε κατάλληλους ειδικούς. Οι νοµικές και ιδιαίτερα οι 

ιατρικές πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται από έντυπες πηγές χωρίς 

σχόλια. 

Ø ∆εν θέτει περιορισµούς στη διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας 

διαθέσιµης στο κοινό. 

Ø Παρέχει τακτική -ίσως εβδοµαδιαία- «τρέχουσα ενηµέρωση» µε 

ευρετηρίαση και/ή περιλήψεις του νέου υλικού σε ειδικούς τοµείς. Μία 

τέτοια υπηρεσία µπορεί να απευθύνεται ιδιαίτερα σε επίσηµες υπηρεσίες, 

ινστιτούτα, βιοµηχανικούς και εµπορικούς οίκους, άλλους οργανισµούς ή 

και σε µεµονωµένα άτοµα. Η βιβλιοθήκη παρακολουθεί τη χρήση αυτής της 

υπηρεσίας, ώστε να µπορεί να αξιολογεί το κόστος και τα οφέλη. 

Ø ∆έχεται ερωτήµατα µέσω ταχυδροµείου ή τηλεφώνου αλλά και µε 

προσωπική επίσκεψη. 

Ø ∆ιαθέτει τερµατικά Η/Υ, ούτως ώστε να λαµβάνει πληροφόρηση από 

αποµακρυσµένες τράπεζες πληροφοριών και τα χρησιµοποιεί όταν πρόκειται 

να αυξήσουν την απόδοση της υπηρεσίας. (1) 

 

 

1.2.1.7  Πληροφορίες για την περιοχή 

 

Ø Κάθε λαϊκή βιβλιοθήκη πρέπει να είναι η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη και το 

κέντρο πληροφόρησης σε θέµατα που αφορούν την περιοχή της. 

Ø Στοχεύει στη διατήρηση µιας περιεκτικής συλλογής έντυπου υλικού 

σχετικού µε την περιοχή. 
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Ø ∆ιατηρεί θεµατικό ευρετήριο για το τοπικό υλικό, ενσωµατώνοντας ένα 

ευρετήριο για τις τοπικές εφηµερίδες. 

Ø ∆ιατηρεί εικονογραφηµένα αρχεία της περιοχής από το παρελθόν και το 

παρόν και ενθαρρύνει την κατάθεση χαρακτικών, φωτογραφιών και άλλου 

υλικού τοπικής, τοπογραφικής, βιογραφικής και κοινωνιολογικής σηµασίας. 

Ø ∆ιατηρεί καλή διασύνδεση µε όποιον άλλο φορέα σχετίζεται µε την παροχή 

και τη συντήρηση τοπικών πληροφοριών και αρχείων. 

Ø Επιχορηγεί ή ενθαρρύνει µια οµάδα έρευνας για την τοπική ιστορία και τη 

δηµοσίευση ερευνητικών µελετών για την περιοχή. 

Ø Αναλαµβάνει την έκδοση βιβλιογραφικών βοηθηµάτων για τις τοπικές 

σπουδές καθώς και υλικού για σπουδαστές από τις συλλογές της 

βιβλιοθήκης. (1) 

 

 

1.2.1.8  ∆ραστηριότητες για παιδιά 

 

Πολλά από τα προηγούµενα σηµεία σχετίζονται µε όλες τις οµάδες 

ηλικιών. Όµως ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων ειδικά για παιδιά τα κάνει να 

αισθάνονται ότι η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη είναι απολαυστική και 

ενδιαφέρουσα εµπειρία. Μπορεί, επιπλέον, να παίξει πιο θετικό ρόλο στην 

πνευµατική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Ένα καλοσχεδιασµένο 

πρόγραµµα δραστηριοτήτων θα ενθαρρύνει τη χρήση των βιβλίων και του 

άλλου υλικού της βιβλιοθήκης -κατά συνέπεια και τα ενδιαφέροντα που αυτά 

προωθούν- και θα τα συµπληρώσει εµπλέκοντας τα παιδιά σε δηµιουργικές 

δραστηριότητες πολλών ειδών. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων πρέπει να 

περιορίζεται µόνο από τη φαντασία του προσωπικού και τα έσοδα που 

διαθέτει η βιβλιοθήκη και η κοινότητα. Τα ακόλουθα είναι µόνο µερικά 

παραδείγµατα: 

Ø Οργανώνει συζητήσεις, αναγνώσεις ιστοριών και έργων, πρακτικές 

δραστηριότητες, βραδιές για ερασιτεχνικές ενασχολήσεις και διαγωνισµούς, 

όλα σχεδιασµένα για να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των παιδιών και να 

παρακινούν στην εξερεύνηση του αποθέµατος της βιβλιοθήκης. 
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Ø Προσκαλεί ταλαντούχους και ενδιαφερόµενους ενήλικες -κατά προτίµηση 

επαγγελµατίες παρουσιαστές και τεχνίτες ή επιδέξιους ερασιτέχνες- να 

εκθέσουν, να επιδείξουν και να µιλήσουν για τις ασχολίες τους ή τις 

ερασιτεχνικές τους ενασχολήσεις. 

Ø Λαµβάνει υπόψη τις ερασιτεχνικές ενασχολήσεις των παιδιών, τα σπορ, τις 

εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Ø Παρακινεί τα ταλέντα και τη δηµιουργικότητα των παιδιών βοηθώντάς τα 

να δηµιουργούν τις δικές τους οµάδες, να γράφουν, να ανεβάζουν τα δικά 

τους έργα και να κάνουν εκθέσεις. 

Ø Ενθαρρύνει ακόµα και τα πολύ µικρά παιδιά να απολαµβάνουν 

οικογενειακές επισκέψεις στη βιβλιοθήκη προσφέροντάς τους παιχνίδια 

(επιτραπέζια, κ.τ.λ.) καθώς και διάφορα βιβλία ή εικόνες. 

Ø Συγκεντρώνει και εκθέτει συλλογές (ζωγραφικής, φωτογραφιών, κρίσεων 

για βιβλία που διάβασαν, κ.ά.) µε τις εργασίες των παιδιών. ∆ιατηρεί 

στενούς δεσµούς µε τα σχολεία. 

Ø Υποδέχεται τα παιδιά που έρχονται στη βιβλιοθήκη µε µια κατάλληλη για 

την ηλικία τους γενική εισαγωγική ξενάγηση ως προς τη διάταξη και τη 

χρήση της. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως µε οργανωµένες επισκέψεις από 

τάξεις του σχολείου. 

Ø Ενθαρρύνει τα παιδιά να βοηθούν στη λειτουργία της βιβλιοθήκης τους. (1)      

 

 

1.2.1.9  Πολιτιστικές και κοινωνικές παροχές 

 

Η λαϊκή βιβλιοθήκη είναι αναπόφευκτα ένα από τα µεγαλύτερα 

πολιτιστικά και κοινωνικά κέντρα µέσα στην κοινότητα που βρίσκεται. Και σε 

αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά κάποιων πολιτιστικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να παρασχεθούν από τη 

λαϊκή βιβλιοθήκη. Αν και είναι πιθανό να έχουν ανεπίσηµο χαρακτήρα, θα είναι 

πολύ αποτελεσµατικές - στην περίπτωση που παρέχονται ως τµήµα ενός 

οργανωµένου προγράµµατος: 

Ø Εκθέσεις, διαλέξεις, ταινίες, συναυλίες, ρεσιτάλ µουσικής και ποίησης. 
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Ø Μία λέσχη για ηλικιωµένους, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει βραδιές 

προσωπικών αναµνήσεων που θα άξιζε να καταγραφούν για την τοπική 

συλλογή της βιβλιοθήκης. 

Ø Έδρα επιτροπής υπηρεσιών προς την κοινότητα. 

Ø ∆ιάθεση χώρων για πρόβες τοπικών µουσικών συγκροτηµάτων. 

Ø Πολιτιστικές παρουσιάσεις από οµάδες εθνικών µειονοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένων γυναικών και παιδιών - και περιστασιακά πιο 

φιλόδοξα πολυπολιτισµικά φεστιβάλ. 

Ø Εκδηλώσεις µε την ευκαιρία εκδόσεων νέων βιβλίων, ιδίως από τοπικούς 

συγγραφείς. 

Ø Η δυνατότητα για άλλες οµάδες της κοινότητας να πραγµατοποιούν 

συναντήσεις ή άλλες δραστηριότητες -δηµόσιες ή ιδιωτικές- σε ένα δωµάτιο 

ή αίθουσα µε κατάλληλο µέγεθος και εξοπλισµό. (1) 

 

 

1.2.1.10  Υπηρεσίες για ανάπηρους και µειονεκτούντες 

 

Στους αναγνώστες που πάσχουν από φυσικές αναπηρίες ή είναι 

περιορισµένοι σε ιδρύµατα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα -όσο µπορούν- 

να κάνουν χρήση όλων των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Η αντιµετώπιση των 

ειδικών αναγκών τους µπορεί να απαιτεί σύνδεση µε εθνικούς και τοπικούς 

οργανισµούς και παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης στο ίδιο τους το σπίτι ή στα 

ιδρύµατα. Ένα µείζον πρόβληµα που αντιµετωπίζουν πολλές βιβλιοθήκες είναι 

ο εντοπισµός αυτών των µελών της κοινότητας, των οποίων οι αναπηρίες τα 

εµποδίζουν να κάνουν πλήρη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Αυτός 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµοσιότητα, τη βοήθεια άλλων φορέων που 

λαµβάνουν πρόνοια για τις ανάγκες τους και από τις συστάσεις φίλων. (1) 
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1.2.1.11  Υπηρεσίες σε εθνικές και γλωσσικές µειονότητες 

 

Οι εθνικές και γλωσσικές µειονότητες ίσως να µην µπορούν να κάνουν 

πλήρη χρήση των υπηρεσιών της λαϊκής βιβλιοθήκης που παρέχονται γενικά. 

Συχνά δεν µπορούν να διαβάσουν τη γλώσσα της κοινότητας µέσα στην οποία 

ζουν και πολλοί µπορεί να είναι «αδύνατοι» αναγνώστες ακόµη και στη δική 

τους γλώσσα. Επίσης, έχουν πρόσθετες ανάγκες ως αποτέλεσµα των 

διαφόρων πολιτιστικών τους σχηµάτων και προβλήµατα εναρµονισµού µε την 

πλειοψηφία της κοινότητας. Ακόµη, πολλοί είναι πιθανό να βρίσκονται σε 

µειονεκτική θέση -κοινωνικά και οικονοµικά- σε σχέση µε την υπόλοιπη 

κοινότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους έχουν ανάγκη ειδικών υπηρεσιών 

από τη λαϊκή βιβλιοθήκη. (1) 

 

 

1.2.1.12  Υπηρεσίες στα σχολεία 

 

Κάθε σχολείο χρειάζεται τη δική του βιβλιοθήκη, η οποία όµως µπορεί 

να ενισχύεται ή από τη λαϊκή βιβλιοθήκη ή από ένα χωριστό οργανισµό. Και 

στη µία και στην άλλη περίπτωση η λαϊκή βιβλιοθήκη θα πρέπει να παρέχει 

βοήθεια τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στα παιδιά. Γι’ αυτόν το λόγο, 

είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της 

λαϊκής βιβλιοθήκης και των τοπικών σχολείων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο 

καλύτερος δυνατός συντονισµός του υλικού τους. (1) 

 

 

1.3  Βιβλιοθήκες και πνευµατική ελευθερία 

 

Το δικαίωµα στη γνώση  

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το θεµελιώδες δικαίωµα να έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση σε όλες τις εκφάνσεις της γνώσης, της δηµιουργικότητας και της 

πνευµατικής δραστηριότητας, αλλά και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις 

τους δηµοσίως. 
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Το δικαίωµα στη γνώση και η ελευθερία της έκφρασης είναι δύο όψεις 

της ίδιας αρχής. Η ελευθερία της έκφρασης κατανοείται από τη διατήρηση του 

δικαιώµατος στη γνώση. Το δικαίωµα στη γνώση σχετίζεται άµεσα µε την 

ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης και µε όλα τα άλλα θεµελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ελευθερία τόσο της σκέψης όσο και της έκφρασης 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ελεύθερη πρόσβαση στην 

πληροφόρηση. 

Το δικαίωµα για ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες και στις ιδέες 

είναι ζωτικό σε κάθε κοινωνία. Αν οι πολίτες έχουν να κάνουν επιλογές που 

αφορούν προσωπικά τους ζητήµατα ή να συµµετάσχουν στα κοινά, θα πρέπει 

να έχουν πρόσβαση σε πολιτικές, κοινωνικές, επιστηµονικές και οικονοµικές 

πληροφορίες αλλά και στα πολιτιστικά δρώµενα. Χρειάζονται πρόσβαση στην 

ευρύτερη κλίµακα των ιδεών, πληροφοριών και εικόνων. Η ελευθερία, η 

ευηµερία και η ανάπτυξη της κοινωνίας εξαρτώνται από την εκπαίδευση όσο 

και από την απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση, στη σκέψη, στον πολιτισµό 

και στην πληροφόρηση. 

Αυτό το δικαίωµα στην πνευµατική ελευθερία είναι απαραίτητο για τη 

δηµιουργία και την ανάπτυξη µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. Η ύπαρξη της 

πνευµατικής ελευθερίας στις βιβλιοθήκες είναι σηµαντική ένδειξη της προόδου 

της δηµοκρατίας ενός έθνους. (2) 

 

 

1.4  Πύλες προς τη γνώση 

 

Η ελευθερία της πρόσβασης στις πληροφορίες µέσα από δηµόσια 

ιδρύµατα, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, αποτελεί εγγύηση προς όλους ότι 

διαθέτουν όλες τις ευκαιρίες να εκφράζονται ελεύθερα. Οι καλής ποιότητας 

υπηρεσίες της βιβλιοθήκης αποτελούν απαραίτητο συστατικό για την 

πρόσβαση σε παγκόσµιο επίπεδο. Μια δέσµευση απέναντι στην πνευµατική 

ελευθερία είναι βασική ευθύνη της βιβλιοθήκης και του επιστήµονα της 

πληροφόρησης. 
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Συνεπώς, οι βιβλιοθήκες και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές θα 

πρέπει να εµµένουν στις αρχές της πνευµατικής ελευθερίας, της ελεύθερης 

πρόσβασης στην πληροφόρηση και της ελευθερίας της έκφρασης και να 

αναγνωρίζουν τα προσωπικά δεδοµένα του κάθε χρήστη της βιβλιοθήκης: 

Ø Προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες, στις ιδέες και στα αναγνώσµατα. 

Υπηρετούν ως πύλες στη γνώση, στη σκέψη και στον πολιτισµό. 

Ø Προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη για τη δια βίου µάθηση, την 

ανεπηρέαστη λήψη αποφάσεων και την πολιτιστική ανάπτυξη τόσο για τα 

άτοµα όσο και για τις οµάδες. 

Ø Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της πνευµατικής 

ελευθερίας και βοηθούν τη διασφάλιση των βασικών δηµοκρατικών αξιών 

και των παγκόσµιων πολιτικών δικαιωµάτων. 

Ø Έχουν την ευθύνη να εγγυηθούν αλλά και να διευκολύνουν την πρόσβαση 

στην πνευµατική δραστηριότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση οι βιβλιοθήκες 

αποκτούν, διατηρούν και διαθέτουν τη µεγαλύτερη ποικιλία υλικού, η οποία 

αντανακλά τον πλουραλισµό και την πολυφωνία της κοινωνίας. 

Ø Θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η επιλογή και η διάθεση του υλικού και των 

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης διέπονται από επαγγελµατικές αντιλήψεις και 

όχι από πολιτικές, ηθικές ή θρησκευτικές απόψεις. 

Ø Θα πρέπει να αποκτούν, να οργανώνουν και να διαδίδουν τις πληροφορίες 

ελεύθερα και να εναντιώνονται σε κάθε µορφή λογοκρισίας. 

Ø Θα πρέπει να επιτρέπουν την ισότιµη πρόσβαση όλων των χρηστών στο 

υλικό, στα µέσα και στις υπηρεσίες. ∆εν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις 

λόγω της φυλής, του θρησκεύµατος, του γένους, της ηλικίας ή άλλου 

λόγου. 

Ø Οι χρήστες της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα για 

εµπιστευτικότητα και ανωνυµία. Οι βιβλιοθηκονόµοι και το υπόλοιπο 

προσωπικό της βιβλιοθήκης δεν θα πρέπει να αποκαλύπτουν την ταυτότητα 

των χρηστών ή του υλικού που χρησιµοποιούν σε κάποιον τρίτο. 

Ø Οι βιβλιοθήκες που χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους και στις 

οποίες το κοινό έχει πρόσβαση θα πρέπει να υποστηρίζουν τις αρχές της 

πνευµατικής ελευθερίας. 
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Ø Οι βιβλιοθηκονόµοι και το υπόλοιπο προσωπικό αυτών των βιβλιοθηκών 

έχουν το καθήκον να υποστηρίζουν αυτές τις αρχές. 

Ø Οι βιβλιοθηκονόµοι και οι άλλοι επαγγελµατίες που εργάζονται στις 

βιβλιοθήκες θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους τόσο 

απέναντι στους «εργοδότες» τους όσο και απέναντι στους χρήστες τους. Σε 

περίπτωση σύγκρουσης αυτών των υποχρεώσεων, το καθήκον απέναντι 

στους χρήστες προηγείται. (2) 

 

 

1.5  Ελεύθερη πρόσβαση και κανόνες από τους οποίους διέπεται 

 

Οι χρήστες πρέπει να είναι ελεύθεροι αναιτιολόγητων περιορισµών ή 

άλλων καταστάσεων που δηµιουργούνται από τις βιβλιοθήκες, τους 

βιβλιοθηκονόµους ή άλλους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωµα της 

εµπιστευτικότητας και της διακριτικότητας εκ µέρους του προσωπικού των 

βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να τηρούν αυτό το δικαίωµα µέσω της 

πολιτικής που ακολουθούν και των πρακτικών τους, ενώ παράλληλα δεν θα 

πρέπει να περικόπτεται οποιοδήποτε δικαίωµα των χρηστών που ανήκουν σε 

µειονότητες. 

Οι βιβλιοθήκες, δρώντας µέσα στα πλαίσια των αντικειµενικών σκοπών 

τους, πρέπει να υποστηρίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες πάνω σε όλα τα 

θέµατα που είναι πιθανό να ενδιαφέρουν τους χρήστες - ανεξάρτητα από την 

ηλικία τους ή το περιεχόµενο του υλικού. Οι βιβλιοθήκες έχουν την 

υποχρέωση να προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να µην την 

αρνούνται αποκλειστικά και µόνο λόγω του ότι θεωρούν πως κάποιες 

πληροφορίες δεν έχουν αξία. 

Τα ηθικά ιδανικά του επαγγέλµατος είναι αυτά που καθορίζουν τη 

λειτουργία µιας βιβλιοθήκης και πιο συγκεκριµένα το πώς αντιµετωπίζει το 

προσωπικό της τους χρήστες. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: Να 

εξυπηρετούνται όλοι οι χρήστες, να βελτιώνονται συνεχώς οι δυνατότητες 

πρόσβασης, να προστατεύονται η εµπιστευτικότητα και η πνευµατική 

ελευθερία, να δηµιουργούνται και να διατηρούνται συλλογές µε ποικιλία 
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υλικού και να προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η αξιοπρέπεια τόσο 

των χρηστών όσο και του προσωπικού της βιβλιοθήκης. 

Ακολουθεί ένα πιο εµπεριστατωµένο παράδειγµα, αυτό του Κώδικα 

Ηθικής της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών, για να αντιληφθούµε πόσο 

σηµαντική είναι η ύπαρξη αξιών για τη σωστή και την απροκατάληπτη 

εξυπηρέτηση των χρηστών από τις βιβλιοθήκες.      

       

 

1.6  Κώδικας Ηθικής Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών 

 

Ως µέλη της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών αναγνωρίζουµε τη 

σηµασία της κωδικοποίησης και της γνωστοποίησης στους επαγγελµατίες της 

πληροφόρησης και στο κοινό γενικότερα των ηθικών αρχών από τις οποίες 

διέπεται η δουλειά των βιβλιοθηκονόµων, των άλλων επαγγελµατιών που 

προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης, των ενώσεων βιβλιοθηκών και του 

προσωπικού των βιβλιοθηκών. 

Ηθικά διλήµµατα υπάρχουν όταν οι αξίες βρίσκονται σε σύγκρουση. Ο 

Κώδικας Ηθικής της  Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών (3) εκθέτει τις αξίες 

στις οποίες έχουµε αφιερωθεί και ενσωµατώνει τις ηθικές ευθύνες του 

επαγγέλµατος σε αυτό το µεταβαλλόµενο πληροφοριακό περιβάλλον. 

Σε µεγάλο βαθµό επηρεάζουµε ή ελέγχουµε την επιλογή, την 

οργάνωση, τη διατήρηση και τη διάδοση των πληροφοριών. Σε αυτό το 

πολιτικό σύστηµα που βασίζεται σε πολίτες που ενηµερώνονται, είµαστε µέλη 

ενός επαγγελµατικού τοµέα σαφώς αφιερωµένου στην πνευµατική ελευθερία 

και στην ελευθερία της πρόσβασης στην πληροφόρηση. Έχουµε την ιδιαίτερη 

υποχρέωση να εγγυηθούµε την ελεύθερη ροή των πληροφοριών και των 

ιδεών στις τωρινές και στις µελλοντικές γενιές. 

Οι αρχές αυτού του Κώδικα εκφράζονται µε σαφείς δηλώσεις που 

διευκολύνουν τη λήψη ηθικών αποφάσεων. Αυτές οι δηλώσεις προσφέρουν 

ένα γενικό πλαίσιο, αλλά δεν µπορούν και δεν υπαγορεύουν συµπεριφορά σε 

συγκεκριµένες καταστάσεις. 
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Ø Προσφέρουµε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες 

της βιβλιοθήκης µέσα από κατάλληλες και χρήσιµα οργανωµένες πηγές, 

ισότιµες πολιτικές υπηρεσιών, ισότιµη πρόσβαση στο υλικό και ακριβείς, 

αµερόληπτες και µε αβρότητα απαντήσεις σε όλα τα αιτήµατα. 

Ø Τηρούµε τις αρχές της πνευµατικής ελευθερίας και αντιστεκόµαστε σε όλες 

τις προσπάθειες λογοκρισίας των πηγών της βιβλιοθήκης. 

Ø Προστατεύουµε το δικαίωµα του κάθε χρήστη στην εµπιστευτικότητα µε 

σεβασµό στις πληροφορίες που αναζητούνται ή λαµβάνονται, όπως και στις 

πηγές που λαµβάνονται υπόψη, δανείζονται, αποκτώνται ή µεταβιβάζονται. 

Ø Αναγνωρίζουµε και σεβόµαστε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Ø Συµπεριφερόµαστε στους συνεργάτες και στους άλλους συναδέλφους µας 

µε σεβασµό, τιµιότητα και καλή πίστη, ενώ οι συνθήκες εργασίας είναι 

τέτοιες που διασφαλίζουν τα δικαιώµατα και την ευηµερία για όλους τους 

εργαζοµένους των ιδρυµάτων µας. 

Ø ∆εν δίνουµε προβάδισµα στα προσωπικά συµφέροντα έναντι των χρηστών 

της βιβλιοθήκης, των συναδέλφων ή των ιδρυµάτων στην υπηρεσία των 

οποίων βρισκόµαστε. 

Ø ∆ιαχωρίζουµε τις προσωπικές µας πεποιθήσεις από τα επαγγελµατικά µας 

καθήκοντα και δεν επιτρέπουµε στα προσωπικά µας πιστεύω να 

παρεµβαίνουν στη δίκαιη απεικόνιση των σκοπών των ιδρυµάτων µας ή 

στην παροχή της πρόσβασης στις πληροφοριακές πηγές. 

Ø Αναζητούµε την υπεροχή του επαγγέλµατος διατηρώντας και αυξάνοντας 

τις γνώσεις και τις ικανότητες µας, ενθαρρύνοντας την επαγγελµατική 

ανάπτυξη των συνεργατών και καλλιεργώντας τις φιλοδοξίες των εν 

δυνάµει µελών του επαγγέλµατος. 

Σηµείωση: Συλλογές από κώδικες ηθικής για βιβλιοθηκονόµους και 

άλλους εργαζοµένους σε βιβλιοθήκες που έχουν υιοθετηθεί από εθνικές 

βιβλιοθήκες ή ενώσεις βιβλιοθηκονόµων ή έχουν τεθεί σε εφαρµογή από 

κυβερνητικούς φορείς υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες, όπως οι: Αρµενία, 

Χιλή, Κίνα, Εσθονία, Ινδονησία, Ιταλία, Τζαµάικα, Μαλαισία, Μεξικό, 

Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Σουηδία, Ουκρανία, κ.ά. 
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1.7  Συµπερασµατικά 

 

Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες αλλάζουν γρήγορα, έτσι ώστε να µπορούν να 

ανταποκριθούν στις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά τελικά φαίνεται ότι η αλλαγή 

τους αυτή πρέπει να είναι ακόµα ταχύτερη. Η ζήτηση καλά εδραιωµένων 

υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα ο δανεισµός µυθιστορηµάτων στους 

ενήλικες, έχει αρχίσει να φθίνει πλέον σε πολλές χώρες. 

Είναι πιθανό το φαινόµενο αυτό να οφείλεται σε µία ποικιλία 

παραγόντων, όπως είναι η πληροφόρηση µέσω ∆ιαδικτύου, η συνεχής 

διαφοροποίηση και η ανάπτυξη στη µορφή και στο περιεχόµενο των 

πολιτιστικών µέσων (βλ. ψηφιακή τηλεόραση, δραστηριότητες που βασίζονται 

στον Η/Υ, κ.ά.) και η αύξηση του αριθµού εκείνων που αγοράζουν τα βιβλία 

που διαβάζουν. 

Ωστόσο, οι δηµόσιες βιβλιοθήκες διατηρούν ένα σοβαρό ρόλο στην 

εξασφάλιση µιας κοινωνίας που θέλει να χαρακτηρίζεται από πληροφοριακό 

αλφαβητισµό. Η υποστήριξη του διαβάσµατος και η ενηµέρωση σχετικά µε 

την έντυπη βιβλιογραφία παραµένουν σηµαντικοί στόχοι, όµως στην 

εξυπηρέτηση των στόχων αυτών υποτάσσονται και συµβάλλουν και οι 

δυνατότητες του Παγκόσµιου Ιστού. Στις διάφορες χώρες που βρίσκονται 

ακόµα σε µεταβατική οικονοµική φάση η προσφορά από τις δηµόσιες 

βιβλιοθήκες στην πρόσβαση οικονοµικά προσιτού υλικού για διάβασµα είναι 

ζωτικής σηµασίας, αλλά θα πρέπει να συµβαδίζει και µε την ανάγκη για 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  

Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 

όλες τις ανάγκες ταυτόχρονα και αυτό γίνεται συχνά -δυστυχώς- µε πολύ λίγα 

µέσα. Επιπλέον, υπάρχουν και άτοµα στις κοινότητες που εξυπηρετούν οι 

βιβλιοθήκες αυτές -παιδιά και ενήλικες- που δεν έχουν ούτε πρόσβαση, αλλά 

ούτε και δεξιότητες στη χρήση των υπηρεσιών τους αυτών. Και οι βιβλιοθήκες 

πρέπει να επικεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο στην ικανοποίηση των 

αναγκών τέτοιου τύπου οµάδων. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 122 εκατοµµύρια εγγεγραµµένων 

χρηστών των δηµόσιων βιβλιοθηκών 29 χωρών της Ευρώπης επιβεβαιώνουν 
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τη σηµασία και την επίδραση που έχει η δηµόσια βιβλιοθήκη στην κοινωνία. Γι’ 

αυτό πρέπει οι δηµόσιες βιβλιοθήκες να προετοιµαστούν, ούτως ώστε να είναι 

σε θέση να προσφέρουν νέες και καινοτόµες υπηρεσίες, οι οποίες δίνουν τη 

δυνατότητα στους πολίτες να επιτυγχάνουν τους στόχους τους σε έναν κόσµο 

που αλλάζει διαρκώς. (4) 
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2.1  Κοινωνικός αποκλεισµός 

 

 Οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται µε το ζήτηµα του κοινωνικού 

αποκλεισµού δεν συµφωνούν απόλυτα για τη δηµιουργία ενός ορισµού του. Η 

Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat), λόγου χάρη, 

θεωρεί τον κοινωνικό αποκλεισµό ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που αποτρέπει 

τα άτοµα από την πλήρη συµµετοχή τους στην κοινωνία. Σε αυτό το σηµείο 

είναι αναγκαίο να γίνει µια διάκριση µεταξύ ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισµού (5): 

Ø Ανεργία  είναι η κατάσταση που κάποιος στερείται έµµισθης εργασίας σε µια 

δεδοµένη χρονική περίοδο της εργασιακής ζωής του. Αν η περίοδος της 

ανεργίας είναι πολύ µεγάλη (µακροχρόνια ανεργία) και αν η οικογένεια ή 

κάποιο δίκτυο υποστήριξης ανέργων δεν παρεµβαίνουν έτσι ώστε να 

προσφέρουν υποστήριξη, τότε η ανεργία µετατρέπεται σε πηγή φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισµού. 

Ø Η φτώχεια  προσδιορίζεται από τους ανεπαρκείς πόρους για την επιβίωση 

του ατόµου και -αν έχει- της οικογένειάς του. Μεταφράζεται σε µη 

πρόσβαση σε συγκεκριµένες βασικές υπηρεσίες και αγαθά. 

Ø Ο κοινωνικός αποκλεισµός  είναι ένα πιο πολύπλοκο φαινόµενο, το οποίο 

περιλαµβάνει όχι µόνο έλλειψη πρόσβασης σε συγκεκριµένες υπηρεσίες, 

αλλά και κοινωνικοδηµογραφικούς παράγοντες, την κοινωνικοπολιτιστική 

κατάσταση των ατόµων και την ποιότητα του επιπέδου ζωής τους.     

Στη σηµερινή εποχή ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού της 

Γης είναι στα όρια να γίνει ή είναι φτωχό. Παιδιά και νέοι, ηλικιωµένοι, άνεργοι 

και µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν οµάδες υψηλού κινδύνου. Μάλιστα, 

σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία µπορεί να οδηγήσουν τις 

ευάλωτες οµάδες σε νέους κινδύνους φτώχειας και σε κοινωνικό αποκλεισµό.  

Στις αλλαγές αυτές συµπεριλαµβάνονται:  

Ø Αλλαγές στην αγορά εργασίας εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης και της 

ταχείας ανάπτυξης της κοινωνίας, της γνώσης και των τεχνολογιών της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας. 
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Ø ∆ηµογραφικές αλλαγές, οι οποίες οφείλονται στην επιµήκυνση του χρόνου 

ζωής και στην υπογεννητικότητα. 

Ø Μεγαλύτερη τάση για εθνική, πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλοµορφία, 

αποτέλεσµα της αυξηµένης διεθνούς µετανάστευσης. 

Ø Αλλαγές στη δοµή της οικογένειας, αποτέλεσµα του αυξανόµενου 

ποσοστού διαλυµένων οικογενειών. 

Ø Η οικογενειακή ζωή παύει να αποτελεί θεσµό. 

Ø Η αλλαγή του ρόλου ανδρών και γυναικών. 

Σοβαρότατοι παράγοντες που επιτείνουν αυτά τα φαινόµενα µπορεί να 

είναι και οι εξής: Η µακροχρόνια ανεργία, το χαµηλό εισόδηµα για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα, η χαµηλής ποιότητας απασχόληση, η έλλειψη προσόντων 

για την αγορά εργασίας και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η 

προέλευση από οικογένεια ευάλωτη σε κοινωνικό αποκλεισµό, η κάθε είδους 

αναπηρία, η κακή υγεία, η χρήση ναρκωτικών και ο αλκοολισµός, η διαβίωση 

σε περιοχή πολυποίκιλα υποβαθµισµένη, η έλλειψη στέγης και ο ρατσισµός. 

Παράλληλα, ο αυξανόµενος αριθµός µεταναστών, προσφύγων και ατόµων που 

αναζητούν άσυλο συχνά µοιράζεται και άλλα κριτήρια κοινωνικού 

αποκλεισµού, όπως το χαµηλό εισόδηµα και τα γλωσσικά εµπόδια. 

Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι ένα αναπόφευκτο κοµµάτι του 

καπιταλισµού, όπου ο κοινωνικός αποκλεισµός, η κοινωνική καταπίεση και η 

οικονοµική εκµετάλλευση αποτελούν τη βάση της οργανωµένης ζωής. Το 

κυρίαρχο σύστηµα της ελεύθερης αγοράς εγγυάται ότι η οικονοµική 

δραστηριότητα ικανοποιεί τα κίνητρα για κέρδος των λίγων, αφήνοντας 

ανεκπλήρωτες τις εργασιακές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες της 

πλειοψηφίας των ανθρώπων. Κατανοούµε, εποµένως, ότι τα ζητήµατα 

φυλετικής καταπίεσης και ταξικής εκµετάλλευσης περιπλέκονται και δεν 

µπορούν να εξεταστούν από µόνα τους. Αυτό τον αναγκαίο δεσµό µεταξύ 

φυλής και τάξης θα πρέπει να τον έχουµε συνεχώς στο µυαλό µας, σε κάθε 

προσπάθεια εναντίον του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γενικό πλαίσιο της 

κοινωνίας, όπου η ιδιοκτησία και η παραγωγή µε σκοπό το κέρδος επιτρέπουν 

σε κάποιους να έχουν υπερβολικό πλούτο, δύναµη και επιρροή εις βάρος των 
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υπόλοιπων ατόµων της κοινωνίας και των αναγκών τους. Αυτή είναι η 

πραγµατικότητα που οδηγεί ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων να αποκλείονται 

από τον κοινωνικό πλούτο και την ισχύ. Ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν 

σηµαίνει πια απλά έλλειψη πρόσβασης στους πόρους. Προσδιορίζεται έτσι, 

ώστε να αναφέρεται τόσο σε πολιτιστικές συµπεριφορές όσο και στον 

αποκλεισµό αυτόν καθαυτόν. Και, βέβαια, αν οι λόγοι που προκαλούν όλες 

αυτές τις ανισότητες δεν διαγνωστούν σωστά -µε όρους που έχουν να κάνουν 

τόσο µε τις εκδηλώσεις τους όσο και µε τις ρίζες τους- και οι λύσεις που θα 

δοθούν θα είναι περιορισµένες ή και λανθασµένες. 

Γι’ αυτό ένας καλύτερος όρος θα ήταν ο κοινωνικός και οικονοµικός 

αποκλεισµός, ο οποίος συµπεριλαµβάνει τόσο τις κοινωνικές επιπτώσεις όσο 

και τις οικονοµικές αιτίες του αποκλεισµού. ∆ίνει, επίσης, τη δυνατότητα 

στους αποκλεισµένους -άτοµα και οµάδες ατόµων- να µη θεωρούν τους 

εαυτούς τους υπεύθυνους για τον αποκλεισµό αυτόν, αλλά θύµατα των 

οικονοµικών και κοινωνικών δυνάµεων ενός παγκοσµιοποιηµένου κόσµου, ο 

οποίος δηµιουργήθηκε από υπερεθνικούς παράγοντες ως ένα µέσο αύξησης 

των κερδών τους (σ.σ.: για λόγους συντοµίας όµως σε αυτό το κείµενο θα 

χρησιµοποιείται ο όρος κοινωνικός αποκλεισµός).                  

 

2.1.1  Κοινωνική ενσωµάτωση  

Σε αυτό το σηµείο και πριν προχωρήσουµε παρακάτω είναι αναγκαίο να 

γίνει αναφορά στους όρους «κοινωνικός αποκλεισµός» και «κοινωνική 

ενσωµάτωση» σε αντιδιαστολή και να γίνουν µερικές διευκρινίσεις πάνω στο 

ζήτηµα. Ο πρώτος εστιάζει στις ανάγκες εκείνων που είναι αποκλεισµένοι. 

Περιλαµβάνει άτοµα και οµάδες που υποφέρουν από άµεσες και έµµεσες 

διακρίσεις, όπως και µεγαλύτερα τµήµατα πληθυσµού -παιδιά και νέοι, 

µεγαλύτεροι σε ηλικία και γυναίκες- που θεωρείται ότι έχουν κάποια 

µειονεκτήµατα και έτσι περιθωριοποιούνται από την κοινωνία. Επιπλέον, ο 

αποκλεισµός εµφανίζεται σε συγκεκριµένες τοποθεσίες, για παράδειγµα 

αγροτικές περιοχές και τµήµατα του κέντρου των πόλεων. Εστιάζοντας στον 

αποκλεισµό, εφιστούµε την προσοχή σε ανάγκες, αναγνωρίζουµε 

συγκεκριµένα άτοµα και οµάδες και προορίζουµε υπηρεσίες για αυτούς. 
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Η κοινωνική ενσωµάτωση εστιάζει όχι µόνο στις ανάγκες των 

αποκλεισµένων, αλλά ασχολείται και µε τις επιπτώσεις που µπορεί να 

υπάρχουν στην υπόλοιπη κοινωνία. Μπορεί να πάρει τη µορφή ενδιαφέροντος 

προς τους άλλους, όµως µπορεί να εµφανιστεί και ως ένας φόβος απέναντι 

στις συνέπειες του αποκλεισµού (π.χ. ο φόβος ότι ένα έγκληµα θα επηρεάσει 

την ποιότητα της ζωής της κοινωνίας ή η ύπαρξη ενδεχόµενου µεγάλου 

οικονοµικού αντίκτυπου ως αποτέλεσµα της πληρωµής επιδοµάτων, της 

επισκευής κτιρίων µετά από βανδαλισµούς, κ.τ.λ.). (4), (6) 

 

 

2.2  Ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και βασικά χαρακτηριστικά τους 

 

Σ’ αυτό το σηµείο είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι 

προαναφερθείσες ευάλωτες οµάδες, οι οποίες είναι πιο πιθανό να οδηγηθούν 

σε κοινωνικό αποκλεισµό. οι λεγόµενες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (social 

vulnerable groups): 

Ø Μακροχρόνια άνεργοι   

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 

και της τεχνογνωσίας, η οποία οδηγεί πολλές φορές στη µείωση του εργατικού 

δυναµικού που απασχολείται σε όλες τις βαθµίδες και όλους τους τοµείς της 

παραγωγικής διαδικασίας. Αποτέλεσµα αυτής της ανάπτυξης, λοιπόν, είναι ένα 

ποσοστό -καθόλου αµελητέο συνήθως- εν δυνάµει εργαζοµένων να µην 

µπορεί να εργαστεί πουθενά και να παραµένει για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

και παρά τη θέλησή του χωρίς εισοδήµατα από την προσωπική του εργασία. 

Ø Νέοι-ες (18 -30 ετών)  

Μπορεί να οριστεί ως µία οµάδα ατόµων που βρίσκεται ηλικιακά µεταξύ 

της εφηβικής ηλικίας και της ενηλικίωσης. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει όλα 

τα άτοµα αυτών των ηλικιών ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτισµό, 

πνευµατική και φυσική ικανότητα.  

Ø ʼτοµα άνω των 65 ετών  

  Συµπεριλαµβάνονται άτοµα που έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί από την 

εργασία τους, που αρχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την υγεία τους 
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-όπως και οικονοµικά προβλήµατα- και από ένα σηµείο και µετά πολλοί από 

αυτούς δεν είναι σε θέση να αυτοσυντηρηθούν και εποµένως έχουν ανάγκη τη 

φροντίδα άλλων ανθρώπων.  

Ø Γυναίκες  

Στη σηµερινή εποχή οι γυναίκες είναι σε θέση να αποτελέσουν 

σηµαντική δύναµη µέσα στην κοινωνία, ασχολούνται µε πάρα πολλές 

δραστηριότητες, όµως δεν χαίρουν άκρας εκτίµησης όλες τις φορές από το 

αντίθετο φύλο ή από την αγορά εργασίας. Η ανεργία αποτελεί ένα από τα πιο 

σηµαντικά προβλήµατα που τις «ταλανίζουν», ενώ βασική προϋπόθεση για να 

κατορθώσουν κάποια στιγµή να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει µέσα 

στην κοινωνία είναι η σταδιακή αύξηση της συνειδητοποίησης που σκοπεύει 

στην ισότητα σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας και της ιδιωτικής ζωής.  

Ø ʼτοµα που εγκατέλειψαν πρόωρα τη βασική εκπαίδευση  

Έχει ειπωθεί ότι το αλφάβητο είναι το πιo επικίνδυνο όπλο στον κόσµο, 

βέβαια είναι εξίσου εντυπωσιακό το πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που δεν 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή που εγκατέλειψαν το σχολείο τόσο νωρίς 

ώστε να αποκτήσουν υποτυπώδη µόρφωση. Οι ενήλικες µε ανύπαρκτες ή 

ελάχιστες γνώσεις γραφής και ανάγνωσης είναι πολύ περιθωριοποιηµένοι. 

Κερδίζουν λιγότερα από το µέσο εισόδηµα, ζουν σε περιοχές µε υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, δεν µπορούν λόγω ανασφάλειας να συµµετέχουν στα 

κοινά. Η πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, πολλές από τις οποίες στερούνται 

ευκαιριών για µόρφωση, διότι συνήθως δεν έχουν τη δύναµη να αρνηθούν να 

γίνουν σύζυγοι και µητέρες από πολύ µικρή ηλικία. Και, φυσικά, όσοι δεν 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση όχι µόνο είναι από τα λιγότερο παραγωγικά 

µέλη της κοινωνίας, αλλά δηµιουργούν κατά βάση και µια άλλη γενιά λιγότερο 

παραγωγικών πολιτών. Θεωρείται ότι τα παιδιά, των οποίων οι γονείς δεν 

έχουν γνώσεις γραφής κι ανάγνωσης, έχουν γύρω στο 50% πιθανότητα να 

µην έχουν ούτε οι ίδιοι πολλές γνώσεις ως ενήλικοι.  

Ø Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών  

Η ύπαρξη µονογονεϊκών οικογενειών δεν είναι ένα ασυνήθιστο 

φαινόµενο στη σηµερινή εποχή. Μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες, όπως 

είναι τα διαζύγια, η χηρεία και η γέννηση ενός παιδιού µε απόφαση µόνο του 
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ενός γονέα. Και, όπως είναι πολύ φυσικό, η έλλειψη του ενός γονέα κάνει 

αρκετά δύσκολη την κατάσταση µέσα στην οικογένεια και αυξάνει κατά πολύ 

τις ευθύνες του άλλου που µένει πίσω. 

Ø ʼτοµα µε ειδικές ανάγκες:   

§ Κινητική αναπηρία  

§ Νοητική υστέρηση  

§ Κωφαλαλία  

§ Τύφλωση  

§ Ψυχική ασθένεια  

§ ʼλλες  

Κατά κύριο λόγο, σε αυτή την οµάδα περιλαµβάνονται τα άτοµα µε 

φυσικές αναπηρίες, οι οποίες αναφέρονται στην περιορισµένη κινητικότητα, 

στην ισορροπία, στην αντοχή και στο ύψος, και αισθητηριακές αναπηρίες, οι 

οποίες περιλαµβάνουν τη µειωµένη όραση και/ή την περιορισµένη ακοή. Πιο 

συγκεκριµένα ο όρος «ανάπηρος στο λόγο» (print handicapped) καλύπτει τα 

άτοµα µε νοητικά προβλήµατα και προβλήµατα όρασης και τα δυσλεκτικά 

άτοµα, τα οποία αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση του παραδοσιακού 

γραπτού λόγου. Στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται και άτοµα µε 

προσωρινές αναπηρίες, επί παραδείγµατι µετά από ατύχηµα, καθώς επίσης και 

µε αναπηρίες λόγω ηλικίας. (4) 

Ø Πρόσφυγες, µετανάστες, αιτούντες άσυλο  

Ø Παλιννοστούντες  

Ø Εθνικές, γλωσσικές και πολιτιστικές/θρησκευτικές µειονότητες  

Η εθνική, γλωσσική και πολιτιστική/θρησκευτική σύνθεση των 

διαφόρων χωρών του κόσµου ποικίλει και αυτή η ποικιλία συνίσταται στην 

ύπαρξη (7): 

1. Μειονοτήτων µεταναστών: Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται 

µόνιµοι «άποικοι» που έχουν τη δική τους γλώσσα, τη δική τους θρησκεία 

και το δικό τους πολιτισµό -στοιχεία τελείως ξεχωριστά και διαφορετικά από 

του πληθυσµού της χώρας που τους φιλοξενεί- αλλά και οι απόγονοι των 

µεταναστών, οι οποίοι συνεχίζουν να ταυτίζονται µε τον τρόπο ζωής, τον 

πολιτισµό και τις παραδόσεις των προγόνων τους.   
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2. Ατόµων αιτούντων άσυλο, προσφύγων και ατόµων µε προσωρινή άδεια 

παραµονής. 

3. Μεταναστών εργαζοµένων: Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται οι 

προσωρινοί εργαζόµενοι-µετανάστες και τα προστατευόµενα µέλη της 

οικογένειάς τους. Είναι οι µετανάστες που δεν σκοπεύουν να µείνουν 

µόνιµα στη χώρα, παρ’ όλο που µπορεί τελικά να γίνουν µόνιµοι κάτοικοι. 

Αυτό, φυσικά, εξαρτάται από τις δικές τους επιθυµίες και από την πολιτική 

της χώρας που κατοικούν.  

4. Εθνικών µειονοτήτων: Αυτές είναι ντόπιες, εγκατεστηµένες από πολύ παλιά 

οµάδες µε υφιστάµενη επί µακρόν και πολύ ευδιάκριτη εθνική, γλωσσική, 

πολιτιστική/θρησκευτική ταυτότητα ξεχωριστή από αυτήν της πλειοψηφίας. 

Μπορεί να χρησιµοποιούν την επίσηµη γλώσσα της χώρας (βλ. Ποµάκοι της 

Θράκης και Σουηδοί της Φινλανδίας) ή να έχουν στην ουσία υιοθετήσει την 

επίσηµη γλώσσα της χώρας (βλ. Ουαλοί και αυτόχθονες Αµερικανοί). Οι 

εθνικές µειονότητες µπορεί να έχουν κοινή γλώσσα ή πολιτισµό/θρησκεία 

µε την πλειοψηφία γειτονικών χωρών ή να περιορίζονται στη χώρα που 

είναι µειοψηφία. 

5. Παλιννοστούντων και ντόπιων, η οµιλία των οποίων βασίζεται σε τοπικές 

διαλέκτους: Σε πολλές χώρες υπάρχουν µεγάλη ποικιλία από διαλέκτους 

που χρησιµοποιούνται και ζωντανοί τοπικοί πολιτισµοί, αλλά και οι 

παλιννοστούντες είναι µία οµάδα ατόµων που µε την επιστροφή τους στην 

πατρίδα τους φέρνουν µαζί τους γλωσσικά ιδιώµατα και πολιτιστικά 

στοιχεία από τις χώρες στις οποίες έζησαν.  

6. Μιας παγκόσµιας κοινωνίας: Στην παγκόσµια κοινωνία είµαστε όλοι µέρη 

πολιτιστικών µειονοτήτων και όλοι οι πολιτισµοί εκπροσωπούνται στην 

παγκόσµια πληροφοριακή δοµή.  

Οι εθνικές, γλωσσικές και πολιτιστικές/θρησκευτικές µειονότητες έχουν 

πολλά προβλήµατα και πολλές ανάγκες ως αποτέλεσµα των διαφορετικών 

πολιτισµικών προτύπων και των πιθανών προβληµάτων εναρµόνισής τους µε 

την κοινωνία µέσα στην οποία καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν. 

Πολλοί, τέλος, είναι σύνηθες να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση -εκτός από το 
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κοινωνικό επίπεδο- και σε οικονοµικό επίπεδο σε σχέση µε την υπόλοιπη 

κοινωνία. 

Ø Ναρκοµανείς, αλκοολικοί και απεξαρτηµένοι  

Οι ρίζες αυτών των φαινοµένων θα πρέπει να αναζητηθούν στις δοµές 

της κοινωνίας, στα αναρίθµητα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος 

άνθρωπος, στα ψυχολογικά αδιέξοδα, στην ποιότητα των οικογενειακών και 

των άλλων σχέσεων, στην ποιότητα της ζωής, µε λίγα λόγια στο ίδιο το 

αναπτυξιακό µοντέλο. Ένα µοντέλο που παθητικοποιεί συνεχώς το άτοµο, το 

µετατρέπει σε παθητικό δέκτη-καταναλωτή όλων των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών και που επιβάλλει την άποψη ότι η ανθρώπινη ύπαρξη 

ολοκληρώνεται µε τη συσσώρευση όσο το δυνατό περισσότερου χρήµατος και 

ισχύος. Και, βέβαια, η µεγάλη αύξηση του αριθµού των ανθρώπων -κυρίως 

νέων- οι οποίοι καταφεύγουν στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ επειδή ακριβώς 

ασυνείδητα αρνούνται ή δεν έχουν τα εφόδια για να αντέξουν τον κόσµο στον 

οποίο ζουν, επιβάλλει τον προβληµατισµό και την αναθεώρηση των επιλογών 

της κοινωνίας. 

Ø ʼτοµα που βιώνουν βίαιη και επιθετική συµπεριφορά µέσα στην οικογένεια  

Παρ’ όλη την εξέλιξη και την πρόοδο που έχουν γνωρίσει οι σύγχρονες 

κοινωνίες, υπάρχουν ακόµη αρκετές περιπτώσεις ατόµων που βιώνουν βίαιη 

και επιθετική συµπεριφορά, η οποία µπορεί να φτάσει ως τη σεξουαλική 

κακοποίηση, µέσα στην οικογένεια - συµπεριλαµβανοµένου και του άµεσου 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτά τα άτοµα έχουν ανάγκη ψυχολογικής κατά 

βάση υποστήριξης, έτσι ώστε να µπορέσουν να ξεπεράσουν τα ψυχικά και 

σωµατικά τους τραύµατα και να σταθούν στα πόδια τους. 

Ø Φτωχοί  

Ø ʼστεγοι  

Ο ορισµός του φτωχού (σ.σ.: ατόµου µε πολύ χαµηλό εισόδηµα) είναι 

ευέλικτος και εξαρτηµένος από τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες και κοινωνικές 

συµπεριφορές. Στις µέρες µας η φτώχεια προσδιορίζεται από τους ανεπαρκείς 

πόρους για την επιβίωση του ατόµου και -αν έχει- της οικογένειάς του. 

Μεταφράζεται σε µη πρόσβαση σε συγκεκριµένες βασικές υπηρεσίες και 

αγαθά. Αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζονται από µία πλειάδα περιορισµών και 
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µειονεκτηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και του αναλφαβητισµού, των 

ασθενειών, της κοινωνικής αποµόνωσης, της πιθανής έλλειψης κατοικίας, της 

πείνας και των διακρίσεων. Ανάλογη και εξίσου δυσµενής είναι και η 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άστεγοι, µε µοναδική διαφορά τη 

δεδοµένη έλλειψη κατοικίας και όλα τα επιπρόσθετα προβλήµατα που αυτή 

συνεπάγεται.  

Ø Φυλακισµένοι  

Είναι γεγονός ότι οι φυλακισµένοι βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους ανθρώπους από το απλό γεγονός ότι δεν έχουν 

φυσική πρόσβαση ούτε στις ποικίλες δραστηριότητες της κοινωνίας αλλά ούτε 

και στην κοινωνία αυτή καθαυτή, ενώ τα δηµογραφικά δεδοµένα δείχνουν ότι 

βρίσκονται σε περαιτέρω µειονεκτική θέση εξαιτίας ενός δυσανάλογα υψηλού 

επιπέδου αναλφαβητισµού, της έλλειψης µόρφωσης, της ανεπάρκειας 

επαγγελµατικών ικανοτήτων και ενός υψηλού ποσοστού ψυχολογικών 

ασθενειών και συναισθηµατικής αστάθειας.  

Ø Αγροτικοί πληθυσµοί  

Οι αγροτικοί πληθυσµοί αποτελούν µία πολύ ιδιάζουσα κατηγορία 

πληθυσµού και αυτό γιατί βρίσκονται µακριά από τα µεγάλα αστικά κέντρα, οι 

ασχολίες τους και ο τρόπος ζωής τους διαφοροποιούνται πολύ σε σχέση µε 

των κατοίκων των αστικών κέντρων και είναι πολύ πιο πιθανό, λόγω και της 

δύσκολης οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία τους, 

να µην είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση, να κατέχουν 

πολύ µικρό αριθµό βιβλίων, να βλέπουν πολύ περισσότερη τηλεόραση και, 

βέβαια, να µην έχουν πρόσβαση σε Η/Υ στο σχολείο ή στο σπίτι. Τείνουν να 

ζουν αποµονωµένοι, σε αποµακρυσµένες περιοχές, πολύ συχνά µάλιστα σε 

σηµεία όπου δεν φτάνουν ούτε τα -κρατικά και µη- προγράµµατα και οι 

υπηρεσίες που µπορούν να επηρεάσουν θετικά και να ωφελήσουν τη ζωή 

αυτών και των οικογενειών τους. 

Ø ʼλλες  

 Με δεδοµένες τις συνθήκες διαβίωσης της πλειοψηφίας των ατόµων 

του πλανήτη µπορούµε να πούµε ότι σε γενικές γραµµές έχουµε καλύψει όλες 

τις κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ή αντιµετωπίζουν 
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περαιτέρω προβλήµατα από ό,τι ο µέσος άνθρωπος. Είναι πολύ πιθανό οι 

ευπαθείς κοινωνικές οµάδες να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα τόσο 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους όσο και σε σχέση µε το κατά πόσον 

υπάρχουν ως οµάδες. Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι αν αναφερόµασταν 

συγκεκριµένα στην Ελλάδα, µία άλλη ευπαθής κοινωνική οµάδα που θα 

µπορούσε να περιλαµβάνεται στις προαναφερθείσες είναι οι Αθίγγανοι. 

Αντίστοιχα, στην Ωκεανία οι Αβοριγίνες, κ.ο.κ.    

 

 

2.3  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και κοινωνικός αποκλεισµός 

 

 Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες έχουν πολλές δυνατότητες στη διάθεσή τους 

όσον αφορά την αντιµετώπιση των προβληµάτων κοινωνικού αποκλεισµού 

από τα οποία πλήττονται κάποιες οµάδες χρηστών. Είναι σηµαντικό µέσα σ’ 

αυτή τη διαδικασία να γίνει προσπάθεια αποφυγής όλων των κινδύνων που 

οδηγούν στον αποκλεισµό των δυσπραγούντων. Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες 

µπορούν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα συµβεί κάτι τέτοιο και µε την παροχή 

πρόσβασης στις υπηρεσίες τους µέσω νέων διαύλων. 

 Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες είναι µια υπηρεσία που φροντίζει για το γενικό 

καλό. Είναι σηµεία πρόσβασης ανοιχτά σε όσους χρειάζονται πληροφόρηση 

για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της ζωής. Υπερασπιζόµενες και 

προωθώντας τη δηµοκρατική συµµετοχή, οι δηµόσιες βιβλιοθήκες 

απευθύνονται και στις ανάγκες των οµάδων µε ειδικές ανάγκες και των 

γυναικών. Ενώ, παράλληλα, σε συνεργασία και µε µουσεία και αρχεία -για να 

θέσουν επί παραδείγµατι στη διάθεση του κοινού υλικό που αφορά την 

πολιτιστική κληρονοµιά και τα οικογενειακά αρχεία- µπορούν να προωθήσουν 

την κοινωνική και την πολιτιστική ενσωµάτωση.  

Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες έχουν µια ξεχωριστή κουλτούρα: είναι χώροι 

προσβάσιµοι, πολιτισµένοι και ευχάριστοι. Με πρωτοβουλία τους για επαφή µε 

κατοίκους που είναι αποµονωµένοι και όχι καλά πληροφορηµένοι µπορεί να 

ενισχυθεί η συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού της περιοχής τους αλλά και 
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να εδραιωθεί η σηµασία του ρόλου τους στην καταπολέµηση των κινδύνων 

που προαναφέρθηκαν. 

Υπάρχει ανάγκη για πολιτιστική αλλαγή στο χώρο των βιβλιοθηκών 

προκειµένου να υιοθετηθούν θετικά µέτρα για την υποστήριξη της κοινωνικής 

ενσωµάτωσης. Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται την προσαρµογή και την 

επέκταση της κλίµακας των υπηρεσιών που παρέχουν οι βιβλιοθήκες, τη 

δηµιουργία νέων δεσµών µε την κοινότητα και την αµφισβήτηση κάποιων από 

τις παραδοσιακές αρχές και πρακτικές των βιβλιοθηκών, γεγονότα που 

απαιτούν την ενεργή υποστήριξη του προσωπικού της βιβλιοθήκης. 

Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες µπορούν, επιπλέον, να καταπολεµήσουν τον 

κοινωνικό αποκλεισµό µε τους παρακάτω τρόπους: 

1. Την υιοθέτηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης ως την επικρατέστερη 

πολιτική προτεραιότητα για όλες τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα 

πληροφόρησης. 

2. Τη διαµόρφωση ειδικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των αναγκών των 

µειονοτήτων και της κοινότητας που εξυπηρετούν. 

3. Τη συµβουλευτική ανάµειξη των κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων για την 

εξακρίβωση των αναγκών και των προσδοκιών τους. Η εδραίωση και η 

διατήρηση αυτών των δεσµών είναι χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες 

απαιτούν τη δέσµευση ανθρώπινου δυναµικού. 

4. Τη δηµιουργία βιβλιοθηκών, όπου υπάρχει ζήτηση, αλλά και την ανάπτυξη 

και τη βελτίωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών - όπου 

αυτό είναι δυνατό. 

5. Την υιοθέτηση περισσότερο ευέλικτων ωραρίων λειτουργίας, 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες και στο συµφέρον της κοινότητας που 

εξυπηρετούν. 

6. Λειτουργώντας στο τοπικό επίπεδο ως ένα κύριο σηµείο πρόσβασης για 

οικονοµικά προσιτές ή δωρεάν υπηρεσίες και για πληροφορίες (π.χ. που 

έχουν να κάνουν µε τις παροχές της κοινωνικής πρόνοιας, τα δικαιώµατα 

του πολίτη, προγράµµατα απασχόλησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης). 

7. Εξετάζοντας τις πιθανότητες εγκατάστασής τους από κοινού µε άλλες 

υπηρεσίες που παρέχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. 
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8. Με τη δηµιουργία κοινοπραξιών µε άλλους µη κυβερνητικούς οργανισµούς 

που παρέχουν εκπαίδευση ή φορείς αρµόδιους κατά περίπτωση, µε στόχο 

την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών. 

9. Την παροχή προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης. 

10. Τη δηµιουργία κινητών βιβλιοθηκών, οι οποίες θα βρίσκονται στην πρώτη 

γραµµή, αντιµετωπίζοντας την αγροτική αποµόνωση ή πιθανά προβλήµατα 

στις συγκοινωνίες και µεταφέροντας τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης τόσο στα 

προάστια που είναι αποµονωµένα όσο και στις διάφορες κωµοπόλεις (4).   

Βέβαια, αν πάµε λίγα χρόνια πίσω, η κατάσταση δεν ήταν και τόσο 

ευχάριστη. Για του λόγου το αληθές, το 1999 στάλθηκε ένα ερωτηµατολόγιο 

σε όλες τις δηµόσιες βιβλιοθήκες του Ηνωµένου Βασιλείου (8), µόνο το 63% 

των οποίων απάντησε, και αποκαλύφθηκε πόσο ανεπαρκής ήταν η δουλειά 

που γινόταν: 

Ø 24% των βιβλιοθηκών που απάντησαν είχε µερική ή καθόλου στρατηγική 

κοινωνικής ενσωµάτωσης ή γινόταν ανεπαρκής αξιοποίηση των υπηρεσιών 

Ø 60% ασχολούνταν µε την ενσωµάτωση, αλλά είχε διακοπτόµενη 

δραστηριότητα 

Ø 16% µόνο είχε αναπτύξει δραστηριότητα και είχε πάρει πρωτοβουλίες για 

νέες υπηρεσίες. 

Όσον αφορά τις προτεραιότητες σε σχέση µε τις υπηρεσίες, υπήρχε, 

αντί για ελεύθερη πρόσβαση, καθαρή ιεραρχία στις παροχές: 

Ø 82% των βιβλιοθηκών που απάντησαν είχε ως προτεραιότητα τους 

περιορισµένους στο σπίτι 

Ø 12% είχε ως προτεραιότητα τους ταξιδιώτες  

Ø 5% είχε τους άστεγους. 

Ας τονιστεί, ολοκληρώνοντας την αναφορά στο ερωτηµατολόγιο, ότι 

µόνο 54% των βιβλιοθηκών είχε ως προτεραιότητα φυλετικές και εθνικές 

µειονότητες µετά από τόσα χρόνια που υποτίθεται ότι οι βιβλιοθήκες 

προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Τέλος, όσον αφορά την οργάνωση µιας βιβλιοθήκης, ένα ακόµη 

«κλειδί» για την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού είναι ο εντοπισµός 



 44 

και η αποµάκρυνση των φραγµών που αφορούν τη ζήτηση των υπηρεσιών 

της. Οι κυριότεροι µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής: 

1. Σχετικοί µε τα ιδρύµατα (π.χ. επιβαρύνσεις ή κανονισµοί). 

2. Προσωπικοί και κοινωνικοί (π.χ. έλλειψη αυτοπεποίθησης για να ζητήσει 

κάποιος αυτό που χρειάζεται ή έλλειψη βασικών δεξιοτήτων). 

3. Σχετικοί µε τις αντιλήψεις και τις προσωπικές απόψεις (π.χ. «η βιβλιοθήκη 

δεν είναι για εµάς»). 

4. Χωροταξικοί (π.χ. τοποθεσία, φυσική πρόσβαση ως το και µέσα στο κτίριο 

της βιβλιοθήκης). 

Παρ’ όλο όµως που πολλές βιβλιοθήκες ξεπερνούν επιτυχώς αυτούς 

τους φραγµούς, πολλοί εργαζόµενοι σε βιβλιοθήκες τείνουν να δηµιουργήσουν 

νέους. Είναι σαν να µην αντιλαµβάνονται τις τεράστιες αλλαγές που 

συµβαίνουν γύρω µας και τις συναρπαστικές νέες κατευθύνσεις που παίρνουν 

οι βιβλιοθήκες, αντίθετα προσκολλώνται σε µερικές απαρχαιωµένες αντιλήψεις 

σχετικά µε το τι είναι βιβλιοθήκη. Και έτσι, ενώ ξαφνικά χρησιµοποιούν τις 

βιβλιοθήκες πάρα πολλοί καινούριοι χρήστες, λόγου χάρη µετανάστες ή 

πρόσφυγες που επικοινωνούν µέσω e-mail µε τους δικούς τους στις πατρίδες 

τους, ακόµα οι εργαζόµενοι σε αυτές τούς συµπεριφέρονται σαν να µην είναι 

οι ενδεδειγµένοι χρήστες.  

Μα για τι προοριζόµαστε τελικά; Χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουµε 

επειγόντως τους σκοπούς και το ρόλο των δηµόσιων βιβλιοθηκών και να 

εγγυηθούµε ότι θα αγκαλιάσουµε όλους τους χρήστες και θα συνδράµουµε 

στον περιορισµό του κοινωνικού αποκλεισµού. Είναι, φυσικά, αλήθεια ότι 

αυτός ο περιορισµός είναι ένα βασικό κοµµάτι της κυβερνητικής «ατζέντας», 

αλλά θα τονίζαµε ότι πρέπει να είναι και ένα βασικό κοµµάτι της πολιτικής των 

δηµόσιων βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες αλλάζουν συνεχώς και πρέπει να 

αδράξουµε τις ευκαιρίες αυτές και να τους δώσουµε µορφή. (8) 
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3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» 

 

 
 
 
 
 
 
 



 46 

3.1  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και µακροχρόνια άνεργοι 

  

Οι βιβλιοθήκες δεν είναι σε θέση από µόνες τους να δώσουν κάποια 

λύση ώστε να επιτευχθεί η µείωση της ανεργίας, αλλά µπορούν µε το υλικό, 

τα προγράµµατα και τις υπηρεσίες τους να στηρίξουν τους ανέργους -και ως 

ένας µοχλός πίεσης στις περιπτώσεις που αποτελούν κύριο συστατικό της 

ζωής της κοινότητας που εξυπηρετούν- στην προσπάθειά τους για εύρεση 

εργασίας. 

Μερικές από τις υπηρεσίες που µπορούν να παρέχουν οι δηµόσιες 

βιβλιοθήκες στους ανέργους είναι οι εξής:  

Ø Να προωθούν την αποµάκρυνση όλων των εµποδίων από τις υπηρεσίες 

τους, ειδικά όσον αφορά αντίτιµα εισόδου και επιβαρύνσεις καθυστέρησης 

επιστροφής υλικού.    

Ø Να προάγουν πλήρεις και σταθερές χρηµατοδοτήσεις τόσο προς τα 

υπάρχοντα προγράµµατα στήριξης των ανέργων όσο και προς την 

αναβάθµιση των προγραµµάτων των βιβλιοθηκών προς αυτή την κατηγορία 

ατόµων.  

Ø Να προωθούν τις ευκαιρίες για την κατάρτιση των βιβλιοθηκονόµων, έτσι 

ώστε να λαµβάνουν περισσότερα εφόδια για την εξυπηρέτηση και την 

υποστήριξη ανέργων και να ευαισθητοποιούνται σε τέτοιου είδους θέµατα. 

Ø Να υποστηρίζουν την ύπαρξη σεµιναρίων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ανέργων αλλά και ειδίκευσης πάνω σε αυτό που έχουν 

σπουδάσει. 

Ø Να ενισχύουν την αύξηση της δηµόσιας συνειδητοποίησης -µέσω 

προγραµµάτων, αναφορών και δηµοσιοποίησης του όλου ζητήµατος- 

αναφορικά µε τη σηµασία των σχετικών µε την ανεργία και κατ’ επέκταση 

µε τη φτώχεια πηγών και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. 

Ø Να δηµιουργούν δίκτυα µεταξύ βιβλιοθηκών ή απλές συνεργασίες µε άλλες 

βιβλιοθήκες, µε σκοπό την εφαρµογή προγραµµάτων και υπηρεσιών που θα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά από τους ανέργους. 

Ø Να προωθούν τη συνεργασία µε αρµόδιους οργανισµούς απασχόλησης 

εργατικού δυναµικού, µε συνδέσµους βιοµηχάνων και σωµατεία για τη 
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δηµιουργία υπηρεσίας πληροφόρησης σχετικά µε την καλύτερη ενηµέρωση 

σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων ή µε το ποιες κινήσεις πρέπει να 

κάνουν οι άνεργοι και την επαφή τους µε τους ίδιους τους εργοδότες. 

 

 

3.2  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και νέοι-ες (18-30 ετών) 

 

 Η IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions) έχει δηµιουργήσει έναν Τοµέα Βιβλιοθηκών για Παιδιά και Νέους-

ες, ο οποίος συνέταξε τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Υπηρεσίες των 

Βιβλιοθηκών προς τους-τις Νέους-ες» (9). Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες 

βασίζονται στην πεποίθηση ότι η νεότητα αποτελεί ένα ξεχωριστό ηλικιακό 

στάδιο και, εποµένως, έχει και άλλες ανάγκες όσον αφορά την πληροφόρηση. 

Είναι µία λίστα ιδεών -που βασίζεται σε µία παγκόσµια οπτική- οι οποίες 

µπορούν να αποβούν χρήσιµες ως ένα είδος έµπνευσης προς όλους τους 

βιβλιοθηκονόµους που έχουν την ευθύνη της εξυπηρέτησης νέων ατόµων. 

Η Υoung Adult Library Services Association (YALSA), ένα τµήµα της 

American Library Association (ALA), έχει εκδόσει το εγχειρίδιο «Οι Νέοι 

Αξίζουν το Καλύτερο» (10) και µέσα σε αυτό γίνεται εκτενής αναφορά σε 

κάποιες αρµοδιότητες των βιβλιοθηκονόµων που εξυπηρετούν τους-τις νέους-

ες. Οι επαγγελµατίες που κατέχουν γνώσεις και ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για να φέρουν εις πέρας αυτές τις αρµοδιότητες θα είναι σε θέση 

να προσφέρουν και υπηρεσίες ποιότητας σε αυτή την οµάδα χρηστών. 

Οι βιβλιοθήκες µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική ώθηση για τα 

άτοµα αυτά, ούτως ώστε να κατορθώσουν µία επιτυχηµένη µετάβαση από την 

εφηβική ηλικία προς την ενηλικίωση, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε πηγές 

που θα συνδράµουν στην πνευµατική, στη συναισθηµατική και στην 

κοινωνική τους ανάπτυξη και θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίζουν µε 

εναλλακτικό τρόπο τα κοινωνικά ζητήµατα.  

Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ανοιχτή στον καθένα και θα πρέπει να 

σέβεται τις διαφορετικές πολιτιστικές ανάγκες. Αυτές έχουν τις ρίζες τους στις 

παραδόσεις, στα ήθη και στα έθιµα, στην αλλαγή της κοινωνίας και του 
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κοινωνικού στάτους και στην πολιτισµική διαφορετικότητα. Αυτές οι ανάγκες 

θα πρέπει να αντανακλώνται στην παροχή πηγών, υπηρεσιών και 

προγραµµάτων αλλά και στο φυσικό περιβάλλον των βιβλιοθηκών. Είναι 

σηµαντικό οι υπηρεσίες προς τους-τις νέους-ες να είναι σχεδιασµένες όχι µόνο 

από βιβλιοθηκονόµους, αλλά να είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας αυτών µε 

εκπροσώπους αυτής της κατηγορίας χρηστών. Οι νέοι-ες θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, αποδοχή και θέληση να γίνει κατανοητή η 

πιθανή ύπαρξη επιλογών διαφορετικών από αυτές που προσφέρουν 

παραδοσιακά οι βιβλιοθήκες. Θα πρέπει, τέλος, να αναµειχθούν δραστικά στο 

σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στην αξιολόγηση πηγών, υπηρεσιών και 

προγραµµάτων.  

Καθώς όµως οι ανάγκες των νέων ποικίλουν, θα πρέπει οι πηγές να 

αντανακλούν αυτές τους τις ανάγκες. Έτσι, οι βιβλιοθήκες πρέπει να κατέχουν 

πηγές, υπηρεσίες και προγράµµατα που να απευθύνονται και σε νέους-ες µε 

ειδικές ανάγκες ή που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή 

πολιτιστικές/θρησκευτικές µειονότητες και που έχουν να κάνουν µε την 

πληροφόρηση και τη µόρφωσή τους, την ψυχαγωγία τους, την πολιτισµική 

διαφορετικότητα και τις διαφορετικές γλώσσες, ενώ η µορφή και το 

περιεχόµενο αυτών των πηγών, των υπηρεσιών και των προγραµµάτων θα 

πρέπει να «αναγνωρίζουν» τους διαφορετικούς τύπους χρηστών, τα 

ενδιαφέροντά τους, τις πνευµατικές τους ικανότητες και το πολιτιστικό τους 

υπόβαθρο. 

Μία συλλογή που απευθύνεται σε νέους-ες θα ήταν επιθυµητό να 

περιλαµβάνει -εκτός από βιβλία, περιοδικά και πληροφοριακό υλικό- και 

κόµικς, αφίσες, κασέτες ήχου και βίντεο, cd, ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολυµέσα 

και λογισµικό Η/Υ, όπως και τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη χρήση του 

υλικού αυτού, έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης ακόµη και των πιο 

απαιτητικών χρηστών. 

Παραδείγµατα προτεινόµενων υπηρεσιών και προγραµµάτων που 

µπορούν να προσφέρουν οι δηµόσιες βιβλιοθήκες στους-στις νέους-ες: 

Ø Να ενθαρρύνουν τη δια βίου εκπαίδευση µέσω της προώθησης της έρευνας 

στη βιβλιοθήκη αλλά και του διαβάσµατος. 
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Ø Να δίνουν κίνητρα για διάβασµα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους µε 

σκοπό τόσο την πληροφόρηση όσο και την ψυχαγωγία. 

Ø Να προσφέρουν συλλογές και υπηρεσίες σε όλους τους-τις νέους-ες, οι 

οποίες θα εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές, πληροφοριακές, πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές τους ανάγκες. 

Ø Να προωθούν τον αλφαβητισµό για την ύπαρξη µίας µορφωµένης και 

καλλιεργηµένης κοινωνίας. 

Ø Να ενθαρρύνουν τη µάθηση τεχνικών αναζήτησης (π.χ. στο ∆ιαδίκτυο) 

µέσα στις βιβλιοθήκες για τα παιδιά και τους-τις νέους-ες. 

Ø Να ενισχύουν την παραγωγή και τη µελέτη της λογοτεχνίας, των 

πολυµέσων και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών για νέους-ες, προωθώντας 

παράλληλα τη συνεργασία και τη δηµιουργία δικτύων βιβλιοθηκών που θα 

ασχολούνται µε αυτά ακριβώς τα ζητήµατα. 

Ø  Να προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες που µπορούν να φανούν χρήσιµες σε 

συγκεκριµένες οµάδες νέων, όπως είναι οι έφηβοι-γονείς και νέοι που 

βρίσκονται σε νοσοκοµεία, σωφρονιστικά ιδρύµατα ή κέντρα απεξάρτησης. 

Ø Να διοργανώνουν σεµινάρια επαγγελµατικού προσανατολισµού και 

παρουσίασης όλων των εναλλακτικών λύσεων που µπορεί να έχει κάποιος-α 

νέος-α στον τόπο που ζει αναφορικά µε τις σπουδές και την επαγγελµατική 

σταδιοδροµία του-της σε συνεργασία τόσο µε τους αρµόδιους κρατικούς 

φορείς όσο και µε τα πανεπιστήµια. 

Ø Να διοργανώνουν εκδηλώσεις, κάνοντας εµµέσως πλην σαφώς γνωστές τις 

υπηρεσίες τους, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν από τις πιο 

παραδοσιακές, όπως είναι συζητήσεις βιβλίων, ενηµερωτικά προγράµµατα 

πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα που απασχολούν τη νεολαία (π.χ. 

ναρκωτικά, ανεργία, HIV και άλλα µεταδιδόµενα νοσήµατα), προβολές 

ταινιών, εκθέσεις φωτογραφιών µέχρι και τις πιο µοντέρνες -και συνάµα 

δύσκολα πραγµατοποιήσιµες- όπως είναι εργαστήρια θεάτρου και τέχνης, 

συναυλίες, επισκέψεις διασηµοτήτων, χορό δρόµου, έθνικ φεστιβάλ, κ.ά. 

Ø Να επιλέγουν προσωπικό που θα κατανοεί και θα σέβεται τους-τις νέους-ες, 

θα έχει θέληση να καταρτιστεί και θα είναι ευέλικτο στο να αποδεχτεί και 
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να πραγµατοποιήσει τις πιθανές αλλαγές πολιτικής της βιβλιοθήκης σε 

πρακτικό επίπεδο. (9) 

 

 

3.3  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και άτοµα µε µεγάλη ηλικία 

  

Η ALA (American Library Association) εξέδωσε για πρώτη φορά τις 

«Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών προς τα ʼτοµα 

µε Μεγάλη Ηλικία» (11) το 1970 σε µία προσπάθεια προσδιορισµού των 

υπηρεσιών που είναι κατάλληλες όσον αφορά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των ηλικιωµένων ατόµων αλλά και ως ένα χρήσιµο εργαλείο προς τους 

βιβλιοθηκονόµους. Βέβαια, έχουν υπάρξει µέχρι σήµερα αρκετές 

αναθεωρήσεις και βελτιωµένες εκδόσεις αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών 

(µε τελευταία αυτή του 1999) εξαιτίας της εκτεταµένης χρήσης των νέων 

τεχνολογιών από τις βιβλιοθήκες και του τεράστιου όγκου της παγκόσµιας 

βιβλιογραφίας πάνω σε θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε µεγάλη ηλικία.  

Στη σηµερινή εποχή µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την 

υπερπληροφόρηση ακόµη και οµάδες ατόµων, όπως οι ηλικιωµένοι, που δεν 

συνήθιζαν να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, έχουν αρχίσει να 

επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες αναζητώντας µεγάλη ποικιλία υλικού. Έτσι, είναι 

σηµαντικό για τους υπευθύνους της βιβλιοθήκης να κατανοήσουν ότι οι 

υπηρεσίες προς τους ηλικιωµένους δεν είναι κάτι πρόσκαιρο, ότι οι ανάγκες και 

οι απαιτήσεις για τις υπηρεσίες πληροφόρησης θα αυξάνονται µόνο, ότι οι 

στερεότυπες αντιλήψεις πως οι ηλικιωµένοι δεν µπορούν να χρησιµοποιούν τις 

βιβλιοθήκες δεν ισχύουν πια και ότι τίποτα λιγότερο από την απόλυτη ηθική 

και οικονοµική δέσµευση για υπηρεσίες προς τους ηλικιωµένους δεν θα γίνει 

αποδεκτό από τους τωρινούς και τους µελλοντικούς µεγαλύτερους σε ηλικία 

χρήστες των βιβλιοθηκών. 

Είναι πρωταρχική ανάγκη να έχουν εύκολη πρόσβαση οι ηλικιωµένοι 

στις υπηρεσίες, στο υλικό και στα προγράµµατα των βιβλιοθηκών. Το 

ενδιαφέρον του προσωπικού των βιβλιοθηκών στις ανάγκες των µεγάλων 

ανθρώπων µε σωµατικά προβλήµατα και προβλήµατα όρασης ή ακοής δεν 
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ωφελούν µόνο αυτούς. Η γνώση για τα µέλη της κοινότητας και το 

ενδιαφέρον για την εξυπηρέτησή τους οδηγούν το προσωπικό των 

βιβλιοθηκών να προσφέρει κατάλληλες υπηρεσίες, υλικό και προγράµµατα σε 

όλους.  

 Οι χρήστες της βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, 

ωφελούνται όταν το προσωπικό της βιβλιοθήκης δίνει έµφαση στην 

εξυπηρέτησή τους. Η κατάρτιση, η οποία επικεντρώνεται στην πολιτιστική 

συνειδητοποίηση και στην αποφυγή δηµιουργίας ηλικιακών και πολιτιστικών 

στερεοτύπων, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας του 

προσωπικού.  

Εξάλλου, οι ηλικιωµένοι έχουν χρήσιµες και υφιστάµενες επί µακρόν 

σχέσεις µέσα στην κοινωνία, οι οποίες µπορούν να δώσουν ώθηση στη 

λειτουργία της βιβλιοθήκης, στη θέση της µέσα στην κοινωνία και στην 

ικανότητά της να προσφέρει επιπλέον προγράµµατα και υπηρεσίες.  

Οι σηµερινές συλλογές των βιβλιοθηκών επεκτείνονται πέρα από τα 

παραδοσιακά έντυπα και οπτικοακουστικά υλικά στις ηλεκτρονικές πηγές και 

στο ∆ιαδίκτυο που έχουν να κάνουν µε υλικό χρήσιµο στους ηλικιωµένους. Το 

προσωπικό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να µετατρέψει τη βιβλιοθήκη σε κέντρο 

αναφοράς όσον αφορά την πληροφόρηση που έχει να κάνει µε το σχεδιασµό 

της συνταξιοδότησης, µε θέµατα υγείας, µε προτάσεις εναλλακτικής 

απασχόλησης µετά τη συνταξιοδότηση, κ.ά., έτσι ώστε να βοηθηθούν τόσο οι 

ηλικιωµένοι όσο και τα µέλη της οικογένειάς τους στην επίλυση διαφόρων 

καταστάσεων τις οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν.  

Η αύξηση των προσβάσιµων πληροφοριών και των προσδοκιών του 

κοινού όσον αφορά τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης έχει ωθήσει στη 

διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των προγραµµάτων της τα τελευταία 

χρόνια. Οι βιβλιοθήκες προσφέρουν µία σειρά προγραµµάτων που 

απευθύνονται στους ηλικιωµένους, τους διευκολύνουν να αναπτύξουν νέες 

ικανότητες όσον αφορά τη χρήση της βιβλιοθήκης ή τους δίνουν τη 

δυνατότητα να απολαύσουν τα παραδοσιακά πληροφοριακά ή ψυχαγωγικά 

προγράµµατα. Πρωτοβουλίες που µπορεί να ληφθούν από τη βιβλιοθήκη, 

όπως η δυνατότητα µεταφοράς τους µε κάποιο µέσο προς τη βιβλιοθήκη και η 
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κατ’ οίκον παράδοση υλικού, ωφελούν όχι µόνο εκείνους, αλλά και όλους τους 

χρήστες να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την ανεξαρτησία τους στη χρήση 

της βιβλιοθήκης.  

Τα προγράµµατα και οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών δεν θα πρέπει να 

υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες των οργανώσεων και των οµάδων φροντίδας 

των ηλικιωµένων, αλλά να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς αυτές και να 

ερευνήσουν την από κοινού δηµιουργία προγραµµάτων για αυτούς. Να 

προσδιορίσουν τις πηγές που µπορούν να προσφέρουν, έτσι ώστε να 

διευκολύνουν το έργο αυτών που εργάζονται µε ηλικιωµένους. Να 

ερευνήσουν την ύπαρξη προγραµµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης από 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα που µπορούν να παρακολουθήσουν και ηλικιωµένοι. Όχι 

µόνο µπορούν  οι βιβλιοθήκες να βοηθήσουν αυτή την οµάδα ατόµων, αλλά 

µπορούν και να προωθήσουν τη χρήση όλων των υλικών που είναι διαθέσιµα 

στη βιβλιοθήκη ή και ακόµη αντλήσουν χρηµατοδοτήσεις, στις οποίες δεν 

έχουν συνήθως πρόσβαση οι βιβλιοθήκες. 

Σε αυτό το σηµείο θα κάνουµε λόγο για µερικές από τις υπηρεσίες που 

µπορούν να προσφέρουν οι δηµόσιες βιβλιοθήκες προς τους ηλικιωµένους: 

Ø Να αναγνωρίζουν τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των ηλικιωµένων στο 

στρατηγικό σχέδιο και στη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών τους και 

να δίνουν σε αυτούς τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες µέσα από 

την παροχή µεγάλης ποικιλίας υλικών και µορφών υλικού.  

Ø Να ενσωµατώνουν τη χρηµατοδότηση για το υλικό και τις υπηρεσίες προς 

τους ηλικιωµένους στον προϋπολογισµό της βιβλιοθήκης και να αναζητούν 

επιπρόσθετη χρηµατοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

προγραµµάτων και των υπηρεσιών τους προς αυτούς.  

Ø Να εγγυώνται την εύκολη πρόσβαση των ηλικιωµένων στο κτίριο της 

βιβλιοθήκης, να παρέχουν έπιπλα και φωτισµό συµβατά προς τις ανάγκες 

τους και ταυτόχρονα να προωθούν την αγορά και τη χρήση βοηθητικών 

τεχνολογικών συσκευών για την ευκολότερη πρόσβαση των ηλικιωµένων 

σε υλικά και προγράµµατα της βιβλιοθήκης.  

Ø Να προσφέρουν υπηρεσίες και σε ηλικιωµένους που δεν είναι σε θέση να 

επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη µε ευκολία, ενώ παράλληλα να προωθούν τη 



 53 

βελτίωση των ικανοτήτων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ηλικιωµένων 

µέσα από τη συνεχιζόµενη κατάρτιση του προσωπικού.  

Ø Να ενθαρρύνουν τους ηλικιωµένους σε συνεργασία µε τα διάφορα κέντρα 

ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων να εξυπηρετούν τους χρήστες των 

βιβλιοθηκών ως εθελοντές και να λειτουργούν ως σύνδεσµοι µεταξύ 

κοινωνίας και βιβλιοθήκης, περνώντας έτσι κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο 

τους δηµιουργικά και νιώθοντας χρήσιµοι προς την κοινωνία.  

Ø Να δηµιουργούν ευκαιρίες για δραστηριότητες και να αναπτύσσουν 

συλλογές που αντανακλούν τις πληροφοριακές ανάγκες των ηλικιωµένων, 

ενώ παράλληλα να διοργανώνουν σεµινάρια προς αυτούς, ούτως ώστε να 

εξοικειώνονται µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και να είναι αυτάρκεις 

χρήστες.  

Ø Να αναπτύσσουν προγράµµατα και υπηρεσίες που συναντούν τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωµένων που δεν είναι σε θέση να 

επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη, µε ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση όλων αυτών 

των δραστηριοτήτων. «Κλειδί» σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η 

συνεργασία µε αρµόδιους φορείς για την πραγµατοποίηση των 

προαναφερθέντων προγραµµάτων και την κατ’ οίκον παράδοση των υλικών 

που ζητήθηκαν.  

Ø Να προσδιορίζουν το ρόλο του προσωπικού τόσο της βιβλιοθήκης όσο και 

των οργανισµών και των ενώσεων φροντίδας των ηλικιωµένων, για να 

επιτευχθούν οι στόχοι τους, αλλά και να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ότι 

οι υπηρεσίες προς τους ηλικιωµένους αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική 

διαφορετικότητα και τις οικονοµικές διαφορές. (11)  

 

 

3.4  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και γυναίκες 

 

Στη σηµερινή εποχή -σε αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια- οι 

γυναίκες είναι σε θέση να αποτελέσουν µια σηµαντική δύναµη µέσα στην 

κοινωνία, έχουν ανάγκη για πληροφόρηση όσο ποτέ άλλοτε και επισκέπτονται 

τις βιβλιοθήκες. Είναι, µάλιστα, αισθητή πια η αύξηση του αριθµού των 
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γυναικών που ζητούν πληροφορίες από τις βιβλιοθήκες σε σχέση µε 

παλιότερα.  

Καθώς έχει αυξηθεί και η αναγνώριση των γυναικείων θεµάτων σε 

παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει ακόµη µεγαλύτερη ανάγκη για περιεκτικές και 

αξιόπιστες πληροφορίες αναφορικά µε τις γυναίκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

∆υστυχώς, όµως η πρόσβαση σε καλά οργανωµένες πληροφορίες πάνω σε 

θέµατα που έχουν να κάνουν ή/και αφορούν τις γυναίκες δεν είναι εύκολη. 

Παρ’ όλο που υπάρχει µεγάλος όγκος πληροφοριών για τις γυναίκες σε σχέση 

µε την πολιτική, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την εργασία και τη 

βιοµηχανία, αυτές είναι διασκορπισµένες και κακώς οργανωµένες. Η αξία της 

συλλογής πληροφοριών συγκεκριµένα για τις γυναίκες δεν είναι ακόµα ευρέως 

αναγνωρισµένη σε πολλές χώρες και γι’ αυτό η συλλογή, η ανάλυση και η 

διάθεση αυτών των πληροφοριών βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο.  

Η πληροφόρηση µε στόχο τη δηµιουργία µιας κοινωνίας που ευηµερεί 

βασίζεται στην ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών:  

Ø Έρευνα και επισκόπηση πάνω στα γυναικεία προβλήµατα  

Ø Αύξηση της συνειδητοποίησης που σκοπεύει στην ισότητα  

Ø Αναθεώρηση των νόµων και των κοινωνικών συστηµάτων για την 

κατοχύρωση της νοµικής κατάστασης των γυναικών  

Ø Αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική και στην κοινωνία  

Ø Προώθηση των γυναικών και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. (12)  

Η ροή των πληροφοριών περιλαµβάνει την παραγωγή, τη διάδοση, τη 

συλλογή, την ανάκτηση και τη χρήση των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που 

αφορούν τις γυναίκες προέρχονται από τρεις κύριες πηγές: κυβερνητικές , οι 

οποίες παράγουν αναφορές, στατιστικά δεδοµένα, νοµικές συµβουλές, κ.ά., 

θεσµικές , όπως ιδρύµατα ερευνών που εστιάζουν στα γυναικεία θέµατα, 

κέντρα ερευνών γυναικείων σπουδών, πανεπιστήµια, γυναικείες οµάδες ή 

οργανώσεις, κ.ά., προσωπικές , παραδείγµατος χάρη άτοµα που ενδιαφέρονται 

για τα γυναικεία ζητήµατα και συντάσσουν αναφορές, γράφουν λογοτεχνικά 

κείµενα, κ.ά. Οι πληροφορίες παράγονται και υποβάλλονται σε κάποιου είδους 

επεξεργασία για να βελτιωθεί η προσβάσιµότητά τους από τους χρήστες. Και 

πολλές φορές σε αυτού του είδους την πληροφόρηση που έχει να κάνει µε τα 
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γυναικεία ζητήµατα οι χρήστες είναι ταυτόχρονα και οι «παραγωγοί» των 

πληροφοριών. (12) 

Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι σε θέση να αποτελέσουν 

σηµαντικότατα κέντρα πληροφόρησης για τις γυναίκες -και πρέπει να δώσουν 

πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτό το ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν- 

όσον αφορά θέµατα που έχουν να κάνουν µε την ανατροφή των παιδιών, την 

οικογενειακή ζωή και το σπίτι, αλλά και µετά από περιόδους µακροχρόνιας 

ανεργίας (σ.σ.: αυτό ισχύει σε µεγάλο βαθµό για γυναίκες που εγκατέλειψαν 

την εργασία τους για να αναθρέψουν µόνες τους τα παιδιά τους) που είναι 

έντονη η επιθυµία τους για κοινωνική και επαγγελµατική επανένταξη.    

Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούν µερικά παραδείγµατα υλικών, 

προγραµµάτων και υπηρεσιών που µπορούν να προσφέρουν οι δηµόσιες 

βιβλιοθήκες στις γυναίκες-χρήστες της κοινότητας την οποία εξυπηρετούν: 

Ø Μπορούν να συνεργάζονται µε κοινωνικά κινήµατα ή οργανώσεις που 

ασχολούνται µε τα γυναικεία ζητήµατα σε τοπικό ή και σε ευρύτερο εθνικό 

ή διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση 

στις πληροφορίες γύρω από τη δραστηριότητά τους αλλά και να 

προσφέρουν υπηρεσίες γενικότερης πληροφόρησης σε συλλογικότητες ή 

άτοµα που εκφράζουν ενδιαφέρον. 

Ø  Να κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν για να κατανοήσουν τις ανάγκες των 

γυναικών-χρηστών της βιβλιοθήκης και να εκπληρώσουν τις επιθυµίες τους 

και τα αιτήµατά τους και να έχουν ως προτεραιότητα την ισότιµη παροχή 

υπηρεσιών. 

Ø Θα ήταν χρήσιµο να εκδόσουν εγχειρίδια που θα προσφέρουν πρακτικές 

συµβουλές και πληροφορίες στο προσωπικό των βιβλιοθηκών όσον αφορά 

την επαφή και την εξυπηρέτηση γυναικείων οργανώσεων ή ακόµη να 

διοργανώνουν σεµινάρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις ή εργαστήρια και να 

ενθαρρύνουν την κατάρτιση του προσωπικού έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις. 

Ø Μπορούν να συµβάλλουν στη δηµιουργία συµβουλευτικών δικτύων προς 

τις άνεργες γυναίκες για εύρεση εργασίας και να διοργανώνουν σεµινάρια 



 56 

και ηµερίδες, που θα έχουν ως σκοπό την κατάρτισή τους ή την -έστω 

προσωρινή- απασχόλησή τους µε επιδοτούµενα προγράµµατα. 

Ø Να προσφέρουν πληροφόρηση που θα λειτουργεί συµβουλευτικά είτε µέσα 

από την ανάγνωση ειδικών βιβλίων που αφορούν την οικογένεια και τα 

παιδιά είτε σε προσωπικό επίπεδο πάνω σε οικογενειακά θέµατα και σε µία 

µεγάλη ποικιλία σχετικών ζητηµάτων. 

Ø Να αποτελούν κέντρα πληροφόρησης και ενηµέρωσης αναφορικά µε τους 

αρµόδιους φορείς, οι οποίοι προσφέρουν συµβουλές για τα πιο απλά νοµικά 

θέµατα, όπως είναι η έκδοση ενός διαζυγίου, ως και τα πιο σύνθετα, όπως 

είναι η σεξουαλική παρενόχληση και η κακοποίηση των γυναικών µέσα στην 

οικογένεια και στους χώρους εργασίας όσο και µε τα κέντρα υποστήριξης 

κακοποιηµένων γυναικών, τα οποία προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη 

ή/και ιατρικό έλεγχο. πάντα µε διακριτικότητα για την αποφυγή 

στιγµατισµού των συγκεκριµένων γυναικών. 

Ø Να αποτελούν χώρους όπου, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τα θρησκευτικά 

τους πιστεύω, να µπορούν οι γυναίκες να διαβάζουν βιβλία για να 

µορφωθούν -ακόµη και µέσα στα πλαίσια της αυτοµόρφωσης- ή για να 

ψυχαγωγηθούν. 

Ø Να έχουν συνδροµές σε γυναικεία περιοδικά ή σε περιοδικά γυναικείων 

οργανώσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ψυχαγωγία και η πληροφόρηση 

των γυναικών πάνω σε θέµατα που τις αφορούν. 

Ø Να οργανώνουν συζητήσεις, ηµερίδες και σεµινάρια τα οποία θα έχουν ως 

απώτερο σκοπό την εκτίµηση της εργασίας και των ικανοτήτων των 

γυναικών και κατ’ επέκταση την καλύτερη αµοιβή τους. 

Ø Μπορούν να δηµιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας µεταξύ των βιβλιοθηκών 

και συνεργασία µε βιβλιοθήκες που ειδικεύονται σε γυναικεία ζητήµατα και 

να προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά υλικά, προγράµµατα και υπηρεσίες 

στις γυναίκες-χρήστες τους. 
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3.5  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και αλφαβητισµός 

 

Στο 66ο Συνέδριο της IFLA, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην 

Ιερουσαλήµ, στις 13-18 Αυγούστου 2000, παρουσιάστηκε και η ανακοίνωση: 

«Βιβλιοθήκες και αλφαβητισµός: Μία προκαταρκτική έρευνα για τη φιλολογία» 

(13), στην οποία γίνεται λόγος -µεταξύ άλλων- για το ρόλο των παγκόσµιων 

οργανισµών πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Πιο συγκεκριµένα: 

Πολλοί διεθνείς οργανισµοί έχουν ενεργό συµµετοχή στην υποστήριξη 

της δια βίου εκπαίδευσης και στην αποδοχή του αλφαβητισµού ως ανθρώπινο 

δικαίωµα. Η Παγκόσµια Χρονιά Βιβλίου έδωσε ώθηση σε δραστηριότητες ανά 

τον κόσµο για την προώθηση των βιβλίων, το ίδιο και η Unesco µε ένα 

πρόγραµµα που ονοµαζόταν «Βιβλία για Όλους». Το 1980, η Unesco 

συγκάλεσε Παγκόσµιο Συνέδριο για τα Βιβλία στο Λονδίνο µε θέµα: «Προς µία 

κοινωνία αναγνωστών», µε σκοπό την πρόοδο στην προώθηση βιβλίων µέχρι 

την Παγκόσµια Χρονιά Βιβλίου. 

Η Unesco, επίσης, ονόµασε το 1990 Παγκόσµια Χρονιά Αλφαβητισµού, 

έχοντας ως στόχο να συνεχιστεί η συνειδητοποίηση του κόσµου όσον αφορά 

τον αναλφαβητισµό και να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατών στη 

µάχη εναντίον αυτού. Το 1993, κυκλοφόρησε τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες 

που Προωθούν τη Γνώση Γραφής και Ανάγνωσης», µία εργασία που ανέλαβε 

να διεκπεραιώσει η IFLA και ο δικός της Τοµέας των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών. 

Το 1994, σε συνεργασία µε το  Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνια, η Unesco 

ίδρυσε ένα ∆ιεθνές Ινστιτούτο για τον Αλφαβητισµό στις Η.Π.Α., µε σκοπό να 

προσφέρει καθοδήγηση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην εκπαίδευση 

στο ευρύτερο πεδίο του αλφαβητισµού και σε παγκόσµιο επίπεδο - µε έµφαση 

στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

Η IFLA, επίσης, έχει διοργανώσει διάφορα εργαστήρια και 

προσυνεδριακές συναντήσεις µε θέµα τον αναλφαβητισµό, 

συµπεριλαµβανοµένου του έργου του Τοµέα των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών κατά 

τα έτη 1989 και 1990. Και άλλοι Τοµείς της διοργάνωσαν εργαστήρια, όπως 

ήταν οι συνδυασµένες προσπάθειες των Τοµέων των Παιδικών Βιβλιοθηκών, 
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των Βιβλιοθηκών των Τυφλών και των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών, κατά τη 

διάρκεια του 58ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της IFLA το 1992, στην Ινδία. Η 

IFLA συνεχίζει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη σύνδεση των 

βιβλιοθηκών µε τον αλφαβητισµό.  

Το 1994 έγινε πρόταση για ένα καινούριο πρόγραµµα γνώσης γραφής 

και ανάγνωσης και προώθησης του διαβάσµατος, το 1995 αυτή η πρόταση 

απορρίφθηκε, αλλά σχηµατίστηκε µία οµάδα εργασίας για να µελετήσει τη 

δυνατότητα ανάληψης µίας τέτοιας πρωτοβουλίας από την IFLA. Το 1999, η 

τελική έκθεση της οµάδας εργασίας υποβλήθηκε στο επαγγελµατικό 

συµβούλιο της IFLA και προωθήθηκε. Επιπλέον, το 1998 ο Τοµέας Ανάγνωσης 

-που υλοποίησε τελικά και το προαναφερθέν πρόγραµµα- ήταν χορηγός ενός 

εργαστηρίου στο συνέδριο της IFLA που αφορούσε τις Υπηρεσίες για τον 

Αλφαβητισµό και την Ανάγνωση από τις Πολιτιστικές και Γλωσσικές 

Μειονότητες.  

Ανέκαθεν οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόµοι έχουν υποστηρίξει τους 

στόχους της βασικής εκπαίδευσης, αλλά εκτός από τις υπηρεσίες που 

απευθύνουν σε παιδιά και σχολεία, δεν ήταν στην πρώτη γραµµή της 

ανάπτυξης υπηρεσιών και προγραµµάτων αλφαβητισµού. Η προσπάθεια για 

παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη γραφή και την ανάγνωση ως βασική 

αποστολή των βιβλιοθηκών και της βιβλιοθηκονοµίας θα µπορούσε να έχει 

µεγάλη επίδραση όσον αφορά τους επαγγελµατίες και τα ιδρύµατα στα οποία 

εργάζονται αλλά και στην κοινωνία. Θα µπορούσε να ωθήσει στην 

αντικατάσταση της βιβλιογραφικών οδηγιών από µια µεγαλύτερη ποικιλία 

πληροφοριών και προγραµµάτων για την καταπολέµηση του αλφαβητισµού. 

Τα κύρια µειονεκτήµατα θα ήταν η πιθανή έλλειψη εµπειρίας και 

γνώσης όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα γραφής και ανάγνωσης. 

Αυτό συνεπάγεται µια στρατηγική συνεργασιών όπου οι δυνατότητες των 

βιβλιοθηκών θα συνυπάρχουν µε αυτές άλλων ιδρυµάτων και οργανισµών. 

Πιθανοί συνεργάτες θα µπορούσαν να είναι εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας, καθώς επίσης και τοπικοί ή κρατικοί 

οργανισµοί.  
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Αυτού του είδους το υλικό, τα προγράµµατα και οι υπηρεσίες µπορούν 

να εστιάσουν: 

Ø Στη χρήση των βιβλιοθηκών για την εξεύρεση πληροφοριών σε σχέση µε 

την εργασία, την εκπαίδευση και τη συνεχιζόµενη κατάρτιση. 

Ø Στη συνεργασία και στην επικοινωνία των δηµόσιων βιβλιοθηκών µε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αρµόδιους φορείς για να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα. 

Ø Στην προώθηση της συµµετοχής στα κοινά, στην ελεύθερη πρόσβαση σε 

όλες τις πληροφορίες και στην ελευθερία του λόγου. 

Ø Στην ανάπτυξη και στη χρήση κατάλληλων παιδαγωγικών µεθόδων και 

στρατηγικών για την εκπαίδευση ενηλίκων ή ατόµων που βρίσκονται κοντά 

στην ενηλικίωση. 

Ø Στον επαγγελµατισµό, όπως είναι οι παιδαγωγικές ικανότητες και η 

αναζήτηση πληροφοριών, και στο σεβασµό που πρέπει να δείχνει το 

προσωπικό των βιβλιοθηκών απέναντι στα αναλφάβητα άτοµα και στα 

άτοµα που εγκατέλειψαν πρόωρα τη βασική εκπαίδευση. 

Ø Στη δηµιουργία ηλεκτρονικών δικτύων µεταξύ βιβλιοθηκών για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών των χρηστών. 

Ø Στην αποφυγή δηµιουργίας ενός χώρου-σχολείου, αλλά ενός φιλικού χώρου 

όπου η ανάγνωση µπορεί να γίνεται και για ψυχαγωγία. 

 

 

3.6  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών 

 

 Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες µπορούν να προσφέρουν υλικό, προγράµµατα 

και υπηρεσίες που απευθύνονται στους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών: 

Ø Να δηµιουργούν ειδικούς χώρους µέσα στη βιβλιοθήκη εξοπλισµένους 

κατάλληλα και µε ειδικευµένο προσωπικό για να απασχολούνται τα παιδιά 

όσο οι γονείς κάνουν χρήση του υλικού, των προγραµµάτων ή των 

υπηρεσιών της. 

Ø Να παρέχουν βοήθεια και συµβουλές για την εύρεση ατόµων µε σκοπό τη 

φύλαξη των παιδιών στον προσωπικό τους χώρο. 
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Ø Να έχουν ωράριο ευέλικτο, το οποίο να µπορεί να προσαρµοστεί στο 

ωράριο εργασίας και στις ανάγκες των αρχηγών των µονογονεϊκών 

οικογενειών. 

Ø Να προσφέρουν σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς προγράµµατα 

ενηµέρωσης και εκπαίδευσης γονέων που θα αφορούν την αντικοινωνική 

συµπεριφορά των παιδιών, την αντιµετώπιση της έλλειψης του άλλου 

γονέα, τα δικαιώµατά τους ως πολίτες (π.χ. επιδόµατα, παροχές ή 

διευκολύνσεις), την επίλυση πρακτικών ζητηµάτων, κ.ά. 

Ø Να ενισχύουν την ύπαρξη χρηµατοδοτήσεων τόσο προς τα υπάρχοντα 

κρατικά προγράµµατα υποστήριξης των µονογονεϊκών οικογενειών όσο και 

προς την αναβάθµιση των προγραµµάτων και των υπηρεσιών των 

βιβλιοθηκών προς αυτές. 

Ø Να δηµιουργούν δίκτυα συνεργασίας µε άλλες βιβλιοθήκες, αρµόδιους 

φορείς και οργανώσεις για την κατάρτιση του προσωπικού τους και για την 

πιο αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών προς αυτούς τους γονείς. 

Ø Να διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις µε σκοπό την κοινωνικοποίηση 

και την ηθική ανύψωση των ατόµων αυτών -είναι πολύ σηµαντική η 

συνεύρεση ατόµων που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα- διότι ακόµη η 

κοινωνία δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί και να αφοµοιώσει τέτοιου τύπου 

οικογένειες (όταν προέρχονται από διαζύγια ή από την οικειοθελή απουσία 

του ενός γονέα). 

 

 

3.7  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Τα «Αναθεωρηµένα Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις 

Υπηρεσίες του ∆ικτύου Βιβλιοθηκών, υπό την αιγίδα της Βιβλιοθήκης του 

Κογκρέσου, προς τους Τυφλούς και τα ʼτοµα µε Ειδικές Ανάγκες» (14) 

δηµοσιεύτηκαν το 1995 από την ASCLA (Association of Specialized and 

Cooperative Library Agencies). Από τη µία αποτελούν ένα πολύ χρήσιµο 

εγχειρίδιο για την αξιολόγηση του επιπέδου των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών 
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προς τους τυφλούς και τους σωµατικά ανάπηρους χρήστες, ενώ από την άλλη 

παρουσιάζουν πρότυπα για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών. 

Το 1996, η Library Association εξέδωσε τις «Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών και 

Πληροφόρησης προς τα ʼτοµα µε Προβλήµατα Όρασης: Εθνικές 

Κατευθυντήριες Οδηγίες» (15). Σκοπός τους ήταν να ενηµερώσουν τις 

βιβλιοθήκες για τις ανάγκες πληροφόρησης αυτής της οµάδας χρηστών, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να αξιολογήσουν τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες αλλά και να τους προσφέρουν ισότιµες υπηρεσίες σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους χρήστες. Επιπλέον, αυτές οι οδηγίες µπορούν να φανούν χρήσιµες 

και κατά τη διάρκεια σχεδιασµού υπηρεσιών για οµάδες χρηστών που 

αναζητούν εναλλακτικές µορφές υλικών πέραν των έντυπων, όπως είναι τα 

άτοµα µε δυσκολία στη µάθηση, οι αναλφάβητοι και οι δυσλεκτικοί. Πιο 

συγκεκριµένα, όσον αφορά τα άτοµα µε δυσλεξία, η European Dyslexia 

Association και ο Τοµέας Βιβλιοθηκών που Εξυπηρετούν ʼτοµα µε Ειδικές 

Ανάγκες της IFLA διοργάνωσαν ένα εργαστήριο στο 63ο Συνέδριο της IFLA (31 

Αυγούστου - 5 Σεπτεµβρίου 1999) µε θέµα: «Πρόσβαση στις Πληροφορίες: 

Εξυπηρετώντας ʼτοµα µε ∆υσλεξία» (16) και τόνισαν τη γενικότερη ανάγκη 

για πληροφόρηση σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες 

στους δυσλεκτικούς. 

Τέλος, θεωρείται αναγκαίο να αναφερθεί το ∆ίκτυο PULMAN, το οποίο 

λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για µία Φιλική προς το Χρήστη Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι 

δηµόσιες βιβλιοθήκες και οι πολιτιστικοί οργανισµοί της Ευρώπης θα 

διαδραµατίσουν ένα ρόλο ζωτικής σηµασίας στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

Ευρώπης. Το ∆ίκτυο PULMAN θα ενισχύσει τις προσπάθειες και τις πρακτικές 

προς την ψηφιακή εποχή σε αυτές τις βιβλιοθήκες και τους οργανισµούς, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Στο ∆ίκτυο PULMAN 

συµµετέχουν εκπρόσωποι από 26 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Ελλάδα 

εκπροσωπείται από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Βασικός στόχος είναι να 

διευρυνθεί η συµµετοχή στο ∆ίκτυο µε τη δηµιουργία, εν πρώτοις, ευρέων 

οµάδων «ακτιβιστών» από κάθε χώρα.   
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Το ∆ίκτυο αυτό έκανε µία έρευνα σε βιβλιοθήκες 12 διαφορετικών 

χωρών της Ευρώπης, για να προσδιορίσει το βαθµό ενηµέρωσης σχετικά µε 

τις αναπηρίες καθώς και τις πρόσφατες βελτιώσεις σε πρόσβαση και υπηρεσίες 

(4). Με την εξαίρεση ενός περιορισµένου αριθµού βιβλιοθηκών, όπου έχουν 

οργανωθεί σχετικά προγράµµατα, η πρόσβαση και οι υπηρεσίες για άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες είναι ακόµα ανεπαρκείς, βάσει της έρευνας. Με δεδοµένο ότι 

το 10% των Ευρωπαίων όλων των ηλικιών έχει κάποιου είδους αναπηρία 

αποδεικνύεται ότι η πλειοψηφία των δηµόσιων βιβλιοθηκών στην Ευρώπη δεν 

εκπληρώνει τον κοινωνικό της ρόλο για την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών 

και πρόσβασης στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενώ σε όλες τις βιβλιοθήκες που 

έχουν οργανώσει ειδικές υπηρεσίες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχει 

αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των χρηστών που ανήκουν σε αυτή την 

οµάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, βάσει της έρευνας, αποτελεί η δηµόσια 

βιβλιοθήκη µίας επαρχίας στη Βουλγαρία, όπου το ποσοστό αύξησης των 

συγκεκριµένων χρηστών ήταν 600% σε 4 χρόνια.             

Η πρόσβαση και οι υπηρεσίες των δηµόσιων βιβλιοθηκών προς τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να βασίζονται στις εξής τρεις αρχές: στην 

ενσωµάτωση, στη δίκαιη µεταχείριση και στην ανεξαρτησία. Γι’ αυτό πρέπει τα 

άτοµα αυτά να συγκαταλέγονται στην κατηγορία των χρηστών που 

απολαµβάνουν πλήρη προνόµια στις προσφερόµενες υπηρεσίες µέσω 

κατάλληλης πολιτικής και σχεδιασµού. Να έχουν ισότιµη µεταχείριση και ως 

προς τις γενικές υπηρεσίες αλλά και ιδιαίτερα ως προς τις υπηρεσίες 

πληροφόρησης. Να έχουν και τη δυνατότητα ανεξάρτητης πρόσβασης και 

χρήσης των υπηρεσιών χωρίς την ανάγκη ενδιάµεσων µεσολαβητών.  

Σήµερα, η πλειοψηφία των δηµόσιων βιβλιοθηκών παρέχει ανεπαρκή 

πρόσβαση και υπηρεσίες στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό συχνά 

αιτιολογείται µε αναφορά στον ασήµαντο αριθµό των ατόµων αυτών που 

χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τους. Όµως θα πρέπει να κατανοήσουµε όλοι 

πως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές 

µόνο όταν θα τους παρέχεται ικανοποιητική φυσική και πνευµατική πρόσβαση. 

Εφόσον η απόδοση των δηµόσιων βιβλιοθηκών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
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την κοινωνική τους ευθύνη, οι βιβλιοθήκες θα έχουν τη µέγιστη απόδοση 

µόνο όταν κατορθώσουν να διαδραµατίσουν καταλυτικό ρόλο στη ζωή όσων 

έχουν ειδικές ανάγκες, διευκολύνοντας την πλήρη συµµετοχή τους στην 

κοινωνία.  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις δηµόσιες βιβλιοθήκες, η 

προσβασιµότητά τους και η καταλληλότητά τους για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικούς τοµείς (4): 

1. Φυσική πρόσβαση: Είσοδοι µε κατάλληλα και προσπελάσιµα ανοίγµατα ή 

αυτόµατες πόρτες, ράµπες µέσα και έξω από το κτίριο, σκάλες µε 

κουπαστές (ιδανική είναι η ύπαρξη ανελκυστήρα), ελεύθεροι διάδροµοι 

χωρίς εµπόδια, κατάλληλος φωτισµός, προσπέλαση σε τραπέζια, Η/Υ και 

γκισέ για το κοινό, προσπέλαση σε δηµόσιους χώρους (τουαλέτες και 

τηλέφωνα για το κοινό), πρόσβαση σε χώρους στάθµευσης, κ.ά. 

2. Πνευµατική πρόσβαση: Πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση σε µεγάλη 

ποικιλία επιπέδων που απαιτούν τεχνική αλλά και ανθρώπινη παρέµβαση. 

Εναλλακτικές µορφές υλικών -συµπεριλαµβανοµένων της γραφής Braille, 

των µεγάλων τυπογραφικών στοιχείων, κασετών και ψηφιακών αρχείων- 

αποτελούν µέρος της λύσης. Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισµού (βλ. 

προσαρµοσµένα ή εναλλακτικά πληκτρολόγια και ποντίκια, εισαγωγή φωνής 

κ.ά.) γίνεται εφικτή η πρόσβαση σε ψηφιακά τεκµήρια και η µεταφορά τους 

σε µορφή προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες ανάγκες του χρήστη. 

Επιπλέον, τα ψηφιακά ντοκουµέντα επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες να 

εντοπίσουν, να φορτώσουν και να αναπαράγουν υλικό σε ειδικές µορφές. 

3. Εκπαίδευση προσωπικού: Όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα από το ποια είναι 

η εργασία του µέσα στη βιβλιοθήκη, πρέπει να ευαισθητοποιείται και να 

έχει βασικές γνώσεις τόσο σε διαφορετικών ειδών αναπηρίες όσο και σε 

καταστάσεις που επηρεάζουν τη δυνατότητα χρήσης µίας υπηρεσίας αλλά 

και στον τρόπο που πρέπει να σχεδιάζεται ένα κτίριο, το οποίο απευθύνεται 

σε όλους τους κατοίκους της κοινότητας την οποία εξυπηρετεί, και ο χώρος 

που το περιβάλλει. Ακόµη, ειδική εκπαίδευση σχετικά µε τις αναπηρίες 

πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αρχικής αλλά και της 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων. Γι’ αυτόν το σκοπό θα 
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πρέπει οι βιβλιοθήκες να συνεργαστούν µε τους ειδικούς τοπικούς 

οργανισµούς και η εκπαίδευσή τους αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει 

πρωτίστως τρόπους αλληλεπίδρασης µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες µπορούν να εξυπηρετήσουν τα άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες: 

Ø Προωθώντας τη διαθεσιµότητα και την πρόσβαση «βολικών» πηγών προς 

τα άτοµα που χρειάζονται εναλλακτικά υλικά και/ή υπηρεσίες. 

Ø Εκδίδοντας πληροφοριακό υλικό για την πρόσβαση στις συλλογές και στις 

υπηρεσίες των βιβλιοθηκών προς τα άτοµα που δεν είναι σε θέση να 

κάνουν χρήση των παραδοσιακών πηγών τους.   

Ø Ενθαρρύνοντας και συµµετέχοντας στην έρευνα για το επίπεδο των 

υπηρεσιών πληροφόρησης προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.          

Ø Αυξάνοντας την επαγγελµατική γνώση και ενισχύοντας την ανάπτυξη της 

επαγγελµατικής κατάρτισης όσον αφορά την επαφή µε αυτά τα άτοµα. 

Ø Αναπτύσσοντας συγκεκριµένες µορφές υπηρεσιών, όπως αυτές που 

απευθύνονται προς τα άτοµα µε «αναπηρία στο λόγο» (βλ. δυσλεκτικούς). 

Ø ∆ιαδίδοντας πληροφορίες µεταξύ των βιβλιοθηκών και των σχετικών 

οργανισµών, έτσι ώστε να είναι πιο γενική η βελτίωση των υπηρεσιών προς 

τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Ø Μελετώντας τα αποτελέσµατα των τεχνολογικών εξελίξεων και του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος σε σχέση µε τις πληροφοριακές υπηρεσίες 

προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Ø Μειώνοντας τα πιο βασικά εµπόδια για την παγκόσµια ελεύθερη διακίνηση 

ειδικών µορφών υλικού (βλ. κανονισµοί που αφορούν τα δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας). 

Ø Ενισχύοντας τη δηµιουργία ενός διεθνούς συστήµατος δανεισµού µεταξύ 

βιβλιοθηκών για εναλλακτικές µορφές υλικού. 

Ø Παρέχοντας συγκεκριµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διεκδίκηση 

ευκαιριών στην αγορά εργασίας και µέσων εκπαίδευσης στις νέες 

τεχνολογίες. (17) 

 

 



 65 

3.7.1  ∆υσλεξία: Μία αόρατη αναπηρία; 

       

Η δυσλεξία, η δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραφή, είναι µία 

αναπηρία, η οποία έχει αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή ενός µεγάλου αριθµού 

ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Μάλιστα, µόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εκτιµάται ότι πάνω από 25 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν προβλήµατα 

στη γραφή και στην ανάγνωση. Σε έναν κόσµο γεµάτο µε γράµµατα το να µην 

µπορεί κάποιος να διαβάσει είναι µεγάλο πρόβληµα, το οποίο τείνει να γίνει 

µεγαλύτερο ακριβώς επειδή είναι αόρατο. Και είναι πολύ σηµαντικό να 

τονίσουµε ότι το να είναι κάποιος δυσλεκτικός δεν σηµαίνει ότι είναι λιγότερο 

έξυπνος από ό,τι είναι οι δεινοί αναγνώστες. 

 Αισθάνονται οι δυσλεκτικοί ευπρόσδεκτοι στις δηµόσιες βιβλιοθήκες; 

Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι πολλοί αδύναµοι αναγνώστες 

αισθάνονται αβεβαιότητα όσον αφορά τις βιβλιοθήκες. Συνήθως έχουν χαµηλή 

αυτοπεποίθηση και, λόγω αυτού του προβλήµατος τους, κάποιοι µπορεί να 

είναι άνεργοι, γεγονός που δεν βοηθά καθόλου, ενώ έχουν την αίσθηση ότι οι 

βιβλιοθήκες δεν έχουν να τους προσφέρουν τίποτα. Είναι, εποµένως, ευθύνη 

όλου του προσωπικού των βιβλιοθηκών να εξυπηρετεί µε πολλή προσοχή 

τους δυσλεκτικούς όταν αυτοί έρχονται στη βιβλιοθήκη. 

 Υπηρεσίες των βιβλιοθηκών που µπορούν να διευκολύνουν τη χρήση 

τους από τους δυσλεκτικούς: 

Ø Σε πρακτικό επίπεδο ηχογραφηµένο υλικό, τα λεγόµενα οµιλούντα βιβλία 

και περιοδικά και οι οµιλούσες εφηµερίδες (talking books, periodicals and 

newspapers), λογισµικό για ανάγνωση οθόνης και οπτική αναγνώριση 

στοιχείων (σάρωση του κειµένου και δυνατότητα εκ νέου ανάγνωσής του). 

Ø Παρότρυνση για συνέχιση της εκπαίδευσης και για κατάρτιση των 

επαγγελµατιών στον τοµέα των υπηρεσιών προς τους δυσλεκτικούς. Επαφή 

µε κάποιο δυσλεκτικό για την ευαισθητοποίηση και την πλήρη κατανόηση 

της κατάστασης από όλο το προσωπικό. 

Ø Είναι αναγκαίο το υλικό που απευθύνεται σε άτοµα µε δυσλεξία να είναι 

τοποθετηµένο σε περίοπτη θέση µέσα στη βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να είναι 

σε θέση ακόµη και οι µη τακτικοί χρήστες να το εντοπίσουν όταν θα 
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εισέλθουν στη βιβλιοθήκη, χωρίς να είναι απαραίτητο να ρωτήσουν κάποιον 

για το πού βρίσκεται. 

Ø Τέλος, απαραίτητο είναι να γνωστοποιούνται αυτού του είδους οι υπηρεσίες 

για να προσελκύονται έτσι χρήστες που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα 

επισκέπτονταν επ’ ουδενί τη βιβλιοθήκη. (18) 

 

 

3.8  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και µειονότητες 

Οι «Πολυπολιτισµικές Κοινότητες: Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις 

Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών» βασίζονται στα «Πρότυπα για Πολυπολιτισµικές 

Υπηρεσίες των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών» (7), συντάχθηκαν εκ µέρους της IFLA 

και του δικού της Τοµέα Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών προς Πολυπολιτισµικούς 

Πληθυσµούς και δηµοσιεύτηκαν το 1982. Βασικός σκοπός τους ήταν να 

προσφερθούν ισότιµες υπηρεσίες, υλικά και προγράµµατα σε όλους τους 

χρήστες των βιβλιοθηκών ανεξάρτητα από τη γλωσσική, εθνική και 

πολιτιστική/θρησκευτική τους ταυτότητα. Μεταφράστηκαν σε όλες τις 

επίσηµες γλώσσες της IFLA (γαλλικά, γερµανικά, ρωσικά και ισπανικά) αλλά 

και στα κινεζικά, ιαπωνικά και ιταλικά, ενώ ο Τοµέας Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών 

προς Πολυπολιτισµικούς Πληθυσµούς προήγαγε την ευρεία διάδοση και τη 

χρήση τους. Βέβαια, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών µέσων και η εισαγωγή 

νέων µορφών µετάδοσης των πληροφοριών δηµιούργησαν την αναγκαιότητα 

αναθεώρησης αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε από µία ειδική επιτροπή του Τοµέα Υπηρεσιών 

Βιβλιοθηκών προς Πολυπολιτισµικούς Πληθυσµούς και η τελική έκδοση 

δηµοσιεύτηκε το 1998. ʼλλη µία πολύ σηµαντική έκδοση της IFLA και του 

Τοµέα Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών προς Πολυπολιτισµικούς Πληθυσµούς αποτελεί 

το «Πολυπολιτισµική Βιβλιοθηκονοµία: Ένα ∆ιεθνές Εγχειρίδιο» (19). Σκοπός 

του είναι να κατανοήσουν οι δηµόσιες βιβλιοθήκες το ρόλο που καλούνται να 

διαδραµατίσουν στις σηµερινές πολύγλωσσες και πολυπολιτισµικές κοινωνίες, 

προσφέροντας ισότιµες και ανοικτές σε όλους υπηρεσίες.  
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Οι Η.Π.Α. είναι µία χώρα που παραδοσιακά έλκει µεγάλο αριθµό 

µεταναστών από όλη την υφήλιο. Έτσι, ενώ µερικές βιβλιοθήκες είχαν 

δηµιουργήσει συλλογές και προγράµµατα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

συγκεκριµένων χρηστών, η µητρική γλώσσα των οποίων δεν ήταν η αγγλική, 

δεν είχε γίνει τίποτα σε εθνικό επίπεδο για να αντιµετωπιστούν µε 

συστηµατικό τρόπο αυτές οι ανάγκες. Επιπλέον, η ανάγκη για πολύγλωσσο 

υλικό από τακτικούς χρήστες των βιβλιοθηκών που είναι φοιτητές φιλολογίας, 

αλλοδαποί φοιτητές ή δίγλωσσοι κάτοικοι δεν ικανοποιούνταν από τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Έτσι, το 1990, η American Library 

Association συνέταξε -µέσω των αρµόδιων επιτροπών της- τις 

«Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Συλλογή και την Αξιοποίηση Πολύγλωσσου 

Υλικού και για τις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης» (20).  

Θεωρείται ότι είναι ευθύνη των βιβλιοθηκών να προσφέρουν ισότιµες 

υπηρεσίες σε όλα τα µέλη της κοινότητας που εξυπηρετούν ανεξάρτητα από 

το εθνικό, το πολιτιστικό/θρησκευτικό ή το γλωσσικό τους υπόβαθρο. Η 

πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης από εθνικές, πολιτιστικές/θρησκευτικές 

και γλωσσικές µειονότητες δεν θα πρέπει να θεωρείται επιπρόσθετη υπηρεσία 

αλλά ένα αναπόσπαστο κοµµάτι των προσφερόµενων υπηρεσιών των 

βιβλιοθηκών. Η αναγκαιότητα ύπαρξης εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών 

αναδεικνύεται από την υιοθέτησή τους τόσο από την American Library 

Association, το 1988, όσον αφορά τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών προς τους 

ισπανόφωνους όσο και από την Canadian Library Association, το 1986, σε 

σχέση µε τις πολυπολιτισµικές υπηρεσίες των δηµόσιων βιβλιοθηκών. 

Οι µειονότητες έχουν ανάγκη -ανεξάρτητα από την κρατική πρόνοια και 

τους άλλους αρµόδιους φορείς και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις που 

ασχολούνται µε αυτούς και µε τις συνθήκες διαβίωσής τους- ειδικών 

υπηρεσιών από τις δηµόσιες βιβλιοθήκες. Υπηρεσιών που θα σχεδιαστούν µε 

πολλή προσοχή διότι µπορεί να µην είναι σε θέση να τις χρησιµοποιήσουν, 

παρ’ όλο που είναι διαθέσιµες, αφού συχνά δεν µπορούν να διαβάσουν στη 

γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν, αλλά ούτε και στη µητρική τους γλώσσα 

µε µεγάλη ευχέρεια.  
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Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες θα πρέπει να κάνουν βήµατα για το σαφή 

προσδιορισµό των αναγκών και των προβληµάτων των µειονοτήτων στη δική 

τους περιοχή και να προσφέρουν το απαιτούµενο υλικό και υπηρεσίες, ενώ 

παράλληλα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση αυτών. Βασική πρέπει να είναι η 

συνδροµή σε αυτή την προσπάθεια των τοπικών ενώσεων, των «αρχηγών» ή 

των πιο µορφωµένων ατόµων των µειονοτήτων, οι οποίοι µπορούν να 

εκδόσουν ενηµερωτικά φυλλάδια στη γλώσσα των µειονοτήτων, 

προτρέποντας τα υπόλοιπα µέλη να χρησιµοποιήσουν ανεπιφύλακτα τις 

υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Ενώ η συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκών θα 

φέρει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τόσο στην παροχή υπηρεσιών όσο και 

στην κυκλοφορία µεγαλύτερης ποικιλίας υλικού.  

Ταυτόχρονα, πρέπει οι δηµόσιες βιβλιοθήκες να αποτελέσουν την κύρια 

πηγή πληροφόρησης και καθοδήγησης για εκείνη τη µερίδα της κοινωνίας -αν 

υπάρχει- που αντιδρά αρνητικά στην ύπαρξη αυτών των µειονοτήτων και να 

τη βοηθήσουν να κατανοήσει το διαφορετικό πολιτισµό και την ιστορία τους, 

ενώ παράλληλα θα πρέπει να καλλιεργούν τη φυλετική αρµονία και την 

ισότητα. Οι µειονότητες µπορούν να εµπλουτίσουν τη ζωή της κοινωνίας, της 

οποίας είναι µέλη, διατηρώντας τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµά τους. Οι 

δηµόσιες βιβλιοθήκες που έχουν ενεργό συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας 

που εξυπηρετούν µπορούν να συνδράµουν προς την κατεύθυνση αυτή, 

παίρνοντας πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως 

παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις παραδοσιακής τέχνης, φεστιβάλ κ.ά.  

Οι υπηρεσίες των δηµόσιων βιβλιοθηκών θα πρέπει να προσφέρονται 

σε όλες τις προαναφερόµενες εθνικές, γλωσσικές και 

πολιτιστικές/θρησκευτικές µειονότητες της κοινωνίας ισότιµα και χωρίς 

διακρίσεις. Πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στο υλικό των βιβλιοθηκών και σε 

δικτυακές υπηρεσίες πληροφοριών στις γλώσσες που προτιµούν και που 

αντανακλούν τον πολιτισµό τους. 

Τα ακόλουθα σηµεία θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή 

αυτής της αρχής: 

Ø Όπου η γλώσσα µιας εθνικής µειονότητας δεν είναι η επίσηµη γλώσσα της 

χώρας, µεγάλη ποσότητα του υλικού που αφορά τη χώρα συγκεκριµένα θα 
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υπάρχει µόνο στην επίσηµη γλώσσα της, για παράδειγµα υλικό που έχει να 

κάνει µε τους νόµους, την πολιτεία, την παιδεία και τις επιχειρήσεις. Αυτό 

θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να εκτιµάται αν η παροχή 

πληροφοριών γίνεται ισότιµα. 

Ø Ο όγκος του υλικού που δηµοσιεύεται σε πολλές γλώσσες µειονοτήτων 

κάνει αδύνατη την ύπαρξη υλικού στις ίδιες αναλογίες µε αυτές των 

εκδόσεων στη γλώσσα της πλειοψηφίας. Είναι αναπόφευκτο σε τέτοιες 

περιπτώσεις η παροχή να είναι λιγότερο επαρκής σε ποικιλία, ισορροπία, 

µέγεθος συλλογής και φυσική ποιότητα για µία γλώσσα στην οποία υπάρχει 

µικρός αριθµός εκδόσεων. Εξάλλου, βάσει των «Προτύπων της IFLA για τις 

Λαϊκές Βιβλιοθήκες» (1) η αναλογία αυτή θα πρέπει να έχει ως εξής: για 

οµάδες µικρότερες των 500 ατόµων 100 βιβλία στις αντίστοιχες γλώσσες 

τους, για 500-2.000 άτοµα ένα βιβλίο ανά 5 κατοίκους και για πληθυσµό 

πάνω από 2.000 άτοµα ένα βιβλίο ανά 10 κατοίκους, ενώ τα περιοδικά -

συµπεριλαµβανοµένων και των εφηµερίδων- στις αντίστοιχες γλώσσες 

πρέπει να είναι ένα ανά 500 κατοίκους.         

Ø Ο βαθµός της διγλωσσίας και της διατήρησης της γλωσσικής και 

πολιτιστικής/θρησκευτικής ταυτότητας αλλά και το επίπεδο της κοινωνικής 

ενσωµάτωσης σε µία κοινωνία είναι, επίσης, σηµαντικά στον καθορισµό του 

επιπέδου των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών στις µειονότητες. Πολλά µέλη 

µειονοτήτων µπορεί να επιθυµούν να θεωρούνται µέλη άλλων οµάδων 

όσον αφορά τις ανάγκες τους σε πληροφόρηση. Αυτοί οι παράγοντες θα 

πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη όταν αποφασίζεται τι σηµαίνει 

ισότιµη και δίκαιη παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης. 

Ø Η ζήτηση είναι σχετική και για πολλούς λόγους µπορεί να µην 

ανταποκρίνεται στην ορθή αναλογία του πληθυσµού µίας µειονότητας. 

Έτσι, η ζήτηση δεν µπορεί να λαµβάνεται υπόψη όταν καµία υπηρεσία δεν 

έχει προηγηθεί. Η χαµηλή ζήτηση µπορεί να αντανακλά ανεπαρκείς παροχές 

στο παρελθόν, λιγοστές ή ακατάλληλες υπηρεσίες, χαµηλές προσδοκίες, 

ανεπαρκή δηµοσιότητα ή µη οικειότητα µε τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. 

Σε µια τέτοια περίπτωση οι λόγοι έλλειψης ή χαµηλού επιπέδου ζήτησης θα 
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πρέπει να ερευνώνται στο σύνολό τους πριν ληφθεί η οποιαδήποτε 

απόφαση για τις υπηρεσίες. 

Ø Αποτελεσµατικές υπηρεσίες προς τις εθνικές, γλωσσικές και 

πολιτιστικές/θρησκευτικές µειονότητες σηµαίνουν ότι -όπου είναι δυνατό- 

κάποιες από αυτές προσφέρονται σε κεντρικό επίπεδο. Οι κάτωθι 

λειτουργίες αποτελούν κατάλληλες δραστηριότητες για την προσφορά 

αποτελεσµατικών υπηρεσιών από τις δηµόσιες βιβλιοθήκες: 

· Θα πρέπει να εκθέτουν ξεκάθαρα τους στόχους, τους αντικειµενικούς 

σκοπούς και τις πολιτικές τους που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες τους σε 

εθνικές, γλωσσικές και πολιτιστικές/θρησκευτικές µειονότητες - θα 

πρέπει αυτές να κατέχουν µία θέση ανάµεσα στις προτεραιότητές τους. 

· Θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές πλήρους αφοσίωσης για την 

αποφυγή διακρίσεων και ρατσιστικών φαινοµένων. 

· Θα πρέπει να εκτιµούν συνεχώς τη σύνθεση και τις ανάγκες της 

κοινότητας από κοινού µε εθνικές, γλωσσικές και 

πολιτιστικές/θρησκευτικές µειονότητες και θα πρέπει να διαφοροποιούν 

τις υπηρεσίες τους ανάλογα µε τα αποτελέσµατα αυτής της ανταλλαγής 

απόψεων. 

· Θα πρέπει να κάνουν µία προσπάθεια να βεβαιωθούν ότι η σύνθεση των 

φορέων ή των συµβουλευτικών οργάνων τους, όπως είναι τα διοικητικά 

συµβούλια ή διάφορες επιτροπές, αντανακλά τη σύνθεση της κοινότητας 

που εξυπηρετούν. 

Ø Το υλικό των βιβλιοθηκών θα πρέπει να είναι προσβάσιµο από όλους, στις 

γλώσσες που προτιµούν και να αντανακλά τον πολιτισµό ή τη θρησκεία 

τους. Μία ολοκληρωµένη και ουσιαστική συλλογή, η οποία βρίσκεται σε 

άµεση συνάρτηση µε το µέγεθος της οµάδας στην οποία απευθύνεται και 

µε τις πληροφοριακές ανάγκες των µελών της οµάδας, θα πρέπει να 

διατηρείται για κάθε εθνική, γλωσσική και πολιτιστική/θρησκευτική 

µειονότητα. Η κατά άτοµο αναλογία υλικού θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο 

επίπεδο τόσο για τις µειονότητες όσο και για τους λοιπούς χρήστες της 

βιβλιοθήκης. 
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Ø Ένας σηµαντικός αριθµός περιοδικών, εφηµερίδων, βιβλίων -τόσο στη 

γλώσσα των µειονοτήτων όσο και στην επίσηµη γλώσσα της χώρας στην 

οποία ζουν- που να είναι αρκετός για να καλύψει τις ανάγκες των µελών 

των µειονοτήτων θα πρέπει είναι διαθέσιµος σε αυτά. 

Ø Όπου υπάρχει έλλειψη έντυπου υλικού ή υψηλά ποσοστά αναλφαβητισµού, 

µη-έντυπο υλικό, π.χ. βιντεοκασέτες και ηχητικά ντοκουµέντα, θα πρέπει 

να θεωρείται µία πολύ καλή εναλλακτική λύση. 

Ø Οι βιβλιοθήκες µπορούν να ενθαρρύνουν, να προωθήσουν ή να 

συνδιοργανώσουν, τέλος, µαθήµατα για την εκµάθηση της επίσηµης 

γλώσσας της χώρας ή των γλωσσών των µειονοτήτων, αλλά και ειδικών 

προγραµµάτων για την εκµάθηση γραφής και ανάγνωσης. Με αυτό τον 

τρόπο θα βοηθήσουν τα νεοαφιχθέντα µέλη των µειονοτήτων να 

προσαρµοστούν στη νέα τους χώρα και να επιλύσουν τυχόν ζητήµατα που 

θα ανακύψουν (βλ. απασχόλησης, κοινωνικών παροχών, υπηκοότητας, 

κ.ά.) και τους υπολοίπους να γνωρίσουν και να αποδεχτούν τις µειονότητες 

και τον πολιτισµό τους (7).          

 

3.9  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και ναρκοµανείς, αλκοολικοί και 

απεξαρτηµένοι 

 

Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούν µερικά παραδείγµατα για το πώς 

µπορούν οι δηµόσιες βιβλιοθήκες να εξυπηρετήσουν τους εθισµένους σε 

τοξικές ουσίες και αλκοόλ αλλά και τους απεξαρτηµένους: 

Ø Να προσφέρουν τη συνεργασία τους στα ειδικά κέντρα απεξάρτησης και να 

προσφέρουν ψυχαγωγικό υλικό, έτσι ώστε να γίνεται πιο υποφερτή η 

παραµονή τους σε αυτά τα κέντρα. 

Ø Να οργανώνουν εργαστήρια φωτογραφίας, µουσικής, ζωγραφικής αλλά και 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως φεστιβάλ, συναυλίες και προβολές 

ταινιών - πάντα σε συνεργασία µε τα κέντρα απεξάρτησης. 
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Ø Να συµµετέχουν σε προγράµµατα εθελοντικής εργασίας έτσι ώστε µε την 

επαφή µε το κοινωνικό σύνολο να θεωρείται πιο εφικτός στόχος η 

κοινωνική επανένταξη. 

Ø Να διοργανώνουν συζητήσεις µε πρώην εξαρτηµένους για να κατανοούν και 

οι υπόλοιποι πολίτες την κατάσταση, αλλά και να είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσουν παρόµοια περιστατικά που µπορεί να συµβούν στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Ø Να δηµιουργούν ειδικά τµήµατα κατάρτισης µε σκοπό την επαγγελµατική 

αποκατάσταση, την οικονοµική ανεξαρτησία και την κοινωνική επανένταξη 

των πρώην χρηστών.          

 

 

3.10  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και άτοµα που βιώνουν βίαιη και 

επιθετική συµπεριφορά µέσα στην οικογένεια 

 

 Αυτά τα άτοµα έχουν ανάγκη ψυχολογικής κατά βάση υποστήριξης, 

έτσι ώστε να µπορέσουν να ξεπεράσουν τα ψυχικά και σωµατικά τους 

τραύµατα και να σταθούν στα πόδια τους. Η διακριτικότητα του προσωπικού 

των βιβλιοθηκών που έρχεται σε επαφή µαζί τους είναι πρωταρχικής σηµασίας 

τόσο για την αποφυγή στιγµατισµού τους όσο και για την προστασία τους από 

το µένος του θύτη. 

 Οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφέρουν οι βιβλιοθήκες στα άτοµα 

αυτά είναι σχετικά περιορισµένες και συνίστανται στα εξής: 

Ø ∆ηµιουργία αντίληψης της βιβλιοθήκης ως ένα χώρο όπου µπορούν 

χαλαρώσουν, να ενηµερωθούν ή να ψυχαγωγηθούν τα άτοµα αυτά. 

Ø ∆ηµιουργία αντίληψης ότι αποτελεί κέντρο αναφοράς όσον αφορά την 

πληροφόρηση σε  σχέση µε την ψυχολογική στήριξη για την επούλωση των 

τραυµάτων, την απενοχοποίηση και την επανένταξή τους. Να προτείνεται η 

επαφή µε ειδικούς και για οµαδική θεραπεία µε άλλους οµοιοπαθούντες.  

Ø Συνεργασία µε νοσοκοµεία για την επαφή ιατρών και θυµάτων µε άκρα 

µυστικότητα προς αποφυγή του στιγµατισµού τους και µε αρµόδιους 
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νοµικούς φορείς για παροχή νοµικών συµβουλών και για στήριξη σε 

περίπτωση που το άτοµο θα θελήσει να ασκήσει τα νοµικά του δικαιώµατα. 

Ø Προγράµµατα µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα για να γνωρίζουν τα άτοµα αυτά 

τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους µέσα στην οικογένεια και όχι µόνο. 

Ø Κατάρτιση του προσωπικού για να ευαισθητοποιηθεί και να µπορεί να 

αντεπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις µε νηφαλιότητα. 

Ø Προγράµµατα και υπηρεσίες µε σκοπό την εύρεση εργασίας, ούτως ώστε 

να αποκτήσουν τα θύµατα ανεξαρτησία από την οικογένεια.      

 

 

3.11  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και χαµηλά εισοδήµατα 

 

Στο 64ο Συνέδριο της IFLA, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο 

ʼµστερνταµ, στις 16-21 Αυγούστου 1998, παρουσιάστηκε και η εισήγηση 

«Από τις βιβλιοθήκες στην εθνικότητα: Μελέτη πάνω σε νεαρούς χρήστες σε 

περιοχές γαλλικών πόλεων µε χαµηλά εισοδήµατα» (21). Αφορά µία έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε το 1997 στη Γαλλία και η οποία έχει ως σκοπό να 

απαντήσει στο ερώτηµα «πώς µπορούν οι βιβλιοθήκες να συνεισφέρουν στην 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού», βασιζόµενη σε συνεντεύξεις 

νέων ατόµων µε χαµηλό κοινωνικό υπόβαθρο, η ζωή των οποίων 

διαφοροποιήθηκε από τη χρήση των δηµόσιων βιβλιοθηκών.   

Κάνοντας µία σύντοµη αναφορά στα αποτελέσµατα, αυτό που είναι 

πολύ εντυπωσιακό είναι η πολλαπλότητα των χρήσεων που έκαναν στις 

βιβλιοθήκες αυτοί οι νέοι και που τους βοήθησε µε διάφορους τρόπους να 

αντισταθούν στον κοινωνικό αποκλεισµό. Μερικές από αυτές τις χρήσεις είναι 

πολύ γνωστές και ορατές. Παραδείγµατος χάρη, χρήσεις εκτός του κύριου 

προγράµµατος σπουδών: για όλους εκείνους που έχουν σκοπό να µείνουν στο 

σχολείο η βιβλιοθήκη είναι κάτι αναγκαίο, πάνω στο οποίο µπορούν να 

βασιστούν και το οποίο τους επιτρέπει να αντισταθµίσουν τα κοινωνικά τους 

µειονεκτήµατα. Εκεί µπορούν να βρουν τεκµήρια, ακόµη και καθοδήγηση από 

επαγγελµατίες, µια φιλική για µελέτη ατµόσφαιρα και ένα χώρο µέσα στον 

οποίο µπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλο. 
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 Οι αυτοδίδακτοι χρήστες είναι, επίσης, συχνοί. Μερικοί έχουν ήδη 

εγκαταλείψει το σχολείο, ενώ άλλοι ζητούν απλά πληροφορίες για πρακτικά, 

καθηµερινά ή επαγγελµατικά ζητήµατα. Για µερικούς η έρευνα είναι για 

καθαρά προσωπική χρήση, τη στιγµή που κάποιοι την αντιλαµβάνονται ως 

έναν τρόπο να µην φαίνονται «απαίδευτοι», να περνούν την ώρα τους ή να 

είναι καλά ενηµερωµένοι έτσι ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν σε µία 

συζήτηση. 

 ʼλλο ένα πολύ σηµαντικό και οικείο θέµα είναι αυτό της βιβλιοθήκης ως 

χώρου κοινωνικοποίησης. Για πολλούς από αυτούς τους νέους είναι ένας 

χώρος που τους δίνει την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου και ότι είναι 

συµµέτοχοι, ένας χώρος όπου όλοι δείχνουν σεβασµό και διακριτικότητα σε 

όλους. Είναι µία εναλλακτική λύση έναντι της συµµετοχής σε συµµορίες για τα 

αγόρια, τα οποία αναζητούν τρόπους να αποφύγουν τις παγίδες του δρόµου. 

Στα κορίτσια προσφέρει χώρο για απόδραση από τον έλεγχο της οικογένειας 

και της κοινωνίας, ειδικά για εκείνα από βαθιά θρησκευόµενες οικογένειες που 

είναι συνήθως περιορισµένα και οι κινήσεις τους ελέγχονται. Για όλους είναι 

ένα παράδειγµα φιλοξενίας και ανεκτικότητας, ένας χώρος ανοιχτός απέναντι 

στους άλλους. 

 Εδώ αξίζει να σηµειωθεί µία λιγότερο γνωστή λειτουργία της 

βιβλιοθήκης για την οποία οι νέοι µίλησαν εκτενώς είναι η χρησιµότητά της 

στη δηµιουργία µίας πολύπλευρης και ολοκληρωµένης προσωπικότητας. Για 

πολλούς από αυτούς τα βιβλία είναι ήδη συντροφιά. Συχνά δεν έχουν κανέναν 

που να µπορούν να συζητήσουν για τις λύπες, τα άγχη και τις ελπίδες τους, 

ενώ πολλές φορές τους λείπουν οι λέξεις για να εκφράσουν τα αισθήµατά 

τους. Η δυσκολία να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία δεν είναι µόνο 

οικονοµική, είναι και συναισθηµατική, κοινωνική και υπαρξιακή. Όπως 

γυρνούν τις σελίδες, µερικές φορές ανακαλύπτουν ότι τις ενδόµυχες και τις 

πιο υποκειµενικές αλήθειές τους τις έχουν ζήσει και άλλοι, που ήταν όµως σε 

θέση να τις περιγράψουν µε σαφήνεια. Αλλά το διάβασµα δεν βοηθά στη 

δόµηση της προσωπικότητας µόνο µε την έννοια της παρηγοριάς. Με το 

διάβασµα ο καθένας δηµιουργεί έναν κόσµο δικό του και έχει χρόνο για τον 

εαυτό του, στον οποίο µπορεί να ονειρεύεται ελεύθερα. Η πλειοψηφία των 
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νέων ανέφερε αυτή την άλλη έννοια του χρόνου που εµφανίζεται µε το 

διάβασµα. Χρειάζεται, εξάλλου, να υπενθυµίσουµε ότι δεν υπάρχει σκέψη 

χωρίς όνειρα; 

 Πολύ συχνά, ακόµα και σήµερα, οι χρήστες µε κοινωνικά 

µειονεκτήµατα έχουν πρόσβαση µόνο σε «χρήσιµα» βιβλία, υλικό που 

υποτίθεται ότι θα τους διευκολύνει στις σπουδές τους ή για την εύρεση 

εργασίας. Επιπλέον, τους δίνεται το δικαίωµα να διαβάσουν κάποια εύπεπτα 

µπεστ σέλερ για να ψυχαγωγηθούν. Τα υπόλοιπα βιβλία είναι για 

«κουλτουριάρικο» διάβασµα, προνόµιο των πλουσίων. Με τέτοια ταξικότητα 

στο διάβασµα, αγνοείται µία από τις πιο σηµαντικές διαστάσεις του, την οποία 

αυτοί οι νέοι αναφέρουν πολύ συνειδητά. Αυτή είναι η επαφή τους µε τις 

λέξεις που τους κατέστησε ικανούς να συµβολίσουν τις εµπειρίες τους, να 

δώσουν νόηµα στη ζωή τους, ενώ παράλληλα τους γέµισε µε δύναµη έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε περίσταση. 

 Αυτό δεν σηµαίνει ότι περνούν τα χρόνια τους διαβάζοντας! Οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν διαβάζουν πολύ. Ούτως ή άλλως, η σηµασία του 

διαβάσµατος δεν πρέπει να µετράται µε τον αριθµό των βιβλίων που 

διαβάστηκαν ή δανείστηκαν. Μερικές φορές µία απλή πρόταση -που γράφτηκε 

ή ξεχάστηκε γρήγορα- θα θέσει σε κίνηση µια διαδικασία σκέψης που 

θεωρούνταν ξεχασµένη. Όλα τα παραπάνω µας υπενθυµίζουν ότι η γλώσσα 

δεν είναι απλά ένα όχηµα για την πληροφόρηση, ένα εργαλείο. Η γλώσσα έχει 

να κάνει µε τη δόµηση της οµιλίας εν γένει. Όσο πιο ικανός είναι κάποιος να 

ονοµάσει αυτό που βιώνει, τόσο πιο ικανός είναι να το ζήσει και να το αλλάξει. 

Αντίστροφα, όταν κάποιος δεν βρίσκει τις λέξεις για να εκφράσει το θυµό, την 

ελπίδα, την απόγνωσή του ή για να συναναστραφεί µε τους άλλους, τότε 

αποµένει να φωνάζει στον εαυτό του. 

 Αυτά τα νέα παιδιά αισθάνονται ανακούφιση όταν βρίσκουν λέξεις κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης, λέξεις που τους ωθούν να δοµήσουν την 

προσωπικότητά τους και να κατανοήσουν ότι έχουν το δικαίωµα να 

«αγγίζουν» τη γλώσσα και να βρίσκουν το δικό τους τρόπο να εκφράζονται. 

Μπορούν να προσδιορίσουν τον εαυτό τους και πέρα από την οικογένεια και 

τους φίλους τους. Ακόµη, µπορούν να αποµακρυνθούν από τα στερεότυπα και 
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τις στιγµατισµένες εικόνες. Ως αποτέλεσµα είναι λιγότερο πιθανό να 

εµπλακούν µε συµµορίες, αιρέσεις, θρησκευτικό δογµατισµό και οµάδες 

οµοεθνών για να αποκτήσουν ταυτότητα. Και για να µη µειώνουν τους 

εαυτούς τους αποκαλώντας τους αρνητικά φτωχούς, άνεργους ή κατοίκους 

στιγµατισµένων γειτονιών, ωθούνται να στηριχθούν πάνω σε εικόνες και σε 

λέξεις, οι οποίες µε ένα µαγικό τρόπο συλλέγουν τα κοµµάτια της ζωής τους 

και τους προµηθεύουν µε ένα είδος «ναρκισσιστικού» οπλισµού! 

 Παρακολουθώντας αυτά τα νέα παιδιά, εκ των οποίων σχεδόν όλα 

µπόρεσαν να αποφύγουν τις διάφορες παγίδες, µπορούµε να συνοψίσουµε 

λέγοντας ότι το διάβασµα συνεισφέρει στη δηµιουργία λεπτοµερέστερης και 

πιο πολύπλοκης παρουσίασης των εαυτών τους που τα προστατεύει και τα 

κρατά µακριά από τα «δολώµατα». Στην τελειοποίηση µιας ταυτότητας 

ευέλικτης και ανοιχτής στο παιχνίδι και στην κίνηση. Μιας ταυτότητας που δεν 

έχει αναπτυχθεί πάνω στον ανταγωνισµό µεταξύ του «αυτοί» και του «εµείς». 

 Χαρακτηριστικό δείγµα του ενδιαφέροντος που υπάρχει για την παροχή 

κατάλληλων υπηρεσιών προς τα άτοµα µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα αποτελεί 

και το βιβλίο «Φτωχοί ʼνθρωποι και Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών» (22). Μέσα 

από αυτό προωθείται η σχεδίαση και η παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται 

στους φτωχούς, η επανακατάρτιση του προσωπικού των βιβλιοθηκών, η 

συνειδητοποίηση της κοινωνίας και η ανάπτυξη προγραµµάτων για ανθρώπους 

που δεν ήρθαν ποτέ στη βιβλιοθήκη, µε σκοπό την πλήρη συµµετοχή τους 

στην κοινωνία.    

 Όσον αφορά τις δηµόσιες βιβλιοθήκες, θα πρέπει να προωθούν την 

ισότιµη πρόσβαση στις πληροφορίες από όλους και να αναγνωρίζουν την 

επείγουσα ανάγκη για αντιµετώπιση του αυξανόµενου αριθµού των φτωχών 

ενηλίκων, παιδιών και οικογενειών συνολικότερα ανά τον κόσµο και να 

προσπαθούν να προσπεράσουν τα χαρακτηριστικά τους που υπονοµεύουν την 

αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών τους. 

 Γι’ αυτόν το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουν οι 

βιβλιοθήκες ότι είναι υποχρέωσή τους, αξιοποιώντας µία µεγάλη ποικιλία 

διαθέσιµων πηγών και στρατηγικών, να καταστήσουν τους φτωχούς ικανούς 

να συµµετέχουν πλήρως σε µία δηµοκρατική κοινωνία. Συγκεκριµένα 
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προγράµµατα κατάρτισης είναι απαραίτητα για την ευαισθητοποίηση και την 

προετοιµασία του προσωπικού των βιβλιοθηκών, έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να προσδιορίσει τις ανάγκες των φτωχών και να παρέχει σχετικές υπηρεσίες. 

Βασικοί σκοποί όλων των δηµόσιων βιβλιοθηκών θα πρέπει να είναι η 

ενδυνάµωση των µηχανισµών, των προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων 

που ασχολούνται µε τους φτωχούς αλλά και των διαφόρων οργανώσεων 

υποστήριξής τους. 

 Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούν µερικά παραδείγµατα για το πώς 

οι δηµόσιες βιβλιοθήκες µπορούν να εξυπηρετήσουν τα άτοµα µε πολύ 

χαµηλά εισοδήµατα:    

Ø Προωθώντας την αποµάκρυνση όλων των εµποδίων από τις υπηρεσίες 

τους, ειδικά όσον αφορά αντίτιµα εισόδου και επιβαρύνσεις καθυστέρησης 

επιστροφής υλικού. 

Ø Ενισχύοντας την προσβασιµότητα, την ανταλλαγή, την παραγωγή και τη 

δηµοσίευση έντυπου και µη-έντυπου υλικού, το οποίο αναλύει ζητήµατα 

φτώχειας και έλλειψης κατοικίας, αντιµετωπίζει τους φτωχούς µε σεβασµό 

και έχει σε πρακτικό επίπεδο χρησιµότητα γι’ αυτούς. 

Ø Προάγοντας πλήρεις και σταθερές χρηµατοδοτήσεις τόσο προς τα 

υπάρχοντα νοµοθετικά προγράµµατα υποστήριξης των ατόµων µε πολύ 

χαµηλά εισοδήµατα όσο και προς την αναβάθµιση των προγραµµάτων των 

βιβλιοθηκών προς αυτή την κατηγορία ατόµων, που είναι πολύ πιο 

αποδοτικά από τις παραδοσιακές υπηρεσίες που προσφέρονταν.  

Ø Προωθώντας τις ευκαιρίες για την κατάρτιση των βιβλιοθηκονόµων έτσι 

ώστε να λαµβάνουν περισσότερα εφόδια για την εξυπηρέτηση και την 

υποστήριξη ατόµων µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα και να ευαισθητοποιούνται 

σε τέτοιου είδους θέµατα. 

Ø Ενισχύοντας την εισαγωγή των υπηρεσιών και των προγραµµάτων για τα 

χαµηλά εισοδήµατα στον τακτικό προϋπολογισµό των βιβλιοθηκών, αντί να 

χρηµατοδοτούνται µόνο µε κρατικά κονδύλια ή δωρεές ιδιωτών - µε 

συνέπεια την περιστασιακή και όχι τόσο αποτελεσµατική ύπαρξή τους.  

Ø Προάγοντας την ισότητα στη χρηµατοδότηση κατάλληλων υπηρεσιών 

στους φτωχούς όσον αφορά το υλικό και τον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης.  
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Ø Προωθώντας την αύξηση της δηµόσιας συνειδητοποίησης -µέσω 

προγραµµάτων, βιβλιογραφιών, αναφορών και της δηµοσιοποίησης του 

όλου ζητήµατος- αναφορικά µε τη σηµασία των σχετικών µε τη φτώχεια 

πηγών και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. 

Ø Ενισχύοντας τον προσδιορισµό της απόδοσης των σχετικών µέτρων µέσα 

από την αξιολόγηση των αναγκών της κοινότητας που εξυπηρετούν, 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην εκτίµηση των αναγκών των χαµηλών 

εισοδηµάτων και από τους υπερασπιστές αυτών των προγραµµάτων κατά 

της φτώχειας και από τους ίδιους τους φτωχούς.                

Ø Προάγοντας την απευθείας επαφή αυτών των φτωχών ατόµων και των 

υπερασπιστών των προγραµµάτων κατά της φτώχειας µε τους αρµόδιους 

φορείς, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δηµιουργία συµβουλευτικών 

οργανώσεων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις πολύ 

συγκεκριµένες ανάγκες των ατόµων στα οποία προορίζονται.    

Ø ∆ηµιουργώντας δίκτυα µεταξύ βιβλιοθηκών ή απλές συνεργασίες µε άλλες 

βιβλιοθήκες, φορείς και οργανώσεις µε σκοπό την εφαρµογή 

προγραµµάτων και υπηρεσιών που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αποτελεσµατικά από τους φτωχούς. 

Ø Προωθώντας στους κρατικούς φορείς την ανάγκη της κοινότητας για 

δηµιουργία προγραµµάτων στέγασης ή επιδοµάτων κατοικίας, ιατρικής 

ασφάλισης, επιδοµάτων ανεργίας σε µηνιαία ή καθηµερινή βάση και 

απασχόλησης, προγραµµάτων που είναι πιθανό να µειώσουν -αν όχι να 

περιορίσουν- τη φτώχεια αυτή καθαυτή. 

Ø Συνεισφέροντας χρήµατα σε οργανώσεις αντιµετώπισης του φαινοµένου, 

συλλέγοντας τρόφιµα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης από τους 

εργαζόµενους της βιβλιοθήκης και παροτρύνοντας εθελοντές να λάβουν 

µέρος σε δραστηριότητες κατά της φτώχειας.          

Ø Κάνοντας, παράλληλα, προσπάθειες που αφορούν µειονότητες, γυναίκες, 

παιδιά και ηλικιωµένους, αφού αυτές οι οµάδες εµφανίζονται συνηθέστερα 

µεταξύ των πολύ χαµηλών εισοδηµάτων. (23) 
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3.12  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και άστεγοι 

 

Η προώθηση της ίσης πρόσβασης στις πληροφορίες για όλους τους 

ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένων και των αστέγων, αποτελεί προτεραιότητα 

πολλών ενώσεων βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόµων ανά τον κόσµο. Για την 

American Library Association αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, έτσι υπάρχουν 

συγκεκριµένα προγράµµατα σε πολλές δηµόσιες βιβλιοθήκες των Η.Π.Α., όπως 

αυτές στο Σαν Φρανσίσκο, στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφεια  και στη 

Βαλτιµόρη, οι οποίες συνεργάζονται µε ξενοδοχεία της πρόνοιας και µε 

καταφύγια, προσφέροντας µε αυτό τον τρόπο υπηρεσίες -πληροφόρησης και 

όχι µόνο- που µπορούν να ωφελήσουν τους άστεγους (24).   

Πολλοί βιβλιοθηκονόµοι παίζουν πρωταρχικό ρόλο φέρνοντας το 

πρόβληµα των αστέγων στις κοινότητες στις οποίες εργάζονται µέσα από τη 

συνεργασία τους µε άλλους οργανισµούς και την προσφορά άµεσων 

υπηρεσιών, όπως ειδικές συλλογές στα καταφύγια για τους άστεγους, 

προγράµµατα για µάθηση γραφής και ανάγνωσης καθώς και πληροφοριακές 

υπηρεσίες. 

 Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφερθούν µερικά παραδείγµατα για το 

πώς οι δηµόσιες βιβλιοθήκες µπορούν να εξυπηρετήσουν τους άστεγους: 

Ø Σε συνεργασία µε οργανώσεις προστασίας των αστέγων µπορούν να 

εισάγουν τη χρήση µιας «κάρτας δρόµου», οι κάτοχοι της οποίας θα 

µπορούν να απολαµβάνουν κάποιες υπηρεσίες, όπως είναι το φαγητό, η 

υγεία, τα καταφύγια, η νοµική βοήθεια, η κοινωνική πρόνοια και η εύρεση 

εργασίας. 

Ø Μέσα από επιχορηγήσεις και σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 

µπορούν να οργανώσουν ειδικές συλλογές και χώρους µελέτης στα κέντρα 

φιλοξενίας των αστέγων. 

Ø Μπορούν -καταγράφοντας τους άστεγους της συγκεκριµένης κοινότητας 

την οποία εξυπηρετεί η κάθε βιβλιοθήκη- να δηµιουργήσουν ένα ειδικά 

σχεδιασµένο «δωµάτιο επικοινωνίας» µέσα στο χώρο τους, µέσα στο οποίο 

θα µπορούν οι άστεγοι να προµηθευτούν εφηµερίδες, περιοδικά και βιβλία 

καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις κοινωνικές παροχές της κοινότητας. 
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Ø Μπορούν να οργανώνονται προγράµµατα ψυχαγωγίας τόσο για ενήλικες 

(π.χ. προβολές ταινιών, συζητήσεις ή σχολιασµός θεµάτων, εκπαιδευτικά 

και πολιτιστικά προγράµµατα κ.ά.) όσο και για παιδιά (π.χ. αφήγηση 

ιστοριών ή ανάγνωση παιδικών βιβλίων από εθελοντές µε µουσική 

υπόκρουση, προβολές παιδικών ταινιών, ζωγραφική, χειροτεχνία κ.ά.) 

κυρίως στους χώρους των κέντρων φιλοξενίας των αστέγων, οι οποίοι 

θεωρούνται πιο φιλικοί ως χώροι από τους ίδιους τους άστεγους. 

Ø Μπορούν να διευθύνουν υπηρεσίες πληροφόρησης που θα προσφέρουν 

βοήθεια στους άστεγους ή ακόµη και να χορηγούν ή να συµµετέχουν σε 

προγράµµατα µάθησης γραφής και ανάγνωσης από τα οποία µπορούν να 

ωφεληθούν οι άστεγοι. (24) 

 

 

3.13  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και φυλακισµένοι 

 

Είναι γεγονός ότι οι φυλακισµένοι και οι αγροτικοί πληθυσµοί (σ.σ.: 

επόµενη ενότητα) αποτελούν δύο πολύ ιδιάζουσες κατηγορίες ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων, οι οποίες δεν συναντώνται στο σύνολο των τοπικών 

κοινωνιών που καλούνται να εξυπηρετήσουν συνηθέστερα οι δηµόσιες 

βιβλιοθήκες, και αυτή τους η ιδιαιτερότητα κρίθηκε αναγκαίο να επισηµανθεί 

πριν προχωρήσουµε την ανάλυση.  

Επιπλέον, τουλάχιστον όσον αφορά τους φυλακισµένους, βασικό ρόλο 

για την αποτελεσµατική πληροφόρησή τους διαδραµατίζουν οι βιβλιοθήκες 

που υπάρχουν µέσα στα σωφρονιστικά καταστήµατα, ενώ οι δηµόσιες 

βιβλιοθήκες είναι εκείνες που θα πρέπει να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο 

υλικό, στις υπηρεσίες και στα προγράµµατά τους από τους αποφυλακισθέντες, 

οι οποίοι αντιµετωπίζουν σε µεγάλο ποσοστό προβλήµατα έλλειψης µόρφωσης 

και ανεπάρκειας επαγγελµατικών ικανοτήτων, γεγονότα που -µαζί µε το 

στιγµατισµό τους εξαιτίας της φυλάκισης- κάνουν ακόµη πιο δύσκολη την 

αποδοχή τους και τη συνύπαρξή τους µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας και 

κατ’ επέκταση την επανένταξή τους. Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να 

λειτουργούν επικουρικά προς τις βιβλιοθήκες των σωφρονιστικών 
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καταστηµάτων της περιοχής τους για την παροχή όσο το δυνατό καλύτερων 

ποιοτικά υπηρεσιών προς τους τροφίµους. 

Η IFLA ασχολήθηκε στο 65ο Συνέδριό της, στην Μπανγκόκ, στις 20-28 

Αυγούστου 1999, µε το ζήτηµα της παροχής υπηρεσιών στους τροφίµους των 

φυλακών. Η εν λόγω ανακοίνωση, µε τίτλο: «Οι βιβλιοθηκονόµοι στις φυλακές 

είναι αναγκαίοι: Μία καριέρα-πρόκληση για εκείνους που διαθέτουν τις σωστές 

επαγγελµατικές και ανθρωπιστικές ικανότητες» (25), εξετάζει την προϊστορία 

και το ρόλο των βιβλιοθηκών των σωφρονιστικών καταστηµάτων στη Βόρεια 

Αµερική και στην Ευρώπη. Περιγράφονται οι οµοιότητες και οι διαφορές 

µεταξύ των δηµόσιων βιβλιοθηκών και αυτών που βρίσκονται µέσα στις 

φυλακές. Τονίζονται οι ανάγκες πληροφόρησης και τα αναγνωστικά 

ενδιαφέροντα των τροφίµων, ενώ γίνεται και εκτενής αναφορά στα διεθνή και 

εθνικά πρότυπα αλλά και στις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τις 

βιβλιοθήκες των σωφρονιστηρίων. Τέλος, γίνεται λόγος για τα εκπαιδευτικά 

και ανθρωπιστικά προσόντα που χρειάζονται για να γίνει κάποιος επιτυχηµένος 

βιβλιοθηκονόµος σε σωφρονιστικό κατάστηµα, ενώ παράλληλα 

προσδιορίζονται οι ανταµοιβές και οι δυσκολίες αυτής της «µη-παραδοσιακής» 

-ακόµη- επιλογής επαγγέλµατος. 

Οι φυλακισµένοι γενικά έχουν τα ίδια αναγνωστικά ενδιαφέροντα και 

τις ίδιες πληροφοριακές ανάγκες µε τον ελεύθερο κόσµο. Βασικός στόχος των 

δηµόσιων βιβλιοθηκών που βρίσκονται σε περιοχές µε σωφρονιστικά 

καταστήµατα είναι η δηµιουργία βιβλιοθηκών µέσα στο χώρο αυτών των 

σωφρονιστηρίων και ο επικουρικός προς αυτές δικός τους ρόλος, αν όµως 

αυτό είναι αδύνατο τότε µοναδικός σκοπός τους θα πρέπει να είναι η 

πρόσβαση των τροφίµων σε υλικό που αφορά ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς 

και πληροφοριακούς σκοπούς. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να διαδραµατίσουν 

καθοριστικό ρόλο στην προετοιµασία των τροφίµων να λειτουργήσουν -αφού 

εκτίσουν την ποινή τους- ως νοµοταγείς πολίτες στην κοινωνία. Αυτό είναι 

δυνατό να γίνει µέσα από προγράµµατα ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, αποτοξίνωσης τόσο από αλκοόλ όσο και από τοξικές ουσίες αλλά 

και ψυχολογικής υποστήριξης - αν είναι απαραίτητο. Σηµαντικός, βέβαια, είναι 

και ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραµατίσουν οι δηµόσιες βιβλιοθήκες 
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αναφορικά µε τους αποφυλακισθέντες, ιδιαίτερα κατά την προσπάθειά τους να 

επανενταχθούν στην κοινωνία. Θεµέλιο αυτής της προσπάθειας όµως αποτελεί 

αναµφισβήτητα η σωστή προσέγγισή τους όσο ακόµη είναι τρόφιµοι των 

σωφρονιστικών καταστηµάτων. 

 Οι ρόλοι που µπορούν να διαδραµατίσουν οι βιβλιοθήκες σε σχέση µε 

τους φυλακισµένους έχουν ως εξής: 

Ø Κέντρα για την κυκλοφορία ψυχαγωγικών αναγνωσµάτων. 

Ø Κέντρα για ανεξάρτητη µάθηση, προσφέροντας βοήθεια στο διάβασµα που 

έχει να κάνει µε τις προσωπικές ανάγκες του καθενός και µε τις σπουδές δια 

αλληλογραφίας, πληροφορίες πάνω στον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

αλλά και πληροφοριακές υπηρεσίες. 

Ø Κέντρα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από υλικό και 

υπηρεσίες που αφορούν προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων, 

επαγγελµατικής κατάρτισης και εκµάθησης της επίσηµης γλώσσας της 

χώρας από αλλοδαπούς. 

Ø Κέντρα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, που µπορούν οι τρόφιµοι να 

περάσουν κάποιον από τον ελεύθερο χρόνο τους σε ειδικά 

διαµορφωµένους χώρους των σωφρονιστικών καταστηµάτων κάνοντας 

συζητήσεις πάνω σε βιβλία, παρακολουθώντας προβολές ταινιών, 

ακούγοντας µουσική ή συµµετέχοντας σε διαγωνισµούς ζωγραφικής κ.ά. 

Ø Κέντρα υποστήριξης του σχολικού προγράµµατος µαθηµάτων (σ.σ.: στα 

σωφρονιστικά καταστήµατα ανηλίκων), προσφέροντας υλικό που αποτελεί 

συµπλήρωµα των σχολικών εγχειριδίων, ενώ παράλληλα λειτουργεί 

βοηθητικά ως προς τις σχολικές δραστηριότητες και τη µελέτη. (25) 

   Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η 

«σχέση» βιβλιοθήκης και τροφίµων φυλακών και αυτό γιατί η χρήση των 

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης δεν γίνεται ανεξάρτητα, αλλά υπάγεται στους 

γενικότερους κανόνες της κάθε φυλακής. Έτσι, είναι πολύ πιθανό ο κώδικας 

ηθικής του βιβλιοθηκονοµικού επαγγέλµατος και η πεποίθηση ότι πρέπει να 

υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες να έρθουν σε σύγκρουση µε 

το σωφρονιστικό κατεστηµένο. 
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3.14  ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες και αγροτικοί πληθυσµοί 

 

 Στο βιβλίο «Φτωχοί ʼνθρωποι και Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών» (22) 

υπάρχει ένα κεφάλαιο, το οποίο περιέχει και στατιστικά δεδοµένα, µε τίτλο: 

«Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και εργάτες στις φάρµες της δυτικής και κεντρικής 

Φλόριντα». Η συνύπαρξη στην περιοχή εκείνη πολύ µεγάλης φτώχειας και 

ευηµερίας αποτελεί πρόκληση για τους βιβλιοθηκονόµους, έτσι ώστε να 

αναπτύξουν συλλογές και υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των 

ανθρώπων - και ιδιαίτερα των εργατών στις φάρµες, οι οποίοι αποτελούν και 

την πιο δυσπρόσιτη (λόγω των συνθηκών) οµάδα χρηστών.      

Οι αγροτικοί πληθυσµοί θεωρούνται µία ασαφής οντότητα και έτσι οι 

υπηρεσίες των βιβλιοθηκών που έχουν σχεδιαστεί γι’ αυτούς είναι ελάχιστες 

και σχετικά χαµηλής ποιότητας. Και, βέβαια, το ίδιο ισχύει και για το υλικό των 

βιβλιοθηκών που µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 

και των αναγκών των αγροτών και των οικογενειών τους. Οι δηµόσιες 

βιβλιοθήκες θα πρέπει να κάνουν πολύ µεγάλη προσπάθεια όσον αφορά το 

σχεδιασµό της κατάλληλης πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

αγροτικών πληθυσµών.  

Σ’ αυτό το σηµείο θα γίνει αναφορά µερικών παραδειγµάτων 

υπηρεσιών που θα µπορούσαν να σχεδιαστούν για την εξυπηρέτησή τους: 

Ø Προάγοντας πλήρεις και σταθερές χρηµατοδοτήσεις τόσο προς τα 

υπάρχοντα νοµοθετικά προγράµµατα υποστήριξης των αγροτικών 

πληθυσµών όσο και προς την αναβάθµιση των προγραµµάτων των 

βιβλιοθηκών προς αυτούς, αλλά και παροτρύνοντας την ύπαρξη κρατικών 

επιχορηγήσεων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν σε πρακτικό επίπεδο µε τις 

καλλιέργειές τους. 

Ø Επιλέγοντας υλικό, το οποίο θα έχει συµβουλευτική αξία προς τους 

αγροτικούς πληθυσµούς και θα περιέχει εµπεριστατωµένες απόψεις σχετικά 

µε την αντιµετώπιση ασθενειών των καλλιεργειών, µε τα φυτοφάρµακα και 

τις επιπτώσεις τους στην υγεία τους κ.ά.    

Ø Προωθώντας τις ευκαιρίες για την κατάρτιση των βιβλιοθηκονόµων έτσι 

ώστε να λαµβάνουν περισσότερα εφόδια για την εξυπηρέτηση και την 
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υποστήριξη των αγροτών και να ευαισθητοποιούνται σε τέτοιου είδους 

θέµατα. 

Ø ∆ιοργανώνοντας σεµινάρια -ανάλογα µε την κάθε περιοχή και τις 

κλιµατολογικές και γεωλογικές συνθήκες της- πάνω σε ειδικά θέµατα 

τεχνογνωσίας (βλ. ποιες καλλιέργειες είναι οι καταλληλότερες βάσει των 

συγκεκριµένων συνθηκών, ποια είναι τα σύγχρονα και συνάµα χρήσιµα 

µηχανήµατα που µπορούν να τους διευκολύνουν στη δουλειά τους κ.ά.).           

Ø Ενισχύοντας την εισαγωγή των υπηρεσιών και των προγραµµάτων για τους 

αγρότες και τις καλλιέργειές τους στον τακτικό προϋπολογισµό των 

βιβλιοθηκών, αντί να χρηµατοδοτούνται µόνο µε κρατικά κονδύλια - µε 

συνέπεια την περιστασιακή και όχι τόσο αποτελεσµατική ύπαρξή τους. 

Ø Γνωστοποιώντας στους αγρότες -σε συνεργασία και µε τα γεωπονικά 

πανεπιστήµια της χώρας- µέσω σεµιναρίων, συζητήσεων και ανταλλαγής 

απόψεων τους νέους εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργειας, όπως είναι ο 

βιολογικός και αυτός των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων (γνωστών 

και ως µεταλλαγµένων), αναφέροντας τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα του κάθε τρόπου και αναπτύσσοντας έναν κώδικα 

δεοντολογίας ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη καλλιεργειών γενετικά 

τροποποιηµένων προϊόντων.     

Ø Προάγοντας την ισότητα στη χρηµατοδότηση κατάλληλων υπηρεσιών 

στους αγρότες όσον αφορά το υλικό και τον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης.  

Ø Προάγοντας την απευθείας επαφή αυτών των αγροτικών πληθυσµών µε 

τους αρµόδιους φορείς, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δηµιουργία 

συµβουλευτικών οργανώσεων και υπηρεσιών που θα βρίσκονται κοντά 

τους και θα ανταποκρίνονται στις πολύ συγκεκριµένες ανάγκες τους.    

Ø ∆ηµιουργώντας δίκτυα µεταξύ βιβλιοθηκών και συνεργασίες µε αρµόδιους 

φορείς µε σκοπό την εφαρµογή κατάλληλων προγραµµάτων και υπηρεσιών 

που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά από τους αγρότες. 

 Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι δεν χρειάζονται µόνο οι αγρότες την 

πληροφόρηση και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, αλλά και τα υπόλοιπα µέλη 

των αγροτικών οικισµών εν γένει. Εξίσου σηµαντική µε την παροχή υπηρεσιών 

προς τους αγρότες που αφορούν κυρίως την τεχνογνωσία, είναι και η παροχή 
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υπηρεσιών προς τα παιδιά που ζουν σε αυτούς τους οικισµούς, µε κύριους 

άξονες τόσο την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης όσο και την 

πνευµατική, γλωσσική, συναισθηµατική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξή 

τους µε ψυχαγωγικούς τρόπους - κατά κύριο λόγο. Το ίδιο ισχύει και για τις 

γυναίκες. Απαραίτητη θεωρείται η παροχή υπηρεσιών που αφορούν κυρίως 

την κατάρτιση και την εκµάθηση κάποιας εργασίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να συνεισφέρουν και εκείνες οικονοµικά µέσα στην οικογένεια, τρόπους 

ψυχολογικής στήριξης και αντιµετώπισης καταστάσεων µέσα στην οικογένεια, 

την ψυχαγωγία τους. 
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4o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» 
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4.1 Κοινωνική ενσωµάτωση και κρατικές δράσεις για την επίτευξή 

της στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα ο όρος «κοινωνική ενσωµάτωση» εµφανίζεται στον 

επιστηµονικό και στον πολιτικό λόγο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. 

∆εν πρέπει όµως να συγχέεται µε την κοινωνική ένταξη, αφού δεν αναφέρεται 

-στον ελληνικό χώρο- µόνο στους πρόσφυγες και στους µετανάστες, αλλά 

παρουσιάζεται ως αντίδοτο ή ως απάντηση στο πρόβληµα του κοινωνικού 

αποκλεισµού µιας ευρύτερης κατηγορίας ατόµων ή οµάδων που βρίσκονται σε 

δυσχερή θέση, όπως είναι οι αθίγγανοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι 

άποροι, οι τοξικοµανείς και άλλοι, αλλά και οι µετανάστες.  

Παράλληλα, είναι κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του ’90 όπου οι 

δηµόσιες πολιτικές αρχίζουν να προσανατολίζονται προς το θέµα της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης αυτών των περιθωριοποιηµένων οµάδων στα 

πλαίσια προγραµµάτων καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού ή του 

ρατσισµού. Αυτές οι νέες πολιτικές βασίζονται κυρίως στις γενικές 

κατευθύνσεις και στα αιτήµατα που εκφράζονται από τις αρµόδιες αρχές στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μάλιστα, το Μάρτιο του 2001 το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την 

εγκαθίδρυση ενός Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για την Κοινωνική 

Ενσωµάτωση και το οποίο έχει 4 στόχους: Πρώτον, να επιτραπεί σε όλους η 

πρόσβαση στην εργασία αλλά και σε πόρους, αγαθά, δικαιώµατα και 

υπηρεσίες. ∆εύτερον, να αποφευχθεί ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισµού 

µέσα από την αποφυγή καταστάσεων κρίσης, την ενίσχυση της οικογενειακής 

αλληλεγγύης κ.ά. Τρίτον, να δοθεί η αναγκαία υποστήριξη στα «ευάλωτα» 

άτοµα και οµάδες (παιδιά, άτοµα µε φυσική ή νοητική αναπηρία, µέλη οµάδων 

µε ιδιαίτερα προβλήµατα κοινωνικής ένταξης, κ.τ.λ.). Τέταρτον, να εµπλακούν 

σε αυτή τη δράση όλα τα ενδιαφερόµενα άτοµα και φορείς και να ενταχθεί σε 

όλες τις σχετικές πολιτικές η διάσταση της καταπολέµησης του κοινωνικού 

αποκλεισµού. 

Όσον αφορά το συντονισµό των πολιτικών επαγγελµατικής ένταξης 

των ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, στην Ελλάδα, 
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κύριος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.∆. (Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού 

∆υναµικού), ο οποίος -µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση 

συγκεκριµένων προγραµµάτων και µέτρων- εστιάζει τόσο στην καθεαυτή 

επαγγελµατική ένταξη µέσω της επιδότησης των επιχειρήσεων προκειµένου να 

προσλάβουν άτοµα που ανήκουν σε αυτές τις οµάδες όσο και στο σχεδιασµό 

και στην εγκαθίδρυση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και 

µαθητείας προς όφελος αυτών των ατόµων (26). Υλοποιούνται προγράµµατα 

µε τα οποία επιχειρείται η διάχυση των δράσεων στο σύνολο της κοινωνίας 

που αντιµετωπίζει προβλήµατα κοινωνικά ή εργασιακού αποκλεισµού και 

ωφελούνται οι: γυναίκες, νέοι χωρίς καµία εργασιακή εµπειρία (νέοι άνεργοι), 

µακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 45 ετών, παλιννοστούντες, αθίγγανοι, 

µουσουλµάνοι, κάτοικοι ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, απεξαρτηµένα 

άτοµα, αποφυλακισθέντες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κ.ά. 

Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, το Υπουργείο Εργασίας και ο 

Ο.Α.Ε.∆. πρόκειται να υλοποιήσουν µέχρι το τέλος του έτους νέα 

προγράµµατα επιδοτούµενης κατάρτισης και απασχόλησης (27), µε στόχο την 

αντιµετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού, τα οποία έχουν 

ως εξής:        

1. Κατάρτιση σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Στόχος 

του µέτρου είναι η αξιοποίηση των νέων κοιτασµάτων απασχόλησης στον 

τοµέα του περιβάλλοντος, µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 

παράλληλη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα του φυσικού περιβάλλοντος. Το µέτρο 

αφορά κυρίως τους νέους ανέργους για την πρόληψη της ανεργίας -και δη 

της µακροχρόνιας- καθώς και τους ανέργους µεγάλης ηλικίας και χαµηλού 

εκπαιδευτικού επιπέδου. 

2. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης.  

Στόχος του µέτρου είναι η κατάρτιση ανέργων σε ειδικότητες που 

συνδέονται άµεσα µε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας για την 

πρόληψη και την καταστολή της ανεργίας τους.  
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3. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ ειδικών µειονεκτουσών οµάδων µε 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, όπως Τσιγγάνο ι και Έλληνες µουσουλµάνοι. 

Στόχος του µέτρου είναι η υποστήριξη ατόµων µε πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό, ώστε να 

επιτευχθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και η κοινωνική τους 

ενσωµάτωση. 

4. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις  υπέρ ειδικών µειονεκτουσών οµάδων (άτοµα 

µε αναπηρίες, πρώην χρήστες ουσιών). Στόχος του µέτρου είναι η ένταξη 

στην αγορά εργασίας δύο κατηγοριών ευπαθών οµάδων: των ατόµων µε 

νοητική υστέρηση, µε προβλήµατα αισθητηρίων οργάνων, µε ψυχικές 

ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυµάτων, µε βαριές κινητικές ή πολλαπλές 

αναπηρίες και των πρώην χρηστών ουσιών ή των ατόµων που βρίσκονται 

στη διαδικασία απεξάρτησης. 

5. Πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιηµένα Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης για άνεργους  παλιννοστούντες, µετανάστες ή 

πρόσφυγες και ανέργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της 

ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους 

ενσωµάτωση. Στόχος του µέτρου είναι η κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών 

των ανέργων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό λόγω µη 

επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

6. Επιχορήγηση για την παροχή συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Στόχος του µέτρου είναι η ενδυνάµωση και η εµψύχωση των ατόµων που 

απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και 

η εργασιακή τους ενσωµάτωση στο κοινωνικό σύνολο. Οι επωφελούµενοι 

των εν λόγω ενεργειών ανήκουν στις ακόλουθες οµάδες: άτοµα µε 

αναπηρίες και ψυχικές ασθένειες (που διαβιούν εκτός ιδρυµάτων), 

παλιννοστούντες, πρόσφυγες, µετανάστες, φυλακισµένοι, 

αποφυλακισµένοι, ανήλικοι παραβάτες, ειδικές πολιτισµικές οµάδες 

(Τσιγγάνοι, Ποµάκοι), ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται µε 

κοινωνικό αποκλεισµό, µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, λοιπές 

κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας, πρώην 

χρήστες ουσιών ή άτοµα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, 
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οροθετικοί, λοιπές κατηγορίες ατόµων που απειλούνται µε αποκλεισµό από 

την αγορά εργασίας.  

7. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ ειδικών µειονεκτουσών κοινωνικά 

οµάδων (φυλακισµέ νοι, µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών και 

οροθετικοί). Στόχος του µέτρου είναι η κοινωνική ενσωµάτωση των 

ωφελούµενων κατηγοριών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό, µε 

τη διεύρυνση των ιδιαίτερων αναγκών τους και την ολοκληρωµένη 

παρέµβαση. 

8. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ ειδικών µειονεκτουσών οµάδων 

(παλιννοστούντες). Στόχος του µέτρου είναι η διεύρυνση των ιδιαίτερων 

αναγκών των ατόµων ευπαθών κατηγοριών του πληθυσµού και η 

διαπίστωση της ανάγκης τους για την πρόληψη και την καταστολή του 

κοινωνικού τους αποκλεισµού. 

9. Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας. Στόχος του µέτρου είναι η άµβλυνση του φαινοµένου του 

«ψηφιακού αναλφαβητισµού - ψηφιακού χάσµατος», που δηµιουργείται και 

εντείνεται τόσο εξαιτίας των ανισοτήτων που παρουσιάζονται στο βαθµό 

γνώσης, εξοικείωσης και χρήσης των νέων µεθόδων και εργαλείων που 

δηµιουργούνται από την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας όσο και από την αδυναµία πρόσβασης σε αυτές. Η βελτίωση 

της προσαρµοστικότητας στο νέο περιβάλλον που δηµιουργεί η Κοινωνία 

της Πληροφορίας στοχεύει στην προώθηση της απασχολησιµότητας και την 

πρόληψη της ανεργίας, κατά κύριο λόγο, των νέων και των γυναικών. 

 

 

4.2  Κώδικας ∆εοντολογίας του Βιβλιοθηκονόµου 

 
Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούµενα κεφάλαια, είναι πολύ 

σηµαντικός ο ρόλος που καλούνται να διαδραµατίσουν και οι βιβλιοθήκες στην 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, προσφέροντας ελεύθερη 

πρόσβαση σε όλους στις πληροφορίες, στα προγράµµατα και στις υπηρεσίες 
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τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το θρήσκευµα, το γένος ή την ηλικία τους. Γι’ 

αυτό το λόγο παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα ο Κώδικας ∆εοντολογίας 

του Βιβλιοθηκονόµου (28), ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ένωση Ελλήνων 

Βιβλιοθηκαρίων.  

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας είναι ένας κώδικας ηθικής και δεσµεύει το 

βιβλιοθηκονόµο ως επαγγελµατία. ∆εν είναι κώδικας νοµικού χαρακτήρα. Στον 

κώδικα αυτό έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης τα µέλη της Ένωσης Ελλήνων 

Βιβλιοθηκαρίων. Ο κώδικας δεοντολογίας αντιπροσωπεύει την αυτονοµία του 

επαγγέλµατος και αναφέρεται στις υποχρεώσεις του βιβλιοθηκονόµου 

απέναντι στο χρήστη και στο επάγγελµα:  

1.  Υποχρεώσεις απέναντι στο χρήστη  

1.1 Ο βιβλιοθηκονόµος εξασφαλίζει στο χρήστη την πρόσβαση στις 

πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για το κοινό χωρίς κανένα περιορισµό 

που δεν είναι επιβεβληµένος από νόµους ή κανονισµούς. 

1.2 Η πληροφόρηση που παρέχεται από το βιβλιοθηκονόµο είναι πλήρης και 

αντικειµενική, δηλαδή µη καθοδηγούµενη από απόψεις, ιδέες και αξίες 

του βιβλιοθηκονόµου ούτε εξωτερικών κέντρων πολιτικών ή 

οικονοµικών.  

1.3 Στη διαδικασία παροχής εξυπηρέτησης από τη βιβλιοθήκη ο 

βιβλιοθηκονόµος δεν λαµβάνει υπόψη το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική 

κατάσταση, τη θρησκευτική πίστη ή τις πολιτικές πεποιθήσεις των 

χρηστών.  

1.4 Ο βιβλιοθηκονόµος απορρίπτει κάθε είδος λογοκρισίας στα ντοκουµέντα 

που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαθέτει για την πληροφόρηση του 

κοινού.  

1.5 Ο βιβλιοθηκονόµος εγγυάται την εµπιστευτική παροχή της πληροφορίας 

και των πηγών που επιθυµεί ο χρήστης.  

1.6 Ο βιβλιοθηκονόµος κατά την εξέλιξη των επαγγελµατικών του 

υποχρεώσεων δεν πρέπει να εµπλέκεται σε συγκρούσεις συµφερόντων 

και να χρησιµοποιεί για δική του και µόνο ωφέλεια πληροφορίες και 

πόρους.  
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1.7 Είναι καθήκον του βιβλιοθηκονόµου να προάγει σε επίπεδο προσωπικό 

και συλλογικό την αυτονοµία και την αποτελεσµατικότητα των 

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ως εργαλείου της δηµοκρατίας.  

2.  Υποχρεώσεις προς το επάγγελµα  

2.1 Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να τιµά το επάγγελµα µε τη βαθιά συναίσθηση 

της κοινωνικής του χρησιµότητας.  

2.2 Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να διαθέτει µία ευρεία και σε βάθος 

επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της οποίας παρέχει στο χρήστη 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σχέση µε τις καθορισµένες παραµέτρους 

αποτελεσµατικότητας και άριστης χρήσης των πηγών πληροφόρησης. 

2.3 Η επαγγελµατική γνώση πρέπει να έχει συνεχή ενηµέρωση και µε τη 

συµµετοχή σε βιβλιοθηκονοµικές ενώσεις και οργανισµούς.  

2.4 Στην επαγγελµατική του δραστηριότητα, οι σχέσεις του βιβλιοθηκονόµου 

µε τους συναδέλφους του πρέπει να βασίζονται στις αρχές της 

ορθότητας, του σεβασµού και του πνεύµατος συνεργασίας.  

3.  Υποχρεώσε ις προς το υλικό και την πληροφορία  

3.1 Ο βιβλιοθηκονόµος δεσµεύεται να προωθεί την αξιοποίηση και την 

προστασία του υλικού και της πληροφορίας.  

3.2 Ο βιβλιοθηκονόµος δεσµεύεται να διασφαλίζει την µετάδοση της γνώσης 

µέσω της ορθολογικής οργάνωσης των τεκµηρίων και δρώντας µε 

αµεροληψία και επαγγελµατισµό.  

3.3 Ο βιβλιοθηκονόµος, γνώστης του αντικειµένου στα πλαίσια του οποίου 

ενεργεί, δεσµεύεται να προωθεί προσωπικά και σε πλαίσια συνεργασιών, 

την ολοκλήρωση των διαφόρων πληροφοριακών συστηµάτων και την 

άρση των γεωγραφικών και οργανωτικών εµποδίων που περιορίζουν την 

διακίνηση των πληροφοριών και των τεκµηρίων. 
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4.3  Πανελλήνιες έρευνες Ε.ΚΕ.ΒΙ. για τον αναλφαβητισµό και την 

αναγνωστική συµπεριφορά 

Σε αυτό το σηµείο και πριν γίνει λόγος για τις δραστηριότητες των 

ελληνικών βιβλιοθηκών όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα υλικά και τα 

προγράµµατα που προσφέρουν προς τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, θα 

παρουσιαστούν κάποια στοιχεία από δύο πανελλήνιες έρευνες, τις οποίες 

πραγµατοποίησε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), και έχουν να κάνουν µε 

τον αναλφαβητισµό και την αναγνωστική συµπεριφορά. Θεωρείται χρήσιµο να 

γίνει παρουσίαση µερικών στοιχείων των συγκεκριµένων ερευνών, διότι έτσι 

µπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητό το γενικότερο πλαίσιο της κοινωνίας 

µέσα στο οποίο καλούνται οι βιβλιοθήκες να διαδραµατίσουν το ρόλο τους.  

4.3.1  Πανελλήνια έρευνα του Ε.ΚΕ.ΒΙ. για τον αναλφαβητισµό 

Η πρώτη έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το Μάιο έως τον Ιούλιο του 

1998, στο σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας και σε δείγµα 

5.147 Ελλήνων πολιτών, ηλικίας 15 ετών και άνω (29). Όπως διαπιστώθηκε, 

υπάρχει µία µεγάλη κατηγορία ατόµων που δεν έχει την ικανότητα να 

διαβάσει, η κατηγορία των αναλφάβητων. Θεωρείται ότι αυτό το τεράστιο 

κοινωνικό πρόβληµα που λέγεται αναλφαβητισµός και το οποίο κρύβει στις 

πτυχές του κάθε είδους στέρηση (από την οικονοµική αδυναµία έως την 

παιδική εργασία και τον κοινωνικό αποκλεισµό) πρέπει να φωτιστεί, να 

συζητηθεί, να έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας µας. 

Οι αριθµοί είναι µεγάλοι και αδιαµφισβήτητοι. Οι οικονοµικές και 

κοινωνικές διαστάσεις του προβλήµατος δεν µπορεί να συνεχίσουν να 

αγνοούνται. Ο αναλφαβητισµός αποτελεί µια µεγάλη κοινωνική και πολιτιστική 

ανισότητα από µόνος του, ο αναλφαβητισµός κληρονοµείται από τους γονείς 

στα παιδιά, πλήττει ιδιαίτερα τα άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και τις 

γυναίκες. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει ενεργοποίηση της κοινωνίας, να 

ληφθούν αποφάσεις, να αλλάξει αυτή η πραγµατικότητα, χρειάζεται η 

δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµατος που θα συντρέξει όσους έχουν το 
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πρόβληµα, έτσι ώστε να καταφέρουν να το αντιµετωπίσουν χωρίς ενοχή και 

απόκρυψη και τελικά να το λύσουν. 

Σήµερα, η χώρα µας κάνει µια µεγάλη προσπάθεια για ανάπτυξη, 

εκσυγχρονισµό, βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, 

βελτίωση της απασχόλησης και αναβάθµιση του κοινωνικού και πολιτιστικού 

επιπέδου. Ωστόσο, φαίνεται πως διαφεύγει από τη στρατηγική, το σχεδιασµό 

και τις αποφάσεις που λαµβάνονται το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 

υποεκπαιδευµένων στον ελληνικό πληθυσµό.  

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος «υποεκπαίδευση» παραπέµπει 

στη µη φοίτηση ή στην ανεπαρκή -για τη σύγχρονη κοινωνία- φοίτηση στο 

σχολείο. Εποµένως, όποιος δεν έχει ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση, θεωρείται υποεκπαιδευµένος. Ο αναλφαβητισµός, οργανικός και 

λειτουργικός (σ.σ.: οργανικά αναλφάβητος χαρακτηρίζεται όποιος δεν έχει 

περάσει καθόλου από την εκπαιδευτική  διαδικασία, δηλαδή δεν έχει πάει στο 

σχολείο καθόλου, ενώ λειτουργικά αναλφάβητος χαρακτηρίζεται όποιος έχει 

περάσει από την εκπαιδευτική διαδικασία -είτε την έχει ολοκληρώσει είτε όχι- 

χωρίς να έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση 

όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η 

αριθµητική είναι απαραίτητες), συνιστά υποσύνολο της υποεκπαίδευσης, 

σχετίζεται δε µε τις δυσκολίες που αφορούν την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και της δυναµικής του ατόµου καθώς και την πολιτιστική και 

την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της κοινότητας µέσα στην οποία ζει. 

Για πρώτη φορά στη χώρα µας πραγµατοποιείται µία πανελλαδική 

έρευνα που εντοπίζει και οριοθετεί το σηµαντικό αυτό κοινωνικό, οικονοµικό 

και εκπαιδευτικό πρόβληµα. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο µισός περίπου 

πληθυσµός της Ελλάδας είναι υποεκπαιδευµένος, αφού δεν κατέχει τις βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες που η ίδια η πολιτεία έχει θεσµοθετήσει. Το ποσοστό 

των ερωτώµενων που δεν έχει ολοκληρώσει τα 9 έτη εκπαίδευσης σε 

οποιαδήποτε βαθµίδα φτάνει το 44,8%. Πιο συγκεκριµένα, το 12,2% των 

ερωτώµενων δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου το σχολείο ή έχει 

ολοκληρώσει µερικές τάξεις του ∆ηµοτικού, το 26,7% έχει ολοκληρώσει µόνο 
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το ∆ηµοτικό, ενώ το 9,1% από τους τελευταίους συνέχισε τις σπουδές του για 

1-2 χρόνια σε κάποια τεχνική/επαγγελµατική σχολή και οι υπόλοιποι 

παρακολούθησαν απλώς µερικές τάξεις του Γυµνασίου χωρίς να το έχουν 

ολοκληρώσει. 

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι από το σύνολο των υποεκπαιδευµένων το 

93,5% δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε µία τουλάχιστον από τέσσερις απλές 

δοκιµασίες στις οποίες υποβλήθηκε, για τις οποίες η ανάγνωση, η γραφή και οι 

αριθµητικοί υπολογισµοί είναι απαραίτητοι. Οι δοκιµασίες αυτές ήταν οι: η 

κατανόηση ενός απλού κειµένου, η καταγραφή των στοιχείων της συνάντησης 

µε τον ερευνητή, η ανάγνωση ενός λογαριασµού της ∆.Ε.Η. και η εκτέλεση 

ενός απλού αριθµητικού υπολογισµού στο συγκεκριµένο λογαριασµό. Ακόµη, 

από την έρευνα προέκυψε ότι το 69,5% των υποεκπαιδευµένων αντιµετωπίζει 

δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτησή του σε µία τουλάχιστον από ορισµένες 

απλές καθηµερινές δραστηριότητες (κατανόηση οδηγιών χρήσης φαρµάκων 

και άλλων προϊόντων, κατανόηση εγγραφών βιβλιαρίου τράπεζας, χρήση 

τηλεφωνικού καταλόγου, σύνταξη επιστολής, ανάγνωση των πινακίδων στο 

δρόµο, κ.τ.λ.) και το 46,2% αντιµετωπίζει προβλήµατα στην 

αυτοεξυπηρέτησή του σε σχέση µε µία τουλάχιστον από τις εξής δηµόσιες 

υπηρεσίες: εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία, νοσοκοµεία, δήµοι-κοινότητες, 

Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., αστυνοµία. 

Τα ίδια αυτά προβλήµατα ανιχνεύτηκαν σε µικρότερο αλλά σηµαντικό 

ποσοστό (της τάξης του 10%-20%) και σε όσους έχουν ολοκληρώσει την 

9χρονη εκπαίδευση, τοποθετώντας τελικά το πρόβληµα του λειτουργικού 

αναλφαβητισµού στις πραγµατικές του διαστάσεις σε σχέση µε την αρχική 

παραδοχή της υποεκπαίδευσης.  

Είναι σαφές ότι η υποεκπαίδευση έχει και µία ποιοτική διάσταση που 

ορίζεται όχι µόνο από τη διάρκεια φοίτησης στο σχολείο αλλά και από την 

πραγµατική ικανότητα χρήσης του γραπτού λόγου και τη δεξιότητα απλών 

αριθµητικών υπολογισµών στην καθηµερινή ζωή. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

η υποεκπαίδευση προσδιορίζεται από: 

Ø την ελλιπή φοίτηση στις υποχρεωτικές βαθµίδες της εκπαίδευσης 
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Ø την έλλειψη ικανότητας και την περιορισµένη και ανεπαρκή δυνατότητα 

χρήσης του γραπτού λόγου στις εργασιακές και επαγγελµατικές 

δραστηριότητες και στην καθηµερινή ζωή 

Ø την έλλειψη δεξιοτήτων επιτέλεσης απλών αριθµητικών υπολογισµών 

Ø την έλλειψη κοινωνικής κατάρτισης 

Ø την ανεπαρκή βασική εκπαίδευση που απαιτείται για την επαγγελµατική 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού. 

ʼρα, µια δεύτερη κατηγορία συµπερασµάτων της έρευνας αφορά την 

ποιότητα του περιεχοµένου της εκπαίδευσης που παρέχει το εκπαιδευτικό µας 

σύστηµα και κατά πόσον µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού και συµµετοχής του στην 

κοινωνικοοικονοµική ζωή. 

Στόχος ήταν να µελετηθεί και να διερευνηθεί ποσοτικά και ποιοτικά το 

σύνολο των υποεκπαιδευµένων στη χώρα µας αλλά και των επιπτώσεων τόσο 

προς τους ίδιους όσο και προς τη χώρα, ενώ σε δεύτερο επίπεδο να δοθεί 

αφορµή για µελέτη, προβληµατισµό και προσανατολισµό όσον αφορά την 

εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 

Είναι γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός αποκλεισµός αποτελεί µία από τις 

παραµέτρους του κοινωνικού αποκλεισµού, οι δε κοινωνικοί δείκτες που 

καθορίζουν την έκταση και την ένταση του εκπαιδευτικού αποκλεισµού είναι: 

ο αναλφαβητισµός (οργανικός και λειτουργικός), η ολοκλήρωση της βασικής 

(υποχρεωτικής) εκπαίδευσης και το επίπεδο εκπαίδευσης των ενηλίκων. 

Επιπλέον, η υπανάπτυξη, η υστέρηση, η ανεργία, η φτώχεια, η 

χαλάρωση του κοινωνικού ιστού, η αντικοινωνική συµπεριφορά 

(παραβατικότητα, νεανική βία, ναρκωτικά κ.τ.λ.), η διαιώνιση ανισοτήτων και 

γενικότερα ο κοινωνικός αποκλεισµός συνδέονται και µε την υποεκπαίδευση, 

την ουσιαστική δηλαδή έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων και καλλιέργειας. 

Βέβαια, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο οργανικός αναλφαβητισµός 

έχει αρχίσει να µειώνεται, αυξάνεται όµως ανησυχητικά ο λειτουργικός 

αναλφαβητισµός, ο οποίος εµφανίζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο 

των υποεκπαιδευµένων και σε µικρότερο ποσοστό µεταξύ όσων έχουν 

ολοκληρώσει την 9ετή εκπαίδευση. Ενδιαφέροντα είναι και τα συµπεράσµατα 
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που έχουν να κάνουν µε την αδυναµία της εφαρµοζόµενης εκπαιδευτικής 

πολιτικής να εξαλείψει το φαινόµενο του εκπαιδευτικού αποκλεισµού και τις 

επιµέρους µορφές εκδήλωσής του. 

Καταλήγοντας, µπορούµε να πούµε ότι τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά 

ώστε το σύνολο των υποεκπαιδευµένων να απονευρώνει ως ένα σηµείο το 

κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα της χώρας, έχοντας επιπτώσεις σε όλους τους 

τοµείς της οικογενειακής, της επαγγελµατικής, της κοινωνικής και της 

πολιτιστικής ζωής. 

 

4.3.2  Πανελλήνια έρευνα του Ε.ΚΕ.ΒΙ. για την αναγνωστική συµπεριφορά  

Η δεύτερη έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το Νοέµβριο του 1998 έως 

τον Ιανουάριο του 1999, στο σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας 

και σε δείγµα 3.807 Ελλήνων πολιτών, ηλικίας 15 ετών και άνω (30). Στόχος 

της ήταν να δειχθεί το πώς συνδέεται η ανάγνωση του βιβλίου µε τα υπόλοιπα 

πολιτιστικά προϊόντα, τις τυπικές συµπεριφορές που αφορούν τον τρόπο 

διαβίωσης αλλά και της διάθεσης του ελεύθερου χρόνου. ∆ιαµορφώνονται 

τελικά ορισµένοι «τύποι» πολιτιστικών συµπεριφορών και µε ποιο τρόπο 

εντάσσεται σ’ αυτούς η ανάγνωση του βιβλίου; Είναι προφανές ότι το 

ερώτηµα αυτό ξεπερνάει τις συνήθεις κοινωνικοδηµογραφικές συνιστώσες µε 

τις οποίες αναλύουµε παραδοσιακά το αναγνωστικό φαινόµενο και περνάµε σε 

ζητήµατα ατοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς, προσωπικού γούστου, 

διαφοροποίησης της ταυτότητας και των επιλογών και τελικά σε ζητήµατα 

κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της νεοελληνικής κοινωνίας.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι αναγνωστικές 

συµπεριφορές του πληθυσµού φαίνεται να επηρεάζονται τόσο από 

κοινωνικοεκπαιδευτικά και δηµογραφικά αίτια (εκπαιδευτικό επίπεδο, 

απασχόληση, εισόδηµα, φύλο, ηλικία, αστικότητα, οικογενειακή κατάσταση, 

εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων) όσο και από παράγοντες ατοµικής 

διαφοροποίησης και προσωπικού «γούστου». Οι πρωτοβουλίες για την 

ενθάρρυνσή τους οφείλουν να αναφέρονται αντίστοιχα: Πρώτον, στην 

ανάπτυξη πολιτικών µείωσης των ανισοτήτων -ιδίως 
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εκπαιδευτικού/µορφωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα- και εξασφάλισης της 

δυνατότητας συµµετοχής στην πράξη της ανάγνωσης για όλους µε δράσεις, 

όπως είναι η αντιµετώπιση του προβλήµατος του αναλφαβητισµού, η 

πληρέστερη επαφή του µαθητικού κοινού µε το βιβλίο και την ανάγνωση κατά 

τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η δηµιουργία δικτύου σύγχρονων λαϊκών 

βιβλιοθηκών. Και δεύτερον, στην ανάπτυξη πολιτικών ανάδειξης της σηµασίας 

και της προβολής του βιβλίου και ως προς τις δύο βασικές λειτουργίες του (ως 

µέσου αισθητικής απόλαυσης ή µορφωτικής ψυχαγωγίας και ως πηγής 

γνώσεων και πληροφοριών) και ανάδειξής του σε στοιχείο ατοµικής και 

κοινωνικής διάκρισης σε συνάρτηση µε τις υπό διαµόρφωση στάσεις και 

επιλογές του αναγνωστικού κοινού.  

Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθούν ενδεικτικά κάποιες πτυχές της 

συγκεκριµένης έρευνας: 

Αναγνωστικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης  
 

Η εκπαίδευση παίζει, όπως είναι αναµενόµενο, πολύ σηµαντικό ρόλο 

στη βιβλιοανάγνωση. Έτσι, παρατηρούµε ότι µόλις το 12,9% των ατόµων 

κατώτερης εκπαίδευσης διαβάζει βιβλία. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα 

µέσης εκπαίδευσης είναι σηµαντικά µεγαλύτερο (43,1%) και για τα άτοµα 

ανώτερης εκπαίδευσης ανέρχεται στο 70,9%. Όµως και στην κατηγορία αυτή 

το ποσοστό των µη αναγνωστών δεν είναι αµελητέο, αφού ένα στα δέκα 

άτοµα που έχουν ολοκληρώσει ανώτερες σπουδές δεν διαβάζει καθόλου. 

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η διαφορά του ποσοστού των µη αναγνωστών 

ανάµεσα στα άτοµα κατώτερης και ανώτερης εκπαίδευσης (53,8% έναντι 

9,8%). Σηµειώνεται εδώ ότι σηµαντικό ρόλο στην αναγνωστικότητα παίζει και 

το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Έτσι, για παράδειγµα, τα άτοµα των 

οποίων και οι δύο γονείς έχουν λάβει κατώτερη εκπαίδευση δεν διάβασαν 

κανένα βιβλίο τον περασµένο χρόνο σε ποσοστό 37,7% και διάβασαν γενικά 

βιβλία σε ποσοστό 28,3%, ενώ για τα άτοµα των οποίων και οι δύο γονείς 

έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη εκπαίδευση  τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 

7,8% και 74,8%. Αυτό, βέβαια, εξηγείται εν µέρει από την  υψηλή συσχέτιση 
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που έχει συνήθως το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων µε εκείνο των παιδιών. 

Πάντως, το πολιτιστικό υπόβαθρο των γονέων φαίνεται να επιδρά έντονα 

στην αναγνωστική συµπεριφορά των παιδιών τους. 

Αναγνωστικότητα και ηλικία  

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην αναγνωστικότητα παρατηρούνται και 

ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα των ερωτώµενων. Έτσι, όσο αυξάνεται η 

ηλικία τόσο αυξάνεται και η αναλογία αυτών που δεν διάβασαν κανένα βιβλίο. 

Η αναλογία των µη αναγνωστών ξεκινά από 14,9% για τα πιο νέα άτοµα 

(ηλικίας 15-24 ετών) και φθάνει το 55,4% για τα άτοµα από 65 ετών και άνω. 

Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι σε όλες τις ηλικίες το ποσοστό εκείνων που 

διάβασαν µόνο πρακτικά (σ.σ.: πρακτικά βιβλία ονοµάζουµε τα βιβλία που 

µπορεί να συµβουλευθεί κανείς σχετικά µε τη διακόσµηση, τη γυµναστική, τις 

κατασκευές, τη µαγειρική, τον κήπο, την αστρολογία, τους υπολογιστές, τη 

µουσική, το αυτοκίνητο, κ.τ.λ.) ή επαγγελµατικά βιβλία  κυµαίνεται στο 31%-

34%, αλλά για τις ηλικίες άνω των 65 µειώνεται στο 19,4%, γεγονός που 

εξηγείται κυρίως από το ότι τα άτοµα αυτά δεν ενδιαφέρονται πλέον να 

διαβάσουν βιβλία αυτών των κατηγοριών, έχοντας συνήθως αποτραβηχτεί 

από την ενεργό επαγγελµατική ζωή. Αναλύοντας περαιτέρω τους αναγνώστες, 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό των µέτριων και συστηµατικών αναγνωστών και 

των ασθενών αναγνωστών µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. 

Αναγνωστικότητα και φύλο  

Εξετάζοντας την αναγνωστικότητα ως προς το φύλο των ερωτώµενων, 

προκύπτει ότι οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο από τους άνδρες. Έτσι, το 

34,1% των ανδρών δήλωσε αναγνώστης γενικών βιβλίων, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 41,1%. Τα αίτια της διαφοράς αυτής είναι 

ποικίλα και έχουν άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

των ατόµων καθώς και µε τις γενικότερες συνήθειές τους. Επίσης, το ποσοστό 

των γυναικών που δήλωσε ότι διάβασε πρακτικά ή επαγγελµατικά βιβλία είναι 

32%, ενώ για τους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 31,7%. 
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Αναγνωστικότητα και αστικότητα  

Η αναγνωστική συµπεριφορά διαφοροποιείται, ακόµη, και σε σχέση µε 

την αστικότητα του τόπου κατοικίας των ερωτώµενων. Οι κάτοικοι των 

αστικών περιοχών διαβάζουν περισσότερο από τους υπόλοιπους. 

Συγκεκριµένα, σχεδόν οι µισοί κάτοικοι των αστικών περιοχών δηλώνουν 

αναγνώστες, ενώ το ποσοστό όσων δεν διαβάζουν καθόλου είναι 25,8%. Στις 

ηµιαστικές περιοχές ένα στα τρία άτοµα (34,2%) δεν διαβάζει καθόλου και οι 

αναγνώστες ανέρχονται στο 28,8% του συνόλου. Τέλος, στις αγροτικές 

περιοχές µόλις ένας στους πέντε δηλώνει αναγνώστης, ενώ το 38,3% δεν 

διαβάζει καθόλου. Μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται όσον αφορά τους 

µέτριους και συστηµατικούς αναγνώστες, οι οποίοι στις ηµιαστικές και 

αγροτικές περιοχές κυµαίνονται γύρω στο 3%, ενώ στις αστικές ανέρχονται σε 

αρκετά υψηλότερο ποσοστό (12,2%). Σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε την 

αστικότητα παρατηρούνται και στην ανάγνωση πρακτικών ή επαγγελµατικών 

βιβλίων. Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό των ατόµων που διαβάζουν τέτοια 

βιβλία αυξάνεται από 26,2% στις αστικές περιοχές σε 37,1% στις ηµιαστικές 

και σε 41,3% στις αγροτικές, γεγονός που εξηγείται σε µεγάλο βαθµό από τις 

διαφορές στα επίπεδα εκπαίδευσης µεταξύ των περιοχών καθώς και από τις 

διαφορετικές συνθήκες ζωής. Γίνεται η υπόθεση ότι τα άτοµα χαµηλότερου 

µορφωτικού επιπέδου συµβουλεύονται συχνότερα βιβλία αυτού το είδους µε 

βάση τον τρόπο διαβίωσής τους. Εξετάζοντας αναλυτικότερα την 

αναγνωστικότητα στις αστικές περιοχές, παρατηρούµε ότι οι κάτοικοι του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) διαβάζουν σε πολύ 

µεγαλύτερο βαθµό από όλους τους υπόλοιπους, αφού επτά στους δέκα 

δήλωσαν ότι διάβασαν τουλάχιστον ένα βιβλίο µέσα στο τελευταίο έτος. 

Ακολουθούν οι κάτοικοι του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας 

(Π.Σ.Α.), από τους οποίους ένας στους δύο δηλώνει αναγνώστης. Αξίζει, 

πάντως, να επισηµάνουµε και το υψηλό ποσοστό όσων δεν διάβασαν κανένα 

βιβλίο που παρατηρήθηκε στο Π.Σ.Α. (35,3%) και το οποίο είναι υψηλότερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό για τα υπόλοιπα αστικά κέντρα και πλησιάζει το 

αντίστοιχο ποσοστό των ηµιαστικών και των αγροτικών περιοχών. Τόσο στο 

Π.Σ.Α. όσο και στο Π.Σ.Θ. είναι σχετικά χαµηλό το ποσοστό των αναγνωστών 
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βιβλίων ειδικού ενδιαφέροντος, το οποίο εµφανίζει υψηλές τιµές στα υπόλοιπα 

αστικά κέντρα , στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. 

Αναγνωστικότητα και θέση στην απασχόληση  

Αν εξετάσουµε τις συνήθειες ανάγνωσης ως προς τη θέση στην 

απασχόληση, παρατηρούµε ότι ορισµένες κατηγορίες απασχολούµενων 

διαβάζουν πολύ περισσότερο από άλλες. Οι φοιτητές, οι µισθωτοί του 

δηµοσίου τοµέα, οι άνεργοι και οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα διαβάζουν σε 

αρκετά µεγάλο  βαθµό, ενώ σε µικρότερο βαθµό διαβάζουν οι 

εργοδότες/αυτοαπασχολούµενοι, οι νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι. Από την 

άλλη, οι εργοδότες/αυτοαπασχολούµενοι και οι νοικοκυρές διαβάζουν βιβλία 

ειδικού ενδιαφέροντος σε µεγαλύτερο βαθµό από τις άλλες κατηγορίες. 

Ειδικότερα οι νοικοκυρές έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό ανάγνωσης 

πρακτικών βιβλίων (34,2%), αλλά ασήµαντο ποσοστό ανάγνωσης 

επαγγελµατικών βιβλίων. Τέλος, παρατηρούµε ότι ένας στους δύο 

συνταξιούχους δεν έχει καµία αναγνωστική επαφή µε το βιβλίο. 

Αναγνωστικότητα και οικογενειακό εισόδηµα  

Η αναγνωστικότητα διαφοροποιείται και µε το ύψος του οικογενειακού 

εισοδήµατος. Έτσι, παρατηρούµε ότι αναγνώστες είναι το 20,8% των ατόµων 

µε µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 150.000 δρχ. (σ.σ.: 440€). Η 

αναλογία αυτή ακολουθεί αύξουσα πορεία όσο το εισόδηµα αυξάνεται και 

φτάνει το 59% µεταξύ των ατόµων µε µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα άνω 

των 600.000 δρχ. (σ.σ.: 1.760€). Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό 

των µέτριων και συστηµατικών αναγνωστών όσο αυξάνεται το εισόδηµα. 

Έτσι, το ποσοστό των µέτριων και συστηµατικών αναγνωστών ανέρχεται στο 

3,1% των ατόµων µε µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 150.000 δρχ. 

(σ.σ.: 440€), στο 7,6% των ατόµων µε µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα µεταξύ 

150.000-250.000 δρχ. (σ.σ.: 440€-735€) για να ανέβει τελικά στο 15,1% των 

ατόµων µε µηνιαίο εισόδηµα 450.000-600.000 δρχ. (σ.σ.: 1.320€-1.760€) και 

στο 19,6% όσων ανήκουν στην υψηλότερη εισοδηµατική τάξη. Οι 

αναγνώστες µόνο βιβλίων ειδικού ενδιαφέροντος και τα άτοµα που δήλωσαν 

ότι δεν διαβάζουν καθόλου µειώνονται ποσοστιαία όσο αυξάνεται το 
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εισόδηµα. Ειδικά για τους µη αναγνώστες παρατηρούµε ότι το ποσοστό τους 

µεταξύ των ατόµων µε εισόδηµα κάτω των 150.000 δρχ. (σ.σ.: 440€) είναι 

αρκετά υψηλό (45,5%), ενώ µεταξύ των ατόµων της υψηλότερης 

εισοδηµατικής κλίµακας περιορίζεται στο 20,3%, ποσοστό σηµαντικά 

µικρότερο από το µέσο όρο. Με βάση, πάντως, την υψηλή συσχέτιση που έχει 

παρατηρηθεί µεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτώµενων και του 

οικογενειακού τους εισοδήµατος µπορεί να υποστηριχθεί ότι η διαφορά στο 

εισοδηµατικό επίπεδο των ατόµων µόνο έµµεσα επηρεάζει την αναγνωστική 

τους συµπεριφορά - στο µέτρο, φυσικά, που συνδέεται µε το εκπαιδευτικό 

τους επίπεδο. Εξάλλου, οι οικονοµικοί λόγοι αναφέρθηκαν από εξαιρετικά 

µικρό ποσοστό ερωτώµενων ως λόγος µη ανάγνωσης βιβλίων. 

Αναγνωστικότητα και οικογενειακή κατάσταση  

Το ποσοστό των αναγνωστών εµφανίζεται αυξηµένο στους 

ανύπαντρους ερωτώµενους. Περίπου οι µισοί από αυτούς δήλωσαν 

αναγνώστες και µάλιστα το 12% αυτών δήλωσε ότι διάβασε από δέκα βιβλία 

και πάνω τον περασµένο χρόνο. Αυτό, βέβαια, έχει να κάνει και µε το γεγονός 

ότι στους ανύπαντρους συναντάµε κυρίως νεαρά άτοµα και, όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, οι νεαρότερες ηλικίες διαβάζουν περισσότερο από τις υπόλοιπες. Το 

ποσοστό των αναγνωστών για τους παντρεµένους ήταν αρκετά µικρότερο 

(δεν ξεπερνούσε το 32%) και ακόµα µικρότερο ήταν το αντίστοιχο ποσοστό 

για τους χήρους και τους διαζευγµένους (29,5%). Ειδικά για τους 

παντρεµένους ερωτώµενους, το ποσοστό των αναγνωστών ήταν µεγαλύτερο 

για όσους από αυτούς δεν είχαν παιδιά (42,5%). Από εκεί και πέρα το 

ποσοστό των αναγνωστών µειωνόταν όσο αυξανόταν ο αριθµός των παιδιών 

και από 45% για τους παντρεµένους γονείς µε ένα παιδί τελικά έφτανε στο 

23% για τους παντρεµένους γονείς µε πάνω από τρία παιδιά. 

Αναγνωστικότητα και κοινωνικό στρώµα  

Από τη σύνθεση των εξής τεσσάρων παραµέτρων, του επιπέδου 

εκπαίδευσης του ερωτώµενου, της θέσης του στην απασχόληση, του 

οικογενειακού του εισοδήµατος και της κατοχής συγκεκριµένων 

καταναλωτικών αγαθών (βίντεο, στερεοφωνικό, έγχρωµη τηλεόραση, 
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ηλεκτρονικός υπολογιστής, κλιµατιστικό, δεύτερο αυτοκίνητο, συνδροµητικό 

τηλεοπτικό κανάλι), προκύπτει µια νέα µεταβλητή που έχει σχέση µε το 

κοινωνικό στρώµα των ατόµων. Ανώτερο κοινωνικό στρώµα στα πλαίσια της 

έρευνας θεωρείται το Α και κατώτερο το F. Παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά 

των αναγνωστών µειώνονται όσο κατέρχεται το κοινωνικό στρώµα, 

επιβεβαιώνοντας τα συµπεράσµατα που προέκυψαν στις προηγούµενες 

ενότητες. Έτσι, για το στρώµα Α το ποσοστό των αναγνωστών είναι 74,2% 

και για το Β 69,7% - µάλιστα τα ποσοστά των µέτριων και συστηµατικών 

αναγνωστών στα στρώµατα αυτά είναι 20,4% και 26,7%, αντίστοιχα. Το 

ποσοστό των αναγνωστών πρακτικών ή επαγγελµατικών βιβλίων είναι σχετικά 

µικρό (κάτω από 25%) στα στρώµατα A, B και C, ενώ στα άλλα τρία 

στρώµατα κυµαίνεται γύρω στο 35%. Τέλος, το ποσοστό των µη αναγνωστών 

αυξάνεται από 8,8% για το ανώτερο κοινωνικό στρώµα σε 29,8% για το 

στρώµα Ε και σε 47,6% για το στρώµα F. 

Αναγνωστικότητα και δηµογραφικά χαρακτηριστικά: συγκριτική  ανάλυση 

δεδοµένων  

Τώρα θα επιχειρηθεί µια συγκριτική ανάλυση των παραµέτρων που 

εξετάστηκαν και θα αναζητηθούν ερµηνευτικές τάσεις της αναγνωστικής 

συµπεριφοράς όσον αφορά τα κυριότερα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που 

φαίνεται να την επηρεάζουν. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν τα εξής 

δεδοµένα: το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι εκείνο που διαφοροποιεί στο 

µεγαλύτερο βαθµό την αναγνωστική συµπεριφορά των ερωτώµενων. Από εκεί 

και πέρα η ηλικία και το φύλο είναι βασικοί διαφοροποιητικοί παράγοντες για 

την αναγνωστικότητα των ατόµων κατώτερης µόρφωσης, η αστικότητα, η 

θέση στην απασχόληση και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

διαφοροποιούν την αναγνωστικότητα των ερωτώµενων µέσης µόρφωσης, ενώ 

η αστικότητα και το φύλο είναι βασικοί διαφοροποιητικοί παράγοντες για την 

αναγνωστικότητα των ερωτώµενων ανώτερης µόρφωσης. Αν, λοιπόν, 

συνοψίζοντας θέλαµε να δώσουµε το προφίλ των πιο χαρακτηριστικών 

οµάδων σε σχέση µε την αναγνωστικότητα, όπως αυτές ορίζονται από τα 

κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώµενων, θα λέγαµε ότι την 
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οµάδα των πλέον τακτικών αναγνωστών την αποτελούν γυναίκες κάτοικοι 

αστικών περιοχών µε ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Στον αντίποδα, η οµάδα 

που έχει τη µικρότερη σχέση µε την ανάγνωση αποτελείται από άνδρες 

µεγάλης ηλικίας µε κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο.  

Αναγνωστικότητα και βιβλιοθήκες  

Όσον αφορά τις βιβλιοθήκες, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι στην Ελλάδα ο 

θεσµός δανεισµού βιβλίων από τις βιβλιοθήκες δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένος. Οι αναγνώστες γενικών βιβλίων, κατ’ αρχάς, ρωτήθηκαν για το 

αν είναι γραµµένοι σε κάποια βιβλιοθήκη και µόνο το 13,8% αυτών απάντησε 

καταφατικά. Αυξηµένα ποσοστά εγγραφής σε βιβλιοθήκες παρατηρήθηκαν για 

τα άτοµα µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, τα άτοµα κάτω των 34 ετών, τους 

φοιτητές, τους κατοίκους των αστικών περιοχών και τους µέτριους και 

συστηµατικούς αναγνώστες. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι το ποσοστό των 

αναγνωστών που είναι γραµµένοι σε βιβλιοθήκες πλησιάζει το 30% για τους 

φοιτητές, τα άτοµα ηλικίας 15-24 ετών και τους µέτριους και συστηµατικούς 

αναγνώστες.  

Αξίζει να σηµειώσουµε πως το ποσοστό όσων είναι γραµµένοι σε 

βιβλιοθήκες είναι περίπου 15% για τους αναγνώστες των αστικών περιοχών 

και δεν ξεπερνά το 9% για τους αναγνώστες ηµιαστικών και αγροτικών 

περιοχών. Αυτό σε ένα βαθµό µπορεί να εξηγηθεί και από την έλλειψη 

βιβλιοθηκών στις περιοχές αυτές. Είναι χαρακτηριστικό πως στην ερώτηση για 

το αν υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη στην περιοχή του θετικά απάντησε το 

75% των κατοίκων των αστικών περιοχών, το 58% των κατοίκων των 

ηµιαστικών περιοχών και µόλις το 19,8% των κατοίκων των αγροτικών 

περιοχών. 

Μόλις το 13% των αναγνωστών δανείζεται βιβλία από βιβλιοθήκες πολύ 

συχνά ή συχνά. Αξίζει να συγκρίνουµε το ποσοστό αυτό µε το αντίστοιχο 

ποσοστό που δανείζεται βιβλία από φίλους, το οποίο είναι υπερτριπλάσιο 

(42,4%). Πάντως, εκείνοι που δανείζονται βιβλία από βιβλιοθήκες είναι κυρίως 

άτοµα µικρής ηλικίας (15-24 ετών), φοιτητές καθώς και οι µέτριοι και 

συστηµατικοί αναγνώστες. Από φίλους δανείζονται βιβλία σε µεγαλύτερα 
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ποσοστά οι γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, τα άτοµα µικρής ηλικίας (15-34 

ετών), οι φοιτητές και οι µέτριοι και συστηµατικοί αναγνώστες. Ο 

σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο δανείζονται βιβλία είναι οικονοµικός, το 

29,8% των ατόµων -κυρίως τα νέα άτοµα (15-24 ετών), οι άνεργοι, οι 

φοιτητές καθώς και οι µέτριοι και συστηµατικοί αναγνώστες- απαντά ότι 

καταφεύγει στο δανεισµό για να µην αγοράσει όλα τα βιβλία που θέλει να 

διαβάσει. Τέλος, το 16,1% του συνόλου των αναγνωστών -µε µεγαλύτερο 

ποσοστό µεταξύ των ατόµων ανώτερης εκπαίδευσης- αναφέρει ότι δανείζεται 

βιβλία όταν δεν µπορεί να τα βρει στα βιβλιοπωλεία. 

 

4.4  ∆ραστηριότητες ελληνικών βιβλιοθηκών 

Σε αυτή την ενότητα θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων (υπηρεσιών, προγραµµάτων και υλικών) των ελληνικών 

βιβλιοθηκών και άλλων οργανισµών που ασχολούνται µε την πληροφόρηση 

προς τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες που παρουσιάστηκαν στο Β’ κεφάλαιο. 

4.4.1  Βιβλιοθήκες και νέοι-ες 

Μία από αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες είναι οι νέοι-ες. Μεγάλη 

είναι η σηµασία που δίνεται όσον αφορά την εξυπηρέτηση και την παροχή 

κατάλληλων υπηρεσιών προς αυτούς-ές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η εισήγηση «Βιβλιοθήκες και Νέοι» (31), η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια 

του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Οι Βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη» στο 

Ινστιτούτο Goethe, στην Αθήνα, στις 2-4 Ιουνίου 2003.    

Το υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά στους-στις νέους-ες δεν είναι 

ιδιαίτερα µεγάλο και συνήθως δεν αποτελεί µία ενιαία ιδιαίτερη συλλογή, αλλά 

βρίσκεται διάσπαρτο στις θεµατικές ενότητες της βιβλιοθήκης. Ένα σηµαντικό 

τµήµα της νεανικής συλλογής είναι ενσωµατωµένο στο παιδικό τµήµα, χωρίς 

πολλές φορές να φέρει σηµεία διάκρισης ως ξεκάθαρα νεανικό.  Ένα δεύτερο 

τµήµα της νεανικής συλλογής είναι ενσωµατωµένο στο τµήµα της συλλογής 

των ενήλικων, επίσης χωρίς να ξεχωρίζει µε κάποιο τρόπο από αυτή. Τέλος, 



 106 

υπάρχει ξεχωριστό τµήµα µε σχολικά βοηθήµατα, το οποίο απευθύνεται 

κυρίως σε νέους-µαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς.  

Το ποσοστό αυτοµατοποίησης της λειτουργίας των ελληνικών λαϊκών 

βιβλιοθηκών είναι ακόµα χαµηλό. Αυτό είναι απογοητευτικό, αλλά συγχρόνως 

και ενθαρρυντικό, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσουν για τη 

σηµασία τήρησης κάποιων αρχών και προτύπων στην επεξεργασία του υλικού 

τους, ώστε να λυθούν παρόµοια προβλήµατα και να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικότερα το τµήµα της συλλογής που απευθύνεται στους-στις 

νέους-ες. Η αυτοµατοποίηση των ελληνικών λαϊκών βιβλιοθηκών µε τη χρήση 

Η/Υ δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού του υλικού που απευθύνεται στους-στις 

νέους-ες µέσα από το δηµόσιο κατάλογό τους.  

Η επιτυχία της διάκρισης στηρίζεται στην τακτική συµπλήρωση του 

στοιχείου αυτού κατά τη διαδικασία της βιβλιογραφικής επεξεργασίας του 

υλικού και στη σχολαστική εκτίµηση του κειµένου, έτσι ώστε λάβει το 

χαρακτηρισµό ότι απευθύνεται σε νέους-ες. Μία τέτοια διάκριση του υλικού 

ως «νεανικού» απαιτεί κόπο, χρόνο, µεγάλη υπευθυνότητα και γνώσεις -έστω 

βασικές- παιδικής, εφηβικής και νεανικής ψυχολογίας από πλευράς του 

βιβλιοθηκονόµου. Η διάκριση αυτή είναι µία από τις δυσκολότερες αλλά και 

σηµαντικότερες βιβλιοθηκονοµικές εργασίες. Γίνεται, µάλιστα, πιο επίπονη 

αλλά και πιο αποτελεσµατική αν η επεξεργασία της νεανικής συλλογής γίνει 

σύµφωνα µε ηλικιακές υποοµάδες (σ.σ.: α) νέοι-ες 13-15 ετών, β) νέοι-ες 16-

18 ετών και γ) νέοι-ες 19-22 ετών).  

Στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορυδαλλού, συγκεκριµένα, βρίσκεται 

σε αρχικό στάδιο η προσπάθεια οργάνωσης νεανικού τµήµατος µέσα από την 

αναζήτηση και την προµήθεια εξειδικευµένων έργων για νέους-ες, το 

χαρακτηρισµό τους ως αµιγώς νεανικά, τη δηµιουργία ειδικών θεµατικών 

επικεφαλίδων και θησαυρού, την εξασφάλιση ξεχωριστού χώρου στη 

βιβλιοθήκη για τη νεανική συλλογή, τη διαφήµισης της συλλογής κ.ά.  

Επιπλέον, έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών που 

προσφέρονται σε νέους-ες από έναν αριθµό δηµοτικών βιβλιοθηκών, όπως 

αυτές του δήµου Θεσσαλονίκης και του δήµου Αγίας Παρασκευής, και 

λαµβάνουν χώρα σηµαντικά βήµατα προόδου. Ενώ τα τρία τελευταία χρόνια 
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βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραµµα δηµιουργίας πρότυπων σχολικών 

βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα, µέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

και αναµένεται η ανάπτυξή τους να µπορέσει να βοηθήσει στο µέλλον στην 

κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των νέων, τουλάχιστον όσο θα 

βρίσκονται στα σχολεία ως µαθητές-ριες.  

Η ανάγκη της εξυπηρέτησης των νέων στους τοµείς των γνώσεων και 

της πληροφορίας οδήγησε στην πρόσφατη δηµιουργία Κέντρων 

Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.) σε δήµους της χώρας µας. Πρόκειται για 

έναν καινούριο θεσµό που δηµιουργήθηκε µε τη συνεργασία της Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης και σκοπός του είναι 

να παρέχει στους-στις νέους-ες τη δυνατότητα της δωρεάν πρόσβασης στη 

χωρίς διακρίσεις έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.  

Στο χώρο αυτό οι νέοι-ες έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης 

πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση, την επαγγελµατική 

κατάρτιση και την επιµόρφωση, την απασχόληση και την εργασία, τον 

πολιτισµό και την τέχνη, τα κοινωνικά θέµατα, τον αθλητισµό, τον τουρισµό, 

την οικολογία και το περιβάλλον, τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τις γενικές πληροφορίες δηµόσιας διοίκησης, κ.ά. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιείται κάθε µέσο και κάθε µορφής πληροφοριακό υλικό από απλά 

ενηµερωτικά φυλλάδια µέχρι την πολύ χρήσιµη -και δύσκολα ελεγχόµενη- 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εγκαταστάσεις των 

Κ.Π.Ν. προβλέπονται χώροι όπου θα φιλοξενούνται δραστηριότητες σχετικές 

µε την πληροφόρηση, για παράδειγµα εργαστήρια και σεµινάρια.  

Σηµαντικό µειονέκτηµα αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας για την 

πληροφόρηση των νέων -τουλάχιστον προς το παρόν- αποτελεί η απουσία της 

επιστήµης της πληροφόρησης από αυτή. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε 

αυτούς τους αρτισύστατους θεσµούς δηµιουργήθηκε η ανάγκη -αναµενόµενη 

ίσως- της ύπαρξης στον ίδιο χώρο µιας µικρής κατ’ αρχήν βιβλιοθήκης µε 

υλικό που θα αφορά την τρέχουσα πληροφόρηση κατά βάση. 
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Πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να αναγνωρίσουµε ότι τα Κ.Π.Ν. αποτελούν ένα 

σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης και της εξυπηρέτησης 

των νέων ως µία ξεχωριστή κοινωνική οµάδα. 

Από όσα ήδη έχουν αναφερθεί γίνεται αντιληπτό ότι αν και οι νέοι-ες 

χρίζουν σήµερα ιδιαίτερης αντιµετώπισης µέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, 

κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στο βαθµό που θα έπρεπε. Τι θα µπορούσε να γίνει; 

Οι απόψεις για τις λύσεις που θα µπορούσαν να προταθούν για τη σύγχρονη 

ελληνική -κοινωνική και οικονοµική- πραγµατικότητα φαίνονται να είναι οι εξής 

δύο: 

1.  Η δηµιουργία ειδικού τµήµατος για νέους στις ήδη υπάρχουσες δηµοτικές 

βιβλιοθήκες κατόπιν σωστής µελέτης και σχεδιασµού 

2.  Η δηµιουργία αυτόνοµων νεανικών βιβλιοθηκών. 

Σχετικά τώρα µε την πρώτη περίπτωση µπορούµε να πούµε ότι 

επιτυγχάνονται τα  εξής:    

Ø ʼµεση  σχετικά αντιµετώπιση  του προβλήµατος. 

Ø Αν και θα υπάρξουν δαπάνες, θα είναι µικρότερες από όσες απαιτούνται για 

τη δηµιουργία αυτοτελούς νεανικής βιβλιοθήκης. 

Ø Ένα σηµαντικό µέρος της συλλογής των ενηλίκων απευθύνεται και στους-

στις νέους-ες. Στην περίπτωση αυτή αποφεύγουµε τη διπλή προµήθεια του 

υλικού αυτού που θα σήµαινε, φυσικά, και διπλό κόστος. 

Ø Κρατάµε στο νου και στην ψυχολογία των ανθρώπων ενιαία την έννοια της 

βιβλιοθήκης.  

Ø ∆εν δηµιουργούµε «χάσµα» ηλικιών -και γενεών- στις βιβλιοθήκες µας και 

γενικότερα στην κοινωνία µας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί-ες νέοι-ες 

έρχονται στη βιβλιοθήκη µε τους γονείς τους, οι οποίοι αισθάνονται άνετα 

στο χώρο της βιβλιοθήκης, ενώ ταυτόχρονα συνδέουν εύκολα τα παιδιά 

τους µε τη βιβλιοθήκη. Έτσι, στο χώρο µας συνυπάρχουν αρµονικότατα 

όλες οι ηλικίες-γενιές, γεγονός πολύτιµο στην εποχή µας. ʼλλωστε, η 

κοινωνία οφείλει να βοηθήσει τους-τις νέους-ες να ενταχθούν φυσιολογικά 

σε αυτή και όχι  να τους αποκόψει. 

Ø Οι νέοι-ες είναι «περαστικοί-ες» από το νεανικό τµήµα. Καλύτερα, λοιπόν, 

να συνδέονται µε µια ενιαία βιβλιοθήκη, ώστε όταν µεγαλώσουν να µη 
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χρειαστεί να αλλάξουν ριζικά παραστάσεις (πρόσωπα, κτίρια, ή σχέσεις). Με 

αυτό τον τρόπο η µετάβασή τους από το «χώρο» των νέων στο «χώρο» 

των ενηλίκων και ώριµων θα γίνει φυσικά, αρµονικά και αβίαστα, όπως 

ακριβώς περνούν από τη µία νεανική υποοµάδα στην επόµενη, χωρίς να 

αισθάνονται άγχος ή αβεβαιότητα, αφού όλα γίνονται στον ίδιο γνωστό και 

οικείο γι’ αυτούς-ες χώρο.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι στις αρµοδιότητες και -

γιατί όχι- στις ευθύνες των βιβλιοθηκών πρέπει να ενταχθούν και τα Κ.Π.Ν. 

Μία τέτοια προοπτική θα άλλαζε ριζικά το «σκηνικό» και θα βελτίωνε 

σηµαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους-στις νέους-ες σήµερα, ενώ 

θα έδινε σηµαντική ώθηση και στις βιβλιοθήκες. ʼλλωστε, όπως 

προαναφέρθηκε, στα Κ.Π.Ν. έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται η ανάγκη της 

παρουσίας βιβλιοθηκονόµων. Και αυτή τους η ένταξη στις βιβλιοθήκες θα 

δώσει στους-στις νέους-ες κάτι το καινούριο, το πρωτοποριακό και θα τους-τις 

προσελκύσει στη χρήση τους.  

Αυτό το στοιχείο του εντυπωσιασµού στην περίπτωση της δηµιουργίας 

ξεχωριστής νεανικής συλλογής στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες 

δηµοτικές βιβλιοθήκες δεν θα είναι, βεβαίως, τόσο έντονο όσο θα είναι στην 

περίπτωση της δηµιουργίας καινούριων αυτόνοµων νεανικών βιβλιοθηκών. 

Όµως το πρόβληµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την κατάλληλη 

προβολή και διαφήµιση. Παράλληλα, η ενσωµάτωση των Κ.Π.Ν. στις 

δηµοτικές βιβλιοθήκες, αν και θα έδινε µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των 

νεανικών τµηµάτων, πρέπει να τονισθεί ότι δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε απλή 

και οπωσδήποτε χρίζει ιδιαίτερης µέριµνας και µελέτης αλλά και µακρόπνοου 

σχεδιασµού.  

Μεγάλο πρόβληµα σε αυτή την πρώτη λύση αποτελεί η στενότητα 

χώρου που διακρίνει το σύνολο σχεδόν των ελληνικών βιβλιοθηκών. Το θέµα 

αυτό δεν είναι καινούριο, ενώ υφίσταται και στη δεύτερη από τις 

προτεινόµενες λύσεις. Το ενθαρρυντικό είναι ότι στις δηµοτικές βιβλιοθήκες 

ήδη ένα τµήµα της συλλογής είναι αφιερωµένο στους-στις νέους-ες και ίσως 

µια ανάλογα προσαρµοσµένη αναδιάταξη συλλογής σε συνδυασµό µε πιθανή -

έστω και  µικρή- διεύρυνση του χώρου να δώσουν κάποιες λύσεις. Η 
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ενδεικνυόµενη λύση, φυσικά, θα ήταν η ριζική επέκταση του χώρου. Στην 

περίπτωση, λοιπόν, που θα προτιµηθεί µία λύση σαν κι αυτή γίνεται φανερό 

ότι για όσες βιβλιοθήκες πρόκειται να δηµιουργηθούν στο εξής, θα πρέπει να 

λαµβάνεται µέριµνα για µεγαλύτερο χώρο, ώστε να εξασφαλιστεί η 

δηµιουργία ξεχωριστού νεανικού τµήµατος. Βεβαίως, η εξεύρεση 

µακροπρόθεσµα µεγαλύτερου χώρου είναι µια ανάγκη, όπως προαναφέρθηκε, 

και για τις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες.  

Για τη δεύτερη περίπτωση µπορούµε να πούµε τα εξής:  

Ø ∆εδοµένου ότι αναφερόµαστε στη δηµιουργία νέων χώρων από την αρχή, 

υπάρχει η δυνατότητα -αν βεβαίως κάτι τέτοιο αποφασιστεί- για σύγχρονες 

και πιο εργονοµικές εγκαταστάσεις µε περισσότερους και µε πιο 

λειτουργικούς χώρους, οι οποίοι θα µπορούν να καλύψουν πιο 

µακροπρόθεσµες ανάγκες και όλα αυτά, µάλιστα, µπορούν να γίνουν υπό 

την καθοδήγηση και την ευθύνη των δηµόσιων βιβλιοθηκών. 

Ø Επιτυγχάνεται εντονότερη διαφήµιση και προβολή µε συνέπεια, τον 

ενθουσιασµό στις τάξεις των νέων και τη µεγαλύτερη προσέλευσή τους στη 

βιβλιοθήκη.  

Ø ∆ίνεται η δυνατότητα  ορθής οργάνωσης εξ’ αρχής.  

Από την άλλη πλευρά όµως: 

Ø Η λύση αυτή απαιτεί µεγαλύτερο βάθος χρόνου για την ολοκλήρωσή της.  

Ø Το κόστος για τη δηµιουργία νέων αυτόνοµων βιβλιοθηκών θα είναι πολύ 

µεγαλύτερο: νέα κτίρια και εγκαταστάσεις, νέα υλικοτεχνική υποδοµή, 

διπλή προµήθεια σηµαντικού µέρους της προϋπάρχουσας συλλογής κ.ά. 

(σ.σ.: εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι γενικότερες κοινωνικές και 

οικονοµικές συνθήκες). 

Ø ∆ιασπάται το µέχρι σήµερα «ενιαίο» της βιβλιοθήκης δεδοµένου ότι µέχρι 

τώρα εξυπηρετούνται όλοι στον ίδιο χώρο-φορέα.   

Ø Η λύση αυτή συνεπάγεται και  µεγαλύτερο ρίσκο όχι µόνο οικονοµικό αλλά 

και κοινωνικό, αφού πιθανή αποτυχία ίσως έχει απρόβλεπτες συνέπειες και 

διαστάσεις.  
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Ø Μεγαλύτερες ευθύνες και περισσότερες απαιτήσεις από τους 

βιβλιοθηκονόµους λόγω της ιδιαιτερότητας του νέου αυτού είδους 

βιβλιοθήκης. 

Βέβαια, πέρα από αυτές τις λύσεις είναι απαραίτητη και η ταυτόχρονη 

και παράλληλη ανάπτυξη των σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες µπορούν να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, αφενός στην εξοικείωση των νέων µε τις 

βιβλιοθήκες και αφετέρου στην ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών 

τους.  

Καταλήγοντας, εντοπίζει κανείς την έντονη ανάγκη για ξεχωριστή 

αντιµετώπιση των νέων και διαπιστώνει ότι, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν 

στην επιλογή και στην αποτελεσµατική εφαρµογή κάποιας λύσης στην 

κατεύθυνση της υποστήριξης και της παροχής υπηρεσιών στους-στις νέους-ες, 

οι βιβλιοθηκονόµοι καλούνται να παίξουν το δυσκολότερο -ίσως- αλλά και 

συνάµα τον οµορφότερο ρόλο. 

 

4.4.2  Βιβλιοθήκες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Μία ακόµη ευπαθής κοινωνική οµάδα είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Σήµερα µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και τις διευκολύνσεις που 

αυτές προσφέρουν γίνεται προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών προς αυτά 

τα άτοµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η δραστηριότητα «Υπηρεσίες 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτοµα µε περιορισµένη όραση: Η 

εµπειρία της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας από το ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα ACCELERATE», η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 9ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, µε τίτλο «Σύνδεση των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε την εκπαιδευτική διαδικασία» -

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 18-20 ∆εκεµβρίου 2000- και στην οποία 

γίνεται λόγος για τις υπηρεσίες που προσφέρει η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη στα 

άτοµα µε προβλήµατα όρασης (32).   

Στα ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα υπάρχουν µεµονωµένες 

προσπάθειες ενσωµάτωσης της υποστηρικτικής τεχνολογίας για άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης (κυρίως συνθέτη φωνής) σε σταθµούς εργασίας και ως 

επί το πλείστον σε εργαστήρια Η/Υ (π.χ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
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Θεσσαλονίκης, στο Εργαστήριο Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήµατος και 

Εικόνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών). Όµως κανένας 

από αυτούς τους σταθµούς δεν ενσωµατώνει το σύνολο των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών και κυρίως δεν είναι εγκατεστηµένος στο χώρο µιας βιβλιοθήκης 

και ειδικά προσαρµοσµένος στις υπηρεσίες πληροφόρησης που αυτή παρέχει. 

Οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες µέχρι σήµερα αγνοούν τις 

περισσότερες φορές την ύπαρξη των εν δυνάµει χρηστών τους που 

παρουσιάζουν τα παραπάνω προβλήµατα και δεν προσφέρουν για τις 

συγκεκριµένες περιπτώσεις προσβάσιµες υπηρεσίες πληροφόρησης. Αυτό 

συµβαίνει όχι τόσο λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης όσο -κυρίως- λόγω 

άγνοιας των σύγχρονων υποστηρικτικών προσαρµοστικών τεχνολογιών και 

των τρόπων παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες µε εναλλακτικές µορφές 

και µεθόδους. 

Το ίδιο συνέβαινε και µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας µέχρι το 1998, όταν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

προγράµµατος TESTLAB (TEsting Systems using Telematics for Library 

Access for Blind and visually handicapped readers) άτοµα από µία εταιρεία 

που συµµετείχε στο πρόγραµµα επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη και ενηµέρωσαν 

τη διεύθυνση για τους στόχους και τα παραδοτέα του ερευνητικού 

προγράµµατος.  

Η ενηµέρωση αυτή αφορούσε σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα: α) 

στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης υπήρχαν 1.030 άτοµα που είχαν πάνω από 

95% ποσοστό αναπηρίας στην όραση, β) στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ήταν 

εγγεγραµµένοι 4 τυφλοί φοιτητές-ριες, γ) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης οι 

υπηρεσίες βιβλιοθηκών που προσφέρονταν στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

κρίνονταν απογοητευτικές και δ) υπήρχαν οι δυνατότητες -κυρίως σε µια 

βιβλιοθήκη µε ικανοποιητική δικτυακή και υπολογιστική υποδοµή- να 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

Η βιβλιοθήκη, µε βάση τα παραπάνω, έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον στην 

κατεύθυνση της πρόσβασης των υπηρεσιών της από άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
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και ειδικότερα από άτοµα µε προβλήµατα όρασης και το 1999 συµµετείχε ως 

ανάδοχος φορέας στην πρόταση που υπέβαλε η προαναφερθείσα εταιρεία για 

το έργο ACCELERATE (ACCEss to the modern Library sERvices for the blind 

and pArtially sighTEd people) στα πλαίσια του προγράµµατος Leonardo da 

Vinci (1999) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η πρόταση έγινε δεκτή και το έργο 

ACCELERATE, µε διάρκεια 18 µηνών, ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2000.  Στο 

έργο συµµετέχουν ως εταίροι οι εξής: 

Ø Το Τµήµα Πληροφορικής για τους Τυφλούς του Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου του Linz (Αυστρία) 

Ø Η Βιβλιοθήκη Karl-Franzens του Πανεπιστηµίου του Graz (Αυστρία) 

Ø Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Κύπρου 

Ø Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη 

Ø Η Οµοσπονδία Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για τους Τυφλούς 

Ø Η Τοπική Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσµου 

Τυφλών 

Ø Η Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος "Λουδοβίκος Μπράιγ" 

Ø Η Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης. 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

Ø Η προσφορά ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης σε άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης στις υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχουν δύο ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στην Κύπρο µε την εγκατάσταση ειδικών 

σταθµών εργασίας (Η/Υ) που θα εισάγουν τους χρήστες αυτούς στον 

κόσµο της γνώσης και στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Ø Η βελτίωση της συµµετοχής των ατόµων µε προβλήµατα όρασης στη 

σύγχρονη αγορά εργασίας µε ενίσχυση του επιπέδου εκπαίδευσής τους και 

προσφορά δυνατότητας χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών 

πληροφόρησης στα άτοµα αυτά.  Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την 

εκπαίδευση των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης στην προσέγγιση των ατόµων 

µε προβλήµατα όρασης και στη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

και στην εκπαίδευση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης στη χρήση των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών. 
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Ø Η διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου µεταξύ των διαφόρων ειδών 

βιβλιοθηκών (ακαδηµαϊκών, δηµόσιων και δηµοτικών) και η προσφορά 

σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών πληροφόρησης στα άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης µε τη δηµιουργία ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο, τη 

διεξαγωγή σεµιναρίων και την παραγωγή δύο εγχειριδίων για την 

υποστήριξη των βιβλιοθηκονόµων και των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. 

Η επιλογή εγκατάστασης ενός σταθµού εργασίας (Η/Υ) ειδικού για 

τυφλούς και για άτοµα µε περιορισµένη όραση στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ήταν επιβεβληµένη από το γεγονός ότι η 

σύγχρονη τεχνολογία των υπολογιστών έχει ενσωµατώσει όλες τις 

προγενέστερες υποστηρικτικές τεχνολογίες και δηµιουργεί σήµερα πολύ 

περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφορία από τα άτοµα που 

αδυνατούν να διαβάσουν το συνηθισµένο έντυπο υλικό. 

Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχει εγκατασταθεί από 

τον Αύγουστο του 2000 ένας σύγχρονος σταθµός εργασίας για άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης. Ο σταθµός περιλαµβάνει έναν προσωπικό Η/Υ µε ειδικό 

λογισµικό και περιφερειακές µονάδες, ώστε οι χρήστες µε προβλήµατα όρασης 

να µπορούν να εκτελούν εργασίες επεξεργασίας κειµένου, να εξερευνούν το 

∆ιαδίκτυο, να κάνουν βιβλιογραφικές έρευνες, να χρησιµοποιούν το κάθε 

µορφής ηλεκτρονικό υλικό και πηγή πληροφορίας που παρέχει η βιβλιοθήκη 

και τέλος να εκτυπώνουν σε µορφή Braille. 

Στο σταθµό εργασίας έχει εγκατασταθεί παραθυρικό λογισµικό που 

διαβάζει τα περιεχόµενα της οθόνης καθοδηγώντας φωνητικά το χρήστη για 

τις ενέργειές του. Με την υποστήριξη περιφερειακής µονάδας σύνθεσης 

φωνής αναπαράγονται φωνητικά πολύγλωσσα κείµενα, συµπεριλαµβανοµένης 

και της ελληνικής γλώσσας.  Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης ακούει το κείµενο 

της οθόνης και µπορεί να επεξεργαστεί κείµενο, να περιηγηθεί σε ιστοσελίδες 

του Παγκόσµιου Ιστού, να στείλει και να λάβει ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

κ.τ.λ.  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών έχουν εγκατασταθεί στο 

σταθµό τα δύο πιο διαδεδοµένα και ευρέως χρησιµοποιούµενα λογισµικά 
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αυτού του τύπου, µε τα οποία πολλοί χρήστες είναι ήδη εξοικειωµένοι και 

ελαχιστοποιούνται τα προβλήµατα προσαρµογής. 

Εκτός από το συνθέτη φωνής, ο σταθµός εργασίας διαθέτει και 

ανανεούµενη πινακίδα Braille. Πρόκειται για µία συσκευή που απεικονίζει τους 

χαρακτήρες της οθόνης σε χαρακτήρες Braille αναγνώσιµους δια της αφής.  Η 

περιφερειακή αυτή µονάδα που αναπαράγει αγγλικά και ελληνικά σύµβολα 

διαθέτει ακόµα πλήκτρα πλοήγησης µε λειτουργίες που υποκαθιστούν το 

παραδοσιακό ποντίκι και τα σηµαντικότερα πλήκτρα πλοήγησης του 

πληκτρολογίου. Για τους χρήστες µε µερική όραση υπάρχει εγκατεστηµένο 

λογισµικό δραστικής µεγέθυνσης της οθόνης, ώστε να µπορούν να διακρίνουν 

ακόµα και τις πιο µικρές λεπτοµέρειες. 

Επιπλέον, η βιβλιοθήκη διαθέτει σαρωτή βιβλίων και λογισµικό οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων για τη µετατροπή έντυπων κειµένων σε 

ηλεκτρονική µορφή, ώστε να είναι αναγνώσιµα από χρήστες µε προβλήµατα 

όρασης.  Τα κάθε είδους ηλεκτρονικά κείµενα µπορούν να αποθηκευτούν σε 

δισκέτες του χρήστη ή να εκτυπωθούν σε µορφή Braille µε τον ειδικό 

εκτυπωτή διπλής όψεως που διαθέτει ο σταθµός.  Ειδική µέριµνα έχει ληφθεί 

για τη µείωση του θορύβου κατά την ώρα της εκτύπωσης µε την 

εγκατάσταση ειδικού ηχοµονωτικού περιβλήµατος στον εκτυπωτή.  

Όσο όµως εξελιγµένες και αν είναι οι τεχνικές που χρησιµοποιεί η 

σύγχρονη τεχνολογία δεν δίνουν λύσεις σε όλα τα προβλήµατα των χρηστών 

µε προβλήµατα όρασης. Υπάρχουν ακόµα εµπόδια στην πρόσβαση σε 

πληροφορίες που δίνονται µε µορφή γραφικών (π.χ. κάποιο σχεδιάγραµµα ή 

εικόνα), τα οποία δεν υπάρχει ακόµα τρόπος να παρασταθούν αυτόµατα σε µη 

γραφική µορφή αναγνωρίσιµη από το χρήστη (π.χ. δεν υπάρχει αυτόµατος 

αλγόριθµος που να δίνει λεκτική περιγραφή εικόνας).  

Επιπλέον, δεν υπάρχει ακόµα γενικά αποδεκτός και ευρέως 

χρησιµοποιούµενος τρόπος για την παράσταση των µαθηµατικών συµβόλων 

(εκτός από τα πλέον απλά) σε µορφή αναγνώσιµη από χρήστες µε 

προβλήµατα όρασης.  Αυτές οι δυσκολίες προκαλούν σηµαντικούς φραγµούς 

στην πρόσληψη πληροφοριών από επιστήµες που χρησιµοποιούν συχνά 
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εικόνες, διαγράµµατα και µαθηµατικές εξισώσεις.  Επιπλέον, για τους Έλληνες 

χρήστες οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να προσαρµοστούν στην ελληνική 

γλώσσα.   

Βέβαια, η αντιστοίχιση των ελληνικών συµβόλων µε σύµβολα Braille έξι 

κουκίδων (εξάστιγµο Braille) έχει προτυποποιηθεί εδώ και δεκαετίες.  Καθώς 

όµως υποστηρικτικές µονάδες, όπως η πινακίδα Braille, είναι εντελώς νέες 

στον ελληνικό χώρο (η πρώτη και µοναδική πινακίδα Braille στην Ελλάδα είναι 

αυτή που εγκαταστάθηκε τώρα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας), υπάρχει κενό στην προτυποποίηση των ελληνικών συµβόλων 

στη µορφή του οκτάστιγµου Braille (σύµβολα Braille µε οκτώ κουκίδες), το 

οποίο χρησιµοποιείται από αυτές τις περιφερειακές µονάδες.  

Η λύση που επιλέχθηκε -µετά από συνεννόηση µε χρήστες µε 

προβλήµατα όρασης- είναι η χρησιµοποίηση µιας επέκτασης του εξάστιγµου 

Braille σε οκτώ στιγµές µε τη χρήση της έβδοµης στιγµής να δηλώνει 

κεφαλαίους χαρακτήρες (κεφαλαιοδείκτης) και της όγδοης να δηλώνει 

αριθµούς (αριθµοδείκτης).  Βέβαια, η τελική λύση ως προς την αναπαράσταση 

των ελληνικών συµβόλων µε οκτώ στιγµές θα πρέπει να δοθεί µετά από 

υπεύθυνη µελέτη που θα καταλήξει στην προτυποποίηση του ελληνικού 

οκτάστιγµου Braille.  

Η προσβασιµότητα στις υπηρεσίες µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης δεν 

εξασφαλίζει από µόνη της την ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μία σειρά από µέτρα και πρωτοβουλίες 

πρέπει να ληφθούν σε ευρύτερο πανεπιστηµιακό επίπεδο. Στην κατεύθυνση 

αυτή σηµαντική είναι η δηµιουργία µιας υπηρεσίας υποδοχής και υποστήριξης 

των φοιτητών µε ειδικές ανάγκες. Ιδανικό θα ήταν η υπηρεσία αυτή να 

στελεχωθεί και µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υψηλού µορφωτικού επιπέδου 

απόφοιτους -ίσως- του ίδιου του ιδρύµατος. Σε συνεργασία µε τη βιβλιοθήκη 

και άλλες υπηρεσίες του ιδρύµατος (π.χ. Τµήµα Εκδόσεων, Τµήµα Φοιτητικής 

Μέριµνας), η υπηρεσία υποδοχής και υποστήριξης θα πρέπει να 

δραστηριοποιηθεί στους παρακάτω τοµείς: 

Ø υποστήριξη στην ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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Ø ανάλυση του προγράµµατος φοίτησης 

Ø µετατροπή του διδακτικού υλικού σε εναλλακτικές µορφές 

Ø συνεργασία µε συγγραφείς και εκδότες 

Ø παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης  

Ø οργανωτικά και διοικητικά θέµατα. 

Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µια τέτοια υπηρεσία δεν έχει ακόµα 

δηµιουργηθεί. Η βιβλιοθήκη ξεκίνησε πρόσφατα την υποστήριξη στους 

φοιτητές µε προβλήµατα όρασης τουλάχιστον όσον αφορά την παροχή 

διδακτικού υλικού σε εναλλακτικές µορφές.  Ήρθε σε επαφή µε τους τυφλούς 

φοιτητές του ιδρύµατος και ενηµερώθηκε για τα µαθήµατα που επρόκειτο να 

παρακολουθήσουν στο εξάµηνο και τα ονόµατα των διδασκόντων.  Φοιτητές 

του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου στα 

πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης απασχολούνται στη βιβλιοθήκη και 

βοηθούν στη µετατροπή του έντυπου διδακτικού υλικού σε ψηφιακή µορφή 

(οπτική σάρωση και µετατροπή σε αρχεία κειµένου).  Σε παρόµοιες εργασίες 

απασχολούνται και άλλοι φοιτητές του ιδρύµατος προσφέροντας εθελοντική 

εργασία. 

Όµως το διδακτικό υλικό δεν περιλαµβάνει µόνο το βασικό εγχειρίδιο 

του µαθήµατος αλλά και φυλλάδια που διανέµονται κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος, σηµειώσεις που αναγράφονται στον πίνακα κατά τη διάρκεια της 

παράδοσης, διαφάνειες και βιντεοκασέτες που µπορεί να προβάλλονται κ.ά.  

Για να λειτουργήσει ικανοποιητικά µια υπηρεσία υποστήριξης θα πρέπει να 

προσφέρει σε προσβάσιµες µορφές το σύνολο του προαναφερθέντος υλικού ή 

τουλάχιστον το υλικό που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιτυχίας στην 

τελική εξέταση του µαθήµατος. Υλικό που δεν µπορεί εύκολα να µετατραπεί 

σε αρχεία κειµένου (µαθηµατικά σύµβολα, γραφικά, πολύπλοκοι πίνακες και 

διαγράµµατα) θα πρέπει να επανακωδικοποιείται ή να περιγράφεται λεκτικά. 

Για την αποφυγή ψηφιοποίησης υλικού που ήδη υπάρχει σε ψηφιακή 

µορφή, η υπηρεσία υποστήριξης θα µπορούσε να ζητά από τους διδάσκοντες 

να διαθέτουν τις σηµειώσεις τους σε ψηφιακή µορφή, ειδικές συµφωνίες θα 

µπορούσαν να συναφθούν µε εκδότες για τη διάθεση των βιβλίων τους σε 
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ψηφιακή µορφή και συνεργασία µε άλλες βιβλιοθήκες που έχουν µετατρέψει 

µέρος του υλικού τους σε εναλλακτικές µορφές θα µπορούσε να επιδιωχθεί µε 

σκοπό το διαδανεισµό του. 

Η Ευώνυµος Οικολογική Βιβλιοθήκη, στην Αθήνα, είναι ένα ακόµη 

παράδειγµα βιβλιοθήκης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τυφλούς 

αναγνώστες. Σε αυτή, µάλιστα, η διαχείριση του συστήµατος γίνεται από 

άτοµο που αντιµετωπίζει προβλήµατα όρασης. Είναι, λοιπόν, ενθαρρυντικό το 

γεγονός ότι η υπάρχουσα τεχνολογία δίνει πλέον τη δυνατότητα και σε άτοµα 

µε προβλήµατα όρασης να εργαστούν ως υπάλληλοι σε µία βιβλιοθήκη ή ένα 

αρχείο τόσο στον τοµέα της επεξεργασίας υλικού όσο και στην εξυπηρέτηση 

των αναγνωστών, ενώ παράλληλα µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό µπορεί η 

βιβλιοθήκη να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόµενο (33). 

4.4.2.1  Ειδικές υπηρεσίες στο ∆ιαδίκτυο προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Επιπρόσθετα, σε µια εποχή που τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

παραµένουν ο αδύναµος κρίκος της κοινωνίας, η ιστοσελίδα 

www.specialeducation.gr (34) σχεδιάστηκε για να αγγίξει τις µοναδικές 

ανάγκες των ατόµων µε κάποια ιδιαιτερότητα, πιστεύοντας ακράδαντα στην 

προσωπικότητα, στη µοναδικότητα και στην αξία του κάθε ατόµου. 

∆ηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 στη Θεσσαλονίκη και φιλοδοξεί να 

αποτελέσει ένα βοήθηµα, ένα εργαλείο γνώσης, µία πηγή άντλησης έγκυρων 

πληροφοριών και ειδήσεων, οι οποίες αφορούν την εκπαίδευση των ατόµων 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα µας. 

Στόχος της είναι να παράσχει την καλύτερη δυνατή βοήθεια και 

ενηµέρωση σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σχολεία, άτοµα, οµάδες και 

οργανώσεις. Σε όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται για την αντιµετώπιση 

των ιδιαίτερων αναγκών των ατόµων µε ειδικές δυσκολίες και αναπηρίες. Το 

www.specialeducation.gr αποτελεί µία ανεξάρτητη περιοχή βοήθειας και 

ενηµέρωσης στο ∆ιαδίκτυο και δεν συνδέεται µε καµία ιδιωτική ή κρατική 

επιχείρηση ή οργάνωση. 
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ʼλλη µία εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται για την παροχή υπηρεσιών 

πληροφόρησης προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι η Αναπηρία Τώρα 

(35), είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και η ηλεκτρονική 

της σελίδα είναι http://www.disabled.gr. Βασικός στόχος της είναι η 

δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επανεκπαίδευση του 

πληθυσµού που ζει κάτω από συνθήκες αναπηρίας, των επαγγελµατιών στην 

αποκατάσταση και των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν 

υπηρεσίες αποκατάστασης. Το γεγονός ότι η εταιρεία Αναπηρία Τώρα 

στελεχώνεται κυρίως από ανθρώπους µε σοβαρές αναπηρίες την υποχρεώνει 

να λειτουργεί µε όρους αναπηρίας και όρους αποκατάστασης. Τα πάντα 

λειτουργούν από τις κατοικίες των συµµετεχόντων στο Αναπηρία Τώρα και 

τους δικούς τους υπολογιστές. Η εταιρεία Αναπηρία Τώρα καινοτοµεί και 

υλοποιεί µόνο υποστηρικτικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα: 

1. Εκδίδει το έντυπο περιοδικό «Αναπηρία Τώρα» που ταχυδροµείται δωρεάν 

σε 8.000 αναγνώστες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το περιοδικό 

«Αναπηρία Τώρα» είναι το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία ελληνικό περιοδικό 

για την αναπηρία και την αποκατάσταση. 

2. ∆ηµιούργησε και συντηρεί τη µεγαλύτερη βιβλιοθήκη για τις αναπηρίες και 

την ειδική εκπαίδευση που είναι διαθέσιµη δωρεάν στη διεύθυνση 

http://www.disabled.gr/books.html και περιλαµβάνει 900 τίτλους βιβλίων 

και άρθρων στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

3. Το Κέντρο για την Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση ΛΑΒ∆Α 

http://www.disabled.gr/lavda 

4. Παρέχει υπηρεσίες εξειδικευµένης συµβουλευτικής για ανθρώπους µε 

αναπηρίες, επαγγελµατίες, επιχειρήσεις και φορείς. 

5. ∆ηµιούργησε και συντηρεί το πιο ολοκληρωµένο αρχείο όλων των φορέων, 

των επιχειρήσεων, των οργανώσεων αλλά και όλων των νοµικών και 

φυσικών προσώπων που συγκροτούν την ελληνική κοινότητα Ατόµων µε 

Ειδικές Ανάγκες (Α.µ.Ε.Α.). 

6. ∆ιατηρεί την πιο οργανωµένη συλλογή νοµικών και επιστηµονικών κειµένων 

για τις αναπηρίες και την ειδική αγωγή. 
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Η Αναπηρία Τώρα δηµιούργησε την πρώτη online βιβλιοθήκη στη 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.disabled.gr, η οποία περιλαµβάνει 

βιβλία και άρθρα για τους ανθρώπους µε αναπηρίες, τα άτοµα µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, την ειδική εκπαίδευση και την αποκατάσταση. 

Περιλαµβάνει 483 άρθρα και βιβλία στα ελληνικά και 835 άρθρα και βιβλία στα 

αγγλικά. Τα περισσότερα δηµοσιεύονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή είναι 

βιβλία που για κάποιο λόγο αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία. Η 

http://www.disabled.gr είναι απολύτως προσπελάσιµη στις ικανότητες των 

αναγνωστών µε τετραπληγίες ή ελλιπή όραση. Είναι το µόνο site που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µε ένα µόνο δάχτυλο και από όλους τους screen readers 

που χρησιµοποιούν οι τυφλοί, γεγονός που κάνει τη χρήση της πολύ εύκολη. 

4.4.3  ̓ λλες δραστηριότητες  

Μία άλλη περίπτωση βιβλιοθήκης, η οποία µε τις υπηρεσίες που 

προσφέρει διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη γνώση στο 

µεγαλύτερο µέρος της κοινότητας που εξυπηρετεί, είναι η ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Βέροιας (36), που -πέρα από το δανεισµό βιβλίων, περιοδικών 

και βιντεοταινιών- παρέχει: 

Ø ∆ωρεάν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο -έως µία ώρα ηµερησίως- για τους 

ανέργους και τις πολύτεκνες οικογένειες. 

Ø Ξενόγλωσσα βιβλία στην αγγλική, στη γαλλική, στη γερµανική, στη ρωσική 

γλώσσα, ενώ µέχρι το τέλος του έτους θα εµπλουτιστεί η συλλογή της και 

µε αλβανικά βιβλία. 

Ø Επισκέψεις µε την κινητή βιβλιοθήκη σε αποµακρυσµένα χωριά της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ø Εθνικές εφηµερίδες σε καθηµερινή βάση για όλο το κοινό (ένθετα για 

εύρεση εργασίας, εφηµερίδα προκηρύξεων, κ.τ.λ.). 

Ενώ µέχρι το Μάιο του 2000 και µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος 

ISTAR (37), το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Πέµπτη ∆ιεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµµετείχαν βιβλιοθήκες και άλλοι οργανισµοί από 

την Ηµαθία, την επαρχία Thurinhen (Γερµανία), την περιοχή Omagh (Βόρεια 

http://www.disabled.gr/
http://www.disabled.gr/


 121 

Ιρλανδία) και τη Βιβλιοθήκη του Essex (Μεγάλη Βρετανία) -συντόνισε την όλη 

δράση- λειτούργησε στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της Βέροιας το Κέντρο 

Κατάρτισης και Ευαισθητοποίησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 

το οποίο -µεταξύ άλλων- συντόνισε και τη δράση των υπόλοιπων κέντρων του 

νοµού. Όντας εξοπλισµένο µε 6 υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτή και 

εξειδικευµένο προσωπικό, παρείχε εισαγωγικά µαθήµατα στο ∆ιαδίκτυο, στις 

µηχανές αναζήτησης, στο Word και στο Excel, στην εικονική πραγµατικότητα 

στην τηλεδιάσκεψη και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

Τέλος, στο τελευταίο ∆ελτίο «PULMAN Express» του ∆ικτύου PULMAN 

(βλ. κεφάλαιο Γ’), το οποίο δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2003, 

παρουσιάζονται οι δηµόσιες βιβλιοθήκες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων και οι υπηρεσίες κινητών βιβλιοθηκών που αυτές προσφέρουν 

καθώς και η προσπάθεια για βελτίωση όλων αυτών των υπηρεσιών σε ένα 

άρθρο µε τίτλο «∆ηµόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: Νέες εξελίξεις» (38).      

Υπάρχουν 45 δηµόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, οι οποίες 

χρηµατοδοτούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε µεγάλες πόλεις της χώρας. 

Είκοσι έξι από αυτές χαρακτηρίζονται ως «κεντρικές» και προσφέρουν 

εκτεταµένες υπηρεσίες µέσω υπηρεσιών κινητών βιβλιοθηκών σε ολόκληρο το 

νοµό στον οποίο ανήκουν. Οι κινητές βιβλιοθήκες επισκέπτονται 

αποµακρυσµένες  περιοχές και µικρές αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες. Οι 

32 κινητές βιβλιοθήκες ταξιδεύουν κατά µήκος της χώρας εξυπηρετώντας 

σχεδόν χίλιες µικρές κοινότητες. Αυτό το πρόγραµµα υπηρεσιών κινητών 

βιβλιοθηκών χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον εθνικό 

προϋπολογισµό.  

Καθώς οι ελληνικές δηµόσιες βιβλιοθήκες αναπτύσσονταν, εµφανίστηκε 

η ανάγκη τόσο για εκµοντερνισµό του κανονισµού όσο και για επέκταση των 

σκοπών και των υπηρεσιών τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να 

εκδόσει ένα νέο Κανονισµό Βιβλιοθηκών τον Ιούνιο του 2003, στον οποίο 

αναφέρονταν ο ρόλος των δηµόσιων βιβλιοθηκών στην κοινωνία της 



 122 

πληροφορίας, η χρήση νέων τεχνολογιών και η σηµασία των υπηρεσιών προς 

την κοινωνία. Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες 

ακολούθησαν και οι οποίες έδωσαν έµφαση στην αναγκαιότητα ύπαρξης 

παιδικών τµηµάτων, τοµέων πολυµέσων και ανάµειξης της βιβλιοθήκης στα 

πολιτιστικά προγράµµατα της κοινότητας. 

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εξέλιξης και αναδιάρθρωσης των 

βιβλιοθηκών τέθηκαν σε εφαρµογή τρία προγράµµατα: 

1.  Η δηµιουργία σταθµών ηλεκτρονικής πληροφόρησης µέσα στις βιβλιοθήκες. 

Προσφέρουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο στο κοινό, ενώ προσφέρουν, επίσης, 

και πληροφόρηση σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, επιχειρηµατικά, αθλητικά 

και ψυχαγωγικά θέµατα σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. 

2.  Η δηµιουργία µίας διαδικτυακής πύλης όπου γύρω στις 60 δηµόσιες 

βιβλιοθήκες (κρατικές ή δηµοτικές) θα προσφέρουν πληροφορίες για τα 

ιδρύµατά τους, την τοπική κοινωνία αλλά και κυβερνητική πληροφόρηση. 

3.  Η ύπαρξη ενός δικτύου µεταξύ κεντρικών βιβλιοθηκών και των κινητών 

βιβλιοθηκών που αυτή τη στιγµή επισκέπτονται αποµακρυσµένες περιοχές. 

Με αυτό τον τρόπο, τα άτοµα που χρησιµοποιούν αυτές τις υπηρεσίες θα 

έχουν -επίσης- πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και στις νέες τεχνολογίες. 

Και τα τρία προαναφερθέντα προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από το 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο αποτελεί το 

κύριο όχηµα µέσα από το οποίο αλλάζει η µορφή της βιβλιοθήκης από ένα 

παραδοσιακό ίδρυµα σε ένα δυναµικό οργανισµό για πληροφόρηση. 

 

4.5  Αντί επιλόγου 

Καταλήγοντας αξίζει να αναφέρουµε ότι στις 22 Αυγούστου 1998 

διευθυντικά στελέχη λαϊκών βιβλιοθηκών από 23 χώρες της Ευρώπης -

συµµετείχε και εκπρόσωπος της ∆ηµοτικής βιβλιοθήκης Βέροιας- 

συναντήθηκαν στο Λέβεν του Βελγίου, σε µία ηµερίδα που διοργανώθηκε από 
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την PUBlic LIbraries Concerted Action (Συντονισµένη ∆ράση για τις Λαϊκές 

Βιβλιοθήκες) και συζήτησαν τόσο για το µέλλον των λαϊκών βιβλιοθηκών στην 

Κοινωνία των Πληροφοριών όσο και για το περιεχόµενο των εισηγήσεων 

σχετικά µε το ρόλο των βιβλιοθηκών στο σύγχρονο κόσµο. Όλοι-ες οι 

παρευρισκόµενοι-ες συµφώνησαν στη ∆ιακήρυξη και στις δράσεις που 

ακολουθούν, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τη λειτουργία όλων των λαϊκών 

βιβλιοθηκών -και πιο συγκεκριµένα των ελληνικών που µας ενδιαφέρουν σε 

αυτό το κεφάλαιο (39). 

4.5.1  ∆ιακήρυξη 

Έχοντας υπόψη το «Μανιφέστο της Unesco για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες» 

και τις προτάσεις που συµπεριλαµβάνονται στη µελέτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το ρόλο των «Λαϊκών Βιβλιοθηκών στην Κοινωνία των 

Πληροφοριών», οι συµµετέχοντες στην ηµερίδα συµφωνούν ότι η εισήγηση 

για το ρόλο των βιβλιοθηκών στο σύγχρονο κόσµο αποτελεί µία κοινή βάση 

για ανάπτυξη εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τις λαϊκές 

βιβλιοθήκες. 

Ειδικότερα επισηµαίνουν τους παρακάτω ρόλους-κλειδιά για τις λαϊκές 

βιβλιοθήκες στην Κοινωνία των Πληροφοριών : 

Ø ∆ηµοκρατία και συµµετοχή   

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες προσφέρουν µια στρατηγική ευκαιρία για την ανάπτυξη 

της ποιότητας της ζωής και των δηµοκρατικών ευκαιριών για τους πολίτες 

στην Κοινωνία των Πληροφοριών, παρέχοντας ελεύθερη και ίση πρόσβαση σε 

υψηλής αξίας πληροφορίες. 

Ø Οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη   

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες υποστηρίζουν την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών 

µέσω της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, οι οποίες ανταποκρίνονται στις 

υπάρχουσες ανάγκες. Αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για τη µείωση των 
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ανισοτήτων που αναπτύσσονται στην Ευρώπη µεταξύ αυτών που έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες και αυτών που δεν έχουν. 

Ø Συνεχής εκπαίδευση   

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες παρέχουν -µέσω της εκτεταµένης ανάπτυξής τους σε 

όλη την Ευρώπη- την αποτελεσµατική υποδοµή για την ανάπτυξη της 

συνεχούς εκπαίδευσης και για την εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης στο 

περιεχόµενο των εικονικών δικτύων. 

Ø Πολιτισµικές και γλωσσικές διαφοροποιήσεις   

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες είναι πολιτιστικοί οργανισµοί σε απόλυτη αρµονία µε την 

πολιτιστική πλευρά της ευρωπαϊκής συνθήκης και µε µεγάλες υποχρεώσεις 

αναφορικά µε την πολιτισµική κληρονοµιά, τα γράµµατα και τη µόρφωση.  

Για όλους αυτούς τους λόγους οι συµµετέχοντες στην ηµερίδα 

προσβλέπουν και καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει την 

εισήγηση για το Green Paper σχετικά µε το ρόλο των βιβλιοθηκών στο 

σύγχρονο κόσµο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει το Green 

Paper σχετικά µε το ρόλο των βιβλιοθηκών στο σύγχρονο κόσµο.  

4.5.2  ∆ράσεις 

Οι διάφορες προσπάθειες για την ανάπτυξη των λαϊκών βιβλιοθηκών σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να στοχεύουν: 

Ø Στην εξασφάλιση της ελευθερίας πρόσβασης στις πληροφορίες και τη 

γνώση, ενώ παράλληλα να συµβάλλουν στη διατήρηση µιας ισορροπίας 

µεταξύ των ενδιαφερόντων των παραγωγών και των πολιτών όσον αφορά 

τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλα συναφή δικαιώµατα.  

Ø Στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις πηγές πληροφόρησης µε 

την ανάδειξη των νοµικών, τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών 

παραµέτρων, οι οποίες µπορούν να αναπτύξουν ή και να εµποδίσουν την 

πρόσβαση σε αυτές µέσω των βιβλιοθηκών.  
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Ø Στην υποστήριξη των βιβλιοθηκών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των χρηστών, προτείνοντας και υποστηρίζοντας οικονοµικά κατάλληλα 

δίκτυα, συµµαχίες και µεθόδους εκπαίδευσης για το κοινό και για το 

προσωπικό τους. 

Ø Στη βοήθεια του κοινού για να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα της 

Κοινωνίας των Πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής σηµείων 

πρόσβασης και άλλων υπηρεσιών για όσους δεν έχουν τα τεχνικά και 

οικονοµικά µέσα για να το καταφέρουν από µόνοι τους. 

Ø Στην εξασφάλιση της προοπτικής ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, χωρίς 

παράλληλα να υποβαθµιστεί η µακρόχρονη υπάρχουσα δυνατότητα 

πρόσβασης σε παραδοσιακές και ψηφιακές πηγές.  

Ø Στην ελαχιστοποίηση των προβληµάτων και των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν πολίτες σε διάφορες περιοχές -εξαιτίας της µικρής έως 

ανύπαρκτης τεχνικής υποδοµής- όσον αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα 

πληροφοριών.  

Ø Στην ενηµέρωση για τους κινδύνους που υπάρχουν σε σχέση µε τον 

περιορισµό της ελεύθερης πρόσβασης στις πληροφορίες εξαιτίας εµπορικών 

συµφερόντων, γεγονός που θα οδηγήσει στη διεύρυνση του χάσµατος 

µεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και αυτών που δεν 

έχουν. 
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