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Πρόλογος 

 

«…οι µέχρι την 31/8/2011 αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικών βιβλιοθηκών 
οφείλουν να παραδώσουν τα κλειδιά των βιβλιοθηκών στους διευθυντές των σχολείων». Κάπως 
έτσι άρχισαν ή µάλλον τελείωσαν όλα. Το υπουργείο Παιδείας µε τη λιτή αυτή εγκύκλιο 
πρακτικά έβγαλε από το χάρτη της δηµόσιας εκπαίδευσης έναν θεσµό ιδιαίτερα πρωτοποριακό 
αλλά ταυτόχρονα παραµεληµένο. 

Παραµεληµένες βρέθηκαν οι σχολικές βιβλιοθήκες από τη στιγµή που εµφυτεύτηκαν σ’ 
ένα σχολείο που κινείται αντίθετα µε τη λογική τους. Παρά το ξόδεµα πολλών χρηµάτων για το 
στήσιµό τους, ποτέ δεν θεσπίστηκε ένα πλαίσιο διδασκαλίας που να τις εντάσσει λειτουργικά 
και να τις δένει οργανικά µε την καθηµερινή σχολική πράξη. Ποτέ δεν αποτιµήθηκε και δεν 
ανατροφοδοτήθηκε ο ρόλος τους. Η εξετασιοµανία του ελληνικού σχολικού µοντέλου έκανε 
ακόµα πιο δύσκαµπτη τη σχέση διδασκαλίας και βιβλιοθήκης. Έτσι πρακτικά οι σχολικές 
βιβλιοθήκες αφέθηκαν στην τύχη τους.  

Μέσα σ’ αυτή την αντιφατική πραγµατικότητα πολλοί συνάδερφοι στάθηκαν µακριά 
τους. Ανασφάλεια, άγνοια, αδιαφορία, διαφωνία µε το θεσµό, έλλειψη επιµόρφωσης, 
διεκπεραιωτική λογική, άγχος για την κάλυψη της ύλης, προβλήµατα ευελιξίας, συνήθειες ετών 
και ίσως πολλά άλλα εµπόδισαν πολλούς συναδέρφους έστω και να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη 
του σχολείου τους, µόνοι ή πολύ περισσότερο µε τους µαθητές τους. Βέβαια συµπεριφορές 
παραίτησης εµφανίστηκαν και από πλευράς συναδέρφων που επωµίστηκαν την ευθύνη 
λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Παρόλα αυτά, στα χρόνια που πέρασαν συνέβησαν πολλά στις σχολικές βιβλιοθήκες. 
Πάντα µ’ έναν τρόπο αθόρυβο και ουσιαστικό. Μόνοι µάρτυρες οι µαθητές. Με τη συµβολή 
πολλών υπεύθυνων βιβλιοθήκης και συναδέρφων που τη χρησιµοποίησαν, εφαρµόστηκαν 
σηµαντικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, µε στόχο πάντοτε την αλλαγή της στάσης των µαθητών 
απέναντι στη µάθηση. ∆ιδακτικές εφαρµογές απλές ή πιο σύνθετες, στερεότυπες ή πειραµατικές, 
λιγότερο ή περισσότερο οριοθετηµένες δώσανε διέξοδο σε ανησυχίες εκπαιδευτικών και 
µαθητών. Κάποια τέτοια δείγµατα, και όχι βέβαια υποδείγµατα, θέλουµε να αναδείξουµε µέσα 
από τη συλλογική αυτή παρέµβαση.  

Σκοπός µας να φανερώσουµε ένα µέρος της δυναµικής που εµπεριέχει ο θεσµός των 
σχολικών βιβλιοθήκων. ∆υναµική που θα µπορούσε να είναι ο γνώµονας για την αλλαγή του 
περιεχοµένου και του τρόπου εκπαίδευσης. Μια άλλη αντίληψη για τη λεγόµενη «επένδυση» 
στο ελληνικό σχολείο που προϋποθέτει βέβαια άλλες προτεραιότητες. 

Όσοι δουλέψαµε γι’ αυτή την προσπάθεια εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι οι σχολικές 
βιβλιοθήκες δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό ακριβώς θέλουµε να δείξουµε µε την παρέµβασή µας 
αυτή. Πολύ περισσότερο σήµερα που η εισαγωγή της ερευνητικής εργασίας (project) στο λύκειο 
απαιτεί η λειτουργία τους να είναι συστηµατική και οργανωµένη και όχι αποσπασµατική 
και τυχαία. ∆ιαφορετικά, στη συγκεκριµένη µάλιστα οικονοµική συγκυρία, θεωρούµε πως θα 
ενταθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες και οι αντιφάσεις του ελληνικού σχολείου θα µας 
καταδυναστέψουν. 
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