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Εισαγωγή 
 
 

 H βιβλιοθήκη είναι η µνήµη της ανθρωπότητας· περιέχει αναντικατάστατες µαρτυρίες 
της ανθρώπινης σκέψης και δράσης. Σύµφωνα µε διακήρυξη της UNESCO, « η βιβλιοθήκη είναι 
η τοπική πύλη στη γνώση και παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις για µια “∆ια Βίου Μάθηση’’ 
ανεξάρτητα από φύλο, µορφωτικό επίπεδο, ηλικία, εθνικότητα και οικονοµική κατάσταση». Ο 
ρόλος όµως της  σχολικής  βιβλιοθήκης σήµερα είναι πολύ πιο πολύπλευρος.  
 Οι πρώτες 500 οργανωµένες ηλεκτρονικά σχολικές βιβλιοθήκες του προγράµµατος 
ΕΠΕΑΕΚ δηµιουργήθηκαν πριν από 11 χρόνια,  ώστε να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 
εργαλείο για τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος τους να υποστηρίξουν το αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών, να  καλλιεργήσουν την αγάπη για τη γνώση και τη φιλαναγνωσία. 
Αποτελούν χώρο µάθησης, πληροφόρησης, γνωριµίας και εξοικείωσης µε το βιβλίο και την 
κοινωνία της πληροφορίας. Κάθε σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει µια συλλογή 5.500 τίτλων 
(βιβλίων, περιοδικών και πολυµέσων), εξοπλισµό οπτικοακουστικών µέσων και πρόσβαση στο 
Internet.  
 Ωστόσο αυτό που πολλοί από µας ξεχνούµε είναι ότι η βιβλιοθήκη µέσα σ’ ένα σχολείο 
δεν είναι µια ακόµα δανειστική βιβλιοθήκη  ούτε µόνο αναγνωστήριο, ούτε καν µόνο χώρος 
έρευνας και µάθησης. ∆εν  απευθύνεται µόνο σε άτοµα που αγαπούν το βιβλίο, ή που έχουν 
άριστες επιδόσεις στα µαθήµατα.  Οι ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν οι 
µαθητές, παίρνοντας πρωτοβουλίες και δρώντας δηµιουργικά, µεταµορφώνει τη βιβλιοθήκη σε 
µια εστία πνευµατική, ένα µικρό πολιτιστικό κέντρο που διαχέει µια ατµόσφαιρα διαφορετική 
µέσα στο σχολείο, ανατρέπει την παραδοσιακή δοµή του και  κάνει τα παιδιά να το αγαπούν. Η 
βιβλιοθήκη, εκτός από κέντρο πρόσβασης στη γνώση και την έρευνα, γίνεται χώρος ένταξης, 
κοινωνικοποίησης, κοινωνικής δικτύωσης και ελεύθερης έκφρασης.  
  ∆ε θα κουράσουµε όµως µε θεωρίες αναλύοντας τα αυτονόητα,  δηλαδή την αξία του 
βιβλίου, τη σηµασία των πολλαπλών φωνών στην πνευµατική ελευθερία, ή τη σηµασία ενός 
χώρου δηµιουργικού όπου καταργείται η µετωπική διδασκαλία και ενθαρρύνεται η αναζήτηση 
της γνώσης από τον ίδιο το µαθητή. Όσοι συµµετέχουµε στην προσπάθεια αυτή,  θέλουµε να 
δείξουµε  τον πολλαπλό ρόλο που παίζει η σχολική βιβλιοθήκη, όχι όµως θεωρητικά, αλλά 
µέσα από την πράξη, µέσα από τα βιώµατα και τις εµπειρίες των υπεύθυνων βιβλιοθήκης, των 
καθηγητών αλλά και των µαθητών.   
 
Πιο συγκεκριµένα θα µας απασχολήσουν:  
  
Α) Η αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης στη διδασκαλία. 
 Πώς µπορεί να αξιοποιήσει κανείς το χώρο, τη διαφορετική χωροταξία, το πολλαπλό 
βιβλίο και την πολυτροπικότητα στη διδασκαλία, κι όχι µόνο των φιλολογικών µαθηµάτων, 
όπως συνηθίζεται να πιστεύεται.  
 Παρουσιάζονται: 

• ενδεικτικές διδασκαλίες όπως πραγµατοποιήθηκαν στις βιβλιοθήκες του νοµού µας από 
τους συναδέλφους Μ. Μνηµατίδου, Π. Σουλτάνη, Γ. Κασαπίδη, Γ. Χουρδά, Β. 
Συµεωνίδη και Σ. Γκαρµπούνη 

• σηµειώµατα µαθητών σχολείων του νοµού ∆ράµας µε τις εντυπώσεις τους από τη 
λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης αλλά και πιο συγκεκριµένα από µαθήµατα που 
παρακολούθησαν εκεί.  

  
Β) Ο κοινωνικός και παιδαγωγικός ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης στη σχολική ζωή  
 Με ποιο τρόπο η βιβλιοθήκη γίνεται  σηµείο αναφοράς,  πολιτιστικό στέκι/ κέντρο 
πολλών δραστηριοτήτων διαµορφώνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο διαφορετικά τις σχέσεις µαθητών 
και καθηγητών, αλλά και  των µαθητών µεταξύ τους.   
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 Παρουσιάζουν ενδεικτικά µε τον δικό τους, βιωµατικό τρόπο ο καθένας οι –πρώην- 
υπεύθυνοι  βιβλιοθηκών Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, Μάχη Μιχαηλίδου και ∆ήµητρα Βαρλάµη. 
 
Γ)  Σύντοµο, σχολιασµένο, ιστορικό των Σχολικών Βιβλοθηκών από τον συνάδελφο Ηλία 
Βασιλειάδη 
 
∆) Η σηµερινή πραγµατικότητα: 

• Η βιβλιοθήκη ως δηµόσιο αγαθό, του Βασίλη Σταθάτου 
• Ο τρόπος που λειτουργούν σήµερα οι σχολικές βιβλιοθήκες- προβληµατισµοί 

 
 Απευθυνόµαστε  σε όλους τους συναδέλφους  όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε όσους 
εµπλέκονται στη σχολική διαδικασία (διευθυντικό προσωπικό, γονείς, µαθητές,) προκειµένου να 
γίνει κατανοητό ότι η σχολική βιβλιοθήκη δεν είναι συµπληρωµατικό, διακοσµητικό στοιχείο 
της σχολικής ζωής. Ιδιαίτερα στην εποχή µας, όπου η πληροφορία  προσφέρεται καταιγιστικά 
από ανεξέλεγκτες πηγές, η βιβλιοθήκη σ’ ένα σχολείο αποτελεί όρο αδιαπραγµάτευτο, 
κοινωνικό  αγαθό  που ανήκει σε όλους, δείκτης ανοιχτής κριτικής σκέψης, δείκτης δηµοκρατίας 
και ελευθερίας. 
 

Χριστίνα Παπαγγελή, φιλόλογος στο 3ο λύκειο ∆ράµας 
 


