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Ιστορική αναδροµή στη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών 
 

1995-97: Εξαγγέλλονται 50 πιλοτικές σχολικές βιβλιοθήκες και προσλαµβάνονται 50 
βιβλιοθηκονόµοι 

1998-2000: ∆ηµιουργούνται 500 σχολικές βιβλιοθήκες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης που εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Γεράσιµος Αρσένης. 

Αύγουστος 1999: Προκήρυξη θέσεων για εκπαιδευτικούς υπεύθυνους βιβλιοθηκών 
2000: Ο υπ. Παιδείας Π. Ευθυµίου εξαγγέλλει την ίδρυση 1000 νέων βιβλιοθηκών. 
2004 προεκλογικά: Ο ίδιος υπουργός περιορίζει τον αριθµό των σχολικών βιβλιοθηκών 

σε 638 και εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επάρκεια σε αντίτυπα των εγκεκριµένων τίτλων για τις 
σχολικές βιβλιοθήκες. Αναγγέλλει τη χρηµατοδότηση για εµπλουτισµό των πρώτων 500. Καµιά 
υπόσχεσή του δεν υλοποιήθηκε. 

2004: Ο νέος πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής εξαγγέλλει: «∆ηµιουργία, επιτέλους, 
βιβλιοθηκών σε κάθε σχολείο της χώρας». 

26 Μαρτίου 2008: ο υπ. Παιδείας Ε. Στυλιανίδης προκηρύσσει τη δηµιουργία µόνο 266 
σχολικών βιβλιοθηκών. 

2010: Λειτουργούν οι 266 σχολικές βιβλιοθήκες. 
Σεπτέµβριος 2011: Η υπ. Παιδείας Α. ∆ιαµαντοπούλου στέλνει εγκύκλιος για «να 

παραδοθούν τα κλειδιά των σχολικών βιβλιοθηκών στους διευθυντές των σχολείων». 
Οκτώβριος 2011: ∆ιευκρινιστική εγκύκλιος για λειτουργία των βιβλιοθηκών µε το 

πλεονάζον προσωπικό. 
 
Η ιστορική αναδροµή δείχνει ξεκάθαρα ότι η φετινή αδρανοποίηση των σχολικών 

βιβλιοθηκών δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία», τουλάχιστον για µας τους υπεύθυνους. Από την 
πρώτη µέρα λειτουργίας τους εγκαταλείφθηκαν. Στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών 
βιβλιοθηκών αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «καθώς η εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου 
επιβάλλει την απρόσκοπτη και ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης από τον µαθητή, η σχολική 
βιβλιοθήκη αποτελεί µέσο και ακρογωνιαίο λίθο αυτής της διαδικασίας». Τονίζεται επίσης 
ότι η βιβλιοθήκη «αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό τµήµα του σχολείου».  

Αυτά στη θεωρία, γιατί στην πράξη η Πολιτεία, όλα αυτά τα χρόνια, έκανε ελάχιστα 
πράγµατα για να υποστηρίξει αυτές τις διακηρύξεις. ∆εν δόθηκε ποτέ από το ΥΠΕΠΘ η ετήσια 
επιχορήγηση που προβλέπεται, ούτε υπήρξε σχεδιασµός, µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα, που 
να περιλαµβάνει τη χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης, ώστε να την καταστήσει «εργαστήρι 
άσκησης του µαθητή στην κριτική σκέψη που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία», όπως 
ευαγγελίζεται το πλαίσιο λειτουργίας. Οι σχολικές βιβλιοθήκες αφέθηκαν να βουλιάξουν στο 
τέλµα που υπάρχει στο εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστηµα που επικρατεί στη χώρα µας 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρά τις όποιες µεταρρυθµίσεις… Ακόµη και όταν λειτούργησαν οι 
266 νέες βιβλιοθήκες το 2010 και παρά τον εξοπλισµό τους µε Η/Υ δεν τους δόθηκε το ΑΒΕΚΤ, 
το πρόγραµµα διαχείρισης βιβλιοθηκών. Η εγκύκλιος του 2011 αδρανοποιεί της βιβλιοθήκες 
τώρα, για να τις µετατρέψει σε αποθήκες βιβλίων τα επόµενα χρόνια αν δεν υπάρξει αντίδραση 
του εκπαιδευτικού κόσµου.  

Εµείς οι πρώην υπεύθυνοι των σχολικών βιβλιοθηκών ν. ∆ράµας µε έγγραφό µας που 
δηµοσιοποιήσαµε στα ΜΜΕ και αποστείλαµε σε κάθε αρµόδιο, θέσαµε µεταξύ άλλων και τα 
εξής ερωτήµατα:  

Πώς µπορεί άραγε να  «διδαχθεί» το βαθµολογούµενο 3ωρο µάθηµα ερευνητικών 
εργασιών (projects) στην Α' λυκείου που εισάγεται από φέτος, µε δεδοµένο ότι για να γίνει µια 
οµαδική εργασία το πρώτο πράγµα που χρειάζεται είναι µια βιβλιοθήκη µε το κατάλληλο έντυπο 
και ηλεκτρονικό υλικό, µε υπεύθυνους  επιµορφωµένους καθηγητές, ή βιβλιοθηκονόµους, ή 
ακόµα καλύτερα και τους δύο;  

Ποιος θα δανείζει βιβλία;  
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Ποιος θα οργανώνει προβολές, θα επιβλέπει και θα φροντίζει για την συντήρηση των 
µηχανηµάτων, για την ανανέωση  του υλικού, ποιος θα βοηθά τους καθηγητές στην ετοιµασία 
µιας παρουσίασης ή στην εκπόνηση εργασιών από τους µαθητές, κ.ά..  

Ποιος θα χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής  της κίνησης των βιβλίων 
ώστε να µη χάνονται; 

 
Ηλίας Βασιλειάδης, υπεύθυνος σχολικής βιβλιοθήκης του 1ου λυκείου ∆ράµας 

 


