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Ποια είναι η κατάσταση των Σχολικών Βιβλιοθηκών σήµερα; 

Κανένας δε µπορεί να απαντήσει µε σιγουριά σ’ αυτό το ερώτηµα, γιατί απλούστατα δεν 
υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση, αντίθετα υπάρχει ασάφεια. 

Πολύ πριν την ηµεροµηνία λήξης της θητείας των υπευθύνων των Σχολικών 
Βιβλιοθηκών (31-8-2011) προέκυψε το θέµα της αναπλήρωσης των θέσεών τους. 
Όπως είναι γνωστό, µε την εγκύκλιο 99028/Γ7 της 2/9/2011 που έστειλε η ΣΕΠΕ∆ / 
Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., οι µέχρι την 31/8/2011 αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι σχολικών 
βιβλιοθηκών όφειλαν να παραδώσουν τα κλειδιά των βιβλιοθηκών στους διευθυντές των 
σχολείων. 

Όλοι κατάλαβαν από αυτό το έγγραφο ότι οι βιβλιοθήκες θα παραµείνουν κλειστές. 
Άµεση εποµένως ήταν η αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι υπεύθυνοι του 
Υπουργείου έσπευσαν να διασαφηνίσουν µε δελτίο τύπου στις 20-9-2011 ότι η εγκύκλιος µε 
θέµα «Παράδοση εξοπλισµού και υλικοτεχνικής υποδοµής των Σχολικών Βιβλιοθηκών, σε καµία 
περίπτωση δεν συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι 
οποίες διαθέτουν ικανό αριθµό τίτλων, αξιόλογο εξοπλισµό και στηρίζουν ουσιαστικά την 
εκπαιδευτική διαδικασία». Παρόλ’ αυτά, οι υπεύθυνοι παρέδωσαν τα κλειδιά στο διευθυντή της 
σχολικής οµάδας, εφόσον στο ίδιο έγγραφο αποφασίστηκε να «λειτουργήσουν µε ευθύνη του 
∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας». 

Μετά λοιπόν απ’ αυτές τις ασαφείς δηλώσεις και λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας 
των βιβλιοθηκών, ιδιαίτερα µε τις διερευνητικές εργασίες που άρχισαν ήδη να δροµολογούνται 
στα πλαίσια του νέου σχολείου, άρχισαν οι… αυτοσχεδιασµοί. Μια σύντοµη περιήγηση στο 
∆ιαδίκτυο µας πληροφορεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η βιβλιοθήκη ανοίγει για δύο τρίωρα τη 
βδοµάδα, σε άλλες για δυο µέρες τη βδοµάδα, σε εθελοντική βάση από φιλότιµους συναδέλφους 
όταν έχουν κενό, ή από συναδέλφους που ευκαιριακά θέλουν να τη χρησιµοποιήσουν.  

Πιστεύουµε ότι : 

• οι συγκεκριµένες βιβλιοθήκες δεν µπορούν να ανοίγουν ευκαιριακά, στα διαλείµµατα ή 
µε συναδέλφους για την κάλυψη του ωραρίου τους. Στόχος δεν είναι η εικονική 
απασχόληση του συναδέλφου αλλά η ουσιαστική λειτουργία της βιβλιοθήκης. 

• οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι αναγκαίο να λειτουργούν µε προσωπικό επιµορφωµένο, 
που γνωρίζει το υλικό και τη διαχείρισή του.  

• µόνο η οργανωµένη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών που εφαρµόζει το θεσµικό 
πλαίσιο της ίδρυσής τους µπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσµατικότητά τους. 
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