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Φωτογραφία: στη Σχολική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου 

 
Αποτελεί παράδοση για τη σχολική βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου η 

διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων, η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς 
και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και 
άλλων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Επιπλέον, άμεση προτεραιότητα της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης αποτελεί η 
πρόσκληση πνευματικών ανθρώπων: συγγραφέων, επιστημόνων και άλλων 
σημαντικών φορέων και προσώπων, με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση – 
πληροφόρηση των μαθητών, εκπαιδευτικών και μελών της τοπικής κοινωνίας σχετικά 
με το αντικείμενο της ενασχόλησης τους. 

Έχοντας βαθιά πίστη στο μεγάλο  ρόλο που ασκεί η βιβλιοθήκη σε ένα σχολικό 
χώρο και στην τοπική κοινωνία συχνά προβληματιζόμαστε, ανησυχούμε και 
προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής και να υποστηρίξουμε 
τη Δια Βίου Μάθηση.  

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη επίτευξη των στόχων μιας βιβλιοθήκης οδηγούν στην ανάγκη για 
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών τοπικής, εθνικής και διεθνούς 
εμβέλειας. 

Αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών υπήρξε η 
επικοινωνία των Υ. Σ. Β.: του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου Κας Γκίκα Ιουλίας και του 
1ου Ενιαίου Γενικού Λυκείου Ελευσίνας, Κας Καραβανίδου Ελένης και της Κας 
Τζίμη Χριστίνε Βιβλιοθηκονόμου του Γερμανικού Ινστιτούτου των Αθηνών και 



μέλος της Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών  με σκοπό την πρόσκληση μιας 
διακεκριμένης προσωπικότητας στο χώρο των Βιβλιοθηκών, της Dr. Marian Koren, 
για μια ανοιχτή συζήτηση, προβληματισμό, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε 
θέματα σχετικά με τη λειτουργία και το ρόλο των βιβλιοθηκών. 

 
Η Dr Marian Koren είναι Προϊσταμένη Έρευνας και Διεθνών Υποθέσεων του 

Συνδέσμου Δημόσιων Βιβλιοθηκών Ολλανδίας στη Χάγη, Αρμόδια του Φόρουμ 
Βιβλιοθηκών “FOBID”. Επίσης είναι Καθηγήτρια Πανεπιστημίου και Συγγραφέας 
μεγάλου αριθμού άρθρων σε διεθνή περιοδικά σχετικά με την πολιτική, τον 
σχεδιασμό και τη στρατηγική των Βιβλιοθηκών, την ανανέωση Υπηρεσιών, των 
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων στην ελευθερία έκφρασης και την πρόσβαση στην  
πληροφόρηση. Της επιδόθηκε το Ph. D. (δόκτωρ Φιλοσοφίας) από το Πανεπιστήμιο 
του Άμστερνταμ, για τη διατριβή της: «Πες μου! Το δικαίωμα των παιδιών στην 
πληροφόρηση». Σπούδασε Διεθνές και Ολλανδικό Δίκαιο, όπως επίσης Παιδική 
Λογοτεχνία και Πολιτισμό και διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς 
Ένωσης Βιβλιοθηκών από το 2001-2005) 

Η Dr. Marian Koren ήλθε σε πρώτη επαφή με το χώρο των Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών το 2008, όταν της ζητήθηκε να λάβει μέρος ως εκπρόσωπος της 
Ολλανδίας στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης 
Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ) με θέμα: «Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος». Ο 
τίτλος της παρουσίασης της ήταν: «Δημιουργώντας Δημόσιους Παράδεισους στην 
Ευρώπη: Προσεγγίσεις στην αρχιτεκτονική βιβλιοθηκών». Η παρουσίαση αυτή είχε 
μεγάλη επιτυχία. 

Το Νοέμβριο του 2008, η Dr. Koren επισκέφτηκε ξανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο 
της συνάντησης της EBLIDA (Executive Committee meeting - European Bureau of 
Library, Information and Documentation Associations). 

Το 2009, η Dr. Koren έλαβε μέρος στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της Οργανωτικής 
Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ), με θέμα: «Πολιτικές βιβλιοθηκών από 
άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική» Ο τίτλος της παρουσίασης της ήταν: 
«Καινοτομία και συνεργασία, καίρια ζητήματα στην πολιτική των Δημόσιων 
βιβλιοθηκών: εμπειρίες από την Ολλανδία». 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ήλθε σε επαφή και επικοινωνία με διάφορους 
χώρους βιβλιοθηκών, γεγονός που οδήγησε στην οργάνωση παρουσιάσεων, όπως: 
στις 10 Ιουνίου 2009 στη Βιβλιοθήκη του 6ου Γ. E. Λ. Αιγάλεω, με θέμα «Σχολικές 
Βιβλιοθήκες και Κοινωνία Πληροφορίας» και στις 16 Ιουνίου 2009 στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, με θέμα «Δικαιώματα, ανάγκες και προσδοκίες των 
χρηστών της Βιβλιοθήκης: βέλτιστες πρακτικές για τις σύγχρονες Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες». 

Το Δεκέμβριο του 2009 η Dr. Koren, προσκαλέστηκε στο 2ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών 04/12/2009 – 05/12/2009, το οποίο οργάνωσε η 
Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης σε συνεργασία 
με τη Βορέειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου και τον Δήμο Αμαρουσίου, με 
θέμα «Δημοτικές Βιβλιοθήκες: Σκεφτόμαστε Εθνικά, Δρούμε Τοπικά». 

Η ομιλία της Dr. Koren είχε θέμα: «Το μοντέλο οργάνωσης των δημόσιων 
βιβλιοθηκών και ο ρόλος της Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων στην Ολλανδία». 

Από την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα η Dr. Koren, δημιούργησε στενές 
σχέσεις με το χώρο των βιβλιοθηκών και ιδιαίτερα με την Κα. Janta van Lienden, 
Επικεφαλής της Βιβλιοθήκης του Ολλανδικού Επιστημονικού Ινστιτούτου Αθηνών 
και Ανεξάρτητο Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης των Βιβλιοθηκών.  



Αμέτρητες φορές η Dr. Koren έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει: συμβουλές, ιδέες, 
απόψεις, συστάσεις. Αγωνίζεται ακούραστα για δημιουργία  συνεργασιών, προωθεί 
την γνώση σχετικά με τις βιβλιοθήκες και την ανταλλαγή απόψεων, πρακτικής και 
πείρας ώστε ο χώρος των βιβλιοθηκών να γίνει πιο λειτουργικός και προσοδοφόρος. 

 
Η πρόσκληση της Dr. Marian Koren στάθηκε το έναυσμα για την Υ. Σ. Β. του 

Γυμνασίου Λιανοκλαδίου Κα. Γκίκα Ιουλία να δρομολογήσει μια νέα συνεργασία – 
επικοινωνία με  την Προϊσταμένη της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης και κέντρο 
Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Κα. Ανδρίτσου Δήμητρα και την Προϊσταμένη της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας, Κα Μακρή Ελένη. Επιστέγασμα αυτής 
της συνεργασίας υπήρξε η διοργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας της  Dr. Marian 
Koren μετά της συνοδού της Κας Janta van Lienden, στις 6-9/12/2009, καθώς και η 
πετυχημένη διάλεξη της Dr. Koren που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τέχνης 
«Δαβανέλλος» του ομώνυμου εκπαιδευτηρίου ξένων Γλωσσών με θέμα «Εκπαίδευση 
για τη ζωή: Οι βιβλιοθήκες ως παράγοντας επιτυχίας – Η διεθνής εμπειρία» στις 
8/12/2009.  

Η διοργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας περιλάμβανε τα παρακάτω: 
Επίσκεψη στην Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και κέντρο Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. 
Λαμίας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 
Γυμνασίου Λιανοκλαδίου, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Πινακοθήκη και 
στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας. Επίσης επίσκεψη 
στο τουριστικό θέρετρο των Λουτρών Πλατυστόμου και των Λουτρών Υπάτης, στο 
Αστεροσχολείο, στο Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Κέντρο και στο Βυζαντινό 
Μουσείο Υπάτης καθώς και στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. 

 
 
 
 
 

   
Φωτογραφία: στην Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη και κέντρο Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. 

Λαμίας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας 



 
Φωτογραφία: στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας 

 

 
Φωτογραφία: στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 



 
Φωτογραφία: στο Λαογραφικό Μουσείο Λαμίας 

 

 
Φωτογραφία: στο τουριστικό θέρετρο των Λουτρών Πλατυστόμου 



 
Φωτογραφία: σε αίθουσα του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου 

 

 
Φωτογραφία: στη Σχολική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου 

 



 
Φωτογραφία: στην πηγή ιαματικών νερών Λουτρών Υπάτης 

 
 

 
Φωτογραφία: στο Αστεροσχολείο Υπάτης 



 
Φωτογραφία: στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης 

 

 
Φωτογραφία: στο Βυζαντινό Μουσείο Υπάτης 



 
Φωτογραφία: στην Ιερά Μονή Αγάθωνος, Δήμου Υπάτης 

 

 
Φωτογραφία: στην αίθουσα Τέχνης «Δαβανέλλος» 



Οι προσκεκλημένες κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων και των ξεναγήσεων,  
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την τοπική ιστορία, τον πολιτιστικό πλούτο, 
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τα παραδοσιακά εδέσματα.  

Η πραγματοποιηθείσα διάλεξη αποτέλεσε αφορμή για τη συγκέντρωση και επαφή 
ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες από τον χώρο διαφορετικών 
βιβλιοθηκών, φορέων, εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων παραγόντων. Η Dr. Koren 
με μεγάλη προθυμία παρουσίασε τις απόψεις της σχετικά με τη λειτουργία και το 
ρόλο των Βιβλιοθηκών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ολλανδία, απάντησε σε 
ερωτήσεις που διατυπώθηκαν από το κοινό και ευαισθητοποιήθηκε για το ενδιαφέρον 
και τους προβληματισμούς του, για το ρόλο της βιβλιοθήκης στην ελληνική 
πραγματικότητα. 

Στο σημείο αυτό γίνεται παράθεση των θεμάτων που διατυπώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της διάλεξης. 

«Η διάλεξη ξεκίνησε με εγκωμιαστικά λόγια της Dr. Koren για την επίτευξη της 
συνεργασίας των Βιβλιοθηκών και για την υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης. 

Στη διάλεξη παρατέθηκαν απόψεις για τα εναγώνια ερωτήματα σχετικά με τη 
γνώση του κόσμου που κατακλύζουν ένα παιδί από την ώρα που βρίσκεται 
αντιμέτωπο με τη ζωή. Ερωτήματα του τύπου «πες μου», «γιατί γίνεται αυτό ή το 
άλλο» είναι συνήθη. Το παιδί αναζητά το ουσιώδες της ζωής, επιμένει στα 
ερωτήματά του και απευθύνεται σε διάφορους αποδέκτες προκειμένου να πάρει 
απάντηση. Απευθύνεται στους γονείς, στους δασκάλους, στους επιχειρηματίες, στους 
πολιτικούς. Καμιά όμως απάντηση δεν το ικανοποιεί γιατί η κάθε κατηγορία απαντά 
σύμφωνα με τα δικά της πιστεύω και τη δική της προοπτική. Όπως οι γονείς που του 
απαντούν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των ίδιων, οι δάσκαλοι του τονίζουν ότι η 
γνώση είναι δύναμη, οι επιχειρηματίες του τονίζουν τη δύναμη του χρήματος και οι 
πολιτικοί εξαίρουν τη δύναμη της εξουσίας. Και το παιδί έρχεται στο δικαστήριο και 
αναζητά βοήθεια γιατί επιθυμεί μια σωστή απάντηση, ασφαλή και σίγουρη. Όμως το 
παιδί και πάλι μένει ανικανοποίητο. Ο δικαστής αναγνωρίζει την ανάγκη του παιδιού 
για πληροφόρηση και γνώση, δεν μπορεί όμως να του προσφέρει κάτι περισσότερο. 

Το παιδί έχει δικαίωμα να μάθει και γι’ αυτό επιμένει στην πληροφόρηση. 
Το δικαίωμα στη γνώση – μάθηση αφορά κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και έχει 

καθοριστική σημασία. Το δικαίωμα αυτό συνυπάρχει με τη βιβλιοθήκη. Η ιδέα της 
βιβλιοθήκης είναι κάτι που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Είναι για όλους μας. Σ’ 
αυτήν υπάρχουν πηγές γνώσης για τον άνθρωπο, πηγές που είναι πάντα εκεί για να 
ανταποκρίνονται στα ερωτήματά μας. Εκεί η καθοριστικής σημασίας ερώτηση των 
παιδιών «Πες μου» βρίσκει απάντηση. 

Αναντίρρητα οι σχολικές βιβλιοθήκες πρέπει να έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο. Η 
προσφορά τους δεν πρέπει να είναι μόνο η παροχή γνώσης αλλά και πραγματικής 
εμπειρίας. Είναι σίγουρο ότι το παιδί ψάχνει για αυθεντικούς ανθρώπους, ανθρώπους 
ενθουσιώδεις που να πιστεύουν σε κάτι και να προσπαθούν για την πραγμάτωσή του. 
Ο καλός δάσκαλος ξεκινά τη διδασκαλία του με τη ζωή, έτσι και ο καλός 
βιβλιοθηκάριος πρέπει να ξεκινά με τη ζωή και μέσα από μια πορεία πολλών 
πραγμάτων να προσπαθεί να πλησιάσει τα παιδιά. 

Γενικά οι βιβλιοθήκες και τα σχολεία πρέπει να ανοίγουν και να προσαρμόζουν το 
υλικό τους στους ανθρώπους της εποχής. Επιτακτική είναι η σύνδεση του 
ανθρώπινου δικαιώματος με το δικαίωμα στη μόρφωση και με την είσοδο της 
βιβλιοθήκης στη ζωή.  

Κανόνες για τη σωστή λειτουργία μιας βιβλιοθήκης είναι οι εξής: Οι βιβλιοθήκες 
πρέπει να είναι για όλους, να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλους, χωρίς καμιά διάκριση, 



να είναι βιβλιοθήκες για τη ζωή, να προσφέρουν εφ’ όρου ζωής εμπειρίες, εφ’ όρου 
ζωής μάθηση και εφ’ όρου ζωής τα ουσιώδη για τη ζωή.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάλεξη, στο έργο του βιβλιοθηκάριου, ο ρόλος 
του οποίου δεν είναι μόνο η οργάνωση αλλά και η επικοινωνία, η σχέση με την 
κοινωνία, να σκέφτεται ο ίδιος πως μπορεί να βοηθήσει να αποκτήσουν οι άνθρωποι 
καινούργιες γνώσεις – ειδικεύσεις. Ο ρόλος του βιβλιοθηκάριου είναι να βγει έξω η 
βιβλιοθήκη, να επικοινωνήσει, να έχει σχέση με την κοινωνία. Στη σημερινή εποχή 
εξάλλου ο εξοπλισμός των βιβλιοθηκών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές βοηθά στην 
ανακάλυψη της πλούσιας κοινωνίας.  

Αν ο βιβλιοθηκάριος δεν ενεργοποιηθεί, οι βιβλιοθήκες θα καταστούν μουσεία. 
Πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, να 
προσαρμόζεται το υλικό τους στις ανάγκες των ανθρώπων (όπως τα καταστήματα 
προσαρμόζονται στα νέα καταναλωτικά δεδομένα) για να καταστεί πιο εύκολη η 
πρόσβαση για την εύρεση του επιθυμητού υλικού. 

Τα πράγματα λοιπόν σήμερα έχουν αλλάξει, οι βιβλιοθήκες πρέπει να αποτελούν 
θησαυρό για ένα δήμο, για μια κοινωνία. 

Αναφέρθηκε ως πρότυπο μια τέτοια βιβλιοθήκη «θησαυρός» της πόλης Almere 
της Ολλανδίας. Στην Ολλανδία δίνεται μεγάλη σημασία στη γνωριμία των 
διαφορετικών πολιτισμών  που γίνεται με σεβασμό στη διαφορετικότητα, στοιχείο 
που προϋποθέτει τη γνώση της ίδιας της χώρας, της γλώσσας και της ανακάλυψης του 
πλούτου της ίδιας τους της κοινωνίας. Ο αποκλεισμός ρίχνει χαμηλά τις αξίες της 
κοινωνίας και γι’  αυτό η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ανοιχτή στον κόσμο.  

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι στην Ολλανδία, στο κτήριο της βιβλιοθήκης 
συστεγάζονται διάφοροι φορείς, υπηρεσίες όπως η τοπική ραδιοφωνία, υπηρεσίες 
υγείας, σπίτι για μεγάλους γεγονός που συντελεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στη γνώση.  

Στη βιβλιοθήκη τα παιδιά όχι μόνο παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, με 
αποτέλεσμα να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αλλά επιπλέον έχουν την ευκαιρία να 
μιλήσουν με ένα προσκεκλημένο συγγραφέα, να εμβαθύνουν στη γνώση, να 
συζητήσουν με πολιτικούς και με εκπροσώπους διαφόρων φορέων για θέματα 
ποικίλου περιεχομένου. 

Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά στην παιδική βιβλιοθήκη και στους τρόπους με 
τους οποίους αυτή θα μπορούσε να καταστεί ελκυστική για παιδιά.  

Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της ερώτησης που έγινε κάποτε στα παιδιά 
«Πώς θα ήθελαν τη δική τους βιβλιοθήκη». Τα παιδιά απάντησαν ότι θα ήθελαν 
περισσότερο χρώμα σ’ αυτό το δικό τους χώρο. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα παιδιά 
θέλουν να συμμετέχουν στις αποφάσεις και να έχουν ενεργό ρόλο. 

Στη βιβλιοθήκη τα παιδιά ανταμώνουν, λένε ιστορίες, παίζουν, διασκεδάζουν 
μέσα από το διάβασμα, συμμετέχουν σε προγράμματα, σε κατασκευές, σχεδιάζουν, 
εξερευνούν, δημιουργούν εφημερίδες, ταινίες, οργανώνουν διαγωνισμούς ταλέντων 
κ. ά.  

Η έκφραση «θα σε δω στη βιβλιοθήκη» δείχνει την επίδραση της βιβλιοθήκης 
στην ψυχολογία των παιδιών. Οι βιβλιοθήκες λοιπόν είναι χώρος αντάμωσης 
μεγάλων και μικρών. Μικροί κι μεγάλοι αισθάνονται ακμαίοι, συζητούν και 
μαθαίνουν. 

Πέρα από αυτά βέβαια υπάρχει και το έργο της κινητής βιβλιοθήκης, που 
αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες φέρνει τα βιβλία κοντά στον ενδιαφερόμενο όπως 
τα θέλει και όπως του αρέσει. 

Είναι αναμφισβήτητο πως ανοίγοντας τις βιβλιοθήκες ανοίγουμε τον κόσμο. Πέρα 
από αυτά ο δημιουργικός βιβλιοθηκάριος μπορεί με τη συνεργασία όλων των φορέων 



να βοηθήσει τα παιδιά «να μπει στη ζωή τους». Τα παιδιά είναι μέρος της κοινωνίας, 
το σίγουρο είναι όμως ότι δεν λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις κι έτσι στερούνται τη 
χαρά που δημιουργεί η συμμετοχή τους στην απόφαση. 

Στις αποφάσεις που παίρνονται πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των 
παιδιών, π.χ. να μπορεί να δείχνει τη βιβλιοθήκη στους φίλους του, να ζωγραφίζουν 
όλοι μαζί, να σχεδιάζουν. Τα παιδιά έχουν ανάγκη μεταξύ σπιτιού και σχολείου να 
υπάρχει ένας τρίτος χώρος. Ένα τρίτο σπίτι στο οποίο να αισθάνονται ωραία χωρίς να 
έχουν να εκπληρώσουν καθήκοντα, που τους επιβάλλει το σχολείο ή το σπίτι. Και γι’ 
αυτό είναι σημαντικός ο τρίτος χώρος γιατί είναι ο δικός τους χώρος. Εκεί 
συνεργάζονται, αναπτύσσουν τον εαυτό τους, σχηματίζουν το χαρακτήρα τους, 
διαμορφώνουν απόψεις για ποικίλα θέματα.  

Ουσιαστική είναι επίσης η δημιουργία ενός διαδικτύου γύρω από το παιδί. Στόχος 
του βιβλιοθηκάριου πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια συνεργασίας με 
όλους τους φορείς και με όλα τα επίπεδα βιβλιοθηκών.  

Ευχής έργον θα ήταν οι βιβλιοθηκάριοι να γνωρίζονται μεταξύ τους και να 
προσπαθούν να απαντούν στις ανάγκες των παιδιών. Επιπλέον η σύνδεση με τους 
δημοτικούς φορείς είναι ουσιαστική γιατί τα παιδιά νιώθουν προστατευμένα. 

Για μια ακόμη φορά τονίστηκε στη διάλεξη ότι η βασική ιδέα είναι να μη μείνει 
κανείς μόνο στη βιβλιοθήκη αλλά να φύγει απ’ αυτή και να βρει συνεργάτες έξω π.χ. 
ανάπτυξη συνεργασίας μ’ ένα σύλλογο που ενδιαφέρεται για την τοπική ιστορία, 
γιατί τελικά όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό: τα παιδιά. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δουλέψει κάποιος στη βιβλιοθήκη. Είναι βέβαια 
σίγουρο ότι κατά την εργασία του θα συναντήσει προβλήματα και δυσκολίες. Όλα 
αυτά πρέπει να τα ξεπεράσει για να μπορέσει η βιβλιοθήκη να συνεχίσει το έργο πέρα 
από αυτά. Το παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα κακής συνεργασίας των ενηλίκων και 
της κακής διοίκησης.  

Συμπερασματικά, όλοι πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στις βιβλιοθήκες. Οι 
βιβλιοθήκες πρέπει να προσφέρουν ευκολίες και δυνατότητες στους χρήστες. Να 
διαβάζουν ένα βιβλίο, να το συζητάνε. Να αναπτύσσονται εθνικά προγράμματα κ. α. 
Η ίδια βιβλιοθήκη με καφέ στο κέντρο να μπορεί να φαντάζει σαν καφετέρια.  

Σημαντικό είναι ο χώρος που στεγάζεται η βιβλιοθήκη να είναι εμφανής και να 
μπορούν να την αναγνωρίζουν όλοι. Στην Ολλανδία υπάρχει συγκεκριμένος 
λογότυπος για τις βιβλιοθήκες προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνωρισιμότητα. 

Η βιβλιοθήκη πρέπει  να είναι σαν βιβλιοπωλείο. Όχι πολλά αλλά ελκυστικά και 
ποιοτικά βιβλία. Πρέπει να ξανασκεφτόμαστε τις συλλογές, να προβληματιζόμαστε τι 
άλλους τίτλους μπορούμε να βάλουμε σ’ αυτή.  

Και κάτι ακόμη σπουδαίο για τη μοντέρνα εποχή που ζούμε, οι βιβλιοθήκες καλό 
θα ήταν να είναι ανοιχτές τις Κυριακές, ειδικά το χειμώνα. Το γεγονός αυτό θα 
αποτελούσε ευκαιρία για οικογενειακή επίσκεψη στη βιβλιοθήκη για επικοινωνία και 
συζήτηση γονέων και παιδιών που τόσο λείπει στις μέρες μας. 

Τα βιβλία να τοποθετούνται σε επίπεδα ανάλογα με τις ηλικίες για να μπορεί 
ακόμη και το μικρό παιδί να αναζητά μόνο του τα βιβλία. Τα ράφια της βιβλιοθήκης 
θα πρέπει να είναι μετακινούμενα για να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός 
διαφορετικού χώρου κάθε φορά ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.  

Μια τέτοια βιβλιοθήκη με τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει, με τα 
κομπιούτερ που διαθέτει γίνεται πόλος έλξης γιατί είναι όλα εκεί και περιμένουν.  

Στο τέλος της διάλεξης εκφράστηκε η άποψη ότι η βιβλιοθήκη πρέπει να 
δημιουργεί «την έκπληξη» στον κόσμο, για να μπορέσει να προσελκύσει το κοινό και 
να πετύχει στο έργο της. 



Επίσης η Dr. Koren τόνισε ότι η εμπειρία αυτής της συνάντησης στη Λαμία, 
λειτουργεί ως συνέχεια των προηγούμενων επαφών και συναντήσεων που είχαν 
οργανωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, η οποία μπορεί 
να επεκτείνει το έργο της σε περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να γίνονται πιο πολλές 
και περισσότερο χρήσιμες συνεργασίες και ανταλλαγές.   

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, υποβλήθηκαν ερωτήσεις στην Dr. Koren 
σχετικά με το θέμα, εκφράστηκαν απόψεις, διατυπώθηκαν προβληματισμοί και 
αποδόθηκαν ευχαριστίες από όλους τους συμμετέχοντες» 

 
Η παρουσία της Dr. Koren στη Λαμία έφερε για πρώτη φορά κοντά τους 

υπεύθυνους βιβλιοθηκών όλων των φορέων. Η διάλεξη αυτή σηματοδότησε την αρχή 
μιας συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών υπεύθυνων σχολικής βιβλιοθήκης και 
βιβλιοθηκονόμων.  

Μετά το πέρας της διάλεξης  παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν της Dr. Koren και της 
συνεργάτιδας της Κας. van Lienden, στο κέντρο «Ούζο Μέλαθρον» της πόλης μας. Η 
Dr. Koren έφυγε από την πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.  

Για την επιτυχία της φιλοξενίας και της εκδήλωσης σημαντική ήταν η βοήθεια της 
Διεύθυνσης του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου όπου υπάγεται η Σχολική Βιβλιοθήκη και 
των Διευθύνσεων της Ακαδημαϊκής και Δημόσιας βιβλιοθήκης καθώς και του Κου 
Δαβανέλλου, Διευθυντή του ομώνυμου εκπαιδευτηρίου Ξένων Γλωσσών όπου 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Βιβλιοθηκονόμοι, Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι 
ως Υπεύθυνοι Σχολικών Βιβλιοθηκών, Φορείς, Εκπαιδευτικοί και απλοί 
ευαισθητοποιημένοι πολίτες.  

Τα παραπάνω σταχυολογήθηκαν από τα λεγόμενα της Dr. Koren και 
παρουσιάστηκαν ως ένα απαύγασμα κατασταλαγμένης – εμπεριστατωμένης σκέψης 
και γνώσης με την προσδοκία να πραγματοποιηθούν παρόμοιες εκδηλώσεις στο 
μέλλον που προάγουν τον πολιτισμό μας.  Ευελπιστούμε επίσης στην ανάπτυξη 
παρόμοιων συνεργασιών των βιβλιοθηκών για την αναδημιουργία  του ρόλου των 
βιβλιοθηκών και την αναβάθμιση της κοινωνίας. 
 
Marian Koren – Lamia 8/12/2009 
 
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=dhRI0nmwx6I 
 
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=aypUb3P1fh4 
 
Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=Nr-y2W5ANuM 
 
Part 4: http://www.youtube.com/watch?v=K4RX1nIRHcU 
 
Part 5: http://www.youtube.com/watch?v=Z64_ioe5xzg 
 
Part 6: http://www.youtube.com/watch?v=G6TGjhqs9h4 
 
Part 7: http://www.youtube.com/watch?v=s_qyOQtNUJU 
 
Part 8: http://www.youtube.com/watch?v=BM72o_YS65U 
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