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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
 

Κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το κατά 

πόσο μια τοπική βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει βέλτιστη πρακτική άτυπης εκπαίδευσης 

και βιωματικής μάθησης και να λειτουργήσει στα πλαίσια της τοπικής κοινότητας με βάση 

το «σύγχρονο μοντέλο» των βιβλιοθηκών, αφενός παρέχοντας σε όλους τους πολίτες τις 

τυπικές υπηρεσίες μιας Βιβλιοθήκης και αφετέρου λειτουργώντας ως δημιουργικά κέντρα 

μάθησης, καινοτομίας και ψυχαγωγίας για όλους.  

Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε το παράδειγμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Κορίνθου, που αποτελεί μέλος του Δικτύου Βιβλιοθηκών FUTURE LIBRARY. Με 

μεθοδολογικά εργαλεία το ερωτηματολόγιο και τη συνέντευξη, πραγματοποιήθηκε έρευνα 

στους χρήστες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης (σχολικά προγράμματα και 

καλοκαιρινές δράσεις), προκειμένου να αποδειχθεί η λειτουργία της ως φορέας άτυπης 

μάθησης και να καταγραφούν τόσο ο αντίκτυπος των δράσεων της Βιβλιοθήκης στην 

τοπική κοινωνία, όσο και οι παράγοντες που δυσχέραναν το πνεύμα αλλαγής στη 

φιλοσοφία  και λειτουργία  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου. 

 

ΛΕΞΕΙΣ –ΚΛΕΙΔΙΑ:  Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου- FUTURE LIBRARY - σύγχρονο              

                                      μοντέλο – εκπαιδευτική πολιτική -  Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
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ABSTRACT 

During the study, research and writing of this thesis, it was attempted to examine 

whether a local library could be considered as a best practice of informal education and 

experiential learning, as well as could work based on the "modern model” of the 

community- centered libraries, thus providing to all citizens the typical services and 

meanwhile acting as a creative learning center,  focused on knowledge, innovation and 

entertainment for everyone. 

As a case study it was presented the Municipal Library of Corinth, member of the 

“FUTURE LIBRARY” Network of Libraries. The methodological tools used for the research 

were the questionnaire and the interviews. A survey about the educational services (school 

programs and summer activities) of the Library was performed, involving its 

users/members, in order to prove the function of the Municipal Library of Corinth as a 

formal learning institution and to point out both the impact of these activities on the local 

community, as well as those factors that might have hampered the procedure of changing 

into the philosophy and function of the Library overall. 

 

KEY-WORDS: Municipal Library of Corinth - FUTURE LIBRARY- 

                     Modern model, Educational policy, Summer Campaign 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της  παρούσας εργασίας  έγινε προσπάθεια να 

διερευνηθεί το κατά πόσο μια τοπική βιβλιοθήκη και στη συγκεκριμένη περίπτωση η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής 

άτυπης εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης, ειδικότερα κατόπιν εντάξεως της στο Δίκτυο 

Βιβλιοθηκών «FUTURE  LIBRARY», ένα πρότζεκτ για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και 

την προώθηση της καινοτομίας και δημιουργικότητας στις ελληνικές δημόσιες και ιδιωτικές 

βιβλιοθήκες. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική πορεία του θεσμού 

της Βιβλιοθήκης από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Καταγράφεται το πνεύμα 

ανανέωσης που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες βιβλιοθήκες, εξελίσσοντας την τυπική 

λειτουργία τους και επεκτείνοντας το περιεχόμενο των υπηρεσιών τους. Στη συνέχεια, 

περιγράφεται η φυσιογνωμία του δικτύου Βιβλιοθηκών Future Library, το όραμα και οι 

στόχοι του εγχειρήματος αυτού για τη μετατροπή των ελληνικών βιβλιοθηκών σε ενεργά 

κέντρα βιωματικής μάθησης, δημιουργικότητας και διάδρασης με το κοινό τους. Η 

αναφορά στο δίκτυο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των Καλοκαιρινών εκστρατειών 

φιλαναγνωσίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, που προωθεί το FUTURE LIBRARY. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου 

ως μελέτη περίπτωσης της έρευνας. Περιγράφονται η ταυτότητα του φορέα και οι 

υπηρεσίες, που επιτελεί και αναπτύσσεται διεξοδικά η εκπαιδευτική πολιτική, που 

εφαρμόζει για παιδιά και ενήλικες, στα πλαίσια των καλοκαιρινών μηνών. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί τη βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου παρουσιάζεται 

η γενική εικόνα του πεδίου της έρευνας και αναζητούνται σχετικές βιβλιογραφικές πηγές. 

Καθώς καταγράφονται λιγοστές σχετικές έρευνες, τόσο ελληνικές , όσο και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία,  διαπιστώνεται ότι οι σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις των Βιβλιοθηκών 

αποτελούν διεθνώς ένα σχετικά νέο πεδίο μη τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο εξαιτίας της 

χαλαρής θεσμικής του υπόστασης, δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί επαρκώς. 

Το τρίτο κεφάλαιο προσδιορίζει τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν  

στην έρευνα, καθώς και τους άξονες στους οποίους κινήθηκε.  Παρατίθενται τα ερευνητικά 
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ερωτήματα που τέθηκαν  («Ποια είναι τα είδη των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει η 

βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της ένταξής της στο δίκτυο FUTURE LIBRARY και ποιο το εύρος της 

απήχησής τους;», «Ποιες είναι οι απόψεις των χρηστών της βιβλιοθήκης σχετικά με την ποιότητα και 

την επίπτωση στους ιδίους αυτών των δραστηριοτήτων;», «Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που 

συναντάει μια τοπική βιβλιοθήκη για να παίξει το σύγχρονο ρόλο της ως φορέας άτυπης μάθησης για 

την κοινότητα;»), τα οποία έγινε προσπάθεια να απαντηθούν με τη χρήση ερωτηματολογίων, 

που απευθύνονταν σε μαθητές τοπικών σχολείων και συνεντεύξεων σε στελέχη της 

Βιβλιοθήκης. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας, που περιλαμβάνονται 

στο τέταρτο κεφάλαιο. Παρατίθενται τα στοιχεία της έρευνας, που αποδεικνύουν ότι η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου λειτουργεί ως φορέας άτυπης μάθησης, αποτυπώνεται ο 

αντίκτυπος των δράσεων της Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία και καταγράφονται οι 

παράγοντες που δυσχέραναν το πνεύμα αλλαγής στη φιλοσοφία και λειτουργία  της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου 
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1.1. Η Βιβλιοθήκη από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή 

 

Επιχειρώντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο θεσμό της Βιβλιοθήκης, 

διαπιστώνουμε ότι η γέννησή της ανάγεται στη Μέση Ανατολή, στην απώτερη αρχαιότητα. 

Αρχικά η έννοια της βιβλιοθήκης ήταν αντιληπτή κυρίως ως συλλογή εγγράφων 

θρησκευτικού, εμπορικού, ιδιωτικού, διοικητικού περιεχομένου. Οι πρώτες υποτυπώδεις 

βιβλιοθήκες συναντώνται στη Μεσοποταμία του 3000 π.Χ., με τις μεθοδικά ταξινομημένες 

πήλινες πινακίδες σφηνοειδούς γραφής, ενώ αναμφισβήτητα ολοκληρωμένες προσπάθειες 

καταλογογράφησης για τη δημιουργία συστηματικής βιβλιογραφίας γίνονται στην 

Αλεξάνδρεια, στα χρόνια του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, με τη σύσταση μεγαλειώδους 

Βιβλιοθήκης-Μουσείου, που στο απόγειο της δόξας της έφτασε να φιλοξενεί 700.000 

παπύρους-βιβλία σε κυλίνδρους. 

Στον αρχαιοελληνικό κόσμο, τα πρώτα δείγματα ύπαρξης βιβλιοθηκών μας οδηγούν 

στη Μινωική και Μυκηναϊκή κοινωνία. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως συστάδες 

από πήλινες πινακίδες και λίθινες επιγραφές, με θέματα οικονομικής  - εμπορικής φύσεως, 

αλλά και γεωκτησίες, θρησκευτικές προσφορές και απογραφές,  που αποκαλύπτουν ότι οι 

άνθρωποι είχαν συναίσθηση της σπουδαιότητας της διατήρησης αρχείων για τις 

καθημερινές τους συναλλαγές (Σεμερτζάκη, 2006).  Από τον 5ο π.Χ. αι. πληθαίνουν και οι 

μαρτυρίες της χρήσης και διάδοσης λογοτεχνικών βιβλίων, ειδικά για την εκπαίδευση των 

νέων, ενώ μορφωμένοι δούλοι αναλαμβάνουν την αντιγραφή έργων φιλολογικού –

φιλοσοφικού περιεχομένου, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εμπορικό αγαθό. Η έντονη 

ανάγκη για σταδιακή αξιοποίηση του γραπτού λόγου και εξέλιξη της γνώσης μέσω της 

χρήσης βιβλίων, οδήγησε στην ίδρυση πολλών ιδιωτικών βιβλιοθηκών από τυράννους, 

φιλοσόφους, μαθηματικούς, τραγικούς ποιητές (Αρβανίτη, 2013).  

Ενώ στον ελλαδικό χώρο, η ιδέα της βιβλιοθήκης προέκυψε από την ανάγκη για 

συγκέντρωση διαφόρων βιβλίων από μορφωμένους «βιβλιόφιλους» ιδιώτες της εποχής, στη 

Ρώμη οι πρώτες βιβλιοθήκες  - ιδιωτικού χαρακτήρα - αποτέλεσαν λεία πολέμου κατά τις 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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πολεμικές αναμετρήσεις των Ρωμαίων. Η έμπνευση για την ίδρυση της πρώτης δημόσιας 

βιβλιοθήκης στη Ρώμη και μάλιστα με διπλές συλλογές, Ελλήνων και Λατίνων κλασσικών 

συγγραφέων, αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα. Η ιδέα του αποτέλεσε 

υπέρβαση στη μέχρι τότε αντίληψη περί δικαιώματος  στη γνώση μόνο των ανθρώπων του 

πνεύματος και της εξουσίας, προσφέροντας τη δυνατότητα στη μόρφωση σε περισσότερους 

πολίτες μέσω της πρόσβασης  σε μια δημόσια βιβλιοθήκη (Αρβανίτη, 2013).  

Κατά το Μεσαίωνα βιβλιοθήκες δημιουργούνται σε ναούς και μοναστήρια, ενώ η 

οργάνωση, η λειτουργία τους και η συστηματική αντιγραφή των χειρογράφων γίνονται 

από μορφωμένους καλλιτέχνες και μοναχούς. Στη συνέχεια, στην Αναγέννηση, 

παρατηρείται μία τάση ίδρυσης σημαντικών ιδιωτικών βιβλιοθηκών από ευγενείς και 

πλούσιους εμπόρους και μαικήνες των Τεχνών, ενώ στα επόμενα χρόνια τίθενται οι βάσεις 

για τη δημιουργία μεγάλων δημόσιων βιβλιοθηκών σε κάθε γωνιά του πλανήτη 

(Σεμερτζάκη, 2006).   

Παρά τις σημαντικές αλλαγές στην αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί μία 

βιβλιοθήκη, επίκεντρο εξακολουθεί να είναι το 17ο και 18ο αι το βιβλίο και όχι ο χρήστης, 

παρόλο που μέσα από τη Γαλλική Επανάσταση γίνονται αξιοσημείωτα βήματα, ώστε να 

καταστούν οι βιβλιοθήκες προσβάσιμες και να ικανοποιούν τις ανάγκες του ευρύτερου 

κοινού. Στην Αμερική, στις «δημόσιες» βιβλιοθήκες, το 19ο αι., επιτρέπεται η πρόσβαση του 

αναγνώστη στα ράφια των βιβλίων, μια εξέλιξη που αναθεώρησε  τις παραδοσιακές 

προσφερόμενες υπηρεσίες στους χρήστες (Γερόλιμος, 2008)   

Όσον αφορά στην Ελλάδα, στις αρχές του 19ου αι. δημιουργούνται στη χώρα οι 

πρώτες προσβάσιμες στο ευρύ κοινό βιβλιοθήκες ως απόρροια ενός γενικότερου κλίματος, 

που απαντάται στην Ευρώπη και προωθεί την ιδέα της βιβλιοθήκης με συλλογές γενικού 

ενδιαφέροντος, τις οποίες μπορεί ο οποιοσδήποτε να  επισκεφθεί και να χρησιμοποιήσει. 

Βιβλιοθήκες ιδρύονται είτε από την πολιτεία, είτε στις περισσότερες περιπτώσεις ως 

αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας εμπνευσμένων, απλών ανθρώπων, που αγαπούν τη 

γνώση και αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της για την πνευματική ανάπτυξη του λαού.1 

Ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας τους και το φορέα διαχείρισής τους οι 

βιβλιοθήκες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές, 

                                                           
1  Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας,  http://publiclibs.ypepth.gr  (πρόσβαση 16/9/2015) 
 

 

http://publiclibs.ypepth.gr/
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νομικά πρόσωπα και ιδιωτικές. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν από τους αρχαιότερους 

θεσμούς στην Ελλάδα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξέλιξη του ελληνικού 

κράτους, αποτελώντας δίαυλο προς τη γνώση και πρωταρχικό παράγοντα «διά βίου 

μάθησης».  

Βιβλιοθήκες και πολιτισμός λοιπόν αποτέλεσαν έννοιες αλληλένδετες και 

αλληλοεξαρτώμενες διαμέσου των αιώνων. Οι βιβλιοθήκες αναδείχτηκαν σε  σημαντικούς 

θεματοφύλακες της ανθρώπινης γνώσης και το εφαλτήριο του ανθρώπου, για να 

προοδεύσει σε κάθε τομέα της ζωής του, καθώς του μεταβίβασαν γνώσεις και εμπειρίες του 

παρελθόντος, που αποδείχτηκαν ωφέλιμες εν γένει στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 

 

1.2  Το πνεύμα ανανέωσης των σύγχρονων βιβλιοθηκών  

 

«Σπουδαίες βιβλιοθήκες είναι αυτές που κοιτούν 

 πάντα τόσο στο παρελθόν, όσο και στο μέλλον» 

Laura Shapiro, Newsweek, 10-21-96, p.86 

 

Σύμφωνα με τον John Cotton Dana (1856-1929), Αμερικανό Έφορο Μουσείων και 

Θεωρητικό της Βιβλιοθηκονομίας για περισσότερο από σαράντα χρόνια στα τέλη του 19ου 

και αρχές του 20ου αι, οραματιστή του εκδημοκρατισμού των Μουσείων και των 

Βιβλιοθηκών και πρωτοπόρο σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων 

βιβλιοθηκών, «μία δημόσια βιβλιοθήκη θα πρέπει να λειτουργεί πρωτίστως ως χώρος ψυχαγωγίας 

και εκπαίδευσης του κοινού» και όχι ως ένα συντηρητικό και   απρόσιτο στις λαϊκές μάζες  

ίδρυμα, που απευθύνεται σε μία ελίτ διανοουμένων και πλουσίων μεγαλοαστών. Στη 

συνείδηση του Dana (Hanson,1991) δε νοείται δημόσια βιβλιοθήκη, που να μην επιτρέπει 

την ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών στις συλλογές της, που να μην περιλαμβάνει τα 

παιδιά στους επιθυμητούς επισκέπτες της και να μη δημιουργεί γι΄ αυτά ένα φιλόξενο 

περιβάλλον. (σ. 259) Δε νοείται βιβλιοθήκη που δεν αποτελεί έναν ελκυστικό χώρο μάθησης 

για όλους, που δεν προβλέπει και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας στην 
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κατάκτηση της γνώσης. (Dana,1895:12-15) Μία βιβλιοθήκη δικαιώνει την ύπαρξή της και 

υπηρετεί το σκοπό ίδρυσής της, όταν δεν αποτελεί απλώς θεματοφύλακα της γραπτής 

πνευματικής κληρονομιάς και της εθνικής μνήμης ενός λαού,  αλλά όταν συμβάλλει στην 

ανάταση των πολιτών, όταν τους καλλιεργεί υψηλό αισθητήριο, όταν προάγει τον 

πνευματικό πολιτισμό σε κάθε έκφανση του και  όταν προστατεύει  το δικαίωμα των 

πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση (Dana, 1903). 

Οι απόψεις του Dana για πολλές δεκαετίες παρέμειναν ουτοπικές, καθώς δεν είναι 

περισσότερο από μερικές δεκαετίες πριν, που η φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός των 

βιβλιοθηκών σε διεθνές επίπεδο άρχισαν να μεταστρέφονται προς μια κατεύθυνση 

περισσότερο πληροφοριακή και ενημερωτική για το κοινό, πρακτική που στο εξής θα έδινε 

ώθηση και στη ραγδαία ανάπτυξη τους. Οι βιβλιοθήκες λοιπόν σταδιακά άρχισαν να 

μετατρέπονται από «νεκρούς μνημειακούς χώρους περιορισμένης χρήσης, σε ζωτικούς χώρους 

πληροφόρησης, ενημέρωσης, μόρφωσης και εκπαίδευσης» (Κυριάκη – Μάνεση, 2006).  

Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο νέος τύπος Βιβλιοθήκης θα πρέπει να 

θεωρείται  εναλλακτική λύση έναντι του «παραδοσιακού», αλλά ένα συμπλήρωμα που θα 

δώσει στην έννοια της «Βιβλιοθήκης»  νέες διαστάσεις και δυνατότητες. Η επιτυχής σύζευξη 

καθιερωμένων προτύπων  και υπηρεσιών του παρελθόντος με το ανανεωτικό πνεύμα, που 

διαπνέει τις αρχές λειτουργίας των βιβλιοθηκών του 21ου αι. θέτουν τις βάσεις  για τη 

μετατροπή αυτών των ιδρυμάτων από ουδέτερους και συχνά αδιάφορους δημόσιους 

χώρους σε «αντισυμβατικούς» πολιτιστικούς χώρους, που διαφυλάττουν την ιστορική 

μνήμη και προάγουν τη γνώση,  ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την ανθρώπινη 

επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και την κοινωνική συνοχή. 

Κατά τον Watson (2011),  η επαφή του ανθρώπου με ένα διαφορετικό χώρο δύναται να 

οδηγήσει σταδιακά σε αλλαγή και στον τρόπο σκέψης του. Νέα ψηφιακά μέσα και  

περιβάλλοντα λοιπόν αλλάζουν παλαιές στάσεις, συμπεριφορές και σχέσεις. Αυτό μπορεί 

να συμβεί και σε μία βιβλιοθήκη, όταν αυτή συνειδητοποιήσει τη δύναμή της και την 

επιρροή που μπορεί να ασκήσει στην τοπική κοινότητα, αρκεί να αποδυθεί το συντηρητικό 

παραδοσιακό της ρόλο και να είναι ανοικτή στην προοπτική της μετεξέλιξής της σε σημείο 

πολιτιστικής αναφοράς στις τοπικές κοινότητες, όπου οι πολίτες – χρήστες θα μπορούν να 

συγκεντρώνονται, συνδιαλέγονται, εμπνέονται και ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες σε 

ένα αξιοπρεπές και πλούσιο σε πνευματικά ερεθίσματα πολιτισμικό περιβάλλον.  
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1.3  Λειτουργία  Βιβλιοθηκών: από το  «συμβατικό»  στο «σύγχρονο» 

μοντέλο 

«Αν οι Βιβλιοθήκες πάψουν να υπάρχουν, 

 θα πρέπει να τις επαν-επινοήσουμε» 

Richard Watson 

 

Μία βιβλιοθήκη οφείλει να προσαρμόζει τις αρχές και τις υπηρεσίες  της ανάλογα με το 

κοινό της και τις ανάγκες του. Παρόλα αυτά  υπάρχουν και ορισμένες «παραδοσιακές» 

λειτουργίες, που θα πρέπει να εξυπηρετούνται ανεξαρτήτως κοινού και συνθηκών. Η 

οργάνωση, διαφύλαξη, βιβλιοδέτηση και συντήρηση των συλλογών της, η πρόσκτηση 

υλικού, η περιγραφική και θεματική ευρετηρίασή του, η ταξιθέτηση, ταξινόμηση και 

καταλογογράφηση των τεκμηρίων αποτελούν βασικές υπηρεσίες μιας τυπικής βιβλιοθήκης 

προηγούμενων δεκαετιών (Γερόλιμος, 2008). Σε αυτές τις υπηρεσίες προστίθενται  ο 

δανεισμός υλικού, το αναγνωστήριο και η παροχή βοήθειας στους χρήστες για την 

αξιοποίηση πληροφοριών. 

Η διεθνής εμπειρία έχει όμως αποδείξει  ότι οι συμβατικές λειτουργίες δεν είναι πλέον 

επαρκείς∙  η βιβλιοθήκη του 21ου αι. δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, παρά μόνο όταν αφενός 

μεν συνειδητοποιήσει τη σύγχρονη πραγματικότητα, που έχει δημιουργήσει η Κοινωνία 

της Πληροφορίας και της Γνώσης και αφετέρου αποδεχθεί  το νέο ρόλο, που καλείται να 

αναλάβει ως πολιτιστικό ίδρυμα. Η βιβλιοθήκη οφείλει πέρα από το να καλύπτει τις 

ανάγκες γνώσης των χρηστών της και να τους παρέχει τις συνθήκες να εξασφαλίσουν 

πληροφορίες χρήσιμες στην καθημερινότητά τους, να τους ψυχαγωγεί και να τους 

επιμορφώνει ποιοτικά, συνιστώντας ένα ελκυστικό και «ζωντανό» πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διαδικασία μάθησης, ως 

επί το πλείστον από παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας, έχει επίσης οδηγήσει στην ανάγκη 

υιοθέτησης και εφαρμογής νέων αρχών και μέσων για την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού 
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κοινού. Δεδομένου ότι η κοινωνική δικτύωση και ο παγκόσμιος Ιστός έχουν γίνει 

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής πραγματικότητας μιας μεγάλης 

μερίδας χρηστών, το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης, που επιδιώκει έναν 

ενεργητικό ρόλο ως κέντρο διαχείρισης της πληροφορίας, δημιουργικής μάθησης και 

συνοχής του κοινωνικού ιστού, προωθεί δράσεις και δια-δράσεις, που εμπλέκουν 

δημιουργικά το κοινό, αναγνωστικό και μη,  με το δυναμικό περιβάλλον της σε 

συμμετοχικές δραστηριότητες, όπου τα μέλη της κοινότητας ευαισθητοποιούνται, 

επικοινωνούν, «ανακαλύπτουν», εκφράζονται, μαθαίνουν, ανταλλάσσουν εμπειρίες και 

ψυχαγωγούνται με δημιουργικό τρόπο.  

Οι αντιλήψεις αυτές δε θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν το μέλλον του θεσμού και 

στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική πραγματικότητα έχει να επιδείξει 

σημαντικές  προσπάθειες  μετεξέλιξης της Βιβλιοθήκης από παρωχημένο κοινωνικό θεσμό 

σε ενεργό φορέα πολιτιστικής αναφοράς των τοπικών κοινωνιών. Μία εξ αυτών των 

προσπαθειών έγινε από  το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), το οποίο με τις δράσεις και τις 

πρωτοβουλίες του στόχευε στην εξοικείωση των πολιτών από την παιδική τους ηλικία, µε 

τις υπηρεσίες μίας δανειστικής βιβλιοθήκης, ώστε να ανταγωνιστεί ο θεσμός της 

βιβλιοθήκης τις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού και των ψηφιακών μέσων. Το Ε.ΚΕ.ΒΙ., το 

οποίο σήμερα έχει καταργηθεί,  προώθησε την ανάγνωση, μέσα από μια σειρά 

πολύπλευρων δράσεων για τους βιβλιόφιλους κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και 

αναγνωστικών ενδιαφερόντων. Ειδικότερα μάλιστα, προκειμένου να καταγράψει την 

αναγνωστική συμπεριφορά των Ελλήνων, διενήργησε στο παρελθόν τρεις  πανελλήνιας 

εμβέλειας έρευνες, κατά τα έτη 1999 -2004-2010, ώστε να διαπιστώσει τις τάσεις του 

αναγνωστικού κοινού και με βάση τα σχετικά ευρήματα, να σχεδιάσει τις κατάλληλες 

δράσεις για να την καλλιεργήσει και να ενισχύσει τη σχέση αναγνωστών – βιβλιοθηκών. 

  Συγκεκριμένα, η έρευνα του 19992 σε σύνολο 1433 ατόμων, επιβεβαίωσε ότι η σχέση 

αναγνωστικού κοινού - δανειστικής βιβλιοθήκης δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς 

μόλις το 13% των αναγνωστών απάντησαν ότι χρησιμοποιούν ως εγγεγραμμένοι χρήστες - 

μέλη τις υπηρεσίες κάποιας βιβλιοθήκης, ενώ το 30% περίπου εξ αυτών αφορά κυρίως  σε 

φοιτητές και ακολούθως άτομα μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης.  

                                                           
2 www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=426 (πρόσβαση 2/10/2015) 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=426
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Τα ποσοστά της Β' Πανελλήνιας έρευνας «Αναγνωστικής Συμπεριφοράς και 

Πολιτιστικών Πρακτικών» του Ε.ΚΕ.ΒΙ για το 20043 είναι επίσης άκρως απογοητευτικά για 

τη σχέση του ελληνικού κοινού με τις βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, μόλις ένα πολύ χαμηλό 

ποσοστό της τάξεως του 4,7% καταγράφεται να αφορά σε αναγνώστες,  που επιλέγουν τις 

υπηρεσίες μιας δανειστικής βιβλιοθήκης σε συστηματική βάση.  

Πιο ολοκληρωμένη αποδείχτηκε η αντίστοιχη Γ΄ Πανελλήνια έρευνα, που 

πραγματοποίησε το Ε.ΚΕ.ΒΙ. σε συνεργασία με την εταιρεία Metron Analysis το 2010, σε 

δείγμα 1.500 ατόμων άνω των 15 ετών. Σε αυτή παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη αλλαγή 

επί τα βελτίω στη σχέση κοινού-βιβλιοθηκών, καθώς η  επισκεψιμότητα βιβλιοθηκών από 

το αναγνωστικό κοινό καταγράφηκε στο ποσοστό του 19%. 4  

Η αδυναμία αυτή των ελληνικών βιβλιοθηκών να προσεγγίσουν και να 

προσελκύσουν το ευρύ κοινό, πέρα από τα άτομα που ούτως ή άλλως λόγω ιδιότητας ή 

ενασχόλησης (π.χ. φοιτητές) θα επέλεγαν τη χρήση των υπηρεσιών τους, οδήγησε στη 

συνειδητοποίηση ότι για να είναι ο θεσμός βιώσιμος, απαιτείται κατανόηση των αναγκών 

κάθε πολίτη και αλλαγή στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους. Αµεσότητα, συνέπεια, 

ποικιλία και ψυχαγωγική μάθηση αποτελούν λέξεις- κλειδιά για το νέο τύπο βιβλιοθήκης, 

με «φωτεινούς», προσβάσιμους και ευχάριστους χώρους για το κοινό, εξειδικευμένο 

προσωπικό και προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό για την  υποστήριξη των υπηρεσιών 

προς τα μέλη της. 5 

Στην προώθηση αυτού του νέου τύπου βιβλιοθήκης έχει συμβάλει καθοριστικά, 

ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες,  και το Future Library, ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που ιδρύθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας  το 2011, με 

στόχο να «μεταμορφώσει τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας σε μοναδικά κέντρα 

δημιουργικότητας, καινοτομίας και μάθησης» (Κουζέλη, 2015).  

 

                                                           
3 http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2909&cnode=424 (πρόσβαση  

    2/10/2015) 

4 http://www.ekebi.gr/appdata/documents/erevnes/anagn2010/KefalaioIII.pdf, (πρόσβαση 2/10/2015) 

5 Αβούρη Νατάσα, ∆αλακόρα Νάγια, Πιτσάκη Ειρήνη, Βιβλία- Βιβλιοθήκες, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

   (ΚΕΕ), http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3469/1033.pdf  (πρόσβαση 2/10/2015) 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2909&cnode=424
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/erevnes/anagn2010/KefalaioIII.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3469/1033.pdf
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1.4. Το δίκτυο Βιβλιοθηκών Future Library 

1.4.1. Η φυσιογνωμία του δικτύου 6 

Το Δίκτυο Βιβλιοθηκών Future Library έχει μια πορεία μόλις τεσσάρων χρόνων. 

Παρόλα αυτά στο τόσο σύντομο διάστημα δραστηριοποίησης του στο χώρο των Ελληνικών 

Βιβλιοθηκών, έχει κατορθώσει να ανανεώσει, να επαναπροσδιορίσει και να ενισχύσει  το 

ρόλο των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών, που έχουν ενταχθεί σε αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, στο περιβάλλον της δημόσιας βιβλιοθήκης της Βέροιας 

δημιουργήθηκε, όπως ήδη αναφέρθηκε, το Φεβρουάριο του 2011 η αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Κοινωνικών 

Δικτύων», αρχικά με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος. Το 

έναυσμα για το project αυτό είχε δοθεί την προηγούμενη χρονιά, όταν η Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας  υπήρξε ο αποδέκτης για το 2010 του Βραβείου «Πρόσβαση στη 

Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Σκοπός της δωρεάς του  Ιδρύματος Στ. 

Νιάρχος υπήρξε η σύσταση και λειτουργία ενός βιώσιμου δικτύου βιβλιοθηκών ανά την 

επικράτεια, το οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να συνδεθεί με την Εθνική Βιβλιοθήκη, με 

στόχο να καταστήσει το θεσμό των Βιβλιοθηκών βιώσιμο στις σύγχρονες συνθήκες, να 

ενδυναμώσει το ρόλο τους και σταδιακά να μετατρέψει τις δημόσιες και δημοτικές 

βιβλιοθήκες της χώρας σε ενεργά κέντρα βιωματικής μάθησης, δημιουργικότητας και 

διάδρασης με το κοινό τους.  

Στην πορεία, στους  βασικούς χρηματοδότες προστέθηκαν το Κοινωφελές Ίδρυμα 

Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) 7  και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Competitiveness 

and Innovation framework program). 

                                                           
6 www.futurelibrary.gr, www.snf.org, www.libver.gr,  http:// www.gatesfoundation.org , (πρόσβαση 21/9/2015) 

 
7 Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. συμμετέχει από το 2012 στο πενταετές πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Future 

Library, ενισχύοντας εκατόν δεκαεπτά βιβλιοθήκες ανά την επικράτεια. Η συμμετοχή του Ιδρύματος στην 

προσπάθεια συνίσταται στον εμπλουτισμό με νέες και παλαιές εκδόσεις επιλεγμένων περιφερειακών 

βιβλιοθηκών. Το Ίδρυμα συγκεντρώνει βιβλία από ιδιώτες, τα οποία προωθεί προς βιβλιοθήκες (δημόσιες, 

δημοτικές, ιδρυμάτων κ.λπ.) και πολιτιστικούς φορείς σε όλη τη χώρα. http://www.kikpe.gr/social-

affairs/libraries-support-programme/collaboration-library (πρόσβαση 5/10/2015) 

http://www.futurelibrary.gr/
http://www.snf.org/
http://www.libver.gr/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.kikpe.gr/social-affairs/libraries-support-programme/collaboration-library
http://www.kikpe.gr/social-affairs/libraries-support-programme/collaboration-library
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Με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς της Πολιτιστικής Διαχείρισης, 

των Νέων Τεχνολογιών και ψηφιακών υπηρεσιών (digital services), των στρατηγικών 

προσέλκυσης και ανάπτυξης κοινού (audience development),  της προώθησης και 

επικοινωνίας, της φιλαναγνωσίας 8,  το δίκτυο συνεργάζεται  ήδη με 140 βιβλιοθήκες στην 

Ελλάδα, 11 οργανισμούς  στα Βαλκάνια 9, καθώς και 850 ακόμη βιβλιοθήκες  στην Ευρώπη  

και τον κόσμο, οι οποίες συμμετέχουν στο παγκόσμιο φόρουμ NEXT LIBRARY 10, που 

δημιουργήθηκε το 2009 από το δίκτυο δημόσιων και δημοτικών Βιβλιοθηκών της 

περιφέρειας του Aarhus της Δανίας, με σκοπό να προωθήσει καινοτόμες ιδέες και βέλτιστες 

πρακτικές για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών του 21ου αι.11 

Το 2015 το FUTURE LIBRARY εντάχθηκε στο Δίκτυο INELI-Balkans, όπου σε 

συνεργασία με έντεκα οργανισμούς σε Αλβανία (Αλβανική Ένωση Βιβλιοθηκονόμων), 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Ομοσπονδία - Δημόσια και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη “Dervis 

Susic” Tuzla), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Σερβική Δημοκρατία - Εθνική και Πανεπιστημιακή 

Βιβλιοθήκη της Σερβικής Δημοκρατίας), Βουλγαρία (Βουλγαρική Ένωση Βιβλιοθηκονομίας 

και Πληροφόρησης), Κροατία (Δημόσια Βιβλιοθήκη Rijeka), FYROM(Οργανισμός 

INNOVA Lib), Κόσσοβο (Οργανισμός Eventor Hub), Μαυροβούνιο (Ένωση 

Βιβλιοθηκονόμων Μαυροβουνίου), Ρουμανία (Εθνική Βιβλιοθήκη Ρουμανίας), Σερβία 

(Δημοτική Βιβλιοθήκη Βελιγραδίου) και Σλοβενία (Οργανισμός Zavod Jara), το δίκτυο έχει 

                                                                                                                                                                                                   
 
8 Μία δυναμική ομάδα επτά νέων επιστημόνων, εξειδικευμένων στις Νέες Τεχνολογίες και το Πολιτιστικό 

Μάνατζμεντ, έξι εκπαιδευτών σε θέματα ανάγνωσης, εικαστικής αγωγής, μουσικοπαιδαγωγικής και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εννέα πρωτοπόρων υπαλλήλων βιβλιοθηκών (Ενημερωτικό έντυπο 

«Απολογισμός Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2014 Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο», FUTURE 

LIBRARY –ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ, Πηγή: Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου) 

 

9 Βλ. ακολούθως δίκτυο INELI-Balkans 

 

10  Το φόρουμ συνεργάζεται με βιβλιοθήκες στην Αυστραλία, την Αυστρία, το Μπουτάν, την Μποτσουάνα, τη 

Βουλγαρία, την Μπουργκίνα Φάσο, τον Καναδά, την Κίνα, την Κολομβία, την Κροατία, την Αίγυπτο, τα 

νησιά Φερόες, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Ισλανδία, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιταλία, τη 

Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Νέα Ζηλανδία, το Νεπάλ, την Ολλανδία, τη 

Νορβηγία, την Πολωνία το Κατάρ, τη Σιγκαπούρη, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Ουγκάντα, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, το Βιετνάμ (η σειρά αναφοράς των χωρών είναι τυχαία) 

11 http://www.nextlibrary.net/ (πρόσβαση  5/10/2015) 

 

http://www.nextlibrary.net/
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ως στόχο να δημιουργήσει ένα υψηλών δυνατοτήτων μοντέλο δημόσιας βιβλιοθήκης στην 

περιοχή των Βαλκανίων, μέσω της διάδοσης γνώσης, της συνεργασίας, του πειραματισμού, 

της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καινοτόμων ιδεών.  Το INELI-Balkans προβλέπεται να 

λειτουργήσει ως μοναδική πλατφόρμα, που θα  κινητοποιήσει και θα δικτυώσει τις 

δημιουργικές πρωτοβουλίες των πολιτών, αλλά και τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν 

τις δημόσιες βιβλιοθήκες των Βαλκανίων, με στόχο  να ενισχύσει την ανθρώπινη 

εξωστρέφεια και ευελιξία, στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνική, πολιτιστική και 

οικονομική ανάπτυξη των λαών.12 

 

 

1.4.2   Το όραμα και οι στόχοι του δικτύου FUTURE LIBRARY 13    

 

«Οι Βιβλιοθήκες είναι κάτι παραπάνω από νούμερα, πληροφορίες ή συλλογές….  

είναι πάνω απ’ όλα χώροι που ενώνουν ανθρώπους και ιδέες στις τοπικές κοινωνίες. 

 Είναι σημεία αναφοράς όπου οι άνθρωποι ανταλλάσουν γνώση, σοφία, σκέψεις  

με ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη» 

Richard Watson 

 

Η φιλοσοφία και το όραμα του δικτύου FUTURE LIBRARY είναι η δημιουργία 

βιβλιοθηκών προσβάσιμων σε όλους τους πολίτες, ανοιχτών σε νέους τομείς και καινοτόμες 

ιδέες, βιβλιοθηκών που τολμούν να πειραματιστούν με «ασυνήθιστες» διασυνδέσεις και 

πρωτοποριακές υπηρεσίες για το κοινό τους, βιβλιοθηκών που  γνωρίζουν τη δύναμη της 

συνεργασίας και την αξιοποιούν με κάθε ευκαιρία, προκειμένου να  προωθήσουν τη 

δημιουργικότητα, τη φιλαναγνωσία, τη διαδικτυακή μάθηση, τη βιωματική εμπειρία και τη 

διάδραση με τα μέλη τους.  

                                                           
12 http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans/(πρόσβαση  5/10/2015) 

 
13 www.futurelibrary.gr, www.snf.org, www.libver.gr,  http:// www.gatesfoundation.org,  

     hub.futurelibrary.gr  (πρόσβαση  21/9/2015) 

 

 

http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans/
http://www.futurelibrary.gr/
http://www.snf.org/
http://www.libver.gr/
http://www.gatesfoundation.org/
http://hub.futurelibrary.gr/
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 «Ο στόχος του Future Library είναι η δημιουργία ενός εύρωστου και βιώσιμου δικτύου 

δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

τοπικών κοινωνιών για ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, δια βίου μάθηση, κοινωνικοποίηση και στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών…» υποστήριζε το 2011, στο ξεκίνημα του δικτύου,  ο Διευθυντής 

της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας κ. Ιωάννης Τροχόπουλος, προσθέτοντας ότι το 

FUTURE LIBRARY ευελπιστεί να αποτελέσει ένα «μικρό δίκτυο βέλτιστης πρακτικής… να 

μεταφέρει το καλό παράδειγμα μαζί με άλλες καλές πρακτικές και σε άλλες πόλεις, ώστε να ενταχθούν 

στην προσπάθεια οι νέοι, τα εθελοντικά σωματεία και να συστρατευτεί η δημιουργική κοινότητα της 

χώρας». Η φιλοσοφία αυτή έρχεται να συμπληρώσει την άποψη του κου Τροχόπουλου ότι ο 

«πολιτισμός δεν είναι ευθύνη μόνο της Πολιτείας, είναι και πρέπει να είναι υπόθεση όλων των 

πολιτών», ώστε η σύγχρονη Βιβλιοθήκη να τεθεί στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως μια 

νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.14 

Με τη μορφή που εξακολουθούν να λειτουργούν πολλές δημόσιες και δημοτικές 

βιβλιοθήκες της χώρας, υπηρετώντας μόνο τις παραδοσιακές λειτουργίες τους θυμίζουν 

«δεινόσαυρους» ξεχασμένους στη σύγχρονη εποχή. Παραμένουν ένας θεσμός με αξία ως 

ιστορικό στοιχείο, αλλά δεν έχουν καμία σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνία των πολιτών. 

Οι βιβλιοθήκες πρέπει να αποδείξουν έμπρακτα τη χρησιμότητά τους στην τοπική 

κοινωνία, όπου λειτουργούν, μέσα από γόνιμες συνέργειες με τοπικούς  πολιτιστικούς 

φορείς, μέσα από δημιουργικές δράσεις για τους χρήστες κάθε ηλικίας – και κυρίως τους 

νέους, που δεν αποτελούν το κλασσικό κοινό μιας βιβλιοθήκης-, μέσα από την εφαρμογή 

και υλοποίηση επίκαιρων υπηρεσιών, που στόχο έχουν να εκπληρώσουν τις ανάγκες όλων 

των χρηστών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, θέλοντας να ζωντανέψει τις βιβλιοθήκες, 

επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο τους και θέλοντας να τις επανακυρώσει προσφέροντάς τους 

κοινωνική και πολιτιστική αξία, το δίκτυο FUTURE LIBRARY πρότεινε την οργάνωση μιας 

«Καλοκαιρινής εκστρατείας», καθιστώντας τις βιβλιοθήκες που συμμετείχαν στο εν λόγω 

πρόγραμμα, χώρους δημιουργικής δραστηριοποίησης και τόπους  διάδρασης ανθρώπων 

                                                           
14 Future Library- Οι βιβλιοθήκες εκπαιδεύονται, http://parallaximag.gr/reportage/future-library-oi-

vivliothikes-ekpaideyontai (πρόσβαση 23/9/2015) 

 

http://parallaximag.gr/reportage/future-library-oi-vivliothikes-ekpaideyontai
http://parallaximag.gr/reportage/future-library-oi-vivliothikes-ekpaideyontai
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και ιδεών. Με δεδομένο ότι η εν λόγω διατριβή επικεντρώνεται εν πολλοίς στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, στην επόμενη ενότητα αυτό αναλύεται διεξοδικότερα. 

 

1.4.3 Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία του FUTURE LIBRARY 15 

 

«Μια ανοικτή, εξωστρεφής βιβλιοθήκη, 

 είναι μία καλύτερη βιβλιοθήκη» 

FUTURE LIBRARY 

 

Με δεδομένο ότι η καλοκαιρινή περίοδος είναι πρόσφορη για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και επιμορφωτικές δράσεις, που θα μπορούσαν είτε να απευθύνονται 

αποκλειστικά και κατά περίπτωση μεμονωμένα σε άτομα νεαρής ή και μεγαλύτερης 

ηλικίας, είτε θα μπορούσαν να προσφέρονται για γόνιμη επικοινωνία και συμμετοχή 

διαφορετικών γενεών,  το δίκτυο πρότεινε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2102 την 

οργάνωση μιας καλοκαιρινής εκστρατείας ταυτόχρονα σε όλες τις βιβλιοθήκες, που 

συμμετείχαν σε αυτό, φιλοδοξώντας αφενός να τις καταστήσει σημεία πολιτιστικής 

αναφοράς των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου να δημιουργήσει πολιτισμικές διαδρομές, 

δίκτυα και δεσμούς, τόσο μεταξύ των κατά τόπους πολιτών, όσο και μεταξύ του 

ανθρώπινου δυναμικού των βιβλιοθηκών ανά την επικράτεια.   

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και προωθήθηκαν από το δίκτυο, είχαν ως 

σκοπό να αποτελέσουν το εφαλτήριο για νέες ανακαλύψεις, νέους τρόπους έκφρασης και 

πειραματισμούς, νέες μορφές ψυχαγωγίας και ταυτόχρονα προσέγγισης της γνώσης, που δε 

θα περίμεναν οι χρήστες από μία μέχρι πρότινος «συμβατική» βιβλιοθήκη. Παράλληλα, οι 

                                                           

15 http://about.futurelibrary.gr/el/ και «Το Future Library δίνει ζωή στις δημόσιες βιβλιοθήκες της 

Ελλάδας», 12.07.2014, http://popaganda.gr/future-library-dini-zoi-stis-dimosies-vivliothikes-tis-elladas/ 

(πρόσβαση  18/9/2015) 

 
 

http://about.futurelibrary.gr/el/
http://popaganda.gr/future-library-dini-zoi-stis-dimosies-vivliothikes-tis-elladas/
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δράσεις έδιναν την ευκαιρία στο κοινό να μυηθεί στον κόσμο των βιβλίων, να γνωρίσει τις 

συλλογές των βιβλιοθηκών, να διαβάσει και να δανειστεί υλικό και να ψυχαγωγηθεί 

ποιοτικά μέσω της δημιουργίας και του «παιχνιδιού».  

H 1η Καλοκαιρινή  εκστρατεία λοιπόν, με τίτλο «Διαδρομές με πυξίδα τη 

Βιβλιοθήκη» έλαβε χώρα σε 72 βιβλιοθήκες του δικτύου και συμπεριέλαβε 1.450 

εκδηλώσεις, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους 26.000 συμμετέχοντες να παίξουν, να 

παρακολουθήσουν θεατρικές και εικαστικές δραστηριότητες με άξονα τα βιβλία, να 

πειραματιστούν, να φωτογραφήσουν, να φτιάξουν μικρές ταινίες, να μοιραστούν 

μοναδικά ταξίδια στην πόλη και τον κόσμο.  «Τι συμβαίνει όταν ο Οδυσσέας συναντά τον 

Πικάσο; Πώς κατασκευάζουμε το δικό μας μουσικό όργανο και τη δική μας κλεψύδρα; 

Ποιος θα πλάσει μια ιστορία με τις δικές του φωτογραφίες από τη γειτονιά του; Τι ψάχνουν 

οι συντελεστές του Θεάτρου Πόρτα ανάμεσα στα βιβλία μας; Πώς μαθαίνουμε ένα βιβλίο 

μέσα από την παντομίμα; Ποιος συγγραφέας έρχεται στη βιβλιοθήκη για να μας δείξει πώς 

να σκαρώνουμε ιστορίες στο χαρτί;» είναι τα θέματα ορισμένων μόνο από τις 

επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου για το καλοκαίρι του 2012 (Πρωτοψάλτου, 2012).  

Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η εκστρατεία από το ξεκίνημά της κιόλας, οδήγησε την 

ομάδα του FUTURE LIBRARY να την καθιερώσει και να την καταστήσει θεσμό τα επόμενα χρόνια. 

Η 2η Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο «Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος» 

κατέγραψε  ακόμη πιο αισιόδοξα επίπεδα δραστηριότητας και συμμετοχής. Ειδικότερα, 

οργανώθηκαν περισσότερες από 3470 εκδηλώσεις σε 64 δήμους σε όλη τη χώρα, σε 103 

δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, με τη συμμετοχή 438 ενεργών εθελοντών, οι οποίοι 

επιμόρφωσαν και παράλληλα ψυχαγώγησαν 67.200 παιδιά και 16.400 ενήλικες με ένα 

πολυεπίπεδο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.16 Πειράματα, θεατρικά παιχνίδια, κυνήγι 

θησαυρού, εργαστήρια ρομποτικής, μαθήματα φωτογραφίας, περιβαλλοντικές δράσεις και 

εικαστικές εκδηλώσεις, όπου  “Η κεντρική ιδέα δεν είναι απλώς το χρώμα”, όπως σημειώνει η 

Ειρήνη Βοκοτοπούλου, υπεύθυνη για το σχεδιασμό του θεσμού της καλοκαιρινής 

εκστρατείας, “αλλά η πολυχρωμία που παραπέμπει ευθέως στην πολυφωνία, και την ποικιλία των 

εκδηλώσεων και εργαστηρίων που καλούνται να οργανώσουν οι βιβλιοθήκες, από την Ιστορία και τη 

Φυσική μέχρι τη λογοτεχνία και τις Τέχνες, με άξονα τα βιβλία και την ανάγνωση, αναδεικνύοντας τη 

                                                           
16 Ενημερωτικό έντυπο «Απολογισμός Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2013    Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι    

πολύχρωμος»,FUTURE LIBRARY –ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ, Πηγή: Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου) 
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δημιουργικότητα και τη δυναμική τους. Οι δραστηριότητες αυτές θα αποτελέσουν για τα παιδιά 

αφετηρία για νέους τρόπους έκφρασης, ψυχαγωγίας, πειραματισμού και προσέγγισης της γνώσης”.17 

Στην 3η Καλοκαιρινή Εκστρατεία που οργανώθηκε το 2014, οι αντίθετοι κόσμοι 

συναντήθηκαν στις 140 βιβλιοθήκες του δικτύου, στα πλαίσια των δράσεων με γενικό θέμα  

«Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το αντίθετο!». Μια μέρα με φως και σκοτάδι, η μέρα του άγριου 

και του ήμερου, η μέρα της αρχής και του τέλους, η μέρα του κρύου και του ζεστού και 

πολλές άλλες δράσεις, άντλησαν τη θεματική τους  από τους αντίθετους κόσμους που μας 

περιβάλλουν, με αφετηρία τις συλλογές των βιβλιοθηκών, με  στόχο την προώθηση της 

ανάγνωσης και της δημιουργικότητας. Αφηγήσεις, παντομίμα, πειράματα, κυνήγι χαμένου 

θησαυρού, εικαστικά εργαστήρια, ταξινομήσεις μέσα στη βιβλιοθήκη, ανάποδες 

εξιστορήσεις, ανταλλακτικά παζάρια, παιχνίδια μνήμης και παρατηρητικότητας, 

εργαστήρια κατασκευών και φωτογραφίας, χαρτογραφήσεις και μουσικά εργαστήρια είναι 

μερικές από τις δράσεις της καλοκαιρινής εκστρατείας του 2014.18 

Το καλοκαίρι του 2015, η Εκστρατεία για την προώθηση της ανάγνωσης και της 

δημιουργικότητας οδήγησε το κοινό στους μαγικούς κόσμους που κρύβονται στη 

βιβλιοθήκη. Με τίτλο «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…είναι ένας τόπος ανακαλύψεων», 

παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, κλήθηκαν να ανακαλύψουν μέσα από δραστηριότητες, 

εκδηλώσεις και εργαστήρια τους ποικίλους ρόλους που μπορεί να έχει μία βιβλιοθήκη, 

κρυψώνας  θησαυρών,  μηχανή του χρόνου, χάρτης, μουσείο, καράβι, εργαστήριο 

πειραμάτων,  κουφάλα σ' ένα δέντρο παραμυθιών.  

Από το καλοκαίρι του 2012 λοιπόν μέχρι το καλοκαίρι του 201419, περισσότερα από 

200.000 μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά, αλλά και ενήλικες, σε όλη την Ελλάδα, είχαν την 

τύχη να  συμμετάσχουν στις 8.402 δράσεις που φιλοξενήθηκαν σε 140 δημόσιες και 

δημοτικές βιβλιοθήκες σε εκατό πόλεις σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής 

Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας του FUTURE LIBRARY, με μοναδικό κοινό 

                                                           
17    Δελτίο Τύπου FUTURE LIBRARY, «Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος», 13/6/2013, 

www.futurelibrary.gr 

18 Ενημερωτικό έντυπο «Απολογισμός Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2014    Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το  

   αντίθετο», FUTURE LIBRARY –ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ, Πηγή: Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου) 

19 Επίσημος απολογισμός πανελλαδικά της Καλοκαιρινής εκστρατείας 2015  για το σύνολο των δημόσιων και   

    δημοτικών βιβλιοθηκών του δικτύου δεν έχει καταγραφεί έως τη συγγραφή του παρόντος. 

 

http://www.futurelibrary.gr/
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στόχο να γίνουν οι βιβλιοθήκες μέρος της καθημερινής δραστηριότητας όλων των πολιτών 

(Σελλά, 2014).  

Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της εκστρατείας πέρα από την επαφή του κοινού με 

το βιβλίο, που ήταν αναμφισβήτητα πρωταρχικής σημασίας, ήταν η ενεργοποίηση πολλών 

μελών, ώστε να γίνουν οι ίδιοι δωρητές υλικού για τις ανάγκες των δράσεων και τον 

εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών (π.χ. βιβλία και εξοπλισμός), καθώς και η συμμετοχή 

πολλών δεκάδων εθελοντών, πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν ως απλοί συμμετέχοντες 

σε μία δράση και στην πορεία επιδίωξαν μία πιο ενεργή εμπλοκή με τη βιβλιοθήκη και 

τελικά αποτέλεσαν στην πορεία των χρόνων δυναμικά μέλη της μεγάλης αυτής ομάδας 

εμψυχωτών – εθελοντών του δικτύου. Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στο 

γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες του δικτύου απόκτησαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην 

περιφέρειά τους, με συνακόλουθη αφενός την αύξηση των μελών- χρηστών τους και 

αφετέρου την επισκεψιμότητα τους από σχολικές ομάδες καθόλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους, προκειμένου για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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1.5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:  

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

  

 
1.5.1  Ταυτότητα του Φορέα 
 

 Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου ιδρύθηκε το 1962 σαν Ν.Π.Δ.Δ  (Βασιλικού 

Διατάγματος Φ.Ε.Κ. 19 τ.Α'). Από το 1984 έως το 2011 αποτέλεσε τμήμα του Ν.Π. 

«Πνευματικό- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων».  Από τις 16 Ιουνίου 2011 αποτελεί 

τμήμα του νέου  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 20, το οποίο διοικείται από δεκαπενταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, που λαμβάνει τις αποφάσεις για όλα τα διοικητικά και λειτουργικά 

θέματα της. Η Βιβλιοθήκη απασχολεί τρεις βιβλιοθηκονόμους, δύο εμψυχωτές 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μία μουσικό και μία αρχαιολόγο) και στηρίζεται από 

διαφόρων ειδικοτήτων εθελοντές,  που  σχεδιάζουν ή συνδράμουν ποικίλες επιμορφωτικές 

δράσεις, που υλοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Η βιβλιοθήκη  από την ίδρυσή της στεγάστηκε προσωρινά σε διάφορα κτίρια του Δήμου, 

καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Από το 2001 μεταστεγάστηκε και έκτοτε λειτουργεί σε 

ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο (οδός Πυλαρινού 84), περιλαμβάνοντας τα εξής τμήματα : 

 Κεντρικό βιβλιοστάσιο  

 Τμήμα λογοτεχνίας 

 Παιδικό τμήμα ( ένας φιλόξενος  χώρος για χρήστες  4-16 ετών) 

 Media Lab ( ένας ελκυστικός χώρος δημιουργικότητας, που δημιουργήθηκε από το 

Future Library το φθινόπωρο του 2013, με την αποκλειστική χρηματοδότηση του 

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και όπου μπορεί το κοινό να κάνει την παραγωγή και 

επεξεργασία ενός βίντεο, να καταγράψει μια ψηφιακή ιστορία, να ηχογραφήσει ένα 

ραδιοφωνικό σποτ ή ακόμη και το δικό του τραγούδι, να κάνει μία κλειστή 

                                                           
20 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΦΕΚ  2685/ 3 Οκτωβρίου 2012, αριθμ. Απόφασης 4301 «Έγκριση της 

αριθμ. 14/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» Νομού Κορινθίας που αφορά την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του. 
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συνάντηση ή απλά να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χαλαρώνοντας παράλληλα σε 

ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. To MEDIA Lab στοχεύει να δώσει λύσεις και 

διεξόδους κυρίως σε εφήβους, μαθητές, φοιτητές, νέους επαγγελματίες, ανέργους και 

μετανάστες, προσφέροντας τους υπηρεσίες,  που έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη 

της δημιουργικότητάς τους. 

Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε από μεγάλες σε 

αριθμό δωρεές (ιδιωτικές συλλογές) και στην πορεία, από το 1985 και εξής συμπληρώθηκε 

και εμπλουτίστηκε κυρίως με αγορές έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και 

μεμονωμένες δωρεές ιδιωτών. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της αριθμεί 6715 

εγγεγραμμένους χρήστες, περισσότερους από 50.000 τόμους βιβλίων, αξιόλογο αριθμό 

περιοδικών, βιντεοταινιών, cd-roms  και  Dvds. Επίσης διατηρεί αρχείο τοπικών και 

Αθηναϊκών εφημερίδων, καθώς και τεκμήρια που αφορούν στην τοπική ιστορία. 

Στον ακόλουθο πίνακα 1 παρουσιάζονται σχηματικά οι συλλογές της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Κορίνθου. 

 

             1981 – 1984 
 

    1994                      1985-  ΣΗΜΕΡΑ 

 

Α’ ΘΜΙΑ – Β’ ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΙΔΙΩΤΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΦΗ ΚΟΛΛΙΑ 

 
 

4968    τόμοι 
βιβλίων 

  

 

ΔΩΡΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΟΥΚΗ 

 8678  τόμοι 

βιβλίων 

 

 
 

ΑΓΟΡΕΣ -  ΔΩΡΕΕΣ 
 

   
37.702   τόμοι 

βιβλίων 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΩΝ 

 
 
 

  

          51.348 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Διαχρονική εξέλιξη των συλλογών βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου 
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1.5.2  Υπηρεσίες του Τομέα Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων του ΚΕ.Π.Α.Π.21 

 Η Βιβλιοθήκη Κορίνθου ως τμήμα του Τομέα Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων του ΝΠ       

« ΚΕ.Π.Α.Π.» Δήμου Κορινθίων βάσει του ΦΕΚ σύστασης της οφείλει να:  

• Φροντίζει για τη αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης και των περιφερειακών βιβλιοθηκών του ΝΠΔΔ. 

• Παρέχει υπηρεσίες δανειστικής βιβλιοθήκης. 

• Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού και   

μεριμνά για τον εμπλουτισμό των συλλογών της με πάσης φύσεως έντυπο υλικό, 

βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, χάρτες κ.ά., με αγορές, ανταλλαγές 

πολλαπλών αντιτύπων με άλλες Βιβλιοθήκες ή Ιδρύματα, καθώς και δωρεές. 

• Φροντίζει για την περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση, ευρετηρίαση, 

καθώς και ταξινόμηση του έντυπου και μη υλικού.  

• Μεριμνά για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη εν γένει των συλλογών, 

καθώς και την απόσυρση φθαρμένου υλικού.  

• Παρακολουθεί τις συνδρομές των βιβλιοθηκών σε εφημερίδες και περιοδικά και   

εισηγείται την αγορά νέων τίτλων. 

• Μεριμνά για την ψηφιοποίηση τόμων τοπικού ενδιαφέροντος,, σπάνιων εκδόσεων 

και αρχειακού υλικού.  

• Προωθεί το έργο και τις δράσεις της, για να προσελκύσει νέα μέλη. 

• Υλοποιεί προγράμματα φιλαναγνωσίας, για την ενδυνάμωση της αναγνωστικής 

συνήθειας στα παιδιά από μικρή ηλικία. 

•  Εκπονεί  επιμορφωτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα,  διοργανώνει εκδηλώσεις 

(εκθέσεις έντυπου – και μη – υλικού, βιβλίων, συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, 

βιβλιοπαρουσιάσεις), με στόχο τη μόρφωση και την ενημέρωση των μελών και του 

συνόλου των δημοτών.  

                                                           
21 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΦΕΚ  2685/ 3 Οκτωβρίου 2012, αριθμ. Απόφασης 4301 «Έγκριση της 

αριθμ. 14/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» Νομού Κορινθίας που αφορά την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του. 
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•  Συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σχολεία για την προβολή 

του βιβλίου και του πολιτισμού.  

• Παρέχει ειδικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση κοινωνικά ευπαθών ομάδων (άτομα 

με αναπηρίες, μειονότητες, μετανάστες, κρατούμενοι).  

 

1.5.3.  Εκπαιδευτική πολιτική της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου:  Το παράδειγμα της 

Καλοκαιρινής Εκστρατείας 

Κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων από όλη 

την περιφέρεια της  Κορινθίας, παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, τα οποία υλοποιούνται καθημερινά κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς. Τα θέματα των δράσεων είναι ποικίλα και αφορούν στην τοπική  

Ιστορία και αρχαιολογία, στην Αρχαία Ελλάδα (δραματοποίηση),  στις Τέχνες (μουσική-

ζωγραφική), στο θέατρο και τον κινηματογράφο, στην αστρονομία και άλλα γνωστικά 

αντικείμενα. Έχουν ως σκοπό να προβάλουν την αξία της  φιλαναγνωσίας, να 

επιμορφώσουν με εμπνευσμένες μεθόδους τα παιδιά, να τους καλλιεργήσουν τη φαντασία 

και υψηλό αισθητήριο και να τα ψυχαγωγήσουν μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργία. 

Τα προγράμματα αυτά έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και 

συγκεκριμένα από την ένταξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο δίκτυο FUTURE LIBRARY, 

οπότε και άνοιξαν νέες προοπτικές και δυνατότητες για τη Βιβλιοθήκη υπό την 

καθοδήγηση ειδικών εμψυχωτών – εκπαιδευτών του δικτύου. 

Η Βιβλιοθήκη Κορίνθου συμμετέχει στο φιλόδοξο project της Καλοκαιρινής 

Εκστρατείας του FUTURE LIBRARY ήδη από το καλοκαίρι του 2012. Εμπνεύστηκε από το 

όραμα του δικτύου, το υιοθέτησε και έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στην προσπάθειά της 

να αναμορφώσει τη βιβλιοθήκη σε ένα πολιτιστικό χώρο εξωστρεφή, προσιτό και 

προσβάσιμο για κάθε δημότη. Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας ήταν μεγάλη, ήδη 

από την αρχή, του πρωτόγνωρου για τα δεδομένα της Κορίνθου εγχειρήματος αυτού και το 

αποτέλεσμα ήταν η διοργάνωση 38 δράσεων, η συμμετοχή 40 εθελοντών – εμψυχωτών με 
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διάφορες ειδικότητες και κυρίως οι 705 συμμετοχές παιδιών ηλικίας 2 έως 15 ετών.22  

Διαπολιτισμικός διάλογος, μυθολογία, ιστορία και αρχαιολογία, περιβάλλον, οικολογία 

και βιολογικά προϊόντα, εικαστικά, επιστήμες, μουσική και θέατρο, υπήρξαν οι θεματικές 

ενότητες, που κάλυψαν οι δράσεις του 2012, δίνοντας ζωντάνια στο «σιωπηλό» κόσμο της 

Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. 

Συγκεκριμένα, παιδιά από όλες τις γειτονιές της Κορίνθου, με χώρες καταγωγής από 

την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική ταξίδεψαν στις γλώσσες, 

στους μύθους στις γεύσεις και στις παραδόσεις των χωρών τους. Ταξίδεψαν μέσα από 

κατάλληλα επιλεγμένα βιβλία, στο παρελθόν, στα χρόνια του μυθικού Πήγασου και της 

Μήδειας, στα χρόνια του Περίανδρου, του Διογένη και του Αλέξανδρου, αλλά και στο 

μέλλον της φυσικής και των μαθηματικών. Στο Αρχαίο λιμάνι παρατήρησαν και 

κατέγραψαν τη ζωή των πουλιών και εκπαιδεύτηκαν στη χρήση της πυξίδας. Στον «Κήπο 

της Αφθονίας» γνώρισαν τις ήπιες μεθόδους καλλιέργειας της γης και τη σημασία της 

διατήρησης και διάδοσης παραδοσιακών σπόρων. Περπάτησαν στην Αρχαία Δίολκο ως τη 

σύγχρονη Διώρυγα. Έγιναν μικροί αρχαιολόγοι συμμετέχοντας σε ανασκαφή και γλύπτες 

στη Δημοτική Πινακοθήκη. Ταξίδεψαν στο χώρο της φαντασίας με τους ήρωες των βιβλίων, 

γνώρισαν τις μουσικές του κόσμου και έγιναν για λίγο ηθοποιοί, συμμετέχοντας σε 

θεατρικές δραστηριότητες.   

Το επόμενο καλοκαίρι, οι χρήστες- μέλη γνώριζαν ήδη για την καλοκαιρινή 

εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, με σκοπό την προώθηση της 

φιλαναγνωσίας , της δημιουργικότητας και καινοτομίας, οπότε και η συμμετοχή του κοινού 

στις 65 δράσεις, που υλοποιήθηκαν, υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη. Ειδικότερα, σε αυτό το 

δεύτερο κύκλο του προγράμματος, συμμετείχαν 1317 παιδιά, 271 ενήλικες και 62 εθελοντές. 

Η μοντέρνα ζωγραφική, το μουσείο των χρωμάτων, η σκακιέρα των βιβλίων, τα ζάρια των 

ιστοριών,  τα θεατροχρώματα του Μπέρτολ Μπρεχτ, του Αριστοφάνη και της Λυσιστράτης, 

μια μέρα στην αυλή του τύραννου Περίανδρου, τα  μονοπάτια του ουρανού, η λέσχη των 

επιτραπέζιων παιχνιδιών στρατηγικής, το ουράνιο τόξο, ο κόκκινος πλανήτης Άρης, η 

                                                           

22 http://libkor.gr/vivliothiki/item/321-deltio_piksida (πρόσβαση 6/10/2015) 
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ερυθρά κηλίδα του Δία και άλλοι χρωματιστοί πλανήτες, η ιστορία των χρωμάτων το φωτο-

κόμικ, το μαύρο βιβλίο των χρωμάτων και το σύστημα Braille, η Οδύσσεια, οι κατασκευές 

με ανακυκλώσιμα υλικά, το κουτί με τις ιστορίες από τη Μαύρη Ήπειρο, οι 

παραμυθοσυνταγές, η χρονογραμμή μιας ιστορίας, η  χορωδία του δάσους, τα ιάματα του 

Ασκληπιού αποτέλεσαν ορισμένες από τις θεματικές ενότητες της εκστρατείας του 2013.   Οι 

επιμορφωτικές αυτές δράσεις εισήγαγαν τα παιδιά στον κόσμο της ζωγραφικής, του 

θεάτρου και του τραγουδιού, των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στρατηγικής, της 

αστρονομίας, της ιατρικής και της βοτανοθεραπείας, της ειδικής αγωγής και της δύναμης 

των αισθήσεων, της ιστορίας και των μύθων, της λογοτεχνίας και του έπους, της 

διαφορετικότητας και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανακύκλωσης και 

της αειφορίας, με αναφορές στα βιβλία από τις συλλογές του παιδικού και εφηβικού 

τμήματος της βιβλιοθήκης.23 

Για το 2014, ο απολογισμός της καλοκαιρινής εκστρατείας υπήρξε επίσης 

εντυπωσιακός. Παιδιά και ενήλικες ψυχαγωγήθηκαν και επιμορφώθηκαν από 28 εθελοντές  

συμμετέχοντας σε 55 δράσεις βασισμένες σε γνωστικά αντικείμενα, που είχαν ήδη 

καθιερωθεί από τις προηγούμενες δύο εκστρατείες και παράλληλα ταξίδεψαν σε νέους 

κόσμους, σχετικούς με το θέμα της εκστρατείας για το καλοκαίρι του 2014, βάσει πάντα των 

οδηγιών και κατευθύνσεων του FUTURE LIBRARY. Μια αναδρομή στο ηλιακό σύστημα 

και τους εξωπλανήτες , το ταξίδι «Από τη Γη στη Σελήνη», η Μυθολογία του Ουρανού, οι 

άθλοι του Ηρακλή, η μέρα του σωστού και του λάθους αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα 

κατά των ναρκωτικών, η χρονογραμμή της Τέχνης «Από τις βραχογραφίες - 

σπηλαιογραφίες 30.000 χρόνων π.Χ μέχρι τα graffiti του 21ου αι.», η παραδοσιακή 

ιαπωνική τέχνη του origami, ένα διαδραστικό ταξίδι με ψηφιακά μέσα στην ιστορία της 

εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή, η χαρτογράφηση του πλανήτη, οι  χάρτες 

πλοίων και αεροπλάνων σε πραγματικούς χρόνους, οι Μέρες Μουσικής, το  “εκκρεμές του 

Νεύτωνα” και ο νόμος δράσης - αντίδρασης, “το Χαρτί που δεν βρέχεται”, “το νερό που 

δεν πέφτει”, “η διάθλαση του φωτός”, απλά πειράματα ηλεκτρισμού και μαγνητισμού, “το 

βρεγμένο κέρμα”, το εργαστήρι φωτογραφίας, η οργάνωση μιας  Παιδικής Μπάντας, το 

Δέντρο της Γνώσης, οι Εφευρέσεις, ο Κόσμος των Φυτών και των Εξερευνήσεων, η Τέχνη της 

                                                           

23http://libkor.gr/vivliothiki/ekdiloseis/archive/itemlist/category/78-kalokairini-ekstrateia-2013   

(πρόσβαση 6/10/2015) 

http://libkor.gr/vivliothiki/ekdiloseis/archive/itemlist/category/78-kalokairini-ekstrateia-2013
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Υφαντικής, επιμόρφωσαν  1282 παιδιά ηλικίας από 4 έως 15 ετών και 267 ενήλικες.24 

(πίνακας 2) 

 

4-6 ετών 7-9 ετών 10-12  ετών 13-15 ετών ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 
450 

 

 
417 

 
362 

 
55 

 
267 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ   Κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων στην  καλοκαιρινή εκστρατεία 201425 

 

Το κάλεσμα για την Καλοκαιρινή εκστρατεία 2015 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Κορίνθου βρήκε ανταπόκριση σε  1113 παιδιά και  310 ενήλικες.26 (πίνακας ΙΙΙ)  

 

 

4-6 ετών 7-9 ετών 10-12  ετών 13-15 ετών ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 
210 

 

 
376 

 
402 

 
125 

 
310 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ   Κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων στην  καλοκαιρινή εκστρατεία 2015 

 Βασισμένη στην ιδέα ότι η Βιβλιοθήκη είναι το σύμπαν, η εκστρατεία πρότεινε μια 

σειρά δράσεων, που θα μετέτρεπαν τη Βιβλιοθήκη σε ποικίλους τόπους και χώρους 

ανακαλύψεων για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Με το σύνθημα λοιπόν «Εδώ δεν είναι 

Βιβλιοθήκη….αλλά ένας ολόκληρος κόσμος», η Βιβλιοθήκη - με τη συνδρομή του 

προσωπικού της και 24 εθελοντών - μετατράπηκε ανάμεσα σε άλλα, σε εργαστήρι κούκλας, 

σε ηλιακό σύστημα,  σε τροχό της Γνώσης, σε πειρατικό καράβι, σε προϊστορικό σπήλαιο, σε 

λέσχη επιτραπέζιων παιχνιδιών, στο Mαγικό Αυλό του Μότσαρτ, σε εργαστήρι μαγικών 

μαθηματικών, σε διάδρομο απογείωσης, σε  Μουσείο Προσωπικοτήτων με τον Άντερσεν 

και το Μ. Αλέξανδρο, στη   Χώρα των Χρωμάτων και της Μουσικής μέσα από τον Μύθο, σε 
                                                           
24 http://libkor.gr/vivliothiki/ekdiloseis/archive/itemlist/category/81-summer2014 (πρόσβαση 6/10/2015) 

25 Καταγεγραμμένα πληροφοριακά στοιχεία των ηλικιακών ομάδων συμμετεχόντων στην εκστρατεία  

    υπήρχαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου μόνο για τη  διετία 2014-2015 

26  Προσωπική συλλογή στοιχείων από το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, καθώς δεν έχει  

     δημοσιευθεί ο επίσημος απολογισμούς για το καλοκαίρι του 2015. 

http://hub.futurelibrary.gr/profiles/blog/e-79
http://hub.futurelibrary.gr/profiles/blog/e-m-4
http://hub.futurelibrary.gr/profiles/blog/6653012:BlogEntry:641999
http://libkor.gr/vivliothiki/ekdiloseis/archive/itemlist/category/81-summer2014
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προστατευόμενο εθνικό δρυμό, σε εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων, στο ατελιέ 

του Πάουλ Κλέε και του Αλέξη Ακριθάκη, στη χώρα της Σκακιέρας, στα CINECITTA 

Studios, σε εργαστήρι ενδυνάμωσης του εαυτού και σε μηχανή του χρόνου, που ταξίδεψε τα 

παιδιά στην Αρχαία Αίγυπτο, στα πλαίσια των 61 δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της εκστρατείας. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

27http://hub.futurelibrary.gr/network/DemotikheVivliothhekeKorhinthoy/content?type=BlogEntry&contex

t=all&page=4 (πρόσβαση 8/10/2015) 

 

 

http://hub.futurelibrary.gr/profiles/blog/e-23
http://hub.futurelibrary.gr/network/DemotikheVivliothhekeKorhinthoy/content?type=BlogEntry&context=all&page=4
http://hub.futurelibrary.gr/network/DemotikheVivliothhekeKorhinthoy/content?type=BlogEntry&context=all&page=4
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2. Εισαγωγή:   Η γενική εικόνα του πεδίου και η μεθοδολογία                      

της αναζήτησης πηγών 

Κατά την αναζήτηση βιβλιογραφικών  πηγών σχετικών με το θέμα της παρούσας 

διατριβής διαπιστώθηκε αφενός μεν ότι ελληνική βιβλιογραφία  αναφορικά με την 

αξιολόγηση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ως χώρου πολιτισμού, μάθησης  και 

ταυτόχρονα ψυχαγωγίας  για το κοινό, μέσω της παροχής ανάλογων υπηρεσιών, είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη και αφετέρου ότι η αντίστοιχη ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρεται 

στη μεγάλη πλειοψηφία της στις κλασσικές υπηρεσίες μιας τυπικής δανειστικής 

βιβλιοθήκης. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία των διεθνών ερευνών δεν καταγράφονται και 

κυρίως δεν αξιολογούνται οι εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές δράσεις, που υλοποιούνται τα 

τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της φιλοσοφίας περί εξωστρέφειας των βιβλιοθηκών και 

ενεργού παρουσίας τους στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα.  

Σημαντικό επίσης στοιχείο, που προκύπτει από την επισκόπηση που 

πραγματοποιήσαμε είναι το γεγονός ότι σε θέματα Υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών για παιδιά 

και εφήβους, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αναδεικνύονται πρωτοπόροι, 

αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υποστήριξης δράσεων για παιδιά και νέους στις 

Βιβλιοθήκες, ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. 

Η σχετική επισκόπηση της βιβλιογραφίας στηρίχθηκε σε αναζήτηση σχετικών 

άρθρων στα εξειδικευμένα ακαδημαϊκά περιοδικά του πεδίου: Library Review, Library & 

Information Science Research, The Journal of Academic Librarianship, International Journal 

of Teaching and Education, Reference Services Review, Health Information and Libraries 

Journal,  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Public Library 

Quarterly, Association for Educational Communications and Technology, Library Trends, 

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Information 

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ                          

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07408188
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07408188
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01676245
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Economics and Policy, European Journal of Operational Research, Government Information 

Quarterly, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Journal of Urban Economics.  

Παράλληλα, αναζητήθηκαν εμπειρικές έρευνες ή βιβλιογραφικές επισκοπήσεις για 

την αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων μέσω της βάσης δεδομένων Google scholar 

χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά «αξιολόγηση», «εκπαιδευτικά προγράμματα», 

«βιβλιοθήκες» ή τις αντίστοιχες λέξεις κλειδιά στα Αγγλικά «evaluation”, “assessment”, 

“education”, “library(ies)”. Με βάση όλη αυτή την αναζήτηση, εντοπίσαμε τις ακόλουθες 

πέντε έρευνες ως τις πλέον αντιπροσωπευτικές του πεδίου, τις οποίες και παρουσιάζουμε 

αναλυτικότερα παρακάτω. Οι λιγοστές αυτές έρευνες εκ των οποίων καμία δεν είναι 

ελληνική, αποτελεί αντανάκλαση του γεγονότος ότι οι σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις είναι 

ένα σχετικά νέο πεδίο μη τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο εξαιτίας της χαλαρής θεσμικής του 

υπόστασης δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί επαρκώς. Ειδικά μάλιστα στον ελληνικό χώρο, δε 

φαίνεται να έχει υπάρξει καμία προγενέστερη ακαδημαϊκή έρευνα με στόχο την 

αξιολόγηση των σχετικών δράσεων. 

 

2.1. Carolynn Rankin-Avril Brock: «Library services for children and young people – an 

overview of current provision, future trends and challenges» 

Οι Rankin και Brock, (2012) στο βιβλίο τους «Library Services for Children and Young 

People: Challenges and opportunities in the digital age»28  συγκεντρώνουν σημαντικά στοιχεία, 

που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει διεθνώς αναφορικά με τη λειτουργία των 

σύγχρονων Βιβλιοθηκών, ενώ παράλληλα  ανοίγουν πεδίο περαιτέρω έρευνας για τον 

αναγνώστη, με το να καταγράφουν σχετικές  μελέτες, που έχουν δημοσιευθεί από άλλους 

ερευνητές. 

 Στο πρώτο μέρος του βιβλίου τους λοιπόν, που αφορά στις Υπηρεσίες των 

Βιβλιοθηκών για παιδιά και νέους, παρουσιάζεται μια επισκόπηση της τρέχουσας 

κατάστασης στο χώρο των Βιβλιοθηκών, καθώς και των μελλοντικών τάσεων και 

προοπτικών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων 

                                                           
28 http://www.booksonix.co.uk/facetpublishing/9781856047128.pdf 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01676245
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0740624X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0740624X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00941190
http://www.booksonix.co.uk/facetpublishing/9781856047128.pdf
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Βιβλιοθηκονόμων και Ιδρυμάτων (IFLA, 2004)29 οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες 

οφείλουν να συμβάλουν στη δημιουργία και ενδυνάμωση της φιλαναγνωσίας στα παιδιά 

από τη νηπιακή τους ηλικία, καθώς και στην ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, όπου δέχονται πληθώρα επιρροών. Σύμφωνα με το Nόμο «περί Δημόσιων 

Βιβλιοθηκών και Μουσείων» (The Public Libraries and Museums Act), που θεσμοθετήθηκε 

στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964, οι βιβλιοθήκες δύνανται να αναλάβουν ένα ρόλο-κλειδί σε 

αυτό το περιβάλλον, παρέχοντας ειδικές υπηρεσίες για την καλλιέργεια στο νεανικό κοινό 

τους ποικίλων δεξιοτήτων. (Rankin – Brock, 2012). Συνεπικουρώντας την άποψη αυτή, το 

Συμβούλιο Τεχνών της Αγγλίας (The Arts Council England, 2011) υποστηρίζει ότι η 

πρόσβαση στη γνώση, τις εμπειρίες και τους θησαυρούς, που κρύβουν οι βιβλιοθήκες 

αποτελεί «εκ γενετής» δικαίωμα κάθε παιδιού. 

Οι συγγραφείς καταγράφουν τις κατευθυντήριες οδηγίες, που προτείνει η  IFLA30 

σχετικά με τους στόχους που καλούνται να εκπληρώσουν οι υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών –

ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικού επιπέδου- για το παιδικό και νεανικό κοινό τους. 

Οφείλουν λοιπόν με βάση αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες να  διασφαλίζουν και να 

διευκολύνουν την πρόσβαση κάθε παιδιού στην πληροφόρηση, την ανάγνωση, την 

πολιτιστική ανάπτυξη, τη δια βίου μάθηση και τη συμμετοχή του σε δημιουργικές 

επιμορφωτικές δράσεις αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του.  Μια Βιβλιοθήκη δικαιώνει 

το ρόλο της, όταν κάνει ένα άνοιγμα στην τοπική κοινωνία και  προτείνει δραστηριότητες 

για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, όταν τα ενδυναμώνει και συνηγορεί για τη 

ελευθερία και ασφάλειά τους, όταν τα ενθαρρύνει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και 

ικανότητες, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της μελλοντικής τους ζωής. 

Εν συνεχεία, οι Rankin και Brock (2012) παρουσιάζουν τα πορίσματα ορισμένων 

ερευνών, ξεκινώντας με την έρευνα «Α Place for Children», που διεξήχθη στο διάστημα 

1997-1999 στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη συμμετοχή 209 δημοτικών βιβλιοθηκών (60,8% 

ποσοστό ανταπόκρισης σε σχέση με το σύνολο των Βιβλιοθηκών, που κλήθηκαν να 

                                                           
29Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκονόμων και Ιδρυμάτων (International Federation of Library 

Associations and Institutions - IFLA) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1927 στο 

Εδιμβούργο και εκπροσωπεί περισσότερες από 1500 Ενώσεις Βιβλιοθηκονόμων και Ιδρύματα βιβλιοθηκών σε 

150 χώρες.   

30 The Guidelines for Children’s Library Services, IFLA Libraries for Children and Young Adults Section 

(2003) 
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συμμετάσχουν στην έρευνα), προκειμένου να  αξιολογηθεί η προσφορά των 

δημόσιων/δημοτικών βιβλιοθηκών του Ηνωμένου Βασιλείου στο κοινό νηπιακής ηλικίας 

έως 16 ετών. Οι κύριοι άξονες της έρευνας ήταν τέσσερις και αφορούσαν: α) στις ψηφιακές 

εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις βιβλιοθήκες, β) στην παροχή κινήτρων 

φιλαναγνωσίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και γ) σε υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες ή δ) 

άτομα που διαβιούν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Από τα στοιχεία που συλλέχθησαν 

διαπιστώθηκε ότι παρόλο που οι ΤΠΕ έχουν αναπτυχθεί από την περίοδο της έρευνας           

(1997), εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολλές δημόσιες βιβλιοθήκες που δεν είχαν εισάγει 

τις ψηφιακές υπηρεσίες για το νεανικό κοινό τους. Μικρές αλλαγές προς το καλύτερο 

εντοπίζονται στον τρίτο άξονα της έρευνας για παιδιά με αναπηρίες, ενώ περιορισμένες 

είναι και οι δράσεις υπέρ της στήριξης παιδιών και νέων με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο. 

Υψηλά είναι αντιθέτως τα ποσοστά που καταγράφονται, αναφορικά με την ανάληψη τόσο 

εθνικών, όσο και περιφερειακών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στις 

ηλικίες που προαναφέρθηκαν. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη 

για την ανάπτυξη των παιδιών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, καθώς συνιστά ένα 

περιβάλλον κοινωνικής ενσωμάτωσης, ασφαλές, οικείο, ουδέτερο σε σχέση με το σχολείο, 

ένα περιβάλλον μάθησης και ψυχαγωγίας, όπου όλοι μπορούν να γίνουν δεκτοί. (Elkin – 

Kinnel, 2000) 

Μία ακόμη έρευνα στην οποία αναφέρονται οι Rankin και Brock φέρει τον τίτλο 

Start with the Child31 και διεξήχθη το 2002 στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον οργανισμό 

CILIP (The Council for Museums, Archives and Libraries  - Συμβούλιο Μουσείων, Αρχείων 

και Βιβλιοθηκών) και το Ινστιτούτο Επαγγελματιών της Βιβλιοθήκης και της 

Πληροφόρησης Chartered (The Chartered Institute of Library and Information 

Professionals). Η έρευνα αποδεικνύει τη συμβολή και συνδρομή που μπορούν να 

παράσχουν οι Βιβλιοθήκες στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 

προώθηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής πολλών 

παιδιών και νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην έρευνα συμμετείχαν 75 άτομα ηλικίας 3- 16 

ετών από τις περιοχές του Manchester και του Shropshire (προκειμένου να υπάρχει 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από μια αστική και μια αγροτική περιοχή).  Η έρευνα 

κατέγραψε τις αλλαγές που συντελούνται στις κοινωνικές, συναισθηματικές, προσωπικές 

                                                           
31 http://www.umiacs.umd.edu/~allisond/child_info_tech/Start-with-the-child.pdf 

 

http://www.umiacs.umd.edu/~allisond/child_info_tech/Start-with-the-child.pdf
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και πολιτιστικές ανάγκες των νέων ανθρώπων και διερεύνησε αφενός τα ερεθίσματα που 

δέχονται από το περιβάλλον και αφετέρου τις στάσεις και συμπεριφορές των διαφορετικών 

ηλικιακών ομάδων. Τα πορίσματα της έρευνας αποτέλεσαν πολύτιμο υλικό για τις 

Βιβλιοθήκες στο σχεδιασμό των δράσεων και υπηρεσιών τους, προκειμένου να 

προσελκύσουν το παιδικό και νεανικό κοινό, ηλικίας 3-16 ετών. Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι 

πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν συγκεκριμένοι παράγοντες και προδιαγραφές, όπως: 

 Η πολλαπλή ταυτότητα του χρήστη (ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, φυλή, πολιτισμικό  - 

κοινωνικό υπόβαθρο, ενδιαφέροντα) 

 Οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης κάθε ατόμου (π.χ. οπτικός, ακουστικός, 

πολυαισθητηριακός) 

 Η φυσική δραστηριότητα, που απαιτεί μια δράση ( π.χ. το παιχνίδι και η σωματική άσκηση 

αρέσουν στην πλειοψηφία των παιδιών) 

 Το άνετο περιβάλλον, που ενθαρρύνει τις στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας  (ο τυπικός, 

παραδοσιακός χαρακτήρας λειτουργίας  πολλών βιβλιοθηκών απωθεί παιδιά και 

νέους, που επιθυμούν να παρευρίσκονται σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που ταιριάζει 

στη ηλικία τους, που τα κάνει να αισθάνονται ευπρόσδεκτα, που ικανοποιεί τις 

ανάγκες τους, που μπορεί να λειτουργήσει ως «αντίδοτο» στο άγχος της σχολικής τους 

καθημερινότητας, ως ένας χώρος, όπου απουσιάζουν οι αυστηρές και τυπικές δομές του 

σχολείου). 

 Η δυνατότητα  προσωπικής έκφρασης, ανάληψης πρωτοβουλιών και καλλιέργειας δεξιοτήτων για 

παιδιά και νέους 

 Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης ως χώρου φαντασίας, παιχνιδιού και δημιουργικότητας 

 Η δυνατότητας ενεργούς εμπλοκής του νεανικού κοινού στο σχεδιασμό και υλοποίηση των 

δράσεων  (το εφηβικό κοινό αποτελεί τη δυσκολότερη κατηγορία κοινού σε μια 

βιβλιοθήκη, ως εκ τούτου θα έπρεπε να τους δίνονται ρόλοι και αρμοδιότητες – π.χ. 

συμμετοχή νέων-εθελοντών-, ώστε να συμμετέχουν δυναμικά στις δραστηριότητες της 

βιβλιοθήκης) 
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 Τέλος, η χρήση των ψηφιακών μέσων και των Νέων Τεχνολογιών, ως υποστηρικτικό, εποπτικό 

υλικό των εκπαιδευτικών δράσεων (το παιδικό και νεανικό κοινό είναι άλλωστε πλήρως 

εξοικειωμένο με τις ΤΠΕ). 

 

2.2. Ann Lemming: «Libraries Engagement with Children and Young People. Executive 

Summary»32 

Η Lemming (2012) αποτυπώνει στην επισκόπησή της τα συμπεράσματα έρευνας που 

διεξήχθη το 2012 σε εννέα βιβλιοθήκες στις περιοχές Essex, Hertfordshire, Bedford, 

Bedfordshire, Kent, Luton, Medway, Southend και Thurrock του Ηνωμένου Βασιλείου, για 

να καταγραφούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν στα παιδιά και τους νέους χρήστες – μέλη 

τους, από τη βρεφική ηλικία έως τα 19 τους χρόνια. Η έρευνα βασίζεται σε δομημένες 

συνεντεύξεις του προσωπικού των βιβλιοθηκών, το οποίο παρά τη γενική μείωση του 

αριθμού των υπαλλήλων και τον περιορισμένο οικονομικό προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων 

αυτών, εξακολουθεί να θεωρεί ως πλέον ουσιαστικές και απαραίτητες τις υπηρεσίες που 

λειτουργούν για παιδιά και νέους. Οι βιβλιοθήκες, έδειξε η έρευνα ότι προκειμένου να 

προσελκύσουν νέα μέλη κινήθηκαν προς διάφορες κατευθύνσεις κάνοντας ένα άνοιγμα 

στις τοπικές κοινωνίες. Συνεργάστηκαν λοιπόν με τη Βουλή των Εφήβων, το Κέντρο Νέων, 

με Φόρουμ Νεολαίας, τοπικές κοινοτικές ομάδες και εθελοντές, σχεδιάζοντας 

δραστηριότητες προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του παιδικού και νεανικού κοινού, 

δημιουργώντας π.χ. λέσχες φιλαναγνωσίας και υλοποιώντας καλοκαιρινές δράσεις. Στον 

ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ενδεικτικά ο βαθμός στον οποίο προσφέρονται οι δύο 

προηγούμενες υπηρεσίες.  

Σε σύνολο λοιπόν εννέα βιβλιοθηκών, που συμμετείχαν στην έρευνα, 

καταγράφονται τα ακόλουθα αριθμητικά στοιχεία: 

 

 

 

                                                           
32  http://static.roh.org.uk/learning/bridge/documents/Libraries-report-Dec-2012_21oct.pdf 

 

http://static.roh.org.uk/learning/bridge/documents/Libraries-report-Dec-2012_21oct.pdf
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0-5 ΕΤΩΝ 5-7 ΕΤΩΝ 7-11 ΕΤΩΝ 11-14 ΕΤΩΝ 14-19 ΕΤΩΝ 

ΛΕΣΧΕΣ 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 

  3  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

8 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

3 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

4 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

9  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

9  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

6 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

9 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

 

Όπως διαπιστώνει κανείς από τον παραπάνω Πίνακα, οι καλοκαιρινές δράσεις 

αποτελούν εκ των ουκ άνευ για τις βιβλιοθήκες αυτές, ειδικά σε ό,τι αφορά στις ηλικίες 5-11 

ετών, ομάδες για τις οποίες διοργανώνονται δραστηριότητες και στις εννέα βιβλιοθήκες. Η 

έρευνα επίσης κατέγραψε την καθοριστική συμβολή των εθελοντών στην υλοποίηση ειδικά 

των καλοκαιρινών δράσεων. Η πλειοψηφία των εθελοντών, που επελέγησαν ήταν ηλικίας 

14-19 ετών και ο στόχος ήταν αφενός να παράσχουν στους νέους των τοπικών κοινωνιών 

πρωτόγνωρες, ποιοτικές  εμπειρίες και αφετέρου να εγγράψουν στη συνέχεια τους 

εθελοντές, που πρωτύτερα δεν είχαν καμία σχέση με τις βιβλιοθήκες, ως νέα μέλη αυτών. 

Επισημαίνεται επίσης από τη συγγραφέα το γεγονός ότι ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, 

που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που διήρκεσε η έρευνα, ήταν 

αποτέλεσμα δημιουργικής σύμπραξης των βιβλιοθηκών με διάφορες οργανώσεις και 

συλλόγους, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες τους να ενισχυθούν και να βελτιωθούν σημαντικά 

με τις συνέργειες και συνεργασίες αυτές. 

 

2.3. Joe Matthews «Evaluating Summer Reading Programs: Suggested Improvements»33 

Μία ακόμη σημαντική έρευνα δημοσιεύτηκε το 2013 στο ηλεκτρονικό περιοδικό 

Public Libraries Online34, από τον Matthews. Πρόκειται για μια αξιολόγηση των 

Καλοκαιρινών προγραμμάτων φιλαναγνωσίας, που διοργανώνει κάθε χρόνο η 

                                                           

33    http://publiclibrariesonline.org/2013/05/evaluating-summer-reading-programs-suggested- 

improvements/ 

34 Πρόκειται για το επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών (American Library Association 

– ALA) 

http://publiclibrariesonline.org/2013/05/evaluating-summer-reading-programs-suggested-improvements/
http://publiclibrariesonline.org/2013/05/evaluating-summer-reading-programs-suggested-%20improvements/
http://publiclibrariesonline.org/2013/05/evaluating-summer-reading-programs-suggested-%20improvements/
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Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών35, με στόχο να ενθαρρύνει τη φιλαναγνωσία στην τοπική 

κοινωνία, καθιστώντας την μια δια βίου συνήθεια του ανθρώπου, να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον απρόθυμων μεν, πλην όμως εν δυνάμει αναγνωστών, να καλλιεργήσει μέσα 

από πληθώρα δραστηριοτήτων τις δεξιότητες των παιδικού και νεανικού αναγνωστικού 

κοινού. Στη συγκεκριμένη μελέτη λοιπόν, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι έρευνες των δύο 

τελευταίων δεκαετιών απέδειξαν ότι τα νεαρά άτομα, που στην παιδική τους ηλικία (μέχρι 

τα 9-10 τους χρόνια)  υπήρξαν ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών μίας Βιβλιοθήκης, 

μπαίνοντας στην εφηβεία απομακρύνονται από τον κόσμο του βιβλίου, βρίσκοντας 

αδιάφορες τις κλασσικές υπηρεσίες μιας τυπικής βιβλιοθήκης. Θα έπρεπε λοιπόν να 

υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης νεαρών 

ατόμων και αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να διευκολυνθεί με την υλοποίηση 

ενδιαφερουσών δράσεων, που θα ταίριαζαν στην ηλικία τους. 

Ως μελέτη περίπτωσης ο αρθρογράφος αναφέρει σχετική έρευνα που διεξήχθη στις 

δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες των πολιτειών της Πενσυλβάνια και της Νότιας 

Καρολίνα, όπου τα καλοκαιρινά προγράμματά τους τα τελευταία χρόνια προσελκύουν ένα 

μεγάλο αριθμό συμμετοχών παιδιών με τις οικογένειές τους. Τα τρία τέταρτα των 

βιβλιοθηκών σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών παρατηρείται 

αύξηση της επισκεψιμότητας τους κατά 6-10%. Η πλειοψηφία των παιδιών που 

συμμετέχουν σε αυτά επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες  κάθε εβδομάδα. Το ένα τρίτο των 

βιβλιοθηκών δηλώνει ότι προσελκύει στις δράσεις περισσότερα από διακόσια παιδιά. 

Ειδικότερα, οι καλοκαιρινές δράσεις που αφορούν στις καλλιτεχνικές 

δημιουργίες/κατασκευές, το τραγούδι, τη δραματοποίηση, την αφήγηση ιστοριών και το 

κουκλοθέατρο μεγιστοποιούν το αναγνωστικό ενδιαφέρον των παιδιών και κάνουν πιο 

ενθουσιώδη τα παιδιά σχετικά με τη φιλαναγνωσία. Τα προγράμματα επίσης ενθαρρύνουν 

την ταυτόχρονη συμμετοχή παιδιών με τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, ενώ το 11% των 

γονιών ανέφεραν ότι μετά την παρακολούθηση των καλοκαιρινών προγραμμάτων 

αυξήθηκε ο χρόνος ανάγνωσης των παιδιών τους  ( 35% των παιδιών διάβασαν από 1 έως 

20 βιβλία, 17% από 21-30 βιβλία, 27% από 31 – 50 βιβλία και 21% περισσότερα από 50 

βιβλία μετά το πρόγραμμα). 

                                                           
35 Τα καλοκαιρινά προγράμματα φιλαναγνωσίας υλοποιούνται, με μεγάλη επιτυχία ως προς την 

ανταπόκριση του κοινού, στις βιβλιοθήκες των ΗΠΑ ήδη από τα αρχές του 20ου αι. Αυτό και μόνο το γεγονός 

συνηγορεί υπέρ της αναγκαιότητας διοργάνωσης ανάλογων δράσεων σε κάθε βιβλιοθήκη. 
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Ο καθηγητής Γλωσσολογίας, μάλιστα, του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνα 

Stephen Krashen αξιολογώντας τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζει ότι τα τόσο 

αισιόδοξα νούμερα επιβεβαιώνουν ότι η εκούσια συμμετοχή των παιδιών στις 

καλοκαιρινές δράσεις αποδεικνύεται ο καλύτερος τρόπος για την ενίσχυση της 

φιλαναγνωσίας, κυρίως στις μικρές ηλικίες. 

 

2.4 Virginia Walter «Public Library Service to Children and Teens: A Research Agenda»36 

H  Walter (2003) στο συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται τέσσερα σημαντικά 

ερωτήματα, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των δημόσιων βιβλιοθηκών για παιδιά και 

νέους. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:  

1. Πώς οι υπηρεσίες για παιδιά και νέους έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου, όπου ο 

αναγνώστης πληροφορείται ότι οι υπηρεσίες των δημόσιων βιβλιοθηκών για παιδιά 

χρονολογούνται εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια.  

2. Πώς και γιατί το νεανικό κοινό χρησιμοποιεί τις δημόσιες βιβλιοθήκες, όπου η αρθρογράφος 

αρχικά αναφέρει έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη του Λος 

Άντζελες, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των γονιών για το καλοκαιρινό 

πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για νέους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν οι γονείς αυτοί που επέλεξαν τη συμμετοχή των 

παιδιών τους στο πρόγραμμα, θεωρώντας τα πλεονεκτήματα της φιλαναγνωσίας άκρως 

σημαντικά. Η έρευνα επίσης έδωσε πολύτιμο υλικό στους υπευθύνους της Βιβλιοθήκης, 

προκειμένου να προβούν σε αλλαγές,  που θα έκαναν τις υπηρεσίες της περισσότερο 

αποδοτικές για το νεανικό αναγνωστικό κοινό. 

Η Walter (2003) αναφέρεται επίσης σε έρευνα που έγινε το 2003 σε εννέα 

διαφορετικού μεγέθους και δυναμικής βιβλιοθήκες από κάθε γωνιά των ΗΠΑ, προκειμένου 

να τηρηθεί η παράμετρος της γεωγραφικής διασποράς  και να καταστεί αντικειμενικά 

αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Συγκεκριμένα, οι βιβλιοθήκες Brooklyn Public Library, 

Enoch Pratt Free Library, Fort Bend County Libraries, Free Library of Philadelphia, King 

County Library System, Oakland Public Library, Public Library of Charlotte & 

                                                           
36https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8488/librarytrendsv51i4f_opt.pdf?sequen 
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Mecklenburg County, Tucson-Pima Public Library, Washoe County Library System, 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ως συνεργοί στην ανάπτυξη των 

νεανικού κοινού - Public Libraries as Partners in Youth Development (PLPYD)»37, όπου 

ερωτήθηκαν νεαρά άτομα ηλικίας 12-18 ετών σχετικά με τις υπηρεσίες για νέους στις 

Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Οι έφηβοι απάντησαν ότι οι βιβλιοθήκες δεν είναι ευχάριστοι χώροι 

για νέους, το προσωπικό τους είναι αφιλόξενο, οι ώρες λειτουργίας τους άβολες. Οι 

προτάσεις που έκαναν λήφθηκαν υπ’ όψιν από τους υπεύθυνους και έτσι αναπτύχθηκαν 

στις βιβλιοθήκες αυτές νέες, βελτιωμένες υπηρεσίες με τη χρήση Νέων τεχνολογιών και 

συνεχιζόμενα προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα όχι «για» το νεανικό κοινό, αλλά «μαζί» 

με αυτό, συνδυάζοντας καινοτόμες μεθόδους και παραδοσιακά μέσα. Επιπλέον, δόθηκε 

έμφαση στην ανάγκη σφυρηλάτησης δεσμών συνεργασίας με λοιπούς πολιτιστικούς και 

άλλους φορείς, ώστε να αξιοποιηθούν όλοι οι πυρήνες εκπαίδευσης μιας τοπικής κοινωνίας 

κατά το σχεδιασμό εξωσχολικών – κυρίως καλοκαιρινών- προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους στις βιβλιοθήκες. 

Η Walter (2003) τέλος, υποστηρίζει ότι δεν καταγράφονται σημαντικές έρευνες, που 

να αφορούν σε προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας ή για οικογένειες, παρόλο 

που αυτές οι υπηρεσίες εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην είναι 

απολύτως εξακριβωμένο κατά πόσο η επαφή με τη βιβλιοθήκη μπορεί να κάνει τη διαφορά 

σε μικρές ηλικίες.  

 3. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών; 

Το τρίτο ερώτημα, που απασχόλησε τη Walter, αφορά στην αξιολόγηση των παρεχόμενων 

σε νεαρά άτομα υπηρεσιών. Πληροφορεί τον αναγνώστη για τη σύσταση δύο πρακτικών 

οδηγών. Στον πρώτο εξ αυτών38 καταγράφονται και εκτιμώνται τα αποτελέσματα βασικών 

υπηρεσιών για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει έξι κατηγορίες που 

έχουν ερευνηθεί και καταγράψει στατιστικά δεδομένα για: α) την επισκεψιμότητα της 

βιβλιοθήκης από παιδιά, β) τη χρήση του υλικού της από παιδιά, γ) τη διαθεσιμότητα 

υλικού για παιδιά, δ) τις υπηρεσίες πληροφόρησης για παιδιά, ε) τα προγράμματα για 

                                                           
37 http://forumfyi.org/files/PublicLibrariesYD.pdf Public Libraries as Partners in Youth Development. 

Lessons and Voices, Nicole Yohalem and Karen Pittman 

38 Output Measures for Public Library Service to Children. A Manual of Standardized Procedures,  

http://eric.ed.gov/?id=ED382221 

http://eric.ed.gov/?id=ED382221
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παιδιά, στ) τη σύνδεση της βιβλιοθήκης με την τοπική κοινότητα. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζει το δεύτερο οδηγό, που επικεντρώνεται αντιστοίχως στα αποτελέσματα των 

υπηρεσιών για νεαρούς ενήλικες.39   

Οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν στα πλαίσια της έρευνας από τις συνεντεύξεις σε 

άτομα 14-18 ετών, αφορούσαν στους ίδιους με την προηγούμενη έρευνα θεματικούς άξονες 

και ταυτόχρονα αποτελούσαν χρήσιμο πρωτογενές υλικό, που θα μπορούσε να αξιοποιήσει 

μια βιβλιοθήκη και να προσελκύσει το νεανικό κοινό. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στοιχεία 

σχετικά με το πού αρέσει στους νέους να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, ποιες είναι οι 

επιθυμίες και ποιες οι ανησυχίες τους, τι θεωρούν σημαντικό και τι όχι σε μια παραδοσιακή 

βιβλιοθήκη, ποιοι άλλοι οργανισμοί ασχολούνται με τη νεολαία και θα μπορούσαν να 

συμπράξουν με τη βιβλιοθήκη σε καινοτόμα προγράμματα για το νεανικό κοινό. Τέλος, 

καταγράφηκαν στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά «κενά» -κατά την κρίση των νέων- που 

παρουσιάζει η πλειοψηφία των βιβλιοθηκών, αναφορικά με υπηρεσίες για εφήβους. 

(Walters – Meyers, 2003)40 

  Όσον αφορά στο τελευταίο ερώτημα «Γιατί θα πρέπει η πολιτεία να στηρίζει τις υπηρεσίες 

για νέους», η Walter υποστηρίζει  ότι είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό από την πολιτεία 

πόσο αναγκαίο είναι το θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύσει την εξωστρέφεια των 

Βιβλιοθηκών στις τοπικές κοινωνίες, όπου λειτουργούν, ώστε να βρουν τη θέση τους στο 

κέντρο των εξελίξεων της κοινότητας και να γίνουν μέρος της καθημερινής ζωής παιδιών -

νέων και των οικογενειών τους, καλλιεργώντας τους αφενός αξίες, γνώσεις και δεξιότητες 

και αφετέρου εμπλέκοντας τους σε κοινές, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις, που 

προσεγγίζουν τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα τους.  

 

 

 

                                                           
39 Output Measures and More: Planning and Evaluating Public Library Services for Young Adults, 

http://eric.ed.gov/?id=ED382221 

 

40 Walter, V. A.– Meyers, E.E.  (2003). Teens and Libraries: Getting it Right. Chicago: American  

    Library Association 

http://eric.ed.gov/?id=ED382221
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2.5 Donna Celano – Susan Neumann «The Role of Public Libraries in Children’s Literacy 

Development. An Evaluation Report»41 

Οι Celano και Neumann (2001) καταγράφουν στο άρθρο αυτό τα αποτελέσματα 

έρευνάς τους, που διεξήχθη στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Pennsylvania και η οποία αφορά 

στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Φιλαναγνωσίας για παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας, καθώς και τις οικογένειες τους.42  

Οι συγγραφείς διένειμαν  λοιπόν συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σε 227 Βιβλιοθήκες 

από τον κατάλογο του δικτύου Βιβλιοθηκών της Κοινοπολιτείας, επιλέγοντας τυχαία μία 

ανά τρεις βιβλιοθήκες της λίστας (227 σε σύνολο 681 βιβλιοθηκών) οπότε έλαβαν τελικά 204 

απαντήσεις  (ποσοστό ανταπόκρισης 90%). Επιπλέον, από τις βιβλιοθήκες που 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι απαντήσεις ήρθαν από κάθε γωνιά της  

πολιτείας, τηρώντας την παράμετρο της γεωγραφικής διασποράς και διαφοροποίησης – 

αστικές περιοχές, αγροτικές και προάστια-, καθώς επίσης και την πληθυσμιακή παράμετρο 

(το 43% των βιβλιοθηκών, που συμμετείχαν στην έρευνα εξυπηρετούν πληθυσμό κάτω από 

10.000 κατοίκους, το 28% πληθυσμό από 10.000–20.000, ενώ ακόμη ένα 28% πάνω από 

20.000 κατοίκους). 

 Οι συγγραφείς τονίζουν ότι οι περισσότερες έρευνες περί βιβλιοθηκών, που έχουν 

διεξαχθεί στο παρελθόν, επικεντρώνονται στη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν 

στο ίδρυμα αυτό καθεαυτό, δίνοντας η πλειοψηφία τους έμφαση στις συλλογές μιας 

βιβλιοθήκης, στην επισκεψιμότητα της και γενικά στην κυκλοφορία του υλικού της. 

Σπανίως ερευνάται και καταγράφεται το κατά πόσο οι βιβλιοθήκες μπορούν να 

αναλάβουν και εν τέλει αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη γενικότερη μόρφωση του 

νεανικού αναγνωστικού κοινού. Σε αυτό το ερώτημα επιδίωξαν να απαντήσουν οι Celano 

και Neumann με τη συγκεκριμένη έρευνα. 

 Με μια πρώτη γρήγορη ματιά, το 33% των Βιβλιοθηκών, που συμμετείχαν στην 

έρευνα δήλωσαν ότι κατά την καλοκαιρινή εκστρατεία περισσότερα από 200 παιδιά 

                                                           
41  http://www.ifpl.org/Junior/studies/Role%20of%20Libraries.pdf 
 
42 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοινοπολιτεία της Πεννσυλβάνια είναι η έκτη μεγαλύτερη  

     πληθυσμιακά στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την απογραφή του 2012 (12.763.536 κάτοικοι). 

http://www.ifpl.org/Junior/studies/Role%20of%20Libraries.pdf
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παρακολούθησαν κάθε πρόγραμμα, το 75% δήλωσε ότι η επισκεψιμότητα της Βιβλιοθήκης 

αυξήθηκε σε ποσοστό 6-10 % κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ενώ το 94% (213 επί 227 

βιβλιοθηκών) δήλωσε ότι διοργάνωσε εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρώτη νηπιακή 

ηλικία. Η καταγραφή αυτή σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για νήπια, 

ειδικά σχεδιασμένων βάσει των δυνατοτήτων και των αναγκών της ηλικίας τους, θεωρείται 

πολύ σημαντική από τις Celano και Neumann, καθώς το προσχολικό κοινό αποτελεί μια 

ιδιαίτερη ομάδα, που θεωρητικά δε θα απολάμβανε την παραμονή σε μία βιβλιοθήκη ως 

τόπο εποικοδομητικής ψυχαγωγίας. Επίσης, το 30% των βιβλιοθηκών που ερωτήθηκαν, 

πρόσφερε στο παιδικό κοινό ένα πλήρες καλοκαιρινό  πρόγραμμα  9-12 εβδομάδων, ενώ το 

66% έναν εκτεταμένο κύκλο δράσεων διάρκειας  4-8 εβδομάδων. 

Απαντώντας οι υπεύθυνοι των Βιβλιοθηκών στην ερώτηση σχετικά με το 

περιεχόμενο των δράσεων, που συμπεριελήφθησαν στην εκστρατεία, σε ποσοστό 91% (206 

επί των 227 ερωτηματολογίων) απάντησαν ότι πρόσφεραν προγράμματα αφήγησης 

ιστοριών για παιδιά προσχολικής ηλικία, 79% ότι διοργάνωσαν εικαστικές δραστηριότητες 

και χειροτεχνίες, ενώ 56% αυτών ότι πραγματοποίησαν εκδηλώσεις με κουκλοθέατρο και 

τραγούδι. Σε ποσοστό 40% τέλος,  καταγράφηκαν εξειδικευμένα  προγράμματα, που 

αφορούσαν σε ζώα, σε σόου με μαριονέτες και εγγαστρίμυθους, σε γνωριμία με νέες 

κουλτούρες και πολιτισμούς. 

Στη δεύτερη φάση της έρευνας οι Celano και Neumann επισκέφτηκαν 25 

βιβλιοθήκες43  από τις 227, που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, για να παρατηρήσουν δια 

ζώσης τη διαδικασία των εκπαιδευτικών δράσεων στην  πράξη, το πώς υλοποιούνταν τα 

προγράμματα και πώς αντιδρούσαν τα παιδιά σε κάθε οδηγία του εμψυχωτή.  Επιπλέον, 

συνέλεξαν δείγμα από το υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (π.χ. φυλλάδια) που μοιράστηκε 

στους συμμετέχοντες, πήραν συνεντεύξεις από τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών, τους 

εμψυχωτές των δράσεων, αλλά και τους γονείς των συμμετεχόντων παιδιών, προκειμένου 

να καταγράψουν πώς ανταποκρίθηκε το νεανικό κοινό στη διάρκεια της καλοκαιρινής 

εκστρατείας, πόσα βιβλία δανείστηκαν, πώς ενισχύθηκαν οι ικανότητες των παιδιών, αλλά 

και πώς ανακαλύφθηκαν και καλλιεργήθηκαν νέες δεξιότητες.  

                                                           
43 Το δείγμα περιέλαβε αγροτικές περιοχές στην επαρχία του Lancaster, προάστια στην περιοχή της  

Philadelphia και του Pittsburgh, καθώς και αστικές βιβλιοθήκες στην περιφέρεια της Philadelphia και του 

Scranton. 
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Τα συμπεράσματα που διατυπώνουν στο άρθρο τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα 

της λειτουργίας καλοκαιρινών προγραμμάτων στις Βιβλιοθήκες, είναι: 

 η καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα και η ενθάρρυνση να περάσουν 

δημιουργικό χρόνο «παρέα» με τα βιβλία 

 οι ανεκτίμητες ευκαιρίες, που τους προσφέρονται, για να ανακαλύψουν και να 

αναπτύξουν ταλέντα και δεξιότητες, που άλλοτε είναι προφανή και άλλοτε 

λανθάνοντα  

  η υλοποίηση επιθυμητών δράσεων, που προσελκύουν το νεανικό κοινό  

 η εμπλοκή των γονιών και κηδεμόνων και η ενασχόληση τους σε δημιουργικές 

δράσεις με τα παιδιά τους 

 η καλλιέργεια της φαντασίας τους με ερεθίσματα και προσλαμβάνουσες, που μπορεί 

να εμπνέονται από ένα βιβλίο, αλλά επεκτείνονται πέρα από αυτό, εμπλουτίζοντας 

τα παιδιά με νέες γνώσεις κι εμπειρίες.   

 Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στις δημιουργικές δράσεις και 

στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας,  κατά την επόμενη σχολική χρονιά παρουσίασαν 

βελτίωση της σχολικής τους απόδοσης και επίδοσης. 

Αξιολογώντας τις προηγούμενες βιβλιογραφικές αναφορές διαπιστώνουμε ότι μόνο η 

τελευταία έρευνα των Celano και Neumann θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δείγμα βέλτιστης 

πρακτικής, καθώς ανατρέπει τα στερεότυπα στην αρθρογραφία περί Βιβλιοθηκών και 

αναφέρεται σε εκπαιδευτικές - ψυχαγωγικές υπηρεσίες, που μπορεί να παράσχει στο 

νεανικό κοινό της μία Βιβλιοθήκη, πέρα από τις τυπικές, παραδοσιακές λειτουργίες της.  Οι 

περισσότερες σχετικές μελέτες αναλώνονται σε γενικές αναφορές σχετικά με το τι θα 

μπορούσε να προσφέρει μία Βιβλιοθήκη για τις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, π.χ. των 3-18 

ετών και γιατί θα έπρεπε να το κάνει αυτό, χωρίς να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα 

προγράμματα ή σε αριθμητικά δεδομένα. Η έρευνα των Celano και Neumann αντίθετα, 

καταγράφει  πραγματικά στοιχεία για πραγματικά προγράμματα, που δεν αποτελούν 

απλώς σκέψεις , αλλά έχουν εφαρμοστεί στην πράξη και έχουν αξιολογηθεί από το κοινό 

και τους διοργανωτές τους.  
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2.6 Σύνοψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε, διαπιστώνουμε ότι οι 

Βιβλιοθήκες, έχοντας συνειδητοποιήσει το σύγχρονο ρόλο τους ως φορείς γνώσης, 

εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για όλους, δημιουργούν και αναπτύσσουν ένα δίκτυο 

υπηρεσιών για το παιδικό και νεανικό κοινό τους,  λειτουργώντας ως τόποι διάδρασης 

ανθρώπων - ιδεών και χώροι δημιουργικής δραστηριοποίησης του δυναμικού των τοπικών 

κοινωνιών. 

Καταγράφοντας λοιπόν τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις ανωτέρω 

βιβλιογραφικές αναφορές, βλέπουμε ότι τα προγράμματα που προτείνουν προς υλοποίηση 

ή ήδη υλοποιούν οι βιβλιοθήκες, που έχουν ερευνηθεί, αφορούν σε μία ευρεία ηλικιακή 

ομάδα, από την πρώτη σχολική ηλικία (3-4 ετών) έως τη μετεφηβική ηλικία (18-19 ετών). Η 

συμμετοχή βέβαια είναι μεγαλύτερη στις δράσεις μέχρι την ηλικία των 11-12 χρόνων, 

καθώς έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί έφηβοι, που κατά την παιδική τους ηλικία ήταν συχνοί 

επισκέπτες μιας βιβλιοθήκης, μπαίνοντας στην εφηβεία απομακρύνονται από τον κόσμο 

των βιβλιοθηκών.   

Η θεματολογία των δράσεων που προτείνουν οι βιβλιοθήκες, οι οποίες έχουν εντάξει 

στις υπηρεσίες τους εκπαιδευτικές-ψυχαγωγικές δράσεις για παιδικό και νεανικό κοινό, 

ποικίλλει ανάλογα με τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ηλικιακής 

ομάδας, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, όπου μια βιβλιοθήκη 

λειτουργεί.  

Όσον αφορά στην περίοδο υλοποίησης των προγραμμάτων, διαπιστώνουμε ότι κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες, που τα παιδιά δεν έχουν το σχολικό φόρτο εργασίας, τα 

προγράμματα αυτά εντείνονται στις περισσότερες από τις ερευνηθείσες βιβλιοθήκες. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ότι σε σύνολο εννέα 

βιβλιοθηκών που μελετήθηκαν, προγράμματα φιλαναγνωσίας για την ηλικιακή ομάδα των 

7- 11 ετών, κατά τη διάρκεια του έτους, υλοποιούν μόνο οι τρεις, ενώ για την ίδια ομάδα 

καλοκαιρινές δράσεις υλοποιούνται και στις εννέα βιβλιοθήκες.  
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Παράλληλα, η επισκεψιμότητα -κυρίως από παιδιά- στο 75% των βιβλιοθηκών 

εμφανίζεται αυξημένη κατά την καλοκαιρινή εκστρατεία (αύξηση της τάξεως του 6-10%), με 

σχετική έρευνα να καταγράφει με το πέρας  των καλοκαιρινών δράσεων άνοδο και στον 

αριθμό των αναγνωσμένων βιβλίων (ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ποσοστά, που 

αφορούν σε έρευνα στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες των πολιτειών της 

Πενσυλβάνια και της Νότιας Καρολίνα, όπου βλέπουμε π.χ.  35% των παιδιών να έχουν 

διαβάσει από 1 έως 20 βιβλία, 27% από 31 έως 50 βιβλία και 21% περισσότερα από 50 

βιβλία ). 

Τέλος, όπως διαπιστώνεται, μεγαλύτερη απήχηση έχουν στη νεολαία οι βιβλιοθήκες 

που συμπράττουν με οργανισμούς και φορείς, που δραστηριοποιούνται σε τομείς, που 

άπτονται των ενδιαφερόντων της νεολαίας,  όπως Κέντρα Νέων, Φόρουμ Νεολαίας και 

τοπικές πολιτιστικές ομάδες, σχεδιάζοντας από κοινού δραστηριότητες, που προσελκύουν 

το ενδιαφέρον του παιδικού και νεανικού κοινού, που δεν αποτελεί κλασσικό κοινό μιας 

βιβλιοθήκης, μετατρέποντας το στη συνέχεια σε επιθυμία επίσκεψής της και συμμετοχής 

στις δράσεις, που υλοποιεί. 
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3.  Μεθοδολογικά  εργαλεία  και ταυτότητα της  έρευνας 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας διεξήχθη έρευνα με χρονική διάρκεια από τις 

20 Οκτωβρίου 2015 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2016. H πηγή πληροφοριών για τη διεξαγωγή της 

έρευνας ήταν ο λόγος (συνέντευξη, ερωτηματολόγιο). 44    Με τη διενεργηθείσα έρευνα, έγινε 

προσπάθεια διερεύνησης του κατά πόσο η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου στα πλαίσια του 

δικτύου FUTURE LIBRARY  αποτελεί βέλτιστη πρακτική άτυπης εκπαίδευσης και βιωματικής 

μάθησης. Οι άξονες της  έρευνας κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν 

μία ποσοτική έρευνα  (με ερωτηματολόγια) που στόχευε στο να μελετήσουμε το «δέκτη», δηλαδή 

τα παιδιά που συμμετέχουν στις δράσεις της βιβλιοθήκης και μία ποιοτική έρευνα 

(συνεντεύξεις), προκειμένου να μελετήσουμε τον «πομπό», δηλαδή τα στελέχη της βιβλιοθήκης.   

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και επιχειρήθηκε η απάντησή 

τους με τα στοιχεία που συλλέχθησαν από τους δύο άξονες της έρευνας ήταν: 

1. «Ποια είναι τα είδη των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει η βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της 

ένταξής της στο δίκτυο FUTURE LIBRARY και ποιο το εύρος της απήχησής τους;» 

2.  «Ποιες είναι οι απόψεις των χρηστών της βιβλιοθήκης σχετικά με την ποιότητα και την 

επίπτωση στους ιδίους αυτών των δραστηριοτήτων;» 

3.  «Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που συναντάει μια τοπική βιβλιοθήκη για να παίξει το 

σύγχρονο ρόλο της ως φορέας άτυπης μάθησης για την κοινότητα;» 

     Έγινε λοιπόν προσπάθεια καταγραφής μέσω των ερωτηματολογίων και των 

συνεντεύξεων: 

   των τρόπων και πρακτικών, που χρησιμοποιούνται  από τους ανθρώπους της    

                                                           
44   eclass.teiion.gr/.../2.%20Μέθοδος%20κατάρτισης%20ερωτηματολογίου (πρόσβαση 31/03/2016 

ΤΡΙΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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βιβλιοθήκης, ώστε να την καταστήσουν ενεργό φορέα άτυπης μάθησης στην τοπική 

κοινωνία 

 των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Βιβλιοθήκης, προκειμένου   

για την υλοποίηση των στόχων και του οράματος της 

   του αντίκτυπου αυτών των προσπαθειών στα μέλη της Βιβλιοθήκης, δηλαδή το πώς 

βιώνουν τα παιδιά αυτές τις προσπάθειες και αν τελικά γίνονται κοινωνοί αυτού του 

εγχειρήματος που ονομάζεται FUTURE LIBRARY.  

  Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν ο Δήμος Κορινθίων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 

στην ερευνητική τεχνική του ερωτηματολογίου απευθυνθήκαμε στα έντεκα (11) δημοτικά 

σχολεία της ΠΕ Κορίνθου, ενώ για τη μέθοδο της συνέντευξης αντλήσαμε πληροφορίες από 

την ίδια τη Δημοτική Βιβλιοθήκη (τμήμα του ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ- ΚΕ.Π.Α.Π.). 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα εργαλείο επιστημονικής ποσοτικής έρευνας βάσει 

της οποίας ο ερευνητής μπορεί να συλλέξει πληροφορίες και στοιχεία για το διερευνώμενο 

θέμα μέσα από ένα ευρύ δείγμα, ώστε να συγκεντρώσει ακριβή δεδομένα.  

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δόθηκε μεγάλη σημασία στην επιλογή των 

ερωτήσεων, ώστε να είναι σαφείς και στοχευμένες στο υπό μελέτη ζήτημα, για να 

αποφεύγονται οι παρανοήσεις και ταυτόχρονα να είναι όσο το δυνατόν πιο ευσύνοπτες, 

ώστε να μη δημιουργείται στον ερωτώμενο αίσθημα κόπωσης κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, που θα συμμετείχαν παιδιά, έπρεπε να 

αποφευχθεί ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο, που θα προκαλούσε πιθανώς την αδιαφορία ή 

βιασύνη από μέρους τους για την ολοκλήρωση του. 

Όσον αφορά στη δομή του ερωτηματολογίου, αυτό συμπεριέλαβε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, που έχουν το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζουν αντικειμενικές πληροφορίες, καθώς και 

ότι απαιτούν λιγότερο χρόνο και μικρότερη προσπάθεια από μέρους του ερωτώμενου  τόσο 

για την κατανόηση  τους,  όσο και για τη συμπλήρωση τους. (Παρασκευόπουλος, 1982: 19)  

Μειώνοντας το χρόνο και ίσως και τον κόπο, αυξάνονταν οι πιθανότητες να  ολοκληρώσει 

ο ερωτώμενος μαθητής/τρια  τη διαδικασία, με την ίδια προσοχή και προθυμία, που θα έχει 

ξεκινήσει. Επιπλέον, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου επιτρέπουν στον ερευνητή να 

καταγράψει και κατηγοριοποιήσει  με μεγαλύτερη ευχέρεια τα στοιχεία και να αναλύσει 
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και επεξεργαστεί με τρόπο περισσότερο αξιόπιστο και ουδέτερο τα δεδομένα, που θα έχει 

συλλέξει.  

Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου για την επεξεργασία των 

στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων SPSS  

(Statistical Package for Social Sciences) ένα από τα πιο δημοφιλή, ευέλικτα και εύχρηστα 

στατιστικά πακέτα για την ανάλυση και πραγματοποίηση ποσοτικών ερευνών. 

Το δεύτερο εργαλείο της έρευνας, όπως αναφέρθηκε, ήταν η συνέντευξη,  ένα 

αφενός μεν έγκυρο μέσο συλλογής ερευνητικού υλικού, αφετέρου περισσότερο απαιτητικό 

για τον ερευνητή, καθώς οφείλει να βεβαιωθεί ότι τα άτομα,  που θα κληθούν να δώσουν 

συνέντευξη, θα πρέπει να έχουν τις πληροφορίες, που χρειάζεται ο ερευνητής, αλλά και να 

είναι πρόθυμα και εξουσιοδοτημένα επίσης να δώσουν αυτές τις πληροφορίες. 

(Παρασκευόπουλος, 1982: 32)   Επιλέχθηκε όμως η ερευνητική τεχνική της συνέντευξης, 

προκειμένου να συγκεντρωθεί πρωτογενές υλικό από εμπειρίες και βιώματα ανθρώπων, 

που ασχολούνται με το υπό μελέτη ζήτημα και ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να 

συνεισφέρουν με τις ειδικές γνώσεις και την πείρα τους στην πορεία της έρευνας.    

Ως είδος συνέντευξης προτιμήθηκε η ημι-δομημένη (semi-structured) ως πιο ευέλικτη 

μορφή συνέντευξης, που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, 

αλλά παρουσιάζει περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, καθώς και ως 

προς τη τροποποίηση του περιεχομένου ανάλογα με τον ερωτώμενο και την εξέλιξη της 

συζήτησης. (Ιωσηφίδης, 2003: 35)  Αναφορικά με τη μορφή των ερωτήσεων, η συνέντευξη 

ήταν ανοικτού τύπου, με ερωτήσεις οι οποίες αφήνουν τον ερωτώμενο ελεύθερο να 

αναπτύξει την απάντηση του δίχως περιορισμούς. (ανοικτές ερωτήσεις -open questions).45 

 

 

 

 

 

                                                           
45 http://www.anthonyjmontgomery.com/uploads/6/0/1/0/6010607/lecture_9_interviews.pdf  (πρόσβαση 

31/03/2016) 

 

http://www.anthonyjmontgomery.com/uploads/6/0/1/0/6010607/lecture_9_interviews.pdf
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3.1.  Ερωτηματολόγιο 

3.1.1. Η Ταυτότητα του δείγματος 

Ως ομάδα επικέντρωσης (target group) της παρούσας έρευνας ορίστηκε ο πληθυσμός 

μαθητών/τριών της πέμπτης και έκτης δημοτικού από τα έντεκα Δημοτικά Σχολεία της 

Κορίνθου, ο οποίος σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Α’ θμιας Εκπαίδευσης ήταν της 

τάξεως των 657 ατόμων. Η επιλογή παιδιών αυτής της ηλικίας έγινε για δύο λόγους, αφενός 

γιατί ήταν αρκετά μεγάλα, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα -  σε σχέση με 

παιδιά μικρότερων σχολικών τάξεων- το περιεχόμενο των ερωτήσεων και αφετέρου γιατί 

αυξάνονταν οι πιθανότητες σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων να την έχουν επισκεφθεί είτε 

ως χρήστες της Υπηρεσίας Δανεισμού ή/και ως συμμετέχοντες  στις καλοκαιρινές 

εκστρατείες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς (δεδομένου ότι ο επιμορφωτικός κύκλος δράσεων 

φιλαναγνωσίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας της Βιβλιοθήκης είχε ξεκινήσει από το 

καλοκαίρι του 2012 και προγράμματα υλοποιούνταν ανελλιπώς χειμώνα και καλοκαίρι, 

μέχρι τη χρονική φάση διεξαγωγής της παρούσας έρευνας).   

 Κατόπιν μελέτης των πινάκων για την απλή τυχαία δειγματοληψία μέσω της οποίας 

θα διεξαγόταν η έρευνα46, διαπιστώθηκε ότι το αρχικά επιλεγμένο δείγμα  n=60  ήταν 

σημαντικά μικρό για τον υπό μελέτη πληθυσμό μαθητών/τριών N=657. Προκειμένου 

λοιπόν το  δείγμα των εξήντα (60) ερωτηματολογίων να εμπλουτιστεί, ώστε να αγγίξει το 

επιθυμητό  n=243, βάσει των προαναφερθέντων πινάκων, μοιράστηκαν τυχαία επιπλέον 

183 ερωτηματολόγια στον ίδιο πληθυσμό (μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης).  

 

 

 

 

 

                                                           
46  Σύμφωνα με σχετικό πίνακα «Sample size» των Cohen – Manion (από Cohen Luis - Manion Lawrence - 

Morrison Keith, Research Methods in Education, 5th edition, p.p. 93-95) 
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3.1.2 Δομή ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε στα πλαίσια της έρευνας αποτελείτο από εννέα 

(9) ερωτήσεις κλειστού τύπου με τη δυνατότητα μιας ή περισσοτέρων επιλογών για την 

απάντηση των ερωτώμενων μαθητών/τριών και είχε την ακόλουθη μορφή: 

 

 

 

1.  Φύλο 

          Αγόρι                            Κορίτσι    

                         

 

2.  Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη Βιβλιοθήκη; (Πόσες φορές το χρόνο;) 

 

 

 

3. (α)  Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πόσο συχνά 

            επισκέπτεσαι τη Βιβλιοθήκη; 

     Μια φορά όλη τη σχολική χρονιά 

     Μια φορά το δίμηνο 

     Μια φορά το μήνα 

     Μια φορά την εβδομάδα                

     Κάθε μέρα 

      Καθόλου 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        «Δώστε μας λίγα λεπτά από το χρόνο σας, για να σας                                               

                   δώσουμε  τη βιβλιοθήκη των ονείρων σας» 
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3 (β)   Το καλοκαίρι πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη Βιβλιοθήκη; 

         Μια φορά όλο το καλοκαίρι 

 

         Μια φορά το μήνα 

 

         Μια φορά την εβδομάδα 

 

          Κάθε μέρα 

               Καθόλου            

 

3 (γ).  Επισκέπτεσαι τη Βιβλιοθήκη  μόνο όταν έχει δράσεις; 

         ΝΑΙ                                   ΟΧΙ              

 

 

4. Δανείζεσαι βιβλία από τη Βιβλιοθήκη; 

    Κάθε φορά που έρχομαι  

 

    Τις περισσότερες φορές  

 

    Μερικές φορές 

        

     Ποτέ 

   

 

  5. Πως έμαθες για τις δράσεις της Βιβλιοθήκης;  (περισσότερες από μία επιλογές) 

     

     Μου το είπαν οι γονείς μου 

 

    Μου το είπαν οι φίλοι μου 
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     Το είδα στις ανακοινώσεις της Βιβλιοθήκης 

 

      Είδα τη διαφήμιση στη τηλεόραση 

 

      Το είδα στο ιντερνέτ 

 

      Μου το είπαν στο σχολείο 

 

6.  Πώς σου φάνηκαν οι δράσεις που συμμετείχες;   (περισσότερες    

    από μία επιλογές) 

        Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες      

 

       Έμαθα ωραία πράγματα 

 

        Ήταν βαρετά   

 

 7. Πως σου φάνηκε ο εμψυχωτής της δράσης;(περισσότερες από μία επιλογές) 

            Με βοήθησε πολύ 

 

           Ήταν χαμογελαστός 

 

            Μου μίλησε άσχημα 

 

             Ήταν αυστηρός 

 

             Ήταν βαρετός 
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8.  Θα ξαναπάς σε δράση της Βιβλιοθήκης; 

               Ναι                         Όχι                       Δεν ξέρω 

 

 

 

9. Μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα έρχεσαι να δανειστείς βιβλία; 

               Ποτέ                     Κάποιες φορές               Πάντα 

 

 

 

 

3.1.3.  Ανάλυση ερωτηματολογίων - Επεξεργασία δεδομένων 

 

1η ερώτηση  « Φύλο» 

Καταγράφοντας τα στοιχεία, που συλλέχθησαν,  διαπιστώθηκε ότι το δείγμα (n=243, που 

όπως αναφέρθηκε,  επιλέχθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία από τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ των 

δημοτικών σχολείων της πόλης της Κορίνθου, αφορούσε σε αγόρια σε ποσοστό 52,3% 

(127/243) και κορίτσια  σε ποσοστό 47,7% (116/243). Παρατηρούμε λοιπόν ότι είναι σχεδόν 

μοιρασμένα τα ποσοστά.  (βλ. πίνακα 1 -  σχήμα 1) 

 

Πίνακας 1 

 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

 Αγόρια 127 52,3 

Κορίτσια 
116 

47,7 

 

ΣΥΝΟΛΟ 243 100,0 
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Σχήμα 1 

 

 
 
 
 
 
2η ερώτηση  «Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 
 

Στην ερώτηση πόσο συχνά επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη, τα παιδιά έδωσαν ακέραιο 

αριθμό για τις επισκέψεις τους όλο το χρόνο. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την 

απάντηση προβήκαμε σε κατηγοριοποίηση των δεδομένων  (1η κατηγορία: 1 έως 3 φορές, 

2η κατηγορία: 4 έως 7 φορές, 3η κατηγορία: 8 φορές και πάνω). Κατεγράφησαν οι 

συχνότητες, που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία.  Ως κυρίαρχη κατηγορία 

διαπιστώθηκε ότι  είναι η 2η (4 έως 7 φορές) με ποσοστό 64,6%, ακολούθησε η 1η ( 1 έως 3 

φορές) με ποσοστό 23,5%, ενώ τέλος η 3η (8+) σημείωσε ποσοστό 11,9%.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν προέκυψαν απαντήσεις με την επιλογή «καθόλου»  ( 0 

φορές ), στοιχείο που μας δείχνει ότι όλοι οι μαθητές / τριες, που ερωτήθηκαν, είχαν 

επισκεφθεί την βιβλιοθήκη.  Κατόπιν ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων, 

συμπεράναμε ότι η 1η κατηγορία αναφέρεται σε παιδιά που επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη 

οργανωμένα με το σχολείο τους, αφού κάθε σχολείο επισκέπτεται 2-3 φορές το χρόνο τη 

βιβλιοθήκη. Πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα βγάζουμε από τις επόμενες δυο κατηγορίες 

που αφορούν σε παιδιά, που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη με δική τους πρωτοβουλία. 

Αθροιστικά το ποσοστό των παιδιών αυτών φτάνει το 76,5% (64,6+11,9%), στοιχείο, που 

καταδεικνύει το ενδιαφέρον των παιδιών για συμμετοχή στα προγράμματα της 

βιβλιοθήκης κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. (βλ. πίνακα 2α και 2β,  σχήμα 2). 
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Πίνακας 2α      «Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 
 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 1 έως 3 φορές 57 23,5 

4 έως 7 φορές 157 64,6 

8 + φορές 
29 

11,9 

 

ΣΥΝΟΛΟ 243 100,0 

 
 

 

              Πίνακας 2β      « Μέσος όρος και τυπική απόκλιση επισκέψεων» 

 

 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΜΕΣΟΣ 

ΌΡΟΣ  

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ 

Επισκεψιμότητα 243 5,4 4,3 19,2 

     

 

 
 

Σχήμα 2      «Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 
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3α ερώτηση       « Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  πόσο  συχνά επισκέπτεσαι τη 

βιβλιοθήκη;» 

 
Στην ερώτηση για τη συχνότητα επισκεψιμότητας της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους, όπως είδαμε στην ενότητα σχετικά με τη δομή του ερωτηματολογίου, 

δόθηκαν στους ερωτώμενους οι επιλογές: «Καθόλου, Μια φορά όλη τη σχολική χρονιά, Μια 

φορά το μήνα, Μια φορά την εβδομάδα». Αναφορικά με την επιλογή «καθόλου», δεν 

καταγράφηκε καμιά απάντηση (προφανές αφού οι μαθητές/τριες επισκέπτονται τη 

βιβλιοθήκη, τόσο οργανωμένα με το σχολείο τους, όσο και ατομικά με τη συνοδεία κάποιου 

ενήλικα). Ένα ελάχιστο ποσοστό 1,2% απάντησε «μια φορά την εβδομάδα». Η επιλογή «μία 

φορά όλη τη σχολική χρονιά» συγκέντρωσε 87 απαντήσεις, ήτοι ποσοστό 35,8%, ενώ η 

επιλογή «μια φορά το μήνα» έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτό της τάξεως του 63%. Η 

επιλογή αυτή μπορεί να λάβει διττή ερμηνεία: οι μαθητές επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη είτε 

σε επίπεδο σχολείου, είτε ατομικά και ταυτόχρονα όχι απλά την επισκέπτονται, αλλά 

δανείζονται και βιβλία. (βλ. πίνακα 3α-σχήμα 3) 

 

 

 

Πίνακας 3 α        « Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  πόσο 

συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 
 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Μια φορά όλη τη 

σχολική χρονιά 
87 35,8 

Μια φορά το μήνα 153 63,0 

Μια φορά την 

εβδομάδα 
3 

1,2 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
243 100,0 
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Σχήμα 3 α. « Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  πόσο 

συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 

 

 

 
 

 

 

 

3β  ερώτηση    «Το καλοκαίρι πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 

 
Για την 3β ερώτηση  δόθηκαν οι ίδιες επιλογές  με την προηγούμενη. Όπως 

παρατηρείται στο ακόλουθο γράφημα, εδώ αλλάζει η κατανομή των συχνοτήτων.  Από τις 

απαντήσεις καταγράφηκε ένα ποσοστό 3,7% που απάντησε «καθόλου», ενώ στον αντίποδα 

το ποσοστό των παιδιών που απάντησε «μια φορά την εβδομάδα» ανέρχεται στο 9,1%. Η 

επιλογή «μια  φορά όλο το καλοκαίρι» συγκέντρωσε 99 απαντήσεις και ποσοστό της τάξεως 

του 40,7%, ενώ με διαφορά επιπλέον 14 απαντήσεων, η επιλογή «μια φορά το μήνα» άγγιξε 

το 46,5%. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η αλλαγή της κατανομής συχνοτήτων 

οφείλεται κυρίως σε δυο παράγοντες. Ο πρώτος είναι οι καλοκαιρινές διακοπές, οπότε τα 

παιδιά είτε λείπουν από την πόλη λόγω οικογενειακών διακοπών, είτε προτιμούν να 

ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες την περίοδο του καλοκαιριού. Ο δεύτερος 

παράγοντας είναι ότι η διάρκεια του καλοκαιριού αντιστοιχεί στο 1/3 της διάρκειας της 

σχολικής χρονιάς. Έτσι ενώ μπορεί να μην αλλάζουν ουσιαστικά οι «συνήθειες» ως προς 

την επισκεψιμότητα στη βιβλιοθήκη, αυτό στην  πράξη μπορεί να αποτυπώνεται ως μείωση 

της συχνότητας επισκέψεων σε απόλυτες τιμές. (βλ. πίνακα 3β – σχήμα 3β) 
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Πίνακας 3 β     «Το καλοκαίρι πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 

 
 

 
      ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Καθόλου 9 3,7 

Μια φορά όλο το καλοκαίρι 99 40,7 

Μια φορά το μήνα 113 46,5 

Μια φορά την εβδομάδα 
22 

9,1 

 

ΣΥΝΟΛΟ 243 100,0 

 

 

Σχήμα 3 β     «Το καλοκαίρι πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη;» 

 

 

 

3γ  ερώτηση    «Επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη μόνο όταν έχει δράσεις;» 

 
Στην ερώτηση αν επισκέπτονται οι μαθητές τη βιβλιοθήκη μόνο όταν έχει δράσεις, η 

διαφορά ανάμεσα στο ΝΑΙ και το ΟΧΙ είναι συντριπτική. Το 77,8% των παιδιών δήλωσαν 

ότι επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη μόνο όταν έχει δράσεις, ενώ το 22,2% έδωσε αρνητική 

απάντηση.  Αυτό μας δείχνει ότι οι δράσεις αποτελούν την κύρια πηγή ενδιαφέροντος των 

παιδιών. Τα παιδιά επιθυμούν μια βιβλιοθήκη - ζωντανό οργανισμό και όχι απλά μια 
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βιβλιοθήκη - αποθήκη βιβλίων, όπως υποστηρίζει στέλεχος της βιβλιοθήκης.47  (βλ. πίνακα 

3γ- σχήμα 3γ) 

 

Πίνακας 3 γ.  «Επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη μόνο όταν έχει δράσεις;» 

 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

            Ναι 189 77,8 

            Όχι 
54 

22,2 

 

ΣΥΝΟΛΟ 243 100,0 

 

 

 

                       Σχήμα 3 γ   «Επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη μόνο όταν έχει δράσεις;» 

 

 

 
 

 

 

4η ερώτηση    « Δανείζεσαι βιβλία από τη βιβλιοθήκη;» 

 
Στην τέταρτη ερώτηση, η οποία στόχευε στο να διερευνήσει το κατά πόσο τα παιδιά, 

όταν επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη είτε για να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

                                                           
47  Από τη συνέντευξη στελέχους της βιβλιοθήκης, στα πλαίσια ποιοτικής έρευνας, που    παρατίθεται σε 

επόμενη ενότητα.  
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δράση, είτε όχι, δανείζονται βιβλία από την παιδική συλλογή της, καταγράφηκε ένα υψηλό 

ποσοστό 61,7%, το οποίο απάντησε «τις περισσότερες φορές», ενώ ένα ικανοποιητικό 

ποσοστό της τάξεως του 23,5%  απάντησε «κάθε φορά που έρχομαι». Το 7,4% των 

ερωτηθέντων παιδιών σημείωσε την επιλογή «μερικές φορές», ενώ ο ίδιος πληθυσμός του 

δείγματος (7,4%) απάντησε «ποτέ». Κατόπιν μελέτης των δεδομένων αυτών, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι τα παιδιά ναι μεν επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη όταν έχει δράσεις, αλλά 

όταν την επισκέπτονται δανείζονται και βιβλία σε ποσοστό 85,2% (61,7% + 23,5%). Οι 

δράσεις λοιπόν είναι κατά κύριο λόγο το μέσο, για να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη τα 

παιδιά και όταν συμβαίνει αυτό, παρατηρείται η τάση να δανείζονται βιβλία. (βλ. πίνακα 4 

– σχήμα 4) 

 

Πίνακας 4.  «Δανείζεσαι βιβλία από τη βιβλιοθήκη;» 

 

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Ποτέ 18 7,4 

Μερικές φορές 18 7,4 

Τις περισσότερες φορές 150 61,7 

Κάθε φορά που έρχομαι 
57 

23,5 

 

ΣΥΝΟΛΟ 243 100,0 

 

 

Σχήμα 4.  «Δανείζεσαι βιβλία από τη βιβλιοθήκη;» 
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5η ερώτηση     «Πώς έμαθες για τις δράσεις της βιβλιοθήκης;» 

 

Στην ερώτηση αυτή δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής 

απαντήσεων ανάμεσα στις κατηγορίες «Γονείς, Φίλοι, Βιβλιοθήκη, Τηλεόραση, Internet, 

Σχολείο». Τα παιδιά παροτρύνθηκαν να  σημειώσουν, εφόσον το επιθυμούσαν, 

περισσότερες από μία κατηγορίες. Από την ανάλυση των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι το 

Σχολείο αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για τις δράσεις της βιβλιοθήκης αφού 

υπήρχε σε 181 απαντήσεις, ήτοι ποσοστό 56,9%. Στην κατάταξη  ακολουθούν οι Γονείς με 

15,4%,οι Φίλοι με 11,3%και το Internet με 10,4%.Τέλος η ίδια η Βιβλιοθήκη 3,5% και η 

Τηλεόραση με 2,5%.Συνεπώς το σχολείο αποτελεί τον βασικό σύνδεσμο ανάμεσα στα 

παιδιά και την Βιβλιοθήκη. Αυτό δείχνει ότι από τη μια τα παιδιά εμπιστεύονται το σχολείο 

και από την άλλη οι δάσκαλοι επικοινωνούν τις δράσεις της βιβλιοθήκης  με τον καλύτερο 

τρόπο ενθαρρύνοντας τα παιδιά να επισκεφτούν τη Βιβλιοθήκη και να δανειστούν βιβλία 

και γενικά βοηθούν να μετατραπεί η βιβλιοθήκη σε μια φυσική συνέχεια του σχολείου. 

 

                           Πίνακας 5.   «Πώς έμαθες για τις δράσεις της βιβλιοθήκης;» 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΗΓΗΣ 

N ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Γονείς 49 15,4 

Φίλοι 36 11,3 

Βιβλιοθήκη 11 3,5 

Τηλεόραση 8 2,5 

Ίντερνετ 33 10,4 

Σχολείο 
            181 

56,9 

 

               ΣΥΝΟΛΟ 318 100,0 
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Σχήμα 5.    «Πώς έμαθες για τις δράσεις της βιβλιοθήκης;» 

 

 

 
 

 
 
 
6η ερώτηση     Πώς σου φάνηκαν οι δράσεις που συμμετείχες; 

 
Στην 6η ερώτηση στα παιδιά δόθηκε πάλι η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών 

περισσοτέρων από μία. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι στο 48,9% των συνδυασμών τα 

παιδιά περιέλαβαν την επιλογή «έμαθα ωραία πράγματα» και στο  47,9% ότι  οι δράσεις 

«ήταν πολύ ενδιαφέρουσες». Μόλις  το 3,2% υποστήριξε ότι «ήταν βαρετά». 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα παιδιά ευχαριστήθηκαν από τις δράσεις που συμμετείχαν, 

πράγμα που φανερώνει πως  ο σχεδιασμός των δράσεων από τη μεριά της βιβλιοθήκης 

γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, της γνώσης και ταυτόχρονα ψυχαγωγίας για τα παιδιά. 

(βλ. πίνακα 6 –σχήμα 6 

 

 

Πίνακας 6.  «Πώς σου φάνηκαν οι δράσεις που συμμετείχες;» 

 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΆΠΟΨΗΣ 

N ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες 179 47,9 

Έμαθα ωραία πράγματα 183 48,9 

Ήταν βαρετά 
12 

3,2 

 

ΣΥΝΟΛΟ 374 100,0 
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Σχήμα 6.  «Πώς σου φάνηκαν οι δράσεις που συμμετείχες;» 
 

 

 
 

 

 

7η ερώτηση     « Πώς σου φάνηκε ο εμψυχωτής;» 

 
Στην έβδομη ερώτηση οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν ποια ή ποιες από τις 

αναφερόμενες επιλογές χαρακτηρίζει/-ουν καλύτερα τον εμψυχωτή. Ανάμεσα λοιπόν από 

τις επιλογές «με βοήθησε πολύ, ήταν χαμογελαστός, ήταν αυστηρός, ήταν βαρετός», στο 

46,9% των συνδυασμών των απαντήσεων κυριαρχούσε η επιλογή «ήταν χαμογελαστός», 

στο 44,1% το «με βοήθησε πολύ», ενώ μόλις το 5,6% προτίμησε την επιλογή  «ήταν 

αυστηρός» και το ακόμη μικρότερο ποσοστό 3,3% την επιλογή «ήταν βαρετός». 

Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνουμε αφενός ότι τα παιδιά απόλαυσαν τις 

δράσεις, όπου συμμετείχαν και αφετέρου ότι η Βιβλιοθήκη είχε κάνει μια σωστή επιλογή 

προσωπικού για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων της.   (βλ. πίνακα 7 – σχήμα 7) 
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Πίνακας 7   « Πώς σου φάνηκε ο εμψυχωτής;» 

 
 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΨΥΧΩΤΗ 

N ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Με βοήθησε πολύ 173 44,1% 

Ήταν χαμογελαστός 184 46,9% 

Ήταν αυστηρός 22 5,6% 

Ήταν βαρετός 
13 

3,3% 

 

ΣΥΝΟΛΟ 392 100,0% 

 

 

Σχήμα 7   « Πώς σου φάνηκε ο εμψυχωτής;» 

 

 

 

 

 

 

8η ερώτηση     «Θα ξαναπάς σε δράση της βιβλιοθήκης;» 

 
Στην ερώτηση  αυτή με τις τρεις επιλογές «ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΜΠΟΡΕΙ», η συντριπτική 

πλειοψηφία των παιδιών απάντησε «ναι» (ποσοστό 79,8%),  ενώ το 15,6% προτίμησε το 

«μπορεί» και μόλις το 4,5% επέλεξε το «όχι». Αυτό που παρατηρούμε είναι η άμεση 

συνέπεια των συμπερασμάτων που βγάλαμε από τις δυο προηγούμενες ερωτήσεις. Ο 

σωστός σχεδιασμός των δράσεων και η επιλογή των κατάλληλων εμψυχωτών, έκαναν τα 

παιδιά να επιθυμούν να ξαναζήσουν ανάλογες εμπειρίες. ( βλ. πίνακας 8- σχήμα 8) 
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Πίνακας 8   «Θα ξαναπάς σε δράση της βιβλιοθήκης;» 

 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Ναι 194 79,8 

Όχι 11 4,5 

Μπορεί 
38 

15,6 

 

ΣΥΝΟΛΟ 243 100,0 

 

 

Σχήμα 8   «Θα ξαναπάς σε δράση της βιβλιοθήκης;» 

 

 

 
.   

 
 
9η ερώτηση     « Μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα έρχεσαι να  

                            δανειστείς βιβλία;» 

 
Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, στα παιδιά δόθηκαν οι επιλογές 

«ποτέ», «κάποιες φορές», «πάντα». Το κυρίαρχο ποσοστό του  75,3% των μαθητών 

συμπλήρωσε την τρίτη επιλογή, το 18,1%  προτίμησε την επιλογή «κάποιες φορές», ενώ 

μόλις  το 6,6% απάντησε «ποτέ». Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή συνηγορούν υπέρ της 

απόψεως ότι τα παιδιά προσέρχονται στη βιβλιοθήκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στις 
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δράσεις της  και αφού το κάνουν αυτό παρακινούνται στη  συνέχεια να δανειστούν και 

βιβλία. (βλ. πίνακα 9 – σχήμα 9) 

 

Πίνακας 9  « Μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα έρχεσαι να δανειστείς βιβλία;» 

 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Ποτέ 16 6,6 

Κάποιες φορές 44 18,1 

Πάντα 
183 

75,3 

 

ΣΥΝΟΛΟ 243 100,0 

 

 

 

Σχήμα  9    « Μετά τα εκπαιδευτικά προγράμματα έρχεσαι να δανειστείς βιβλία;» 
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3.2.   Συνέντευξη 

3.2.1. Η Ταυτότητα των συνεντεύξεων 

 

Για την ικανοποίηση των στόχων της έρευνας διεξήχθη ποιοτική 

δειγματοληψία με επιλογή δείγματος τριών (3) βασικών στελεχών της Βιβλιοθήκης.  

Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι ημι- δομημένες  

μαγνητοφωνημένες ατομικές συνεντεύξεις (one-to-one interviews) με ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις48, σχετικές με τα υπό διερεύνηση θέματα και με προκαθορισμένο 

περιεχόμενο. Σε σύγκριση με το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό μέσο, οι συνεντεύξεις 

αυτού του τύπου δίνουν τη δυνατότητα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων για 

εμβάθυνση στο νόημα των απαντήσεων. Έτσι ο ερευνητής σχηματίζει ολοκληρωμένη 

άποψη για το σχετικό με το θέμα νοητικό και συναισθηματικό υλικό του 

αποκρινόμενου, αποκτώντας πρόσβαση στο τι διαδραματίζεται στο μυαλό του, 

καθώς και στον τρόπο, που έχει βιώσει σχετικές με τα ερευνητικά ερωτήματα 

εμπειρίες. 

Τα στελέχη που ερωτήθηκαν ήταν: 

 Η Προϊσταμένη του τμήματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του ΚΕ.Π.Α.Π. (όπου 

υπάγεται διοικητικά η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου) και «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 2013» 

του  FUTURE LIBRARY (στο εξής θα αναφέρεται ως 1ο στέλεχος) 

                                                           

48 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων - e-Class, eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/ 

Μάθημα%2013-5.ppt  και Μάρκος Άγγελος, Μέθοδοι  Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων, 

http://docplayer.gr/11044861-Ekpaideytiki-ereyna-methodoi-syllogis-kai-analysis-edomenon-epimeleia-

aggelos-markos-lektoras-pt-e-pth.html (πρόσβαση 11/04/2016)     

 

 

 

 

http://eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEAA187/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%2013-5.ppt
http://docplayer.gr/11044861-Ekpaideytiki-ereyna-methodoi-syllogis-kai-analysis-edomenon-epimeleia-aggelos-markos-lektoras-pt-e-pth.html
http://docplayer.gr/11044861-Ekpaideytiki-ereyna-methodoi-syllogis-kai-analysis-edomenon-epimeleia-aggelos-markos-lektoras-pt-e-pth.html
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  Η Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της Καλοκαιρινής εκστρατείας 

του προγράμματος FUTURE LIBRARY – Μέλος κατά την παρούσα φάση του Δ.Σ. του 

ΚΕ.Π.Α.Π. (στο εξής θα αναφέρεται ως 2ο στέλεχος) 

 Η Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου – Εμψυχώτρια  

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης (στο εξής θα αναφέρεται ως 3ο 

στέλεχος) 

Οι ερωτήσεις, στις οποίες κλήθηκαν τα τρία στελέχη να απαντήσουν ήταν οι ακόλουθες 

(ολοκληρωμένες οι συνεντεύξεις  παρατίθενται στο παράρτημα): 

1. Πώς ξεκίνησε το Future Library και ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός του; 

2. Ποιες δραστηριότητες του Future Library έχουν γίνει μέχρι τώρα στη δική σας 

βιβλιοθήκη (περιγραφή είδους δραστηριοτήτων, κοινά που προσελκύονται, 

διάρκειες); 

3. Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library στην τοπική 

κοινωνία; 

4. Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library ως προς το πώς η 

τοπική κοινωνία βλέπει αλλά και χρησιμοποιεί τη Δημοτική βιβλιοθήκη;  

5. Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι πλέον επιτυχημένες δράσεις από αυτές που μέχρι 

σήμερα έχετε οργανώσει; (ηλικία, είδος προγράμματος, στοιχεία οργάνωσης του 

προγράμματος) 

6. Ικανοποιήθηκαν οι αρχικές προσδοκίες σας όταν ξεκινούσατε το πρόγραμμα; 

7. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίσατε στο να οργανώσετε και να 

προσελκύσετε το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα; Πως τα αντιμετωπίσατε; 

8. Πως θεωρείτε ότι σας εμπλούτισε με νέες επαγγελματικές εμπειρίες η συμμετοχή 

σας στις δράσεις του Future Library; 

9. Πώς προετοιμάζεστε για την επόμενη Καλοκαιρινή Εκστρατεία; 
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3.2.2.  Επεξεργασία και ανάλυση των συνεντεύξεων 

 

Η πρώτη ερώτηση «Πώς ξεκίνησε το Future Library και ποιος ακριβώς είναι ο 

σκοπός του; » ήταν βασικά μια ερώτηση με εισαγωγικό χαρακτήρα, ερώτηση εξοικείωσης 

του ερευνητή με τα στελέχη της Βιβλιοθήκης (icebreaker question), για να ξεκινήσει ομαλά 

η συνέντευξη. Αφορά σε μια ιστορική αναδρομή στη δράση του FUTURE LIBRARY, καθώς 

και στους πρωταρχικούς στόχους του εγχειρήματος.  

Το πρώτο στέλεχος παρουσιάζει  εν συντομία το ιστορικό του δικτύου και αναπτύσσει το 

σκοπό της δημιουργίας του.  «Σκοπός του Future Library  ήταν να καταστήσει τη βιβλιοθήκη ένα χώρο 

που προωθεί την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη μάθηση και την καινοτομία, μέσα από προγράμματα 

φιλαναγνωσίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας για τους πολίτες.» 

 Το δεύτερο στέλεχος  δείχνει να γνωρίζει καλύτερα το σκεπτικό δημιουργίας και δράσης 

του FUTURE LIBRARY και το αναπτύσσει με περισσότερες λεπτομέρειες.  « Ο βασικός λόγος 

δημιουργίας του Future Library είναι ότι το Ίδρυμα έχει επενδύσει στο να χτιστεί το νέο σπίτι της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης   και της Λυρικής Σκηνής στο φαληρικό δέλτα και πρόκειται για μία  επένδυση που αγγίζει τα 

566 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρήθηκε σκόπιμο λοιπόν να βελτιωθεί το επίπεδο των βιβλιοθηκών της χώρας 

συνολικά, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη, η οποία χτίζεται, να έχει θετική επίδραση σε ένα ήδη εκπαιδευμένο 

κοινό». «Από την αρχή δόθηκε στο Future Library ο χαρακτήρας του δικτύου. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας 

οργανισμός ο οποίος βασίζεται σε ένα δίκτυο βιβλιοθηκών με έμφαση στον κανόνα ο,τιδήποτε θετικό  

συμβαίνει σε μία βιβλιοθήκη πρέπει να έχει επίδραση και στις υπόλοιπες του δικτύου». 

Το τρίτο   στέλεχος  παρουσιάζει τα ήδη αναφερθέντα από τα προηγούμενα στελέχη 

ιστορικά δεδομένα, ενώ παράλληλα αποτυπώνει το όραμα του δικτύου. «…είχε ως σκοπό να βάλει τη 

Βιβλιοθήκη, δημόσια ή δημοτική, σε κάθε ελληνικό σπίτι, να τη βάλει μέσα στα πολιτιστικά πράγματα στην 

τοπική κοινωνία και να την κάνει δυναμικό κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών». 

 

 

Η δεύτερη ερώτηση  «Ποιες δραστηριότητες του Future Library έχουν γίνει μέχρι τώρα 

στη δική σας βιβλιοθήκη (περιγραφή είδους δραστηριοτήτων, κοινά που προσελκύονται, 

διάρκειες);» αναφερόταν στις δραστηριότητες, που αναπτύσσει το δίκτυο στην Κόρινθο. 

Το πρώτο στέλεχος αναφέρει ενδεικτικά την πρώτη και την τελευταία Καλοκαιρινή 

εκστρατεία Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικότητας, τον αριθμό παιδιών και ενηλίκων, που έχουν 
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εκπαιδευθεί και ψυχαγωγηθεί κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών χρόνων, που διοργανώνονται 

οι εκστρατείες στην Κόρινθο, καθώς και το μεγάλο εύρος της θεματολογίας τους, που αγκαλιάζει 

ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, πολλούς επιστημονικούς χώρους,  καθώς και ειδικές θεματικές 

περιοχές, που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό της Βιβλιοθήκης (π.χ. 

βοτανοθεραπεία, ανακύκλωση και γραφή Braille). «Από την πρώτη λοιπόν Καλοκαιρινή 

εκστρατεία Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικότητας με τίτλο «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη 

και μέχρι την πρόσφατη που είχε θέμα «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…είναι ένας τόπος 

ανακαλύψεων», το καλοκαίρι του 2015, έχει εκπαιδεύσει και ταυτόχρονα ψυχαγωγήσει πάνω από 

5000 παιδιά και ενήλικες. Οι δραστηριότητες που έχει υλοποιήσει περιλαμβάνουν πολλά γνωστικά 

αντικείμενα, ώστε κάθε συμμετέχοντας να έχει ποικίλες δυνατότητες επιλογής και συνδυάζονται με 

κάποιο ή κάποια από τα βιβλία της συλλογής της». 

Προκειμένου να καταδείξει τη  μεγάλη αλλαγή, που έχει επέλθει στο καθεστώς 

λειτουργίας της βιβλιοθήκης, το στέλεχος τονίζει χαρακτηριστικά ότι η Βιβλιοθήκη πλέον 

βρίσκεται σε διαρκή επαφή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τις σχολικές μονάδες του Δήμου 

ως συνέχεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που πραγματώνεται στο σχολείο. «Μέχρι την 

ένταξη της Βιβλιοθήκης στο Δίκτυο, προγράμματα για τα σχολεία γίνονταν σποραδικά, χωρίς κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα, περισσότερο εν είδει ξενάγησης και γνωριμίας με το χώρο. Μετά το καλοκαίρι του 2012 

το τοπίο άλλαξε και σε αυτό το κομμάτι. Η Βιβλιοθήκη σχεδιάζει κι επικοινωνεί στους εκπαιδευτικούς με 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς τις δράσεις που προτείνει για όλες τις σχολικές βαθμίδες. Έτσι καθημερινά 

υποδέχεται στους χώρους της (στο παιδικό τμήμα μαθητές νηπιαγωγείων–δημοτικών και στο MediaLab 

μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων) πολλούς μαθητές, που έρχονται σε επαφή με το βιβλίο μέσα από 

επιμορφωτικές - ψυχαγωγικές δραστηριότητες». 

Το δεύτερο στέλεχος αναφέρει με τη σειρά όλες τις καλοκαιρινές εκστρατείες, που έχει 

πραγματοποιήσει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου σε συνεργασία με το δίκτυο. Αναφέρει ότι 

οι δραστηριότητες που προτείνονται,  έχουν πάντα πυρήνα τους μια ενότητα βιβλίων – που τα 

περισσότερα είναι δωρεά του Future Library – και αφορούν σε λογοτεχνία, τέχνες, αρχαίους πολιτισμούς, 

αστρονομία, αλλά και φωτογραφία, κινηματογράφο, μουσική, τεχνολογία και άλλους τομείς. 

 Παράλληλα, περιγράφει το χειμερινό πρόγραμμα δράσεων, που υλοποιεί  για τους 

μαθητές των σχολείων του δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας, το οποίο 

τυγχάνει μεγάλης αποδοχής τόσο από το εκπαιδευτικό δυναμικό, όσο και από το μαθητικό 

κοινό της Κορίνθου.  «Από το 2012 έως το περασμένο καλοκαίρι του 2015 , έχουν πραγματοποιηθεί 

τέσσερις καλοκαιρινές ενότητες δράσεων με τους εξής  τίτλους : “Διαδρομές με πυξίδα τη 
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Βιβλιοθήκη”, “ Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο”, “Στις Βιβλιοθήκες ο κόσμος 

είναι πολύχρωμος”, “Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…είναι ένας τόπος ανακαλύψεων”. Εκτός 

όμως από τις προτεινόμενες καλοκαιρινές ενότητες δράσεων, η Βιβλιοθήκη, έχοντας την εμπειρία και 

τη γνώση που έχει αποκομίσει από τα σεμινάρια , τα εργαστήρια και τα καλοκαιρινά προγράμματα του 

Future Library, πραγματοποιεί το δικό της χειμερινό πρόγραμμα, που απευθύνεται στους μαθητές των 

σχολείων. Το βρίσκουν δε τόσο ενδιαφέρον, που ως τα Χριστούγεννα έχουν κλείσει όλες οι διαθέσιμες 

ημερομηνίες που αφορούν στο σύνολο της σχολικής χρονιάς. Αν λάβετε υπ’ όψιν ότι γίνονται πέντε 

διπλά προγράμματα εβδομαδιαίως (δύο σχολικά τμήματα ημερησίως), μπορείτε να συμπεράνετε τη 

συμμετοχή των σχολείων». 

Επιπλέον, εμπλουτίζει την έρευνα  με  νέα στοιχεία, καθώς παρουσιάζει τη 

Βιβλιοθήκη ως ένα πολιτιστικό πολυχώρο πολλαπλών δυνατοτήτων και χρήσεων, ανοιχτό 

και προσβάσιμο σε κάθε πολίτη και πρωτίστως φιλικό με τις Νέες Τεχνολογίες, που 

ενδιαφέρουν εκτός από τους μαθητές και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.  «…Εκτός όμως της 

δυνατότητας πραγματοποίησης μιας ομαδικής δράσης, ενός σεμιναρίου, μιας εκδήλωσης ή ενός 

εργαστηρίου ,ο κάθε πολίτης χωριστά έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις υπηρεσίες ενός Media Lab. 

Μπορεί π.χ. να κάνει μια εργασία   αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο, απλώς να σερφάρει, να 

ακούσει μουσική, να  διαβάσει ο,τιδήποτε. Το Media Lab εκτός των άλλων, διαθέτει μια ενδιαφέρουσα 

βιβλιοθήκη για τεχνολογία, μουσική , κινηματογράφο κλπ), να παρακολουθήσει με την παρέα ή την 

ομάδα του μία ταινία, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες χρήσης του διαδραστικού πίνακα και του NUC 

με τη γρήγορη ενσύρματη σύνδεση του στο διαδίκτυο, να πραγματοποιήσει μία τηλεδιάσκεψη ή 

βιντεοκλήση, ένα διαδικτυακό σεμινάριο ή webinar….».  « Το πιο δυνατό σημείο του χώρου όμως, 

έχει αποδειχτεί το Music Studio. Εκεί ο καθένας μπορεί μόνος ή με την ομάδα του να ηχογραφήσει 

το μουσικό του κομμάτι , το τραγούδι του, την ιστορία του , να φτιάξει το δικό του video» . 

Το τρίτο Στέλεχος αφού παρουσιάζει με τη σειρά τις δράσεις της βιβλιοθήκης που 

έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, σχολιάζει και το γεγονός ότι στη Βιβλιοθήκη 

δραστηριοποιούνται διάφορες ομάδες (όπως η Ομάδα Αστρονομίας, η Ομάδα 

Φιλαναγνωσίας, η Λέσχη Ποίησης, η Ομάδα του Εργαστηρίου Τέχνης), που 

πραγματοποιούν συναντήσεις συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Όπως χαρακτηριστικά λέει, 

στόχος είναι «να προσελκύσουμε στη βιβλιοθήκη άτομα , που κάτω από άλλες συνθήκες  ίσως και να 

μην έμπαιναν στο χώρο». 
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 Η τρίτη ερώτηση  «Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library 

στην τοπική κοινωνία;» αφορoύσε στο πώς επέδρασαν οι δράσεις του FUTURE LIBRARY 

στην τοπική κοινωνία.  

Το πρώτο στέλεχος τονίζει ότι η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στο 

κάλεσμα της Βιβλιοθήκης και πως οι δράσεις της την έκαναν γνωστή σε κάθε περιοχή όχι 

μόνο στα όρια του Δήμου, αλλά και του Νομού γενικότερα. «Διψάει πραγματικά ο κόσμος στις 

μικρές κοινωνίες για πολιτιστικά πράγματα, ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που περνάει ο 

τόπος και η βιβλιοθήκη μας δίνει ένα δυναμικό παρόν, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στην 

κοινότητα.»                                                                                                                                  

Το δεύτερο στέλεχος  επικεντρώθηκε στο ότι η μεγάλη αύξηση των μελών της 

Βιβλιοθήκης, καθώς του αριθμού  των βιβλίων που δανείζονται σε μικρούς και μεγάλους, 

πριν –κατά τη διάρκεια ή μετά από μία δράση, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, που 

καταδεικνύει τον πολύ θετικό αντίκτυπο των δράσεων στην τοπική κοινωνία. «…και κυρίως 

η αύξηση των μελών της Βιβλιοθήκης και των βιβλίων, που δανείζονται σε μικρούς και μεγάλους, 

αποδεικνύει με το παραπάνω τον αντίκτυπο των δράσεων  που ενέπνευσε το Future Library». 

Το τρίτο στέλεχος αναφέρει ότι «οι δράσεις έχουν γίνει δεκτές από την πρώτη στιγμή με 

ενθουσιασμό…/…οι γονείς βρήκαν την ιδέα των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων μία σπουδαία 

εναλλακτική πρόταση για τα παιδιά τους, που συνήθιζαν να περνούν αρκετές ώρες μπροστά στην 

τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μην έχοντας τι άλλο να κάνουν». Επικουρικά παραθέτει 

ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, που φανερώνουν τη θετική ανταπόκριση του κοινού τόσο 

στα καλοκαιρινά προγράμματα, όσο  και τις σχολικές δράσεις. «Θα σας έλεγα λοιπόν ως 

παράδειγμα ότι την πρώτη χρονιά συμμετείχαν στην εκστρατεία 705 άτομα και την επόμενη χρονιά 

σχεδόν διπλασιάστηκαν φθάνοντας στον αριθμό των 1317 ατόμων». 

Η τέταρτη ερώτηση  «Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library ως 

προς το πώς η τοπική κοινωνία βλέπει αλλά και χρησιμοποιεί τη Δημοτική βιβλιοθήκη;» 

πραγματευόταν το πώς αντιμετωπίζει, αλλά και χρησιμοποιεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη η τοπική 

κοινωνία. 

Το πρώτο στέλεχος μας ανέφερε ότι η πόλη της Κορίνθου έχει γνωρίσει πλέον τη 

βιβλιοθήκη και τη θεωρεί «ένα χώρο γνώριμο, ένα χώρο οικείο, ένα χώρο που εμπιστεύονται για τα παιδιά 

τους, ένα χώρο που αναζητούν και οι ίδιοι  ως διέξοδο στην καθημερινότητα τους, ένα πραγματικό 
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community hub, όπως θα έλεγε η ομάδα του FUTURE LIBRARY, ένα χώρο δηλαδή όπου μπορεί να 

συμμετέχει ενεργά σε ό,τι γίνεται κάθε πολίτης». 

Το  δεύτερο στέλεχος  υποστήριξε ότι πλέον «η βιβλιοθήκη έχει αναλάβει σημαντικό 

πόλο στην τοπική κοινωνία και επιδιώκει να γίνει η πηγή ψυχικής και πνευματικής ανάτασης, 

υπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της».  

Το  τρίτο στέλεχος επικεντρώθηκε στις αντιδράσεις του κόσμου και ιδιαίτερα των 

παιδιών. Οι πολίτες (μικροί και μεγάλοι) αναγνωρίζει το προσωπικό της βιβλιοθήκης, όταν 

το συναντούν εκτός υπηρεσίας και ιδιαίτερα τα παιδιά είναι πολύ ενθουσιώδη και 

εκδηλωτικά, όποτε συμβαίνει αυτό. Όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσε, αισθάνεται πως η 

οπτική των πολιτών έχει αλλάξει απέναντι στη Βιβλιοθήκη, την οποία πια θεωρούν ως 

«κομμάτι της ζωής σε αυτή την πόλη», ως «ένα ζωντανό οργανισμό και όχι μια αποθήκη 

βιβλίων!» 

 

Η  πέμπτη ερώτηση «Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι πλέον επιτυχημένες δράσεις 

από αυτές που μέχρι σήμερα έχετε οργανώσει; (ηλικία, είδος προγράμματος, στοιχεία 

οργάνωσης του προγράμματος)»  είχε ως στόχο να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά εκείνα, 

που καθιστούν μία δράση επιτυχημένη. 

 Το πρώτο στέλεχος,  απαντώντας, εστιάζει στα Εργαστήρια Τέχνης για παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, ήτοι 4-12 ετών. Αναφέρει ότι κατά τη γνώμη 

του, ο συγκεκριμένος κύκλος δράσεων έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και 

επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι. Τα εργαστήρια  αυτά συνδυάζουν μάθηση και 

δημιουργία, καθώς στο πρώτο μέρος τους, τα παιδιά έρχονται σε επαφή  με καλλιτέχνες, 

έργα και τεχνικές, ενώ στο δεύτερο μέρος γίνονται οι ίδιοι καλλιτέχνες, δημιουργώντας τα 

δικά τους έργα Τέχνης. Πρόκειται λοιπόν «…για δράσεις που ακολουθούν τη φιλοσοφία του 

FUTURE LIBRARY, προσφέροντας ταυτόχρονα γνώση και ψυχαγωγία». 

Το δεύτερο στέλεχος δεν ξεχωρίζει ως επιτυχημένο κάποιο συγκεκριμένο 

είδος δράσεων, θεωρώντας ότι είναι πολλές οι δράσεις που εντυπωσιάζουν τους συμμετέχοντες, 

έδωσε όμως τη «συνταγή» της επιτυχίας: «Ένας  έμπειρος και  δοκιμασμένος εμψυχωτής κι ένας 

ελκυστικός τίτλος».   

Το  τρίτο στέλεχος επικεντρώνεται στη δράση με τίτλο «Μουσείο Προσωπικοτήτων», μια 

δράση με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα - χωρίς παράλληλη ενασχόληση, πχ. μια κατασκευή 
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– για παιδιά 8-12 ετών. Τα μέλη της βιβλιοθήκης εξεπλάγησαν θετικά με την ανταπόκριση των 

παιδιών σε μια τέτοιου είδους δράση, αμιγώς επιμορφωτική και γι΄ αυτό επέλεξαν εν συνεχεία 

να την συμπεριλάβουν και στον κύκλο των χειμερινών σχολικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

Η  έκτη ερώτηση «Ικανοποιήθηκαν οι αρχικές προσδοκίες σας όταν ξεκινούσατε το 

πρόγραμμα;» στόχευε στο να καταγράψει το αν και κατά πόσο τα στελέχη της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης αισθάνονται ότι πέτυχαν τους αρχικούς τους στόχους.  

Το πρώτο στέλεχος παραδέχεται ότι ξεκινώντας το πρόγραμμα, δεν είχε μεγάλες 

προσδοκίες, παρά μόνο την κρυφή  ελπίδα «οι πολίτες να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του 

εγχειρήματος και να το στηρίξουν». Η πορεία των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του δικτύου όμως 

απέδειξε ότι έχει γίνει πια  «αναγκαίο στην τοπική κοινωνία».  

Το δεύτερο στέλεχος χαρακτηρίζει τις αρχικές προσδοκίες  «θολές» και ότι σίγουρα το 

αποτέλεσμα τους διέψευσε όλους πολύ ευχάριστα. «Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.: αύξηση των μελών 

της Βιβλιοθήκης, αύξηση των προς δανεισμό βιβλίων , αύξηση του κοινού που απευθύνεται  στους 

βιβλιοθηκονόμους επιζητώντας τις γνώσεις τους και κυρίως αύξηση των νέων ανθρώπων που ήρθαν για 

πρώτη φορά και έμειναν στη Βιβλιοθήκη». 

Το τρίτο στέλεχος δηλώνει την ικανοποίηση του από την πορεία του εγχειρήματος 

FUTURE LIBRARY, παραθέτοντας ως αποδεικτικό στοιχείο τη σταδιακή  αύξηση των 

συμμετεχόντων βιβλιοθηκών στο δίκτυο από 70 σε 140, καθώς  και τα 7.500 μέλη, που 

συμμετέχουν με  διάφορες ιδιότητες και αρμοδιότητες.  

Επιπλέον, θεωρεί πολύ ικανοποιητικό το γεγονός ότι «μέχρι το 2012 δε γίνονταν σταθερά, 

εκπαιδευτικά προγράμματα και από το Σεπτέμβρη του 2102, κάθε σχολική περίοδο η Βιβλιοθήκη είναι 

γεμάτη σε ημερήσια βάση με παιδιά, δασκάλους και κοινό για δανεισμό».  

Η  έβδομη  ερώτηση  «Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίσατε στο να 

οργανώσετε και να προσελκύσετε το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα; Πως τα αντιμετωπίσατε;» 

διερευνά τυχόν ανασταλτικούς παράγοντες και προβλήματα, που αντιμετώπισε το προσωπικό 

της Βιβλιοθήκης, προκειμένου για την οργάνωση και επικοινωνία του προγράμματος στην 

τοπική κοινωνία. 

Το  πρώτο στέλεχος αναφέρει ότι εμπόδιο σε ορισμένες περιπτώσεις στάθηκε το πώς θα 

πείθονταν το προσωπικό των βιβλιοθηκών να συνεργαστεί με το δίκτυο. Ήταν ένα νέο 
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εγχείρημα και δικαιολογημένα αντιμετωπίζονταν κατά περιπτώσεις με καχυποψία και 

δυσπιστία. «Στάθηκε σε ορισμένες  περιπτώσεις  εμπόδιο όχι να πείσουμε την τοπική κοινωνία να 

αγκαλιάσει μια βιβλιοθήκη και τα προγράμματα της, αλλά να πείσουμε το προσωπικό της να συνεργαστεί με 

το Δίκτυο. Το δύσκολο ήταν λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των βιβλιοθηκών, ώστε να εντάξουν τις 

νέες υπηρεσίες στη λειτουργία τους και να τις προσφέρουν εν συνεχεία στο κοινό τους».  

Το δεύτερο στέλεχος αναφέρθηκε σε προσωπικό εμπόδιο που ήταν η απειρία μπροστά σε 

αυτή τη νέα μορφή λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Αυτό όμως λύθηκε με τη συμπαράσταση της 

Διοίκησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του ΚΕ.ΠΑ.Π. 

Το  τρίτο στέλεχος εστίασε σε δυο προβλήματα:  

αφενός το οικονομικό, το οποίο λύθηκε:  

 με τη χορηγία του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  - που τροφοδότησε με άφθονα 

αναλώσιμα υλικά την υλοποίηση των δράσεων-  

 με την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της βιβλιοθήκης 

 με εθελοντές από τον κύκλο γνωριμιών των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης  

και αφετέρου το επικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο αντιμετωπίστηκε πολύ εύκολα με αρωγούς 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα. «Οι γονείς που έγραψαν τα παιδιά τους  σε κάποια 

δράση ήταν αυτοί που ανέλαβαν οικειοθελώς τη διαφήμιση των δράσεων, ειδοποιώντας φίλους και 

συγγενείς να στείλουν και τα δικά τους παιδιά στη Βιβλιοθήκη, σε σημείο που πολύ γρήγορα 

συμπληρώνονταν τα κενά σε κάθε ομάδα και δεν υπήρχε χώρος να βάλουμε τα καινούρια άτομα, που 

επιθυμούσαν  να συμμετάσχουν, με αποτέλεσμα να φτιάχνουμε «ατέλειωτες» λίστες αναμονής». 

 Η όγδοη ερώτηση «Πως θεωρείτε ότι σας εμπλούτισε με νέες επαγγελματικές 

εμπειρίες η συμμετοχή σας στις δράσεις του Future Library;» αφορούσε στο τι αποκόμισαν σε 

προσωπικό επίπεδο τα στελέχη σε σχέση με την επαγγελματική τους ζωή και δραστηριότητα. Το 

FUTURE LIBRARY δεν απετέλεσε αιτία για εκπαίδευση και βελτίωση μόνο των  συμμετεχόντων, 

αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες και αποκάλυψε νέες δεξιότητες του προσωπικού, 

που με το προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας της, ίσως να έμεναν ανεκμετάλλευτες.  

Το πρώτο στέλεχος αναφέρει συγκεκριμένα ότι καλλιέργησε δεξιότητες απαραίτητες στο 

διοικητικό κομμάτι λειτουργίας της βιβλιοθήκης, όπως επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση και 

βελτίωση της απόδοσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. 
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Το δεύτερο στέλεχος υποστηρίζει ότι σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο απέκτησε άνεση 

τόσο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και  πραγματοποίηση των δράσεων, όσο και στις δημόσιες 

σχέσεις για την επικοινωνία τους στο κοινό. Θεωρεί όμως ως την πιο σημαντική εμπειρία, που 

αποκόμισε ήταν η ψυχική ευφορία και ο ενθουσιασμός από τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων 

στις δράσεις (γονείς- παιδιά). 

Το τρίτο στέλεχος αναφέρει ότι μπόρεσε να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

συνδυαστικά, π.χ. Βιβλιοθήκη- δανεισμός, Βιβλιοθήκη-φιλαναγνωσία, Βιβλιοθήκη- εκπαίδευση, 

Βιβλιοθήκη - ψυχαγωγία). 

Τέλος, η ένατη ερώτηση «Πώς προετοιμάζεστε για την επόμενη Καλοκαιρινή 

Εκστρατεία;» αφορούσε στο σχεδιασμό  των καλοκαιρινών δράσεων του 2016. Η απάντηση που 

έδωσαν τα στελέχη κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση, καθώς στο εξής ο βασικός σχεδιασμός θα 

γίνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το δίκτυο FUTURE 

LIBRARY, οπότε δεν είναι ακόμη ξεκαθαρισμένο στις τοπικές δημόσιες και δημοτικές 

Βιβλιοθήκες το πώς θα συνεχίσει το project. 
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4. 1  Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου ως φορέας άτυπης μάθησης 

Η διενεργηθείσα έρευνα πρόσφερε ικανοποιητικό υλικό για την υποστήριξη του πρώτου 

ερευνητικού ερωτήματος «Ποια είναι τα είδη των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει η 

βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της ένταξής της στο δίκτυο FUTURE LIBRARY και ποιο το εύρος 

της απήχησής τους;», παρουσιάζοντας τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου ως ένα πραγματικό 

φορέα άτυπης μάθησης και ένα χώρο ουσιαστικά στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας, μέσω 

των δράσεων και  δραστηριοτήτων, που διοργανώνει. 

Αναλύοντας  λοιπόν τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν, διαπιστώνουμε ότι η 

Βιβλιοθήκη αυτή αποτελεί έναν πολιτιστικό οργανισμό που στηρίζει την άτυπη μάθηση για 

τους εξής λόγους: 

    διοργανώνει αλληλεπιδραστικές, συμμετοχικές δράσεις, που έχουν ως στόχο 

    την ικανοποίηση του τρίπτυχου γνώση – ψυχαγωγία- διάδραση, δράσεις που αποτελούν  ένα 

δημιουργικό μέσο, για να επικοινωνήσει η Βιβλιοθήκη στο κοινό της  όλη τη γνώση, που 

«κρύβεται» στα ράφια της.  Οι δράσεις αυτές λοιπόν, είτε με τη μορφή της καλοκαιρινής 

εκστρατείας, είτε ως χειμερινά σχολικά προγράμματα, δίνουν το ερέθισμα σε μέλη και μη της 

Βιβλιοθήκης (παιδιά, ενήλικες) να την επισκεφθούν και να επιμορφωθούν με τρόπο καινοτόμο 

και δημιουργικό. 

    επικοινωνεί με μαθητές- γονείς – εκπαιδευτικούς, αποτελώντας από τη μια μεριά για τους 

γονείς  μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση τόσο για τη δημιουργική απασχόληση 

και ψυχαγωγία των παιδιών τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όσο και για την ποιοτική 

αξιοποίηση του δικού τους ελεύθερου χρόνου. Η Βιβλιοθήκη  επίσης σχεδιάζει και επικοινωνεί 

στους εκπαιδευτικούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς  τις δράσεις, που προτείνει για όλες 

ΤΕΤΑΡΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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τις σχολικές βαθμίδες, προσελκύοντας σε οργανωμένες ομάδες παιδιά νηπιαγωγείων, 

δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων. 

   προσελκύει και συνεργάζεται με εθελοντές  από διάφορους χώρους των επιστημών και 

των Τεχνών, για τη διεξαγωγή των δράσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος  με ποικίλα γνωστικά 

αντικείμενα, εμπλέκοντας έτσι κάθε πολίτη, που επιθυμεί να συνδράμει το έργο της 

Βιβλιοθήκης. Με αυτόν τον τρόπο, στη συνείδηση του κοινού η Βιβλιοθήκη είναι ο «δικός» 

τους χώρος, ουσιαστικά ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους.  

   ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών κάθε ηλικίας, λειτουργώντας όχι ως μια τυπική 

υπηρεσία δανεισμού βιβλίων, όπως εξακολουθούν να είναι σε γενικές γραμμές πολλές 

βιβλιοθήκες της χώρας, αλλά ως ένας χώρος, που ακολουθεί τους ρυθμούς και της εξελίξεις της 

καθημερινότητας, που προσαρμόζεται στις ανάγκες της ψηφιακής επικοινωνίας και τρων 

Νέων Τεχνολογιών. Η ύπαρξη του Media Lab, ενός χώρου, που κάθε πολίτης και ιδίως τα 

νεαρά μέλη, που με δυσκολία θα επισκέπτονταν τη Βιβλιοθήκη υπό άλλες συνθήκες, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει (π.χ. για να κάνει μια εργασία αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο, να 

διαβάσει, να πραγματοποιήσει μια τηλεδιάσκεψη ή ένα διαδικτυακό σεμινάριο, να ακούσει 

μουσική ή απλώς να χαλαρώσει με την παρέα του και να περιηγηθεί διαδικτυακά μέσω των 

υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας, του διαδραστικού  πίνακα και του NUC, που 

παρέχονται με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό).  Από την άλλη μεριά, υπάρχει και το Music 

Studio, όπου ο καθένας μπορεί να ηχογραφήσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση κάποιο 

μουσικό κομμάτι, ένα τραγούδι, μια ιστορία ή να φτιάξει το δικό του video.  

Τελειώνοντας, μπορούμε να αποτυπώσουμε σχηματικά, με αριθμητικά δεδομένα, 49 

τόσο τον αριθμό των καλοκαιρινών δράσεων με την αντίστοιχη ανά έτος συμμετοχή 

εθελοντών και  πολιτών, όσο και τον αριθμό των εκπαιδευτικών σχολικών προγραμμάτων 

των τελευταίων χρόνων  και τις δανειστικές της υπηρεσίες για παιδιά –ενδεικτικά για το 2015 

-  στους ακόλουθους πίνακες Α,Β,Γ αντιστοίχως ) 

 

 

 

                                                           
49  Τα αριθμητικά στοιχεία δόθηκαν στη γράφουσα από το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου 
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         ΠΙΝΑΚΑΣ Α      «Τα αριθμητικά στοιχεία των Καλοκαιρινών εκστρατειών 2012-2015» 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

       (Παιδιά) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

       (Ενήλικες) 

2012 38 40 705  

2013 65 62 1317 271 

2014 55 28 1282 267 

2015 61 24 1113 310 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β     «Μαθητές που συμμετείχαν στις σχολικές εκπαιδευτικές  δράσεις» 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ  2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

2015 

              60 σχολικά τμήματα 

(146 μαθητές) 

                      54 σχολικά τμήματα 

(122 μαθητές) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Γ    «Δανεισμός  υλικού του παιδικού τμήματος  της Βιβλιοθήκης   (2015)» 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 

 

ΜΑΙΟΣ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

 

324 

 

282 

 

271 

 

292 

 

240 

 

388 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
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479 

 

348 

 

274 

 

263 

 

257 

 

336 

 

 

4.2.  Ο αντίκτυπος των δράσεων της Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία 

 

Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι απόψεις των χρηστών 

της βιβλιοθήκης σχετικά με την ποιότητα και την επίπτωση στους ιδίους αυτών των 

δραστηριοτήτων;» θα λέγαμε ότι το εγχείρημα του Future Library έδωσε νέα πνοή στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου και ένα νέο ρόλο, περισσότερο ουσιαστικό και δημιουργικό, 

στην τοπική κοινωνία.  Πρώτα από όλα απέκτησε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και κατ’ 

επέκταση και επισκεψιμότητα.  Η τοπική κοινωνία γνωρίζει πια καλά την ύπαρξη του 

δικτύου, καθώς και τον ενεργό ρόλο, που έχει αναλάβει η «δική» της Βιβλιοθήκη σε αυτό.   

Είτε κατόπιν προσωπικής συμμετοχής σε κάποια από τις δράσεις, είτε μέσα από περιγραφές 

οικείων και γνωστών, οι πολίτες  έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι Βιβλιοθήκη της Κορίνθου 

δεν είναι μια «αποθήκη»  βιβλίων, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός, που προσφέρει 

εκπαίδευση, γνώσεις, ποιοτική ψυχαγωγία και εμπειρίες ζωής σε μικρούς και μεγάλους. 

Ειδικότερα, τα μικρότερα παιδιά, με τον έμφυτο αυθορμητισμό, που τα διακρίνει, 

απολαμβάνουν με ενθουσιασμό τα προγράμματα που υλοποιούνται για την ηλικία τους, 

παίζοντας και ταυτόχρονα μαθαίνοντας να αγαπούν το διάβασμα και τα βιβλία. Αλλά και τα 

μεγαλύτερα  σε ηλικία παιδιά, που υπό άλλες συνθήκες θα βρίσκονταν μπροστά στην οθόνη 

μιας ηλεκτρονικής παιχνιδομηχανής  στο σπίτι ή ενός υπολογιστή σε κάποιο internet café, 

έχουν αναγάγει τους χώρους της βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα του  Media Lab  και του 

Music Studio σε χώρους συνάντησης, ψυχαγωγίας κι επικοινωνίας.   

Όσον αφορά στα σχολεία και τους  εκπαιδευτικούς, αυτοί πραγματικά έχουν 

αγκαλιάσει και στηρίξει το θεσμό του Future Library και τις προσπάθειες της Βιβλιοθήκης από 

τα πρώτα βήματα. Στις χειμερινές επιμορφωτικές της δράσεις έχουν βρει την ιδανική συνέχεια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μόνο που στο παιδικό αναγνωστήριο ή στο MediaLab,  η 

γνώση «ξεφεύγει» από τα στενά όρια της σχολικής ύλης και δίνει ώθηση στην προσωπική 

αναζήτηση των μαθητών, στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους, 

που πολλές φορές ο σχολικός φόρτος περιορίζει. Ενδεικτικό της μεγάλης ανταπόκρισης του 
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κοινού είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαθέσιμες ημερομηνίες των 

προγραμμάτων, που αφορούν στο σύνολο της σχολικής χρονιάς κλείνονται ως τα 

Χριστούγεννα, ενώ η συχνότητα των δράσεων είναι συνήθως πέντε διπλά προγράμματα 

εβδομαδιαίως (δυο σχολικά τμήματα ημερησίως).  

Τέλος, οι ενήλικες, που παρακολουθούν τα Εργαστήρια και συμμετέχουν στις 

Ομάδες, που φιλοξενεί η Βιβλιοθήκη (όπως η Ομάδα Αστρονομίας, η Λέσχη Ποίησης, το 

Εργαστήρι Τέχνης), βρίσκουν εκεί μια γόνιμη διέξοδο στην καθημερινότητά τους και ένα 

φιλόξενο χώρος συνάντησης και συναναστροφής, ένα πραγματικό community hub, όπως το 

χαρακτηρίζουν τα στελέχη του Future Library. 

Αν τώρα θα θέλαμε να αποτυπώσουμε και με αριθμητικά στοιχεία τις απόψεις των 

χρηστών της βιβλιοθήκης σχετικά με την ποιότητα και την επίπτωση στους ιδίους αυτών των 

δραστηριοτήτων, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε τα ακόλουθα δεδομένα, όπως 

προκύπτουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων. 

Πρώτα απ’ όλα, οι  μαθητές σε ποσοστό 77,8% έχουν συνδέσει την επίσκεψη στη 

Βιβλιοθήκη με τη συμμετοχή τους σε κάποια δράση, που αποτελεί και τον κύριο παράγοντα 

προσέλκυσης του πληθυσμού σε αυτήν (βλ. ερώτηση 3γ) Επιπλέον, μόνο το 3,2% αυτών (βλ. 

ερώτηση 6) έχει χαρακτηρίσει τις δράσεις ως βαρετές, ενώ το 47,9% των μαθητών υποστηρίζει 

ότι «είναι ενδιαφέρουσες» και το 48,9% παραδέχεται ότι «έχει μάθει εκεί ωραία πράγματα». Οι 

δράσεις λοιπόν θεωρούνται επιτυχημένες, καθώς δικαίωσαν τους στόχους και το όραμα του 

Future Library και του προσωπικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, προσελκύοντας το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Στη συνέχεια, θα μπορούσε να αναφερθεί και η θετική εμπειρία που 

αποκόμισαν από τη συμμετοχή των εμψυχωτών (βλ. ερώτηση 7), αφού σε ποσοστό 44,1% οι 

μαθητές υποστηρίζουν ότι οι εμψυχωτές τους «βοήθησαν πολύ», ενώ το 46,9% αυτών δείχνει 

να έχει συμπαθήσει τον εμψυχωτή, επιλέγοντας την απάντηση «ήταν χαμογελαστός», στοιχεία 

που φανερώνουν ότι τα παιδιά πράγματι αισθάνθηκαν την προθυμία του εμψυχωτή να τα 

βοηθήσει και να κάνει τη δράση όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη γι’ αυτά.  Τέλος , στην ερώτηση 

«αν θα ξαναπήγαιναν σε κάποια δράση της βιβλιοθήκης» (βλ. ερώτηση 8) η συντριπτική 

πλειοψηφία των παιδιών (ποσοστό 79,8%) απάντησαν θετικά.    

Όσο για το πώς αποτυπώνεται η επίδραση του Future Library στους νεαρούς χρήστες 

των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, είτε σε προσωπικό επίπεδο (μεμονωμένοι επισκέπτες), είτε σε 

ομαδικό (σχολικές ομάδες), θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά εξελίσσονται σε 
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πραγματικά μέλη της βιβλιοθήκης, όπως αποδεικνύουν τόσο οι συμμετοχές τους στις δράσεις, 

όσο και ο δανεισμός βιβλίων. Συγκεκριμένα, το 92,6% δανείζεται βιβλία  μετά από μια 

επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη με διάφορες συχνότητες (κάθε φορά: 23,5%,  τις περισσότερες φορές: 

61,7%, μερικές φορές : 7,4%, ερώτηση 4). Αλλά και πέρα από τις δράσεις σε ποσοστό 93,4% οι 

μαθητές δηλώνουν ότι επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη, για να δανειστούν βιβλία (ερώτηση 9).  

 

 

4.3  Οι παράγοντες που δυσχέραναν το πνεύμα αλλαγής στη φιλοσοφία και 

λειτουργία  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου 

Σχετικά με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα «Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που 

συναντάει μια τοπική βιβλιοθήκη για να παίξει το σύγχρονο ρόλο της ως φορέας άτυπης 

μάθησης για την κοινότητα;», τα στελέχη της Δημοτικής Βιβλιοθήκη Κορίνθου επεσήμαναν 

στις συνεντεύξεις τους ότι στην προσπάθεια τους να ενταχθούν στο Future Library  και να 

υλοποιήσουν το όραμα του δικτύου, αντιμετώπισαν ορισμένα εμπόδια, που πιθανόν να 

αντιμετωπίζει και κάθε άλλη τοπική βιβλιοθήκη, τα οποία όμως με τη στήριξη και 

καθοδήγηση του δικτύου αποδείχτηκαν εύκολα προσπελάσιμα. Ένα από τα εμπόδια αυτά 

λοιπόν ήταν  το οικονομικό. Για την πραγματοποίηση των δράσεων χρειαζόταν 

υλικοτεχνικός εξοπλισμός και διάφορα αναλώσιμα είδη. Τη λύση έδωσε το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, που στήριξε και στηρίζει τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του δικτύου, τις δημόσιες 

και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας, που έχουν ενταχθεί σε αυτό.  

Ένα ακόμη πρόβλημα που πρόεκυψε ήταν η  απειρία των στελεχών των βιβλιοθηκών, 

που κλήθηκαν να υλοποιήσουν αυτό το μεγάλο, καινοτόμο εγχείρημα. Το πρόβλημα λύθηκε 

με τις συνεχείς επιμορφώσεις του προσωπικού τους μέσω σεμιναρίων, που διοργανώθηκαν με 

επιτυχία αυτά τα τέσσερα χρόνια από τους υπεύθυνους του δικτύου Future Library, σε 

Βέροια, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έδωσαν στους υπαλλήλους, βιβλιοθηκονόμους και μη, 

όλα τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το απαιτητικό αυτό πρότζεκτ.  

Η επικοινωνία του προγράμματος στην τοπική κοινωνία απασχόλησε επίσης το 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Ο εύλογος αρχικός δισταγμός των γονιών στο να δεχτεί τον 

καινούριο θεσμό, κατά την καλοκαιρινή εκστρατεία του 2012, ξεπεράστηκε γρήγορα, μετά τις 

πρώτες δράσεις και τον ενθουσιασμό των παιδιών, που συμμετείχαν σε αυτές.  Οι γονείς  
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λοιπόν είδαν την ποιότητα των δράσεων  και έγιναν οι καλύτεροι διαφημιστές του 

προγράμματος. Τις επόμενες χρονιές οι λίστες αναμονής για συμμετοχή σε κάποια δράση 

άρχισαν να συμπληρώνονται πριν καν ξεκινήσει η καλοκαιρινή εκστρατεία. Ήταν  τόσες 

πολλές δε οι συμμετοχές,  που δεν αρκούσε το υπάρχον προσωπικό  να καλύψει την 

υπερβάλλουσα ζήτηση. Αφού έγινε πλήρης αξιοποίηση του διάφορων ειδικοτήτων 

υφιστάμενου προσωπικού του ΚΕ.Π.Α.Π., τα στελέχη της Βιβλιοθήκης συστρατεύτηκαν με 

εθελοντές εμψυχωτές από τον κύκλο γνωριμιών τους,  προκειμένου να υλοποιηθούν 

απρόσκοπτα όλες οι προτεινόμενες από δίκτυο δράσεις.  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν προβλήματα που σε κάποια 

άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να σταθούν ανυπέρβλητα εμπόδια και να επηρεάσουν ή και 

να αναστείλουν την επιτυχία του εγχειρήματος. Η γενναιοδωρία και η στήριξη όμως του 

ΙΣΝ, καθώς και η άρτια  οργάνωση του δικτύου Future Library από τη μία μεριά, σε 

συνδυασμό το ζήλο, την προθυμία και προπάντων το ανοιχτό μυαλό των εργαζομένων της 

βιβλιοθήκης, από την άλλη, συνέβαλαν καθοριστικά στην υπέρβαση κάθε δυσκολίας και 

ανασταλτικού παράγοντα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ –  «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ 2013» ΤΟΥ FUTURE LIBRARY 

κα ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΤΟΝΙΑ   

 

 Πώς ξεκίνησε το Future Library και ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός του; 

Όλα ξεκίνησαν μετά τη βράβευση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας το 2010 με 

το διεθνές βραβείο  «Πρόσβαση στη Μάθηση» του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, το 

οποίο απονεμήθηκε στην ελληνική βιβλιοθήκη για την ικανοποίηση των οικονομικών, 

εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών περισσοτέρων από 180.000 ανθρώπων, με τρόπο 

δημιουργικό, καινοτόμο και με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Στη συνέχεια ο τότε 

Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Βέροιας κ. Ιωάννης Τροχόπουλος, στις αρχές του 2011, 

ήταν αυτός που σύστησε μία ομάδα ατόμων, που αποτέλεσαν και την ιδρυτική ομάδα του 

FUTURE LIBRARY, με σκοπό να επισκεφθούν τις βιβλιοθήκες της χώρας, να καταγράψουν 

τα προβλήματα στη λειτουργία τους, αλλά και τις δυνατότητες βελτίωσης τους, να 

συλλέξουν με λίγα λόγια πληροφορίες και εμπειρίες, με το σκεπτικό να φτιάξουν ένα 

υποστηρικτικό δίκτυο για την εξέλιξη  των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ελληνικές 

δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες. Σκοπός του Future Library  ήταν να καταστήσει τη 

βιβλιοθήκη ένα χώρο που προωθεί την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη μάθηση και την 

καινοτομία, μέσα από προγράμματα φιλαναγνωσίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας 

για τους πολίτες. 

 Ποιες δραστηριότητες του Future Library έχουν γίνει μέχρι τώρα στη δική σας 

βιβλιοθήκη (περιγραφή είδους δραστηριοτήτων, κοινά που προσελκύονται, 

διάρκειες, κλπ); 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου  από τη στιγμή που εντάχθηκε στο δίκτυο, υπήρξε 

πολύ ενεργή και πραγματοποίησε όλες τις δράσεις, που πρότεινε το FUTURE LIBRARY, 

ξεκινώντας από την καλοκαιρινή εκστρατεία του 2012. Από την πρώτη λοιπόν 

Καλοκαιρινή εκστρατεία Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικότητας με τίτλο «Διαδρομές με 
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πυξίδα τη Βιβλιοθήκη και μέχρι την πρόσφατη που είχε θέμα «Εδώ δεν είναι 

βιβλιοθήκη…είναι ένας τόπος ανακαλύψεων», το καλοκαίρι του 2015, έχει εκπαιδεύσει 

και ταυτόχρονα ψυχαγωγήσει πάνω από 5000 παιδιά και ενήλικες. Οι δραστηριότητες που 

έχει υλοποιήσει περιλαμβάνουν πολλά γνωστικά αντικείμενα, ώστε κάθε συμμετέχοντας να 

έχει ποικίλες δυνατότητες επιλογής και συνδυάζονται με κάποιο ή κάποια από τα βιβλία 

της συλλογής της.  

Ενδεικτικά, θα μπορούσα να σας αναφέρω προγράμματα που αναφέρονται στους 

πολιτισμούς του κόσμου, την ελληνική μυθολογία, τη ζωγραφική και άλλες μορφές Τέχνης, 

την αρχαιολογία, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, το σκάκι, τα επιτραπέζια 

παιχνίδια, αλλά και πιο εξειδικευμένες δράσεις, όπως αυτές της αστρονομίας, της 

παρατήρησης πουλιών, της οικολογίας, της βοτανοθεραπείας, της ανακύκλωσης, της 

γραφής Braille. Στις καλοκαιρινές εκστρατείες (που ξεκινούν με το πέρας της σχολικής 

χρονιάς και διαρκούν συνήθως μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ίσως και τις πρώτες ημέρες του 

Σεπτεμβρίου, εάν υπάρχει μεγάλη ζήτηση)  έχουν συμμετάσχει παιδιά από 3 ετών μέχρι 15 

ετών, οικογένειες, αλλά και ενήλικες (σε δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για αυτούς). 

Τώρα όσον αφορά στους χειμερινούς μήνες, θα έλεγα ότι το FUTURE LIBRARY 

έκανε τη διαφορά και σε αυτό. Μέχρι την ένταξη της Βιβλιοθήκης στο Δίκτυο, 

προγράμματα για τα σχολεία γίνονταν σποραδικά, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο θέμα, 

περισσότερο εν είδει ξενάγησης και γνωριμίας με το χώρο. Μετά το καλοκαίρι του 2012 το 

τοπίο άλλαξε και σε αυτό το κομμάτι. Η Βιβλιοθήκη σχεδιάζει κι επικοινωνεί στους 

εκπαιδευτικούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τις δράσεις που προτείνει για όλες τις 

σχολικές βαθμίδες. Έτσι καθημερινά υποδέχεται στους χώρους της (στο παιδικό τμήμα 

μαθητές νηπιαγωγείων–δημοτικών και στο MediaLab μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων) 

πολλούς μαθητές, που έρχονται σε επαφή με το βιβλίο μέσα από επιμορφωτικές - 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 

 Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library στην τοπική 

κοινωνία; 

 

Η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε πολύ  θετικά  όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας 
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του προγράμματος, στο κάλεσμα της  βιβλιοθήκης και του FUTURE LIBRARY. Οι δράσεις, 

θα έλεγα, την έκαναν γνωστή σε κάθε περιοχή όχι μόνο του Δήμου, αλλά και του νομού. Η 

Βιβλιοθήκη έχει γίνει πια  κομβικό σημείο σε θέματα πολιτισμού και μάθησης στην τοπική 

κοινωνία και η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή πολιτών στις δράσεις της σε όλη τη διάρκεια 

του έτους συνηγορεί στο χαρακτηρισμό αυτό. Φανταστείτε ότι ήδη από τον Απρίλιο κάθε 

χρονιάς τηλεφωνούν γονείς ή την επισκέπτονται, προκειμένου να ενημερωθούν για τις 

επερχόμενες καλοκαιρινές δράσεις. Διψάει πραγματικά ο κόσμος στις μικρές κοινωνίες για 

πολιτιστικά πράγματα, ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που περνάει ο τόπος και 

η βιβλιοθήκη μας δίνει ένα δυναμικό παρόν, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στην 

κοινότητα. 

 

 Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library ως προς το πώς η 

τοπική κοινωνία βλέπει αλλά και χρησιμοποιεί τη Δημοτική βιβλιοθήκη;  

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αυτά τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του δικτύου 

αφενός άνοιξαν νέους ορίζοντες στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας, 

αφετέρου άλλαξαν και τη ματιά του κόσμου προς αυτές.  Μιλώντας για την πόλη μου, θα 

μπορούσα να πω ότι η Βιβλιοθήκη αποτελεί πια στη συνείδηση των πολιτών ένα χώρο 

γνώριμο, ένα χώρο οικείο, ένα χώρο που εμπιστεύονται για τα παιδιά τους, ένα χώρο που 

αναζητούν και οι ίδιοι ως διέξοδο στην καθημερινότητα τους, ένα πραγματικό community 

hub, όπως θα έλεγε η ομάδα του FUTURE LIBRARY, ένα χώρο δηλαδή όπου μπορεί να 

συμμετέχει ενεργά σε ό,τι γίνεται κάθε πολίτης. Η τοπική κοινωνία λοιπόν γνωρίζει πια 

καλά ότι η βιβλιοθήκη της πόλης τους δεν είναι απλώς μια υπηρεσία δανεισμού βιβλίων, 

αλλά ένα σημείο συνάντησης, κοινωνικοποίησης, δημιουργικότητας, γνώσης, παιδείας, 

πολιτισμού, με λίγες λέξεις ένας «δυναμικός, συλλογικο-διαδραστικός χώρος δεμένος με τη 

μάθηση», όπως τον έχει αποκαλέσει η κα Λήδα Μαντζουράνη, Project Manager  του 

Δικτύου.     

 

 Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι πλέον πετυχημένες δράσεις από αυτές που μέχρι 

σήμερα έχετε οργανώσει; (ηλικία, είδος προγράμματος, στοιχεία οργάνωσης του 

προγράμματος) 
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Οι δράσεις που προτείνονται,  επειδή ακριβώς ποικίλουν, βρίσκουν μεγάλη 

απήχηση στο κοινό, που ανάμεσα τους μπορεί να επιλέξει γνωστικά αντικείμενα  που 

γνωρίζει  και του είναι ελκυστικά  ή να πειραματιστεί με θέματα που δε γνωρίζει και θα 

ήθελε να μάθει. Όσο για το ποιες δράσεις θα αποκαλούσαμε επιτυχημένες θα έλεγα ότι είναι 

αυτές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ατόμων και αυτές που το κοινό μας ζητά να 

επαναλάβουμε. Ένας τέτοιος κύκλος δράσεων αφορά στα  Εργαστήρια Τέχνης, που κάθε 

χρόνο συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της καλοκαιρινής εκστρατείας και φέρνουν τα 

παιδιά σε επαφή με καλλιτέχνες και διάφορες μορφές εικαστικής έκφρασης. Τα εργαστήρια 

απευθύνονται σε παιδιά 4-12 ετών και το περιεχόμενο τους προσαρμόζεται ανάλογα με την 

κάθε ηλικιακή ομάδα. Το πλαίσιο στον οποίο κινούνται είναι σε γενικές γραμμές για όλα το 

ίδιο. Στο πρώτο μέρος, παρέχεται στο παιδί πληροφόρηση σχετική με το θέμα της δράσης, 

π.χ. για την ιστορία ενός χρώματος τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναζητούν το 

συγκεκριμένο χρώμα  στη φύση, ενώ για το ατελιέ ενός ζωγράφου μαθαίνουν π.χ. ποια 

ήταν τα χαρακτηριστικά της τεχνικής του. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος τα παιδιά 

γίνονται οι ίδιοι ζωγράφοι, δημιουργώντας τα δικά τους έργα με βάση τα χρώματα και τις 

τεχνικές που τους διδάχτηκαν. Πρόκειται για δράσεις που ακολουθούν τη φιλοσοφία του 

FUTURE LIBRARY, προσφέροντας ταυτόχρονα γνώση και ψυχαγωγία. 

 

 Ικανοποιήθηκαν οι αρχικές προσδοκίες σας όταν ξεκινούσατε το πρόγραμμα; 

Όταν ξεκινούσε το πρόγραμμα, δε σας κρύβω ότι δεν υπολόγιζα στην τόσο μεγάλη και 

άμεση ανταπόκριση του κόσμου. Ήλπιζα οι πολίτες να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του 

εγχειρήματος και να το στηρίξουν. Δε φανταζόμουν όμως ότι σε μόλις τέσσερα χρόνια θα 

είχε γίνει τόσο αναγκαίο στην τοπική κοινωνία. Οι προσδοκίες μας τόσο ως μέλη του 

Δικτύου, όσο και σε τοπικό επίπεδο έχουν ικανοποιηθεί απόλυτα. Το ότι η Βιβλιοθήκη είναι 

καθημερινά γεμάτη κόσμο, που είτε διαβάζει στο αναγνωστήριο,  είτε επιμορφώνεται 

παρακολουθώντας κάποιο πρόγραμμα στο παιδικό τμήμα, είτε  ψυχαγωγείται στο 

Medialab, είναι μια τρανή απόδειξη για αυτό. 

 

 

 Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίσατε στο να οργανώσετε και να 

προσελκύσετε το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα; Πως τα αντιμετωπίσατε; 
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Επειδή η δική μου εμπλοκή στο πρόγραμμα αφορούσε αρχικά τη συμμετοχή στο 

Δίκτυο Πρωτοπόρων (Library Innovators), έχοντας αναλάβει το ρόλο του συντονιστή των 

βιβλιοθηκών του FUTURE LIBRARY στην περιφέρεια Πελοποννήσου, μπορώ να σας 

μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία. Στάθηκε σε ορισμένες  περιπτώσεις  εμπόδιο όχι να 

πείσουμε την τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει μια βιβλιοθήκη και τα προγράμματα της, 

αλλά να πείσουμε το προσωπικό της να συνεργαστεί με το Δίκτυο. Το δύσκολο ήταν λοιπόν 

να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των βιβλιοθηκών, ώστε να εντάξουν τις νέες υπηρεσίες στη 

λειτουργία τους και να τις προσφέρουν εν συνεχεία στο κοινό τους. Αυτό το καταφέραμε με 

την υλοποίηση σεμιναρίων, όπου το προσωπικό των βιβλιοθηκών επιμορφώθηκε και 

κατανόησε ότι  μέσω της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων κι εμπειριών, της εξέλιξη 

των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό τους με καινοτόμες δράσεις, η 

βιωσιμότητα των βιβλιοθηκών θα ήταν πραγματικότητα. 

 

 Πως θεωρείτε ότι σας εμπλούτισε με νέες επαγγελματικές εμπειρίες η συμμετοχή 

σας στις δράσεις του Future Library; 

Η συμμετοχή  μου στο Δίκτυο των Πρωτοπόρων μου έδωσε εφόδια στον τομέα του 

Leadership (της  Ηγεσίας), για τον οποίο δεν είχα ειδικές γνώσεις. Αυτό ήταν σημαντικό 

γιατί καλλιέργησα δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο διοικητικό κομμάτι λειτουργίας 

μιας βιβλιοθήκης, όπως π.χ. στην επίλυση προβλημάτων, στην αξιολόγηση και τη βελτίωση 

της απόδοσης, στο πώς επιδιώκεται και επιτυγχάνεται ο κοινός στόχος της ομάδας. 

 

 Πώς προετοιμάζεστε για την επόμενη Καλοκαιρινή Εκστρατεία; 

Προσωπικά δεν εμπλέκομαι στον προγραμματισμό των δράσεων της Καλοκαιρινής 

εκστρατείας, κάτι που γίνεται από συγκεκριμένη ομάδα που εκπαιδεύεται από το Δίκτυο, 

αλλά εφόσον καθοριστεί το θέμα και οι δράσεις της Καλοκαιρινής εκστρατείας συμμετέχω 

στην υλοποίηση τους και αναλαμβάνω επιπλέον ορισμένες δράσεις ως εμψυχώτρια. Η 

προετοιμασία για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων γίνεται πάντα με την αξιοποίηση 

του υλικού της Βιβλιοθήκης και ει δυνατόν του υλικού που έχει δωρίσει το FUTURE 

LIBRARY, καθώς και οι φορείς που το στηρίζουν (π.χ. το ΚΙΚΠΕ).  
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2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ FUTURE LIBRARY ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

κα ΣΑΖΑΚΛΗ ΡΑΝΙΑ 

 

 Πώς ξεκίνησε το Future Library και ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός του; 

        Λόγω της σχέσης μου με το χώρο των βιβλίων (πρώην ιδιοκτήτρια αμιγώς 

βιβλιοπωλείου) και της προσωπικής μου σχέσης με άτομα που συνέβαλαν  στην 

επιτυχημένη πορεία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας, είχα την ευκαιρία να 

παρακολουθήσω την πορεία του Future Library από κοντά. Το 2010 το Ίδρυμα Μελίντα και 

Μπιλ Γκέιτς βράβευσε το όραμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας και του τότε 

διευθυντή της Γιάννη Τροχόπουλου με ένα εκατομμύριο δολάρια. Το μοναδικό 

παράδειγμα της, το ότι παρουσίασε δηλαδή τις βιβλιοθήκες ως δημόσιους χώρους που 

προσφέρουν δημιουργικές διεξόδους για όλη τη κοινότητα μέσα από την ανάγνωση, την 

τεχνολογία, τη μουσική και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, δεν ήταν δυνατό να περάσει 

απαρατήρητο. Έτσι λοιπόν τον Αύγουστο του 2010 της απονεμήθηκε το 

βραβείο “Πρόσβαση στη Μάθηση” ύψους 1 εκατομμυρίου δολ. 

Το Future Library προέκυψε το 2011, δηλαδή σχεδόν μετά το βραβείο που πήρε η 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας από το Ίδρυμα Γκέιτς. Καταρχάς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πήρε 

την πρωτοβουλία, ώστε να δημιουργηθεί το πρόγραμμα Future Library που θα ενίσχυε τις 

δημόσιες και τις δημοτικές βιβλιοθήκες στην επικράτεια. Ο βασικός λόγος δημιουργίας του 

Future Library είναι ότι το Ίδρυμα έχει επενδύσει στο να χτιστεί το νέο σπίτι της Εθνικής 
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Βιβλιοθήκης   και της Λυρικής Σκηνής στο φαληρικό δέλτα και πρόκειται για μία  επένδυση 

που αγγίζει τα 566 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρήθηκε σκόπιμο λοιπόν να βελτιωθεί το επίπεδο 

των βιβλιοθηκών της χώρας συνολικά, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη, η οποία χτίζεται, να έχει 

θετική επίδραση σε ένα ήδη εκπαιδευμένο κοινό.  Διαφορετικά, η κοινωνία θα 

αδιαφορούσε τελικά γι’ αυτή την επένδυση. Ένας χώρος λοιπόν όπου η βιβλιοθήκη 

ανθούσε, ήταν η Βέροια. Στο παράδειγμα  της Βέροιας πίστεψε το Ίδρυμα Σ. Νιάρχου, ότι 

δηλαδή μπορούσε  να πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα, ώστε σταδιακά να αρχίσει να 

καλλιεργείται ένα υγιές και καινοτόμο περιβάλλον βιβλιοθηκών. Κατά συνέπεια, το κοινό 

να υποδεχτεί θετικά και να χρησιμοποιήσει τις νέες υπηρεσίες της καινούριας Εθνικής 

Βιβλιοθήκης. Από την αρχή δόθηκε στο Future Library ο χαρακτήρας του δικτύου. Έτσι, 

δημιουργήθηκε ένας οργανισμός ο οποίος βασίζεται σε ένα δίκτυο βιβλιοθηκών με έμφαση 

στον κανόνα ο,τιδήποτε θετικό  συμβαίνει σε μία βιβλιοθήκη πρέπει να έχει επίδραση και στις 

υπόλοιπες του δικτύου. 

 

 Ποιες δραστηριότητες του Future Library έχουν γίνει μέχρι τώρα στη δική σας 

βιβλιοθήκη (περιγραφή είδους δραστηριοτήτων, κοινά που προσελκύονται, 

διάρκειες); 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου εμπνεύστηκε από το όραμα του Future Library, το 

υιοθέτησε και το υποστήριξε εμπράκτως. Όχι μόνο πραγματοποίησε όλες τις προτεινόμενες 

δραστηριότητες, αλλά μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (του Future Library) που 

παρακολούθησε, εμπνεύστηκε και πραγματοποίησε και δικές της. Από το 2012 έως το 

περασμένο καλοκαίρι του 2015 , έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις καλοκαιρινές ενότητες 

δράσεων με τους εξής  τίτλους : “Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη”, “ Ό,τι κι αν 

σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο” “ Στις Βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος  ”,  

“Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…είναι ένας τόπος ανακαλύψεων”.  Εκτός όμως από τις 

προτεινόμενες καλοκαιρινές ενότητες δράσεων, η Βιβλιοθήκη, έχοντας την εμπειρία και τη 

γνώση που έχει αποκομίσει από τα σεμινάρια , τα εργαστήρια και τα καλοκαιρινά 

προγράμματα του Future Library, πραγματοποιεί το δικό της χειμερινό πρόγραμμα, που 

απευθύνεται στους μαθητές των σχολείων. Το βρίσκουν δε τόσο ενδιαφέρον, που ως τα 

Χριστούγεννα έχουν κλείσει όλες οι διαθέσιμες ημερομηνίες που αφορούν στο σύνολο της 

σχολικής χρονιάς. Αν λάβετε υπ’ όψιν ότι γίνονται πέντε διπλά προγράμματα 
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εβδομαδιαίως (δύο σχολικά τμήματα ημερησίως), μπορείτε να συμπεράνετε τη συμμετοχή 

των σχολείων. 

Η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων από το Future Library γίνεται ως τώρα στη 

Βέροια. Κάθε χρόνο , εξαιρετικοί συγγραφείς, μεταφραστές, εικαστικοί, μουσικοί, 

παιδαγωγοί, θεατράνθρωποι , αφηγητές , περιβαλλοντολόγοι και γενικά εμψυχωτές από 

διάφορους χώρους  δίνουν το στίγμα της εκάστοτε καλοκαιρινής εκστρατείας που έχει 

σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας της δημιουργικότητας και  της καινοτομίας. Οι 

δραστηριότητες λοιπόν που προτείνονται,  έχουν πάντα πυρήνα τους μια ενότητα βιβλίων 

– που τα περισσότερα είναι δωρεά του Future Library – και αφορούν σε λογοτεχνία, τέχνες, 

αρχαίους πολιτισμούς, αστρονομία, αλλά και φωτογραφία, κινηματογράφο, μουσική, 

τεχνολογία κλπ . Η Βιβλιοθήκη μας λόγω  της έντονης  δραστηριότητας  που έχει αναπτύξει 

προς όλους τους τομείς,  κατάφερε να διακριθεί μαζί με άλλες οκτώ βιβλιοθήκες σε 

πανελλαδικό επίπεδο και να λάβει τη μεγάλη δωρεά ενός Media Lab από το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος μέσω φυσικά του Future Library. Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να στραφούμε και σε δραστηριότητες που ενδιαφέρουν μεγαλύτερα παιδιά                              

(Γυμνασίων και Λυκείων), αλλά και ενήλικες όλων των ηλικιών. Εκτός όμως της 

δυνατότητας πραγματοποίησης μιας ομαδικής δράσης, ενός σεμιναρίου, μιας εκδήλωσης ή 

ενός εργαστηρίου ,ο κάθε πολίτης χωριστά έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις υπηρεσίες 

ενός Media Lab. Μπορεί  π.χ. να κάνει μια εργασία αντλώντας πληροφορίες από το 

διαδίκτυο, απλώς να σερφάρει, να ακούσει μουσική, να  διαβάσει ο,τιδήποτε.  

Το Media Lab εκτός των άλλων, διαθέτει μια ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη για 

τεχνολογία, μουσική , κινηματογράφο κλπ), να παρακολουθήσει με την παρέα ή την ομάδα 

του μία ταινία, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες χρήσης του διαδραστικού πίνακα και του 

NUC με τη γρήγορη ενσύρματη σύνδεση του στο διαδίκτυο, να πραγματοποιήσει μία 

τηλεδιάσκεψη ή βιντεοκλήση, ένα διαδικτυακό σεμινάριο ή webinar,  να παρακολουθήσει 

οργανωμένες και προγραμματισμένες δράσεις από τη Βιβλιοθήκη  ,να παρουσιάσει μια 

ιδέα, μια δημιουργία, μια κατασκευή, ένα βιβλίο,  ή …απλά να χαλαρώσει!                                                                                                                                                                             

Το πιο δυνατό σημείο του χώρου όμως, έχει αποδειχτεί το Music Studio. Εκεί ο καθένας 

μπορεί μόνος ή με την ομάδα του να ηχογραφήσει το μουσικό του κομμάτι , το τραγούδι 

του, την ιστορία του , να φτιάξει το δικό του video  κλπ. 
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Όπως διαπιστώνετε, οι δραστηριότητες στο χώρο μας είναι πάρα πολλές και σε αυτές 

ανταποκρίνεται όχι μόνο το κοινό του Δήμου μας αλλά και των γειτονικών Δήμων. 

Σχολεία και των δύο βαθμίδων από το Ξυλόκαστρο ή το Λουτράκι, κάποια φορά κι από 

την Αθήνα, έχουν παρακολουθήσει κατ’ επανάληψη τα προγράμματά μας 

 Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library στην τοπική 

κοινωνία; 

Νομίζω ότι η απάντησή μου στην προηγούμενη ερώτησή σας, καλύπτει και αυτήν. Η 

συμμετοχή των παιδιών στις καλοκαιρινές εκστρατείες, των σχολείων στα χειμερινά 

προγράμματα, των ενηλίκων στα εργαστήρια Τέχνης, στην Ομάδα Αστρονομίας, στη 

χρήση των υπολογιστών και κυρίως η αύξηση των μελών της Βιβλιοθήκης και των βιβλίων, 

που δανείζονται σε μικρούς και μεγάλους, αποδεικνύει με το παραπάνω τον αντίκτυπο των 

δράσεων  που ενέπνευσε το Future Library. 

 

 Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library ως προς το πώς η 

τοπική κοινωνία βλέπει αλλά και χρησιμοποιεί τη Δημοτική βιβλιοθήκη;  

 

Η τοπική κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη  εκσυγχρονίσθηκε και 

εμπλουτίστηκε όχι μόνο με βιβλία, αλλά και με τεχνολογία και υπηρεσίες. Άλλωστε οι 

εποχές αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και ο προσανατολισμός που πρέπει να έχει μια 

Βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη του μέλλοντος (η βιβλιοθήκη που εμπνεύστηκε το Future 

Library) καλείται να επικεντρωθεί στον άνθρωπο, να ενσωματώσει νέες συμπεριφορές 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, να ωθήσει στη “δημιουργία” γνώσης και στην 

ουσιαστική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Πιστεύω ότι  η Βιβλιοθήκη μας, έχει αναλάβει 

σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία και επιδιώκει να γίνει η πηγή ψυχικής και 

πνευματικής ανάτασης, υπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της.  

 

 

 Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι πλέον πετυχημένες δράσεις από αυτές που μέχρι 

σήμερα έχετε οργανώσει; (ηλικία, είδος προγράμματος, στοιχεία οργάνωσης του 

προγράμματος) 
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Προσπαθούμε, όλες οι δράσεις μας να είναι πετυχημένες, ώστε οι συμμετέχοντες να 

τις απολαμβάνουν. Ένας  έμπειρος και “ δοκιμασμένος” εμψυχωτής, ένας ελκυστικός τίτλος  

πχ.: “… Πικ νικ στη χώρα των θαυμάτων”, εμπνευσμένος από το Βιβλίο “η Αλίκη στη χώρα 

των θαυμάτων ”, ή ένας τίτλος που εξάπτει τη φαντασία όπως “… διάδρομος απογείωσης 

για διαστημικά ταξίδια”  ή “… στη χώρα των Αρχαίων Αιγυπτίων ” κλπ. είναι κάποιες από 

τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης δράσης. Φροντίζουμε λοιπόν με την αρωγή του Future 

Library,  να τηρούμε τις προϋποθέσεις. Ο αριθμός των συμμετεχόντων, η ανάγκη για 

επανάληψη, ο ενθουσιασμός μικρών και μεγάλων είναι δηλωτικός της επιτυχίας. 

 

 

 

 

 Ικανοποιήθηκαν οι αρχικές προσδοκίες σας όταν ξεκινούσατε το πρόγραμμα; 

 

Νομίζω ότι οι αρχικές μας προσδοκίες ήταν μάλλον θολές. Δεν είχαμε εμπειρία και 

δεν γνωρίζαμε τον αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Το αποτέλεσμα σίγουρα μας ξεπέρασε. 

Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.: αύξηση των μελών της Βιβλιοθήκης, αύξηση των προς 

δανεισμό βιβλίων , αύξηση του κοινού που απευθύνεται  στους βιβλιοθηκονόμους 

επιζητώντας τις γνώσεις τους και κυρίως αύξηση των νέων ανθρώπων που ήρθαν για 

πρώτη φορά και έμειναν στη Βιβλιοθήκη. 

 

 

 Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίσατε στο να οργανώσετε και να 

προσελκύσετε το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα; Πως τα αντιμετωπίσατε; 

Να σας πω… Επειδή είχα προσωπικά την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης 

και της πραγματοποίησης του προγράμματος  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου είχα 

κάποιες δυσκολίες την πρώτη χρονιά.  Κυρίως από απειρία. Όχι όμως εμπόδια. Ο Πρόεδρος 

του Κέντρου Πολιτισμού κος Π. Λαμπρινός και η διευθύντρια κα Μ. Λύρα μου έδωσαν την 

απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Έπειτα είχα την αμέριστη συμπαράσταση της κας Τόνιας 

Τζαναβάρα , προϊσταμένης Πολιτισμού, η οποία συμμετείχε και σαν “ Πρωτοπόρος” στο 

Future Library καθώς και την βοήθεια των υπολοίπων υπαλλήλων του ΚΕ.Π.Α.Π. (Κέντρο 

Πολιτισμού Αθλητισμού &Περιβάλλοντος) του οποίου είναι τμήμα η Βιβλιοθήκη. 
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 Πως θεωρείτε ότι σας εμπλούτισε με νέες επαγγελματικές εμπειρίες η συμμετοχή 

σας στις δράσεις του Future Library; 

Η άνεση που απέκτησα στο σχεδιασμό δράσεων, στην οργάνωση  και 

πραγματοποίηση τους, στη διακίνηση της πληροφόρησης και  η “εκπαίδευση” στις 

δημόσιες σχέσεις είναι ορισμένες μόνο από τις εμπειρίες, που έχω αποκομίσει. Θα πρέπει 

όμως να αναφερθώ και στη ψυχική ευφορία, στη χαρά που μοιραζόμαστε με τα παιδιά , στη 

συγκίνηση που μας μεταδίδουν οι γονείς,  στην ευχάριστη έκπληξη από τον ενθουσιασμό 

των ενηλίκων συμμετεχόντων και κυρίως, στα χαμογελαστά πρόσωπα όλων μας! 

 

 

 

 

 Πώς προετοιμάζεστε για την επόμενη Καλοκαιρινή Εκστρατεία; 

 

Ήδη έχει κλειστεί το επόμενο ραντεβού των προς εκπαίδευση ατόμων της κάθε 

βιβλιοθήκης που συμμετέχει στο δίκτυο του Future Library.  Είναι στις 2 Μαρτίου στην 

Αθήνα αυτή τη φορά και γίνεται υπό την αιγίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Δεν σας κρύβω 

ότι ανυπομονώ… 

 

3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ       

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ   

κα  ΜΟΥΤΣΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 

 

 Πώς ξεκίνησε το Future Library και ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός του; 

Το πώς ακριβώς ξεκίνησε το FUTURE LIBRARY δεν το γνωρίζω και από πότε 

υπήρχε σαν σκέψη η δημιουργία του, γιατί η βιβλιοθήκη μας εντάχθηκε στο Δίκτυο στην 

πορεία λειτουργίας του και όχι από την πρώτη στιγμή, κάπου στα 2011. Δεν αποτέλεσε 

δηλαδή μια βιβλιοθήκη που ήταν από την αρχή στον κεντρικό πυρήνα του Δικτύου. 
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Γνωρίζω όμως ότι έγινε μετά τη βράβευση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας από το 

ίδρυμα Bill & Melinda Gates το 2010, με το βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση». Όσο για τον 

σκοπό του, για να μιλήσω απλά και να σας μεταφέρω αυτό που εισέπραξα εγώ, μετά την 

πρώτη επαφή με τους υπευθύνους του Δικτύου, ήταν ότι η πρωτοβουλία αυτή είχε ως σκοπό 

να βάλει τη Βιβλιοθήκη, δημόσια ή δημοτική, σε κάθε ελληνικό σπίτι, να τη βάλει μέσα στα 

πολιτιστικά πράγματα στην τοπική κοινωνία και να την κάνει δυναμικό κομμάτι της 

καθημερινότητας των πολιτών. 

 

 

 Ποιες δραστηριότητες του Future Library έχουν γίνει μέχρι τώρα στη δική σας  

   βιβλιοθήκη   (περιγραφή είδους δραστηριοτήτων, κοινά που προσελκύονται, διάρκειες, 

κλπ); 

Η Βιβλιοθήκη μας έχει υλοποιήσει όλες τις προτεινόμενες από το FUTURE 

LIBRARY δραστηριότητες στα πέντε χρόνια λειτουργίας του Δικτύου και θεωρείται από τις 

πιο ενεργές βιβλιοθήκες της χώρας. Συγκεκριμένα,  έχει συμμετάσχει το 2012 στην 1η 

Καλοκαιρινή  εκστρατεία με τίτλο «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη», το 2013 στη 2η 

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο «Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος», το 2014 

στην 3η Καλοκαιρινή Εκστρατεία με γενικό θέμα  «Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το αντίθετο!» 

και το καλοκαίρι του 2015, στην 4η με τίτλο «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…είναι ένας τόπος 

ανακαλύψεων». Οι καλοκαιρινές εκστρατείες απευθύνονται κυρίως σε παιδιά από την 

προσχολική ηλικία μέχρι το τέλος του Γυμνασίου, αλλά επίσης και σε ενήλικες, είτε σε 

δράσεις μαζί με τα παιδιά τους, είτε σε δράσεις αποκλειστικά για την ηλικία τους. Κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους (από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 20 Μαΐου), έχουμε επίσης 

καθημερινά επισκέψεις δύο σχολικών τμημάτων  (κατά μέσο όρο 40 άτομα), προκειμένου 

να παρακολουθήσουν τα παιδιά τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης, τα οποία 

είτε σχετίζονται με το θέμα της εκάστοτε καλοκαιρινής εκστρατείας, είτε είναι εμπνευσμένες 

από κάποιο βιβλίο από τη δωρεά του FUTURE LIBRARY. Οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται για τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν σαν θέμα την ποίηση και την 

αστρονομία (Λέσχη Ποίησης και Ομάδα Αστρονομίας) και φιλοξενούνται στη Βιβλιοθήκη 

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συνήθως Σάββατο ή Κυριακή. 

Για τους ενήλικες σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται συναντήσεις από την 

Ομάδα Αστρονομίας ενηλίκων, την Ομάδα Φιλαναγνωσίας και το Εργαστήρι Ιστορίας της 
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Τέχνης. Τα άτομα που παρακολουθούν τις Ομάδες, δεν είναι απαραίτητα γνώστες των 

αντικειμένων, καθώς οι συναντήσεις είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό και αυτός άλλωστε είναι 

και ο στόχος. Να προσελκύσουμε στη Βιβλιοθήκη άτομα, που κάτω από άλλες συνθήκες 

ίσως και να μην έμπαιναν στο χώρο. 

 

 Αναφέρατε προηγουμένως ότι θεωρείται από τις πιο ενεργές βιβλιοθήκες της 

χώρας. Τι εννοείτε με αυτό; 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου μετά το επιτυχημένο  εκπαιδευτικό  και 

ψυχαγωγικό πρόγραμμά της για παιδιά και ενήλικες, το καλοκαίρι του 2012, διακρίθηκε 

ανάμεσα σε 120 άλλες βιβλιοθήκες, που συμμετέχουν στο FUTURE LIBRARY ως μια πλέον 

δημιουργική βιβλιοθήκη και κέρδισε, μαζί με οκτώ ακόμη βιβλιοθήκες, μια μεγάλη δωρεά 

από το  «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», που σκοπό είχε να μετατρέψει ένα κομμάτι της  σε  

MEDIA Lab, δηλαδή ένα σύγχρονο  και άνετο χώρο με ψηφιακές υπηρεσίες για  εφήβους, 

μαθητές, φοιτητές, νέους επαγγελματίες, ανέργους και μετανάστες. 

      

 Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library στην τοπική 

κοινωνία; 

Οι δράσεις έχουν γίνει δεκτές από την πρώτη στιγμή με ενθουσιασμό. Ήταν κάτι 

πρωτόγνωρο για την πόλη και οι γονείς βρήκαν την ιδέα των καλοκαιρινών 

δραστηριοτήτων μία σπουδαία εναλλακτική πρόταση για τα παιδιά τους, που συνήθιζαν 

να περνούν αρκετές ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μην 

έχοντας τι άλλο να κάνουν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην περίπτωση των δασκάλων, 

που έχουν κάπου να πάνε τα παιδιά, ειδικά τώρα σε περίοδο κρίσης. Η θετική ανταπόκριση 

του κοινού φαίνεται και από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των συμμετοχών στα 

καλοκαιρινά προγράμματα και τις σχολικές δράσεις. Θα σας έλεγα λοιπόν ως παράδειγμα 

ότι την πρώτη χρονιά συμμετείχαν στην εκστρατεία 705 άτομα και την επόμενη χρονιά 

σχεδόν διπλασιάστηκαν φθάνοντας στον αριθμό των 1317 ατόμων, στοιχείο ενδεικτικό της 

πολύ θετικής ανταπόκρισης της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο εγχείρημα αυτό. 
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 Τι αντίκτυπο θεωρείτε ότι είχαν οι δράσεις του Future Library ως προς το πώς η 

τοπική  κοινωνία βλέπει, αλλά και χρησιμοποιεί τη Δημοτική βιβλιοθήκη;  

Η επιτυχία η μεγάλη του προγράμματος είναι ότι η Βιβλιοθήκη έγινε γνωστή σε 

κάθε γωνιά της Κορινθίας. Έρχονται παιδιά από γειτονικά χωριά, έρχονται μαθητές και 

φοιτητές για να δανειστούν βιβλία για τις εργασίες τους, έρχονται αλλοδαποί και γενικά 

άτομα που υπό άλλες συνθήκες δε θα περνούσαν, για να μην πω ποτέ, λέω δε θα περνούσαν 

εύκολα την πόρτα της Βιβλιοθήκης. Και να σας πω ακόμη, πόσο μεγάλη είναι η χαρά μας, 

όταν τα παιδιά μας συναντούν έξω, στην πόλη και τα ακούμε να φωνάζουν «Μαμά, κοίτα, 

η κυρία από τη Βιβλιοθήκη» ή «Μαμά, πότε θα πάμε να δανειστούμε βιβλία;». Τότε 

συνειδητοποιούμε ότι ναι, η Βιβλιοθήκη είναι κομμάτι της ζωής σε αυτή την πόλη….είναι 

ένας ζωντανός οργανισμός και όχι μια αποθήκη βιβλίων! 

 

 

 Ποια χαρακτηριστικά έχουν οι πλέον πετυχημένες δράσεις από αυτές που μέχρι 

σήμερα έχετε οργανώσει; (ηλικία, είδος προγράμματος, στοιχεία οργάνωσης του 

προγράμματος) 

 Πολλές δράσεις θεωρώ πως είναι επιτυχημένες, τόσο από άποψη μεγάλης ζήτησης 

συμμετοχής των παιδιών, όσο και από τον αριθμό των επαναλήψεων τους. Θα σας 

αναφέρω έναν κύκλο δράσεων, που σχετίζονται άμεσα με την ιδιότητα μου ως 

βιβλιοθηκονόμος και που φέρει τον τίτλο «Μουσείο Προσωπικοτήτων» από την πρόσφατη 

καλοκαιρινή εκστρατεία του 2015. Συμμετείχαν παιδιά 8-12 ετών και η δράση μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως καθαρά εκπαιδευτική, γιατί δε συνοδευόταν από κάποια παράλληλη 

ενασχόληση, π.χ. κατασκευή. Αυτό από μόνο του μπορεί να την καταστήσει επιτυχημένη, 

καθώς τα παιδιά συνήθως ζητούν να συμμετάσχουν σε δράσεις που περνούν καλά και 

θεωρητικά το «Μουσείο Προσωπικοτήτων» δεν είναι μια δράση ελκυστική για την ηλικία 

τους. Παρόλα αυτά μας εξέπληξαν θετικά και ενώ στην αρχή είχαν προγραμματιστεί 

συγκεκριμένες προσωπικότητες, π.χ.  Μ. Αλέξανδρος (ιστορία) – Αϊνστάιν (επιστήμη) - 

Άντερσεν (λογοτεχνία), στην πορεία τα παιδιά ζητούσαν να ξαναέρθουν στη Βιβλιοθήκη, 

οπότε η θεματική εμπλουτίστηκε και με άλλες προσωπικότητες (π.χ. Κουστώ). 

 Με τη δράση αυτή δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να αναζητήσουν τις 

βιογραφίες της προσωπικότητας, που είχε αναλάβει η ομάδα τους, να κάνουν τη δική τους 

«έρευνα», να ανατρέξουν στα πληροφοριακά βιβλία της βιβλιοθήκης, να χρησιμοποιήσουν 

τους υπολογιστές του MediaLab, να κάνουν αποδελτίωση των πηγών τους και να 
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συμπληρώσουν βιογραφικά δελτία, που τους είχαν μοιραστεί στην έναρξη του 

προγράμματος, ώστε να γίνουν για λίγο «μικροί βιβλιοθηκονόμοι» και να εξοικειωθούν με 

τις υπηρεσίες μιας βιβλιοθήκης. Η επιτυχία της δράσης ήταν τόσο μεγάλη, ώστε επιλέχθηκε 

να συνεχιστεί και κατά τη χειμερινή περίοδο για τα καθημερινά σχολικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, εμπλουτίζοντας το «Μουσείο» με νέα πρόσωπα, π.χ. από το χώρο του 

κινηματογράφου, της μουσικής, της αρχαιολογίας. 

 

 

 Ικανοποιήθηκαν οι αρχικές προσδοκίες σας όταν ξεκινούσατε τη συμμετοχή σας 

στο πρόγραμμα του FUTURE LIBRARY; 

Φυσικά! Οι αριθμοί άλλωστε μας λένε πολλά: Όταν πρωτοξεκίνησε το δίκτυο τη 

δράση του συμμετείχαν 70 βιβλιοθήκες και σήμερα ακριβώς το διπλάσιο, 140!   Στο δίκτυο 

συμμετέχουν περίπου 7.500 μέλη (βιβλιοθηκονόμοι, εκπαιδευτές, εμψυχωτές, εθελοντές). 

Έχουν ανακαινιστεί πλήρως αν θυμάμαι καλά 8 παιδικές βιβλιοθήκες και έχουν γίνει 9 

«Media Lab» σε όλη τη χώρα. Στη δικιά μας βιβλιοθήκη μέχρι το 2012 δε γίνονταν σταθερά, 

εκπαιδευτικά προγράμματα και από το Σεπτέμβρη του 2102, κάθε σχολική περίοδο η 

Βιβλιοθήκη είναι γεμάτη σε ημερήσια βάση με παιδιά, δασκάλους και κοινό για δανεισμό.  

Επίσης, το MediaLab  έχει αναδειχθεί σε χώρο πολύ ελκυστικό για τους νέους. 

Κανονίζουν τις συναντήσεις τους, περνούν δημιουργικό χρόνο ακούγοντας τραγούδια, 

βλέποντας μια ταινία ή ηχογραφώντας τη δική τους μουσική. Ο χώρος αυτός είναι 

καθημερινά γεμάτος παιδιά και νέους, που θα μπορούσαν την ίδια ώρα να βρίσκονται 

μπροστά από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι σε κάποιο internet cafe. Αυτό δεν είναι 

ικανοποιητικό; 

 

 

 Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίσατε στο να οργανώσετε και να 

προσελκύσετε  το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα; Πως τα αντιμετωπίσατε; 

 

  Μεγάλα εμπόδια δεν αντιμετωπίσαμε. Μεγάλο εμπόδιο θα ήταν π.χ. το οικονομικό. 

Αυτό λύθηκε, αφενός με την ευγενική χορηγία του FUTURE LIBRARY και του «Ιδρύματος 

Στ. Νιάρχος» σε άφθονα αναλώσιμα υλικά για την υλοποίηση των δράσεων κατά τη 

διάρκεια των τεσσάρων χρόνων συνεργασίας μας. Εμπόδιο, θα μπορούσα να σκεφτώ μόνο 

την ενημέρωση του κοινού. Ή καλύτερα όχι την ενημέρωση, γιατί αυτό έγινε εύκολα με 
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επιτόπια πληροφόρηση των μελών της Βιβλιοθήκης κάθε φορά που την επισκέπτονταν, με 

ενημερωτικά φυλλάδια, που μοιράζονταν σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και άλλα 

κεντρικά σημεία της πόλης, με Δελτία Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, καθώς με επισκέψεις του 

προσωπικού της Βιβλιοθήκης στα σχολεία της περιοχής και συζητήσεις με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό τους. Καλύτερα θα έπρεπε λοιπόν να πω την αλλαγή στη διάθεση γονιών και 

εκπαιδευτικών, γιατί υπήρχε ένας δικαιολογημένος δισταγμός σχετικά με το να δηλώσουν 

ή όχι τα παιδιά τους σε κάποια καλοκαιρινή δράση (γιατί η λειτουργία του προγράμματος 

ξεκίνησε με την καλοκαιρινή εκστρατεία του 2012). Μετά την πρώτη φορά όμως το κλίμα 

άλλαξε. Οι γονείς που έγραψαν τα παιδιά τους  σε κάποια δράση ήταν αυτοί που ανέλαβαν 

οικειοθελώς τη διαφήμιση των δράσεων, ειδοποιώντας φίλους και συγγενείς να στείλουν 

και τα δικά τους παιδιά στη Βιβλιοθήκη, σε σημείο που πολύ γρήγορα συμπληρώνονταν τα 

κενά σε κάθε ομάδα και δεν υπήρχε χώρος να βάλουμε τα καινούρια άτομα, που 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, με αποτέλεσμα να φτιάχνουμε «ατέλειωτες» λίστες 

αναμονής. 

Όσο για το πρόβλημα της χρηματοδότησης του προγράμματος κι αυτό 

αντιμετωπίστηκε εύκολα, καθώς σε ελάχιστες δράσεις αναγκαστήκαμε να φέρουμε ειδικούς 

εμψυχωτές. Αξιοποιήσαμε το υφιστάμενο προσωπικό του Κέντρου Πολιτισμού (π.χ. 

βιβλιοθηκονόμους, μουσικούς, Ιστορικό- Τέχνης, αρχαιολόγο, εικαστικό, σκηνοθέτη- 

ηθοποιό) σε δράσεις σχετικές με το αντικείμενο τους και επιπλέον αναζητήσαμε εθελοντές 

εμψυχωτές, ανάμεσα στον κύκλο γνωριμιών μας για να στηρίξουμε και άλλες από τις 

προτεινόμενες δράσεις.   

 

 

 Πως θεωρείτε ότι σας εμπλούτισε με νέες επαγγελματικές εμπειρίες η συμμετοχή 

σας στις δράσεις του Future Library; 

 

Το FUTURE LIBRARY πιστεύω ότι μας βοήθησε όλους να ανακαλύψουμε 

δεξιότητες, που δε γνωρίζαμε ότι είχαμε ή που δεν είχαμε την ευκαιρία στο παρελθόν να 

εξασκήσουμε και μέσω της συμμετοχής μας στα επιμορφωτικά του σεμινάρια τις 

καλλιεργήσαμε. Η σημαντικότερη για μένα εμπειρία, που αποκόμισα αυτά τα τέσσερα 

χρόνια, είναι το ότι μου δόθηκαν οι κατευθύνσεις να αξιοποιήσω τις υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης συνδυαστικά, βιβλιοθήκη – δανεισμός/ βιβλιοθήκη- φιλαναγνωσία / 

βιβλιοθήκη – εκπαίδευση/ βιβλιοθήκη- ψυχαγωγία, συμβάλλοντας σε ένα μοντέλο 
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βιβλιοθήκης που ανοίγει νέους ορίζοντες στα παιδιά και που δίνει εναλλακτικές διεξόδους 

στους νέους. 

 

 

 Πώς προετοιμάζεστε για την επόμενη Καλοκαιρινή Εκστρατεία; 
 

Μέχρι τώρα το FUTURE LIBRARY πραγματοποιούσε κάθε χρόνο, ειδικά σεμινάρια 

για την ενημέρωση των υπευθύνων και εμψυχωτών των βιβλιοθηκών του Δικτύου στη 

Βέροια, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα σχετικά με το θέμα της επόμενης κάθε φορά 

Καλοκαιρινής Εκστρατείας και το περιεχόμενο των δράσεων, που προτείνονταν. Το 

συντονισμό των δράσεων-σεμιναρίων-εκδηλώσεων έχει αναλάβει πια η Εθνική Βιβλιοθήκη, 

οπότε είμαστε σε αναμονή, προκειμένου να δούμε πώς θα διαχειριστεί το πρότζεκτ και αν 

θα συνεχίσει στους ίδιους άξονες, που κινήθηκε μέχρι τώρα το Δίκτυο. 

 

 


