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Σχολική βιβλιοθήκη ονομάζουμε  τη 
βιβλιοθήκη η οποία βρίσκεται και λειτουργεί 
μέσα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στόχος της σχολικής βιβλιοθήκης είναι η 
στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των 
δασκάλων – καθηγητών με παροχή 
ενημέρωσης και εκπαιδευτικού και 
μορφωτικού υλικού και η παροχή βοήθειας 
στους μαθητές για τις μελέτες και τις 
εργασίες τους. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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Στα κρατικά σχολεία τις 
βιβλιοθήκες χρηματοδοτεί το 
κράτος σε συνεργασία ενδεχομένως 
και με ιδιωτικούς φορείς και στην 
περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων 
την χρηματοδότηση αναλαμβάνει ο 
ιδιοκτήτης οργανισμός. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Οι σχολικές βιβλιοθήκες συνήθως 
περιλαμβάνουν βιβλία, περιοδικά και 
άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό 
αυτό στηρίζει την διδακτέα ύλη, διευρύνει 
τα ενδιαφέροντα,  «προωθεί» τις 
ανησυχίες, εντείνει το φιλέρευνο πνεύμα 
των μαθητών και ταυτόχρονα εξυπηρετεί 
τις ψυχαγωγικές τους ανάγκες όπως 
βέβαια και του προσωπικού του σχολείου.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CF%8D%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
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Με την παραδοσιακή έννοια του όρου, 
βιβλιοθήκη είναι μία συλλογή βιβλίων και 
περιοδικών. Μπορεί να αναφέρεται στην 
προσωπική βιβλιοθήκη ενός ατόμου, 
αλλά συχνότερα είναι μια μεγάλη σε όγκο 
συλλογή η οποία χρηματοδοτείται και 
συντηρείται από τις αρχές μιας πόλης ή 
έναν οργανισμό. Αυτή η συλλογή συχνά 
χρησιμοποιείται από άτομα που δεν 
διαθέτουν μεγάλες δικές τους συλλογές.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
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Παρ' όλα αυτά, ακολουθώντας το πνεύμα της 
τεχνολογικής εξέλιξης της εποχής μας, πολλές 
βιβλιοθήκες σήμερα συλλέγουν μη έντυπο 
πληροφοριακό υλικό και αποτελούν «καταθετήρια» 
και σημεία πρόσβασης για χάρτες, δίσκους βινυλίου
, βιντεοκασέτες και DVD,  παρέχουν πρόσβαση σε 
CD-ROM, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων και το 
Διαδίκτυο. 

Πιο πρόσφατα, οι βιβλιοθήκες έχουν επεκτείνει τον ρόλο 
τους πέρα από τα κτήρια όπου στεγάζονται, παρέχοντας 
βοήθεια στην αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών μέσω 
διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/DVD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=CD-ROM&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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Έτσι, οι σύγχρονες 
βιβλιοθήκες 
μετατρέπονται σε 
χώρους ελεύθερης 
πρόσβασης σε 
πληροφορίες σε 
πολλές μορφές και 
από πολλές πηγές.

Μια «ιδανική» σχολική 
βιβλιοθήκη θα πρέπει, εκτός 
από την εξυπηρέτηση των 
χρηστών της  βιβλιοθήκης, να 
ασχολείται και με την 
εκπαίδευση των χρηστών για 
την αποτελεσματικότερη 
χρήση των μέσων που 
προσφέρει.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Χρήση της βιβλιοθήκης
Πολλοί δυνητικοί χρήστες δεν είναι 
σε θέση να αξιοποιήσουν σε 
μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες που 
μπορεί να τους προσφέρει μια 
βιβλιοθήκη. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε μη εξοικείωση με το 
περιβάλλον βιβλιοθήκης ή τις νέες 
τεχνολογίες, καθώς και σε μη 
παραδοχή της άγνοιας η οποία και 
εμποδίζει την επιμόρφωσή τους. 



Αμαλία Κ. Ηλιάδη, 
φιλόλογος-ιστορικός

9

Αυτοί οι λόγοι δημιούργησαν την 
κίνηση για εκπαίδευση βιβλιοθήκης (
library instruction), η οποία τονίζει την 
ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών 
βιβλιοθήκης. Η εκπαίδευση 
βιβλιοθήκης τέθηκε σε εφαρμογή στις 
ΗΠΑ από τον 18ο αιώνα. Από τους 
πρωτεργάτες της ήταν ο John Cotton 
Dana. Η εκπαίδευση βιβλιοθήκης 
σχετίζεται άμεσα με την 
πληροφοριακή παιδεία.

http://en.wikipedia.org/wiki/library_instruction
http://en.wikipedia.org/wiki/library_instruction
http://en.wikipedia.org/wiki/library_instruction
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cotton_Dana
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Οι ακόλουθες υπηρεσίες καθώς και άλλες 
δραστηριότητες αποτελούν τον πυρήνα των 
λειτουργιών των σχολικών βιβλιοθηκών:

•Υπηρεσία δανεισμού και διαδανεισμού. 
•Υπηρεσία εξυπηρέτησης, πληροφόρησης και 
κατεύθυνσης χρηστών. 
•Υπηρεσία υποστήριξης και διευκόλυνσης της έρευνας 
και συγκέντρωσης υλικού πάνω σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα. 
•Υπηρεσία υποστήριξης της ανάγνωσης, της 
εκπαίδευσης και της προώθησης της ψυχαγωγίας. 
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•Υπηρεσία προώθησης της αναγνωσιμότητας και της 
δια βίου εκπαίδευσης. 
•Υπηρεσία πρόσβασης σε  πολύμορφες πηγές. 
•Υπηρεσία ξενάγησης στο χώρο της βιβλιοθήκης. 
•Υπηρεσία διάθεσης του χώρου. 
•Υπηρεσία διάθεσης μηχανημάτων εντός της 
βιβλιοθήκης. 
•Υπηρεσία χρήσης Διαδικτύου εντός της βιβλιοθήκης. 
•Δικτυακή παρουσίαση των βιβλιοθηκών. 
•Εκπαίδευση χρηστών στον ψηφιακό αλφαβητισμό.
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Μερικές γνωστές βιβλιοθήκες:
•Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα 
•Βιβλιοθήκη Βατικανού στο Βατικανό 
•Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στη Ουάσινγκτον 
•Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο 
•Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας στο Παρίσι 
•Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης 
•Η αρχαία Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο και η 
σύγχρονη Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη 
•Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη στο Μιλάνο 
•Bodleian Library στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
•Cambridge University Library στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
•Widener Library στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στη Βοστώνη 
(η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στον κόσμο) 
•Staatsbibliothek στο Βερολίνο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Public_Library
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambrosian_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambrosian_Library
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodleian_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodleian_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodleian_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Widener_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Widener_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Widener_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://en.wikipedia.org/wiki/Staatsbibliothek_zu_Berlin
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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Ελληνικές Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες:

•Κατάλογοι Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
•Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών 
•Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας 
•Βιβλιοθήκη του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 
•Ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ 
•Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
•Ανώτατη Σχολή καλών τεχνών 
•Ίδρυμα Ευγενίδου 
•ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.E. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) 
•Βιβλιοθήκη Χίου, Κοραής 
•MAICH Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 
•Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Λίλιαν Βουδούρη 
•Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
•Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 
•Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός", Ιατρική Βιβλιοθήκη 

http://argo.ekt.gr/Opac2_4/zConnectELL.html
http://unioncat.blogspot.com/
http://vivl-livad.voi.sch.gr/
http://vivl-livad.voi.sch.gr/
http://www.lib.demokritos.gr/
http://www.ekt.gr/inform/biblio/elect.htm
http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/elec-lib.htm
http://www.asfa.gr/greek/education/library/index.html
http://www.eugenfound.edu.gr/gr/libframesgr.html
http://www.eugenfound.edu.gr/gr/libframesgr.html
http://www.elinyae.gr/
http://chios.compulink.gr/culture/KORAES/greek.htm
http://www.maich.gr/
http://www.mmb.org.gr/
http://www.mmb.org.gr/
http://www.mmb.org.gr/
http://www.tee.gr/teeassoc/index.htm
http://www.tee.gr/teeassoc/urban/teepatra/libr.htm
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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•Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. 2001. Αποτίμηση βιβλιοθηκών 
και υπηρεσιών πληροφόρησης. Ιωάννινα: 
ΜΟΠΑΒ. 
•Μπώκος, Γ. Δ. 2001. Εισαγωγή στην 
επιστήμη της πληροφόρησης. Αθήνα: 
Παπασωτηρίου. 
•Φέσσα, Ρ., και Κ. Λίτσα. 1970. Η βιβλιοθήκη, 
οργάνωση – λειτουργία. Αθήνα: Ίδρυμα 
Ευγενίδου
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• Wikisource, The Free Library 
•Libraries : Frequently Asked Questions 
•LibWeb - Directory of Library servers via WWW 
•Private Libraries in Ancient Rome 
•International Federation of Library Associations and Institutions
 
•A Library Primer, by John Cotton Dana, 1903, setting out the 
basics of organising and running a library 
•"The Infinite Library," Technology Review article on the 
Google 
•haef.gr 
•ifla.org 
•unesco.org 
•pi-schools.grekt.grhttp://el.wikipedia.org

http://en.wikisource.org/wiki/
http://www.ibiblio.org/librariesfaq/
http://www.ibiblio.org/librariesfaq/
http://www.ibiblio.org/librariesfaq/
http://www.ibiblio.org/librariesfaq/
http://www.ibiblio.org/librariesfaq/
http://www.ibiblio.org/librariesfaq/
http://www.ibiblio.org/librariesfaq/
http://www.techbio.info/resources/libweb
http://www.techbio.info/resources/libweb
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.jerryfielden.com/essays/privatelibs.htm
http://www.ifla.org/
http://www.gutenberg.org/etext/15327
http://www.technologyreview.com/InfoTech/wtr_14408,308,p1.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Google
http://www.haef.gr/gre/libraries/manifest/manifest.html
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto.html
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ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
Σύμφωνα με την σύγχρονη διαπολιτισμική 
προσέγγιση, ο ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης 
διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν, εφόσον 
οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας και 
ενσωμάτωσης του μορφωτικού αγαθού εκ μέρους 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθίστανται 
περισσότερο πολύπλοκες. Η σχολική βιβλιοθήκη 
αποτελεί έτσι κεντρικό χώρο της σχολικής ζωής, 
λειτουργικά ενταγμένου στην καθημερινή 
μαθησιακή διαδικασία ως Κέντρου Πηγών, 
Μάθησης και Πληροφόρησης. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η σχολική βιβλιοθήκη είναι σκόπιμο και 
απαραίτητο:
•να στηρίζει τις ανάγκες πληροφόρησης και μάθησης 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, 
•να υποστηρίζει και να συνδέεται με όλο το αναλυτικό 
πρόγραμμα, 
•να συμβάλλει στους πολιτιστικούς και κοινωνικούς 
σκοπούς της εκπαίδευσης, 
•να παρέχει όχι μόνο βιβλία και γενικά υλικά αλλά και 
μεθοδολογία εναλλακτικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, 
•μέσα από τη λειτουργία και τη χρήση της να εισάγει τους 
χρήστες της σε 
δεξιότητες και μεθόδους αναζήτησης πληροφοριών. 
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Η σχολική βιβλιοθήκη είναι απαραίτητο 
πλέον να μην περιλαμβάνει μόνο έντυπο 
υλικό (βιβλία, γραμματικές, λεξικά, 
χάρτες, πίνακες, εκπαιδευτικά παιχνίδια), 
αλλά και οπτικοακουστικό υλικό 
(κασέτες, δίσκοι, βιντεοκασέτες, σλάιτς) 
και, όπου είναι δυνατόν, μέσα 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης.
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Βιβλιοθήκες Ελληνικών Πανεπιστημίων:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών (κεντρική) 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Πανεπιστήμιο Ιονίου 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο (ψηφιακή) 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Πολυτεχνείου Κρήτης 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

http://www.lib.auth.gr/
http://librarynt.asfa.gr/
http://www.aua.gr/gr/biblio8iki.html
http://www.lib.ntua.gr/
http://www.lib.ntua.gr/
http://www.lib.ntua.gr/
http://www.lib.uoa.gr/
http://www.lib.aueb.gr/
http://www.panteion.gr/gr/library
http://www.panteion.gr/gr/library
http://www.hua.gr/library.htm
http://www.hua.gr/library.htm
http://www.lib.uom.gr/
http://www.lib.duth.gr/
http://www.lis.upatras.gr/
http://www.lib.unipi.gr/
http://www.lib.aegean.gr/
http://www.ionio.gr/library/index.html
http://www.libh.uoc.gr/index.html
http://dlib.libh.uoc.gr/
http://library.ucy.ac.cy/
http://www.library.tuc.gr/
http://www.lib.uth.gr/
http://www.lib.uoi.gr/
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"Κάθε φορά που ο λόγος ξετυλίγει ένα γεγονός, 
ο κόσμος ξαναχτίζεται από την αρχή. Τίποτε 
δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ο λόγος, ο οποίος 
δημιουργεί τόσα πολλά με τόσο λίγο." (E. 
Benveniste)

  

2o  Ε.Π.Α.Λ.  Τρικάλων-ΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2011)
(με την προϋπόθεση ο κανονισμός αυτός να τροποποιείται, 
όταν κρίνεται απαραίτητο και αλλάξουν οι συνθήκες 
λειτουργίας της βιβλιοθήκης).
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ Κ. 
ΗΛΙΑΔΗ (καθηγήτρια κλάδου ΠΕ2 φιλολόγων)
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ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης  μπορούν να 
έχουν: οι μαθητές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό 
προσωπικό του Σχολείου, ερευνητές κάθε 
επιστήμης, σπουδαστές, αλλά και φορείς και ιδιώτες 
του Ν. Τρικάλων. Θα υπάρχει το Αρχείο Χρηστών, 
το οποίο θα δημιουργηθεί με τα στοιχεία του κάθε 
χρήστη από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης.
Όλοι οι χρήστες θα προμηθευτούν την Ταυτότητα-
δελτίο Δανεισμού, στην οποία θα αναγράφονται: το 
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τα 
τηλέφωνα, η ιδιότητα του χρήστη και ο αριθμός 
μητρώου του κάθε χρήστη.
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Ο χρόνος δανεισμού ορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες 
για τίτλους που υπάρχουν τουλάχιστον σε δύο (2) 
αντίτυπα. Για τα μοναδικά αντίτυπα ο χρόνος 
δανεισμού δεν ξεπερνά τις δέκα (10) μέρες. Οι 
μαθητές έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι και δύο (2) 
τίτλους βιβλίων και ένα (1) περιοδικών. Οι 
εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις 
(3) τίτλους βιβλίων και δύο (2) τίτλους περιοδικών. 

Όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για 
εξωτερικό δανεισμό, εκτός από το πληροφοριακό 
υλικό (Reference Books) –εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, 
CD-ROM, DVD κ.λ.π.
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Οι κρατήσεις γίνονται με τη συμπλήρωση 
ειδικού εντύπου που βρίσκεται στη 
βιβλιοθήκη και τηρείται σειρά 
προτεραιότητας στη ζήτηση των βιβλίων. 
Ο χρήστης έχει δικαίωμα ανανέωσης του 
δανεισμού, μετά από επικοινωνία με το 
προσωπικό της βιβλιοθήκης, και μόνο 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
κράτηση για το συγκεκριμένο υλικό, 
οπότε και θα τηρηθεί η σειρά 
προτεραιότητας.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΦΘΟΡΑ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Ο δανειζόμενος υποχρεούται να επιστρέψει το υλικό 
στην κατάσταση που το δανείστηκε, χωρίς να 
προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά ή να απωλέσει το 
υλικό. Στην περίπτωση απώλειας του υλικού, ο 
χρήστης υποχρεούται να αντικαταστήσει το υλικό ο 
ίδιος.
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Ο κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του καθορισμένο 
χρόνο δανεισμού, σε περίπτωση όμως υπέρβασης 
του χρόνου αυτού και μετά από παρέλευση είκοσι 
(20) ημερών, για κάθε ημέρα υπέρβασης ο χρήστης 
θα υποχρεούται να πληρώνει στη Βιβλιοθήκη 
πρόστιμο δέκα (10) ευρώ για κάθε τεκμήριο.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το πληροφοριακό τμήμα της βιβλιοθήκης απαντά σε 
ερωτήσεις των χρηστών της, τους κατευθύνει στη χρήση 
της συλλογής, τους πληροφορεί για το υπάρχον υλικό και 
τους καθοδηγεί στην έρευνα, αν αυτό είναι απαραίτητο. Στις 
δυνατότητες του πληροφοριακού τμήματος περιλαμβάνεται 
η χρήση του Internet.
Το δανειστικό τμήμα-αναγνωστήριο αποτελεί τον κυρίως 
χώρο της βιβλιοθήκης και λειτουργεί παράλληλα με το 
πληροφοριακό τμήμα. Διαθέτει άνετο χώρο και εξασφαλίζει 
την ελεύθερη προσπέλαση στη συλλογή, στα τρέχοντα 
τεύχη των περιοδικών και στο πληροφοριακό υλικό. 
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Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι ανά πάσα στιγμή 
έτοιμο να εξυπηρετήσει τους χρήστες σε κάθε τους 
ανάγκη. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους ο έντυπος 
κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης  θα υπάρχει 
αναρτημένος στο χώρο της βιβλιοθήκης .

Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή προς εξυπηρέτηση των 
χρηστών της από τις 8.45΄ π.μ. έως τις 13.00 μ.μ., και 
σε περίπτωση που της ζητηθούν, θα έχει τη δυνατότητα 
παροχής στατιστικών στοιχείων για το δανεισμό και την 
κίνηση των τεκμηρίων από τους ενδιαφερόμενους.
Στο τέλος κάθε σχολικού έτους μπορεί να γίνει γενικός 
απολογισμός της κίνησης στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου.



Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-
ιστορικός

28

Σύμφωνα με την πολιτική 
ανάπτυξης της συλλογής 
της βιβλιοθήκης, μπορεί η 
βιβλιοθήκη να δέχεται ή να 
αρνείται δωρεές από 
ιδιώτες, μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς, Τράπεζες 
κ.λ.π. Το βασικό κριτήριο 
αποδοχής ή άρνησης των 
δωρεών πρέπει να είναι η 
εναρμόνιση της δωρεάς με 
τις Κατευθύνσεις Σπουδών 
στο αναλυτικό πρόγραμμα 
του Ε.Π.Α.Λ. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Ακολουθείται σειρά 

προτεραιοτήτων για την 
ανάπτυξη του υλικού, σύμφωνα 
με τις ελλείψεις κάθε κατηγορίας 

που παρατηρούνται, και 
σύμφωνα με την εμφάνιση νέων 
δεδομένων σε κάθε επιστήμη. 

Ειδικά για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, ο υπεύθυνος της 
βιβλιοθήκης είναι σε θέση να 

συντάσσει βιβλιογραφίες με τη 
βοήθεια του αυτοματοποιημένου 

(on-line) καταλόγου και να 
προσφέρει επιλεκτική διάδοση 

πληροφοριών, με βάση τα εκ των 
προτέρων εκφρασμένα 

επιστημονικά ενδιαφέροντα του 
κάθε εκπαιδευτικού.
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Επιμέρους στόχοι:
1. Η σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και 
αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, 
για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις 
εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες του 
σχολείου.
2. Η σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών 
πληροφοριών, με βάση τις ανάγκες των χρηστών 
της σε όλους τους τομείς του επιστητού.
3. Η συνεχής έρευνα και προώθηση των αναγκών 
των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή της στις 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. 



q Ιστορία του βιβλίου, Ιστορία της Εκπαίδευσης.
q Επιστήμη της Πληροφορικής, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
q Οργάνωση της Γνώσης, Επιστήμες και Τεχνολογία.
q Μουσειακή Αγωγή, Ιστορία & Υ/Η, Τεχνολογία και 

Πολιτισμός.
q Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Ψυχική Υγεία, Ψυχοθεραπευτικές 

τεχνικές, Εφηβικά προβλήματα.
q Παιδαγωγική: Γενική, Ειδική, Παιδαγωγική Ψυχολογία, 

Παιδαγωγικές Θεωρίες, Ειδική Διδακτική επιμέρους 
αντικειμένων, Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και Εκπαίδευση, 
Μαθησιακά Προβλήματα, Δυσλεξία.

q Ιστορία της Τέχνης, Εικαστικά: Ζωγραφική, Αρχιτεκτονική, 
Γραφιστική, Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσική.

q Κοινωνιολογία – Κοινωνικές και Ιστορικές Μελέτες
q Διοίκηση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων- Οργανισμών
q Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Ψυχολογία.Αμαλία Κ. Ηλιάδη, 

φιλόλογος-ιστορικός
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Ενδεικτικές Κατηγορίες ένταξης των παντοειδών τεκμηρίων 
της σχολικής βιβλιοθήκης(βιβλία, έντυπο & ηλεκτρονικό-
ψηφιακό υλικό, περιοδικά, λευκώματα):



Διοίκηση επιχειρήσεων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 Λογιστική, Διαφήμιση, 

Δημόσιες Σχέσεις, Σχεδιασμός 
(Design), Διακόσμηση

 Αξιολόγηση μαθητών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
 Τεχνολογία και Εκπαίδευση, εκπαιδευτικές 

Εφαρμογές των Η/Υ, Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 
 Εξ΄αποστάσεως Εκπαίδευση – Δια βίου Εκπαίδευση 

και Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 Οικονομία – Οικονομικές Θεωρίες, Επαγγελματικός  

Προσανατολισμός (ΣΕΠ), Επάγγελμα & αγορά 
εργασίας.

 Θεωρία Επιστημών.
 Μαθηματικά, Στατιστική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.
 Υγεία, Ιατρική, Διατροφή, Διαιτολογία, Γεωπονία.
 Δομικά έργα – Κατασκευές. 
 Κοινωνική Πρόνοια – Υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας.
 Τεχνικά- Επαγγελματικά εγχειρίδια: Κηπουρική, 

Φυσιογνωσία, Μαγειρική, Κομμωτική, Αισθητική, 
Δομικές Κατασκευές, Εσωτερική Διακόσμηση.
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 Θρησκειολογία, Θρησκεία, 
Μυθολογία.

 Λογοτεχνία: πεζογραφία, 
ποίηση-Θεωρία 
Λογοτεχνίας, Κριτική.

 Ξένη Λογοτεχνία (κυρίως 
πεζογραφία)

 Νεοελληνική Λογοτεχνία: 
πεζογραφία, ποίηση, 
θέατρο (ολόκληρα 
θεατρικά έργα)

 Ελληνική παράδοση – 
Λαογραφία, Κοινωνική 
Ανθρωπολογία, Επέτειοι, 
Υλικό για Σχολικές 
Γιορτές.

 Βιογραφίες, Ιστορικές 
Μονογραφίες για το βίο 
και το έργο 
προσωπικοτήτων που 
σφράγισαν την παγκόσμια 
και ελληνική ιστορία.

 Εκπαίδευση Ενηλίκων 
& Τεχνικές ευρέσεως 
εργασίας.

 Αρχαία ελληνική 
Γραμματεία (από 
πρωτότυπο και 
μετάφραση).

 Αρχαιολογία και 
Ιστορία.

 Ιστορία: Αρχαία, 
Βυζαντινή-
Μεσαιωνική, Νεότερη 
και Σύγχρονη.

 Ιστορία και Πολιτική 
Θεωρία.

 Νέα Ελληνική Γλώσσα: 
Θεωρία και Πράξη.
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Κατηγορίες ένταξης των παντοειδών τεκμηρίων της 
σχολικής βιβλιοθήκης(βιβλία, έντυπο & ηλεκτρονικό-
ψηφιακό υλικό, περιοδικά, λευκώματα): 



 Dvd, cdrom, multimedia (πολυμεσικές 
εφαρμογές, διαδραστικό υλικό: με ποικιλία 
θεμάτων και συνδυασμό κειμένου, εικόνας, 
ήχου-μουσικής, δυνατότητα αυτενέργειας 
και ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους 
του μαθητή/μαθητευόμενου).

 Σειρές: «Επιστήμη και Ζωή», 
«Ανακαλύπτω».

 Οικονομία, Χημεία, Είδη γραμματοσρειρών, 
Λαογραφία-Χοροί, κεφαλοδεσίματα, ξένες 
γλώσσες: λεξικά, μαθηματικά κ.τ.λ.
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Ψηφιακό Υλικό: 
σειρές, γνωστικές 
κατηγορίες.
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§Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τον 
κατάλογο των βιβλίων και μονογραφικών 
σειρών που καταρτίστηκε από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα 
πλαίσια της ενέργειας «Σχολικές Βιβλιοθήκες» 
του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
§Το πρόγραμμα για τη δημιουργία Σχολικών 
Βιβλιοθηκών αποτελεί μια από τις 
σοβαρότερες προσπάθειες στο χώρο της 
Μέσης Εκπαίδευσης τα τελευταία 100 χρόνια. 
(Θέση προς συζήτηση-ακολουθούν 
προτάσεις, δειγματικές δραστηριότητες).
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Το πρόγραμμα «Μια Μέρα στη 
Βιβλιοθήκη»  περιλαμβάνει τέσσερις 
ενότητες χωρισμένες από 
δεκαπεντάλεπτα διαλείμματα. Στις 
πέντε περίπου ώρες που παραμένουν οι 
μαθητές/τριες στο χώρο της 
βιβλιοθήκης, ενημερώνονται μεταξύ 
άλλων για τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας, παρακολουθούν σύντομα 
βίντεο και παρουσιάσεις (power point), 
αναζητούν υλικό στους Η/Υ και 
φεύγοντας (ενθουσιασμένοι και 
ενθουσιασμένες όπως υπογράφουν στο 
βιβλίο επισκεπτών) παραλαμβάνουν ένα 
αναμνηστικό έντυπο για τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. 



Αμαλία Κ. Ηλιάδη, 
φιλόλογος-ιστορικός

36

Ο πολυδιάστατος ρόλος μιας 
σχολικής βιβλιοθήκης 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
εμπλοκή της στην υποστήριξη 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
που υλοποιούνται στον χώρο της 
σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για καλλιέργεια 
και για ανάπτυξη μορφωτικών 
αγαθών, με αιχμή του δόρατος την 
πολιτιστική έκφραση.

Αναγνωστική Λέσχη 
εφήβων. Θέμα της : 
 « Σχέσεις των δυο 
φύλων: αγάπη και 
έρωτας στη λογοτεχνία, 
στη φιλοσοφία και στην 
ψυχολογία».
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Κινητή Αναγνωστική Λέσχη 
(Κ.Α.Λ.), μια λέσχη που 
κινείται σε διαφορετική 
Σχολική Βιβλιοθήκη κάθε φορά 
και ενώνει καθηγητές, γονείς 
και μαθητές σε στρογγυλό 
τραπέζι με θέμα τα 
αναγνώσματα που αγαπάμε. 

Πραγματοποίηση 
ημερίδας με θέμα «Από 
τα ιερογλυφικά στο 
διαδίκτυο: το χθες και 
το αύριο της 
ανάγνωσης». 

Βραβεία 
Φιλανάγνωσης
Παρουσίαση σε Power 
Point της Ιστορίας της 
Ανάγνωσης.

Με διάφορες δραστηριότητες 
που έχουν σχέση με τα βιβλία 
και την ανάγνωση στη σχολική 

βιβλιοθήκη δίνεται η 
δυνατότητα συμμετοχής σ’ ένα 
παιχνίδι όπου ανακαλύπτουμε 

και απολαμβάνουμε τη ζωή 
που κρύβεται σε έναν 

«ωκεανό» βιβλίων.
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Οι βιβλιοθήκες ως χώρος πολιτισμού και ψυχαγωγίας: 

Οι βιβλιοθήκες αλλάζουν μορφή ως προς την κτιριακή υποδομή και τις λειτουργίες τους. Οι 
παραδοσιακές λειτουργίες τους για πληροφόρηση και εκπαίδευση αποτελούν πια τον πυρήνα 
γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, 
την ψυχαγωγία και την κοινωνική επαφή. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στο 5ο Διεθνές 
Συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών με θέμα: «Σχεδιάζοντας τις 
Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Ιουνίου 2008, στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στο Συνέδριο όπου παρουσιάστηκαν 
οι τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις για τον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών και την 
προσέλκυση περισσότερων χρηστών, συμμετείχαν Έλληνες αλλά και ξένοι ομιλητές που 
μετέφεραν τις εμπειρίες τους από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία 
και τις Η.Π.Α. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, παραδείγματα ελληνικών 
βιβλιοθηκών που έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές, οι οποίες προσαρμόζονται 
στον χώρο, στο τοπίο και στον αστικό ιστό. Τονίστηκε, μάλιστα, η αλλαγή του ρόλου των 
βιβλιοθηκών που αντανακλάται στα κτίριά τους, τα οποία πρέπει να αποτελούν χώρους 
συνάντησης όπως τα Internet café, όπου παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 
εισηγήσεις των ομιλητών καθώς και το βίντεο του συνεδρίου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της 
ΟΕΕΒ www.goethe.de/synergasia. Σημειώνεται ότι στο αίθριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
λειτούργησε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Όραμα Βιβλιοθήκης» όπου παρουσιάστηκαν 23 
παραδείγματα με αρχιτεκτονικές ιδέες που αφορούν βιβλιοθήκες της ψηφιακής εποχής. Η 
έκθεση, σε συνεννόηση με το Goethe Institut Athen, μπορεί να μεταφέρεται μελλοντικά σε άλλες 
πόλεις ή βιβλιοθήκες.

http://www.goethe.de/synergasia
http://www.goethe.de/synergasia
http://www.goethe.de/synergasia
http://www.goethe.de/synergasia
http://www.goethe.de/synergasia
http://www.goethe.de/synergasia
http://www.goethe.de/synergasia


 Σε αυτή τη διασύνδεση της διδασκαλίας µε 
τις Νέες Τεχνολογίες η Σύγχρονη 
Βιβλιοθήκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να 
φιλοξενήσει τα µέλη της σχολικής 
κοινότητας και να προάγει τη δια βίου 
παιδεία και την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς τους. Στο ελκυστικό 
περιβάλλον που διαθέτει περιλαµβάνει 
επιλεγµένη συλλογή χιλιάδων τίτλων και 
ποικίλα οπτικοακουστικά µέσα. 
Συγκεκριµένες καινοτόμες διδακτικές 
προτάσεις και πρωτότυπος  σχεδιασµός 
πολιτιστικών εκδηλώσεων επιβεβαιώνουν 
τη δυνατότητα και αναγκαιότητα 
προσέγγισης της λογοτεχνίας µε τη χρήση 
της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σχολική Βιβλιοθήκη, 

Λογοτεχνία, Νέες Τεχνολογίες, 
∆ιαδίκτυο,  Ενεργητική µάθηση
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ



(Εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας των 
φιλολογικών µαθηµάτων µε τη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου 
µέσα στη σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη)

 

 Τάξη: Β΄ Λυκείου
 ∆ιδακτικά 

αντικείµενα: 
 Κείµενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας / 
Έκφραση- 

 έκθεση / 
Πληροφορική/ Ιστορία 
/Αισθητική Αγωγή

 Ενδεικτικός 
απαιτούµενος 
χρόνος : 6  διδακτικές 
ώρες

 Αριθµός µαθητών: 20 
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«Οι απεσταλμένοι των αγγέλων είναι τα μικρά 
παιδιά»Αυτές τις μέρες,τις τελευταίες του Ιανουαρίου,βρίσκομαι σ’ ένα ξέφωτο.Μαύρες κηλίδες δεν χαλούνετο μέσα μου τοπίο.Αυτό διάφανο στέκει, απέναντι στο φως.Είναι ωραίο να σ’ αποδέχονται οι άνθρωποικαι, κυρίως, τα μικρά παιδιά.Ο πιο γλυκός χυμός της ζωήςείν’ η αγάπη των μικρών παιδιώνπου ρέει αυθόρμητη, άφθονη σαν μέλι…Τότε όλα δικαιώνονται: οι κόποι, τα βάσανα, οι αγωνίεςγιατί τα μικρά παιδιά είναι σαν τους αγγέλους:μας προστατεύουν απ’ τις σκοτεινιές,μας οδηγούν σε ξέφωτα,όπου το μέσα μας τοπίο λάμπεισαν πολύχρωμο πετράδι.Κι οι άγγελοί μας τότε χαίρονται πολύ:χαμογελούν σαν τα μικρά παιδιάΠερπατούν ανάμεσά μαςΜας αγγίζουν με αγάπηΣτέλνουν τη φεγγοβολή τουςστο μέσα μας τοπίογια να μη χαθούμε στο σκοτεινό λαβύρινθο…24/1/1998
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«Το πλοίο-δέντρο»Τα ταξίδια στα νησιά σιγά-σιγά τελειώνουν.Βλέπω το καράβι ν’ αράζει για πάντα στο λιμάνι.Οι ναύτες ρίχνουν την άγκυρα.Δένουν τα παλαμάρια στους κάβους.Ακινησία και θάνατος κυκλώνουν το καράβι.Τώρα λικνίζεται απαλά στων κυμάτων τους παφλασμούςγια να θυμάται τα πολλά ταξίδια του.Τώρα ο ήλιος παίζει ανάμεσα στα ξάρτια τουόπως παίζει με τις φυλλωσιές των δέντρων του δάσους.Το πλοίο τώρα ρίζωσε στην άκρη του λιμανιούΜοιάζει πολύ με τους προγόνους του τους μακρινούς,τα δέντρα, που θανατώθηκαν για να σχηματιστεί.Μόνο όταν έφτασε στο θάνατο κι αυτόκι ακίνητο σαπίζει στο λιμάνιαγάπησε τους μακρινούς προγόνους τουένιωσε γόνος τους επάξιος,αφού μια εκλεκτική συγγένεια πιαμαζί τους το ενώνει.Τρίκαλα, 6 Ιανουαρίου 1998 



 Οι σύγχρονες Σχολικές 
Βιβλιοθήκες είναι ο πλέον 
κατάλληλος, σχεδόν 
φυσικός χώρος για την 
πνευµατική ανάπτυξη του 
αναγνώστη . Είναι 
διαθέσιµες στα µέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας 
και συνδέουν τα βιβλία 
και την πληροφορία µε 
τους αναγνώστες και µε 
το βλέµµα «προς το 
ηλεκτρονικό µέλλον». 

 Εξάλλου είναι 
δεδοµένη η 
αναγκαιότητα να 
µελετούν οι 
µαθητές έργα 
Ελλήνων 
λογοτεχνών, όπως 
δεδοµένο είναι ότι 
στην κατανόηση 
ενός 
δηµιουργήµατος 
συµβάλλει 
σηµαντικά η 
γνωριµία µε το 
δηµιουργό και την 
εποχή που έζησε. 
Μια ηλεκτρονική 
διεύθυνση, έντυπα 
και αφίσες που 
υπάρχουν σε 
συμβατική ή 
ηλεκτρονική μορφή 
μπορούν να 
αποτελέσουν 
πρώτης τάξεως 
ερεθίσματα τα 
οποία θα 
«εξωθήσουν» 
αβίαστα, 
δημιουργικά και 
βιωματικά το 
μαθητή στην 
ενασχόλησή του με 
το εν λόγω θέμα.

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-
ιστορικός

44

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται 
από τις ραγδαίες εξελίξεις στον τεχνολογικό πολιτισµό µε 
έµφαση στις τεχνολογίες της τηλεπικοινωνίας και των 
υπολογιστών.



ΑΦΟΡΜΗΣΗ – ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Ερωτήµατα µαθητών σχετικά µε τους 
ποιητές και το έργο τους  κατά τη διδασκαλία των αντίστοιχων  
ενοτήτων που είναι αφιερωµένες στην ποίησή τους.

 Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, 
∆ικτυακοί τόποι, 
λογισµικό 
επεξεργασίας 
κειµένου (MS 
WORD), 
επεξεργασίας 
εικόνας (corel- 
photoshop), internet 
Browser, power 
point. 

 Επιδιασκόπιο, 
σαρωτής, 
βιβλιοθήκες, 
σχετική 
βιβλιογραφία, 
συλλογή 
φωτογραφικού 
υλικού, κείµενα 
από τον ηµερήσιο 
τύπο εποχής. 

 ΣΚΟΠΟΙ: 
Αναζήτηση-
Ανάκτηση:
Οι µαθητές είναι 
επιθυμητό και 
μπορούν να 
αναπτύξουν 
απαραίτητες 
δεξιότητες µέσα 
από την πλοήγηση 
στο διαδίκτυο, 
ώστε να αντλούν, 
να αξιολογούν και 
να αξιοποιούν το 
ποιοτικό διδακτικό 
υλικό στις 
συνθήκες της 
καθηµερινής 
σχολικής 
πραγµατικότητας, 
διατηρώντας τον 
αναντικατάστατο 
ρόλο που κατέχει 
το βιβλίο. 

 Λογοτεχνία: 
 Οι µαθητές είναι 

σκόπιμο να 
µελετούν και να 
αξιοποιούν τη 
λογοτεχνία σαν ένα 
από τους τρόπους 
καταχώρησης 
στοιχείων 
καθηµερινής ζωής 
που αναφέρονται 
είτε στο παρελθόν 
είτε στη σύγχρονη 
εποχή. 

 Σχολική Βιβλιοθήκη:
 Οι µαθητές έτσι θα 

αναπτύξουν 
κουλτούρα χρήσης 
της Σχολικής 
Βιβλιοθήκης, ώστε 
να χρησιµοποιούν 
τα µέσα που 
διαθέτουν αυτές 
και να αποκτήσουν 
πολιτιστική 
διαπαιδαγώγηση 
διοργανώνοντας 
εκδηλώσεις – 
παρουσιάσεις για 
τη διάδοση του 
βιβλίου και των 
πολιτιστικών 
αγαθών
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«Το ξέρω»Το ξέρω πως έχω έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλώ,να γράφω, να σκέφτομαι…Είμαι μια συμπληγάδα για τους αδαείς,Είμαι ένα λουλούδι για τους αφελείς,Είμαι ένα καράβι για τους μυημένους.
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«Φύλλα» Εργασίας:

Α’ οµ : άδα
 Οι µ     :   αθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Εθνικού

  Κέντρου Βιβλίου http://book.culture.gr    και ακολουθώντας τα βήµ  ατα
:   ,  , Εθνικό Κέντρο Βιβλίου επιλέγουν ελληνικά µ  ,   ετά συγγραφείς το βιβλίο

 ,   ,   στην Ελλάδα αρχείο ελλήνων λογοτεχνών πληκτρολογούν τα ονόµ   ατα
    - ,  των ποιητών και κατεβάζουν βιογραφία εργογραφία στην

www.elogos.gr    και ακολουθώντας τα βήµ :   - ατα στο δίκτυο αφιερώµ  ατα
 ,  σε συγγραφείς επιλέγουν – αφιέρωµ       α και βρίσκουν την εργογραφία και

 ,  στοιχεία βιογραφίας στην www.papaki.panteion.gr    και ακολουθώντας τα
βήµ : ,      ατα προσφορές επιλέγουν λογοτέχνη και καταλήγουν στην

. εργογραφία
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Β’ οµ :άδα   οι µ     : αθητέςπεριηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ianos.gr και
  ακολουθώντας τα βήµ :  ατα αναζήτηση µ      ε τίτλο βιβλίου ή αναζήτηση µ  , ε συγγραφέα

  αναγράφουν το όνοµ   ,  go, α του λογοτέχνη επιλέγουν αποτελέσµ     ατα αναζήτησης και οδηγούνται
 ,  στην βιβλιογραφία στην www.philology.gr    και ακολουθώντας τα βήµ : , ατα βιβλιογραφίες

   νεότερη ελληνική φιλολογία –    20  ,   ,  η ποίηση του ου αιώνα ανακτούν βιβλιογραφία στην
www.mathisis.com   ακολουθώντας τα βήµ :     , ατα έξυπνη αναζήτηση στην κατηγορία βιβλίου

  αναγράφουν το όνοµ   , , α του λογοτέχνη αναζήτηση αποτελέσµ     ατα αναζήτησης και ανάκτηση
,  βιβλιογραφίας στην www.elogos.gr    και ακολουθώντας τα βήµ :   ατα στο δίκτυο αφιερώµ   ατα σε

,    συγγραφείς επιλέγουν τα ονόματα –αφιέρωµ   α και κάνουν    . κλικ στο κριτικό ανθολόγιο

Γ’ οµάδα: οι µαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
www.elogos.gr και
ακολουθώντας τα βήµατα :κατηγορία βιβλία ελληνική πεζογραφία,2002, 
επιλέγουν λογοτέχνη και ανακτούν, στην www.enet.gr και ακολουθώντας 
τα βήµατα: αναζήτηση χωρίς χρονικό περιορισµό σε όλα τα έντυπα, 
αναγράφουν το όνοµα του λογοτέχνη στο πλαίσιο κειµένου, αποτελέσµατα 
αναζήτησης και βρίσκουν, στην http://ta-nea.dolnet.gr και ακολουθώντας 
τα βήµατα: αναζήτηση, αναζήτηση, αναζήτηση σε όλα τα τεύχη, 
αναγράφουν το όνοµα του λογοτέχνη στις λέξεις που θα περιέχονται στο 
κείµενο και ανακτούν αποτελέσµατα. 

 



Στ΄ οµάδα: µελετούν αφιερώµατα περιοδικών για τους τόπους και 
τους ποιητές

 Η αξιολόγηση που 
θα γίνεται από 
τους 
εκπαιδευτικούς και 
τους µαθητές, 
πρέπει να είναι 
συνεχής,  ατοµική 
και οµαδική

 ∆’ οµάδα: οι µαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 
www.sokolispublications.gr και ακολουθώντας τα βήµατα: ελληνική λογοτεχνία, η 
ελληνική ποίηση, ανεύρεση βιβλίου (τόµος Γ΄ κεφ. γ΄) στη συνέχεια αναζητούν το βιβλίο 
στον ηλεκτρονικό κατάλογο ABEKT της Σχολικής Βιβλιοθήκης στην κατηγορία Αναζήτηση 
– Ανάκτηση, στην www.musical.gr και ακολουθώντας τα βήµατα: αναζήτηση στη µουσική 
µε όνοµα στιχουργού,  αναγράφουν το όνοµα λογοτέχνη.

 Ε΄ οµάδα: οι µαθητές περιηγούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.fhw.gr και 
ακολουθώντας το βήµα: η ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο, προχωρούν στην αναζήτησή 
τους ανάλογα με την εποχή που έζησαν οι ποιητές προς εξέταση. Στην 
http://users.ach.sch.gr/pchaloul και ακολουθώντας τα βήµατα: Ιστορία, στην 
http://stigmes.gr/gr και ακολουθώντας τα βήµατα: περιεχόµενα,  στην www.ccf.auth.gr 
και ακολουθώντας τα βήµατα : επικαιρότητα, νέες σελίδες στο www.auth.gr τεύχος του 
εικονικού σχολείου, greek, περιεχόµενα –αρχείο, στην http://elia.org.gr και 
ακολουθώντας τα βήµατα: κλικ στο σύνδεσµο «Τι είναι το Ε.Λ.Ι.Α», όπου ενηµερώνονται 
για τους στόχους του σωµατείου. Συνεχίζουν πατώντας το σύνδεσµο «Συλλογές» και 
επιλέγουν από τα «Αντικείµενα και άλλα τεκµήρια» τα «επιστολικά δελτάρια» (καρτ 
ποστάλ). Βλέπουν καρτ ποστάλ µεγάλων εκδοτικών οίκων της εποχής που απεικονίζουν 
την Αθήνα όπως ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα και µέχρι το Μεσοπόλεµο, αλλά και 
άλλα θέµατα. 
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Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να 
προσθέσετε μια εικόνα

 Τα συµπεράσµατα που δυνητικά θα 
προέκυπταν ή που µπορούν να εξαχθούν 
από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 
είναι τα εξής: µετά τη διδασκαλία των 
library skills, την απόκτηση των 
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
οι µαθητές ενέταξαν τη βιβλιοθήκη και 
τις νέες τεχνολογίες στη µελέτη τους και 
το έργο που πραγµατοποιήθηκε µέσα 
από αυτές τις συναντήσεις ήταν 
σηµαντικό.
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1.http://tovima.dolnet.gr
2.http://ta-nea.dolnet.gr

3.http://www.mathisis.com
4.http://www.elogos.gr
5.http://www.ianos.gr

6.http://www.papaki.panteion.gr
7.http://www.philology.gr

8.http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/
poetry

9.http://www.sokolispublicationw.gr
10.http://book.culture.gr
11.http://www.musical.gr

12.http://www.enet.gr
13.http://www.fhw.gr
14.http://stigmes.gr

15.http://www.ccf.auth.gr
16.http://www.elia.org.gr
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