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Την ευθύνη της έκδοσης 
επιμέλεια ο κ. Θ. Βακαλιός,

είχε ο πρόεδρος του Ι.Τ.Ε., κ. Γ. Ηλιόπουλος και την 
Επιστημονικός Σύμβουλος του ΕΤ.Ε.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κρίναμε σκόπιμο να εκδόσουμε σε ειδικό τεύχος τα ικείμενα της ταχτικής 
συνάντησης του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Ινστιτούτου Τεχνολογι
κής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) με τους αντιπροέδρους των ΤΕΙ της χώρας με θέμα «Οι 
βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ»*.

Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτής της συνάντησης, αλλά και οι εκτιμήσεις και 
απόψεις που διατυπώθηκαν στην πορεία της προετοιμασίας και διεξαγωγής της 
(τα πρακτικά της συζήτησης) ενδιαφέρουν έντονα τον ευρύτερο χώρο των εκπαι
δευτικών, αλλά και τους σπουδαστές. Πιστεύουμε ότι αυτή η έκδοση επιτρέπει να 
διαμορφώσει κανείς μια σφαιρική εικόνα για την κατάσταση στο πρόβλημα των 
βιβλιοθηκών στα ΤΕΙ, για τις προσπάθειες, τους προβληματισμούς, τις δυνατότη
τες και τις προοπτικές που αναφέρονται στην αντιμετώπιση και τη λύση του. Τα 
υλικά της συζήτησης, από αυτή την άποψη, δίνουν, κατά τη γνώμη μας το μέτρο 
με το οποίο μπορεί κανείς να σταθμίσει το μέγεθος του προβλήματος και να 
αντλήσει προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Σκοπός της συνάντησης δεν ήταν η διαμόρφωση οπωσδήποτε κοινής αντί
ληψης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ούτε η διατύπωση κοινών προτά
σεων. Αυτή η «έλλειψη» δεν είναι μειονέκτημα της συνάντησης, αλλά μάλλον 
πλεονέκτημα. Αφού κρίναμε ότι δεν έχει ωριμάσει το πράγμα για κοινή πρόταση, 
ότι δηλαδή βρισκόμαστε στη φάση καταγραφής των στοιχείων που συνθέτουν 
την πραγματικότητα και των διαφόρων εκτιμήσεων και απόψεων για το πρόβλη
μα και τη λύση του, σωστό ήταν να ζητήσουμε να αναπτύξει κάθε ΤΕΙ, χωρίς 
προηγούμενη δέσμευση, τη δική του άποψη. Αυτό και έγινε. Ακόμα, ζητήσαμε 
από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση να πάρουν θέση, ως υπεύθυνα άτομα, 
πάνω σε διάφορα ζητήματα που προέκυψαν στην πορεία της συζήτησης.

Η σειρά δημοσίευσης των κειμένων ακολούθησε τη σειρά προετοιμασίας και 
διεξαγωγής της συνάντησης:

Ε Αρχικό κείμενο εργασίας του κ. Βακαλιού. 2. Γραπτές εκθέσεις των ΤΕΙ 
προς το Ε.Σ. του ΙΤΕ που ετοιμάστηκαν στη φάση προετοιμασίας της συνάντη
σης και 3. Πρακτικά της συζήτησης.

Γ. Ηλιόπουλος 
Πρόεδρος των ΙΤΕ

* Η συνάντηση έγινε στην έδρα του ΙΤΕ στην Αθήνα, στις 16.5.1988.



Α' ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΤΕΙ - 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενική τοποθέτηση

Αποστολή των ΤΕΙ, σύμφωνα με το νόμο, είναι: α) να παρέχουν θεωρητική 
και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογι- 4
κών και καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, β) να 
συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως 
στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οι
κονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, γ) να υλοποιήσουν το 
δικαίωμα της δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του 
και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι. (Νόμος 1404, άρθρο I, παράγραφος 2).

Η ίδρυση των ΤΕΙ ανάγεται στην αναγνώριση της ανάγκης το νέο πρότυπο 
αυτοδύναμης και συνολικής ανάπτυξης που χρειάζεται η Ελλάδα, να υποστηρι- 
χθεί με στελέχη εφαρμογής τα οποία θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για την αξιολόγηση, αφομοίωση και εφαρμογή της εισαγόμενης τε
χνολογίας και τεχνογνωσίας. Την επιλογή αυτή καλούνται να υπηρετήσουν κατά 
κύριο λόγο οι βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, καλύπτοντας τις ανάγκες των χρηστών τους, 
των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών των ΤΕΙ, πρώτ’ απ’ όλα.

Πρόκειται για αίτημα καθοριστικής σημαίας για το μέλλον των βιβλιοθηκών 
των ΤΕΙ, το οποίο όμως δεν έχει γίνει ως τώρα αντικείμενο εξέτασης από την 
πολιτεία για την αναζήτηση τρόπων υλοποίησης του. Η έλλειψή αυτή έχει σχέ
ση με τη θέση που κατέχει η βιβλιοθήκη και το βιβλίο γενικότερα στη συνείδη
ση των σύγχρονων Ελλήνων.

Δεν θα είμασταν μακριά από την πραγματικότητα αν υποστηρίζαμε ότι σε 
αντίθεση με άλλες χώρες, δεν έχουμε ακόμα αναγνωρίσει τη βιβλιοθήκη ως έναν 
απαραίτητο κοινωνικό θεσμό, όχι μόνο για τους μακρινούς κοινωνικούς στόχους 
αλλά και για την καθημερινή ζωή. Δεν την αντιλαμβανόμαστε ακόμως ως ένα 
θεσμό πληροφόρησης, μάθησης και ξεκούρασης, ως στήριγμα της ελευθερίας 
της σκέψης και του δημοκρατικού πολιτικού βίου. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα 
ότι το βιβλίο αποτελεί τη βάση της πολιτιστικής μας ανάπτυξης, σε ατομικό και 
σε συλλογικό επίπεδο. Ό τι χωρίς την αγάπη προς το βιβλίο (το επιστημονικό, 
το τεχνολογικό και το λογοτεχνικό) όλες οι προσπάθειες για αυτοδύναμη και 
συνολική ανάπτυξη θα πέσουν στο κενό.

Νομοθετικό κενό

Στην υποβαθμισμένη σημασία της βιβλιοθήκης και του βιβλίου στη συνεί
δηση του σύγχρονου Έλληνα και στην αδυναμία της ελληνικής κοινωνίας να 
μπεί σε μια σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία, οφείλεται και το ότι η χώρα μας δεν



διαθέτει πολιτική βιβλίου και βιβλιοθήκης, ενταγμένη στα πλαίσια μιας πολιτι
κής πολιτιστικής ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Η έλλειψη αυτή αντανα
κλάται και στο νόμο 1404 γα τα ΤΕΙ. Η βιβλιοθήκη δεν αντιμετωπίζεται ως αυτό
νομος θεσμός, παρά μόνο ως στοιχείο της διοικητικής δομής του ΤΕΙ στα πλαί
σια του Δ' κεφαλαίου που αναφέρεται στο «Τμήμα εκδόσεων και βιβλιοθήκης».

Είναι χρήσιμο να δούμε τι περιέχει αυτό το χωρίο του νόμου. «Το Τμήμα 
εκδόσεων και βιβλιοθήκης, λέει ο νόμος στο σημείο αυτό, χειρίζεται και διεκπε- 
ραιώνει θέματα σχετικά με τη μορφοποίηση, εκτύπωση, αποθήκευση και διακί
νηση του έντυπου υλικού του ιδρύματος των διδακτικών σημειώσεων και συγ
γραμμάτων. Μεριμνά για την οργάνωση, λειτουργία και τον εμπλουτισμό της βι
βλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. με βιβλία, περιοδικά, μελέτες, επιστημονικές επετηρίδες 
και κάθε φύσης υλικό που έχει σχέση με προγράμματα, διαλέξεις, οπτικο - ακου
στικά μέσα κ.λπ. Σε συνεργασία με ειδικούς εκπαιδευτικούς των τμημάτων βι
βλιοθηκονομίας, όπου λειτουργούν τέτοια τμήμαα, γίνεται η ταξινόμηση και 
τεκμηρίωση του υλικού των βιβλιοθηκών κατά τα διεθνώς καθιερωμένα συστήμα
τα ταξινόμησης και αρχειοθέτησης. Παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία και πληρο
φορίες σε εκπαιδευτικούς και σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. για θέματα τεκμηρίωσης και 
βιβλιογραφίας και εφαρμόζει σύστημα χρησιδανεισμού βιβλίων και λοιπού έντυ
που υλικού της βιβλιοθήκης. Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια για το σύστημα τα- 
ξινόμισης, τεκμηρίωσης και αποδελτίωσης του υλικού, τις δυνατότητες συνεργα
σίας με τη βιβλιοθήκη και τις εκάστοτε νέες παραλαβές βιβλίων και συγγραμά- 
των. Συντάσσει τη σχετική αλληλογραφία για όλα τα θέματα που σχετίζονται με 
τα αντεικείμενα της αρμοδιότητάς του. Καταρτίζει επιτροπές από εκπαιδευτικούς 
και διοικητικούς υπαλλήλους για την αξιολόγηση και κατάρτιση του προγράμ
ματος προμήθειας βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό της ως και την 
παραλαβή των προμηθειών αυτών.

Στη βιβλιοθήκη ασκούνται πρακτικά και οι σπουδαστές του οικείου τμήμα
τος βιβλιοθηκονομίας, όπου λειτουργούν τέτοια τμήματα».
Το πρώτο πράγμα που θα είχε να παρατηρήσει κανείς είναι ότι —όπως είπα και 
πιο πάνω— στο νόμο 1404 η βιβλιοθήκη δεν αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο τμήμα 
στην εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία του ΤΕΙ, αλλά ως μέρος 
του Τμήματος εκδόσεων και βιβλιοθήκης. Επομένως δεν υπάρχει δέσμευση για 
τη διεύθυνση του ΤΕΙ να έχει με τη Βιβλιοθήκη άμεση επαφή, παρά μόνο μέσω 
του προϊσταμένου του εν λόγω τμήματος, αν υπάρχει τέτοιο τμήμα. Με αυτή τη 
διάρθρωση τα θέματα της βιβλιοθήκης δεν ανήκουν στις πρωτεραιότητες της διεύ
θυνσης.

Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο νόμος δεν αναφέρεται πουθενά στο 
γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα και μικρά ΤΕΙ. Αυτή η έλλειψη έχει ως αποτέλε
σμα να κάνουμε λόγο για το πρόβλημα βιβλιοθήκες των ΤΕΙ με έναν εξομοιωτι
κό, άρα αφηρημένο τρόπο. Η αναφορά στη διαφορά μεγέθους θα επέτρεπε να 
τεθεί το ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα (και τη χρησιμότητα) στα μεγάλα 
ΤΕΙ, όπως π.χ. της Αθήνας, να υπάρχει κεντρική βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκες - 
παραρτήματα των σχολών και των τμημάτων. Η διάκριση ανάμεσα στα μεγάλα

και τα μικρά σε μέγεθος ΤΕΙ θα επέτρεπε να αντικρίσουμε συγκεκριμένα τα προ
βλήματα των βιβλιοθήκων των ΤΕΙ, με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το 
καθένα. Συγχρόνως θα μας έκανε ευαίσθητους απέναντι στη συσσωρευμένη πολύ
τιμη διεθνή εμπειρία σχετικά με τις διάφορες αντιλήψεις και τις διαφορετικές 
δομές οργάνωσης των βιβλιοθηκών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ερωτήματα και προβληματισμοί

Πέρα όμως από αυτές τις παρατηρήσεις τίθεται το ερώτημα: Σε ποιό βαθμό 
τα ΤΕΙ πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο νόμο και στους στόχους για τις 
βιβλιοθήκες που διατυπώνονται σ ’ αυτόν;

Με βάση αυτό το γενικό ερώτημα μπορούν οι αντιπρόεδροι των ΤΕΙ να πα
ρουσιάσουν την κατάσταση ο καθένας στο δικό του ίδρυμα, ν ’ αναπτύξουν τις 
απόψεις τους για το πόσο είναι εφικτοί αυτοί οι στόχοι και ν ’ ανταλλάξουν τις 
εμπειρίες τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιβλιοθήκης στα ΤΕΙ.

Σημαντικό είναι να πουν οι αντιπρόεδροι τη γνώμη τους στη συνάντηση μας 
για τη δυνατότητα ή και τη σκοπιμότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών σε επίπεδο 
σχολής και τμήματος, για το χαρακτήρα και το ρόλο της κεντρικής βιβλιοθήκης, 
στην περίπτωση αυτή.

Σημαντικό είναι επίσης να πουν τη γνώμη τους για τη δυνατότητα να εξα
σφαλιστεί η άμεση παρακολούθηση και ενίσχυση από τη διεύθυνση του έργου 
της βιβλιοθήκης και των προσπαθειών για την ανάπτυξη της —και όχι μόνο μέ
σω του τμήματος εκδόσεων και βιβλιοθήκης.

Εξάλλου πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο και για τα περαιτέρω, σε επίπεδο 
υπουργείου, να εκθέσουν οι αντιπρόεδροι στη συνάντηση μας όσο γίνεται πιο 
διεξοδικά την κατάσταση για τη λειτουργία του τμήματος εκδόσεων και βιβλιοθή
κης. Υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις, άμεσα και προοπτικά, ου
σιαστικής αναβάθμισης του έργου αυτού του τμήματος, όπου υπάρχει τέτοιο τμή
μα. Θα μπορούσαν όμως να σκεφτούν και να αναπτύξουν τις απόψεις τους στο 
εξής ερώτημα: είναι σκόπιμο να υπάρχει στο δικό τους ΤΕΙ ένα τέτοιο τμήμα που 
καλύπτει τους δύο τόμε ς: τις εκδόσεις και τη βιβλιοθήκη, ή μήπως θα ήταν καλύ
τερα να απομονόνωντα ν’ το τμήμα των εκδόσεων (που στην περίπτωση των μεγά
λων ΤΕΙ, όπως το ΤΕΙ λθήνας θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μια σύγχρονη 
εκδοτική επιχείρηση του ΤΕΙ) και να ιδρύσουν το τμήμα βιβλιοθήκης και τεκμηρίωσης;

Θα συνέβαλε στον προβληματισμό για τις βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ η αναφορά (με 
ανάλογη τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία) στις δυνατότητες ανάπτυξής τους 
με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία και τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης και λει
τουργίας των βιβλιοθηκών, πλαισιωμένες από κατάλληλο, ποιοτικά και ποσοτι
κά, προσωπικό.

Τίθεται όμως το ερώτημα: κατά πόσον οι νέες τεχνολογίες και οι νέοι τρόποι 
οργάνωσης, αρχειοθέτησης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του υλικού της βι
βλιοθήκης θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητα των παρεχό
μενων υπηρεσιών της με δεδομένη την «διαδεδομένη» αδιαφορία απέναντι στο



βιβλίο και στην τεκμηριωμένη έκφραση γνώμης, καθώς επίσης και την ανύπαρ
κτη σε πολλούς διάθεση για ερευνητικό έργο; Πρόκειται για φαινόμενο που έχει 
σχέση και με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών και την ακατα
στασία στην οργάνωση του διαθέσιμου χρόνου. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο 
να παρατηρηθεί ότι τελευταία παρουσιάζεται σε αυξημένο αριθμό εκπαιδευτικών 
των ΤΕΙ η διάθεση για έρευνα. Αυτό το βεβαιώνει και η ο.ρθρόα θα έλεγε κανείς 
ανταπόκριση πολλών εκπαιδευτικών στις δυνατότητες για έρευνα που παρέχονται 
από το υπουργείο με το Ειδικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. 
Εξάλλου, και η εμπειρία της διημερίδας με θέμα την αξιολόγηση που έγινε πρό
σφατα στο ΤΕΙ Κοζάνης φαίνεται να ενισχύει αυτή την εντύπωση. Πάντως το 
πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει. Ο φόρτος της δουλειάς των εκπαιδευτικών 
και η αδυναμία ορθολογικής οργάνωσης του διαθέσιμου χρόνου δεν αφήνουν 
πολλά περιθώρια για διάβασμα και μελέτη, ενώ οι δυνατότητες για έρευνα είναι 
ελάχιστες.

Άμεση πρακτική σημασία έχει το ερώτημα που αφορά τα αναγνωστήρια, 
την έκταση και την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών τους; Διαθέτουν τα 
αναγνωστήρια το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, συγ
γράμματα, περιοδικά κ.λπ.) που καλύπτει τις στενά οριζόμενες ανάγκες του προ
γράμματος σπουδών; Σε ποιό βαθμό το διαθέτουν και πως το αξιποιούν; Ποιές 
ώρες λειτουργούν και αν το ωράριό τους εξυπηρετεί τους σπουδαστές. Ποιά η 
γνώμη των σπουδαστών για τα αναγνωστήρια, κ.λπ.

Ερώτημα με αυξημένη επικαιρότητα είναι εκείνο που αναφέρεται στη δυνατό
τητα να γίνουν οι βιβλιοθήκες των ΤΕΙ δανειστικές. Τι μας λέει η μέχρι τώρα 
εμπειρία από το δανεισμό;

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο για την συνάντησή μας να έλεγαν οι αντι
πρόεδροι την άποψή τους σχετικά με την πρόταση, τα ΑΕΙ να ρίξουν στο μέλλον 
το βάρος στην ανάπτυξη - ης δανειστικής βιβλιοθήκης, σε αντιδιαστολή με την 
μέχρι τώρα πρακτική που έριχναν το βάρος στο δωρεάν διανεμόμενο διδακτικό 
βιβλίο. Διαβλέπουν τη δυνατότητα μιας τέτοιας εξέλιξης για τα ΤΕΙ οι αντιπρόε
δροι;

Εξαιρετικά χρήσιμη για τη συνάντησή μας θα ήταν η παρουσίαση από τους 
αντιπροέδρους των αποτελεσμάτων τυχόν έρευνας (με οποιοδήποτε δείγμα) στο 
θέμα της βιβλιοθήκης. Ενδιαφέρουν τα στοιχεία και οι εμπειρίες σχετικά με τη 
στάση των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες 
της βιβλιοθήκης, το μέγεθος και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, το βαθμό 
αξιοποίησης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης (ή και από το Τμήμα Βιβλιοθη
κονομίας, όπου υπάρχει τέτοιο τμήμα) των υφιστάμενων δυνατοτήτων και των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης της βιβλιοθήκης, από τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης και 
από τη διεύθυνση του ΤΕΙ. Επίσης ενδιαφέρουν οι προσδοκίες και οι προοπτικές 
σχετικά με την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης και της δυνατότητας για συστηματική 
παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές.

Ενδιαφέρουν επίσης και οι εμπειρίες (και γνώμες) σχετικά με το πως αντι
λαμβάνονται οι σπουδαστές το ρόλο της βιβλιοθήκης. Αναγνωρίζουν τη σημασία

της μόνο σε σχέση με την καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις, δηλαδή 
ευκαιριακά, ή τη βλέπουν σαν καθημερινή ανάγκη, όχι μόνο ως σπουδαστές αλλά 
συγχρόνως και ως ενεργά κοινωνικά άτομα;

Πιστεύουν οι διευθύνσεις των ΤΕΙ και οι εκπαιδευτικοί ότι η (κεντρική) βι
βλιοθήκη του ΤΕΙ πρέπει να καλύπτει, πέραν των στενά εκπαιδευτικών, και ευρύ
τερες μορφωτικές και πολιτιστικές ανάγκες των σπουδαστών ή και των εργαζομέ
νων του ΤΕΙ;

Πιστεύουν οι αντιπρόεδροι, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ΤΕΙ των επαρχιακών 
πόλεων, ότι η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ πρέπει να συμμετέχει στην προσπάθεια για 
την επιμόρφωση του ευρύτερου πληθυσμού (διάθεση του αναγνωστηρίου, δανει
στική δραστηριότητα σε βιβλία, βιντεοκασέτες κ.λπ, ενημέρωση για τις τρέχου
σες τεχνολογικές και επιστημονικές εκδόσεις που ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοι
νό, αρθρογραφία στα τοπικά περιοδικά και στον τοπικό τύπο, συμμετοχή στην 
οργάνωση εκθέσεων βιβλίου και άλλων εκθέσεων, συμμετοχή στην κατάρτιση 
εκπαιδευτικών πακέτων για τους καθηγητές των τεχνικών - επαγγελματικών σχο
λών: TEA, σχολών ΟΑΕΔ κ.λπ.).

Επίσης, θα συνέβαλαν στον προβληματισμό για τις βιβλιοθήκες αν ανέ
πτυσσαν την γνώμη τους, για τις δυνατότητες συνεργασίας της βιβλιοθήκης τους 
με άλλες βιβλιοθήκες της πόλης και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, (Γιατί όχι 
και του εξωελλαδικού). Θα ήταν χρήσιμο να κατατείθονταν οι εμπειρίες τέτοιων 
προσπαθειών, εφόσον υπάρχουν.

Το ερώτημα αυτό αφορά και τις βιβλιοθήκες σ επίπεδο σχολής ή τμήματος, 
όπου υπάρχουν τέτοιες βιβλιοθήκες ή σχεδιάζεται να δημιουργηθούν.

Η άποψη των μελετητών
Τα ερώτηματα αυτά δεν είναι επινοημένα. Στηρίζονται στη διεθνή εμπειρία 

και στους έντονους προβληματισμούς πάνω στο θέμα των βιβλιοθηκών στην τρι
τοβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση γενικότερα. Ένα μέρος από αυτούς 
τους προβληματισμούς αντανακλάται στις προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Βι
βλιοθηκάριων για τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και στις ανάλογες προτάσεις της Επι
τροπής Καθηγητών Βιβλιοθηκονόμων του ΤΕΙ Αθήνας για την οργάνωση της 
βιβλιοθήκης. Προτείνεται λοιπόν από αυτούς τους φορείς να ιεραρχηθούν οι πα
ρακάτω στόχοι για τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ:

α. Η βιβλιοθήκη να θέσει στη διάθεση του ΤΕΙ μια συλλογή οργανωμένη, 
που με το μέγεθος και την ποιότητα της να βοηθά τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
ιδρύματος.

β. Να διευκολύνει στο μέτρο του δυνατού την προσπέλαση της συλλογής 
αυτής σε αναγώστες έξω από το ΤΕΙ στα πλαίσια μιας πολιτικής ανοίγματος τοιν 
Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στον εξωτερικό χώρο.

γ. Να διευκολύνει στα πλαίσια της πολιτικής συντονισμού και συνεργασίες 
μεταξύ βιβλιοθηκών, την πρόσβαση των χρηστών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ σε 
συλλογές άλλων βιβλιοθηκών, μέσω του συστήματος δανεισμών ή φωτοαντιγρά- 
φησης.



δ. Να χρησιμεύσει σαν πηγή πληροφοριών στις υπηρεσίας ειδικευμένης τε
χνικής πληροφόρησης αποτελώντας συνδεκτικό κρίκο και όντας μέλος του εθνι
κού δίκτυου της επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης.

ε. Να χρησιμεύσει σαν χώρος Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών.
Στις προτάσεις της για την οργάνωση της βιβλιοθήκης, η επιτροπή καθηγη

τών βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας(') αναφέρεται σε ξένα πρότυπα για Ακαδη
μαϊκές βιβλιοθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΙΙΝΕΒΘΟ. Τα πρότυπα αυ
τά αφορούν στο ζήτημα των κτιρίων που πρέπει να είναι κατάλληλα για τους 
αναγνώστες, στο προσωπικό, στις συλλογές σε βιβλία, περιοδικά, οπτικοακου- 
στικά μέσα, στο χώρο για τα βιβλία, στο χώρο για τους σπουδαστές και το προ
σωπικό, στις δαπάνες του αρχικού εξοπλισμού σε έπιπλα και βιβλία, στην ετήσια 
αγορά βιβλίων, στη συντήρηση - βιβλιοδεσία και άλλα έξοδα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΙΙΝΕΒΘΟ, 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μια εκπαιδευτική μονάδα όσο μικρή και να είναι 
δεν μπορεί να έχει συλλογή μικρότερη από 150.000 - 300.000 τόμους. Η ΌΝΕΒΘΟ 
συμβουλεύει 50 - 57 τόμους για κάθε σπουδαστή με ετήσια αύξηση 5 τόμους ανά 
σπουδαστή. Αυτό σημαίνει ότι για 14.000 σπουδαστές ο αριθμός τόμων πρέπει να 
είναι 700.000 - 1.500.000 με ετήσια αύξηση 70.000 βιβλία ώστε με την αντίστοιχη 
αφαίρεση των ξεπερασμένων να διατηρείται η σημαντική μεγάλη έκταση της 
συλλογής.

Για το προσωπικό θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει ένας διπλωματούχος βι- 
βλιοθηκονόμος για κάθε 400 σπουδαστές. Η κατηγορία αυτή των βιβλιοθηκονο
μίαν αντιπροσωπεύει μόνο το 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων της 
βιβλιοθήκης (οι άλλοι είναι βοηθοί, βιβλιοφύλακες, συντηρητές, δακτυλογράφοι, 
κλητήρες κ.λπ.).

Τέλος ο προϋπολογισμός εξοπλισμού σε έπιπλα και βιβλία κάθε χρονιάς πρέ
πει να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον προηγούμενο όχι μόνο λόγω του 
πληθωρισμού, αλλά και γιατί οι ανάγκες αυξάνουν. Αν υπολογίσουμε ότι η ετή
σια αύξηση της υπάρχουσας συλλογής γίνεται στη βάση του ενός βιβλίου κατά 
σπουδαστή (και όχι 5 βιβλία που ζητά η ΙΙΝΕΒΘΟ), τότε για 14.000 σπουδαστές 
έχουμε:
Συνδρομές περιοδικών 14.000.000 δρχ.
Αγορά ελληνικών βιβλίων 7.000 X 1.000 = 7.000.000 δρχ.
Αγορά ξένων βιβλίων 7.000 X 2.500 = 17.500.000 δρχ.
Συνολικές δαπάνες αγοράς 38.500.000 δρχ.
Βιβλιοδεσία 20% 7.700.000 δρχ.
Σύνολο αγορών και βιβλιοδεσία 46.200.000 δρχ.
Ά λλα έξοδα διαχείρησης 10% του συνολ. ποσού. 4.620.000 δρχ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ σύνολο 50.820.000 δρχ.

1. Προτάσεις της Επιτροπής Καθηγητών Βιβλιθηκονομίας του ΤΕΙ. Αθηνών για την Οργάνωση 
της Βιβλιοθήκης.

Υπάρχουν και μια σειρά από προτάσεις για το άμεσο μέλλον που αφορούν:
1. στην αγορά έντυπου και μη έντυπου υλικού, εξοπλισμού τεχνολογικού για 

προσέγγιση στο μη έντυπο υλικό και τεχνικού προσωπικού για την ταξινόμηση 
των βιβλίων.

2. στην επέκταση του χώρου της βιβλιοθήκης
3. στην αύξηση του εξειδικευμένου προσωπικού (διπλωματούχων βιβλιοθη- 

κονόμων - βιβλιοθηκάριων).
4. στη δημιουργία εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών και σε επίπεδο ΤΕΙ που θα 

εξυπηρετεί τον τομέα αλληλοδανεισμού επιστημονικών βιβλίων, στον τομέα της 
κοινής καταλογογράφησης και ταξινόμησης και στον τομέα συντονισμού εργα
σίας.2

Ερωτήματα σε επίπεδο πολιτικής της βιβλιοθήκης

Παίρνοντας ως βάση και αφετηρία τα προηγούμενα θα μπορούσαμε να θέ
σουμε και ορισμένα ερωτήματα σε επίπεδο πολιτικής της βιβλιοθήκης.

1. Ποιά θα πρέπει να είναι τα διαφοροποιητικά σημεία μιας τέτοιας πολιτι
κής για τις βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ;

2. Με ποιές διαδικσίες θα πρέπει να διαμορφωθεί μια τέτοια πολιτική; Ποιος 
θα πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών, των σπουδαστών, του ΣΤΕ, του 
υπουργείου στη διαδικασία αυτή;

3. Είναι σωστό, δηλαδή αποτελεσματικό, στη φάση που διανύουμε η ανάπτυ
ξη των βιβλιοθηκών στα ΤΕΙ να ανατεθεί αποκλειστικά στα ίδια τα ιδρύματα; 
Ποιος θα ήταν ο ρόλος του υπουργείου σε μια τέτοια εξέλιξη; Θα ήταν απλώς η 
επιδότηση των ιδρυμάτων χωρίς καμιά ανάμειξη στην κατανομή των πόρων;

4. Σε οποιαδήποτε επιλογή θα πρέπει να υπάρχει κεντρικός προϋπολογισμός 
για τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και για την ανάπτυξή τους. Τίθεται το κρίσιμο ερώ
τημα: Με ποιούς μηχανισμούς θα πρέπει να αποφασίζεται η κατανομή του κε
ντρικού προϋπολογισμού για τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ; Είναι σωστό για το θέμα 
αυτό να αποφασίζει το ΣΤΕ, ή μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ειδικό όργανο με 
την αποφασιστική συμμετοχή των ΤΕΙ και τη συμβουλευτική του ΙΤΕ; Σκοπός 
ενός τέτοιου οργάνου θα ήταν η κατάρτιση της τελικής πρότασης προϋπολογι
σμού και χρηματοδότησης προς τον υπουργό, ή θα ήταν κάτι περισσότερο;

5. Ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του ΙΤΕ σε μια τέτοια εξέλιξη; Προφα
νώς θα πρέπει να είνα ο συντονισμός του ερευνητικού έργου για την επιστημονι
κή στήριξη μιας τέτοιας επιλογής. Μήπως αυτός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του 
για οποιαδήποτε εναλλακτική λύση;

2. (Δες, αναλυτικά εισήγηση της Λαζάρου - Λυκούδη, καθηγήτριας βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ 
Αθήνας στο σεμινάριο επιμόρφωσης και προβληματισμού του ΤΕΙ Αθήνας (12 - 16 Σεπτεμβρίου 
1983), με γενικό θέμα «Επιπτώσεις της σύγχρονης τεχνολογικής και επιστημονικής επανάστασης» 
Εκδόσεις ΟΕΔΒ ΤΕΙ Αθήνας, 1984).



6. Μελετητές του προβλήματος της βιβλιοθήκης σε διεθνή χώρο υποστη
ρίζουν ότι «... η ποιότητα μιας βιβλιοθήκην \ :ν μπορεί να μετρηθεί με το ποσό 
των δαπανών. Πρέπει να μετριέται, ολικά και μερικά, με βάση τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες της και με βάση τη λειτουργία της».

Βέβαια, η θέση αυτή φορά σε χώρες με καλά οργανωμένο σύστημα βιβλιο
θηκών και με παράδοση στο θέμα της βιβλιοθήκης. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα ήταν 
χρήσιμο να σκεφτούμε κι εμείς πάνω σ ’ αυτή τη θέση, και να θέσουμε το ερώτη
μα: σε ποιό βαθμό οι (πενιχρές) δαπάνες και η (ελλειπέστατη) υποδομή που διαθέ
τουν τα ΤΕΙ αξιοποιούνται αποτελεσματικά; Υπάρχουν δυνατότητες και τρόποι 
καλύτερης αξιοποίησής τους; Έχουν υιοθετηθεί τέτοιοι τρόποι και έχουν εφαρ
μοστεί; Με ποιο αποτέλεσμα;

Θα ήταν χρήσιμο νομίζω η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για τη συνά
ντηση μας πάνω σ ’ αυτά τα ερωτήματα.

7. Λαβαίνοντας υπόψη τις τεράστιες ελλείψεις στο τομέα της βιβλιοθήκης 
πρώτ’ απ’ όλα την έλλειψη χρημάτων για την αποφασιστική αύξηση του αριθ
μού των βιβλιοθηκών, της συλλογής τους σε βιβλία και άλλες πηγές πληροφορι
ών κ.λπ., θα έπρεπε ίσως να δοθεί, στη φάση που διανύουμε, έμφαση στα ανα
γνωστήρια.

Τίθεται το ερώτημα κατά πόσον τα αναγνωστήρια που υπάρχουν στα ΤΕΙ 
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των σπουδαστών σε ότι αφορά την προετοιμα
σία τους για το μάθημα, την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις και για τη συγ
γραφή της πτυχιακής εργασίας; Τι έχουν κάνει τα ΤΕΙ για την ανάπτυξη των 
αναγνωστηρίων; Τι έχουν κάνει για την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογι
κών μέσων για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σ ’ αυτά τα τρία επίπε
δα (βίντεο κ.λπ.); Έχουν γίνει σχετικές προτάσεις στο υπουργείο; Τι ανταπόκρι
ση βρήκαν; κ.λπ.

Γενικότεροι όροι: η στάση απέναντι στο βιβλίο και στο διάβασμα

Αναφερθήκαμε στην αρχή αυτού του κειμένου στη γνωστή πρόταση ότι «ο 
Ελληνας δεν διαβάζει». Το φαινόμενο αυτό ερμηνεύεται συνήθως με την αναγω

γή στη «φύση» του Έλληνα, του ελληνικού τρόπου σκέψης και ζωής, που 
εκλαμβάνεται ως σταθερός και αναλλοίωτος. Ωστόσο, αν το καλοσκεφτούμε θα 
δούμε ότι σε τελική ανάλυση το φαινόμενο αυτό ανάγεται στο επίπεδο ανάπτυξης 
ττΙζ χώρας μας και στον τρόπο που έχει γίνει αυτή η ανάπτυξη —στο βαθμό που 
έγινε. Έτσι, μιλώντας σε ένα γενικό επίπεδο για το φαινόμενο αυτό θα μπορού
σαμε να ισχυριστούμε ότι η οικονομική - κοινωνική και πολιτιστική καθυστέρη
ση της χώρας μας αντανακλάται και στη στάση του πληθυσμού της απέναντι στο 
βιβλίο και στο διάβασμα. Όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για επιστημο
νική και τεχνολογική γνώση και για πολιτιστική καλλιέργεια δεν υπάρχει και 
ενδιαφέρον για το βιβλίο. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
στην εποχή μας (με έμφαση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον ορθο
λογικό τρόπο οργάνωσης της ζωής και με την καταναλωτική κοινωνία στις χώ-

ρες της Δύσης) έχει επικρατήσει το τεχνοκρατικό πνεύμα και ο πραγματισμός. Οι 
άνθρωποι μαθαίνουν μόνον εφόσον οι γνώσεις είναι κοινωνικά λειτουργικές και 
ατομικά - εγωιστικά ωφέλιμες. Γνώσεις (και δεξιότητες) που κρίνεται ότι δεν 
είναι απαραίτητες για τη συναναστροφή και τη λειτουργία του ατόμου στην κα
ταναλωτική κοινωνία και για την οικονομική του ευημερία και ανέλιξη, χάνουν 
αυτομάτως το ενδιαφέρον τους. Οι άνθρωποι μαθαίνουν ότι είναι απαραίτητο για 
να σταθούν στην κοινωνία και να «προκόψουν».

Στη χώρα μας μπορεί κανείς να «προκόψει» χωρίς παιδεία, χωρίς συστηματι
κή γνώση και συχνά χωρίς καν να χρειάζεται να διαβάζει. Ο πολύς κόσμος διαβά
ζει μόνο εφημερίδες και επίσημα κείμενα που τον αφορούν, ενώ υπάρχει ένα μεγά- *
λο (ίσως πολύ μεγάλο) τμήμα του πληθυσμού που δεν διαβάζει καθόλου.

Είναι όμως γεγονός (αυτό δείχνει η πείρα) ότι ο Ελληνας μαθαίνει (και 
μαθαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά) ότι πρέπει να ξέρει για να σταθεί στην 
κοινωνία και να αναδειχτεί οικονομικά (ενώ υπάρχει ένα στρώμα εργαζομένων, 
εργατών κυρίως και αγροτών, αλλά και παιδαγωγών —ίσως αυτοί είναι οι περισ
σότεροι— που ξέρει μόνο να εργάζεται τίμια και σκληρά). Ο «αεριτζής», για να 
πάρουμε μια ακραία περίπτωση, ξέρει ότι χρειάζεται για να λειτουργήσει αποτε
λεσματικά ως αεριτζής ή και ως κομπιναδόρος.

Δεν είναι στη «φύση» του Έλληνα λοιπόν ότι δεν διαβάζει. Το φαινόμενο 
έχει κοινωνικές ρίζες και σχετίζεται με το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας, 
που μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί, καθώς επίσης και με τον κοινωνικό ρόλο που 
έχει κληθεί να παίξει η εκπαίδευση στα πλαίσια αυτά.

Δεν ευσταθεί η άποψη ότι η παιδεία είναι αυτοσκοπός. Η άποψη αυτή δεν 
εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη για την παιδεία. Στην εποχή μας η παιδεία είναι 
λειτουργική εφόσον καλύπτει πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Μέσα από αυτή 
την οπτική βρίσκει το άτομο την ικανοποίηση των δικών του αναγκών. Οι πραγ
ματικές κοινωνικές ανάγκες διαμορφώνονται ανάλογα με τη δυναμική της ανά
πτυξης και το είδος της ανάπτυξης. Το εύρος και η ποιότητα των αναγκών είναι 
συνάρτηση αυτών των δύο συντελεστών. Το μοντέλο της συνολικής ανάπτυξης 
(το οποίο απαιτεί «συνολικούς» ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους με πολύπλευρη 
γνώση και πολλαπλά ενδιαφέροντα) είναι το πλέον ευνοϊκό μοντέλο για την ανά
πτυξη της παιδείας, με τη στενότερη και την ευρύτερη έννοια, ως εκπαίδευση και 
ως μορφή πολιτιστικής καλλιέργειας και ανάπτυξης του πληθυσμού.

Μόλα ταύτα, η εκπαίδευση στην εποχή μας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 
έως αποφασιστικά τη στάση του ατόμου απέναντι στο βιβλίο και το διάβασμα.
Ένας λόγος που αυτό δεν γίνεται είναι η έλλειψη βιβλιοθηκών. Υπάρχουν όμως 
και άλλοι λόγοι —πέραν από τους γενικούς για τους οποίους μιλήσαμε προηγού
μενα.

Η ελληνική εκπαίδευση βασίζεται στην αρχή του ενός διδακτικού βιβλίου 
για κάθε μάθημα και όχι στο βιβλίο γενικά. Έτσι, το ενδιαφέρον όχι μόνο των 
μαθητών, αλλά και της συντριπτικής (υποθέτω) πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών 
στρέφεται προς ένα βιβλίο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο εκπαιδευτικός μπαίνει 
σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με το μαθητή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να



σταθεί γνωρίζοντας μόνο το βιβλίο του αντικειμένου του, ενώ ο μαθητής είναι 
υποχρεωμένος να ξέρει όλα τα βιβλία του προγράμματος.

Αν δεχτούμε ότι στην πρωτοβάθμια και ενμέρει και στη δευτεροβάθμια εκ
παίδευση υπάρχουν πολλά καλά βιβλία, πρέπει να δεχτούμε ότι ο σημερινός δά
σκαλος που λειτουργεί υπαλληλικά απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από 
τις απαιτήσεις που βάζει η ίδια η εξέλιξη όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και της 
παιδείας, του σχολείου.

Γνώρισμα της υπαλληλικής στάσης του εκπαιδευτικού απέναντι στο εκπαι
δευτικό έργο είναι και η αδιαφορία του για ευρύτερη ενημέρωση, η αδιαφορία 
του για το βιβλίο και για το διάβασμα. Η στάση του αυτή επηρεάζει και το μαθη
τή. Η αγάπη του βιβλίου από το μαθητή είναι συνάρτηση της αγάπης του δασκά
λου προς το βιβλίο και το διάβασμα. Δάσκαλος που δεν διαβάζει «παράγει» μαθη
τές που δεν αγαπούν το διάβασμα. Αυτό λέει η δική μας και η διεθνής εμπειρία.

Αυτή η διαπίστωση αφορά περισσότερο το δάσκαλο της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λιγότερο το δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός που παρακινεί το ενδιαφέρον των 
σπουδαστών για την επιστήμη και την έρευνα και που αναδεικνύει τη δημιουργι
κή έφεση των νέων μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για το βιβλίο και για 
το διάβασμα. Ωστόσο, έχει αποδειχτεί ότι αν το παιδί και ο νέος στις προηγούμε
νες φάσεις της ζωής του (στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
δεν έχει αγαπήσει το διάβασμα τότε είναι πολύ δύσκολο για το ΤΕΙ και το ΑΕΙ 
να διορθώσει αυτή την εικόνα, παρά μόνο περιπτωσιακά. Πέρα όμως από αυτή 
την καθοριστική συνθήκη, ακόμα και για το «διαβασμένο» και καλλιεργημένο 
δάσκαλο είναι δύσκολο να μεταδώσει αποτελεσματικά στους μαθητές του την 
αγάπη για το βιβλίο. Η προσπάθεια του αυτή θα σκοντάψει στο γεγονός ότι στην 
Ελλάδα το βιβλίο είναι πολύ ακριβό, ενώ οι βιβλιοθήκες είναι λίγες και οι πε
ρισσότερες πολύ φτωχές και μη λειτουργικές.

Ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι 
αποτελεσματική εφόσον μπορεί να συνεργαστεί με τη βιβλιοθήκη, όχι μόνο για 
την καλύτερη προετοιμασία του στο αντικείμενό του, αλλά για την καλύτερη 
προετοιμασία των σπουδαστών για το μάθημα και για την ανάπτυξη των ενδιαφε
ρόντων τους σε σχέση με το μάθημα και με όλο το πρόγραμμα σπουδών, γενικό
τερα. Η συνεργασία με τη βιβλιοθήκη αποτελεί προϋπόθεση για το δάσκαλο της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλει να αλλάξει προς το καλύτερο τη στάση των 
σπουδαστών προς το βιβλίο.

Η ενεργός συνεργασία δάσκαλου και βιβλιοθήκης είναι ασφαλώς ένας από 
τους πιο σημαντικούς συντελεστές για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου 
και των σπουδών, γενικότερα. Είναι όμως και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να 
ερευνηθεί σε μια προοπτική ανάπτυξης των βιβλιοθηκών στα ΤΕΙ.

Θ. Βακαλιός

Β' ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΤΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΤΕ

Οι εκθέσεις που ακολουθούν συντάχθηκαν ως απάντηση στο κείμενο εργα
σίας του ΙΤΕ. Παρέχουν, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, μια λεπτομερή 
έκθεση της κατάστασης σε κάθε ΤΕΙ, στους προβληματισμούς και στις προοπτι
κές για το θέμα της βιβλιοθήκης στο δικό τους χώρο και στον ευρύτερο χώρο των 
ΤΕΙ. Σε ορισμένες εκθέσεις υπάρχει εντονότερο το στίγμα του συντάκτη της (ή 
των συντακτών της).

ΤΕΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΤΕΙ Θεσ/νίκης. Σκέψεις και προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία 

των βιβλιοθηκών των ΤΕΙ.

Στόχοι
Στόχοι των βιβλιοθηκών των Τ.Ε.Ι είναι:
1. Η στήριξη των αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των διαφόρων 

σχολών και των τμημάτων τους.
2. Η στήριξη των αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδα

στών του ιδρύματος για έρευνα, πληροφόρηση και ενημέρωση.
3. Η στήριξη των ενδιαφερόντων των σπουδαστών που δεν καλύπτονται από 

τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (προβληματισμός, πολιτισμός, ψυχαγωγία).
4. Η στήριξη των αναπτυξιακών εν γένει προγραμμάτων (κοινωνικών, επι

στημονικών, τεχνολογικών), όπως αυτά κατά περιόδους καθορίζονται από τα διά
φορα όργανα διοίκησης κάθε Τ.Ε.Ι.

Υπηρεσίες
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξυπηρετούνται 

αποτελεσματικά οι χρήστες που ανατρέχουν στις αποθησαυρισμένες γνώσεις, σε 
οποιαδήποτε μορφή κι αν υπάρχουν αυτές και οπουδήπτε βρίσκονται στο συγκε
κριμένο Τ.Ε.Ι., ή σε άλλα Τ.Ε.Ι., ή σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα στην ημεδαπή 
και αλλαδοπή, αλλά και σε τράπεζες πληροφοριών στην ημεδαπή ή στην αλλο
δαπή.

Καταγραφή υλικού
Η βιβλιοθήκη πρέπει να καταγραφεί κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και 

σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα βιβλιοθηκονομικά και βιβλιογραφικά πρότυπα 
τα τεκμήρια που περιλαμβάνει στη συλλογή της, σε οποιαδήποτε μορφή κι αν 
βρίσκονται αυτά, ώστε να γίνονται προσιτά, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, 
στους χρήστες της.



Προσιτότητα

Το υλικό της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι φυσικά και χρονικά προσιτό στους 
χρήστες της βιβλιοθήκης, εκτός των περιπτώσεων όπου, κατά την παραδεγμένη 
βιβλιοθηκονομική πρακτική, πρέπει να υπάρξει σχετικός περιορισμός (ειδικές 
συλλογές, σπάνια βιβλία, χειρόγραφα κ.λπ.).

Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα χρήσης κατά περίπτωση του υλι
κού και από άλλες ομάδες ή άτομα που λειτουργούν στην άμεση κοινότητα του 
Τ.Ε.Ι., αλλά και δυνατότητα διακίνησής του, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικα
σίες, στον εθνικό και διεθνή χώρο.

Συλλογή

Το μέγεθος της συλλογής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να στηρίξει 
το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τ.Ε.Ι. και τις ανάγκες των χρηστών 
της βιβλιοθήκης για ενημέρωση και έρευνα.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης δε θα περιορίζεται μόνο στην παραδοσιακή 
μορφή των έντυπων τεκμηρίων (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια κ.λπ.), αλλά θα πε
ριλαμβάνει και σύγχρονες μορφές αποτύπωσης πληροφοριών και δεδομένων 
(οπτικο - ακουστικά μέσα, τράπεζες πληροφοριών, βάσεις δεδομένων κ.λπ.).

Η ανάπτυξη της συλλογής της βιβλιοθήκης δεν πρέπει να είναι τυχαία και 
περιστατική, αλλά πρέπει να ακολουθεί ένα σχεδιασμό και ένα προγραμματισμό 
που θα καθορίζει στόχους και πολιτικές με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

Προσωπικό

Η βιβλιοθήκη κάθε Τ.Ε.Ι. πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο, προσο- 
ντούχο προσωπικό με επαρκείς αριθμούς, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσει, να 
οργανώνει και να συντηρεί τη συλλογή του υλικού της, αλλά και να μπορεί να 
υπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών της για πληροφόρηση και ενημέρωση μέσα 
στα πλαίσια των στόχων που έχει καθορίσει το ίδρυμα.

Η πολιτική του ιδρύματος απέναντι στο προσωπικό της βιβλιοθήκης πρέπει 
να στηρίζεται σε σύγχρονες, παραδεδεγμένες διευθυντικές και διοικητικές πρα
κτικές.

Θα χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και τη συνέπεια στις ισχύουσες αρχές 
διοίκησης προσωπικού που λειτουργούν στο ίδρυμα με σκοπό την υλοποίηση 
των στόχων της βιβλιοθήκης.

Διοίκηση

Η θέση της βιβλιοθήκης μέσα στη διοικητική δομή του ιδρύματος πρέπει να 
είναι σαφώς καθορισμένη.

Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του διευθυντή/προϊσταμένου της πρέπει να 
είναι σαφείς και καθορισμένες.

Η διοικητική δομή της βιβλιοθήκης πρέπει να καθοριστεί με τις ανάλογες 
λεπτομέρειες (οργανόγραμμα και ανάλυση εργασιών και αρμοδιοτήτων).

Η δομή αυτή δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση ούτε με τις παραδεδεγμέ
νες σύγχρονες αρχές διοίκησης, αλλά ούτε και με εκείνες που ακολουθούνται από 
άλλα, τυχόν συγγενή, τμήματα του ιδρύματος.

Η γενική πολιτική της βιβλιοθήκης και οι διαδικασίες που ακολουθούνται 
κατά την άσκηση της πολιτικής αυτής πρέπει να καθορίζεται επακριβώς και να 
αξιολογούνται ή να αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά.διαστήματα.

Οικονομική στήριξη

Η οικονομική στήριξη της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτή να 
μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και τις ευθύνες της, όπως έχουν 
καθοριστεί παραπάνω.

Ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερο και χωρι
στό τμήμα του προϋπολογισμού του ιδρύματος και πρέπει να αναπτύσσεται σύμ
φωνα με τις ανάγκες του ιδρύματος.

Ο κύριος υπεύθυνός της, δηλαδή ο βιβλιοθηκάριος, θα πρέπει να διαχειρίζε
ται τον προϋπολογισμό της και θα πρέπει να συμμετέχει στις ομάδες που δια
μορφώνουν και το γενικό προϋπολογισμό του ιδρύματος.

Χώροι

Οι χώροι της βιβλιοθήκης πρέπει να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κα τις 
προβλεπόμενες και μελλοντικές ανάγκες του ιδρύματος και των προγραμμάτων 
του.

Η βιβλιοθήκη πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του ιδρύματος ώστε 
να εξυπηρετεί την αρχή της φυσικής προσιτότητάς της από το σύνολο του πλη
θυσμού του ιδρύματος.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(συστηματική έλλειψη συστήματος)

Πλεονέκτημα

Ευκολία, προσιτότητα στο χρήστη. Ειδικά όταν η πληροφορία που ζητάμε 
είναι σύντομη, τη χρειαζόμαστε εκείνη τη στιγμή και δεν είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη συλλογή.

Μειονεκτήματα

Ώρες λειτουργίας κάθε βιβλιοθήκης λίγες.
Αυξημένο προσωπικό, που πιθανό να υποαπασχολείται.
Σπουδαστές και καθηγητές από άλλα τμήματα δύσκολο να δανειστούν. 
Υψηλό κόστος επικάλυψης υλικού και υπηρεσιών.
Κακή οργάνωση καταλόγων, συστημάτων δανεισμού κ.λπ.



Δε βοηθεί στη γενική καλλιέργεια και μόρφωση των σπουδαστών και μάλι
στα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι ήδη εξειδικευμένο και επομένως πε
ριοριστικό.

Λειτουργίες πιο δαπανηρές και λιγότερο αποτελεσματικές 
Επικαλύψεις επιστημών: πώς γίνεται ο διαχωρισμός.
Στέρηση γενικού πληροφοριακού τμήματος και ειδικών υπηρεσιών μεγάλης κε
ντρικής βιβλιοθήκης.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

1. Οργάνωση υλικού
I. Προσκτήσεις
II. Καταλογογράφηση
III. Δανεισμός
IV. Περιοδικά

2. Ανάκτηση πληροφοριών

I. Παραγωγή ευρετηρίων
II. Έρευνα αρχείων (καταλόγου, βιβλιογραφιών κ.λπ.).

Γιατί χρειάζεται

για να γίνονται οι διαδικασίες πιο γρήγορα, πιο σωστά και με χαμηλότερο 
κόστος

για να αντιμετωπιστεί αποτελεσμαετικά η αυξημένη εκδοτική παραγωγή 
για να προσφερθούν καινούριες και βελτιωμένες υπηρεσίες στους χρήστες 
για να μπορεί να συνδεθεί η βιβλιοθήκη με άλλες βιβλιοθήκες και να χρησι

μοποιήσει το υλικό τους και τις υπηρεσίες τους



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Ε.Ι



ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ

1. Άμεση πλήρωση των υπαρχουσών οργανικών θέσεων στις βιβλιοθήκες 
όλων των Τ.Ε.Ι.

2. Μελέτη για την εξακρίβωση των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό των 
βιβλιοθηκών των διαφόρων Τ.Ε.Ι.

3. Καθιέρωση ενιαίου συστήματος καταλογογράφησης, θεματικής ευρετη- 
ρίασης και ταξινόμησης, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (AACR2, LC 
subject headings, Dewey decimal classification).

4. Ορισμός ομάδας για καθιέρωση ενιαίου συστήματος μηχανοργάνωσης και 
αυτοματισμού των διαφόρων λειτουργιών των βιβλιοθηκών.

5. Ανταλλαγή καταλόγων προσκτήσων.
6. Αύξηση ωρών λειτουργίας των βιβλιοθηκών.
7. Καταγραφή των παρεχομένων πιστώσεων για εμπλουτισμό των συλλογών 

και εκτίμηση των κονδυλίων σύμφωνα με τις ανάγκες —με βάση τις κατά σπου
δαστή παροχές.

8. Άμεση δημιουργία συλλογών πολιτισμού, προβληματισμού και ψυχαγω
γίας (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ηχογραφήσεις, κινηματογραφικές ταινίες 
κ.λπ.).

9. Υιοθέτηση ενός λειτουργικού οργανογράμματος των υπηρεσιών των βι
βλιοθηκών, αποδέσμευσή τους από τις διοικητικές υπηρεσίες και απαλλαγή τους 
από μη βιβλιοθηκονομικές λειτουργίες, όπως εκδόσεις, διανομή συγγραμάτων 
κ.λπ.

10. Αξιοποίηση των τμημάτων βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσα
λονίκης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες των Τ.Ε.Ι. νό
τιας και βόρειας Ελλάδας, αντίστοιχα.

Μ. Μορελέλη - Κακούρη Επικ. Καθηγήτρια. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Σ.Δ.Ο., 
Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης.

ΤΕΙ - ΚΟΖΑΝΗΣ
Θέμα: Οι βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ.

Σε απάντηση του 16/7.1.88 εγγράφου του Ι.Τ.Ε., σας πληροφορούμαι τα πα
ρακάτω:

Εισαγωγή:

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κοζάνης από το 1978 μέχρι τη Μάη του 1986, στεγα
ζόταν σε έναν χώρο 20 τ.μ. περίπου. Δεν υπήρχαν δυνατότητες επέκτασής της 
ούτε εμπλουτισμού της. Εξάλλου δεν είχε και προσωπικό. Κάποιος Διοικητικός ή 
Εκπαιδευτικός υπάλληλος παράλληλα με τη δουλειά του είχε και την ευθύνη λει
τουργίας της βιβλιοθήκης. Το αποτέλεσμα ήταν να υπολειτουργεί.

Από το Μάη του 1986, όμως, ο χώρος αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης είναι: 400 
τ.μ. Από το Μάρτη του 1987 τοποθετήθηκε μόνιμος Διοικητικός υπάλληλος, 
αποκλειστικά υπεύθυνος για για τη Βιβλιοθήκη, ο οποίος μαζί με δύο σπουδά- 
στριες που κάνουν πρακτική άσκηση, έκαναν την απογραφή των βιβλίων που 
είχε να γίνει από το 1978 και κάποια απλή και στοιχειώδη κατάταξη των βιβλίων 
κατά σχολή, τμήμα και μάθημα.

Η τοποθέτηση Η/Υ στη Βιβλιοθήκη βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα χρειάζεται 
να γίνει καταλογογράφηση, ταξινόμηση και εμπλουτισμός σε βιβλία, περιοδικά 
κ.λπ. Ακόμα χρειάζεται και εξειδικευμένο προσωπικό, δύο τουλάχιστον Βιβλιο- 
θηκονόμων.

Προτάσεις /

1) Στο ΤΕΙ Κοζάνης —λόγω του μεγέθους του— αρκεί προς το παρόν η λει
τουργία μίας κεντρικής Βιβλιοθήκης και δεν απαιτούνται βιβλιοθήκες παραρτή
ματα Σχολών και Τμημάτων.

2) Επιβάλλεται η σύγχρονη τεχνολογία και η Βιβλιοθήκη να εξοπλισθεί με 
CD - ROM Bidliofile catalog Production System.

3) Ο χώρος του αναγνωστηρίου (400 τ.μ.) είναι αρκετός, αλλά η Βιβλιοθήκη 
θα πρέπει να εμπλουτισθεί με 10.000 βιβλία, 50 περιοδικά και 20 φοριαμούς βι
βλίων.

Το ωράριο λειτουργίας 9 -4  δεν εξυπηρετεί απόλυτα, όμως για να λειτουργή
σει πιο αποτελεσματικά η Βιβλιοθήκη (9 π.μ. - 9 μ.μ.) χρειάζεται περισσότερο 
προσωπικό.

4) Είναι σωστό οι Βιβλιοθήκες να είναι δανειστικές αλλά μόνον για τους 
σπουδαστές και για το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. και με την προϋπόθεση ότι θα θε- 
σπισθούν αυστηρά μέτρα για όσους καθυστερούν ή δεν επιστρέφουν τα βιβλία.

5) Οι σπουδαστές περισσότερο βλέπουν την Βιβλιοθήκη αποσπασματικά, 
δηλαδή σαν μέσον για την καλύτερη προετοιμασία τους στις εξετάσεις και λιγό
τερο σαν καθημερινή ανάγκη.

6) Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κοζάνης μπορεί να καλύπτει ευρύτερες μορφωτι
κές και πολιτιστικές ανάγκες των σπουδαστών και των εργαζομένων του ΤΕΙ αλ
λά με μια βασική προϋπόθεση, ότι ο χώρος της θα παραδίνεται στην κατάσταση 
που ήταν πριν την εκδήλωση, γεγονός το οποίο μάλλον δεν γίνεται στην πράξη.

7) Η Βιβλιοθήκη όπως είναι σήμερα δεν πορεί να συμμετέχει στην επιμόρ
φωση του ευρύτερου πληθυσμού, λόγω έλλειψης προσωπικού και βιβλίων γενικό
τερου ενδιαφέροντος.

8) Η Βιβλιοθήκη θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες, 
μετά την εγκατάστασή του CD - ROM - Bidliofile catalog Production System και 
μετά τον εμπλουτισμό της σε βιβλία και τη στελέχωσή της με προσωπικό.

9) Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της UNESCO (50 - 57 τόμους για κάθε 
σπουδαστή) η Βιβλιοθήκη θα έπρεπε να έχει 55.000 τόμους. Όμως αυτή τη στιγ
μή έχει 6.000 τόμους.



Σύμφωνα πάλι με τους υπολογισμούς της UNESCO (1 βιβλιοθηκονόμος για 
400 σπουδαστές) στη Βιβλιοθήκη θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 4 διπλω
ματούχοι βιβλιοθηκονόμοι, δεν υπάρχει κανείς.

10) Για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να συ
γκροτηθεί επιτροπή, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και σπου
δαστές που θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση για να προτείνει συγκεκριμένα βιβλία 
που πρέπει κάθε φορά να αγοράζονται.

11) Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τη βιβλιοθήκη θα πρέπει να γίνει 
περισσότερο ενεργός και δεν θα πρέπει να έρχονται στη βιβλιοθήκη μόνο για να 
ζητάνε βιβλία αλλά ταυτόχρονα και να συνεργάζονται με το προσωπικό της βι
βλιοθήκης κυρίως ως προς τον εμπλουτισμό της με βιβλία, περιοδικά κ.λπ.

Κοζάνη 19.2.88 
Ο Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης 

Θανάσης Κ. Τόζιος
ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ
Θέμα: Βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι.

Η σωστή πληροφόρηση παίζει σημαντικό ρόλο σην εξέλιξη του πολιτισμού 
και της κοινωνίας. Η έλλειψη της πληροφόρησης και της αποτελεσματικής διά
δοσης και ανταλλαγής της, θεωρούνται σαν περιοριστικοί παράγοντες για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ανθρώπων. Και όμως το πρόβλημα της 
πληροφόρησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πρόβλημα οργάνωσης της ανθρώ
πινης γνώσης.

Η πληροφόρηση, επιστημονική και τεχνολογική, στηρίζεται βασικά στο 
έντυπο υλικό. Με την τεράστια όμως αύξηση των εντύπων που εκδίδονται σ ’ όλο 
τον κόσμο και την πλήρη συνειδητοποίηση της ανάγκης για σωστή και άμεση 
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί εκτός 
από τις οργανωμένες βιβλιοθήκες και τράπεζες πληροφοριακών στοιχείων (Data 
Banks) όπως επίσης και πληροφοριακά συστήματα (networks) που βασίζονται 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε εθνικά και διεθή επίπεδα.

Αρχικά, λοιπόν, η δημιουργία βιβλιοθηκών είναι απαραίτητη. Ας έρθουμε 
όμως πιο συγκεκριμένα στις βιβλιοθήκες των Τ.Ε.Ι. που σκοπό έχουν να καλύ
πτουν τις μαθησιακές, ερευνητικές ανάγκες των χρηστών τους. Χρήστες σ ’ αυτές 
τις βιβλιοθήκες είναι οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί.

Πάνω στον προβληματισμό του κ. Αθ. Βακαλιού έχω να πω τα εξής:

1. Κεντρική βιβλιοθήκη και παράρτημα

Γενικά οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες συναντώνται σε τρεις τύπους:
α) Κεντρική
β) Κεντρική με παραρτήματα σε σχολές ή ειδικότητας.
γ) Αποκεντρωμένες βιβλιοθήκες σε ανεξάρτητες σχολές και κτίρια που 

έχουν ξεχωριστή διοίκηση και οργάνωση.

Στη δική μας περίπτωση, πιστεύω, ότι στην αρχή η οργάνωση μιας κεντρι
κής βιβλιοθήκης είναι ένα θετικό βήμα. Αργότερα ίσως μπορέσουμε να μιλάμε 
για τη δημιουργία βιβλιοθηκών χωριστά σε σχολές και σε τμήματα, με την προϋ
πόθεση η κεντρική βιβλιοθήκη να ελέγχει και να κατευθύνει τα παραρτήματά 
της. Βέβαια μια τέτοια γερή μορφή βιβλιοθήκης προϋποθέτει κατάλληλο χώρο, 
αρκετό προσωπικό, πλούσια συλλογή, τέλεια οργάνωση.

2. Τμήμα εκδόσεων και βιβλιοθήκης
Πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργεί χωριστά το τμήμα εκδόσεων από τη βι

βλιοθήκη. Στο δικό μας Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα. Όταν όμως δημιουργη- 
θεί βιβλιοθήκη, νομίζω, ότι πρέπει να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του τμήματος 
εκδόσεων. Γιατί είναι δύο τμήματα με διαφορετικές τελείως λειτουργίες. Το μόνο 
κοινό είναι ότι χρησιμοποιούν και τα δύο έντυπο υλικό.

3. Προσωπικό
Αν δούμε τις προδιαγραφές της υΝΕ8ΘΟ δηλαδή ότι για κάθε 400 σπουδα

στές απαιτείται ένας διπλωματούχος βιβλιοθηκονόμος, καταλαβαίνουμε ότι στο 
δικό μας Τ.Ε.Ι. το προσωπικό είναι μηδαμινό. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλους 
τέσσερις βιλιοθηκονόμους, χώρια δε το βοηθητικό προσωπικό που πρέπει να κα
λύπτει, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της υΝΕΒΘΟ, το 70% του συνολικού 
αριθμού των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης.

4. Σύγχρονη τεχνολογία
Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει άλλη μορφή στην οργάνωση και λειτουργία 

της βιβλιοθήκης. Πιστεύω ότι αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των παρε- 
χομένων υπηρεσιών ττς.

Μια οργανωμένη βιβλιοθήκη έχει διάφορους καταλόγους για να είναι δυνα
τή η αναζήτηση ενός βιβλίου κατά διαφορετικούς τρόπους, (κατά συγγραφέα, 
κατά τίτλο, θεματικό κατάλογο, συστηματικό κατάλογο). Οι δύο πρώτοι βοη
θούν τον αναγνώστη να ελέγξει αν ένα συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει στη βιβλιο
θήκη. Οι δύο τελευταίοι βοηθούν τον αναγνώστη να διαπιστώσει τι διαθέτει η 
βιβλιοθήκη σ ’ ένα συγκεκριμένο θέμα. Η λειτουργεία της καταλογογράφησης 
και της ταξινόμησης έχει μεγάλη σημασία για τη βιβλιοθήκη και σαν λειτουρ
γία, αυτή καθαυτή, είναι πολύ σημαντική, αλλά επίπονη. Ο ηλεκτρονικός υπολο
γιστής εδώ μπορεί να βοηθήσει. Είναι σχετικά εύκολο σήμερα να αποκτήσει μία 
βιβλιοθήκη τα βιβλιογραφικά στοιχεία ενός αριθμού του υλικού της έτοιμα, 
καταχωρημένα επί μαγνητικών τανιών ή δίσκων έτοιμα για επεξεργασία από τον 
Η/Υ. Η προμήθεια έτοιμου υλικού καταλογογράφησης συνεπάγεται επικοινωνία 
και συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργα
σία αυτή είναι η ύπαρξη προτύπων τα οποία θα ακολουθούν οι βιβλιοθήκες που 
συνεργάζονται. Τέτοια πρότυπα είναι τα ταξινομικά συστήματα και οι κανόνες 
καταλογογράφησης. Έτσι, αν δύο βιβλιοθήκες ακολουθούν π.χ. το ταξινομικό



σύστημα Dewey και τους Αγγλο - Αμερικάνικους κανόνες καταλογογράφησης, 
τότε μπορούν να ανταλλάξουν βιβλιογραφικά στοιχεία για τα βιβλία τους.

Εδώ ανέφερα πολύ περιληπτικά μία μόνο μορφή χρήσης του Η /Y που πρώτη 
την καθιέρωσε η L.C. (Library of Congress Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου), με το 
έργο που άρχισε το 1966 και το ονόμασε MARC.

Ο αυτοματισμός αναμφισβήτητα κοστίζει πολλά χρήματα. Επίσης απαιτεί 
εξειδικευμένο προσωπικό. Έχει γίνει όμως συνείδηση τα τελευταία χρόνια 
στους βιβλιοθηκονόμους ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον αυτοματισμό τουλά
χιστον στην πληροφορική τους υπηρεσία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνδεσή 
τους με διάφορα πληροφοριακά δίκτυα (Information Networks) όπως το OCIC 
(OHIO COLLEGE LIBRARY CENTER).

5. Αναγνωστήριο

Η συλλογή μας πρέπει να είναι πλούσια με το απαραίτητο υλικό για να εξυ
πηρετεί τους σπουδαστές σαν αναγνωστήριο. Να καλύπτεται με το υπάρχον υλικό 
η προετοιμασία για το μάθημα, η προετοιμασία για τις εξετάσεις, η συγγραφή 
της πτυχιακής εργασίας. Ακόμα να καλύπτεται η έρευνα των εκπαιδευτικών και η 
πλήρη ενημέρωσή τους.

Οι ώρες λειτουργίας του αναγνωστηρίου πρέπει να συμπίπτουν με τις ώρες 
παρουσίας των σπουδαστών στη σχολή δηλαδή σχεδόν όλη τη μέρα.

6. Δανειστικές βιβλιοθήκες

Αν και ο δανεισμός εξυπακούει απώλεια και φθορά υλικού, πιστεύω ότι είναι 
απαραίτητος. Η βιβλιοθήκη δεν δημιουργείται για να τη θαυμάζουν από μακρυά, 
αλλά για να βοηθά στη γνώση και στην έρευνα με την άμεση επαφή. Και ας μη 
ξεχνάμε ότι είναι καλύτερα να χάσουμε ένα βιβλίο παρά έναν αναγνώστη.

Και ίσως θα πρέπει να δούμε το δανεισμό σε αντιδιαστολή με το δωρεάν 
διανεμόμενο βιβλίο. Ίσως αυτή η προοπτική είναι μία λύση στα τόσα προβλή
ματα που δημιουργεί η δωρεάν διανομή και που οριοθετεί τη μάθηση και τη 
γνώση σε ένα μόνο βιβλίο για κάθε μάθημα.

7. Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι.

Ναι πιστεύω ότι η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. πρέπει να καλύπτει και ευρύτερες 
πολιτιστικές και μορφωτικές ανάγκες των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών, των 
εργαζομένων στο Τ.Ε.Ι. οργανώνοντας εκθέσεις και πραγματοποιώντας ένα σωρό 
δραστηριότητες που θα προάγουν το βιβλίο αυτό καθαυτό.

Η συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες δημιουργεί πληρέστερη πληροφόρηση. 
Οι δυνατότητες τώρα είναι αρκετές, με δουλειά και θέληση τα εμπόδια μπορούν 
να ξεπεραστούν.

Η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών στα Τ.Ε.Ι. πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά 
στα ίδια τα ιδρύματα. Ο ρόλος του υπουργείου ίσως θα πρέπει να είναι απλά η 
επιδότηση των ιδρυμάτων.

8. Δάσκαλος (εκπαιδευτικός) και βιβλιοθήκη
Το θέμια αυτό είναι πολύ σοβαρό, πολύ πλατύ και δεν μπορούμε να το δούμε 

βιαστικά και επιφανειακά. Εγώ απλά θα αναφέρω μερικές σκέψεις μου.
Έχουμε λοιπόν δύο όρους με βαθύ περιεχόμενο: Δάσκαλος και Βιβλιοθήκη.

Από τη μια ο ρόλος του σημερινού δασκάλου και από την άλλη ο ρόλος της 
βιβλιοθήκης σ ’ ένα σχολείο όλων των βαθμιδών. Η συνύπαρξη των δύο θεωρώ 
ότι είναι απαραίτητη. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μια οργανωμένη σχολική 
βιβλιοθήκη έλκει το παιδί σαν μαγνήτης. Θέλει, όμως μια κάποια καθοδήγηση 
στα πρώτα του βήματα, χρειάζεται ένα πρότυπο, ένα παράδειγμα προς μίμηση για *
να’ αγαπήσει το βιβλίο. Αυτό το παράδειγμα πρέπει να γίνει ο δάσκαλος. Γιατί 
και εγώ πιστεύω σ ’ αυτό που λέει ο κ. Αθ. Βακαλιός ότι «Δάσκαλος που δεν 
διαβάζει «παράγει» μαθητές που δεν αγαπούν το διάβασμα». Παίζει λοιπόν σημα
ντικό ρόλο η προσωπικότητα του δασκάλου για την κοινωνικοποίηση και τη 
διάπλαση του χαρακτήρα του μαθητή.

Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί εκεί δί
νονται οι βάσεις, εκεί ο τρόπος ζωής, εκεί, αν γνωρίσει και αγαπήσει ο μαθητής 
το βιβλίο, δεν θα το αποχωρισθεί ποτέ. Μεγάλο λοιπόν το έργο του δασκάλου, 
δύσκολο, αλλά αξίζει να προσπαθήσει κανείς.

Οι στόχοι του σύγχρονου σχολείου προχωρούν πέραν από την απλή αντιμε
τώπιση των γνώσεων. Στην τάση του παραδοσιακού σχολείου να δώσει όσο το 
δυνατό περισσότερες γνώσεις αντιπαρατάσσεται η τάση του σύγχρονου σχολείου 
για τη χρησιμοποίηση των γνώσεων, όχι ως αυτοσκοπού, αλλά ως μέσου για την 
παραπέρα δραστηριοποίηση του μαθητή. Έτσι στο σύγχρονο σχολείο οι μαθη
τές, αντί ν ’ αποστηθίζουν τις γνώσεις, που τους προσφέρονται έτοιμες, μαθαίνουν 
πως να μαθαίνουν.

Στο σύγχρονο σχολείο ο δάσκαλος αποφεύγει τον βερμπαλισμό και αντί να 
ενεργεί ως παρουσιαστής έτοιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων, βοηθεί τους 
μαθητές να σκέπτονται για τους εαυτούς τους και να χρησιμοποιούν μεθόδους 
πειθαρχημένης έρευνας. Και όπως λέει ο X. Φράγκος στο βιβλίο του «Ψυχοπαι
δαγωγική» «η σχολική μάθηση δεν είναι απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά μια δη
μιουργική δραστηριότητα και μια δημιουργική νοητική αφομοίωση, που στηρί
ζεται στη δυναμική, που δημιουργείται μέσα στο χώρο της τάξης ή στις σχέσεις 
δασκάλου και μαθητή».

Εδώ ακριβώς η βιβλιοθήκη παίζει το ρόλο του μέσου της μάθησης, γίνεται 
αυτό ακριβώς που λέμε το πως ο μαθητής να μαθαίνει.

Συνοψίζοντας θεωρώ ότι η βιβλιοθήκη είναι το σκαλοπάτι για την παραπέρα 
δραστηριοποίηση και κοινωνικοποίηση του μαθητή. Είναι απαραίτητη σε όλα τα 
σχολεία, κάθε βαθμίδας και αξίζει η προσπάθεια για τη δημιουργία βιβλιοθηκών.
Τα αποτελέσματα θα τα δούμε μετά από λίγα χρόνια.

Ο αντιπρόεδρος 
Λάζαρος Βρυζίδης



ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Θέμα: «Βιβλιοθήκες Τ.Ε.Ι.»

Η φιλοσοφία και η πολιτική για τις βιβλιοθήκες - αναγνωστήρια στα Τ.Ε.Ε 
σχετίζεται άμεσα με το στυλ, τον τρόπο και την οργάνωση γενικότερα των σπου
δών, των διδακτικών βιβλίων, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις και 
προσδοκίες που έχουμε από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Μια «σφικτή» εκπαιδευτική διαδικασία, όπως εκτιμώ τη σημερινή στα 
Τ.Ε.Ε, με 6 - 9 ώρες την ημέρα υποχρεωτική παρακολούθηση των σπουδαστών με 
ένα και μοναδικό υποχρεωτικά διανεμόμενο δωρεάν βοήθημα (βιβλίο ή σημειώ
σεις) στους σπουδαστές, μειώνει το ρόλο της βιβλιοθήκης για το μεγάλο πλήθος 
των σπουδαστών, που αγωνίζονται να ανταποκριθούν στο ελάχιστο των απαιτή
σεων των πολλών και συχνότατα ευρύτατου επιστημονικού φάσματος μαθημάτων.

Αν μελετήσει κανείς τα αναλυτικά προγράμματα των διαφόρων τμημάτων και 
υπολογίσει, έστω και χοντρικά, το πλήθος των αντικειμένων, πολλές φορές τόσο 
διαφορετικών, τα οποία ο σπουδαστής πρέπει να «μάθει» ή έστω να «είναι οι
κείος» να «περάσει», μέσα σε τρία μόνο χρόνια, είμαι βέβαιος ότι θα τρομάξει και 
θα λυπηθεί αυτά τα παιδιά.

Μετά απ’ αυτά, πού ο χρόνος, η διάθεση, η πνευματική ή και φυσική ακόμη 
αντοχή για παραπέρα αναζήτηση, για κάποιο ακόμη βιβλίο για εμβάθυνση κ.ο.κ. 
για το μεγάλο πλήθος των σπουδαστών;

Όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να διδάξει 14 ή 16 ή 20 ώρες την εβδομάδα, 
που στην πραγματικότητα γίνονται 20 ή 22 ή 28 ποιά περιθώρια έχει για επιστη
μονική ενημέρωση και πληοοφόρηση και ερευνητική αναζήτηση μέσα στη βι
βλιοθήκη;
Και τώρα θα μου πείτε τι προτείνετε;
Να μην ασχοληθούμε με τις βιβλιοθήκες;
Να καταργήσουμε τις βιβλιοθήκες;
Ό χι, ασφαλέστατα όχι.

Επειδή θεωρώ ότι απευθυνόμαστε προς το Ι.Τ.Ε., που φαίνεται ότι αναζητεί 
την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, από την κεντρική υπηρεσία του υπουρ
γείου, σε σχέση με τις βιβλιοθήκες ειδικά στα Τ.Ε.Ε νομίζω ότι οι παραπάνω 
παράμετροι δεν μπορούν να αγνοηθούν, δεδομένου ότι οι πόροι δεν είναι απεριό
ριστοι.

Θα μπορούσαμε πιστεύω κατ’ αρχήν και ενδεικτικά να υιοθετήσουμε το πα
ρακάτω σχήμα:

περισσότερο σφικτή ....... -■ 1 — 1
Μειωμένος ο ρόλος

εκπαιδευτ. διαδικασία της βιβλιοθήκης

λιγότερο σφικτή -- Αυξημένος ο ρόλος
εκπαιδευτ. διαδικασία της βιβλιοθήκης

Είναι, πιστεύω, μια πρώτη πολιτική και θεσμική επιλογή που πρέπει να γίνει 
αρμοδίως.

Η δική μου προτίμηση είναι υπέρ του δευτέρου σχήματος, και νομίζω ότι προς 
τα κει θα οδηγηθούμε αναγκαστικά, μια και μιλάμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που επιτρέπει την ταχύ
τατη εξάπλωση και διάδοση των πληροφοριών και των γνώσεων και οδηγεί στην 
υπέρβαση του παραδοσιακού ρόλου του δάσκαλου ως αυθεντίας και του ενός μο
ναδικού βιβλίου ως ευαγγελίου.

Τη σημερινή κατάσταση στα Τ.Ε.Ε, όσον αφορά τις βιβλιοθήκες - αναγνω
στήρια θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, εκτός αν κάποιοι συνάδελφοι με διαψεύ- 
σουν, λέγοντας ότι οι βιβλιοθήκες είναι από ανύπαρκτες έως αμελητέες. Και αυτό 
τόσο από άποψη πολιτικής - θεσμικής όσο και υποδομής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Χρειάζεται λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, μια πρώτη εκτίμηση - επιλογή του 
ρόλου των βιβλιοθηκών στα Τ.Ε.Ε, όπως παραπάνω ανέλυσα, η οποία πρέπει να 
γίνει κεντρικά για όλα τα Τ.Ε.Ι, Η επιλογή αυτή πρέπει να περάσει μέσα σε 
έτοιμες μελέτες - πρότυπα με παραρτήματα που θα αναφέρονται:

ι) Στο κτιριολογικό
ιι) Στο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
ιιι) Στην επιστημονική - διοικητική στελέχωση
Οι μελέτες - πρότυπα θα διατεθούν στα Τ.Ε.Ε που θα κληθούν να 

προγραμματίσουν την υλοποίησή τους μέσα από τους προϋπολογισμούς τους.
2. Να συγκροτηθεί επίσημα και τυπικά για κάθε Τ.Ε.Ε Εφορεία Βιβλιοθήκης.

Αυτή δύναται να συγκροτείται από τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ε ως Πρόεδρο και 
από ένα μέλος του Ε.Π. από κάθε Σχολή και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών.

Στη βιβλιοθήκη θα κατανέμονται κονδύλια του προϋπολογισμού από το 
Τ.Ε.Ε, τα οποία θα διαχειρίζεται αποφασιστικά η Εφορεία Βιβλιοθήκης. Η Εφο
ρεία Βιβλιοθήκης εί ·αι αρμόδια και υπεύθυνη για τον σχεδίασμά και τον προ
γραμματισμό της προμήθειας, ανανέωσης και εξοπλισμού της βιβλιοθήκης με 
βιβλία, περιοδικά και λοιπά έντυπα ως και κάθε φύσεως μηχανικό μέσο που θα 
διευκολύνει τη λειτουργία της. Θα έχει επίσης την εποπτεία της όλης λειτουρ
γίας της, με την προϋπόθεση ότι θα έχει στελεχωθεί η βιβλιοθήκη με το κατάλ
ληλο τεχνικό και βουθητικό προσωπικό.

Η συγκρότηση Εφορείας Βιβλιοθήκης δύναται να γίνει μέσα από τον εσωτε
ρικό Κανονισμό κάθε Ιδρύματος.

Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δυστυχώς πρέπει να πώ, 
εκτός αν πάλι διαψευσθώ από συναδέλφους, ότι οι τάσεις, οι ροπές, η ρεαλιστική 
αν θέλετε κατάσταση στα Τ.Ε.Ε έλκουν περισσότερο προς την στασιμότητα ή 
την υποβάθμιση παρά προς την αναβάθμιση, την άνθιση.

Αν αυτή η διαπίστωση, είναι πράγματι, και εγώ τουλάχισοτν πιστεύω ότι 
είναι σωστή τα Τ.Ε.Ε χρειάζονται στήριξη. Στήριξη καθοδηγητική, στήριξη οι
κονομική.



Είναι οδυνηρό να βλέπει κανείς να διατίθενται σημαντικά πράγματι ποσά, 
χωρίς πρόγραμμα, για την αντιμετώπιση, κατασταλτικά και πυροσβεστικά θάλεγε 
κανείς, οξυμένων προβλημάτων και καταστάσεων, που έχουν περισεύσει στο χώ
ρο των Τ.Ε.Ι. και όχι μεθοδικά και προγραμματισμένα, ώστε να ελπίζει σε κάποια 
συν τω χρόνω βελτίωση.

Κάθε εξάμηνο εκατομμύρια ξοδεύονται για τις ίδιες αμφιβόλου κύρους ση
μειώσεις στους συγγραφείς, εκατομμύρια για αγορά φωτοτυπικού χάρτου, εκα
τομμύρια για αγορές ή επισκευές πανάκριβων φωτοτυπικών μηχανημάτων και κό
στος αναπαραγωγής, εκατομμύρια για αγορά πανάκριβων βιβλίων του εμπορίου 
που μοιράζονται δωρεάν στους σπουδαστές, εκατομμύρια για σίτιση - στέγαση 
των σπουδαστών που εξανεμίζονται κατ’ ευθείαν στις τσέπες των εστιατορίων 
ξενοδόχων, χωρίς να καλύπτουν στοιχειωδώς τις ανάγκες και σαν οι σπουδαστές 
να ήταν συνηθισμένοι τυχαίοι πελάτες. Και απ’ όλα αυτά τα εκατομμύρια, που 
τώρα πια είναι δισεκατομμύρια, ποιά υποδομή δημιουργείται; Καμία!

Αν δεχτούμε και αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια αυτές τις καταστάσεις, δεν 
νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση των Τ.Ε.Ι. μπορεί να αποτελέσει ισχυρό άλλοθι.

Ο αντιπρόεδρος 
Παναγν. Αντωνόπουλος 

Μαθηματικός

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Θέμα: «Βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι.»
Α. Εισαγωγή

1. Οι βιβλιοθήκες, τα Αρχεία και τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι οι φορείς 
που συλλέγουν, φυλάσσουν, επεξεργάζονται και διακινούν τις γνώσεις και τις 
πληροφορίες στο κοινωνικό σύνολο.

2. Οι γνώσεις και οι πληροφορίες είναι για τον άνθρωπο της εποχής μας τα 
στοιχεία για την ανάπτξη της προσωπικότητάς του και της υψηλής αποδοχής του 
σε κάθε δραστηριότητα.

3. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι οι χώροι, που σ ’ αυτούς κατά κύριο λόγο 
διακινούνται οι ιδέες και εκκολάπτονται οι αυριανοί λειτουργεί των επιστημών.

4. Τα Τ.Ε.Ι. ανήκουν στην ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση και ως ιδρύματα 
αυτού του επιπέδου παρέχουν στον τομέα των γνώσεων και της πληροφόρησης 
έργο σπουδαιότατης σημασίας.

5. Όπως για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα έτσι και για τα Τ.Ε.Ι. η Βιβλιοθήκη 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διαδικα
σίας.

6. Η βιβλιοθήκη συνεισφέρει σημαντικά στη λήψη των αποφάσεων, στη 
διαμόρφωση των προγραμμάτων και γενικά στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 
εκπαιδευτικών στόχων.

7. «Χωρίς την αγάπη προς το βιβλίο όλες οι προσπάθειες για αυτοδύναμη και 
συνολική ανάπτυξη θα πέσουν στο κενό».

8. Βιβλιοθήκη δεν είναι χώρος τοποθέτησης των βιβλίων, αλλά χώρος στον 
οποίο συντελείται δημιουργικό έργο στους τομείς της έρευνας και της πολιτιστι
κής ανέλιξης. Ψυχή αυτού του χώρου και απαραίτητος σύμβουλος του αναγνώ
στη είναι ο Βιβλιοθηκονόμος.

Β. Η πραγματικότητα στα Τ.Ε.Ι.

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέκυψαν από τις απαντήσεις οχτώ ΤΕΙ σε 
ένα ερωτηματολόγιο που έστειλε το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας σ ’ 
όλα τα ΤΕΙ της χώρας.

Την εξαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών επιμελήθηκαν οι καθηγή- 
τριες του τμήματος Βαλεντίνη Μονιάρου, Μαρία Στάφου και Γιόλα Νταή, που 
είναι μέλη επιτροπής για τη μελέτη του τρόπου δημιουργίας δικτύου βιβλιοθη
κών των ΤΕΙ.

1. Προσωπικό βιβλιοθηκών των Τ.Ε.Ι. της χώρας
α. Απασχολούνται 15 άτομα στις βιβλιοθήκες.
β. Από τα 15 άτομα 4 μόνο (26,7%) είναι πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι. 
γ. Τα υπόλοιπα 11 άτομα είναι διοικητικοί υπάλληλοι τοποθετημένοι στις 

βιβλιοθήκες.
2. Συλλογή βιβλίων

α. Τίτλοι βιβλίων: 11.748 (1.469 τίτλοι Τ.Ε.Ι.) 
β. Τίτλοι περιοδικών 230 (28,8 τίτλοι ανά ΤΕΙ) 
γ. Τόμοι: 55.140 (6.892,5 ανά ΤΕΙ)
δ. Η αγορά των βιβλίων γίνεται έπειτα από προτάσεις εκπαιδευτικών, 
ε. Σε ένα ΤΕΙ επεμβαίνει στην προμήθεια βιβλίων ο Βιβλιοθηκονόμος και σε 

ένα άλλο εξετάζονται οι απαιτήσεις των χρηστών.
3. Επεξεργασία υλικού:

α. Σε δύο ΤΕΙ ακολουθείται το ταξινομικό σύστημα DEWEY και αυτά τα 
ίδια ΤΕΙ ακολουθούν τους AAGR2 διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης (25%). 

β. Τα υπόλοιπα έξι ΤΕΙ κάνουν ένα υποτυπώδη διαχωρισμό του υλικού τους 
(75%).

4. Εξυπηρέτηση αναγνωστών:
α. Εξυπηρέτηση με εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό σε 4 βιβλιοθήκες 

(50%).
β. Εξυπηρέτηση με εξωτερικό δανεισμό σε 1 βιβλιοθήκη (12,5%). 
γ. Εξυπηρέτηση με εσωτερικό δανεισμό σε 3 βιβλιοθήκες (37,5%). 
δ. Μέσος όρος ωρών λειτουργίας την ημέρα 8 1/2 ώρες.

5. Προϋπολογισμός βιβλιοθηκών:
α. 1982, 977.492 δρχ.
β. 1986, 10.957.142 δρχ. (αύξηση 1.120.9%)

6. Εξοπλισμός βιβλιοθηκών:
Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό ήταν ανεπαρκείς για να εξαχθούν συμπερά

σματα.



7. Χώρος βιβλιοθηκών:
α. Συνολικός χώρος βιβλιοθηκών 1.600 τ.μ. 
β. Από το χώρο αυτό διατίθενται:
I. Για τη συλλογή των βιβλίων 585 τ.μ. (24,1%).
II. Για αναγνωστήριο 897 τ.μ. (50,4%).
III. Για το προσωπικό των βιβλιοθηκών 194 τ.μ. (12.1%).

8. Το Υπουργείο Παιδείας μας έδωσε τα εξής στοιχεία για το εκπαιδευτικό και
άλλο προσωπικό των ΤΕΙ. 
α. Σπουδαστές 64.100 
β. Εκπαιδευτικό προσωπικό 4.138 
γ. Διοικητικό προσωπικό 450

Γ. Διεθνή πρότυπα και πραγματικότητα στα ΤΕΙ

1. Διεθνή πρότυπα αναλογίας τόμων και αναγνωστών: 50 τόμοι ανά αναγνώ
στη. Αναλογία Τόμων και αναγνωστών στα ΤΕΙ 0,86 τόμοι ανά αναγνώστη. Για 
τους 64.100 σπουδαστές των ΤΕΙ θα έπρεπε να υπήρχαν 3.205.000 τόμοι.

2. Διεθνή πρότυπα εμπλουτισμού βιβλιοθήκης σε τόμους ανά αναγνώστη: 5 
τόμοι νέες αγορές κάθε έτος ανά αναγνώστη. Για τους 64.100 σπουδαστές των 
ΤΕΙ θα έπρεπε να αγοράζονται κάθε χρόνο 320.500 τόμοι.

3. Διεθνή πρότυπα για το χώρο του αναγνωστηρίου ανά αναγνώστη 2,3 τ.μ. 
ανά αναγνώστη. Αναλογία χώρου και σπουδαστή στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, 
0,013 τ.μ. ανά σπουδαστή.

4. Διεθνή πρότυπα για το χώρο που πρέπει να υπάρχει για ταυτόχρονη εξυ- 
πηρέτηση των αναγνωστών: 30%. Με βάση το πρότυπο αυτό θα έπρεπε να υπάρ
χει για αναγνωστήριο βιβλιοθηκών στα ΤΕΙ χώρος 44.160 τ.μ.

5. Διεθνή πρότυπα για το χώρο της συλλογής των βιβλίων είναι 4,7 τ.μ. ανά 
1.000 τόμους. Για τα Τ.Ε.Ι. θα απαιτούνταν χώρος 15.063,5 τ.μ. Υπάρχει χώρος 
για συλλογή βιβλίων 385 τ.μ. για 55.140 τόμους.

6. Διεθνή πρότυπα για το χώρο συλλογής περιοδικών: 1.000 τόμοι περιοδι
κών σε 9,4 τ.μ.

7. Διεθνή πρότυπα του χώρου για το προσωπικό των βιβλιοθηκών, 
α. 9,3 τ.μ. ανά άτομο στο τμήμα καταλογογράφησης.
β. 7,43 τ.μ. ανά άτομο στο τμήμα επιλογής υλικού.
γ. 3,72 τ.μ. ανά άτομο στο τμήμα για τους βοηθούς βιβλιοθηκών.
δ. 13,94 τ.μ. για τον προϊστάμενο της βιβλιοθήκης.

8. Διεθνή πρότυπα για χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης είναι το 6% του 
προϋπολογισμού του ιδρύματος.

9. Διεθνή πρότυπα Βιβλιοθηκονόμων και βοηθών σε βιβλιοθήκες: 1 βιβλιο- 
θηκονόμος προς 2.

10. Διεθνή πρότυπα αναλογίας βιβλιοθηκονόμων προς αναγνώστες. 1 Βι- 
βλιοθηκονόμος προς 500 αναγνώστες. Στα ΤΕΙ έπρεπε να υπηρετούν 125 Βιβλιο- 
θηκονόμοι και 350 βοηθοί. Υπηρετούν 4 βιβλιοθηκονόμοι και 11 βοηθοί.

Ένα παράδειγμα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: 25.000 σπουδαστές.
Θα έπρεπε να έχει κεντρική βιβλιοθήκη με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Τόμοι βιβλίων: 1.250.000
2. Αγορές βιβλίων κάθε χρόνο: 125.000 τόμοι
3. Αναγνωστήριο: 17,250 τ.μ.
4. Χώρος συλλογής βιβλίων: 587,5 τ.μ.
5. Βιβλιοθηκονόμοι: 50
6. Μη βιβλιοθηκονόμοι: 100 (βοηθοί)
7. Χώρος προσωπικού βιβλιοθήκης: 800 τ.μ. περίπου
8. Δ/ντής Βιβλιοθήκης με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο
9. Ετήσιος προϋπολογισμός βιβλιοθήκης: 50.000.000 δρχ περίπου.

Δ. Διαπιστώσεις - συγκρίσεις

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το θέμα: Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, δεν 
αντέχει σε σύγκριση. Το γεγονός αυτό προκαλεί πραγματική ευθύνη σε καθένα 
που ενδιαφέρεται για το νευραλγικό αυτό χώρο των ΤΕΙ.

Οι αιτίες εντοπίζονται στα εξής:
1. Δεν υπάρχουν Βιβλιοθηκονόμοι στις Βιβλιοθήκες. Είναι το πρόβλημα αυ

τό αποφασιστικής σημασίας. Όσα βιβλία κι αν αγοραστούν, όσοι χώροι κι αν 
διατεθούν, αν δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό για την επεξεργασία αυ
τού του υλικού, το αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό.

2. Δεν υπάρχει κεντρικός φορέας προγραμματισμού, συντονισμού, καθορι
σμού πλαισίου συνεργασίας και ανάπτυξης των βιβλιοθηκών σε ενιαία βάση.

3. Δεν υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας και σύνδεσης μεταξύ των βιβλιοθηκών 
των ΤΕΙ και με αντίστοιχα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

4. Δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση.

Ε. Προτάσεις

1. Πρωταρχικής σημασίας επιλογή θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση στις 
βιβλιοθήκες στελεχών με βιβλιοθηκονομικές σπουδές. Επαναλαμβάνεται και εδώ 
ότι ψυχή της Βιβλιοθήκης είναι ο βιβλιοθηκονόμος.

Η πολιτεία θα πρέπει να περιβάλει με νομοθετική ισχύ τη φράση: «Σε βι
βλιοθήκες δημόσιες ή Ιδιωτικές διορίζονται Βιβλιοθηκονόμοι».

2. Τποθέτηση Προϊσταμένου σε κάθε Βιβλιοθήκη, στελέχους με μεταπτυχια
κές Βιβλιοθηκονομικές σπουδές.

3. Επαρκής χρηματοδότηση των Βιβλιοθηκών. Υπενθυμίζεται το διεθνές πρό
τυπο χρηματοδότησης: 6% του προϋπολογισμού του κάθε Ιδρύματος.

4. Λειτουργία κεντρικής Βιβλιοθήκης σε κάθε ΤΕΙ έτσι ώστε η εξυπηρέτηση 
των αναγνωστών να γίνεται πληρέστερα και η οργάνωση της βιβλιοθήκης άρτια. 
Η πρόταση αυτή έρχεται σε πλήρη συμφωνία με πρόταση προς το τμήμα Βιβλιο- 
θηκονόμων του ΤΕΙ Αθήνας της καθηγήτριας Βάσως Σταϊκούρα.



5. Δημιουργία δικτύου Βιβλιοθηκών των TEL 
Το δίκτυο μπορεί να γίνει με δυό τρόπους:

Πρώτος τρόπος:
α) Δημιουργία κέντρου για τη συγκέντρωση των αναγκών των επί μέρους βιβλιο
θηκών των ΤΕΙ, την επιλογή, την αγορά, την επεξεργασία και τη διανομή του 
υλικού στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, ανάλογα με τις παραγγελίες που θα συνοδεύο
νται από τα κατάλληλα ευρετήρια.
β) Το κέντρο θα έχει Η/Υ για την καταγραφή και ευρετηρίωση του υλικού και 
όλες οι βιβλιοθήκες θα έχουν το κεντρικό Η/Υ ΟΝ LINE σύνδεση.
Δεύτερος τρόπος:
α) Κάθε βιβλιοθήκη ΤΕΙ επιλέγει και επεξεργάζεται το υλικό της και θέτει στη 
διάθεση των άλλων βιβλιοθηκών τις βιβιλιογραφικές πληρφορίες του υλικού της. 
β) Ύπαρξη κεντρικού Η/Υ για τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών των επί 
μέρους βιβλιοθηκών.

Προκρίνεται ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας του δικτύου βιβλιοθηκών των 
Τ.Ε.Ι.

6. Σύνδεση του κεντρικού Η/Υ με άλλα κέντρα πληροφόρησης στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Η καθηγήτρια Βάσω Σταϊκούρα για το θέμα αυτό αναφέρει ότι 
η BRITISH LIMRARY LENDING DIVISION διαθέτει 4.000.000 τίτλους βιβλίων 
και πάνω από 3.000.000 γενικά DOKUMENTS σε μικρόφορμα.

7. Σύσταση ενιαίου καταλόγου βιβλίων.
8. Περιοδική έκδοση δελτίου ελληνικής Βιβλιογραφίας που να αφορά τα 

Τ.Ε.Ι.

Νίκος Εεωργάκος 
Προϊστάμενος τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

ΤΕΙ Αθήνας

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
Θέμα: Βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι. - προτάσεις 
Εισαγωγή

Το έργο «Βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι», καίτοι ανήκει στις αρμοδιότητες των 
Αντιπρόεδρων, εντούτοις θεωρούμε πιο επικοδομητικές τις προτάσεις που θα 
προέρχονταν από τους αρμόδιους κατ’ αντικείμενο δηλ. τους βιβλιοθηκονόμους. 
Επειδή όμως στο ΤΕΙ - Σερρών δεν υπάρχουν οι παραπάνω ειδικοί (βιβλιοθηκονό- 
μοι) και η λειτουργία της βιβλιοθήκης γίνεται υποτυπωδώς και επειδή διαβλέ
πουμε την ανάγκη μιας μεγάλης βιβλιοθήκης που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
του εκπαιδευτικού προσωπικού, των σπουδαστών και ενδεχομένως άλλων φορέων 
ερευνητικών και μη της πόλεως των Σερρών, 
προτείνουμε:

1) Κτίριο: (Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο)
Μολονότι το Τ.Ε.Ι. Σερρών δεν διαθέτει ακόμη ιδιόκτητες κτηριακές εγκα

ταστάσεις, για Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο, πράγμα που το υποχρεώνει να μι

σθώνει στην πόλη ένα ευκαιριακό κτίριο, εντούτοις θεωρούμε σωστό οι προτά
σεις μας ν ’ αναφέρονται στην προοπτική μόνιμης λύσης του προβλήματος.

Έτσι υιοθετούμε την άποψη της μελέτης που βασίζεται στις εμπειρίες της 
UNESCO και στη μελέτη των ελληνικών δεδομένων. Οι προτάσεις που ακολου
θούν λαβαίνουν ως δεδομένο τον αριθμό των 2.500 - 3.000 σπουδαστών για το 
Τ.Ε.Ι. - Σερρών. Αυτά όσον αφορά το κτιριακό πρόβλημα.

2) Ανάπτυξη βιβλιοθήκης:
Στο ερώτημα, εάν η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. - Σερρών πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο Νόμο 1404/83 και του στόχους για τη βιβλιοθήκη απαντούμε: 
ΟΧΙ. Υπολογίζουμε ότι το ποσοστό κάλυψης των όρων αυτών κυμαίνεται στα 
20% - βιβλία περίπου 750 και ορισμένα Ελληνικά περιοδικά.

Θεωρούμε ότι μελλοντικά η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης θα παίξει σηαντικό ρό
λο στο ' Ιδρυμα και στον ευρύτερο πνευματικό πολιτιστικό περίγυρο της πόλης μας.

1) στο ερώτημα, εάν υπάρχει δυνατότητα και σκοπιμότητα δημιουργίας βι
βλιοθηκών σε επίπεδο Σχολής και τμήματος, απαντούμε ότι η δημιουργία κε
ντρικής βιβλιοθήκης στο Ίδρυμά μας, θα είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση και 
από πλευράς εξυπηρέτησης, ενημέρωσης και από πλευράς οικονομίας προσωπι
κού και χώρου.

2) ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι σε συνεχή συνεργασία με 
τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Σχολών και Τμημάτων και τους Υπευθύ
νους Ομάδων μαθημάτων αλλά και με τους σπουδαστικούς φορείς, για καλύτερη 
και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της βιβλιοθήκης.

3) στο ερώτημα, εάν είναι σκόπιμο να υπάρχει ενιαίο τμήμα εκδόσεων - βι
βλιοθήκης ή δύο ξεχωριστά τμήματα απαντούμε οτι μελλοντικά και στα Τ.Ε.Ι. με 
μικρό δυναμικό θα πρέπει να υπάρξει λύση όμοια με εκείνη των μεγάλων Τ.Ε.Ι.

4) δωρεάν να δίδονται τα βιβλία του τυπικού εξαμήνου και με δανεισμό τα 
Ακαδημαϊκά.

5) οι σπουδαστές αναγνωρίζουν τη σημασία της βιβλιοθήκης σε σχέση με 
την καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις, πτυχιακές εργασίες κ.λπ. δηλ. 
ευκαιριακά και όχι σαν καθημερινή ανάγκη και προς εμπλουτισμό των επιστημο
νικών τους γνώσεων.

6) πιστεύουμε ότι ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με βιβλία γενικού ενδια
φέροντος θα καλύψει καλύτερα τις μορφωτικές και πολιτιστικές ανάγκες των 
σπουδαστών και των εργαζομένων στα ΤΕΙ.

7) Πιστεύουμε ότι η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών και διότι το ΤΕΙ αποτελεί 
στην πόλη αυτή το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρέπει να συμμετέχει για 
την επιμόρφωση του ευρύτερου πληθυσμού, ιδίως με αρθρογραφία στα τοπικά 
περιοδικά και στον τοπικό τύπο.

8) πιστεύουμε, ότι θα ήταν μεγάλη η συμβολή των βιβλιοθηκών των Τ.Ε.Ι. αν 
υπήρχε η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες της πόλης, του ευρύτε
ρου Ελλαδικού χώρου, ακόμη και του εξωτερικού, υπό την έννοια ότι αυτό απαι
τεί και το πνεύμα των προγραμμάτων της Ε.Ο.Κ. (Πρόγραμμα COMMET, ERA
SMUS) κ.λπ.



3) Λειτουργία βιβλιοθήκης με βάση την σύγχρονη τεχνολογία και τις σύγχρο
νες μορφές οργάνωσης.

Εμπειρικά και παρακολουθώντας γενικότερα την εξέλιξη της νέας τεχνολο
γίας πιστεύουμε στην παραπάνω ανάγκη, δηλαδή στο να εξοπλισθούν οι βιβλιο
θήκες με σύγχρονα μέσα (Η/Υ κ)λπ). και να πλαισιωθούν από κατάλληλο ποιοτι
κά και ποσοτικά προσωπικό. Εξοπλισμένη με τα απαραίτητα σύγχρονα μηχανή
ματα και πλαισιωμένη με κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό, η μεν βιβλιοθήκη 
να λειτουργεί τις πρωινές εργάσιμες ώρες, το δε αναγνωστήριο έως στις 10 μ.μ. 
καθημερινώς κατά τις εργάσιμες ημέρες.

4) Πολιτική της βιβλιοθήκης
Πιστεύουμε ότι θα πρέει να ανατεθεί στα ίδια τα Τ.Ε.Ι. η διοίκηση και ο 

προϋπολογισμός για τις βιβλιοθήκες - αναγνωστήρια Ό σον αφορά την ανάπτυ
ξη των βιβλιοθηκών πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας - 
συνεργασίας σε συμβουλευτικό επίπεδο με την παγκόσμια οργάνωση της ΙΙΝΕ8- 
(Ό , του Υπουργείου Παιδείας, την Ένωση Βιβλιοθηκών κ.λπ.

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ - Σερρών 
Γρ. Κώττας

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέσεις: Απαντήσεις για τις βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι.

1. Είναι αναγκαία η ύπαρξη, ανάπτυξη και εξέλιξη Βιβλιοθήκης σε όλα ανε
ξαιρέτως τα Τ.Ε.Ι., μεγάλη ή μικρά. Πρόκεται γαι κοινότυπη αλήθεια που ανα
γνωρίζεται από όλους. Ωστόσο στην Ελλάδα το θέμα βιβλιοθήκη είναι ζήτημα 
αγώνα.

2. Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται η δημιουργία του κατάλ
ληλου χώρου για την βιβλιοθήκη, δεν υπάρχει η στελέχωση της με πτυχιούχουυς 
βιβλιοθηκονόμους.

3. Το έντυπο και το μη έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. πρέπει να 
περιλαμβάνει θέματα όχι μόνον των γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτουν τα 
διάφορα τμήματα του Τ.Ε.Ι., αλλά και θέματα ευρύτερης γενικής μόρφωσης, τα 
οποία διευρύνουν το πνεύμα των σπουδαστών προφυλάσσοντας από τον κίνδυνο 
κατάρτισης μονόπλευρων τεχνοκρατών.

Άλλωστε η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνον 
των σπουδαστών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπι
κού του Τ.Ε.Ι., αλλά και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, εφαρμόζοντας 
πολιτική «ανοικτών πυλών», ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου.

4. Θέματα χώρου, προσωπικού, μέσων και μέσο - βραχυπρόθεσμης πολιτικής 
επιβάλλουν σε κάθε Τ.Ε.Ι. να έχει μιά βιβλιοθήκη (κεντρική), συγκεκριμένη, πε
ρίοπτη και προσελκυστική. Μακροπρόθεσμα πιθανόν να είναι δυνατή η πολιτική 
του πολυμερισμού με σημείο αναφοράς το τμήμα και το συγκεκριμένο γνωστικό 
του αντικείμενο, αλλά με αναγκαίους τους περιορισμούς, τους οποίους επιβάλλει 
το περίγραμμα κάθε γνωστικού αντικειμένου.

*
5. Η βιβλιοθήκη κάθε Τ.Ε.Ι. πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστη

ριότητες, οι οποίες ανάλογα με την ανάπτυξη και εξέλιξή της εντάσσονται σε 
τμήματα με καθορισμένο λειτουργικό περιεχόμενο.
α) Αναγνωστηρίου* 
β) Δανεισμού - Πληροφοριών 
γ) Περιοδικών - Εφημερίδων
δ) Επιλογής εντύπου και μη εντύπου υλικού - Παραγγελιών - Παραλαβής, 
ε) Καταλογραφήσεως - Ταξινομήσεως
στ) Οπτικοακουστικών μέσων ^
ζ) Μηχανογραφήσεως 
η) Τεκμηριώσεως

6. Η βιβλιοθήκη πρέπει να χρησιμοποιεί σύστημα ταξινομήσεως - Καταλο- 
γογραφήσεως, που θα επιτρέπει τη μηχανογράφηση, θα είναι επίσημα παραδεκτό, 
τουλάχιστο σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτρέπει την άμεση διασύνδεσή 
τους με άλλες βιβλιοθήκες.

Εξυπακούεται, ότι το σύστημα ταξινομήσεως θα είναι δυναμικό και εύκα
μπτο επιτρέποντας την κατά περίπτωση και περίσταση αναμόρφωσή του προς 
κάλυψη της αναπτυξιακής και εξελικτικής προσπάθειας των βιβλιοθηκών, αλλά 
και την προσαρμογή του σε περιβάλλοντα μικρών δυνατοτήτων. Γ ι’ αυτό ίσως 
απαιτείται η ύπαρξη καταλλήλου νομικού πλαισίου.

7. Δεν θεωρείται σκόπιμη η ανάπτυξη κεντρικής βιβλιοθήκης σε εθνικό επί
πεδο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. Αντιθέτως, θεωρεί
ται σκόπιμη και επιτακτική η δημιουργία κεντρικής βιβλιοθήκης σε εθνικό επί
πεδο για την κάλυψη των αναγκών της έρευνας των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. κ.λπ., η 
οποία χάρη σε ένα ειδικό σύστημα ταξινόμησης, καταλογογράφησης, μηχανογρά
φησης, διασύνδεσης και διακίνησης έντυπου και μη έντυπου υλικού θα επιτρέπει 
μέσω των τμημάτων πληροφοριών και τεκμηρίωσης, που θα υπάρχουν στις περι
φερειακές βιβλιοθήκες επομένως και σε κάθε Τ.Ε.Ι., την έμμεση προσπέλαση του 
ενδιαφερομένου στις ζητούμενες πληροφορίες και την άμεση ικανοποίηση των 
σχετικών αναγκών του.

8. Σχετικά με την ύπαρξη τμήματος βιβλιοθήκης και τμημάτων εκδόσεων η 
άποψή μας είναι ότι εφ’ όσον και τα δύο τμήματα καλύπτουν πραγματικές ανά
γκες στον χώρο των Τ ,Ε.Ι. προτείνουμε να διατηρηθούν και αναπτυχθούν και τα

* Το Αναγνωστήριο αναφέρεται στη βιβλιοθήκη και απαιτεί ειδικό χώρο.
Ωστόσο, συχνά με τη λέξη «αναγνωστήριο» νοείται ένας ειδικός επιπλωμένος χώρος όπου οι 

σπουδαστές χρησιμοποιούν τον ενδιάμεσο ελεύθερο χρόνο τους για ανάγνωση και μάθηση.
Τέτοιοι χώροι μπορούν να υπάρχουν σε επίπεδο τμήμα και εκτός βιβλιοθήκης, αλλά δεν αναφερό

μαστε σ ' αυτόν τον τύπο Αναγνωστηρίου. Το Αναγνωστήριο ως οργανικό τμήμα της βιβλιοθήκης για 
το οποίο μιλούμε εδώ πρέπει ν ’ αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης εξέτασης.

Πρόσφατα η λέξη «αναγνωστήριο» τείνει να ερμηνευτεί ως χώρος διανομής συγγραμάτων - διδα
κτικών βιβλίων, που συγχρόνως διαθέτει αρκετό αριθμό βιβλίων από κάθε μάθημα για επιτόπου ανά
γνωση από τους σπουδαστές. Και αυτή η παραλλαγή πρέπει ν ’ αποτελέσει επίσης αντικείμενο ιδιαί
τερης εξέτασης.



δύο, όμως ως ανεξάρτητα τμήματα. Ωστόσο πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να 
συζητηθεί η ανάπτυξη του τμήματος εκδόσεων χωριστά. Πιστεύουμε ότι με τις 
σημερινές συνθήκες δεν είναι σκόπιμη η συνύφανση των δύο θεμάτων.

9. Σχετικά με το χρόνο λειτουργίας της βιβλιοθήκης προτείνουμε η βιβλιοθή
κη του Τ.Ε.Ι. να λειτουργεί και το Σάββατο. Ίσως και την Κυριακή.

10. Απαιτείται οπωσδήποτε η στελέχωση της βιβλιοθήκης με βιβλιοθηκονό- 
μους σε ικανό αριθμό. Εφ’ όσον υπάρχει η βούληση για την ανάπτυξη βιβλιοθη
κών στα Τ.Ε.Ι., αυτός ο στόχος δεν πρέπει να θεωρείται ανεδαφικός, με τον όρο 
ότι η στελέχωση της βιβλιοθήκης θα γίνει προοδευτικά και θα παρακολουθεί την 
ανάπτυξη της σε κάθε Τ.Ε.Ι.
Ανάλογος προς τον αριθμό των βιβλιοθηκονόμων θα είναι και ο αριθμός του 
υπολοίπου διοικητικού προσωπικού της βιβλιοθήκης. Προτείνουμε τη σχέση 2:1 
υπέρ των βιβλιοθηκονόμων.

11. Απαιτείται ο τεχνολογικός και άλλος εξοπλισμός της βιβλιοθήκης. Για 
το θέμα αυτό δεν προβαίνουμε σε συγκεκριμένη πρόταση γιατί αυτό μπορεί να 
έχει δυσμενή επίπτωση την καταλληλότητα του εξοπλισμού, στη σχετική δαπά
νη.

Οι προτάσεις για τον εξοπλισμό θα πρέπει να γίνουν μετά την επιλογή του 
συστήματος ταξινομήσεως, καταλογογραφήσεως και διαχειρίσεως του έντυπου 
και μη έντυπου υλικού. Τότε μπορεί να καταρτιστεί πρόταση για τα απαιτούμενα 
μηχανήματα και τις λοιπές συσκευές (Η/Υ συσκευές αναγνώσεως, αναπαραγωγής 
κ.λπ.).

12. Η διαχείριση του προϋπολογισμού της βιβλιοθήκης ανήκει στη δικαιο
δοσία κάθε Τ.Ε.Ι. Εξάλλου, κάθε Τ.Ε.Ι. είναι υπεύθυνο για την πολιτική βιβλιοθή
κης την οποία εφαρμόζει. Η διοίκηση της βιβλιοθήκης, ασκείται από τον προϊ
στάμενό της, ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του 
Τ.Ε.Ι. κατά κύριο λόγο τις αποφάσεις της Συνελεύσεως του Τ.Ε.Ι., σε στενή συ
νεργασία με την διοίκηση του Τ.Ε.Ι. (Προέδρο, Αντιπρόεδρο) και την Επιτροπή 
βιβλιοθήκης.

Η Επιτροπή βιβλιοθήκης, η οποία καταρτίζει και ιεαρχεί το πρόγραμμα 
προμήθειας έντυπου και μη έντυπου υλικού αποτελείται από τον προϊστάμενο της 
βιβλιοθήκης και τους διευθυντές των σχολών του Τ.Ε.Ι.

Στην Επιτροπή βιβλιοθήκης, ο διευθυντής σχολής μπορεί να εκπροσωπηθεί 
με αναπληρωτή του κάποιο μέλος του Ε.Π. (ή Ε.Ε.Π.) της σχολής.

Η Επιτροπή βιβλιοθήκης συνεδριάζει μία φορά το μήνα και αξιολογεί τις 
προτάσεις των διαφόρων τμημάτων των σχολών του Τ.Ε.Ι., αλλά και τις προτά
σεις μεμονωμένων ατόμων.

Οι προτάσεις των μεμονωμένων ατόμων λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν 
την σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου τμήματος σχολής του Τ.Ε.Ι. - με εξαίρεση 
τις προτάσεις των ερευνών σχετικά με εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα.

13. Το Τ.Ε.Ι. μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά α) στην επιλογή της πολι
τικής για την κάλυψη με έντυπο υλικό του γνωστικού πεδίου ενός μαθήματος του 
αναλυτικού προγράμματος, και στον τρόπο διαθέσεως του, και β) στην ανάπτυξη

των βιβλιοθηκών στα Τ.Ε.Ι., παράλληλα με την ανάπτυξη μιας κεντρικής βιβλιο
θήκης, όπως ήδη έχουμε προαναφέρει.

Ειδικώτερα το Ι.Τ.Ε.μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά α) στην ανάπτυξη 
ενός συστήματος εθνικής υποδοχής για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση κ.λπ. 
του έντυπου και μη έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης των Τ.Ε.Ι., ώστε να επιτευ
χθεί η πλήρης διασύνδεση και η συνεργασία μεταξύ τους, και β) στην ανάπτυξη 
του καταλλήλου εξοπλισμού, τον οποίο θα συνεπάγεται το σύστημα.

Τέλος, το Ι.Τ.Ε. πρέπει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να καταβάλει τις 
απαιτούμενες προσπάθειες, ώστε να πείσει το ΥΠ.Ε.Π.Θ., για την ανάγκη ν ’ 
αναπτυχθούν βιβλιοθήκες σε κάθε Τ.Ε.Ι.και για την ανάγκη να εξαλειφθεί η υφι- 
σταμένη απαράδεκτη κατάσταση χωρίς να λησμονείται, ότι για τον σκοπό αυτό 
χρειάζεται να υπάρξουν κατάλληλοι χώροι και κατάλληλος αριθμός σε εξειδι- 
κευμένα πρόσωπα δηλαδή βιβλιοθηκονόμων.

Ο Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Δ.
κ. Νιφλής

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Θέμα: Βιβλιοθήκες Τ.Ε.Ι.

Γ ενικά

Η βιβλιοθήκη κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το 
πρωταρχικό εργαστήριο, το οποίο συμβάλλει άμεσα στην παροχή σωστής εκπαί
δευσης παρακολουθώντας για λογαριασμό της την εξέλιξη στους τομείς της επιστή
μης και της Τεχνολογίας, για τους οποίους ενδιαφέρεται η εκπαίδευση στα TEL

I. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου λειτουργεί από το 1977, σε χώρο που 
είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει η Βιβλιοθήκη του Κ.Α.Τ.Ε.Ε.,με σύνολο 
προβλεπομένων σπουδαστών 1.000 περίπου.

Α' Προσωπικό

Στο διάστημα αυτό η Βιβλιοθήκη λειτούργησε χωρίς βιβλιοθηκονόμο τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό αφορά και το παρόν προσωπικό της Βιβλιοθήκης του 
Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου που σήμερα αποτελείται από: 
α. Ένα καθηγητή εφαρμογών της ΣΔΟ
β. Μία καθηγήτρια της Μ.Ε.Ε. που υπηρετεί στο Τ.Ε.Ι. με απόσπαση και 
γ. Δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους Δ.Ε.

Το παραπάνω προσωπικό δεν έχει γνώσεις βιβλιοθηκονομίας ενώ όλες οι 
προσπάθειές μας για την πρόσληψη βιβλιοθηκονόμων, παραμένουν ως τώρα χω
ρίς αποτελέσμα.



Για την εξυπηρέτηση των 6.500 περίπου μελών του Τ.Ε.Ι. Θα έπρεπε να υπη
ρετούν πλέον των 30 υπαλλήλων εκ των οποίων οι 10 να είναι πτυχιούχοι βιβλιο- 
θηκονόμοι.

Β' Κτιριακές εγκαταστάσεις

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο με πρόσονη στην κεντρική αυλή 
του Τ.Ε.Ι. σε χώρο δηλαδή με συνεχούς θορύβους, γεγονός που εμποδίζει την 
λειτουργία του αναγνωστηρίου.
Οι χώροι που διαθέτει είναι:
1. Αναγνωστήριο 92 τ.μ.
2. Συλλογής εξοπλισμού 72 τ.μ.
3. Για το προσωπικό 31 τ.μ.

Ο χώρος αυτός είναι ανεπαρκής αλλά και ακατάλληλος από πλευράς μεγέ
θους και τοποθεσίας αλλά και διαμόρφωσής του, για την κάλυψη των αναγκών 
μιας βιβλιοθήκης Τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Για την οριστική λύση 
του προβλήματος απαιτείται η ανέγερση σύγχρονου κτιρίου προορισμένου απο
κλειστικά για την στέγαση της βιβλιοθήκης και ο κατάλληλος ο εξοπλισμός της.

Γ ' Υλικό

Το υλικό της Βιβλιοθήκης σήμερα αποτελείται από: 
α. 40.000 Τόμους βιβλίων με 4.435 τίτλους 
β. 180 τίτλους περιοδικών
γ. 6 βιντεοκασσέτες και κασσέτες μαγνητοφώνου που χρησιμοποιούνται για τη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Δ' Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός πρέπει να θεωρηθεί στην ουσία ανύπαρκτος, γιατί εκτός από 
τα κλασσικά τραπέζια και καθίσματα (τα οποία επιπλέον θεωρούνται ακατάλλη
λα) τις βιβλιοθέσεις και ενός μικρούς φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, δεν 
υπάρχει τίποτα άλλο.

Από την υπηρεσία καταβάλλονται προσπάθειες για την προμήθεια εξοπλι
σμού οι οποίες ελπίζουμε να ευωδώσουν σύντομα.
Ζητούμε
α. Ένα πλήρες συγκρότημα μικροφωτογράφησης. 
β. Έναν Η/Υ για τη μηχανοργάνωση της βιβλιοθήκης.

Ε' Λειτουργία

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί:
α. Ως δανειστικό τμήμα. Έχει αναλάβει την ευθύνη δανεισμού βιβλίων του 

εμπορίου που χρησιμοποιούνται ως βασικά βοηθήματα για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων, αλλά και τον δανεισμό οποιουδήποτε άλλου βιβλίου επιθυμεί το εν
διαφερόμενο μέλος του Τ.Ε.Ι.

Η κίνηση του δανειστικού τμήματος από το 1982 μέχρι σήμερα, παρουσιάζει 
μια σημαντική αύξηση η οποία όμως δεν οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης 
βιβλίων για την εκπόνηση πτυχιακών και άλλων εργασιών, στα πλαίσια διδα
σκαλίας των μαθημάτων.

β. Ως αναγνωστήριο του οποίου η χρησιμοποίηση, από τους σπουδαστές 
κυρίως, παρουσιάζει μια αύξηση, χωρίς αυτή να είναι η επιθυμητή.

γ. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 408 σπουδαστών, στα πλαί
σια πτυχιακής εργασίας και που είχε σαν θέμα την οργάνωση και λειτουργία της 
βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι./Η, προέκυψε ότι:
1. Η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών επισκέπτονται την βιβλιοθήκη 
κυρίως για τον δανεισμό βιβλίων ενώ οι σπουδαστές που κάνουν χρήση του ανα
γνωστηρίου είναι πολύ λίγοι.
2. Οι λόγοι δανεισμού του υλικού από τη βιβλιοθήκη κατά σειρά προτίμησης 
είναι:

α) Χρησιμοποίησή του σε μαθήματα εξαμήνου 
β) Χρησιμοποίησή του για την εκπόνηση εργασιών 
γ) Από προσωπικό ενδιαφέρον 
δ) Άλλοι λόγοι

3. Το υλικό που υπάρχει στη βιβλιοθήκη θεωρείται ανεπαρκές και ως εκ τούτου 
θεωρείται ελλειπής και η κάλυψη των σπουδαστικών αναγκών σε βιβλιογραφικό 
υλικό.
4. Προβλήθηκε η ανάγκη λειτουργίας της βιβλιοθήκης σε όλη την χρονική 
διάρκεια των καθημερινών μαθημάτων δηλαδή από 08 π.μ. μέχρι 20 μ.μ. όπως 
επίσης και η λειτουργία της τα Σαββατοκύριακα.
5. Απ’ όλους τους ερωτηθέντες επισημάνθηκε το πρόβλημα του προσωπικού και 
του χώρου της βιβλιοθήκης. Θεωρούν ότι οι ανεπάρκειες που αναφέρθηκαν πα
ραπάνω, εκτός των άλλων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν (σχέσεις 
προσωπικού και σπουδαστών) μειώνουν την αποδοτικότητα του τμήματος και 
επιδρούν αρνητικά στην προσέλευση των σπουδαστών.
6. Από το μεγαλύτερο ιέρος των ερωτηθέντων τονίστηκε η ανάγκη εμπλουτισμού 
της βιβλιοθήκης και με άλλο υλικό όπως σλάϊτς, ταινίες κ.λπ. αλλά και βιβλίων 
λογοτεχνικών και γενικά βιβλίων που δεν σχετίζονται άμεσα με τα γνωστικά 
αντικείμενα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Τ.Ε.Ι.
7. Η δράστηριοποίηση της βιβλιοθήκης σε τομείς πολιτιστικών εκδηλώσεων πρέ
πει να είναι μέσα στα ενδιαφέροντα της βιβλιοθήκης (π.χ. εκθέσεις ζωγραφικής, 
μουσικές εκδηλώσεις κ.λπ.).

II. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι προτάσεις μας για την οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών μπο
ρούν να συνοψιστούν ως εξής:

α. Άμεση πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού στις βιβλιοθήκες, σε μεγέθη 
που να παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας των βιβλιοθηκών σε 12ωρη βάση



καθημερινά, με δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας τους και τα Σαββατοκύ
ριακα εφ’ όσον λειτουργούν σπουδαστικές Εστίες μέσα στο χώρο του Τ.Ε.Ι.

β. Εκτός από το ειδικευμένο προσωπικό του οποίου η πρόσληψη θα πρέπει 
να προχωρήσει αμέσως, να προσληφθεί και διοικητικό καθώς επίσης και βοηθη
τικό προσωπικό που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της βιβλιοθήκης (καθαρί
στριες, φύλακες).

γ. Να λειτουργήσουν σεμινάρια για την εκπαίδευση - μετεκπαίδευση του 
προσωπικού που υπηρετεί στις βιβλιοθήκες των Τ.Ε.Ι.

δ. Να ληφθεί μέριμνα για την αποστολή προσωπικού για μετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό, σε βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή για παρακολούθηση με
ταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας.

ε. Να προγραμματιστεί η ανέγερση —με ταχύ ρυθμό— βιβ,. οθηκών, σε όσα 
Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις.

στ. Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα —εφόσον δεν υπάρχει μόνιμο προσωπι- 
κό— χρησιμοποίησης σπουδαστών στις βιβλιοθήκες με αμοιβή (ψήφιση —εφό
σον απαιτείται— νομικού πλαισίου).

ζ. Να δημιουργηθεί ένα κέντρο πληροφόρησης το οποίο θα έχει την ευθύνη 
για τη συγκέντρωση των νέων εκδόσεων που πραγματοποιούνται (ελληνικές και 
ξενόγλωσσες) και για την παροχή πληροφοριών στις βιβλιοθήκες.

η. Να υπάρξει πλήρης μηχανοργάνωση των βιβλιοθηκών και σύνδεση μετα
ξύ τους ώστε να μπορούν να ανταλλάσουν βιβλία, περιοδικά κ.λπ.

θ. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο του προσωπι
κού του κάθε Τ.Ε.Ι. αλλά και του κοινού της περιοχής μέσα στην οποία λειτουρ
γία και αναπτύσσεται.

ι. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει σημαντικά η οργάνωση πολιτι
στικών εκδηλώσεων όπως εκθέσεις κ.λπ.

ια. Να αυξηθούν οι πιστώσεις για την προμήθεια υλικού των βιβλιοθηκών, 
που εκτός από βιβλία και περιοδικά πρέπει να διαθέτουν και οπτικοακουστικά 
μέσα και βοηθήματα.

Σε ότι αφορά την ενίσχυση των βιβλιοθηκών σε λογοτεχνικά βιβλία, θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο κάθε χρόνο διαθέ
τει βιβλία σε όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας.

ιβ. Η ύπαρξη της βιβλιοθήκης και του τμήματος εκδόσεων, στο ίδιο διοικη
τικό σχήμα πιστεύουμε ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον μάλιστα στη σύν
θεση του προσωπικού περιλαμβάνεται και συντηρητής βιβλίων.

Ωστόσο πιστεύουμε ότι το θέμα του τμήματος εκδόσεων πρέπει να αποτελέ- 
σει αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας.

Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου 
Νίκος Βαρδής

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ*

Πρόεδρος κ. Ηλιόπουλος:
Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση και σας ευχαριστώ που αντα- 

ποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και βρίσκεστε σήμερα εδώ για ν ’ ασχοληθού
με με ένα τόσο σημαντικό τομέα της δραστηριότητας των Τ.Ε.Ι.

Οι γραπτές εκθέσεις σας που έγκαιρα μας κοινοποιήσατε αλλά και η σημερι
νή παρουσία σας εδώ αποτελούν ασφαλή έκφραση του έντονου ενδιαφέροντος 
και των ανησυχιών σας για το θέμα της σημερινής μας συζήτησης που είναι οι 
βιβλιοθήκες των Τ.Ε.Ι. Από τα κείμενα που μας στείλατε, αλλά και από τις προ
σωπικές μας εμπειρίες προκύπτει ότι, όσον αφορά στις βιβλιοθήκες, η σημερινή 
κατάσταση στο χώρο των Τ.Ε.Ι. είναι από προβληματική ως απαράδεκτη. Τούτο 
δικαιολογεί την πριοτοβουλία μας να επιλέξουμε το θέμα αυτό για τη σημερινή 
τακτική μας συνάντηση. Εξάλλου, με το αρχικό κείμενο εργασίας - προβληματι
σμού του κ. Βακαλιού, που σας κοινοποιήσαμε, φροντίσαμε να βοηθήσουμε στην 
όσο γίνεται καλύτερη προετοιμασία της σημερινής μας συνάντησης.

Ασφαλώς δεν περιμένουμε από τη σημερινή μας συνάντηση να προκόψει μια 
τελική οριστική πρόταση. Σήμερα θα πρέπει να επιδιωχθεί η καταγραφή της κα
τάστασης σχετικά με τις βιβλιοθήκες των Τ.Ε.Ι. και να διατυπωθούν απόψεις για 
το χαρακτήρα των βιβλιοθηκών των Τ.Ε.Ι. και για τη διαδικασία που θα ακολου
θήσουμε προκειμένου να προβούμε στη διατύπωση των οριστικών μας προτάσε
ων.

Θεωρώντας δεδομένη, από τις γραπτές εκθέσεις σας, την περιγραφή της κατά
στασης σχετικά με το πρόβλημα, προτείνω να προχωρήσουμε στη συζήτηση των 
ουσιαστικών του πλευρών, αρχίζοντας με το συζητούμενο από όλους θέμα του 
ενός και μοναδικού βιβλίου που έχει καθιερωθεί· αν αυτός ο θεσμός, θα πρέπει να 
διατηρηθεί ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων γι αυτό το συ
γκεκριμένο θέμα, και θα παρακαλούσα να είμαστε όσο μπορούμε πιο σύντομοι 
για να περάσουμε και στα άλλα θέματα. Θεωρώ ως δεδομένη την άποψη ότι από 
τη μορφή που θα πάρει το βοήθημα για το σπουδαστή θα εξαρτηθεί και ο χαρα
κτήρας της βιβλιοθήκης. Άλλη δηλαδή θα είναι η δομή της βιβλιοθήκης κι ο 
εξοπλισμός της αν θεωρήσουμε ότι το ένα σύγγραμμα ικανοποιεί τις ανάγκες του 
Τ.Ε.Ι. και άλλη αν δεχθούμε τις πολλαπλές πηγές μάθησης. Πάνω σ ’ αυτό το 
θέμα θα ήθελα να πείτε τη γνώμη σας.

* Στη συνάντηση πήραν μέρος οι επιστημονικοί σύμβουλοι του ΙΤΕ: Θ. Βακάλιος, Γ Ηλιόπουλος 
(πρόεδρος του ΙΤΕ), Γ. Καζάζης, Β. Κωτσάκης, Θ. Παπαθεοδοσίου, Στ. Πλέσσας και Κυρ. Τσιτσίας. 
Οι αντιπρόεδροι των ΤΕΙ: Αθήνας κ. Αθ. Μπούρας, Καβάλας κ. Φ. Σωτηρόπουλος, Ηρακλείου κ. Ελ. 
Νιονάκης, Κοζάνης κ. Κ. Μακεδόνας, Πάτρας κ. Π. Αντωνόπουλος, Χαλκίδας κ. Κοτσιγιάννης, Πει
ραιά κ. Λ. Βρυζίδης και Λάρισας κ. Δ. Νκρλής. Καθώς επίσης και οι βιβλιοθηκονόμοι, κα Μερσίνη 
Κακούρη προϊστάμενη τμήματος βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ο κ. Ευάγ. Σουλικιάς, 
βιβλιοθηκονόμος Λάρισας.



κ. Μπούρας ΤΕΙ Αθήνας

Αυτό το θέμα το είχαμε ξανασυζητήσει και στην περσινή μας συνάντηση, 
αλλά τώρα ετέθει πάλι. Θέλω να διευκρινίσω οτι εκφράζω προσωπική άποψη, δεν 
έχω συννενοηθεί με τη λοιπή διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας. Πιστεύω ότι η πολιτεία 
ταλαντεύεται γύρω από το θέμα των συγραμμάτων και η κατάσταση έχει φτάσει 
στο απροχώρητο. Οι πιστώσεις που δίδονται, τα λεφτά που δαπανούνται για τα 
βιβλία είναι τρομαχτικά. Γνωρίζω βέβαια την άποψη ότι από πλευράς καθαρά 
επιστημονικής το ένα σύγραμμα είναι αρνητικός συντελεστής. Ίσως θα έπρεπε, 
έτσι είχαμε πει πέρυσι, έτσι τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, να υπάρχει ένα κεντρικό 
σύγραμμα, ένα βιβλίο κορμός και από κει και πέρα οι βιβλιοθήκες να καλύπτουν 
τις άλλες ανάγκες. Εδώ θα με έβρισκε σύμφωνο η άποψη να υπάρχει βιβλιοθήκη 
για δανεισμό, επανδρωμένη με ικανό αριθμό παράλληλων συγραμμάτων για κάθε 
ειδικότητα. Πάντως εμένα με βρίσκει σύμφωνο και η υπουργική απόφαση για το 
ένα σύγραμμα.

Γι αυτό, ξανασκεφτόμενος ωριμότερα όσα είπα προηγούμενα βρίσκω ότι 
δεν είναι σωστό να ζητάμε από το σπουδαστή να επιστρέφει το βιβλίο στη βι
βλιοθήκη αφού έχει περάσει το μάθημα. Με τα ελληνικά δεδομένα, πιστεύω ότι ο 
σπουδαστής που έχει επιστρέφει το βιβλίο σπάνια το αντικαθιστά, για να το έχει 
στη βιβλιοθήκη του. Ετσι που και να μην το έχει μελετήσει καλά σήμερα να 
μπορεί να το κρατήσει για μια δεδομένη στιγμή που μπορεί να το χρειαστεί. 
Ευχαριστώ.

κ. Βακαλιός

Κι απ’ αυτά που είπε ο πρόεδρος προκύπτει ότι όταν μιλάμε για το ένα βι
βλίο έχουμε ύποψη όχι μόνο την εκπαιδευτική άποψη αλλά και την άποψη για 
τις βιβλιοθήκες, για τη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης. Τι σημαίνει το ένα 
διδακτικό βιβλίο για τη βιβλιοθήκη; Τι είδους βιβλιοθήκη χρειάζεται μια εκπαί
δευση που στηρίζεται σε ένα διδακτικό βιβλίο και τι βιβλιοθήκη χρειάζεται μια 
εκπαίδευση που στηρίζεται σε πολλά βιβλία: Επίσης, μιας και θέτομε το θέμα 
νομίζω ότι καλά θα ήταν να το συνδυάσουμε και με το πρόβλημα της έρευνας. Σε 
ποιό βαθμό η έρευνα και ο εθισμός στην έρευνα του εκπαιδευτικού και του σπου
δαστή, μπορεί να επηρεάσει και πως μπορεί να επηρεάσει τη βιβλιοθήκη; Τι 
είδους βιβλιοθήκη θα πρέπει να σχεδιαστεί από τώρα σε μια προοπτική ανάπτυ
ξης και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα ΤΕΙ η οποία θ ’ ανέπτυσε και θ ’ 
αξιοποιούσε την έρευνα και το στοιχείο του προβληματισμού στην εκπαίδευση;

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο μιλώντας για το βιβλίο στα ΤΕΙ να ξεφεύγαμε από 
την αντίληψη του «καθαρά» εκπαιδευτικού βιβλίου. Η διδασκαλία με πολλά βι
βλία αφορά την ευρύτερη παιδεία του μαθητή που πάει πέρα από τα όρια που 
βάζει ένα τεχνολογικό μάθημα. Δηλαδή τίθεται το πρόβλημα της παιδείας η 
οποία δημιουργεί ευρύτερα ενδιαφέροντα και οδηγεί σε άλλες σκέψεις σε ότι 
αφορά τη βιβλιοθήκη και σε ότι αφορά θα έλεγα τον κοινωνικό - πολιτιστικό 
προσανατολισμό του ιδρύματος. Προτείνω λοιπόν να διευρύνουμε τον προβλημα
τισμό της συζήτησης αναπτύσσοντας τις απόψεις μας γύρω από το βασικό ερώ

τημα που έχει διατυπωθεί στο γραπτό κείμενο και έχει ειπωθεί κι εδώ, δηλαδή αν 
η διδασκαλία με ένα ή με πολλαπλά βιβλία επιτρέπει ν ’ αναπτυχθεί η βιβλιοθή
κη που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους των ΤΕΙ που καλύπτουν τις ανάγκες 
όχι μόνο της τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και τις ανάγκες της συνολικής ανά
πτυξης, που αναφέρεται και στο πολιτιστικό πλαίσιο της ανάπτυξης. Με αυτό το 
σκεπτικό θα πρότεινα να αναπτύξουμε τη βασική ιδέα που προτάθηκε από τον 
πρόεδρο.

κ. Κωτσάκης
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας κα

λών βιβλιοθηκών στα ΤΕΙ, ως μέσων στήριξης του εκπαιδευτικού, επιστημονι
κού, ερευνητικού και πολιτιστικού έργου τους, είναι τόσο προφανής, ώστε δεν 
χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, να γίνει ευρύτερη σχετική συζήτηση — πέρα, 
βέβαια, από τα οργανικά και τεχνικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν 
οπωσδήποτε. Εγώ θα θίξω ένα ειδικότερο θέμα που αναφέρεται στη συγκεκριμένη 
πραγματικότητα, δηλαδή, στα ΤΕΙ του σήμερα.

Πιστεύω δηλαδή, ότι αφορμή για τη συζήτηση σχετικά με τις βιβλιοθήκες 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, η οποία γίνεται τον καιρό αυτό έντονα και σε υπηρεσιακό 
επίπεδο και δημόσια, δεν είναι τόσο η γενικότερη προβληματική για τις βιβλιο
θήκες όσο η κριτική θεώρηση του υφιστάμενου θεσμού της δωρεάν χορήγησης 
στους φοιτητές - σπουδαστές ενός —συνήθως— διδακτικού βιβλίου ανά μάθημα. 
Ενδεχόμενη αναθεώρηση του θεσμού αυτού θα οδηγούσε στην υιοθέτηση της 
άποψης για ύπαρξη και χρήση πολλών βιβλίων και επομένως, αναγκαστικά, στην 
απαίτηση για λειτουργία κατάλληλων βιβλιοθηκών.

Το θέμα, όμως, της χρήσης πολλών βιβλίων για το ίδιο γνωστικό αντικείμε
νο, συναρτάται άμεσα με τις δεσμεύσεις ή τα κίνητρα που δίνονται στο σπουδα
στή μέσα από την όλη εκπαιδευτική διαδικασία στο Ίδρυμα. Εάν π.χ. η διαδικα
σία, προβλέπει να διαβάσεις συγκεκριμένες σελίδες ενός μόνο βιβλίου και με 
βάση αυτές να περάσεις το μάθημα, είναι προφανές ότι πέρα από ειδικές περι
πτώσεις «φιλομαθών» —να το πω έτσι— νέων, δηλαδή σπουδαστών οι οποίοι 
έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα από μόνοι τους, δεν θα ευοδωθεί η υπόθεση της 
χρήσης πολλών βοηθημάτων και επομένως της βιβλιοθήκης. Όπως αναφέ- 
ρεται και στην έκθεση του αντιπροέδρου του ΤΕΙ Πάτρας, το θέμα της χρήσης 
και της φυσιογνωμίας της βιβλιοθήκης εξαρτάται και από την εκπαιδευτική δια
δικασία που ακολουθείται στο Ίδρυμα: στο βαθμό που αυτή είναι εντατικοποιη- 
μένη (μεγάλος αριθμός διδακτικών ωρών) και στοχεύει στην εκμάθηση συγκε
κριμένων γνώσεων που περιέχονται σε ένα και μόνο βιβλίο ανά γνωστικό αντι
κείμενο, είναι προφανές ότι δεν προωθείται το ζήτημα της βιβλιοθήκης. Γι αυτό 
εγώ θα έλεγα, ότι σε μια προοπτική —γιατί, βέβαια, ριζικές αλλαγές δεν μπορούν 
να γίνουν αμέσως— θα πρέπει να υπάρχει η τάση να αποδεσμευόμαστε από το 
ένα βιβλίο και μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες (όπως σεμινάρια, πτυχιακές 
εργασίες ή εργασίες που δίδονται στα πλαίσια των φροντιστηριακών ασκήσεων) 
να δίνουν κίνητρο στους σπουδαστές να χρησιμοποιούν εύκολα τη βιβλιογραφία.



Επειδή, όμως, για πολλά μαθήματα Τμημάτων των ΤΕΙ υπάρχει έλλειψη βιβλίων 
(έστω και ενός βιβλίου), γιαυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ανάλογη ιεράρχηση 
του προβλήματος. Πιστεύω ότι παράλληλα με την προσπάθεια για τη μελλοντική 
διδασκαλία με χρήση πολλών βοηθημάτων βραχυπρόθεσμα και μεσοβραχυ- 
πρόθεσμα θα πρέπει να προωθηθεί οπωσδήποτε η συγγραφή έστω και ενός βι
βλίου, σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία υπάρχει σαφώς έλλειψη και 
στα οποία γίνεται εξυπηρέτηση με σημειώσεις αμφίβολης εγκυρότητας. 
κ. Σωτηρόπουλος ΤΕΙ Καβάλας

Το κύριο θέμα της συζήτησης σήμερα νομίζω ότι είναι οι βιβλιοθήκες και 
όχι τόσο τα βιβλία φυσικά. Μέσα στην έννοια της βιβλιοθήκης ενυπάρχει η έν
νοια του βιβλίου, ή έστω των πολλών βιβλίων. Επιμένοντας στο κύριο θέμα, 
έχοντας υπόψη και τις μέχρι τώρα σχετικές εκθέσεις των ΤΕΙ, προτείνω το όλο 
ζήτημα ν ’ αντιμετωπιστεί πρακτικά και άμεσα. Όταν λέω πρακτικά και άμεσα, 
εννοώ ότι υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις που αναφέρονται στα ίδια πράγματα 
και περιέχουν λίγο πολύ τις ίδιες προτάσεις.

Προτείνω λοιπόν να συγκροτηθεί μια κεντρική επιτροπή σε επίπεδο υπουρ
γείου παιδείας με ευθύνη το ΙΤΕ η οποία βασιζόμενη και σ ’ αυτές τις εισηγήσεις 
θα προτείνει μια λύση πακέτο για τις βιβλιοθήκες. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει ν ’ 
αποτελείται από δύο ειδικούς καθηγητές βιβλιοθηκονομίας και από δύο ή τρεις 
εκπροσώπους του υπουργείου που γνωρίζουν το θέμα αυτό. Θα μπορούσα αν 
χρειαζόταν να προτείνω και συγκεκριμένα άτομα για την επιτροπή.

Με τον ίδιο τρόπο που ενήργησε στην περίπτωση του κτιριακού προγράμμα
τος κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει το υπουργείο παιδείας για το θέμα, «βιβλιοθή
κες των ΤΕΙ». Η κεντρική επιτροπή θα συγκεντρώσει τις ανάγκες, θα τις αξιολο
γήσει και θα προβεί στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την επίλυση του προβλή
ματος π.χ. θα καθορίσει τις θέσεις των βιβλιοθηκονόμων που απαιτούνται για 
στελέχωση όλων των βιβλιοθηκών, τα προγράμματα (SOFTWARE) μηχανοργά
νωσής τους ακόμη και τη βασική τους επίπλωση. Μπορεί να προβεί σε διαγωνι
σμό με έκπτωση επί τιμών καταλόγου προκειμένου να διασφαλίσουν τα ΤΕΙ μια 
«συνεχή ροή» βιβλίων, κατά το πρότυπο που εφάρμοσε το ΤΕΙ Ηρακλείου. Θα 
πρέπει να υπάρξει κατά τη γνώμη μου ένα έτος συγκεκριμένης ενεργοποίησής 
του υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση, για να λυθεί το πρόβλημα σύντομα. 
Διαφορετικά η συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω απ’ το ίδιο θέμα και ενδεχομέ
νως δεν θάχουμε αξιόλογα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.
κ. Καζάζης

Σχετικά με το ερώτημα το οποίο έθεσε ο κ. Πρόεδρος εάν θα εξακολουθή
σουμε να έχουμε την άποψη για ένα βιβλίο - κορμό ανά γνωστικό αντικείμενο ή 
όχι, θα ήθελα να πω, ότι η επίσημη θέση, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή 
στο υπουργείο παιδείας κι όπως έχει εκφρασθεί στον απολογισμό του υφυπουρ
γού που κυκλοφόρησε τώρα με τη καινούργια χρονιά, είναι ότι θα προχωρήσουμε 
προς το θεσμό των βιβλιοθηκών, έτσι ώστε να συγχρονιστούμε, σύμφωνα και με 
τα διεθνή πρότυπα.

Νομίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που χορηγούμε βιβλία μ’ 
αυτό το σύστημα, δηλαδή γράφουνε κάποιοι καθηγητές βιβλία και τα δίνουν 
στους σπουδαστές τους. Η επίσημη θέση, που είναι και η δική μου γνώμη, είναι 
ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό προς το θεσμό των δανειστι
κών βιβλιοθηκών. Βεβαίως βραχυπρόθεσμα προκύπτει το θέμα να υπάρχει κι ένας 
οδηγός, ένα βιβλίο - οδηγός ή ενδεχομένως να υπάρχουν και οι σημειώσεις - 
οδηγός που θα χρειασθεί να χρησιμοποιεί κάθε σπουδαστής. Σ’ αυτή την περί
πτωση ενδεχομένως και η πρόταση όπως την ανέφερε ο κ. Μπούρας και ο κ. 
Κωτσάκης, που νομίζω συμπίπτουν, μπορεί αυτή τη στιγμή να βαδίσει, δηλαδή 
να έχουμε ένα βιβλίο - κορμό κατ ’ αρχάς, που να επεκταθεί ενδεχομένως και σε 
σημειώσεις - κορμό κι από κει και πέρα με το σύστημα των δανειστικών βιβλιο
θηκών να μπορέσουμε να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα.

/
κ. Νιονάκης - ΤΕΙ Ηρακλείου

Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την χορήγηση και διάθεση των βιβλίων στους 
σπουδαστές μας.

Τα βιβλία του ΟΕΔΒ, του υπουργείου Παιδείας μοιράζονται δωρεάν στους 
σπουδαστές. Αυτό γίνεται σ ’ όλα τα ΤΕΙ. Επιπλέον εμείς φροντίζουμε να είναι τα 
κοστολογημένα βιβλία σε λογικές τιμές, για να μπορούν οι σπουδαστές μας να τα 
προμηθευτούν από τη βιβλιοθήκη με τον τρόπο του δανεισμού. Αυτό αφορά ορι
σμένα μαθήματα. Μεριμνούμε όμως να υπάρχουν βιβλία και για τα άλλα μαθήμα
τα, τα οποία οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο αναγνωστήριο. 
Γενικά, τους παρέχει τη δυνατότητα να ανατρέξουν στη βιβλιογρφία που τους 
ενδιαφέρει.

Με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης μπορούμε να λύσουμε και ένα άλλο πρό
βλημα. Μπορούμε να διαθέσουμε στους σπουδαστές για χρήση, βιβλία, που δεν 
τα βρίσκουν στην αγορά. Φέρω εδώ ενδεικτικά το βιβλίο «Εργατικό δίκαιο» του 
Λαναρά και το βιβλίο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών» του Λεοντάρη. Πρό
κειται για περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δηλ. 
δεν υπήρχε άλλο βιβλίο εκτός του κ. Λεοντάρη στην αγορά που θα μπορούσε να 
καλύψει το πρόγραμμα.

κα Κακούρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Θεσσαλονίκης

Θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να 
συμφωνήσουμε καταρχήν σε μια θέση, ότι οι βιβλιοθήκες είναι απαραίτητες για 
τα ΤΕΙ και γενικά για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ό τι χωρίς βιβλιοθήκες δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν τα ΤΕΙ. Βέβαια έχουμε ορισμένες δεσμευτικές προς 
το παρόν παραμέτρους, όπως είναι το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας 
και η μέθοδος διδασκαλίας. Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι οι καθηγητές μπαίνουμε 
στην αίθουσα ανοίγουμε τις σημειώσεις μας και τις διαβάζουμε και δε δίνουμε 
τίποτα περισσότερα στους σπουδαστές. Η όλη στάση, δηλαδή, του καθηγητή στο 
μάθημά του, όσον αφορά τη χρήση της βιβλιοθήκης, είναι πάρα πολύ σημαντική



και καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των βιβλιοθηκών. Η βιβλιοθήκη 
μπορεί να λειτουργήσει σε τρία επίπεδα:

Πρώτο, να έχουμε μία βιβλιοθήκη η οποία θα είναι απλώς κέντρο διερχομέ- 
νων, θα υπάρχουν κάποιες σημειώσεις, θα τις δανείζονται οι σπουδαστές και θα 
φεύγουν χωρίς να χρησιμοποιούν πραγματικά τη βιβλιοθήκη.

Δεύτερο, μπορεί να λειτουργήσει με το σύστημα που λειτουργούν αρκετές 
βιβλιοθήκες στο εξωτερικό, να μην υπάρχουν δηλαδή, συγκεκριμένες σημειώσεις 
ή μόνο ένα βιβλίο για ένα μάθημα, αλλά να υπάρχουν δύο τρία βιβλία τα οποία 
θα είναι κρατημένα ON RESERVE. Και πάλι όμως, οι σπουδαστές θα μπαίνουν 
στις βιβλιοθήκες, θα παίρνουν μόνο το συγκεκριμένο βιβλίο και θα φεύγουν. Το 
τρίτο επίπεδο διδασκαλίας και χρήσης βιβλιοθήκης είναι η ανεξάρτητη, αυτόνο
μη μελέτη όπου το μάθημα γίνεται με τη μορφή σεμιναρίων, εργασιών κ.λπ. 
Έτσι είναι εντελώς απαραίτητη η ύπαρξη της βιβλιοθήκης.

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι η όλη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα καθορίζει και τη μορφή που θα έχει η βιβλιοθήκη. Ορισμέ
να ερωτηματικά στα οποία θα πρέπει ν ’ απαντήσουμε είναι ίσως πόσες φορές 
εμείς οι ίδιοι οι καθηγητές χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη, πόσες φορές μέσα 
στο μάθημά μας μνημονεύουμε τίτλους βιβλίων και παρακινούμε έτσι τους σπου
δαστές να τα διαβάσουν, πόσες φορές μιλάμε σ ’ ένα μάθημα για κάτι συγκεκριμέ
νο, δίνουμε κάποια κίνητρα και περιμένουμε στο επόμενο μάθημα, στην επόμενη 
συνάντηση που θα έχουμε με τους σπουδαστές μας, να ερευνήσουν, να βρουν 
αυτά τα κείμενα στα οποία τους παραπέμψαμε και να ’ρθουν να κάνουμε μια 
συζήτηση. Πιστεύω ότι όλη αυτή η γενική τοποθέτηση και φιλοσοφία μας θα 
καθορίσει και του στόχους που θα πρέπει να έχει μια βιβλιοθήκη στο ΤΕΕ

Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ειδικοί, δηλαδή να εξυ
πηρετούνται οι ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος να εξυπηρετείται η ανά- 
γκη για έρευνα κυρίως από μέρους των καθηγητών, σιγά σιγά και των σπουδα
στών, αλλά να εξυπηρετείται και η ανάγκη που υπάρχει για μια γενικότερη πολι
τιστική κατάρτιση των σπουδαστών. Δηλαδή να μην βλέπουμε μόνο το εξειδι- 
κευμένο σκέλος της παιδείας που είναι ήδη εξειδικευμένη στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε και κάτι περισσότερο, θέματα 
γενικού προβληματισμού, κοινωνικού, πολιτικού, φιλοσοφικού, λογοτεχνίας, 
ψυχαγωγίας, ειδικών ενδιαφερόντων των σπουδαστών, τα οποία δεν εκφράζονται 
και δεν ικανοποιούνται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα των σουδαστών. 
κ. Ε. Σουλικιάς, Βιβλιοθηκονόμος, ΤΕΙ Λάρισας

Σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε αν θα υπάρχουν πολλά βιβλία ή ένα βι
βλίο, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τις Βιβλιοθήκες του εξωτερικού. 
Εκεί υπάρχει η πρακτική των πολλών βιβλίων για κάθε διδασκόμενο μάθημα. 
Ωστόσο οι Βιβλιοθήκες δεν διαθέτουν ένα τόσο μεγάλο αριθμό αντιτύπων για 
κάθε μάθημα, που να καλύπτει όλους τους σπουδαστές. Εκεί υπάρχουν οι ομάδες 
εργασίας. Οι σπουδαστές είναι συνηθισμένοι να εργάζονται μέσα στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης, να δανείζονται τα βιβλία για 10 - 15 μέρες και να τα επιστρέφουν 
έγκαιρα.

Πιστεύω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να βαδίσουμε τον προβληματισμό μας και 
ν ’ αναζητήσουμε τις λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν ή που τυχόν θα 
υπάρξουν. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, ότι θα ακολουθήσουμε την 
πρακτική των πολλών βιβλίων ή του ενός βιβλίου εφόσον πρώτα δεν έχουμε μά
θει τους σπουδαστές να εργάζονται μέσα στη Βιβλιοθήκη και να επιστρέφουν 
έγκαιρα τα βιβλία, για να υπάρχουν βιβλία και για τους άλλους.

Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται και με θέματα οργάνωσης των βιβλιοθηκών, 
για την εξέταση των οποίων θα ήταν σκόπιμο, κατά τη γνώμη μου, να οριζόταν 
μια επιτροπή από ειδικού του υπουργείου και από καθηγητές βιβλιοθηκονομίας.

κ. Βακαλιός
Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το ερώτημα. Ότι λέμε για το βιβλίο δεν είναι 

ξεκομένο από το πρόβλημα της βιβλιοθήκης. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει για 
τη βιβλιοθήκη η χρήση τους ενός ή των πολλών βιβλίων στην εκπαίδευση. Δη
λαδή τι είδος βιβλιοθήκη χρειάζεται για τη μια και τι για την άλλη περίπτωση. 
Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ειδικές αναλύσεις για ν ’ αποδείξει κανείς οτι το ένα 
και μοναδικό βιβλίο για κάθε μάθημα σημαίνει ουσιαστικά την κατάργηση της 
βιβλιοθήκης γιατί απλούστατα θα αρκούσε μια υπηρεσία προμήθειας και διανο
μής των βιβλίων.

κ. Νιφλής ΤΕΙ Λάρισας
Ευχαριστώ τον κ. Βακαλιό, για τη διευκρίνηση, που έκανε. Αυτή τη στιγμή 

καλούμαστε όλοι να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τον σκοπό της βιβλιοθήκης 
στα Τ.Ε.Ι.

Αυτός ο σκοπός έχει πολλούς επί μέρους τομείς. Ενας τομέας είναι η κάλυ
ψη αναγκών των σπουδαστών. Και ένας άλλος η κάλυψη αναγκών της ευρύτερης 
κοινωνίας, του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχει το συγκεκριμένο 
Τ.Ε.Ι. Πρόκειται λοιπόν για ένα αρκετά ευρύ φάσμα αναγκών τις οποίες η Βι
βλιοθήκη οφείλει να καλύψει.

Υπάρχει όμως και μια άλλη αντιμετώπιση του θέματος που θέλει τη βιβλιοθή
κη να λειτουργεί και ως «αναγνωστήριο» ή ως «αναγνωστήριο με δανειστικό τμή
μα για τους σπουδαστές». Με αυτή την άποψη δεν θ ’ ασχοληθώ.

Σχετικά με το ερώτημα «ένα ή περισσότερα βιβλία για κάθε μάθημα» θέλω να 
πω τα εξής: Τάσσομαι κατηγορηματικά με την άποψη ότι ο διδάσκων, σύμφωνα 
με το νόμο για τα Τ.Ε.Ι. έχει το δικαίωμα, εφόσον έχει επιλεγεί για τη διδασκα
λία ενός (ή περισσοτέρων) μαθημάτων, να το διδάξει με δική του ευθύνη. Μπορεί 
επομένως να δώσει σημειώσεις στους σπουδαστές του.

Στις σημειώσεις του ο διδάσκων μπορεί να προτείνει με δική του ευθύνη 
βιβλιογραφία την οποία οι σπουδαστές θα αναζητήσουν. Ομως τίθεται το ερώ
τημα: που θα αναζητήσουν οι σπουδαστές αυτή τη βιβλιογραφία; Το πιο εύκολο, 
το πιο απλό και το ολιγότερο δαπανηρό είναι να την αναζητήσουν στη βιβλιοθή
κη του Τ.Ε.Ι. η οποία είναι κατάλληλα οργανωμένη και έχει επάρκεια πληφορια- 
κού υλικού για την ικανοποίηση αυτού του είδους των αναγκών.



Αν δεχτούμε την άποψη να δώσουμε ένα μόνον «σύγγραμμα» για κάθε γνω
στικό αντικείμενο, τότε περιορίζουμε την ελευθερία του διδάσκοντος σε αντίθεση 
προς το γράμμα και προς το πνεύμα του νόμου 1404/1983, και τη δυνατότητα των 
σπουδαστών να ανατρέξουν και σε άλλες πηγές για την ολοκλήρωση των γνώσε- 
ών τους στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Νομίζω, ότι σ ’ αυτή την φάση της συζήτησης δεν έχω να προσθέσω τίποτε 
άλλο. Όταν προχωρήσει η συζήτηση, θα αναφερθώ και στα οργανωτικά θέματα 
της βιβλιοθήκης.

κ. Μακεδόνας ΤΕΙ Κοζάνης

Προσωπικά έχω την αίσθηση ότι ο θεσμός του ενός βιβλίου είναι αντιεκπαι- 
δευτικός, γιατί ξέρουμε τις συνέπειες από την άποψη κυρίως της πόλωσης της 
προσοχής του σπουδαστή. Γιατί το ένα βιβλίο δεν περιγράφει μόνο ελλειπώς το 
όποιο γνωστικό αντικείμενο, όπως είναι μοιραίο, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα 
γενικότερο φρένο στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών. Δηλαδή θέλω να πω ότι ή θα 
πούμε ναι στο θεσμό του ενός βιβλίου και άρα πρέπει να παραιτηθούμε από την 
προοπτική ανάπτυξης των Βιβλιοθηκών ή θα πούμε ναι στην ανάπτυξη των βι
βλιοθηκών και θ ’ απορρίψουμε το θεσμό του ενός βιβλίου.

Όμως πέρα από τα γενικότερα προβλήματα που όλοι λίγο - πολύ ανέπτυξαν 
μέχρι τώρα, σαν εκπαιδευτικοί που είμαστε νομίζω ότι έχουμε να λύσουμε ένα 
συγκεκριμένο άμεσο πρόβλημα. Το πρόβλημα της εδώ και τώρα εξασφάλισης 
έστω και ενός συγγράμματος για τους σπουδαστές, στα αντικείμενα στα οποία δέν 
έχομε καθόλου βιβλία. Και με την έννοια αυτή, πρόσεξα κάπως ιδιαίτερα την 
εισήγηση του κ. Κωτσάκη και του κ. Καζάζη που συνθέτοντας τις δύο απόψεις 
μάλλον υποστήριξαν αυτό που υποστηρίχθηκε στο διήμερο που έγινε στο ΤΕΙ 
Κοζάνης πέρυσι και που αυτή τη στιγμή υποστηρίζω κι εγώ. Ό τι δηλαδή αυτό 
που πρέπει να γίνει στη σημερινή συγκυρία είναι η μετάφραση κάποιων κλασι
κών ανα αντικείμενο βιβλίων που μπορεί να κυκλοφορούν σ ’ όλο τον κόσμο, 
εφόσον βεβαίως ανταποκρίνονται στο επίπεδο των σπουδών που εμείς θέλουμε να 
περάσουμε στα ΤΕΙ.

κ. Πλέσσας

Και εγώ κύριε Πρόεδρε, πιστεύω για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν από 
τον κ. Καζάζη και από τον κ. Κωτσάκη στην απαραίτητη ύπαρξη ενός βιβλίου 
κορμού αλλά και άλλων βιβλίων πάνω στο αντικείμενο.

κ. Αντωνόπουλος ΤΕΙ Πάτρας

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι περιορίζουμε σημαντικά το θέμα, όταν συζητώ
ντας για τις βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στο διδακτικό 
βιβλίο. Είναι κάτι που το αναφέρω και στη γραπτή μου εισήγηση. Δεν πρόκειται 
μόνο για το διδακτικό βιβλίο, αλλά για τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική και 
για το στυλ της εκπαίδευσης στα ΤΕΙ. Το θέμα που συζητάμε έχει σχέση και με 
το ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων και τις απαιτήσεις που προβάλλουμε

απέναντι στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους σπουδαστές. Προβάλλουμε απέ
ναντι στους εκπαιδευτικούς αξιώσεις απλά και μόνο διδακτικές, δηλαδή τη σω
στή μεταφορά των γνώσεων, ή έχουμε και αξιώσεις που αφορούν την προαγωγή 
της νέας γνώσης, δηλαδή την έρευνα, κ.λπ.

Αναφερόμενος τώρα στο διδακτικό βιβλίο, θα ήθελα να διατυπώσω ορισμέ
νες σκέψεις —μολονότι, όπως κρίνω εγώ, δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε σαφή 
απάντηση σχετικά με την πρόταση για ένα ή για περισσότερα βιβλία.

Γνώρισμα των ΤΕΙ είναι ότι εφαρμόζουν μια κατευθυνόμενη προσανατολι
σμένη εκπαίδευση. Πράγμα που καθιστά κατ ’ αρχήν απαραίτητη την ύπαρξη 
ενός συγγράμματος οδηγού. Αλλο τόσο που για την ποικιλία των αντικειμένων 
που διδάσκονται στα ΓΕΙ δεν είναι εύκολο να βρεθεί η απαραίτητη βιβλιογραφία. 
Αυτό αφορά περισσότερο τα αντικείμενα που προσαρμόζονται στο τοπικό, περι
φερειακό επίπεδο— είναι και αυτό ένα από τα γνωρίσματα των προγραμμάτων /  
των ΤΕΙ.

Τα προγράμματα είναι φτιαγμένα όπως όλοι ξέρουμε, ειδικά για τα ΤΕΙ. Κι 
αφού είναι φτιαγμένα ειδικά για τα ΤΕΙ, πρέπει να δοθεί κάποιο πλαίσιο του 
μαθήματος, διότι διαφορετικά δεν ξέρω πως μπορεί να εξασφαλίσουμε ένα επιθυ
μητό επίπεδο σπουδών. Παρόλ’ αυτά όμως μπορεί να υπάρχει και ευρύτερη βι
βλιογραφία στη διάθεση των σπουδαστών μέσα από τις βιβλιοθήκες. Γνώμη μου 
είναι λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχει βοήθημα για τους σπουδαστές, τουλάχιστον 
στη φάση που περνάνε τώρα τα ΤΕΙ.

Βέβαια σε μια συνολική θεώρησή του το θέμα των βιβλιοθηκών στα ΤΕΙ 
πρέπει ν ’ αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της ευρύτερης αντίληψης που στην αρχή 
της παρέμβασής μου υπαινίχθηκα. Δηλαδή ένα θέμα που σχετίζεται με το στυλ 
εκπαίδευσης που επιλέγουμε, με τα προγράμματα των σπουδαστών, με το πρό
βλημα της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων και τα μεγέθη των 
ωρών παρακολούθησής τους, και με ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία πιστεύω 
ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη.

κ. Κοτσιγιάννης ΤΕΙ Χαλκίδας

Ένα ή πολλά βιβλία για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Αυτό είναι το ερώτημα. 
Το ερώτημα αυτό για να απαντηθεί σωστά θα πρέπει πρώτα να δούμε πως θα 
λειτουργήσει η εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρησιμοποίηση ενός ή πολλών 
βιβλίων.

Η προσωπική μου άποψη θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής:
Ένα βιβλίο οδηγός όπως ανέφερε και ο κ. Καζάζης, το οποίο μπορεί να 

είναι και ξενόγλωσσο· το καλύτερο, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο ελληνικό. Τώρα 
σχετικά με τις σημειώσεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ενδεικτικές του μαθή
ματος και ότι θα μπορούσαν να ληφθούν και ως κριτήριο αξιολόγησης του εκ
παιδευτικού, για την προώθησή του, ως επιστήμονα σχετικά με το αντικείμενο. 
Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί και ένα βιβλίο εμπορίου που ο εκπαιδευ
τικός προτείνει.

Αυτά σ ’ ότι αφορά το πλαίσιο βιβλίου - οδηγού. Παράλληλα όμως κάθε



τμήμα θα πρέπει να προτείνει στο ΤΕΙ την προμήθεια βιβλίων ανά γνωστικό 
αντικείμενο, για τη βιβλιοθήκη. Πέρα απ’ αυτά θα πρέπει να υπάρχει διεθνής ή 
ελληνική αρθρογραφία για κάθε γνωστικό αντικείμενο, αλλά και φωτοτυπημένο 
υλικό (άρθρα κ.λπ.) από τα έγκυρα κλαδικά περιοδικά του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να διαθέτει η βιβλιοθήκη ειδικευμένα πε
ριοδικά για όλους τους κλάδους.

Η διασύνδεση της βιβλιοθήκης με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και με 
άλλες βιβλιοθήκες των ΤΕΙ ή και των ΑΕΙ, ακόμα και με το διεθνή χώρο είναι 
κάτι που επίσης πρέπει να επιδιωχτεί. Αυτές οι σκέψεις κινούνται προς την κατεύ
θυνση της μάθησης με πολλά βιβλία.

Πως επιτυγχάνεται ένα τέτοιο πράγμα;
Πρώτον με τη δημιουργία μιας επιτροπής, η οποία θα εξετάσει το σύνολο 

των βιβλιοθηκών των ΤΕΙ, θα απογράψει τι βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τα ΤΕΙ και θα προτείνει την αγορά βιβλίων σε πανελλαδικό επίπεδο που 
απαιτούνται για τη δημιουργία δανειστικών βιβλιοθηκών.

Δεύτερο βήμα θα είναι κάθε τμήμα να προτείνει στα ΤΕΙ να γίνουν συνδρο
μητές στα διάφορα ξένα περιοδικά του κλάδου τα οποία θα εμπλουτίσουν τη βι
βλιοθήκη.

Πιστεύω ότι αυτές οι δύο προσωπικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμβάλ
λουν στην επίλυση του θέματος. Είναι επίσης σημαντικό το αναγνωστήριο να 
εξυπηρετεί όχι μόνο τους σπουδαστές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

κ. Βρυζίδης ΤΕΙ Πειραιά
Θα εντοπίσω το πρόβλημα, όπως πολλοί συνάδελφοι εδώ στο θέμα της μορ

φής της διδασκαλίας. Σήμερα έτσι όπως είναι δομημένη η εκπαίδευση στα ΤΕΙ 
δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί ο θεσμός των πολλών βιβλίων. Σήμερα η 
μετάδοση της γνώσης και η σχέση καθηγητή - σπουδαστή είναι τυποποιημένη. Η 
γνώση μεταδίδεται από τον καθηγητή, και οι σπουδαστές έρχονται στις εξετά
σεις, στην πρόοδο. Εξετάζονται και αυτό είναι όλο. Δύο ανασταλτικοί παράγο
ντας είναι καθοριστικοί γι ’ αυτήν την κατάσταση. Πρώτον ότι εμείς οι εκπαιδευ
τικοί ίσως δεν είμαστε ενημερωμένοι στις σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης. Γ ι’ 
αυτό προτείνω το υπουργείο να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα ενημέρωσης. 
Δεύτερος ανασταλτικός παράγοντας είναι ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών που 
έχει κάθε τμήμα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας καθηγητής να εφαρμόσει στα 
ΤΕΙ άλλη μορφή διδασκαλίας παρά μόνο την τυποποιημένη. Δεν μπορεί αυτό που 
γίνεται, ας πούμε, στην πτυχιακή εργασία να το κάνει σε έναν τομέα του μαθήμα
τος. Κάτι τέτοιο αντικειμενικά είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να ’χει συνεργασία με 
τους σπουδαστές ο καθηγητής όταν έχει 70 - 80 σπουδαστές ανά τμήμα, διδάσκει 
20 ώρες την εβδομάδα σε 5 τμήματα, (δηλαδή συνολικά διδάσκει σε 300 - 350 
σπουδαστές). Με τέτοιες συνθήκες διαφορετικά δεν γίνεται. Εκεί είναι το πρό
βλημα. Με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για τη χρήση πολ
λών βιβλίων μόνο σε σχέση με την πτυχιακή εργασία ή για οτιδήποτε άλλο, 
αλλά να μιλάμε για πολλά βιβλία στα μαθήματα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό

είναι ουτοπία. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που πρέπει να βελτιωθούν, πολύ γρη
γορότερα. Και κατόπιν να βαδίσουμε στην εισαγωγή των θεμάτων πολλών βιβλί
ων, που συμφωνώ κι εγώ ότι αυτό πρέπει ν αγίνει κάποια στιγμή για να μπορούμε 
να λέμε ότι έχουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως αυτός δεν γίνεται σήμερα 
ούτε στα πανεπιστήμια. Και στα Πανεπιστήμια η γνώση είναι τυποποιημένη, και 
η μετάδοσή της γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπου γίνεται και σε μας. Δυστυχώς 
αυτή είναι η κατάσταση. Τίποτε άλλο.

κ. Κ. Παπαθεοδοσίου
Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω κι εγώ τη γνώμη μου, την 

οποία γνωρίζετε, βέβαια οι περισσότεροι. Πολλές φορές είχα την ευκαιρία να 
την αναπτύξω στα πλαίσια των συζητήσεων του επιστημονικού συμβουλίου του 
Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Όπως γνωρίζετε όλοι από σας εγώ πι- , 
στεύω ότι οι προπτυχιακές σπουδές στα ΤΕΙ και στα ΑΕΙ είναι ουσιαστικά μια 
επέκταση των σπουδών του δευτεροβάθμιου επίπεδου. Δηλαδή το πανεπιστήμιο 
και το ΤΕΙ με τη μαζικοποίηση, που τα χαρακτηρίζει, αλλά και για άλλους λό
γους, δεν αποσκοπεί πια στο να παράγει τα διευθυντικά στελέχη, στο να παράγει 
δηλαδή εκείνους που πρόκειται ν ’ αποφασίσουν και πρέπει να ’χουν προχωρημέ
νες γνώσεις αλλά και προπάντων, δυνατότητα αυτόνομης εργασίας. Πιστεύω, ότι 
τα τρία χρόνια στο ΤΕΙ και ένα πολύ μεγάλο μέρος των ετών στο πανεπιστήμιο, 
αποσκοπούν στο να μεταφέρουν απλές γνώσεις, όπως είπε και προηγουμένως ο 
αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά, από τον διδάσκοντα στον διδασκόμενο, γνώσεις 
που δεν επιτρέπουν, λόγω της μαζικοποίησης και της μορφής της διδασκαλίας 
και άλλων όπως είπα προηγουμένως γεγονότων, τίποτα περισσότερο να μεταφερ
θεί. Δηλαδή, δεν επιτρέπουν στα πλαίσια του μαθήματος, όπως αυτό γίνεται, να 
μεταφερθεί στον σπουδαστή, η ικανότητα της συλλογής στοιχείων από βιβλιοθή
κη ή της χρήσης πολλαπλών πηγών. Έτσι τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια πιστεύω, 
ότι έχουν πλέον άλλες προτεραιότητες και πολλοί από μας θα πρέπει να ξεχά- 
σουν αυτά που κάποτε ήξεραν, που είδαν, που συμμετείχαν όταν σπούδαζαν. Τότε 
το Πανεπιστήμιο ήταν το Πανεπιστήμιο της ελίτ, αποσκοπούσε στο να φτιάξει 
ανθρώπους, που θα κάνουνε καριέρα πάνω από το μέτριο. Τώρα απλώς κοινωνι
κοποιεί τους νέους, τους κρατά δηλαδή μερικά χρόνια ακόμα στο σχολείο να 
ωριμάσουν, τους δίνει μερικές συμπληρωματικές γνώσεις και τίποτα παραπάνω. 
Οι άνθρωποι που πρόκειται ν ’ αποφασίζουν θα προέρχονται μια ματιά στις 
αγγελίες των εφημερίδων το βεβαιώνει αυτό— από τις μεταπτυχιακές σπουδές 
(που δυστυχώς μόλις τώρα έχουν ξεκινήσει στη χώρα μας) και που μέχρι τώρα 
αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από σχολές του εξωτερικού. Έτσι αυτή η θεώ
ρηση, που έχω εγώ, στο επίπεδο που την είπα, με καθοδηγεί στο να παίρνω θέσεις 
σε διάφορα επιμέρους προβλήματα. Θα θυμάστε, όσοι είσαστε στην ημερίδα της 
Κοζάνης, που είπα ότι εγώ είμαι υπέρ της συνέχισης της πριμοδότησης των δύο 
βαθμών, των δύο μονάδων, γιατί αυτό απλώς διευκολύνει τους σπουδαστές να 
τελειώσουν κάποτε. Γιατί και η κοινωνικοποίηση, η παραμονή στα ΤΕΙ, δεν 
μπορεί να είναι, χρονικά απεριόριστη, μιας και η απόκτηση ειδικών γνώσεων 
κ.λπ. είναι σε δεύτερη προτεραιότητα.



Το ίδιο πράγμα, η ίδια θεώρηση που είπα προηγουμένως, με οδηγεί στο να 
δέχομαι, ότι πρέπει να υπάρχει ένα μόνο βοήθημα και ότι δεν χρειάζονται κε
ντρικές βιβλιοθήκες στα TEL Και δεν χρειάζονται κεντρικές βιβλιοθήκες στα 
ΤΕΙ διότι δεν προσφέρουν τίποτα σ’ αυτήν ακριβώς τη διαδικασία που έχει επι- 
λεγεί, στη μετάδοση δηλαδή εγκυκλίων, ουσιαστικά, γνώσεων. Όπως είχα τη 
δυνατότητα να αναπτύξω και στα πλαίσια του επιστημονικού συμβουλίου, εγώ 
πιστεύω, ότι πρέπει να υπάρξουν σπουδαστήρια σε επίπεδο τμήματος, όπου θα 
υπάρχουν βιβλία για τους διδάσκοντες και για τους σπουδαστές, που εκπονούν 
πτυχιακή εργασία, αλλά και για τους σπουδαστές των προ y ραμμάτων εξειδίκευ- 
σης. Η λύση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήμτα. Ένα πλεονέκτημα είναι δε ότι τα 
βιβλία που θα αγοραστούν, με το όποιο κόστος, θα βρίσκουν και κάποιους που θα 
τα θέλουν και θα τα χειρίζονται. Μην περιμένετε από τους 25 χιλιάδες σπουδα
στές του ΤΕΙ Αθήνας να χειριστούν βιβλία της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας 
όπως μερικοί την φαντάζονται. Αυτό είναι δυνατόν στα πλαίσια της πτυχιακής 
εργασίας τους που μπορεί να χειρίζονται ορισμένα πράγματα, βιβλία, πρώτα απ’ 
όλα. Δεύτερον, όσον αφορά στα διδακτικά βιβλία, η παράλληλη καθιέρωση του 
ενός βιβλίου θα αναπτύξει την ελληνική βιβλιογραφία. Αυτή τη στιγμή πάρα 
πολλά μαθήματα, εξειδικευμένα, είναι ακάλυπτα από πλευράς ελληνικής βιβλιο
γραφίας. Π.χ. τα μαθήματα αεροστρόβιλοι, μηχανές μεγάλης ισχύος και πάει λέ
γοντας.

Σ’ αυτά τα μαθήματα και να θέλετε να ’χετε πολλαπλές πηγές στα ελληνικά 
αποκλείεται να τις βρείτε. Εκτός τούτου, η περίπτωση της αγοράς ξενόγλωσσων 
βιβλίων, με το μορφωτικό επίπεδο όσον αφορά τις ξένες γλώσσες των σπουδα
στών μας, είναι μάλλον εκτός τόπου και χρόνου. Ελάχιστοι σπουδαστές, εγώ το 
έχω εξακριβώσει αυτό, στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών, που τους δίνω βιβλιο
γραφία ξενόγλωσση, είναι σε θέση να τη χειριστούνε.

Μπορεί να γνωρίζουν μερικά αγγλικά σε επίπεδο τουριστικό, δηλαδή να συ- 
νεννοηθούνε, να μη χαθούνε σε κάποια ξένη χώρα ή να πιάσουν κάποια φιλία 
στην Ελλάδα, όμως δεν είναι σε θέση να χειριστούνε ξένη βιβλιογραφία. Πόσο 
μάλλον να αναγνώσουν και να αξιολογήσουν περιοδικά που αυτή τη στιγμή δί
δουν τα τελευταία πορίσματα της επιστήμης. Έτσι, με την πρότασή μου, πιστεύω 
ότι ξεπερνιούνται πολλά προβλήματα: Στελέχωσης, χώρου αξιοποίησης των πι
στώσεων και ούτο καθ’ εξής. Μικρές λοιπόν βιβλιοθήκες στα τμήματα, με εξει- 
δικευμένα βιβλία για τους λίγους χρήστες, ένα βιβλίο για τους πολλούς σπουδα
στές, ένα βιβλίο όμως που πρέπει να είναι καλά γραμμένο, όχι ο καθένας γράφει 
ότι διδάσκει. Μην ξεχνάτε ότι από τους 1600 μόνιμους εκπαιδευτικούς περίπου 
650 είναι απόφοιτοι των υποβαθμισμένων ΚΑΤΕΕ, που με κάποια σεμινάρια ήρ
θαν και μπήκαν και γίνανε καθηγητές εφαρμογών, και που τώρα στα πλαίσια της 
αυτονομίας, θα εκδίδουν τα βιβλία τους. Είναι δυνατόν και σ ’ αυτό το σημείο να 
δεχθούμε ότι κάθε διδάσκων θα γράφει το βιβλίο του. Λοιπόν, σ ’ αυτό το σημείο 
βέβαια είμαι ανοιχτός, δέχομαι οποιεσδήποτε συζητήσεις και θέλω να πω δύο 
πράγματα ακόμα.

Πρώτον: αμφιβάλλω αν η γραμμή του υπουργείου παιδείας είναι πλέον να

δημιουργηθούν βιβλιοθήκες. Αυτή ήταν μια έμπνευση του τέως υπουργού κ. Τρί- 
τση. Ο κ. Κωνσταντινίδης είχε ευθυγραμμιστεί και σωστά, με τον υπουργό, δεν 
νομίζω, ότι τώρα αυτή ισχύει. Τέλος, δεύτερο: το τι έκανε η διοίκηση, όταν ακό
μα ήμουν στο υπουργείο διευθυντής, είχαμε λοιπόν αποφασίσει να δώσουμε υπο
τροφίες σε 11 τελειόφοιτους σπουδαστές της βιβλιοθηκονομίας, με την υποχρέω
ση όταν θα γύριζαν από το εξωτερικό να τοποθετηθούν σε περιφερειακά ΤΕΙ και 
να εργαστούν εκεί για ένα μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. Σας πληροφορώ 
ότι κανείς ή ελάχιστοι, ένας ή δύο σπουδαστές, τελειόφοιτοι της βιβλιοθηκονο
μίας θελήσανε να πάνε στο εξωτερικό, να πάρουν εξειδίκευση και να πάνε σε 
περιφερειακό ΤΕΙ. Κάτι λοιπόν και σ ’ αυτό το σημείο συμβαίνει. Τώρα γιατί δεν 
πάνε είναι άλλη ιστορία. Επίσης, η διοίκηση, κεντρικά, τότε, είχε κάνει το εξής. 
Είχε βάλει τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ σ ’ ένα κατάλογο βασικών βιβλιοθηκών του 
Υπουργείου Παιδείας και στέλνοντο τότε σ ’ αυτές βιβλία που αγόραζε το Υπουρ
γείο Παιδείας. Τώρα το Υπουργείο Παιδείας δεν τα αγοράζει πια γιατί έχει μετα
φερθεί αυτή η αρμοδιότητα στα λύκεια και στα ΤΕΙ. Οι πιστώσεις δηλαδή είναι 
οι περισσότερες, εκεί. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

κ. Βακαλιός

Από ότι διαπιστώνω, το ζητούμενο είναι να συμφωνήσουμε σε κάποιες κα
τευθύνσεις για την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, πριν πάμε στον επόμενο κύκλο 
της συζήτησης για τις προτάσεις και πριν δούμε κάπως πιο αναλυτικό την πρό
ταση για τη λύση πακέτο, τη λύση του υπουργείου. Πρέπει να συμφωνήσουμε 
κάπου στις κατευθύνσεις.

Στη συζήτηση υπήρξε σαφήνεια σε ότι αφορά το θέμα των βιβλιοθηκών και 
από εκείνους που υποστηρίζουν την άποψη της διδασκαλίας με πολλά βιβλία και 
από εκείνους που υποστηρίζουν την άποψη για το ένα διδακτικό βιβλίο ή για το 
ένα βιβλίο κορμού με τα βοηθητικά. Επίσης ήταν σαφής και ο ευρύτερος ρόλος 
που επιφυλλάσσει για τη βιβλιοθήκη η μια και η άλλη άποψη.

Κατά τη συζήτηση θίχτηκε και το θέμα της κεντρικής βιβλιοθήκης που θα 
καλύπτει και ευρύτερες μορφωτικές ανάγκες, πέρα από τις αυστηρά εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα αυτό εντάχθηκε 
από τον κ. Παπαθεοδοσίου σε έναν ευρύτερο προβληματισμό που αναφέρεται 
στον εκπαιδευτικό επιστημονικό και στον κοινωνικό ρόλο της τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του πανεπιστημίου.

Ο κ. Παπαθεοδοσίου, αν κατάλαβα καλά, υποστηρίζει την άποψη ότι δεν 
χρειάζεται κεντρική βιβλιοθήκη με ευρύτερες μορφωτικές αρμοδιότητες, προ
βάλλοντας τον ισχυρισμό ότι σκοπός των πανεπιστημίων και της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν είναι να καταρτίζει σε μεγάλα μεγέθη ανθρώπους από τους 
οποίους θ ’ αναδειχτούν μετά οι επιστήμονες και οι ερευνητές, αλλά εξαρχής πρέ
πει να προσανατολιστεί σε μια εκπαίδευση η οποία χωρίζει τους φοιτητές σε δύο 
κατηγορίες, σ ’ αυτούς οι οποίοι θα γίνουν θα γίνουν ερευνητές επιστήμονες και 
στους άλλους οι οποίοι είναι φοιτητές μόνο για κοινωτικούς λόγους.



Πρόκειται για μια άποψη την οποία προσωπικά αδυνατώ ν ’ αποδεχθώ, όχι 
μόνο και όχι κυρίως για ιδεολογικούς λόγους. Δεν μπορώ ν ’ αποδεχθώ την άπο
ψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων που είναι σήμερα στα Πανεπιστήμια 
(και στα ΤΕΙ) είναι εκεί όχι επειδή μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του πανεπιστημίου ή του τριτοβάθμιου ιδρύματος απέναντι τους αλλά επειδή εί
ναι κατακτημένο πλέον αίτημα να φοιτούν σε μεγάλα μεγέθη οι νέοι στα πανεπι
στήμια και στα ΤΕΙ. Θεωρώ ατεκμηρίωτο τον ισχυρισμό ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των φοιτητών εξορισμού πρέπει ν ’ αποκλειστούν από την εξέλιξή 
τους σε επιστήμονες. Κι ούτε πιστεύω ότι ένας τέτοιος προσανατολισμός μπορεί 
να οδηγήσει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει τις με
ταπτυχιακές σπουδές για το μικρό τμήμα των φοιτητών που εξαρχής επιλέγουν να 
γίνουν επιστήμονες. Μετυπτυχιακές σποδές είναι δυνατές μόνο στην περίπτωση 
που υπάρχουν σοβαρές προπτυχιακές σπουδές για όλους. Προς την κατεύθυνση 
αυτή μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά η ανάπτυξη της έρευνας των εκπαιδευ
τικών.

Η έρευνα αναβαθμίζει την εκπαίδευση. Άλλο τόσο αν σ ’ αυτή συμμετέχουν 
και οι σπουδαστές. Τις θετικές εμπειρίες από την ερευνητική δραστηριότητα εκ
παιδευτικών τόνισαν πολλοί ομιλητές σε πρόσφατο συνέδριο στο Εθνικό Μετσό- 
βειο Πολυτεχνείο.

Οι επιπτώσεις της επίμαχης άποψης είναι πιο βαριές αν λάβει κανείς υπόψη 
του, ότι το αναγκαίο ερευνητικό δυναμικό —ελλείψει σοβαρών μεταπτυχιακών 
σπουδών στη χώρα μας— καταρτίζεται στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια μορφή 
εξάρτησης από εξωτερικά κέντρα που δεν αφορούν μόνο το μικρό τμήμα των 
επιστημόνων - ερευνητών, αλλά όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αποδεχόμενοι αυτή την άποψη κλείνουμε την προοπτική ανάπτυξης της τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης, για την οποία πιστεύω ότι 1) δεν μπορεί ν ’ αναπτυχθεί 
χωρίς το συνδυασμό της έρευνας με την εκπαίδευση, 2) δεν μπορεί ν ’ αναπτύξει 
τις μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς ν ’ αναπτύξει τις προπτυχιακές, με ίσα κριτήρια 
για όλους, σε μια αντίληψη που επιτρέπει ν ’ αναδειχθούν όσοι θέλουν ν ’ αναδει- 
χθούν στον επιστημονικό και τον τεχνολογικό τομέα, ή όπου αλλού (στην τέχνη 
κ.λπ.).

Βέβαια αυτή εδώ η σύσκεψη είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και δια
λόγου. Κανείς δεν θέλει να επιβάλλει την άποψή του. Έχει όμως χρέος να την 
διατυπώσει με σαφήνεια, προσκομίζοντας τα αναγκαία επιχειρήματα.

Ένα μεγάλο μέρος των επιχειρημάτων για την άποψη που εκπροσωπώ στο 
θέμα της σύσκεψης υπάρχει στο γραπτό κείμενο, το οποίο εξάλλου βασίζεται σε 
κάποιες μελέτες, σε κάποια πορίσματα μελετών και σε κάποιες τάσεις και κατευ
θύνσεις που υπάρχουν στο διεθνή χώρο.

Ωστόσο, με όλα αυτά δεν θεωρώ ότι εδώ κλείνει ο κύκλος των συζητήσεών 
μας για τα θέματα που θίχτηκαν. Αντίθετα πιστεύω ότι ανοίγει η συζήτηση.

Πάντως για την παρούσα σύσκεψη παραμένει ανοιχτό το πρόβλημα των κα
τευθύνσεων για τις βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ και το ρόλο τους. Πρέπει λοιπόν να 
υπάρξουν τοποθετήσεις και από τους επόμενους ομιλητές, στον κύκλο που ακο

λουθεί, σχετικά με το ερώτημα που αφορά την κατεύθυνση προς την οποία, κατά 
την άποψη του καθένα μας πρέπει ν ’ αναπτυχθούν οι βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ. Είναι 
αυτονόητο ότι με τις σημερινές τοποθετήσεις μας δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε 
κανέναν. Απλώς συζητούμε, ανταλλάσσομε απόψεις και γνωμοδοτούμε, κατά κά
ποιον τρόπο. Ούτε μπορεί κανείς από μας να υποσχεθεί ποιά από τις κατευθύν
σεις που προτείνονται θα εφαρμοστεί.

Υπάρχει βέβαια το ερώτημα: τι μπορεί να γίνει, με βάση τα σημερινά δεδομέ
να; Στο ερώτημα αυτό αρμοδιότεροι να μιλήσουν είστε εσείς. Εγώ θα ήθελα να 
πω μόνο ότι θα ήταν λάθος να προσαρμόζαμε την πολιτική μας για τις βιβλιοθή
κες και για το βιβλίο στα σημερινά δεδομένα της χώρας μας. Τα σημερινά δεδομέ
να της ελληνικής εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών 
επειδή δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της ίδιας της εκπαίδευσης. Δεν μιλώ για 
τους θεσμούς όπως εμφανίζονται μέσα από τους σχετικούς νόμους. Μιλώ για την 
εκπαίδευση καθεαυτή. Πρέπει ν ’ ανατραπεί η σημερινή κατάταση πραγμάτων για 
να υπάρξει προοπτική ανάπτυξης. Επομένως δεν πιστεύω ότι μπορούν να υπάρ
ξουν προτάσεις επιτελικού χαρακτήρα από αυτό το σώμα οι οποίες θα μπορούσαν 
να γίνουν με αναφορά στο εφικτό που υποδηλώνουν τα σημερινά δεδομένα. Κατά 
τη γνώμη μου η άποψη του εφικτού είναι αδιέξοδη για την ανάπτυξη της ελληνι
κής εκπαίδευσης.

Μόνο αν επιδιώξουμε το «ανέφικτο» μπορούμε να ελπίζουμε στην αλλαγή 
και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Μιλώ για το «ανέφικτο», που όμως δεν είναι 
ανέφικτο, να προσεγγίσουμε την εκπαίδευση από μια δυναμική και όχι από μια 
στατική οπτική. Γ ι’ αυτό δεν μπορώ να δεχτώ ως επιχείρημα για την αδυναμία 
της ν ’ αναπτυχθεί ότι πολλοί καθηγητές των ΤΕΙ είναι απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ. 
Επομένως και την πρόταση για την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών τη βλέπω να λει
τουργεί μέσα σε ένα αναπτυξιακό πλαίσιο στο οποίο η εκπαίδευση θα παίξει 
ουσιαστικό ρόλο. Αλλιώς δεν έχει νόημα να συζητούμε για την ανάπτυξη των 
βιβλιοθηκών.

κ. Μακεδόνας - ΤΕΙ Κοζάνης
Προσπάθησα να κωδικοποιήσω με λίγα λόγια όσα είπε ο κ. Παπαθεοδοσίου 

νωρίτερα. Αν κατάλαβα καλά είπε: 1) ναι στο θεσμό του ενός βιβλίου, 2) όχι στις 
κεντρικές βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, 3) ναι στις βιβλιοθήκες των τμημάτων. Κι όλα 
αυτά, λέει ο κ. Παπαθεοδοσίου, εξαιτίας της μαζικοποίησης της εκπαίδευσης που 
παρατηρείται στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οποίας τα 
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, δίνουν πλέον μάλλον εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και όχι επιστη
μονικές. Πραγματικά μπορεί να είναι έτσι.

Όμως εγώ θα έλεγα ότι δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ορισμένα πράγματα ως 
προς την παιδεία, αλλά το θέμα είναι πως θα τ ’ αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. 
Διότι αν πρόκειται να μιλάμε για εγκύκλιες γνώσεις, εγώ θα πρότεινα κάτι που θα 
είχε και λιγότερο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, να μετατρέπονταν δηλαδή 
σε λαϊκά πανεπιστήμια και λαϊκά ΤΕΙ τα ήδη υπαρκτά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μια λογική 
που πρέπει να απορρίψουμε. Και για να την απορρίψουμε. θα πρέπει ν ’ ανατρέ



ψουμε τη σήμερα υπαρκτή κατάσταση στα Ιδρύματα. Και νομίζω ότι αποπνέει 
ελιτισμό η άποψη ότι αυτοί που θα πλαισιώνουν στο μέλλον τις θέσεις που θα 
είναι σχετικές με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση και στην 
κοινωνία, θα πρέπει να προέρχονται από τα μεταπτυχιακά τμήματα. Όπως όμως 
είπε και ο κ. Βακαλιός, μεταπτυχιακά αντικειμενικά στην Ελλάδα δεν μπορούν να 
σταθούν σήμερα, γιατί δεν μπορούν να οικοδομηθούν πάνω σε άμμο. Και η άμμος 
ή τα θεμέλια τα γερά, είναι τα προπτυχιακά όπως και να το κάνουμε, κι αυτό δεν 
συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Άρα αν 
θέλουμε να μιλάμε για μεταπτυχιακά πρέπει πρώτα να δούμε τι γίνεται με τα προ
πτυχιακά, τα οποία πάντως δεν αναπτύσσονται με την εγκατάλειψη και με τη 
λογική, πως αυτά ό,τι ήταν να γίνουν έγιναν, αλλά αντίθετα μπορούν να προχωρή
σουν μόνο εφόσον η ανάπτυξή τους θεωρηθεί σαν μια κοινωνική και οικονομική 
αναγκαιότητα.

κ. Βρυζίδης - ΤΕΙ Πειραιά
Σχετικά με το θέμα της γενικότερης λειτουργίας της εκπαίδευσης η θέση μου 

είναι τελείως διαφορετική από τη θέση του κ. Παπαθεοδοσίου. Κι εγώ διαπίστω
σα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει το καθεστώς για το οποίο μίλησε ο κ. Παπαθεο
δοσίου. Όμως το πρόβλημα το εντοπίζω στο πως θα το ξεπεράσουμε. Πιστεύω 
ότι σε πρώτο πλάνο πρέπει να επιδιωχτεί η επιμόρφιοση, ο εμπλουτισμός σε γνώ
σεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα φέρει και την ώθηση για τις βιβλιο
θήκες και για όλα τα υπόλοιπα, παρά να ξεκινήσουμε ανάποδα, δηλαδή να ξεκινή
σουμε από τη δημιουργία βιβλιοθηκών που είναι προσανατολισμένες στη διδα
σκαλία με πολλά βιβλία. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι μια τέτοια τομή στις 
βιβλιοθήκες σημαίνει πολλά εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια για τα ΤΕΙ 
που αυτά πιστεύω ότι σ ’ αυτή τη φάση θα πρέπει να δοθούν σε άλλους τομείς.

Στους τομείς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην επιμόρφωση 
του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπάρχει μέσα στα ΤΕΙ, ενώ παράλληλα πρέ
πει να επιδιωχτεί η μείωση του αριθμού των σπουδαστών που παρακολουθούν 
κάποιο τμήμα, έτσι ώστε η διδασκαλία να μην γίνεται με τον τρόπο που γίνεται 
τώρα. Υπάρχουν δυνατότητες σε επίπεδο πτυχιακών εργασιών. Γίνονται άριστες 
πτυχιακές εργασίες στα ΤΕΙ. Αυτό αποδείχνει ότι πολλοί σπουδαστές ξέρουν να 
χρησιμοποιούν το βιβλίο. Ίσως κ. Παπαθεοδοσίου έχετε χρόνια να πάτε στα 
ΤΕΙ. Τώρα οι σπουδαστές που μας έρχονται ξέρουν αρκετά καλά, να χειρίζονται 
τη γλώσσα. Και είμαι βέβαιος ότι οι επόμενες γενιές και οι μεθεπόμενες, τα παι
διά μας θα πάνε καλύτερα. Εξάλλου πιστεύω ότι σε μια δεκαετία και το θέμα της 
δεύτερης, ξένης γλώσσας θα λυθεί στη χώρα μας. Δεν θα υπάρχει απόφοιτος της 
μέσης εκπαίδευσης που να μην ξέρει να χειρίζεται μια ξένη γλώσσα. Από τα 
πράγματα θα υποχρεωθούν όλοι να μάθουνε μια ξένη γλώσσα. Το πρόβλημα στο 
επίπεδο της εκπαίδευσης είναι ο σωστός προγραμματισμός. Τα εκατομμύρια ή τα 
δισεκατομμύρια που πιθανόν σκοπεύει το Υπουργείο να διαθέσει για τις βιβλιοθή
κες, εγώ θα έλεγα να τα διαθέσει σε άλλους τομείς που γίνεται εκπαίδευση στα 
ιδρύματα ούτως ώστε αυτή να γίνεται όπως πρέπει. Και να διαθέσει, σ αυτή τη

φάση, μόνο ένα μικρό ποσό για τις βιβλιοθήκες, κάνοντας έτσι ένα μικρό βήμα 
σ ’ αυτόν τον τομέα. Αυτή είναι η θέση μου.

A

κ. Κοτσίγιαννης
Ο κ. Παπαθεοδοσίου είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και εκπαιδευτικός, 

με μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αυτό είναι αναμφίβολο.
Αλλά αυτά που άκουσα, μου θύμισαν τις κουβέντες του Κωνσταντίνου του 

Τσουκαλά, που έλεγε ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΤΕΙ - ΑΕΙ είναι προ
θάλαμοι δημοσίων υπαλλήλων. Μα αυτό ακριβώς προσπαθούμε οι εκπαιδευτικοί 
να αποτρέψουμε. Το πρόβλημα μας είναι ν ’ αποτραπεί ο κίνδυνος μετατροπής 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συμπλήρωμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ο στόχος της εκπαίδευσης, των ΤΕΙ τουλάχιστον, δεν είναι κατά τη φτωχή μου 
άποψη να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μάθει 5 γλώσσες, ή μια 
ξένη γλώσσα για να πάει στο εξωτερικό να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά 
να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να βγάλουμε αποφοίτους οι οποίοι θα 
ενσωματωθούν γρήγορα στις διαδικασίες της παραγωγής.

Το ερώτημα λοιπόν, είναι ότι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε η εκπαιδευτική 
διαδικασία να τροποποιηθεί προς όφελος της γνώσης εκείνης που δεν προέρχεται 
από τον πίνακα αλλά από τη μελέτη, είτε βιβλίων του αντικειμένου τα οποία 
κανείς αναζητά στην βιβλιοθήκη του ιδρύματος του, ή στα συγγράμματα, ή στα 
διάφορα άρθρα, για τα οποία και αυτός μπορεί να ενημερωθεί, ο σπουδαστής 
εννοώ.

Ά ρα πρέπει ν ’ αλλάξει η εκπαιδευτική διαδικασία. Προϋπόθεση γ ι ’ αυτό 
είναι να μειωθεί ο χρόνος απασχόλησης του εκπαιδευτικού στο τριτοβάθμιο 
ίδρυμα, για να μπορεί να λειτουργήσει κι εκείνος μέσα σε μια συλλογική μονάδα 
όπως είναι μια βιβλιοθήκη.

κ. Παπαθεοδοσίου

Θα είμαι σύντομος κ. Προέδρε, αλλά εδώ έχω 3 -4  θέσεις τις οποίες πρέπει 
κατά τη γνώμη μου να αντικρούσω.

Πρώτον: Στο θέμα ότι είμαι ελιτιστής. Εάν την αξιοκρατία που πιστεύω τη 
θεωρεί κάποιος ελίτ, χαίρομαι που είμαι ελιτιστής.

Δεύτερον: Ακούστε! Για να ξαναγυρίσουμε πίσω στο να υπάρχει ένα πανεπι
στήμιο, όπως τα ’χουμε γνωρίσει, ή που υπάρχουν ακόμα σε ορισμένες χώρες, 
δηλαδή, αναπαραγωγής των διευθυντικών στελεχών. Ένα πανεπιστήμιο, για να 
χρησιμοποιήσω τη λέξη, Elit, αυτό είναι για μας στην Ελλάδα αδύνατον. Θα 
πρέπει να μειώσουμε στο έπακρο τον αριθμό εισακτέων, θα πρέπει να ξεκαθαρί
σουμε το προσωπικό των ΤΕΙ και ΑΕΙ και θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε τε
λείως διαφορετική βάση. Για την Ελλάδα είναι αυτό απαγορευτικό, γιατί μόλις 
μειώνεις τον αριθμό εισακτέων στο εσωτερικό αμέσως αυξάνεται ο αριθμός Ελλή
νων σπουδαστών που σπουδάζουν σε ξένες χώρες. Όποιος ξέρει τα στατιστικά 
στοιχεία μπορεί να το δει κάλλιστα: από τη στιγμή που αυξήθηκε ο αριθμός



σπουδαστών στο εσωτερικό μειώθηκαν και οι αιτήσεις για παροχή σπουδαστικού 
συναλλάγματος στην τράπεζα Ελλάδας.

Τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία λένε ότι μειώθηκαν οι αιτήσεις για παρο
χή συναλλάγματος για σπουδές στο εξωτερικό. Είναι γεγονός δυστυχώς, ακόμα 
ότι το ν ’ αποκτήσει κάποιος πανεπιστημικό πτυχίο σημαίνει για πολλούς ότι 
είναι κοινωνικά καταξιωμένος. Λοιπόν και γι ’ αυτό το λόγο μας είναι σχεδόν 
αδύνατον να αποκλείσουμε πολλούς νέους ανθρώπους να σπουδάσουνε στο τρι
τοβάθμιο χώρο, είτε είναι ΑΕΙ είτε ΤΕΙ. Τι πρέπει να κάνουμε όμως; Οι διευθυ
ντικές θέσεις στην οικονομία, στη διοίκηση, στις υπηρεσίες είναι μεταξύ 3% με 
5% του συνόλου. Αυτές τις διοικητικές θέσεις κάποτε τις καταλάμβαναν απόφοι
τοι του παλιού —θα θυμάστε— σχολαρχείου, μετά το Γυμνάσιο, μετά απόφοιτοι 
πανεπιστημίων. Σε κάποια φάση η μαζικοποίηση κάθε τέτοιου χώρου ανεβάζει τα 
STANDARDS και τώρα αυτές τις 3% με 5% διευθυντικές θέσεις θα τις παίρνουν 
αυτοί που ’χάνε μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι γεγονός αυτό. Επειδή δεν μπορού
με, λοιπόν, να κάνουμε τίποτα στον προπτυχιακό χώρο και επειδή πράγματι στον 
προπτυχιακό χώρο υπάρχει ένας αριθμός σπουδαστών που και από μόνοι τους, 
έστω και αυτοδίδακτοι, έστω και αν δεν τους βοηθάει ο δάσκαλός τους, γιατί 
βοηθήθηκαν από τη φύση με την δωρεά, που μπορεί να ’χουν, είτε γιατί βοηθή- 
θηκαν από τις κοινωνικές συνθήκες, γιατί ο πατέρας τους είχε π.χ. την δυνατότη
τα να τους κάνει μάθημα π.χ. αγγλικά, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αυτό το 3 
μέχρι 5% των σπουδαστών θα προχωρήσει και από μόνο του θα ξαναφτάσει στο 
σημείο να καταλάβει αυτές τις θέσεις του 3 με 5%. Το πρόβλημα είναι να δώσου
με την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους να μπορούν να λάβουν μέρος 
σ ’ αυτή τη διαδικασία. Εκεί κρίνεται η δημοκρατικότητα και η αξιοκρατία του 
συστήματος. Να μην είναι κλειστό. Θέλετε να σπουδάσετε στο τριτοβάθμιο χώ
ρο. Σπουδάστε όλοι! Αλλά μεταπτυχιακά θα κάνετε με εξετάσεις επιλογής. Κάπου 
θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η παιδεία να λειτουργεί 
μόνο για κοινωνικοποίηση των νέων. Θα πρέπει να λειτουργεί και για τη στελέ- 
χωση των προθημένων θέσεων.

Τρίτον: Λοιπόν όσον αφορά το κομάτι που αναφέρθηκε, ότι είναι υπάρχουσα 
κατάσταση αυτή που περιέγραψα. Δυστυχώς δεν είναι υπάρχουσα κατάσταση, 
υπολείπεται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στα τμήματα των ΤΕΙ βιβλιοθήκες 
τέτοιες που να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι σπουδαστές 
που θα ρθουν αργότερα για την εξειδίκευση. Σίγουρα δεν υπάρχουν, κι αν υπάρ
χουν υπάρχουν μόνο σε ορισμένα τμήματα και μόνο σε ορισμένα TEL Να τις 
φτιάξουμε τις βιβλιοθήκες αυτές! Από κει ν ’ αρχίσουμε! Αν κάποτε βελτιωθεί το 
επίπεδο στο δευτεροβάθμιο χώρο, αν κάποτε βελτιώσουμε ακόμα και τις δημοτι
κές σπουδές, την παροχή γνώσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπο
ρούμε να πάμε και σε μεγάλες βιβλιοθήκες όπως τις θέλετε. Αλλά δεν πρόκειται 
να γίνει εύκολα αυτό. Τέλος όσον αφορά στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Σίγουρα 
πρέπει οι σπουδαστές να λαμβάνουν μέρος στην παραγωγή νέας γνώσης, αλλά 
ποιοι σπουδαστές όμως; Αυτοί που έχουν τις γνώσεις εκείνες που τους καθιστούν 
ικανούς να λάβουν μέρος σε μια τέτοια διαδικασία. Και αυτοί ποιοι είναι; Κατά

βάση αυτοί που έχουν φτάσει στο τέλος των σπουδών, κάνουν π.χ. την πτυχιακή 
εργασία. Πραγματικά υπάρχουν καλές πτυχιακές εργασίες στα ΤΕΙ και δίνω πά- 
μπολλες κ. Βρυζίδη. Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές του ΕΜΠ, που κι αυτοί σπου
δαστές είναι, γιατί να μην λαμβάνουν κι αυτοί μέρος στην απόκτηση νέας γνώ
σης. Αλλά να πάρετε έναν απόφοιτο ενός σχολείου που ακόμα δεν έχει ουσιαστι
κά ολοκληρώσει το ΒΑΘΚΚΟυΝϋ, τη βάση των γνώσεων του, και να θέλετε να 
του δώσετε βιβλιοθήκες με χρήση πολλών βιβλίων, ανάγνωση ξένων περιοδικών 
και ξέρω γω τι άλλο και αυτό μάλιστα σε επίπεδο 25.000 σπουδαστών του ΤΕΙ 
Αθήνας και των 10.000 σπουδαστών του ΤΕΙ Πάτρας και των 12 - 13.000 του ΤΕΙ 
Πειραιά αυτό θα ήταν ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω ελπίζω... ναι... ναι να 
σας το πω. Υπάρχει αυτό το 3 μέχρι 5% των σπουδαστών που και μόνο του να το 
άφηνες και αυτοδίδακτοι να ήταν αυτοί θα ήταν ικανοί να προχωρήσουν. Είναι 
αυτοί που παλιά τους επιλέγομε με τις σκληρές εισαγωγικές εξετάσεις και που / 
είχαμε μόνο 30 μηχανολόγους το έτος π.χ. στο Μετσόβειο μόνο και σε κανένα 
άλλο Πολυτεχνείο της χώρας, γιατί δεν υπήρχαν. Ε αυτοί οι 30 βρίσκονται υπάρ
χουν και τώρα είναι αυτοί που παρακολουθούν, αυτοί που μπορούν. Σ’ αυτούς 
βεβαίως θα μπορεί να δοθεί η ευκαιρία σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ή 
σπουδών εξειδίκευσης, που πρέπει να λειτουργήσουν, να προχωρήσουν, οι υπό
λοιποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή βλέπουν το φάσμα της ανεργίας, ή θέλουν 
να πάρουν ένα χαρτί γιατί πιστεύουν ότι αυτό θα τους καταξιώσει στην κοινωνία.
Αυτοί δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνουν τα ιδρύματα, τους προϋπολογισμούς, τις 
διοικήσεις και δεν ξέρω γω τι άλλο, με να τους προσφέρουν κάτι που δεν θα το 
ήθελαν. Οι περισσότεροι σπουδαστές δεν το θέλουν αυτό, γι ’ αυτό όταν πήγα 
π.χ. σ ’ εσάς —η Κοζάνη έχει ένα καταπληκτικό ΤΕΙ— πράγματι ο χώρος της 
βιβλιοθήκης σας δεν ήταν γεμάτος, δεν πήγαινε να διαβάσει κανένας εκεί μέσα.
Το είδα με τα μάτια μου δεν πήγαινε κανένας. Το ίδιο συνέβαινε και με τη Πάτρα.
Δεν πήγαινε κανένας κι σ ’ εσάς πήγα, στο Ηράκλειο, δεν ήταν τελείως γεμάτος ο 
χώρος σας, διότι κανείς δν έχει την ανάγκη να πάει, σ ’ αυτό το επίπεδο σπουδών 
ενώ έχει την ανάγκη να πάρει βιβλία για να κάνει την πτυχιακή του εργασία. 
Έτσι; Λοιπόν...

κ. Ηλιόπουλος
Θα παρακαλούσα να κλείναμε το θέμα και να προχωρούσαμε στο κατ ’ εξο

χήν θέμα της συνάντησης, στην εξέταση της δεύτερης ενότητας της συζήτησής 
μας. Κάτι ακόμα φαίνεται ότι θέλει να πει ο κ. Αντωνόπουλος. κ. Αντωνόπουλε, 
μόνον εσείς. Τίποτα άλλο.

κ. Αντωνόπουλος - ΤΕΙ Πάτρας
Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να πω σε όσα είπε ο κ. Παπαθεοδοσίου 

ότι ανεξάρτητα από το 3 με 5% στο οποίο αναφέρεται για διευθυντικά στελέχη 
κ.λπ., νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε για όλους τους νέους, που είναι μέσα 
στα ΤΕΙ ή και στα ΑΕΙ να βγούνε με επαρκή εφόδια για την αγορά εργασίας.



Αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε και να τους θεωρούμε ότι 
παίρνουν απλώς εγκύκλιες γνώσεις. Δε νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε σ ’ αυτή 
τη βάση. Πρέπει οι σπουδαστές να βγούνε από το ΤΕΙ επαρκείς για το στόχο τον 
οποίο έχουν προγραμματιστεί οι σπουδές τους. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο 
θέμα αυτό. Πιστεύω ότι ο στόχος υπάρχει περιγραμμένος στους νόμους.

κ. Ηλιόπουλος
Συνοψίζοντας όσα λέχθηκαν σ’ αυτή τη φάση της συζήτησης θα μπορούσα 

να πω ότι όλοι συμφωνούμε στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της βιβλιοθήκης για 
να εξυπηρετήσει το στόχο παροχής πολλών βοηθημάτων σε μεοπρόθεσμο ή σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επίσης λέχθηκε από πολλούς ότι σ ’ αυτή τη φάση θα 
πρέπει να διατηρηθεί η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου ή με σημειώσεις ή με 
κάποιο βιβλίο οδηγό ή βιβλιοκορμό, όπως ελέχθη. Μπορούμε λοιπόν να προχω
ρήσουμε, ύστερα από αυτό το γόνιμο διάλογο, στην περιγραφή της βιβλιοθήκης 
που θέλουμε, τη συζήτηση με τον κ. Βακαλιό που στο κείμενό του έχει δώσει 
ορισμένα στοιχεία για τη προοπτική ανάπτυξης των βιβλιοθηκών, και θα παρα- 
κολούσα τους άλλους ομιλητές στη συνέχεια να είναι σύντομοι γιατί ο χρόνος 
έχει περάσει και θα βγούμε από το πρόγραμμα.

κ. Βακαλιός
Εγώ θα πρότεινα να μείνουμε στο θέμα των κατευθύνσεων, με σκοπό το υλικό 

της συζήτησης να το επεξεργαστεί μια επιτροπή η οποία θα μπορούσε ίσως να 
αρθρώσει μια γενική πρόταση για όλες τις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, για την κατεύ
θυνση προς την οποία θα έπρεπε ν ’ αναπτυχθούν. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τις 
ομιλίες με τη σκέψη ότι θα αξιοποιηθούν τα υλικά της σημερινής σύσκεψης.

Επίσης, είναι χρήσιμο να πούμε τη γνώμη μας σχετικά με την πρόταση να 
υπάρξει κεντρική βιβλιοθήκη στα μεγάλα ΤΕΙ και παραρτήματά της στις σχολές 
και στα τμήματα, καθώς επίσης και για την πρόταση που αναφέρεται στη δη
μιουργία σπουδαστηρίων τα οποία μπορούν να είναι και ένα είδος μικρών βι
βλιοθηκών. Ποιό χαρακτήρα πιστεύεται ότι πρέπει να έχουν τα σπουδαστήρια; 
Τα ερωτήματα αυτά μπορεί ο καθένας σας να τα εξειδικεύσει για το δικό του ΤΕΙ, 
λέγοντας συγχρόνως αν το επιθυμεί, την άποψή του για το πως πρέπει ν ’ αρχίσει 
η οικοδόμηση του πλαισίου των βιβλιοθηκών. Ν’ αρχίσουμε από τα σπουδαστή
ρια κατά τμήματα ή σχολή και να προχωρήσουμε στη δημιουργία κεντρικής βι
βλιοθήκης με τα παραρτήματά της κ.λπ., ή μήπως πιστεύετε ότι σ ’ αυτή τη φάση 
το βάρος θα έπρεπε να πέσει στην καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη των ανα
γνωστηρίων για τους φοιτητές;

Ένα άλλο πρόβλημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το πρόβλημα 
της σχέσης των βιβλιοθηκών των ΤΕΙ με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Το θέμα 
αυτό αφορά περισσότερο τα ΤΕΙ εκτός Αθηνών. Στη σελίδα 5 του γραπτού κειμέ
νου που σας στείλαμε υπάρχουν κάποιες σκέψεις σχετικά με αυτό το τόσο σημα
ντικό πρόβλημα. Πείτε τη γνώμη σας, αν οι βιβλιοθήκες των ΤΕΙ (και τα ΤΕΙ ως 
μορφωτικά ιδρύματα) θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια επιμόρφωσης

του ευρύτερου πληθυσμού κ.λπ. Κυτάξτε με προσοχή το σχετικό μέρος του γρα
πτού κειμένου. Στη μέχρι τώρα κουβέντα μας δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, 
το θίξαμε μόνο παρεπιπτόντως. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να υπάρξει αναφορά 
στο θέμα. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν ν ’ αναπτύξει το θέμα κάποιος από σας που 
έχει σχετικές εμπειρίες από το δικό του χώρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω 
ότι θα ήταν χρήσιμο ν ’ ακουγόταν προτάσεις από τον καθένα σας για το δικό του 
ΤΕΙ σχετικά με το θέμα της βιβλιοθήκης. Αυτό θα επέτρεπε να διατυπωθούν προ
τάσεις και προβληματισμοί σχετικά με την πολιτική για τις βιβλιοθήκες υπό το 
πρίσμα της αποκέντρωσης. Σ’ αυτό το επίπεδο θα πρότεινα να κινηθεί η συζήτηση.

Και ένα τελευταίο θέμα που το θίξαμε μεν, αλλά το οποίο νομίζω ότι χρειά
ζεται να το αναπτύξουμε περισσότερο. Το θέμα της έρευνας σε σχέση με τις βι
βλιοθήκες. Για το θέμα της έρευνας, της χρηματοδότησης της έρευνας ο κ. Καζά- 
ζης θα μπορούσε να μας πει περισσότερα. Έχω υπόψη μου το ειδικό πρόγραμμα 
του υπουργείου για την εκπαίδευση στο οποίο προβλέπεται η χρηματοδότηση 
της έρευνας στα ΤΕΙ. Το διαπιστώσαμε και στη διημερίδα του ΤΕΙ της Κοζάνης 
αλλά και στο Ναύπλιο, όσοι πήραν μέρος σ ’ αυτή, ότι υπάρχει διάθεση για έρευ
να και ότι αυξάνει ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία έχουν 
αρχίσει να εφαρμόζονται.

Αυτό επιτρέπει να υποθέσουμε ότι μετά από μερικά χρόνια θα έχουμε μια 
ακρετά σημαντική ερευνητική υποδομή στα ΤΕΙ και αρκετούς ερευνητές. Πρέπει 
λοιπόν ν ’ αρχίσουμε να σκεπτόμαστε το ρόλο της βιβλιοθήκης σ’ αυτή την εξέ
λιξη. Υπάρχει ένα πλέγμα προβληματισμών οι οποίοι από τη μια μας πάνε στο 
σύνθετο θέμα των γενικών κατευθύνσεων και από την άλλη μας προσανατολίζουν 
ν ’ αρχίσουμε να σκεφτόματε για εντελώς συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις με βά
ση τα σημερινά δεδομένα, τις δυνατότητες που υπάρχουν κι αυτές που θα μπορού
σαν με τη δική μας παρέμβαση να δημιουργηθούν με τον όρο ότι θα υπάρξει μια 
πολιτική για τις βιβλιοθήκες και κάποιες επιδοτήσεις που προσδοκούμε κ.λπ.

Επίσης, προσωπικά τουλάχιστον, θα ήθελα να πείτε την άποψή σας για τη 
δυνατότητα ν ’ αρχίσουμε να τα ζυμώνουμε αυτά τα πράγματα μέσα από τον τύπο 
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικότερα.

Πρόκειται για ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Δυστυχώς, ενώ έχουν τα ΤΕΙ 
ανθρώπους που ξέρουν να γράφουν, αυτοί δεν εμφανίζονται μέσα από τον τύπο. 
Δεν εμφανίζουν τους προβληματισμούς που υπάρχουν μαζί και τους δικούς τους 
προβληματισμούς.

Αυτό είναι καταδίκη για τα ΤΕΙ. Στην Ελλάδα εκεί που δεν υπάρχει κοινή 
γνώμη δεν υπάρχει και δυνατότητα να προωθηθεί το πρόβλημα ούτε από άποψη 
οικονομική, ούτε από άποψη κοινωνική. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα θέματα, νομίζω 
ότι θα μπορούσαμε να τοποθετηθούμε και να είχαμε ένα πλούσιο υλικό που θα 
μας επιτρέψει να κάνουμε μια καλή έκδοση.

κ. Ηλιόπουλος

Δεν ξέρω αν σ ’ αυτά που είπε ο κ. Βακαλιός, θα πρέπει να προσθέσουμε και 
το θέμα που αναφέρεται στο τμήμα εκδόσεων, σε σχέση με τη βιβλιοθήκη. Θα



πρέπει νομίζω σ ’ αυτή τη φάση της συζήτησης, να μπει κι αυτό το θέμα. Να 
πούμε δηλαδή τη γνώμη μας αν δεχόμαστε να συνυπάρχει το τμήμα εκδόσεων με 
το τμήμα της βιβλιοθήκης ή αν θα πρέπει να αποτελέσει αυτοτελή μονάδα.

Κι αρχίζουμε από το ΤΕΙ Πειραιά.

κ. Βρυζίδης ΤΕΙ Πειραιά
Θ’ αναφερθώ στο τελευταίο. Δε συμφωνώ να δημιουργηθούν στα ΤΕΙ τμήμα

τα εκδόσεων. Από την εμπειρία την οποία έχω στο δικό μας το ΤΕΙ είναι πολυδά
πανα, ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά απ’ ότι αν χρησιμοποιούσαμε τον ιδιωτικό 
φορέα.

Έχω διαπιστώσει ότι οι εκδόσεις που κάνουμε με τα μηχανήματα, μας κο
στίζουν περισσότερο απ’ ότι όταν κάνουμε έναν διαγωνισμό και τα δίνουμε έξω.

Έχουμε δηλαδή ένα τμήμα εκδόσεων του ΤΕΙ, όπου γίνεται χαμός. Το ίδιο 
γίνεται και στα άλλα τα ΤΕΙ, φαντάζομαι. Δεν βρίσκεις άκρη. Άλλοτε βγαίνουν 
οι σημειώσεις, άλλοτε δεν βγαίνουν, οι υπάλληλοι μια δουλεύουν, μια δεν δου
λεύουν, μια χάλασε το μηχάνημα, την άλλη δεν ήρθε ο συντηρητής και ένα σωρό 
άλλα πράγματα.

'Οσο για το κόστος ανά σελίδα είναι μεγαλύτερο από το κόστος που πληρώ
νουμε όταν κάνουμε διαγωνισμούς και τα δίνουμε έξω. Εμείς κάνουμε διαγωνι
σμούς και δίνουμε πολλές σημειώσεις και εκδόσεις έξω με κόστος μικρότερο. 
Μας κοστίζει δηλαδή έξω 1,10 ενώ στο ΤΕΙ μας κοστίζει 1,70.

Εξάλλου η μαζικότητα εκδόσεως σημειώσεων ή φωτοτυπήσεως βιβλίων που 
γίνεται στο ΤΕΙ σήμερα μάλλον σπατάλη χρόνου επιφέρει παρά οτιδήποτε άλλο. 
Έτσι, εμείς στο ΤΕΙ το δικό μας λέμε να βαδίσουμε προς την κατεύθυνση κατάρ
γησης του τμήματος εκδόσεων. Να προχωρήσουμε στη πρακτική της σύμβασης 
με κάποιο εκδοτικό οίκο ή με κάποια εταιρία η οποία θα μας εξυπηρετεί. Αυτή η 
λύση είναι και οικονομικότερη και πιο πρακτική.

Έτσι, πριν από το Πάσχα είχαμε μια γκάμα εκδόσεως σημειώσεων. Κάναμε 
διαγωνισμό, που μας κόστισε λιγότερο και τα πήραμε αμέσως σε 5 μέρες. Δεν 
βλέπω το λόγο γιατί να υπάρχει τμήμα εκδόσεων που για μένα είναι πολυτέλεια. 
Μάλλον έξοδα επιφέρει και δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Χάος δημιουργείται. 
Ό σο και να θες ν ’ ασχοληθείς μ’ αυτό τελικά δεν βρίσκεις άκρη. Μετά από λίγο 
τα μηχανήματα χαλάνε, θέλουν αντικατάσταση και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. 
Δεν ξέρω τι γίνεται σ τ’ άλλα ΤΕΙ, αλλά το κόστος σ ’ εμάς, είναι πολύ μεγάλο, 
ενώ είναι μικρότερο όταν τα δίνουμε έξω.

Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο θέμα των βιβλιοθηκών που νομίζω ότι είναι 
και το κύριο θέμα. Εμείς σ’ αυτή τη φάση υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός 
αναγνωστηρίου και μιας δανειστικής βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του ΤΕΙ. Παράλ
ληλα όμως κρίνουμε σκόπιμο, να δημιουργηθούν μικρά σπουδαστήρια, μικρές 
βιβλιοθήκες με εξειδικευμένα βιβλία σε μικρό αριθμό, με μικρό κόστος. Έτσι, 
ήδη έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια στο επίπεδο των τμημάτων. Δηλαδή 
κάθε τμήμα παίρνει κάποια βιβλία εξειδικευμένα, για την εξυπηρέτηση της εκ
παιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής προσπάθειας αλλά και για την εξυ-

πηρέτηση των πτυχιακών εργασιών και ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπι
κού για την οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Δημιουργούμε σε κάθε τμήμα ένα μικρό σπουδαστήριο με καθαρά εξειδικευ- 
μένα βιβλία και περιοδικά που το διαχειρίζεται το ίδιο το τμήμα και εξασφαλί
ζουμε την ευχέρεια να μπορεί να γίνει ανταλλαγή βιβλιογραφίας μεταξύ των τμη
μάτων μέσα στο ίδρυμα.

Παράλληλα μ’ αυτό, θα υπάρξει μια βιβλιοθήκη με βασικό σκοπό να λει
τουργήσει σαν αναγνωστήριο με πολλά βιβλία σε κάθε τομέα. Το αναγνωστήριο 
θα πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια της καθημερινής ενημέρωσης των σπουδα
στών για πρακτική άσκηση, αλλά και για την ενημέρωση των καθηγητών, για 4
βιβλία γενικότερα, όχι τελείως εξειδικευμένα, που δεν διαθέτουν τα μικρά σπου
δαστήρια που επιδιώκουμε να κάνουμε στα τμήματα.

Αυτό βέβαια, δεν μπορεί να σταματήσει την πρακτική μελλοντικής δημιουρ
γίας ενός κεντρικού φορέα βιβλιοθήκης. Όμως γι ’ αυτό θα χρειαστούμε και
νούργιο κτίριο, προσωπικό κ.λπ.

Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που σας είπα, 
μ’ αυτή τη διπλή δηλαδή λειτουργία της κεντρικής βιβλιοθήκης και των μικρών 
σπουδαστηρίων σε κάθε τμήμα, με καθαρά εξειδικευμένα βιβλία σε περιορισμένο 
αριθμό.

κ. Κοτσιγιάννης - ΤΕΙ Χαλκίδας

Σχετικά με τις προτάσεις για βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν τη διδασκαλία 
και μάθηση με πολλά βιβλία ή με ένα βιβλίο.

Τρία πράγματα πρέπει να γίνουν:
1. Μελέτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία να βασίζεται στη σχέση 

μεταξύ των τεσσάρων πυρήνων: εκπαιδευτικός - σπουδαστής - βιβλίο - εξοπλι
σμός.

Το ζητούμενο είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που θα παντρέψει αυτούς τους 
τέσσερις συντελεστές, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στη χρησιμοποίηση της βιβλιο
θήκης όχι μόνο του ενός συγγράμματος αλλά των πολλών συγγραμμάτων. Τι θα 
πρέπει δηλαδή να αλλάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε ν ’ άλλαζε η 
νοοτροπία της διδασκαλίας με ένα μοναδικό βιβλίο.

Ας μπούμε τώρα στη φιλοσοφία της συλλογικής λειτουργίας.
Ποιά είναι η συλλογική λειτουργία; Η συνεργασία εκπαιδευτικών - εκπαι- 

δευομένων και βιβλίου.
2. Δημιουργία επιτροπής είτε από το ΙΤΕ είτε από το Υπουργείο, η οποία θα 

κάνει μια συλλογική μελέτη των βιβλιοθηκών των ΤΕΙ της χώρας κ.λπ. που ανέ
φερα στην προηγούμενη παρέμβασή μου.

3. Να μελετηθεί αν το βιβλίο - οδηγός θα προέλθει από το εμπόριο, αν θα 
είναι οι σημειώσεις του εκπαιδευτικού, ή αν θα είναι μετάφραση από μια επιτρο
πή εκπαιδευτικών από ξενόγλωσσους.

4. Πιστεύω ότι η κεντρική βιβλιοθήκη θα πρέπει να επιδιώκει να συμβάλλει 
στη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον κοινωνικό χώρο. Δεν μπορού-



με να φανταστούμε τα πλεονεκτήματα της μικρής δανειστικής βιβλιοθήκης, που 
έγινε στη Χαλκίδα, η οποία συνεχώς είναι γεμάτη από ανθρώπους όλων των ηλι
κιών.

Εγώ θα πρότεινα να υπάρχουν βιβλιοθήκες και στο επίπεδο των Λυκείων. 
Ά ρα προτείνω η κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος να επιδιώξει συνεργασία 
με τους φορείς, με την παραγωγή και με τον κοινωνικό χώρο του ιδρύματος, 
δηλαδή την πόλη που βρίσκεται το ίδρυμα.

κ. Μακεδόνας - ΤΕΙ Κοζάνης
Ως προς τα ερωτήματα που έβαλε ο κ. Βακαλιός και προφορικά θα ήθελα να 

πω λίγα πράγματα. Και πρώτα - πρώτα: κεντρικές ή όχι βιβλιοθήκες; Εμείς πι
στεύουμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να φτάσουμε στο θεσμό των κεντρικών βιβλιο
θηκών για τους εξής τρεις λόγους:

1) Γιατί ο καθένας μπορεί να υποστηρίξει ότι μπορεί να οργανωθεί μια τέ
τοια βιβλιοθήκη ευκολότερα, να μηχανογραφηθεί πράγμα που δεν μπορεί να γί
νει π.χ. σε δέκα τμήματα, που μπορεί να υπάρχουν σ ’ ένα ΤΕΕ

2) Γιατί εξοικονομούν προσωπικό και ξέρουμε πόσο πολύτιμο μας είναι το 
προσωπικό της βιβλιοθηκονομίας, όταν στο ΤΕΙ Κοζάνης, κι όπως ακούσαμε στα 
περισσότερα ΤΕΙ, δεν υπάρχουν καν βιβλιοθηκονόμοι.

3) Και το κυριότερο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η κεντρική βιβλιοθήκη φέρ
νει τους χρήστες αυτών ή εκείνων των τμημάτων σ ’ επαφή με βιβλία κι άλλων 
τμημάτων. Π.χ. ο σπουδαστής της ΣΤΕΦ πηγαίνοντας να ψάξει για MEK, 1, 2 
κ.λπ, μπορεί να δει το MONOPOLY CAPITAL των BARAN και SWEEZE ή να 
δει την πολιτική οικονομία του τάδε συγγραφέα, που είναι της ΣΔΟ, άρα μπορεί 
ψάχνοντας για ΜΕΚ να ρίξει μια ματιά, να δανειστεί το βιβλίο ενός άλλου γνω
στικού πεδίου, κι επομένως να κερδίσει συν κάτι άλλο.

Ά ρα νομίζω ότι πρέπει ν ’ απαντήσουμε ναι στις κεντρικές βιβλιοθήκες.
Ένα άλλο επίσης σημαντικό ερώτημα που έβαλε ο κ. Βακαλιός είναι ναι ή 

όχι στην ευρύτερη λειτουργία των βιβλιοθηκών, από άποψη σύνδεσης αυτών με 
τον κοινωνικό περίγυρο; Νομίζω η ίδια η φύση των ΤΕΙ υποστηρίζει σαφώς ότι 
πρέπει οι βιβλιοθήκες να λειτουργούν ευρύτερα. Κι αυτό γιατί; Αν είναι γεγονός 
αυτό που και στην εισήγησή του λέει ο κ. Βακαλιός, και που εγώ το παραδέχομαι 
απόλυτα, ότι τα ΤΕΙ λειτουργούν σε τελευταία ανάλυση όπως λειτουργεί η ίδια η 
κοινωνία, δηλαδή είναι μια αντανάκλαση του τρόπου που λειτουργεί η ίδια η 
κοινωνία και επομένως αν θέλουμε να επιδράσουμε θετικά και στην ίδια την κοι
νωνία πρέπει τη γνώση που έχουμε αποθηκευμένη μέσα στην βιβλιοθήκη να την 
διοχετεύσουμε προς τα έξω. Και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει μοναδικά με την 
λειτουργία των βιβλιοθηκών, σαν δανειστικές και προς τον έξω από τα ΤΕΙ κόσμο.

Τώρα ως προς τα τμήματα εκδόσεων και βιβλιοθήκης, αν δηλαδή πρέπει να 
είναι ένα ή δύο. Επειδή δεν καταλαβαίνω καλά τι σχέση μπορεί να έχει το τμήμα 
εκδόσεων με την βιβλιοθήκη, απαντώ ότι εφόσον σε κάποιο ΤΕΙ υπάρχουν και 
τμήμα εκδόσεων και βιβλιοθήκη, αυτά πρέπει να είναι σαφώς ξέχωρα το ένα από 
το άλλο.

Τέλος και σχετικά με τις βιβλιοθήκες στα ΤΕΙ, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να 
πιέσουμε, αν χρειαστεί, για άμεση πρόσληψη βιβλιοθηκονόμων. Γιατί όπως όλοι 
καταλαβαίνουμε οι βιλιοθηκονόμοι είναι εντελώς απαραίτητοι για την όποια ανά
πτυξη των βιβλιοθηκών.

κ. Τσιτσίας

Συμφωνώ με τον κ. Μακεδόνα ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική βιβλιοθή
κη σε κάθε ΤΕΙ, πλαισιωμένη από ειδικευμένους βιβλιοθηκονόμους, που δυστυ
χώς αυτή τη στιγμή λείπουν από τις υποτυπώδεις, εξάλλου, για πολλά ΤΕΙ βι
βλιοθήκες. Γενικότερα, τίθεται το πρόβλημα της στελέχωσης των βιβλιοθηκών 
με επιστημονικό προσωπικό. Για το θέμα αυτό υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι θα 
μπορούσαν να πουν τι ακριβώς χρειάζεται.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι υπέρ του ανοίγματος των βιλιοθηκών στον 
ευρύτερο χώρο και ότι το άνοιγμά τους αυτό πρέπει να συνδεθεί με το πρόβλημα 
της σύνδεσης των ΤΕΙ με την παραγωγή και της συνεργασίας μαζί της.

κ. Αντωνόπουλος - ΤΕΙ Πάτρας

Ό σον αφορά το θέμα που τέθηκε για κεντρική ή κατά τμήματα βιβλιοθήκες, 
η γενικότερη άποψη του ΤΕΙ της Πάτρας είναι προς την κατεύθυνση της κεντρι
κής βιβλιοθήκης, μάλλον. Χωρίς να έχουν αποκλειστεί κάποιες απαιτήσεις εκ
παιδευτικών για την δημιουργία μικρών πυρήνων βιβλιοθηκών ακόμα και σε επί
πεδο εργαστηρίου, οι οποίες ίσως θα μπορούσαν να συνυπάρχουν με την κεντρι
κή βιβλιοθήκη. Όσον αφορά την γενικότερη πρόταση για τις βιβλιοθήκες, να 
μου επιτρέψετε να ανακοινώσω μερικά αποσπάσματα από τη γραπτή εισήγηση 
που σας έχω στείλει.

Χρειάζεται λέγω στο κείμενο αυτό μια πρώτη εκτίμηση - επιλογή του ρόλου 
των βιβλιοθηκών στα ΤΕΙ, η οποία πρέπει να γίνει κεντρικά για όλα τα ΤΕΙ. Η 
επιλογή αυτή πρέπει να περάσει μέσα σε έτοιμες μελέτες - πρότυπα, με παραρτή
ματα που θα αναφέρονται στο κτιριολογικό πρόβλημα, στο σύγχρονο τεχνολογι
κό εξοπλισμό, στην επιστημονική και διοικητική στελέχωση των βιβλιοθηκών. 
Οι μελέτες - πρότυπα θα διατεθούν στα ΤΕΙ που θα κληθούν να προγραμματίσουν 
την υλοποίησή τους μέσα από τους προϋπολογισμούς τους. Στο θεσμικό επίπεδο 
θα έλεγα, ότι πρέπει να συγκροτηθεί τυπικά και για κάθε ΤΕΙ, εφορεία βιβλιοθή
κης. Η εφορεία αυτή μπορεί να συγκροτείται από τον αντιπρόεδρο κάθε ΤΕΙ, που 
θα προεδρεύει της επιτροπής κι από ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού από 
κάθε σχολή κι έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Η εφορεία βιβλιοθήκης θα 
διαχειρίζεται τα κονδύλια του προϋπολογισμού από το ίδιο το ΤΕΙ. Συνοπτικά, 
αυτή είναι μια πρόταση ή μάλλον, στοιχεία μιας πρότασης. Όσον αφορά τώρα 
τη σύνδεση της βιβλιοθήκης με τον περίγυρο, ασφαλώς και είναι επιθυμητή, και 
είναι ευχής έργφ να επιτευχθεί, στη φάση αυτή όμως νομίζω ότι δεν θα μπορού
σαμε να τη βάλουμε σε πρώτη επιλογή. Πρώτη επιλογή είναι ν ’ αναπτυχθεί το 
έργο της βιβλιοθήκης πρώτα μέσα στο ίδιο το ΤΕΙ, να καταξιωθεί και στη συνέ-



χεια βλέπουμε αν μπορεί να επεκταθεί παραπέρα. Επειδή ξεκινάμε από ανύπαρ
κτες ουσιαστικά καταστάσεις στην πρώτη φάση δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε 
να μιλάμε για βιβλιοθήκες που θα εξυπηρετούσαν ευρύτερα το κοινό. Όσον 
αφορά το τμήμα εκδόσεων οπωσδήποτε πρέπει να είναι ξεχωριστό κατά τη γνώμη 
μου, αλλά και η άποψη του αντιπροέδρου του ΤΕΙ Πειραιά, νομίζω ότι είναι 
πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και συζητήσιμη.

Τώρα, στο κατά πόσο θα μπορούσαμε ν ’ αποφύγουμε όλους αυτούς τους εξο
πλισμούς σε φωτοτυπικά μηχανήματα, σε OFFSETS κ.λπ. και να έχουμε εξυπηρέ
τηση από τον ιδιωτικό τομέα, ίσως να είναι μια πολύ καλή λύση και πρακτική 
γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα από την εξασφάλιση του προσωπικού που χειρί
ζεται τα μηχανήματα, από την αγορά των μηχανημάτων, τη συντήρηση των μη
χανημάτων, από το φωτοτυπικό χαρτί και ξέρουμε όλοι πως λειτουργούν πάντοτε 
στο δημόσιο τομέα, πόσες ώρες εργάζονται, κάποιες ώρες δεν εργάζονται, πότε 
κλείνουν κ.λπ. Θα μπορούσε να μελετηθεί πραγματικά η σκοπιμότητα και δυνατό
τητα αναπαραγωγής έντυπου υλικού μέσα από διαγωνισμούς και την ανάδειξη 
μειοδοτών. Αυτά για την ώρα.

κ. Νιφλής - ΤΕΙ Λάρισας
Να μου επιτρέψετε, πριν απαντήσω στα τελευταία ερωτήματα που έθεσε ο κ. 

Βακαλιός, να προβώ σε μερικές επισημάνσεις:
Πρώτο, θα ήθελα να πω ότι το θέμα «οι βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει να 

το εξετάσουμε καθεαυτό διαχωρίζοντάς το από το ερώτημα που αναφέρεται στην 
κάλυψη του ενός γνωστικού αντικειμένου με ένα ή με περισσότερα βοηθήματα.

Δεύτερο, θα ήθελα να πω ότι δεν προτίθεμαι στη συνεδρίαση αυτή να ασχο
ληθώ με τα όσα έχει πει ο κ. Παπαθεοδοσίου. Πιστεύω ότι τα θέματα που έθιξε θα 
έπρεπε ίσως να μας απασχολήσουν σε μιαν άλλη συνάντηση, στην οποία θα εξέ
φραζα την άποψή μου ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για ν ’ ασχοληθούμε 
σοβαρά με αυτό το τεράστιο και σημαντικό θέμα, που δεν μπορούμε να διαθέσου
με σ ’ αυτή τη συνεδρίαση.

Τρίτο, θα ήθελα να κάνω μια παρομοίωση που θα μας βοηθούσε μάλλον να 
κατανοήσουμε καλύτερα όχι τον σκοπό της ιδρύσεως των βιβλιοθηκών, αλλά την 
ανάγκη της άρσεως οποιοσδήποτε επιφυλάξεως ως προς τις απαιτούμενες για την 
ίδρυσή τους δαπάνες, όπως επίσης και την ακολουθητέα πολιτική για τις βιβλιο
θήκες.

Η φύση για να επιτελέσει τον σκοπό της κατασπαταλά τις δυνάμεις της. 
Κάντε τον κόπο να πάτε σε έναν πευκώνα την άνοιξη και θα δείτε, πως το φυτό 
αυτό κατασπαταλά την γύρη του για να μπορσει να κάνει απλώς επικονίαση. Ας 
μην προχωρήσουμε περισσότερο στην εξέταση, του πώς, ποιοι και πόσοι γυρεό- 
κοκκοι, θα μπορέσουν να κάνουν την γονιμοποίηση, ενώ έχουν επικαθήσει στη 
γυμνή σπερμοβλάστη.

Θεωρώ, ότι το θέμα «Οι βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι.», όπως πρέπει ν ’ αντιμετω
πιστεί, τέθηκε εξ’ αρχής, ως μεμονομένο θέμα, ανεξάρτητο από όσα άλλα ανα
φέρθηκαν σήμερα.

Η δημιουργία βιβλιοθηκών στα Ι.Ε.Ι. είναι ουσιαστικά δημιουργία ενός 
πνευματικού φάρου τόσο στον ιδιαίτερο εσωτερικό χώρο του κάθε Τ.Ε.Ι., όσο και 
στον ευρύτερο κοινωνικό του περίγυρο. Μια τέτοια βιβλιοθήκη μπορεί ακόμη 
και στην Αθήνα πολλά να προσφέρει.

Πιστεύω ότι υπάρχουν ζωοποιές δυνάμεις στα Τ.Ε.Ι., ακόμη και ανάμεσα σ ’ 
εκείνους που προήλθαν από τα παλαιό Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Είναι στο χέρι 
μας να τις αξιοποιήσουμε, όσοι νομίζουμε, ότι η βιβλιοθήκη δεν πρέπει να πε
ριορίσει το έργο της στην βοήθεια προς τους σπουδαστές για να προετοιμαστούν 
καλύτερα για τις εξετάσεις. Είναι όπως είπα ευρύτερος ο σκοπός τους. Ανάλογος 
πρέπει να είναι και ο εφοδιασμός τους σε έντυπο πληροφοριακό υλικό.

Εξάλλου η βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει και τα ανάλογα μέσα και μηχανι- 
σμούς, τον ανάλογο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για τον περιορισμό της 
σπατάλης που μπορεί να γίνεται με το έντυπο υλικό και για την αύξηση της 
εμβέλειάς της.

Εξάλλου, όπως αναφέρω και στη γραπτή εισήγησή μου, εκτός από τη βι
βλιοθήκη σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. και σε επίπεδο τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίες θα μπορού
σαν να δημιουργηθούν σε μια άλλη φάση, πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες 
δημιουργίας Κεντρικής βιβλιοθήκης σε εθνικό επίπεδο, που θα κάλυπτε ανάγκες 
των Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Ι. όλης της χώρας. Νομίζω όμως ότι κι αυτή η πρόταση 
μπορεί να συζητηθεί αργότερα, όχι τώρα, σ ’ αυτή τη σύσκεψη.

Οσον αφορά το θέμα που μας ενδιαφέρει σ ’ αυτή τη σύσκεψη, δηλαδή τη 
δημιουργία και ανάπτυξη βιβλιοθήκης σε επίπεδο Τ.Ε.Ι., έχω τη γνώμη ότι η 
βιβλιοθήκη πρέπει να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσω
πικού, των καθηγητών - ερευνητών, του διοικητικού προσωπικού, όλων των 
σπουδαστών, και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου κάθε Τ.Ε.Ι.

Πιστεύω ότι η βιβλιοθήκη κάθε Τ.Ε.Ι., στην πρώτη φάση της λειτουργίας 
της, θα πρέπει να επιτελέσει έργο ιεραποστολικό. Η κατανόηση αυτής της αλή
θειας επιβάλλει, πριν από την εξεύρεση του καταλλήλου και αναγκαίου χώρου 
την κατάρτιση και εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού βιβλιοθηκονόμων, για 
τη στελέχωσή της.

Ο Αρχιμίδης είπε: «Δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω». Επί του προκειμέ- 
νου υπάρχουν δύο αλληλένδετα στοιχεία, ο Αρχιμίδης, δηλ. οι βιβλιοθηκονόμοι, 
και το «πα στω», δηλαδή ο κατάλληλος και αναγκαίος χώρος της βιβλιοθήκης. 
Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. πρέπει να είναι σε μία κεντρική και περίοπτη θέση. 
Αποτελεί κι αυτό συντελεστή προσέλκισης στη βιβλιοθήκη όσων εργάζονται στο 
Τ.Ε.Ι.

Θα μπορούσε όμως ν ’ αναρωτηθεί κανείς: «Πόσους θα προσελκύσει;» Το 
πιθανότερο είναι ότι στην αρχή θα προσελκύσει ελάχιστο ποσοστό της κοινότη
τας του Τ.Ε.Ι. Δεν διαφωνώ σ ’ αυτό το σημείο με τον κ. Παπαθεοδοσίου. Όμως 
τί σημαίνει αυτό για μας; Σημαίνει, ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από τη δη
μιουργία βιβλιοθήκης; Εγώ πιστεύω ότι αν ενεργήσουμε σωστά αυτό το ελάχιστο 
ποσοστό της Κοινότητας του Τ.Ε.Ι. θα μπορέσει αύριο ή μεθαύριο να κινήσει 
προς τα εμπρός το εθνικό όχημα. Εν πάσει περιπτώσει, αυτοί οι ελάχιστοι πρώτοι



θα παρασύρουν και κάποιους άλλους κ.ο.κ. Πώς όμως θα γίνει αυτό χωρίς να 
γίνει η πρώτη ώθηση, χωρίς να υπάρξει το ξεκίνημα; Θέλω επίσης να πω ότι η 
βιβλιοθήκη κάθε Τ.Ε.Ι. πρέπει να έχει λειτουργικότητα. Πρέπει να διασυνδέεται 
με τις βιβλιοθήκες των άλλων Τ.Ε.Ι. Πρέπει —σε μια μελλοντική προοπτική- 
να διασυνδέεται με την «Κεντρική βιβλιοθήκη» για να επανέλθω σε όσα έλεγα 
για την δημιουργία «Κεντρικής βιβλιοθήκης» σε εθνικό επίπεδο.

Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. πρέπει να αναπτύσσει σχέσεις και με άλλες βιβλιο
θήκες, πέραν εκείνων των Τ.Ε.Ι., και με τράπεζες πληροφοριών. Απαιτείται λοι
πόν οργάνωση, και η οργάνωση απαιτεί σύστημα. Τίθεται επομένως το ερώτημα. 
«Ποιό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί;»

Ο κ. Παπαθεοδοσίου ανέφερε ωρισμένα στοιχεία, τα οποία είναι απολύτως 
ορθά, και πρότεινε την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχετικών προγραμ
μάτων βιβλιοθήκης.

Ωστόσο εγώ πιστεύω ότι η αγορά ενός σχετικού προγράμματος για την βι
βλιοθήκη δεν είναι η λύση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προγράμματα χαμηλού 
κόστους, όπως ειπώθηκε αξίας 15.000 δρχ. ή και 20.000 δρχ. Το πρόβλημα για 
μένα βρίσκεται στο σύστημα ταξινομήσεως και καταλογογραφήσεως με το οποίο 
θα λειτουργήσει η βιβλιοθήκη και το οποίο οπωσδήποτε θα υπηρετείται από το 
σχετικό πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Θα πω ένα παράδειγμα: Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας με τις ενέργειες ενός ερευνητή 
καθηγητή προμηθεύτηκε ένα ειδικό βιβλίο. Ο κ. Παπαθεοδοσίου π.χ. θα μπορού
σε να χρησιμοποιήσει αυτό το ειδικό βιβλίο ευρισκόμενος στο Τ.Ε.Ι. της Αθή
νας. Πώς όμως θα μάθει κατ’ αρχήν την ύπαρξη του βιβλίου και πώς θα ζητήσει 
τα στοιχεία; Αυτό είναι δυνατό μόνον, όταν υπάρχει κοινό και ενιαίο σύστημα 
ταξινομήσεως - καταλογογραφήσεως, τεκμηριώσεως, και αντίστοιχες υπηρεσίες 
στις βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. της Λάρισας.

Είναι αναγκαία λοιπόν η σύσταση και η λειτουργία μιας ειδικής επιτροπής η 
οποία θα δώσει λύση στα προβλήματα αυτά.

Ας μην κάνουμε επίκληση του χρονοβόρου της λειτουργίας μιας επιτροπής 
με αποτέλεσμα να μην παράγουμε έργο ή όσα παράγουμε να είναι ευκαιριακά και 
ατελή.

Η ειδική επιτροπή πρέπει να συγκροτηθεί από βιβλιοθηκονόμους, και να 
παράγει αποτελέσματα εθνικώς αποδεκτά.

Βεβαίως όλα αυτά μπορεί να παραχθούν στα πλαίσια της Ε.Ο.Κ. ή και σε 
ευρύτερα πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει η νομική κάλυψη, ώστε 
τα παραχθησσόμενα πρότυπα να είναι υποχρεωτικά. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία 
και δεν πρέπει να υπάρξει κώλυμα για το πώς και από ποιούς θα παραχθούν τα 
αναγκαία πρότυπα Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. και ΕΛ. Ο.Τ. εξ ίσου, που κατά περίπτωση μπο
ρούν να συμβάλουν.

Η ειδική επιτροπή δεν θα μας πει μόνον πώς θα κάνουμε την ταξινόμηση - 
καταλογογράφηση και τεκμηρίωση, αλλά θα μας δώσει στοιχεία για τον ανα
γκαίο εξοπλισμό των βιβλιοθηκών και την συμβατότητά του. Θα μας δώσει στοι
χεία ενδεχομένως για την χωρητικότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την

αναγκαιότητα υπάρξεως μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, τηλεφωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων παραγωγής μικροφίλμ, αναγνώσεων μικροφίλμ κ.λπ. Όλα αυτά 
συμβάλλουν στην αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων και στη μείωση της σπατά
λης. Είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τους δώσουμε την πρέπουσα σημασία.

Υπάρχουν δύο ακόμη θέματα, τα οποία θα ήθελα να θίξω και τα οποία συ- 
μπεριλαμβάνονται στο θέμα «Οι βιβλιοθήκες στα Τ.Ε.Ι.», σε μια ευρεία ερμηνεία 
του.

Το πρώτο αφορά στην Υπηρεσία Εκδόσεων ή ορθότερα στο τμήμα Εκδόσεων.
Το τμήμα εκδόσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προω

θημένο. Η διαδικασία αυτή έχει δρομολογηθεί από τον κ. Τσιτσία ο οποίος είναι 
παρών. Δυστυχώς δεν τον έχουμε τώρα κοντά μας, αλλά έχει αφήσει τα ίχνη του 
στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας υπάρχουν άτομα με γνώση τα 
οποία έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στο Τμήμα εκδόσεων. Έτσι τα μηχανή
ματα λειτουργούν σωστά και παράγουμε καλές εκδόσεις. Η κατάσταση θα ήταν 
πολύ καλύτερη, εάν είχε συμπληρωθεί το τμήμα με τα αναγκαία μηχανήματα, και 
εάν ο διαγωνισμός, που έγινε σε επίπεδο Υπουργείου, έδινε τις αναγκαίες και 
επιθυμητές λύσεις. Γίνονται προσπάθειες για τον καλύτερο εξοπλισμό του τμή
ματος.

Τέλος θα ήθελα να κάνω τις εξείς παρατηρήσεις: Πρώτο, ότι δεν επιτρέπεται 
να συγχέεται το τμήμα Εκδόσεων με το τμήμα Βιβλιοθήκης. Είναι δύο τμήματα με 
εντελώς διαφορετικά αντικείμενα. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά στα όσα 
ανέφερε ο κ. Παπαθεοδοσίου για τα «σπουδαστήρια» ή τα «αναγνωστήρια εκτός 
βιβλιοθήκης» όπως τα ονόμασαν άλλοι ομιλητές. Θέλω να πω ότι η δημιουργία 
τέτοιων «σπουδαστηρίων» αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης πολιτικής για την 
κάλυψη του γνωστικού αντικειμένιου ενός μαθήματος.

Εάν εμείς πούμε, για λόγους οικονομίας, ότι δεν θα διανέμονται δωρεάν 
βιβλία, αλλά θα αγοράζονται κάποια βιβλία, ενός ή περισσοτέρων τίτλων κατά 
γνωστικό αντικείμενο, τότε αυτά τα αναγνωστήρια θα πρέπει να τοποθετηθούν σε 
χώρους που επιτρέπουν να δίνονται τα βιβλία στους σπουδαστές για επιτόπου 
ανάγνωση και μελέτη, ή με δανεισμό, για περιορισμένο αριθμό ημερών.

Εν πάσει περιπτώσει δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε όλα τα 
θέματα και ν ’ απαντήσουμε συνολικά.

Ευχαριστώ.

κ. Σουλικιάς, Βιβλιοθηκονόμος ΤΕΙ Λάρισας

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το χαρακτηρίζουν η Βιβλιοθήκη και τα εργαστή
ρια. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να δώσω έναν ορισμό σχετικά με το τι είναι 
Βιβλιοθήκη.

«Βιβλιοθήκη είναι η οργανωμένη συλλογή των βιβλίων, περιοδικών και άλ
λου εντύπου και μη εντύπου υλικού, καθώς και οι υπηρεσίες, οι προσφερόμενες 
από το προσωπικό της, το οποίο πρέπει να είναι ικανό να παρέχει και να εξηγεί 
το υλικό που ζητιέται, να ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές, ερευνητικές, εκ-
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παιδευτικές ή ψυχαγωγικές ανάγκες των χρηστών». Εκτός βέβαια από αυτά μία 
Βιβλιοθήκη θα πρέπει να οργανώνει σεμινάρια και γενικότερα να προωθεί θέματα 
που προάγουν την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ξεκινώντας λοιπόν από τα παραπάνω φαίνεται ότι και σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. δεν 
μπορεί να συνυπάρξει η Βιβλιοθήκη με το Τμήμα Εκδόσεων. Άλλο είναι το έργο 
της Βιβλιοθήκης και άλλο του Τμήματος Εκδόσεων. Το μόνο κοινό που έχουν, 
είναι ότι ασχολούνται με τα έντυπα.

Για να υπάρχει Βιβλιοθήκη θα πρέπει πρώτα να υπάρχει ο κατάλληλος χώ
ρος και απαραιτήτως το ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει εκτός από 
σπουδές πάνω στη Βιβλιοθηκονομία, να είναι ανωτέρου πνευματικού επιπέδου 
και να διακρίνεται από ζήλο για τη δουλειά αυτή. Χωρίς τη συνύπαρξη καταλλή
λου χώρου και ειδικευμένου προσωπικού δεν μπορούμε να μιλάμε για Βιβλιοθή
κη.

Το πρόβλημα των Βιβλιοθηκονόμων στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει ει
δικευμένο προσωπικό, αλλά και όπου υπάρχει δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθ
μός, ώστε να στελεχώσει τις Βιβλιοθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν Βιβλιοθή
κες με στιβαγμένο υλικό και όχι οργανωμένο, έτσι που να μπορούν να παρέχουν 
πληροφόρηση.

Για τα Τ.Ε.Ε στα οποία ακόμα δεν υπάρχουν Βιβλιοθήκες, είναι επιτακτικό 
πρώτα να υπάρξει το κατάλληλο προσωπικό και ο κατάλληλος χώρος, για να 
γίνει η οργάνωση του υλικού, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες και για να μπορέ
σει να υπάρξει παροχή πληροφόρησης απ’ τις Βιβλιοθήκες. Θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στα θέματα αυτά, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο και βέβαια δε θα φανεί 
τα πρώτα χρόνια, που το υλικό θα αυξηθεί και αν δεν θα υπάρχει η οργάνωση, θα 
είναι αδύνατο να βρούμε κάτι, που θέλουμε.

Η ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού, κατάλληλου και ειδικά διαμορφωμέ
νου χώρου είναι προϋπόθεση για την οργάνωση της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα 
νέα πρότυπα και με τις νέες τεχνολογίες, έτσι που να παρέχουν οι Βιβλιοθήκες 
των ΤΕΙ πληροφόρηση αλλά και να συγκινούν τους εκπαιδευτικούς και τους 
σπουδαστές και να τους προκαλούν το ενδιαφέρον.

Είναι τόσο σίγουρο ότι όσο καλύτερα οργανωμένη είναι η Βιβλιοθήκη, τόσο 
περισσότερο προσελκύει το κοινό και το κάνει να ενδιαφέρεται για το βιβλίο 
γενικότερα. Εια παράδειγμα, όταν κάποιος ψάχνει για κάποιο βιβλίο σε μια Βι
βλιοθήκη, που εφαρμόζει ένα σύγχρονο ταξινομικό σύστημα, τότε στο ράφι όπου 
θα είναι το βιβλίο που τον ενδιαφέρει θα βρίσκονται και άλλα βιβλία σχετικά με 
το θέμα που πραγματεύεται το ζητούμενο βιβλίο, και έτσι μπορεί να κινηθεί το 
ενδιαφέρον του και μπορεί να ξεφυλίσει και τα άλλα βιβλία. Σχετικά βέβαια με 
την οργάνωση και την χρησιμοποίηση της Βιβλιοθήκης, καθώς και σε θέματα 
σκοπών της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να υπάρξουν ειδικές ενημερώσεις οι οποίες 
θα γίνουν με την συνεργασία της Βιβλιοθήκης, της Διεύθυνσης του κάθε ΤΕΙ και 
των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας.

Για να μπορέσει η Βιβλιοθήκη να φτάσει στη ζητούμενη οργάνωση, θα πρέ
πει να υπάρχει άμεση συνεργασία των υπεύθυνων της Βιβλιοθήκης με τη Διεύ

θυνση του ΤΕΙ, αλλά και η υποστήριξη της Βιβλιοθήκης από τη Διεύθυνση. Μια 
επιτροπή από καθηγητές των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και από Βιβλιοθηκονό- 
μους που εργάζονται στα ΤΕΙ θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια διεξοδική ανά
λυση του θέματος και επιπλέον στην αποδοχή κάποιων προτύπων, ώστε να είναι 
δυνατή, η ύπαρξη δικτύου μεταξύ των Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ, αλλά και η σύνδεσή 
τους με Τράπεζες Πληροφοριών.

Σήμερα, το μεγαλύτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία Κεντρικών 
Βιβλιοθηκών, είτε μεγάλα είναι τα ΤΕΙ, είτε μικρά, οι οποίες θα πρέπει να περι
λαμβάνουν τα εξής τμήματα: 1) Αναγνωστήριο, 2) Δανειστικό-Πληροφοριακό, 3) 
Περιοδικών - Εφημερίδων, 4) Επιλογής-Παραγγελιών-Παραλαβής, 5) Καταλογο- 
γράφησης-Ταξινόμησης, 6) Οπτικοακουστικό, 7) Μηχανογραφικό, 8) Τεκμηρίω
σης. Και σιγά - σιγά να προχωρήσουμε στη δημιουργία Βιβλιοθηκών τμημάτων. 
Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να υπάρξουν Κεντρικές Βιβλιοθήκες και Βιβλιοθήκες 
τμημάτων. Αλλά, αυτό με τα σημερινά δεδομένα είναι ανέφικτο. Τη στιγμή που 
δεν υπάρχουν χώροι και προσωπικό για μια Βιβλιοθήκη σε κάθε ΤΕΙ, πως μπο
ρούμε να μιλάμε για πολλές Βιβλιοθήκες;

Οι Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ εκτός από τα αντικείμενα των σχολών θα πρέπει να 
καλύπτουν και γενικότερα θέματα, αφού η παρεχόμενη μόρφωση δεν πρέπει να 
είναι μονόπλευρη. Σ’ αυτό το θέμα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι σπουδαστές.

Οι Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ θα πρέπει, όχι μόνο να επιτρέπουν στο ευρύτερο 
κοινό να τις χρησιμοποιεί, αλλά και να οργανώνουν εκδηλώσεις, με τις οποίες θα 
παρουσιάζουν το έργο του ΤΕΙ και τις νέες Τεχνολογίες και στο ευρύτερο κοινό.

Ό σον αφορά στο ερώτημα, αν θα πρέπει οι Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ να δανεί
ζουν το υλικό τους, η απάντησή μας είναι ότι θα πρέπει να το δανείζουν, γιατί οι 
Έλληνες γενικά δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με τον χώρο της Βιβλιοθήκης, 
ώστε να χρησιμοποιούν τα βιβλία μέσα στη Βιβλιοθήκη. Αλλά εκτός από αυτό 
δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, ώστε οι αναγνώστες να χρησιμοποιούν τα 
βιβλία μέσα στη Βιβλιοθήκη.

Ο δανεισμός όμως έχει αρκετά προβλήματα. Όπως: η μη έγκαιρη επιστρο
φή, η φθορά, η μη εξοικείωση με το χώρο της Βιβλιοθήκης κ.λπ. Παρόλα αυτά 
όμως ο δανεισμός θα πρέπει να υπάρχει, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς και 
τους σπουδαστές, αλλά και για το ευρύτερο κοινό, εφ’ όσον βρεθούν οι κατάλ
ληλοι τρόποι αποφυγής απωλειών. Για την καλύτερη λειτουργία του δανειστικού 
συστήματος θα πρέπει να υπάρξει πρόστιμο στην καθυστέρηση της επιστροφής, 
όπως γίνεται στο εξωτερικό, και μάλιστα πιο επιβαρυντικό στην αρχή, για να 
δημιουργηθεί η συνήθεια της έγκαιρης επιστροφής.

Ένα άλλο θέμα για το οποίο θα πρέπει να γίνει λόγος, είναι ότι οι Βιβλιοθή
κες των ΤΕΙ, για καλύτερη λειτουργία και καλύτερη παροχή πληροφόρησης θα 
πρέπει να συνεργάζονται και με άλλες Βιβλιοθήκες, και όπου αυτό είναι δυνατόν, 
να γίνεται απ’ ευθείας σύνδεση για ανταλλαγή πληροφοριών. Ό χι μόνο σε εθνι
κό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι, για την οργάνωση των Βι
βλιοθηκών στα ΤΕΙ, βασικό είναι, να υπάρξει μια επιτροπή από καθηγητές των



τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και από Βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται στα ΤΕΙ 
και ξέρουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που δημιουργούνται στο χώρο αυτό Ευ
χαριστώ.

κα Κακούρη - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας - Θεσ/νίκης

Θα ήθελα να τοποθετηθώ καταρχή στο θέμα συνύπαρξης τμήματος εκδόσεων 
και βιβλιοθήκης. Πιστεύω και εγώ ότι δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα δύο τμή
ματα μεταξύ τους. Πρέπει να χωριστούν. Το τμήμα εκδόσεων δεν έχει να προσφέ
ρει τίποτα στο τμήμα βιβλιοθήκης. Απλώς κάνει πιο δυσκίνητο το όλο σχήμα. 
Το δεύτερο είναι αν πρέπει να υπάρξει κεντρική βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκη 
τμημάτων. Θα ήθελα εδώ μια διευκρίνηση από όλους όσοι υποστηρίζουν ότι πρέ
πει να υπάρξουν βιβλιοθήκες τμημάτων. Εννοούνε ότι οργανωτικά θα είναι αυτό
νομες; Δηλαδή θα είναι αυθύπαρκτες ή απλώς ότι θα συνεργάζονται με την κε
ντρική βιβλιοθήκη σε θέματα επιλογής υλικού, οργάνωσης του υλικού αυτού και 
θα λειτουργούν σαν τμήματα της;

κ. Παπαθεοδοσίου:

Διευκρινίζω. Όποιοι από μας έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό θα έχουν, αλ
λά και μερικοί στο εσωτερικό, θα θυμούνται ότι υπήρχε στην παλιά έδρα ή στο 
Ινστιτούτο (σε μας στο εξωτερικό) μία βιβλιοθήκη περίπου με δύο - τρεις χιλιά
δες βιβλία. Η βιβλιοθήκη αυτή λειτουργούσε εκ των ενώντων με την έννοια ότι 
κάποιος από τους επιμελητές είχε την δυνατότητα να τη χειρίζεται, να δανείζει 
και να παραλαμβάνει τα βιβλία. Η βιβλιοθήκη αυτή είχε το χαρακτηριστικό, ότι 
ήταν πάντα επίκαιρη. Τα δύο - τρεις χιλιάδες βιβλία που υπήρχαν ήταν τελευ
ταία, είχαμε και τα περιοδικά που πηγαίναμε σ ’ αυτή τη βιβλιοθήκη, είχαμε τις 
τελευταίες εξελίξεις, όποια σε παλαιότερα βιβλία δεν ήταν πλέον επίκαιρα είτε 
πηγαίναμε σε κάποια αποθήκη είτε τέλος πάντων όταν δεν ζητούντο, οπωσδήπο
τε, δεν υπήρχαν στα ράφια.

Τα βιβλία που υπήρχαν όλοι μας μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε, να τα 
ψάξουμε και πολλές φορές δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσεις τις καρτέλλες για 
να βρεις το βιβλίο που ήθελες. Οι τόμοι που υπήρχαν εκεί ήταν τόσοι ώστε να 
μπορεί κανείς και από μόνος του να αντιλαμβάνεται τι υπάρχει και τι δεν υπάρ
χει. Τέτοιου είδους βιβλιοθήκες εννοώ, δηλαδή σε κάποιο χώρο ενός τμήματος 
πολλά ράφια με δύο - τρεις χιλιάδες βιβλία ειδικότητας που δεν θα καλύπτουν 
βέβαια μόνο το στενό αντικείμενο π.χ. της Μηχανολογίας. Μπορεί η βιβλιοθήκη 
να έχει και ορισμένα βιβλία αυτοματισμού και πληροφορικής που είναι συνδεδε- 
μένα με το αντικείμενο της Μηχανολογίας. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι 
αυτή η ιστορία στοιχίζει πολύ λιγότερο από την κεντρική βιβλιοθήκη. Δεν χρειά
ζεται μεγάλους χώρους, είναι ελεγχόμενη η ροή των βιβλίων, δηλαδή δεν χάνο
νται βιβλία, είναι πολύ πιο επίκαιρη και οπωσδήποτε ξεφεύγουμε και από ορισμέ
νες καταστάσεις. Βελτιώνουμε δηλαδή την όλη εικόνα. Δίνουμε στους λίγους, 
που έχουν προχωρήσει, τις δυνατότητες να προχωρήσουν παραπέρα. Εφοδιάζου

με το προσωπικό, που θέλει, με επίκαιρη βιβλιογραφία και δεν ασχολούμεθα με 
τη δημιουργία μαμούθ που είναι χαρακτηριστικό όλων των υπηρεσιών (είναι ο 
νόμος του Πάρκισον, ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε σε κάποιο χώρο, θέλουμε 
το αντικείμενό μας να το επεκτείνουμε πανταχόθεν πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά). 
Αν κατάλαβα καλά πολλοί από σας φαντάζεστε: ο καθένας να έχει τη διάθεσή του 
μια εθνική βιβλιοθήκη τύπου Οξφόρδης σε κάθε ΤΕΙ. Αυτό νομίζω είναι λάθος.

Κα Κακούρη:
Το μοναδικό πλεονέκτημα που μπορώ να δω εγώ σε μία βιβλιοθήκη τμημά

των, είναι ότι έχουμε μια προσιτότητα άμεση από το χρήστη, δηλαδή απλώνει το 
χέρι του και υπάρχει εκεί το βιβλίο. Αυτό μπορεί να ισχύει όταν η πληροφορία 
είναι πολύ σύντομη, τη χρειαζόμαστε εκείνη τη στιγμή και δεν είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιήσουμε μία μεγάλη συλλογή. Από την άλλη μεριά, τα μειονεκτή
ματα πιστεύω ότι είναι τόσα πολλά, που δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε τη 
δημιουργία τμηματικών βιβλιοθηκών:

1. Ώρες λειτουργίας περιορισμένες γιατί θα έχουμε και λίγο προσωπικό.
2. Πρόβλημα αύξησης του αριθμού του προσωπικού: πόσες βιβλιοθήκες; πό

σα ειδικευμένα άτομα με τα οποία θα τις στελεχώσουνε; Και πιθανό κάποιες ώρες 
αυτό το προσωπικό να υποαπασχολείται.

3. Οι σπουδαστές και οι καθηγητές από άλλα τμήματα πιθανόν να δυσκο
λεύονται να έχουν πρόσβαση προς την άλλη συλλογή.

4. Θα έχουμε υψηλό κόστος επικάλυψης υλικού και υπηρεσιών. Μη ξεχνάτε 
ότι έχουμε επικάλυψη και επιστημών, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα στο 
ξεχώρισμα της βιβλιογραφίας. Αυτό το βιβλίο που πάει; Πάει εδώ σ ’ αυτό το 
τμήμα ή πάει στο άλλο τμήμα και αν πάει και στα δύο τμήματα σημαίνει επικά
λυψη.

5. Θα έχουμε κακή οργάνωση των καταλόγων των συστημάτων δανεισμού 
και όλων των άλλων υπηρεσιών που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες.

6. Δε θα βοηθεί στη γενική καλλιέργεια και στη γενική μόρφωση των σπου
δαστών και μάλιστα μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ήδη είναι εξειδι- 
κευμένο. Γενικά οι λειτουργίες θα είναι πιο δαπανηρές και λιγότερο αποτελεσμα
τικές. Έχουμε το πρόβλημα της επικάλυψης των επιστημών και στερούμε έτσι 
το κοινό της βιβλιοθήκης από ένα γενικό, πληροφοριακό τμήμα και από τις ειδι
κές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη κεντρική βιβλιοθήκη.

Ό σο για το θέμα αν πρέπει να δημιουργηθούν τώρα βιβλιοθήκες και αν θα 
χρησιμοποιηθούν αυτές οι βιβλιοθήκες ή όχι, πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να δη
μιουργήσουμε τις βιβλιοθήκες και έπειτα θα μπορέσουμε και εμείς οι εκπαιδευτι
κοί αλλά και οι σπουδαστές να αλλάξουμε νοοτροπία και ν ’ αλλάξουμε και το 
σύστημα εκπαίδευσής μας. Γιατί στο κενό ξαφνικά μ’ ένα μαγικό ραβδί όταν δεν 
έχουμε τη στήριξη μιας σημαντικής, μιας καλής βιβλιοθήκης δε θα μπορέσουμε 
να λειτουργήσουμε διαφορετικά από ότι λειτουργούμε τώρα με ένα μοναδικό 
σύγγραμμα.

Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για το ρόλο που θα πρέπει να παίξει η βιβλιοθήκη



στο γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι σ’ αυτή τη φάση ο στόχος 
μας θα είναι να παίξει η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ το ρόλο της ως ειδική βιβλιοθήκη 
στην περιοχή της έδρας του. Δηλαδή στην Κοζάνη ένας μηχανικός, εφόσον δεν 
υπάρχει ειδική βιβλιοθήκη στην πόλη, να μπορεί να ’ρθει και να χρησιμοποιή
σει τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. Δε νομίζω όμως, πως, σ ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, 
μπορούν να παίξουν το ρόλο των λαϊκών βιβλιοθηκών, με την έννοια ότι θα προ
σφέρουν τις γενικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι λαϊκές βιβλιοθήκες. Άλλω
στε, και στο χώρο που λειτουργούν τα περιφερειακά ΤΕΙ υπάρχουν λαϊκές βι
βλιοθήκες. Και πάλι φέρνω το παράδειγμα της Κοζάνης. Υπάρχει δημοτική βι
βλιοθήκη Κοζάνης που ο κύριος ρόλος της είναι να εξυπηρετήσει αυτές τις ανά
γκες των αναγνωστών.

Τέλος να κάνω κάποιες προτάσεις. Η πρώτη και νομίζω η πιο σημαντική, 
είναι να στελεχωθούν οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν με εξειδικευμένο προσωπικό. 
Μία δεύτερη πρόταση είναι να δούμε αν με βάση τον πληθυσμό, εκπαιδευτικό και 
σπουδαστικό, ανά ΤΕΙ οι δύο οργανικές θέσεις βιβλιοθηκονόμων ανά ΤΕΙ που 
προβλέπει ο νόμος, είναι επαρκείς ή αν θα πρέπει να αυξηθούν, σε ποιό ΤΕΙ να 
αυξηθούν και σε τι ποσοστό; Μια τρίτη πρόταση είναι να καθιερωθούν κάποια 
διεθνή πρότυπα οργάνωσης, καθαρά τεχνικά, που εσάς δεν νομίζω ότι σας ενδια
φέρουν άμεσα, καταλογογράφησης, ταξινόμησης κ.λπ., ώστε να μπορούν όλες οι 
βιβλιοθήκες ΤΕΙ να μιλούν την ίδια γλώσσα και να μπορούν να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες. Τέλος το θέμα της μηχανοργάνωσης που είναι πάρα πολύ σημαντι
κό για το ζήτημα αυτό. Και θα πρέπει μάλλον να συσταθεί μια κεντρική επιτροπή η 
οποία θα το εξετάσει. Για ν ’ απαντήσει και στο ερώτημα: Γιατί οι βιβλιοθήκες 
των πανεπιστημίων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η Εθνική Βιβλιοθήκη που 
επί σειρά ετών προσπαθούσαν να μηχανοργανώσουν τις υπηρεσίες τους και τις 
λειτουργίες τους, δεν το έχουν καταφέρει ακόμη; Πριν από δύο βδομάδες έγινε 
μία συνάντηση βιβλιοθηκάριων βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ ακριβώς μ ’ αυτό το 
αντικείμενο. Γίνονται πολλές μεμονωμένες προσπάθειες. Όμως καμιά δεν είναι 
ιδανική και δεν θα πρέπει εμείς αποσπασματικά να ξεκινούμε να μηχανοργανώ- 
νουμε τις βιβλιοθήκες μας χωρίς να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε το επιθυμη
τό αποτέλεσμα. Επίσης, θα πρέπει νομίζω η βιβλιοθήκη να εξαρτηθεί διοικητικά 
άμεσα από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο. Να φύγει δηλαδή από τις διοικητικές 
υπηρεσίες για να αλλάξει έτσι και περιεχόμενο και μορφή. Θα πρέπει να γίνει 
ένα οργανόγραμμα λειτουργικό που θα επιτρέψει στη βιβλιοθήκη να λειτουργεί 
με τις σύγχρονες αρχές διοίκησης που διέπουν όλους τους άλλους οργανισμούς 
και τις άλλες υπηρεσίες. Επίσης, νομίζω ότι κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να 
πραγματοποιηθεί είναι η ανταλλαγή καταλόγων προσκτήσεων μεταξύ των βι
βλιοθηκών. Δηλαδή εμείς πήραμε αυτό το τρίμηνο αυτά τα βιβλία, ετοιμάζουμε 
ένα· κατάλογο το στέλνουμε στο ΤΕΙ Αθήνας, για να μας στείλουν το δικό τους 
κατάλογο ώστε να ξέρουμε τι κοινά βιβλία έχουμε. Να συμπληρώσουμε κάποια 
κενά για τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε αν υπάρχει υλικό. 
Τέλος, πρότασή μου είναι να αξιοποιηθούν τα τμήματα βιβλιοθηκονομίας, που 
υπάρχουνε στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Θεσ/νίκης, τουλάχιστον σ ’ αυτή τη

φάση που δεν έχουμε πληθώρα έμπειρων καταρτισμένων βιβλιοθηκάριων να παί
ξουν το ρόλο των συμβούλων για την οργάνωση των ΤΕΙ.

κ. Νιονάκης ΤΕΙ - Ηρακλείου

Επειδή πολλά θέματα έθιξαν οι προλαλείσαντες θα αναφερθώ όσο μπορώ πιο 
συνοπτικά στις θέσεις που εμείς υποστηρίζουμε. Καταρχήν είμαστε υπέρ μιας 
κεντρικής βιβλιοθήκης σ ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον. Αν την οργανώσουμε σω
στά, θα μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά και θα γίνει πόλος έλξης, όχι μόνο 
των σπουδαστών αλλά και των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα θα εθιστούν οι χρή
στες της να προσέχουν τις βιβλιοθήκες, πράγμα που όπως είναι γνωστό σήμερα 
δεν συμβαίνει.

Από την προσπάθεια που έχουν καταβάλλει στο Ηράκλειο για την οργάνωση 
βιβλιοθήκης, θας σας αναφέρω μονάχα δύο στοιχεία. Το 1986, έκαναν χρήση του 
αναγνωστηρίου 1326 άτομα. Το 1987, τα άτομα αυτά έγιναν 2.060. Δηλαδή πα
ρουσιάστηκε μια αύξηση περίπου 734 ατόμων μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διά
στημα. Κι ελπίζουμε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Η καλή οργάνωση της βιβλιοθήκης είναι για μας όχι μόνο θέμα πρόσληψης 
προσωπικού σε ικανό αριθμό, αλλά και εμπειρίας του προσωπικού στο αντικείμε
νο της βιβλιοθηκονομίας. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει σε συνάρτηση με το οργα
νωτικό, η λύση στο κτιριακό πρόβλημα.

Πιστεύουμε ότι με τη βιβλιοθήκη δίνεται η ευκαιρία στο σπουδαστή να ξεφύ- 
γει από τον τρόπο εκπαίδευσης με ένα βιβλίο. Του παρέχουμε τη δυνατότητα να 
ψάξει και να βρει μόνος του τη λύση στα προβλήματα. Έτσι πιστεύουμε ότι τον 
βοηθάμε αποτελεσματικά να σταθεί αύριο στη ζωή. Είμαστε λοιπόν υπέρ της μιας 
κεντρικής βιβλιοθήκης και για τον πρόσθετο λόγο, ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτι
κοί σήμερα, δεν έχουν γραφείο να καθήσουν και να δεχτούν τους σπουδαστές. 
Δεν ξέρω πως θα βρούμε το χώρο να κάνουμε βιβλιοθήκες κατά τμήμα.

Πιστεύουμε ότι η βιβλιοθήκη πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό περίγυρο 
στον οποίο λειτουργεί, διότι θα αποτελέσει κι έναν δεσμό του ΤΕΙ με αυτόν.

Όλους μας απασχολεί το ερώτημα πως θα συνδεθεί το ΤΕΙ με την παραγω
γή. Η βιβλιοθήκη θα μπορούσε να συμβάλλει σ ’ αυτόν το σκοπό με την προσέγ
γιση κόσμου που θα έβρισκε κάποιες απαντήσεις στα ερώτηματά του.

Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει σε εθνικό επίπεδο ένα σύστημα 
ταξινόμησης των βιβλίων, τουλάχιστον για τα ΤΕΙ. Για το σκοπό αυτό, θα μπο
ρούσαν σ ’ αυτή τη φάση να αξιοποιηθούν τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, και 
συμφωνώ με την κ. Κακούρη, γιατί εμείς που δεν είμαστε Βιβλιοθηκονόμοι ψά
χνουμε στο σκοτάδι για να βρούμε λύσεις.

Συμφωνούμε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η σύνδεση με τις άλλες βιβλιοθήκες 
με τη χρησιμοποιίηση ΤΕΛΕΦΑΞ ή με την ύπαρξη συστημάτων μικροφωτογρά- 
φησης στις βιβλιοθήκες. Εμείς προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι, 
υπάρχουν βιβλία τα οποία έχουν εξαντληθεί από το εμπόριο, και κάπου υπάρχει 
ένα αντίτυπο. Μπορούμε να το μικρογραφήσουμε και να το έχουμε στη διάθεση 
του οποιουδήποτε θελήσει να κάνει χρήση της βιβλιοθήκης. Εμείς πιστεύουμε



ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω της βιβλιοθή
κης.

Το προσωπικό, το κτιριακό και η οργάνωση των βιβλιοθηκών, πιστεύω ότι 
είναι θέματα που έχουν προτεραιότητα και θα πρέπει να βρεθεί λύση οπωσδήποτε.

Σε βραχυπρόθεσμη, σε πολύ βραχυπρόθεσμη αν θέλετε βάση, θα έβλεπα τη 
λύση αυτή —σε ότι αφορά το προσωπικό— στη δυνατότητα που μας δίνει ο Ν. 
1735 μέσα από τις διατάξεις του. Μήπως μπορέσουμε να προσλάβουμε προσωπι
κό, χαρακτηρίζοντάς το ως εποχιακό; Τώρα, σχετικά με τη συνύπαρξη των δύο 
τμημάτων κάτω από το ίδιο διοικητικό σχήμα του τμήματος εκδόσεων και βι
βλιοθήκης, θα ήθελα να πω ότι εμάς μας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα 
αν είναι οικονομική η αντιοικονομική η λειτουργία του τμήματος αυτού θα σας 
πω ένα παράδειγμα. Το βιβλίο πρακτικής άσκησης, θελήσαμε να το τυπώσουμε 
σε τυπογραφείο του Ηρακλείου. Μας ζήτησαν 250-300 δρχ. για κάθε βιβλίο. Το 
τυπώσαμε στο τμήμα μας με 52 δρχ. κοστολογημένο σε ότι αφορά τα υλικά εκτύ
πωσης. Εξυπηρετούμαστε μόνοι μας.

Να μερικά στοιχεία από τη λειτουργία του τμήματος εκδόσεων: Το 1985 εί
χαμε 669.000 σελίδες τυπωμένες από ένα μηχάνημα OFFSET που λειτούργησε 
μόνο ένα εξάμηνο. Το 1986 747.000 σελίδες, το Α' εξάμηνο του 1987 1.130.000 
σελίδες, με προσωπικό μόνο έναν χειριστή. Τώρα διαθέτουμε δύο (2) OFFSET, 
ένα φωτοαντιγραφικό επαγγελματικό, ένα σελιδοποιητή 60 θέσεων που θα το 
επεκτείνουμε ώστε να γίνει 120 θέσεων. Επιπλέον έχουμε πάρει ένα μηχάνημα 
κοπής χάρτου διαστάσεων. Έχουμε επίσης πάρει μηχάνημα βιβλιοδεσίας.

Η επιδίωξη του τμήματος είναι να παραδίνει ο εκπαιδευτικός τις σημειώσεις 
του και να παίρνει έτοιμο βιβλίο στον αριθμό αντιτύπων που ζητά να μην έχουμε 
επιπλέον τη σπατάλη χαρτιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα, πρόσφατα έχουμε πάρει μηχάνημα καταστροφής αρχείου και ελπί
ζουμε ότι με τη χρήση αυτού του μηχανήματος θα πουλάμε κάμποσους τόνους 
χαρτί το χρόνο από τα χαρτιά που περισσεύουν και από τις κόλλες διαγωνισμών 
των σπουδαστών που καταστρέφονται. Μετά από ένα χρονικό διάστημα αντί να 
τα καίμε, θα τα καταστρέφουμε με το μηχάνημα και έτσι θα έχουμε κάποιο όφε
λος από αυτή τη λειτουργία. Τελειώνοντας, νομίζω ότι το θέμα του τμήματος 
εκδόσεων είτε ανήκει στο διοικητικό σχήμα της βιβλιοθήκης είτε ανεξάρτητο 
σχήμα, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης κάποιας άλλης σύσκεψής 
σας. Ευχαριστώ.

κ. Καζάζης
Το θέμα των Βιβλιοθηκών μπορούμε να το δούμε σε τρεις κυρίους άξονες. 

Στο κτιριολογικό, στον εξοπλισμό και στο προσωπικό. Ως προς το κτιριολογικό 
οι περισσότεροι νομίζω πρέπει να έχουμε κάποιες εμπειρίες από το εξωτερικό, 
ότι όταν πηγαίνουμε σ ’ ένα Πανεπιστήμιο και βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο κτίριο 
που ξεχωρίζει μέσα στο Πανεπιστήμιο είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι η Βιβλιο
θήκη. Είναι το μεγαλύτερο κτίριο που υπάρχει μέσα σ ’ ένα τριτοβάθμιο εκπαι
δευτικό ίδρυμα. Για μας βέβαια, αυτό ίσως να μας κτυπάει λίγο παράξενα. Το

θέμα το κτιριολογικό μπορούμε να το δούμε σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι ο 
μακροπρόθεσμος και ο άλλος ο βραχυπρόθεσμος. Στο μακροπρόθεσμο τομέα θα 
πρέπει να δούμε το θέμα των βιβλιοθηκών με οπωσδήποτε κάποια μεγάλη κεντρι
κή βιβλιοθήκη που θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του ιδρύματος. Βεβαίως και 
αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος έχει πάλι το βραχυπρόθεσμο στόχο. Και ο βρα
χυπρόθεσμος στόχος είναι να κάνουμε μια μελέτη. Πολλές φορές έχω συζητήσει 
με τους προέδρους των Τ.Ε.Ι. στις διάφορες συναντήσεις μας εάν έχουνε κάνει 
μελέτη ενός κτιρίου βιβλιοθήκης και για δανειστική βιβλιοθήκη και για ανα
γνωστήρια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολή
σει σε όσα Τ.Ε.Ι. δεν έχει συνταχθεί μελέτη, να συνταχθεί μελέτη. Τώρα το τι θα 
περιλαμβάνει αυτή η μελέτη, αυτό μπορούμε να το δούμε είτε τώρα, είτε σε κά
ποια άλλη συζήτηση με κάποια επιτροπή που ελέχθει και ούτο καθ’ εξής. Θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, 
να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σήμερα βραχυπρόθεσμα κάποια αναγνωστή
ρια για τους σπουδαστές μας.

Ό λοι μας ξέρουμε πόσες ώρες παραμένουν οι σπουδαστές στα ιδρύματα. 
Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις που παραμένουν μέχρι και 14 ώρες.

Παραμένουν 14 ώρες και δεν έχουν τι να κάνουνε. Δεν υπάρχουν χώροι 
άθλησης. Δεν υπάρχουν χώροι ψυχαγωγίας. Δεν υπάρχουν τουλάχιστον ένα ανα
γνωστήριο, τις κενές ώρες που έχουν να διαβάσουν. Να διαβάσουν τα μαθήματά 
τους. Να διαβάσουν κάποιο εξωσχολικό. Με κάτι να ασχοληθούνε. Νομίζω ότι 
θα μπορούσε να λυθεί το θέμα των αναγνωστηρίων έστω με κάποιο προκατα- 
σκευασμένο κτίριο. Το οποίο βέβαια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αργότερα 
και για άλλους σκοπούς. Και βέβαια ένα προκατασκευασμένο κτίριο δεν είναι μια 
υπέρογκη δαπάνη. Είναι μια δαπάνη των 80.000.000 - 100.000.000 δραχμών. Επί
σης, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι δεν αντιμετωπίζουμε οικονομικά προ
βλήματα να χτίσουμε βιβλιοθήκες. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα το οποίο, ήταν 
τεράστιο, η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων στο παρελθόν, σήμερα δεν υπάρχει 
πλέον. Θα έχετε υπόψη σας από τον τελευταίο προϋπολογισμό ότι το 1987, δόθηκαν
1.500.000. 000 δραχμές μόνο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για δε το 1988 υπο
λογίζουμε ότι θα δοθούνε συνολικά περισσότερο από 3.500.000.000 δρχ.
3.500.000. 000 δραχμές είναι ποσά φανταστικά μόνο για τα Τ.Ε.Ι. Και θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας ότι 3.500.000.000 δρχ. δεν είναι το σύνολο του προϋπολογι
σμού δημοσίων επενδύσεων που δίνονται για τα Τ.Ε.Ι. Απορροφούμε πολύ λιγό- 
τερα από 3.500.000.000 ετησίως μαζί μ’ όλα τα λεφτά τα οποία παίρνει διεθνώς. 
Μόνο οι λειτουργικές δαπάνες ήτανε μέχρι το 1986 500.000.000. Τώρα, έχουν 
φτάσει νάναι 1.250.000.000 και με κάποιες άλλες ρυθμίσεις που κάνουμε εκεί πέρα 
τα 1.750.000.000 θα φτάσουν φέτος το 1988 οι λειτουργικές δαπάνες. Αλλά, επί 
πλέον πάνω σ ’ αυτά τα ποσά θα έχουμε άλλα 3.500.000.000. Είναι φανταστικά 
κονδύλια τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα εξαντλήσουμε.

ΕΡ: Με συγχωρείτε κύριε Καζάζη που σας διακόπτω αν κάνουμε μελέτες για 
χτίσιμο βιβλιοθηκών θα έχουμε χρήματα;

ΑΠ: Θα έχετε χρήματα και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Άμεσα με τα



χρήματα τα οποία θα έρθουν από φέτος.
ΕΡ: Κύριε Καζάζη στον προηγούμενο προϋπολογισμό είχαμε ζητήσει

350.000.000 δρχ. για νέες βιβλιοθήκες. Ζητήσαμε από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων;

ΑΠ: Ό χι δεν μιλάω ούτε για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ούτε για το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μιλάω για τα χρήματα τα οποία θα πάνε απ 
ευθείας στα ιδρύματα, στα ίδια τα ιδρύματα. Ό χι για όλες τις δαπάνες τους.

κ. Σωτηρόπουλος - Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας

Καταρχάς θα ήθελα ν ’ αναφερθώ σε ένα μικρό θέμα, που μπήκε διαμέσου του 
όλου θέματος της βιβλιοθήκης και που με παραξένεψε ομολογουμένως. Το θέμα 
της παροχής ενός βιβλίου ενταγμένου μέσα στην πολιτική της βιβλιοθήκης. Το 
θέμα το θεώρησα αυτονόητο και εκτός συζήτησης, δεδομένου ότι το ένα βιβλίο 
χορηγείται ήδη δωρεάν, δηλ. φεύγει έξω από τη βιβλιοθήκη και επομένως δεν θα 
έπρεπε να του δώσουμε έμφαση, προς το παρόν.

Εξάλλου με το θέμα βιβλία, νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενη 
συνεδρίαση. Εκεί είχα αναπτύξει αν θυμάμαι καλά, την άποψη, ότι είμαι υπέρ της 
μετάφρασης κάποιου διεθνούς αναγνωρισμένου βιβλίου και της χορήγησής του 
στους σπουδαστές αντίστοιχης ειδικότητας. Η χορήγηση ενός αναγνωρισμένου 
βιβλίου είναι υποχρέωση της δωρεάν παιδείας και δεν αφορά τη βιβλιοθήκη. 
Νομίζω, ότι θα πρέπει να μας διέπει το πνεύμα της παροχής γνώσης στο σπουδα
στή, σ ’ όλη θα έλεγε κανείς την άπειρη έκτασής της. Επομένως, η ύπαρξη μιας 
κεντρικής βιβλιοθήκης η οποία θα μπορεί να διασφαλίζει την πληροφόρηση του 
σπουδαστή έναντι οποιοσδήποτε απαίτησής του, είτε επιστημονικής, είτε κοινω
νικής, νομίζω ότι είναι πρωταρχική ανάγκη. Επειδή είναι τόσο σοβαρός ο σκο
πός της ύπαρξης κεντρικής βιβλιοθήκης, νομίζω ότι τα Τ.Ε.Ι. πρέπει να υποστη
ριχτούν άμεσα από κάποια πολιτική με πρακτική έκφραση πάνω στο θέμα αυτό. 
Δηλαδή να συγκροτηθεί μια κεντρική επιτροπή, όπως είπα και προηγουμένως, με 
ευθύνη του ΕΤ.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και Μελετών, 
η οποία θα διευκολύνει τα Τ.Ε.Ι. πάνω στα θέματα που ανέπτυξε ο κ. Καζάζης, 
όπως μελέτης κτηριακής, οργάνωσης, μηχανοργάνωσης, μικροφωτογράφησης, 
προσωπικού, κέντρου τεκμηρίωσης κ.τλ. κ.τλ. Πόσο μάλλον που έρχονται τα χρή
ματα από την Ε.Ο.Κ. μέσω των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτησης, που 
ευνοούν την περίπτωση αυτή. Η επιτροπή θα δώσει έτοιμο το πακέτο των βασι
κών οργανωτικών βοηθημάτων στα διάφορα Τ.Ε.Ι., προκειμένου να προβούν τά
χιστα, μέσα στο έτος αυτό, στην υλοποίηση και στη διαμόρφωση του εργαλείου 
αυτού που λέγεται βιβλιοθήκη. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κεντρική βιβλιο
θήκη. Το αν υπάρχουν τώρα εξειδικευμένες βιβλιοθήκες ή όχι, νομίζω ότι είναι 
θέμα πλέον δευτερεύον, αφού μπορεί από την κεντρική βιβλιοθήκη να διανέμο
νται δεύτερα αντίγραφα στις εξειδικευμένες βιβλιοθήκες κ.ο.κ. Οσον αφορά τον 
κοινωνικό προορισμό της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. στην περιφέρεια νομίζω ότι δεν 
μπορεί να υπάρχουν αμφισβητήσεις τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τα περιφε
ρειακά Τ.Ε.Ι. Η αποστολή του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου έχει

προκαθορίσει αυτό το στόχο. Επομένως, δεν μπορούμε να απομακρυνόμαστε από 
την ιδέα, ότι θα πρέπει με την συμμετοχή της βιβλιοθήκης να δίνουμε τη δυνατό
τητα στο κοινό της πόλης να έρχεται σ ’ επαφή με κάποια βιβλία που δεν θα 
μπορούσε να τα βρει αλλού. Όσον αφορά το τμήμα εκδόσεως νομίζω ότι έχει 
τελείως διαφορετικό προορισμό από τις βιβλιοθήκες και θα πρέπει να υπάρχει 
ξεχωριστά. Η άποψή μου όμως είναι να υπάρχει οπωσδήποτε, διότι βοηθάει πάρα 
πολύ και από πλευράς οικονομίας, αλλά και από πλευράς χρόνου να ανταποκρι- 
θούμε στις ανάγκες μας. Για το θέμα που είπε ο κ. Βακαλιός, το θέμα της δημο
σίευσης, ή της γνωστοποίησης στο κοινό ορισμένων επιτευγμάτων, νομίζω ότι η 
έκδοση ενός περιοδικού μέσω του τμήματος εκδόσεων των ΤΕΙ θα μπορούσε κατά 
κάποιο τρόπο να καλύψει αυτή την ανάγκη. Επαναλαμβάνω την αρχική μου πρό
ταση για συγκρότηση μιας κεντρικής επιτροπής με ευθύνη του Ι.Τ.Ε. σε συνερ
γασία με τη διεύθυνση προγραμμάτων και μελετών, για να υποστηρίξει τα Τ.Ε.Ι. 
στην άμεση ανάγκη της διαμόρφωσης κεντρικής βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τα 
πρότυπα που θα μας δώσουν οι ειδικοί.

Θα ’λεγα ότι θα ήταν ακόμη σκόπιμο στο Ι.Τ.Ε. να λειτουργεί διαρκώς ένα 
κέντρο τεκμηρίωσης. Αν θέλετε ένα κέντρο πληροφοριακής διασύνδεσης, το 
οποίο θα βοηθούσε τα επί μέρους κέντρα τεκμηρίωσης των Τ.Ε.Ι.

κ. Κωτσάκης

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση σε ό,τι με αφορά 
τουλάχιστον αποκόμισα πολλές καινούργιες ιδέες και σε θέματα αρχής και σε θέμα
τα τεχνικά. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να τοποθετηθώ στα περισσότερα απ’ αυτά, διό
τι, ξεφεύγουνε από τη δική μου γνωστική δυνατότητα. Πιστεύω, ότι όπως είπε 
στην εισήγησή του ο κ. Βακαλιός, αυτά αφενός μπορεί να είναι ένας προβλημα
τισμός και αφετέρου μπορεί να είναι τα στοιχεία, τα οποία θα λάβει υπόψη της 
μια επιτροπή, από ειδικότερους από εμάς, τουλάχιστον από μένα, ώστε να επε
ξεργαστεί μια πρόταση η οποία θα απευθύνεται αφενός σ ’ όλα τα ΤΕΙ, αφετέρου 
δε θα λαμβάνει υπόψη, εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ΤΕΙ κι αυτό είναι η πρότασή 
μου μετά απ’ αυτή την ανταλλαγή απόψεων και τις τοποθετήσεις: να συσταθεί 
μια επιτροπή, η οποία θα μελετήσει τα θέματα και θα κάνει συγκεκριμένες προτά
σεις. Θα ήθελα, όμως, κύριοι συνάδελφοι, να κάνω μία παρατήρηση. Εθίχθησαν, 
θέματα τα οποία είναι θέματα αρχής, αλλά και θέματα τεχνικά.

Τα τεχνικά θέματα όπως είπα, νομίζω ότι δεν μπορούμε, πέρα από τις προτά
σεις που έγιναν, να τα συζητήσουμε παραπέρα και να πάρουμε αποφάσεις. Εκείνο 
το οποίο μας ενδιαφέρει ως ΙΤΕ αλλά και ως αντιπροέδρους, είναι να θέσουμε τα 
θέματα αρχής, δηλαδή, τί επιδιώκουν τα ΤΕΙ μέσα από την οργάνωση, ίδρυση και 
λειτουργία της βιβλιοθήκης. Και εδώ πιστεύω, ότι αποκρυσταλώθηκαν οι εξής 
απόψεις:

Πρώτον, πρέπει να υπάρχουν βιβλιοθήκες συνδυασμένες με αναγνωστήρια 
και σπουδαστήρια ώστε οι σπουδαστές να εθιστούν στη χρήση του βιβλίου. Να 
καλύπτουν τις πολλές ώρες που βρίσκονται στα ΤΕΙ και επιπλέον να μπορούνε να 
έχουνε βοήθημα για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, σεμιναρίων ή, στο απώ



τερο μέλλον, όταν η εκπαιδευτική διαδικασία θα έχει γίνει ουσιαστικότερη και 
πλατύτερη, να μπορούν και την καθημερινή εκπαιδευτική εργασία να την εκμε
ταλλεύονται μέσα από βιβλιοθήκες. Το ένα θέμα είναι αυτό, το δεύτερο θέμα 
είναι ότι θα πρέπει οι βιβλιοθήκες να είναι προσιτές, δηλαδή να μην υπάρχει ένα 
κέντρο κάπου απομακρυσμένο, όπου με δύσκολες διαδικασίες θα μπορεί να έχει 
κανείς πρόσβαση Πιστεύω, ότι αυτό δεν δίνει άμεση απάντηση στο αν οι βι
βλιοθήκες θα πρέπει είναι κεντρικές ή όχι. Τα σύγχρονα μέσα πληροφορικής 
μπορούν να λύσουν το θέμα κατά έναν τρόπο, τον οποίο δεν μπορούμε να φαντα
στούμε. Ο κ. Παπαθεοδοσίου, βέβαια, πιστεύει ότι η εποχή του FAX είναι απο- 
μακρισμένη. Εγώ πιστεύω, ότι δεν είναι καθόλου απομακρισμένη. Αλλωστε, η 
συζήτηση που κάνουμε σήμερα για τις βιβλιοθήκες, εάν μπει σε μια διαδικασία 
επίλυσης των προβλημάτων, θα απαιτήσει τουλάχιστον τρία χρόνια και μέχρι 
τότε πιστεύω ότι η νέα τεχνολογία θα μπορεί να αξιοποιηθεί από μας. Επομένως, 
αφήνω το θέμα αυτό στους τεχνικούς είτε πληροφοριακούς είτε βιβλιοθηκονό- 
μους είτε άλλους επιστήμονες να δώσουν πια τη λειτουργικότερη απάντηση. Πι
στεύω ότι, εδώ δεν είναι θέμα αρχής, π.χ. ένα ΤΕΙ, όπως το ΤΕΙ Αθήνας, με 40 
τμήματα ενδεχόμενα δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση μια κεντρική βιβλιοθή
κη. Αλλά για το ΤΕΙ Κοζάνης μια κεντρική βιβλιοθήκη θα είναι αρκετά λειτουρ
γική.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Πρόεδρος: κ. Ηλιόπουλος

Κλείνοντας τη σημερινή συζήτηση θα ήθελα να επισημάνω ότι από τις
γραπτές εκθέσεις που στάλθηκαν από τα Τ.Ε.Ι. αλλά και από τις απόψεις που 
διατυπώθηκαν εδώ σήμερα, πετύχαμε το στόχο της συνάντησής μας αυτής που, 
όπως και στην αρχή ανέφερα, ήταν:

α) η καταγραφή της κατάστασης που υπάρχει σήμερα στα Τ.Ε.Ι. σχετικά με 
τις βιβλιοθήκες

β) ο προβληματισμός και η κατάθεση απόψεων όσον αφορά το χαρακτήρα 
και τους στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. και

γ) η μεθοδολογία ή η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για την 
σύνταξη των τελικών προτάσεων.

Με την έκδοση ειδικού φυλλαδίου με τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης σε 
ικανό αριθμό αντιτύπων, θα έχουμε τη δυνατότητα ενημέρωσης των μελών της 
κοινότητας των Τ.Ε.Ι. με τους δικούς μας προβληματισμούς και θέσεις. Θα έχουν 
έτσι τη δυνατότητα οι συνάδελφοι να διατυπώσουν τις τυχόν δικές τους απόψεις 
και προτάσεις για τον τόσο σημαντικό αυτό τομέα των Τεχνολογικών Εκπαιδευ
τικών Ιδρυμάτων.

Ό λα τα σχετικά κείμενα θα τεθούν στη διάθεση ειδικής ομάδας εργασίας από 
ειδικούς εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτικούς των Τ.Ε.Ι., που κι εμείς συμφωνού
με να συγκροτηθεί όπως προτάθηκε από ορισμένους ομιλητές. Έργο της ομάδας 
αυτής θα είναι η διατύπωση οριστικών προτάσεων για τον χαρακτήρα, τον ρόλο 
και την οργάνωση - λειτουργία των βιβλιοθηκών των Τ.Ε.Ι. Γιατί σε τελευταία 
ανάλυση, πιστεύουμε ότι η δημιουργία των κατάλληλων βιβλιοθηκών των Τ.Ε.Ι. 
αντάξιων στο χαρακτήρα των ιδρυμάτων αυτών, δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό. 
Είναι πρώτα απ’ όλα θέμα τεχνικό που πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά από την 
αρχή. Επομένως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η σημερινή μας συνάντηση 
εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών που σήμερα αρχίσαμε για την ορθή 
αντιμετώπιση του τεχνικού ζητήματος των βιβλιοθηκών των Τ.Ε.Ι.
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