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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να µην επιτρέψουµε να καταρρεύσει ο θεσµός των Παιδικών και Εφηβικών
Βιβλιοθηκών

Από όλες τις πλευρές τονίζεται ο πολυσήµαντος ρόλος που διαδραµατίζει το
βιβλίο στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου καθώς και οι
αρνητικές επιπτώσεις που έχει η αποστέρησή του από τα παιδιά και τους εφήβους ή ο
εγκλωβισµός της σκέψης τους στο ένα, επίσηµο σχολικό βιβλίο. Έτσι, η απόφαση για
την κατάργηση των 28 βιβλιοθηκών του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών
Βιβλιοθηκών (ΟΠΕΒ) δεν µπορεί παρά να µας βρίσκει ριζικά αντίθετους.
Ειδικά στη σύγχρονη κοινωνία, που η νέα γενιά κατακλύζεται από κάθε λογής
προïόντα αµφίβολης ποιότητας των µέσων µαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, η
επαφή µε το καλό βιβλίο, που εξασφαλίζει η καλά οργανωµένη παιδική και εφηβική
βιβλιοθήκη απόκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία.
Υπενθυµίζουµε ότι η πρόσβαση στο κατάλληλο βιβλίο αποτελεί θεµελιώδες
δικαίωµα για κάθε παιδί, κατοχυρωµένο από τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις. Συγκεκριµένα,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,
που αν και αποτελεί νόµο και για τη χώρα µας πολύ συχνά αγνοείται και
παραβιάζεται, το παιδί πρέπει να έχει εξασφαλισµένη την πρόσβαση σε πηγές
ενηµέρωσης και υλικά «… που αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής,
πνευµατικής και ηθικής ευηµερίας του, καθώς και της σωµατικής και πνευµατικής
υγείας του». Για το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα κράτη, µεταξύ άλλων, «…
ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βιβλίων».
Η υπενθύµιση αυτή γεννά ταυτόχρονα θλιβερές σκέψεις, αν αναλογιστούµε και
τη θλιβερή κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στον τοµέα των σχολικών
βιβλιοθηκών. Οι ελάχιστες σχολικές βιβλιοθήκες που ιδρύθηκαν τελευταία, µε την
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, καλύπτουν ένα πολύ µικρό ποσοστό των δηµόσιων
σχολείων µας. Παράλληλα, η αδιαφορία για τη λειτουργία και αυτών των λίγων
σχολικών βιβλιοθηκών, που έχει επιπτώσεις κυρίως στην κατάλληλη και έγκαιρη
στελέχωσή τους και στην εξασφάλιση του συνεχούς εµπλουτισµού της συλλογής τους
µε καινούρια βιβλία, τείνει να τις οδηγήσει και αυτές σε αχρηστία. Η κατάσταση
αυτή θα επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο µε την απόφαση της κατάργησης των
βιβλιοθηκών του ΟΠΕΒ, καθώς για πολλά παιδιά και νέους/νέες, ιδίως της
περιφέρειας, αποτελούν τη µόνη πηγή του καλού εξωσχολικού βιβλίου.
Ο εκπαιδευτικός κόσµος, µε τους πρόσφατους απεργιακούς αγώνες του
διεκδίκησε, µαζί µε την αναβάθµιση της θέσης των εκπαιδευτικών, και καλύτερες
συνθήκες µόρφωσης για όλα τα παιδιά. Με αφορµή την προαναφερθείσα απαράδεκτη
αυτή απόφαση, που ζητούµε να ανακληθεί άµεσα, απευθυνόµαστε προς κάθε αρµόδιο
παράγοντα και απαιτούµε να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις όχι απλώς για την
οµαλή εξακολούθηση της λειτουργίας των 28 βιβλιοθηκών αλλά και για την
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και τον εµπλουστισµό των συλλογών των
βιβλιοθηκών. Παράλληλα, ζητούµε από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να διατεθούν τα

απαραίτητα κονδύλια, ώστε κάθε σχολείο να αποκτήσει επιτέλους τη δική του,
σύγχρονων προδιαγραφών, βιβλιοθήκη και να εξασφαλιστεί ο εµπλουτισµός και η
αποδοτική λειτουργία τους. Θεωρούµε, τέλος, αναγκαίο να αξιοποιηθούν οι
προτάσεις της ΟΛΜΕ για τη δικτύωση των σχολικών µε τις εξωσχολικές βιβλιοθήκες
και την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ τους, που θα συµβάλει στη δηµιουργία
κλίµατος φιλαναγνωσίας ανάµεσα στους µαθητές.

