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 Ένα τετραγωνικό µέτρο σχολικής βιβλιοθήκης για κάθε 
µαθητή/µαθήτρια 

 
 Προτεραιότητα στις περιοχές µε αυξηµένα εκπαιδευτικά 

προβλήµατα 
 

Η ΟΛΜΕ για τις σχολικές βιβλιοθήκες 
 

Θέσεις και προτάσεις της ΟΛΜΕ για τις σχολικές βιβλιοθήκες παρουσιάστηκαν 
σήµερα σε εκδήλωση που οργάνωσαν φορείς της εκπαίδευσης, των συγγραφέων, 
των εκδοτών και βιβλιοπωλών, των γονέων και κηδεµόνων και των βιβλιοθηκονόµων 
στη Στοά του Βιβλίου, στην Αθήνα.  

Εκπροσωπώντας την ΟΛΜΕ ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και 
Τεκµηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της ΟΛΜΕ Παύλος Χαραµής ανέφερε τα εξής:  

 
Η σηµερινή εκδήλωση µας δίνει την ευκαιρία να τονίσουµε τη σηµασία που 

έχει για ένα σύγχρονο σχολείο η ύπαρξη και αποτελεσµατική λειτουργία µιας 
καλά οργανωµένης και επαρκώς στελεχωµένης σχολικής βιβλιοθήκης.  
Με το σύνθηµα «Ένα τετραγωνικό µέτρο σχολικής βιβλιοθήκης για κάθε 

µαθητή / µαθήτρια» θέλουµε να τονίσουµε την αναγκαιότητα ύπαρξης σχολικής 
βιβλιοθήκης σε κάθε σχολείο, οποιασδήποτε βαθµίδας. ∆ίνουµε, βέβαια, 
προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιοχές µε 
στόχο να αµβλυνθούν οι κοινωνικές και µορφωτικές ανισότητες µέσω του 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  
Μας δίνεται, παράλληλα, µια ευκαιρία να επισηµάνουµε τις αρνητικές 

επιπτώσεις που έχει η αποστέρηση του βιβλίου από τους µαθητές και µαθήτριες 
των σχολείων µας ή ο εγκλωβισµός της σκέψης στο ένα, επίσηµο σχολικό 
βιβλίο. 
Πρέπει να υπενθυµίσουµε προς κάθε κατεύθυνση 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 αποτελεί νόµο και για 
τη χώρα µας, το παιδί πρέπει να έχει εξασφαλισµένη την πρόσβαση σε πηγές 
ενηµέρωσης  και σε 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 

την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί σε ό,τι αφορά τις σχολικές 
βιβλιοθήκες. Ο περιορισµένος αριθµός των σχολικών βιβλιοθηκών που 
ιδρύθηκαν τελευταία µε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων καλύπτει ένα πολύ 
µικρό ποσοστό των δηµόσιων σχολείων µας. Παράλληλα, η αδιαφορία της 
Πολιτείας 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. Και αυτό παρά τις πολύ 



συστηµατικές και εργώδεις προσπάθειες που καταβάλλουν συχνά συνάδελφοί 
µας και βιβλιοθηκονόµοι, υπεύθυνοι βιβλιοθηκών, και οι σύλλογοι 
εκπαιδευτικών των σχολείων µας, για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των 
σχολικών βιβλιοθηκών. 
     Απευθυνόµαστε στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και ζητούµε να διατεθούν τα 
απαραίτητα κονδύλια ώστε κάθε σχολείο να αποκτήσει σύντοµα τη δική του 
βιβλιοθήκη και να εξασφαλιστεί ο εµπλουτισµός και η αποδοτική λειτουργία 
τους. Ζητούµε, επίσης, να αξιοποιηθούν οι προτάσεις της ΟΛΜΕ για τη σύνδεση 
της σχολικής βιβλιοθήκης µε τη µαθησιακή διαδικασία στα σχολεία και για τη 
δηµιουργία κλίµατος στα σχολεία που να ευνοεί τη φιλαναγνωσία ανάµεσα 
στους µαθητές. 

  
Αθήνα, 19-4-2005 

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ     Για το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
Γρ. Καλοµοίρης     Π. Χαραµής 
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