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Πρόλογος 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών μου σπουδών 

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

(Φλώρινα). Πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Σταύρου Ε. Καμαρούδη, 

αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της 

εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συμβολής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Βέροιας στην πρόσβαση στη γνώση και τη μάθηση, όπως και στην ανάπτυξη της 

φιλαναγνωσίας.  

Επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα λόγω προσωπικής (θετικής) εμπειρίας από τη 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας, την οποία θεωρώ σημαντικό αρωγό στην καλλιέργεια της 

αγάπης μου για τα βιβλία και τη λογοτεχνία. Έχοντας περάσει πολλά καλοκαίρια, ιδίως 

των παιδικών μου χρόνων, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες, παρακολουθώντας 

εκδηλώσεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται, δεν  μπορώ παρά να 

αναγνωρίζω την αναμφισβήτητη συμβολή της Βιβλιοθήκης στην ακαδημαϊκή και 

κοινωνική εξέλιξή μου.    

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή μου, κ. 

Σταύρο Καμαρούδη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την σημαντική καθοδήγησή 

του στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης οφείλω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους 

καθηγητές στο ΠΤΔΕ Φλώρινας, για τις γνώσεις που μου παρείχαν, στα χρόνια 

φοίτησής μου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, που πάντα στέκονται 

στο πλευρό μου και στηρίζουν τις προσπάθειές μου.  

 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αναλύει τη συμβολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

της Βέροιας, κυρίως στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των πολιτών αλλά και στην 

παροχή ευκαιριών μάθησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή 

στο ρόλο των βιβλιοθηκών στην επίτευξη των στόχων τους, ενώ γίνεται λόγος για την 

αναγνώριση των προσπαθειών της Βιβλιοθήκης της Βέροιας και την απονομή του 

βραβείου «Πρόσβαση στη Μάθηση/Γνώση» (Access to Learning Award) του Ιδρύματος 

Bill and Melinda Gates, για το έτος 2010. Στη συνέχεια γίνεται μία απόπειρα θεωρητικής 

προσέγγισης βασικών εννοιών (της φιλαναγνωσίας και του γλωσσικού εγγραμματισμού) 

και στους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσονται φιλαναγνωστικές συνήθειες. 

Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στην ιστορία της Βιβλιοθήκης και των κινητών 

μονάδων της. Έπειτα γίνεται η ανάλυση των προγραμμάτων της με στόχο την 

καλλιέργεια φιλαναγνωστικών συμπεριφορών, του γλωσσικού εγγραμματισμού και τη 
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δυνατότητα πρόσβασης στη μάθηση (κατά κύριο λόγο στον τομέα των Νέων 

Τεχνολογιών). Δεν παραλείπονται οι αναφορές σε προγράμματα και πρωτοβουλίες, εν 

μέσω πανδημίας (Covid19), οι οποίες έχουν ως στόχο τη συνέχιση της γλωσσικής και 

τεχνολογικής καλλιέργειας των κατοίκων. Αναφέρονται και αναλύονται τα αποτελέσματα 

μίας προσωπικής έρευνας, μέσω ερωτηματολογίων,  που αφορά την άποψη και 

εμπειρία κατοίκων της πόλης σχετικά με τις παροχές της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης και την αποτελεσματικότητα των εγχειρημάτων της. Τα ευρήματα αυτά, 

δίνουν σημαντικές απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Στο τέλος παρουσιάζεται 

συνοπτικά μία προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση με στόχο την καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας.  

Λέξεις Κλειδιά 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, φιλαναγνωσία, πρόσβαση στη 

μάθηση, γλωσσικός εγγραμματισμός, ΤΠΕ 

Abstract and Keywords 

The present work analyzes the contribution of the Public Library of Veria, mainly 

towards the development of love of reading and, furthermore, towards the access to 

learning for all ages. Firstly, an introduction is made about the role of libraries in 

achieving these goals. A reference is also made in regards to the recognition of the 

“Veria Central Public Library’s” efforts and the “Access to Learning Award” from the Bill 

& Melinda Gates Foundation given to it for the year 2010. Subsequently, there’s a 

theoretical approach towards the basic terms (the concept of the love of reading and 

literacy) and the ways in which one can develop reading habits. Following that, there’s a 

brief reference on the history of the Central Public Library of Veria. Next an analysis is 

carried out about the programs that aim to cultivate the love of reading, to develop 

literacy and to give access to learning (mainly in the field of ICT). References are 

included, which are related to programs and initiatives, in the midst of a pandemic 

(Covid19), aiming to continue the linguistic and technological culture of the locals. I refer 

to and analyze the results of a personal research. It regards to the opinions and 

experiences of the locals about the benefits of the Central Public Library of Veria and 

the effectiveness of its projects. These findings provide important answers to the 

research’s questions. Towards the ending, I present a brief recommendation on a 

teaching approach, which aims to cultivate the love of reading.   

Keywords: Central Public Library of Veria, aimer lire, love of reading, access to 

learning, literacy, ICT     
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1. Εισαγωγικά 
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως κύριο θέμα τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας, στην οποία απονέμη το βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση/Γνώση» (Access to 

Learning Award) από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates, τη χρονιά 2010. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συνδυασμού μεθόδων. Πραγματεύεται την περίπτωση 

(μελέτη περίπτωσης) της Βιβλιοθήκης ως προς τη συμβολή της στην αύξηση του 

(φιλ)αναγνωστικού κοινού και στην πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων της περιοχής, 

χάρη στην πληθώρα τεκμηρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αρχικά 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης όρων και θεματικών, ενώ στη 

συνέχεια αναλύονται ερωτηματολόγια με στόχο την περεταίρω διερεύνηση και 

απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.   

Οι βιβλιοθήκες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες γνώσης, παιδείας, 

δημιουργικότητας και διεύρυνσης πνευματικών οριζόντων για κάθε ηλικία. Ο κόσμος, 

πάρα ταύτα, τις είχε κατηγοριοποιήσει ως απλά αποθετήρια τεκμηρίων. Οι βιβλιοθήκες 

του νέου αιώνα, αλλάζουν τα υπάρχοντα δεδομένα και δημιουργούν έναν χώρο που 

προωθεί την καλλιέργεια ή ακόμη και τη γένεση δεξιοτήτων και προσωπικών 

ανακαλύψεων. Δημιουργούνται, θα μπορούσαμε να πούμε, «θησαυροφυλάκια», των 

οποίων τα πολύτιμα αντικείμενα, είναι όχι μόνον τα βιβλία, αλλά και οι προτροπές 

αγάπης των βιβλίων. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αύξηση των βιβλίων σε 

ηλεκτρονική μορφή (e-books) , οι πλέον απαιτητικοί ρυθμοί της ζωής, συχνά 

απομακρύνουν τον κόσμο από τις βιβλιοθήκες και την ανάγνωση βιβλίων. Τα εξελιγμένα 

τεχνολογικά δεδομένα της νέας εποχής απαιτούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και 

στις παροχές των βιβλιοθηκών.  

Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας μπορεί να συνδεθεί τόσο με το εκπαιδευτικό 

σύστημα όσο και με το σύστημα των Βιβλιοθηκών. Η αγάπη για τα βιβλία δεν 

κληρονομείται, αλλά καλλιεργείται. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, δεν διδάσκεται 

απαραίτητα στα σχολεία, δεν είναι αναγκαία για την απόκτηση μιας καλής δουλειάς. 

Ωστόσο η αγάπη για τα βιβλία, κάνει τη ζωή μας καλύτερη, μας «ταξιδεύει» σε νέους 

κόσμους, μας βοηθά να ανακαλύψουμε ολοένα και περισσότερο τον ίδιο μας τον εαυτό. 

Καθώς, όμως, ένα παιδί μεγαλώνει και πηγαίνει σχολείο, δημιουργεί σταδιακά μία 

αρνητική εικόνα για το διάβασμα, εξαιτίας των νέων στόχων που τίθενται (όπως για 

παράδειγμα η ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας και της ορθογραφίας1) . Συγχέει 

το ακαδημαϊκό διάβασμα με την ανάγνωση για προσωπική ευχαρίστηση. Η ψυχαγωγία 

παύει συχνά να συνδέεται με το διάβασμα ενός βιβλίου, κάτι το οποίο ο μαθητής 

                                            

1
 Γίνεται χρήση του όρου «ακαδημαϊκό διάβασμα» για να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το 

διάβασμα που προσφέρει απόλαυση. Στόχος του ακαδημαϊκού διαβάσματος είναι το παιδί να διαβάζει 
ένα κείμενο και να το μελετά έτσι ώστε να αντλήσει πληροφορίες (οι οποίες θα του είναι χρήσιμες για 
παράδειγμα την ώρα της εξέτασης). Επίσης, συχνά αναμένεται ο μαθητής να συμπληρώσει ασκήσεις 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που σύλλεξε από την ανάγνωση ενός κειμένου.  
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συνηθίζει να θεωρεί βαρετό, ακόμη και «αγγαρεία». Για να καλλιεργηθεί η 

φιλαναγνωσία, χρειάζεται ο άνθρωπος να διαχωρίσει το διάβασμα από τη μελέτη. 

Υπάρχει πληθώρα τακτικών και δραστηριοτήτων – οι δραστηριότητες αυτές 

αναφέρονται αναλυτικότερα στη συνέχεια - χάρη στις οποίες αποπειράται η επίτευξη 

αυτής της διαφοροποίησης και η καλλιέργεια αναγνωστικών συμπεριφορών.  Η γνώση 

δεν είναι γραμμική, επομένως χρειάζεται να προσεγγίζεται πολυδιάστατα. Η ορθή 

ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και του γλωσσικού εγγραμματισμού, επηρεασμένη από τα 

δεδομένα του «σήμερα», επιτυγχάνεται έχοντας πρωτίστως κατακτηθεί, σε κάποιο 

βαθμό, ο τεχνολογικός ή ψηφιακός γραμματισμός (technological – digital literacy) .    

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, την τελευταία 20ετία έχει αναλάβει 

την ευθύνη και έχει επιχειρήσει να αυξήσει τον αριθμό μελών και αναγνωστών, αλλά και 

να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στα βιβλία. Ο μεγάλος αριθμός τεκμηρίων και υπηρεσιών 

που προσφέρονται, έλκουν τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνον, δημιουργώντας 

με τα χρόνια μία σχέση αλληλεπίδρασης. Με νέες και καινοτόμες δράσεις, όπως 

εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, μαθήματα ενηλίκων, τεχνολογικά 

εργαστήρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια ρομποτικής κ.ά. «ανοίγεται» ο δρόμος προς τη 

γνώση και τη δια βίου μάθηση. Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχονται δωρεάν σε 

όλα τα μέλη της. Στόχος της είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται 

να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να δημιουργήσει ενεργούς αναγνώστες. Οι ειδικά 

διαμορφωμένοι χώροι ανάγνωσης και μελέτης, οι παρουσιάσεις βιβλίων, οι ομιλίες 

συγγραφέων, οι αναγνώσεις παραμυθιών κλπ. αποτελούν σημαντικά εγχειρήματα στην 

προσπάθεια να δοθεί κίνητρο στους αναγνώστες. Η μεγάλη προσέλευση των πολιτών 

σε κάθε μία από τις δράσεις αυτές, φανερώνει το ενδιαφέρον του κόσμου και εν 

συνεχεία, την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της Βιβλιοθήκης. Το 2010, 

θεωρήθηκε μία από τις πιο αξιοσημείωτες χρονιές για τη Βιβλιοθήκη, καθώς παρέλαβε 

το παγκοσμίου επιπέδου «Βραβείο Πρόσβασης στη Μάθηση / Γνώση» από το Ίδρυμα 

Bill & Melinda Gates.2   

  

                                            

2
 Το ετήσιο διεθνές “Access To Learning Award (ATLA)" ή αλλιώς «Βραβείο Πρόσβασης στη 

Μάθηση/Γνώση» του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates απονέμεται σε δημόσιες βιβλιοθήκες και ιδρύματα 
εκτός των Η.Π.Α. για τις καινοτόμες δράσεις τους και τις προσπάθειές τους να προσφέρουν δωρεάν 
υπηρεσίες, χάρη στις οποίες φέρουν τους πολίτες σε επαφή με τη γνώση και καλλιεργούν τον 
πληροφορικό (εγ)γραμματισμό. Η απονομή του βραβείου αυτού, συνοδεύεται από επιχορήγηση αξίας 1 
εκ. δολαρίων, τα οποία διατίθενται για τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών της εκάστοτε 
βιβλιοθήκης.    
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2. Φιλαναγνωσία και Γλωσσικός 

Εγγραμματισμός 
 

Εννοιολογική Προσέγγιση  
Η έννοια της φιλαναγνωσίας διαφοροποιείται από αυτή του «γραμματισμού» ή 

«εγγραμματισμού», εφόσον ο γραμματισμός έχει ταυτιστεί με τον αγγλόφωνο όρο 

Literacy, ο οποίος, σε αντίθεση με τη φιλαναγνωσία, αφορά κατά κύριο λόγο τη  

διαδικασία μάθησης, την κατάκτηση του λόγου. Η φιλαναγνωσία συνδέεται άμεσα με τον 

περιφραστικό γαλλικό “aimer lire” που σημαίνει «αγάπη για την ανάγνωση/ το 

διάβασμα» (Καρακίτσιος, 2011). Ο όρος «φιλαναγνωσία» ή «βιβλιοφιλία» παραπέμπει 

στη θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο, ως το κατεξοχήν είδος 

και έκφραση της γραπτής ύλης, και εμπεριέχει ταυτόχρονα τις εξειδικευμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην διαμόρφωση αυτής της 

σχέσης μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων, κυρίως, αλλά και 

κοινωνικών δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων (Markidis, 2011)3. Η φιλαναγνωσία 

εμπεριέχει σημασιολογικά την πολύπλευρη σχέση του παιδιού με το βιβλίο, και ορίζει τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν σήμερα. Αυτό ακριβώς το 

σημείο έχει σημαντικά πρακτικό ενδιαφέρον, αφού μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το 

εκπαιδευτικό σύστημα και την ανάπτυξη του συστήματος των βιβλιοθηκών (Markidis, 

2011) . 

Η περιορισμένη διάσταση του όρου της φιλαναγνωσίας στην ελληνική 

πραγματικότητα, η απουσία θεσμοθετημένων πρακτικών φιλαναγνωσίας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, η σημαντική απουσία της Βιβλιοθήκης στο σύστημα αυτό και η 

διασύνδεση της με έξω-εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθιστούν αναγκαία την επιπλέον 

ανάπτυξή του (Παπαδάτος, 2009). Μέσω ενός βιβλίου, ο άνθρωπος μπορεί να ταξιδεύει 

σε μέρη χωρίς να τα επισκεφθεί, να γνωρίσει ανθρώπους χωρίς να τους συναντήσει, να 

διδαχθεί επιστήμες χωρίς να τις σπουδάσει. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε πως η φιλαναγνωσία αποτελεί, εν μέρει, την 

αναγνώριση αυτών των δυνατοτήτων. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, η 

φιλαναγνωσία είναι πολύ χρήσιμο (σχεδόν υποχρεωτικό) να συνδεθεί με τον γενικά 

αποδεκτό από τη διεθνή βιβλιογραφία όρο «κοινωνικός εγγραμματισμός.4 

Ο εγγραμματισμός ορίζεται ως «η δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί 

αποτελεσματικά σε ποικιλία επικοινωνιακών καταστάσεων και κοινωνικών περιστάσεων 

                                            

3
 Markidis, K. 2011, «Social literacy in school contexts: concepts and research 

instruments» - Report for the National Book Center of Greece, Athens 
4
 Ανδρέας Καρακίτσιος - Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης τη Φιλαναγνωσίας των Μαθητών - ΕΚΒ 
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χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης και μη 

γλωσσικά κείμενα». Μια τέτοια άποψη παραπέμπει στη θέση του Hymes για την 

επικοινωνιακή ικανότητα, κατά την οποία τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας χειρίζονται 

αποτελεσματικά τα επικοινωνιακά μέσα της γλώσσας τους (Κονδύλη, 2008). 

Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι ο γλωσσικός γραμματισμός σχετίζεται με την 

«υψηλότερη» χρήση του γραπτού λόγου, η οποία επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά σε 

σχέση με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα.  

(Χατζησαββίδης, 2007). Σύμφωνα με το Λεξικό Macquarie (The Macquarie Dictionary) ο 

γραμματισμός ερμηνεύεται ως η κατάσταση του να είναι κανείς εγγράμματος και να 

κατέχει μόρφωση (“possession of education”). Επισημαίνεται πως το να είναι κάποιος 

εγγράμματος, σηματοδοτείται από την ικανότητά του να διαβάζει και να γράφει.   

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας  
Η γνωριμία με τη φιλαναγνωσία μπορεί να πραγματοποιηθεί αρχικά από το 

οικογενειακό περιβάλλον και κυρίως μέσω του σχολείου. Για την καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας είναι απαραίτητη η συμβολή και η συνεργασία θεσμών εκτός του 

σχολείου όπως η πολιτεία, η οικογένεια αλλά και το στενότερο και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον (Παπαδάτος, 2009). Κατά πλειοψηφία όμως τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί 

διδάσκουν τα παιδιά κυρίως το πώς να διαβάζουν και όχι το πώς να αγαπήσουν το 

διάβασμα (Πανάου & Βραδίσας, 2013). Αφενός, καλλιεργείται ο γλωσσικός 

εγγραμματισμός, αφετέρου, σπανίως προωθείται η φιλαναγνωσία. Η επιρροή του 

κοινωνικο - οικονομικού και πολιτισμικού - οικογενειακού υπόβαθρου του παιδιού στη 

σχέση του με το βιβλίο μπορεί να αμβλυνθεί από την είσοδό του σε άλλα περιβάλλοντα, 

όπως οι βιβλιοθήκες, τα οποία μέσω των φιλαναγνωστικών πρακτικών τους, στοχεύουν 

και στη μύηση όλο και περισσότερων παιδιών στο συναρπαστικό ταξίδι της ανάγνωσης 

(Κατσίκη- Γκίβαλου, Α., 2013). Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιοφιλία μπορεί να καλλιεργηθεί 

μέσα από τις εκθέσεις λογοτεχνικών βιβλίων, τις αναγνώσεις βιβλίων, τις λογοτεχνικές 

ημερίδες, τις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις για το βιβλίο, τις καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις-παραστάσεις κ.ά. Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που αφορούν 

τους χαρακτήρες ενός βιβλίου, το συγγραφέα, την πλοκή, κλπ. δημιουργούνται τα 

θεμέλια, έτσι ώστε στα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο και να αναπτύξουν την αισθητική 

τους καλλιέργεια (χωρίς να το συνδυάσουν με μια «καταναγκαστική» και δύσκολη –

ιδίως στις μικρότερες ηλικίες - διαδικασία της ανάγνωσης και της σχολικής 

υποχρέωσης). Το παιδί συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες, δίνοντας, έτσι, χώρο 

στη βιωματική μάθηση να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, τόσο στη βελτίωση των 

ακαδημαϊκών γνώσεων και επιδόσεων, όσο και στην προσωπική καλλιέργεια. Η 

ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των παιδιών καλλιεργεί ταυτόχρονα και την κριτική τους 

ικανότητα, έτσι ώστε «να μπορούν να αναζητήσουν το ποιοτικό στοιχείο, να 

διαπαιδαγωγηθούν με τις ανθρώπινες και κοινωνικές αξίες, να ιδιοποιηθούν τις γνήσιες 

αισθητικές απολαύσεις» (Γκίβαλου, 2013). 
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Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διδακτικής 

προσέγγισης της βιβλιοθεραπείας (Bibliotherapy). Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου- 

Μανταδάκη, Σμαράγδα (2014), η βιβλιοθεραπεία ως μέθοδος υπηρετεί την ευρύτερη 

έννοια του πολιτισμού στα πλαίσια της ανθρωπιστικής παιδείας. Εστιάζει στο τρίτο 

(κυρίως) χαρακτηριστικό της ανθρωπιστικής παιδείας, δηλαδή στην αναγνώριση ότι ο 

κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο να ζήσει μια εξυψωμένη και ευτυχισμένη ζωή, στο 

«ευ ζην». Η βιβλιοθεραπεία ως μέθοδος για τη διαθεματική προσέγγιση της ανάγνωσης, 

χωρίζεται σε 5 στάδια. Ως πρώτο στάδιο θεωρείται η Αναγνώριση (identification). Το 

παιδί επιδιώκεται να αναγνώσει το θέμα και καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση, 

ταυτιζόμενο με τον ήρωα της ιστορίας. Στο δεύτερο στάδιο βρίσκεται η Ιδεοθύελλα 

(brainstorming). Τα παιδιά προβάλουν σκέψεις και λύσεις για τα προβλήματα των 

ηρώων. Τρίτο στάδιο είναι η Επιλογή (choice), όπου εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα των ιδεών του δεύτερου σταδίου. Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της 

Εμβάθυνσης (insight / integration). Σε αυτό το σημείο, τα παιδιά βάσει της προσωπική 

τους κρίσης οδηγούνται σε διάφορα συμπεράσματα. Το πέμπτο και τελευταίο στάδιο 

αφορά την Αξιολόγηση (evaluation). Συγκεκριμένα αξιολογείται η συμπεριφορά και η 

στάση του ήρωα, κάτι που συμβάλει στην ωρίμανση της προσωπικότητας, στη 

διαμόρφωση θετικών προτύπων συμπεριφοράς μέσω της λογοτεχνίας και στην 

αξιοποίησης της γλωσσικής παιδείας.      

Για όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο ρόλος της Βιβλιοθήκης αποκτά μια 

σπουδαιότητα που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αποθετηρίου «άψυχων» τεκμηρίων. 

Χτίζεται ένας πυλώνας πολιτισμού, παιδείας και αξιών. Έχοντας ως βασικό στόχο τη 

δημιουργία ενός ενεργού και συνειδητού αναγνώστη, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

της Βέροιας έχει προσανατολίσει ένα σημαντικό αριθμό εγχειρημάτων στην ανάπτυξη 

της φιλαναγνωσίας και την παροχή δια βίου μάθησης.   

3. Περιήγηση στη Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ιδρύθηκε το 1952. Αποτελεί νομικό 

πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου υπαγόμενο στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευμάτων. Το 2010 η Βιβλιοθήκη κέρδισε το βραβείο "Access To Learning Award 

(ATLA)" ή αλλιώς «Βραβείο Πρόσβασης στη Μάθηση/Γνώση» του ιδρύματος Bill & 

Melinda Gates. Το 2019 καταμετρήθηκαν σχεδόν 35 χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη, ενώ 

από το 1999 οι δανεισμοί τεκμηρίων ανήλθαν στα 3,5 εκατομμύρια.  

Το κεντρικό κτίριο της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης (Έλλης 8, 

59100, Βέροια). Είναι άμεσα και εύκολα προσιτό στους κατοίκους. Οι χώροι 

περιλαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις, όπου συνδυάζονται η αισθητική και 

η απλότητα, προσελκύουν το αναγνωστικό κοινό και ταυτοχρόνως παρέχουν τη 
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δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση σε πολλές και διαφορετικές 

πηγές πληροφόρησης. Τα μεγάλα παράθυρα, το ενυδρείο, τα φωτεινά χρώματα κλπ. 

δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα, ξεφεύγοντας από τα κλασικά δεδομένα μίας 

«μουντής» βιβλιοθήκης.  

 

Εικόνα 1. - Το κεντρικό κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 

 

Η κινητή βιβλιοθήκη 
Η πρώτη κινητή βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1993 στο πλαίσιο του διεθνούς 

προγράμματος “Mobile”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Αναγνωρίζοντας τη 

δυσκολία των κατοίκων των ορεινών ή / και δύσβατων περιοχών να προσέλθουν στο 

κεντρικό κτίριο, η ΔΚΚΒ μέσω μιας καινοτόμας πρωτοβουλίας κατάφερε να φέρει τα 

βιβλία στους ανθρώπους, ανεξαρτήτου περιοχής. Αρχικός στόχος της ήταν να 

προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού τεκμηρίων στους κατοίκους των απομακρυσμένων 

περιοχών του νομού. Το 2000 στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής 

Πράξης για Κινητές Βιβλιοθήκες”, (το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ε.Ε. 

και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο,) δημιουργήθηκε και η δεύτερη κινητή 

βιβλιοθήκη. Η λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη 

του ΚΙΚΠΕ ( Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου)5 και υλοποιείται 

                                            

5
 Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΙΚΠΕ, «Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και 

Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1988. Σκοποί του είναι η 
προσφορά κοινωνικού έργου και η ενίσχυση φορέων που μεριμνούν για ευαίσθητες ομάδες του 
πληθυσμού, η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των Συλλογών και των 
Αρχείων που διαθέτει το Ίδρυμα και της δημόσιας προβολής τους στο ενδιαφερόμενο κοινό και η 
υποστήριξη μακροπρόθεσμων δράσεων στον ευρύτερο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό τομέα σε 
συνεργασία με συναφείς φορείς και ιδρύματα […] Ενισχύει την κινητή βιβλιοθήκη της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Βέροιας, η οποία επισκέπτεται εκ περιτροπής όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού Ημαθίας 
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σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας. Σύμφωνα με 

τον κανονισμό λειτουργίας των κινητών μονάδων, οι μαθητές Δημοτικού μπορούν να 

δανειστούν μέχρι 5 βιβλία, οι ενήλικες μέχρι και 8 ενώ έχουν δικαίωμα κράτησης έως 2 

βιβλία. Οι φορείς (Σύλλογοι, Σωματεία, Σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ.) μπορούν να δανειστούν 

μέχρι 80 βιβλία κάθε φορά κι έχουν δικαίωμα κράτησης έως 5 βιβλία.  

Μέσα σε μία δεκαετία οι δύο κινητές μονάδες είχαν πλέον εξοπλιστεί με νέες 

παροχές, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτυπωτή, 

τηλεόραση και βίντεο. Οι κινητές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν πλέον κάρτες Vodafone 

για ασύρματη σύνδεση στο Internet, ενώ εξυπηρετούν σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπ/σης του νομού Ημαθίας. Το 2007 οι κινητές βιβλιοθήκες 

επισκέφθηκαν 40 δανειστικά κέντρα (κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές και χωριά). 

Έφτασαν σε 28 Δημοτικά διαμερίσματα του νομού, όπου οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία 

να δανειστούν βιβλία αλλά και να μάθουν για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Μέσω 

των κινητών μονάδων της, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας διευρύνει την 

ακτίνα δράσης της, μεταφέροντας υπηρεσίες και τεκμήρια, χωρίς να απαιτείται η 

προσέλευση στο κεντρικό κτίριο. Οι δύο κινητές βιβλιοθήκες παρέχουν τη δυνατότητα 

στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να έρθουν σε επαφή με τα βιβλία, να 

ανακαλύψουν την αγάπη τους γι’ αυτά, να γνωρίσουν έργα διαφόρων συγγραφέων και 

να αποκτήσουν ενδεχομένως προτιμήσεις ή/και αγαπημένα βιβλία. Δίνεται, ακόμη, η 

ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση και γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής και του 

internet, τα οποία, τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν «κατακτήσει» τον κόσμο. Ειδικότερα, η 

Κινητή Βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες δανεισμού βιβλίων / περιοδικών / 

οπτικοακουστικού υλικού, δυνατότητα παραγγελίας υλικού (το οποίο διατίθεται στο 

κεντρικό κτίριο της Βιβλιοθήκης) , πρόσβαση στο internet και σε βάσεις δεδομένων, 

εξειδίκευση στην ενημέρωση και έγκυρη πληροφόρηση. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί 

τις κινητές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, δεν υστερεί (σχεδόν) σε τίποτα σε σχέση με 

έναν χρήστη, που βρίσκεται μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης και χρησιμοποιεί τις 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Needham and Ally, 2008).        

Η πρωτοπόρα αυτή δράση των κινητών μονάδων, αποδείχθηκε ένα από τα 

σημαντικότερα εγχειρήματα της Βιβλιοθήκης. Προσφέρονται όσο το δυνατόν 

περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες που αδυνατούν να επισκεφθούν το κεντρικό 

κτίριο. Καλλιεργείται η επαφή των πολιτών με τα βιβλία και τη φιλαναγνωσία, παρέχεται 

πρόσβαση σε εργαλεία Νέων Τεχνολογιών και όλα αυτά χωρίς περιορισμούς ηλικιών ή 

περιοχών. Η Κινητή Βιβλιοθήκη φτάνει μέχρι και την Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική 

Βέροιας «Θεραπευτήριο Ασκληπιός», η οποία λειτουργεί και ως Οίκος Ευγηρίας. 

Αποδεικνύεται περίτρανα η προσπάθεια συμπερίληψης όλων των πολιτών στη γνώση, 

στην ψυχαγωγία χωρίς να επηρεάζεται από διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. 
                                                                                                                                             

προκειμένου να δανείζονται βιβλία οι μαθητές και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω υπολογιστών 
εγκατεστημένων στο ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο που επισκέπτεται την περιοχή. » 
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Χάρη στις Κινητές Βιβλιοθήκες επιτυγχάνεται η πρόσβαση στη γνώση σε όλους 

τους πολίτες. Συμβάλουν στην κάλυψη των αυξανόμενων πληροφοριακών απαιτήσεων 

και αναγκών της τοπικής κοινότητας, όπως και των σχολικών μονάδων 

απομακρυσμένων περιοχών ή χωριών.  

    

Εικόνα 2. 1. - Κινητή μονάδα της Βιβλιοθήκης Εικόνα 2. 2. - Το εσωτερικό της "Κινητής Βιβλιοθήκης" 

 

4. «Ανοίγοντας» τον δρόμο προς τη μάθηση 

 

Τα εργαστήρια ρομποτικής / STEM6 
Η νέα γενιά συχνά χαρακτηρίζεται ως «η γενιά της τεχνολογίας», και όχι αδίκως. 

Τα παιδιά είναι πλήρως εξοικειωμένα με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην 

καθημερινή τους ζωή («έξυπνες» τηλεοράσεις, tablets, Η/Υ, κινητά, κονσόλες 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.ά.) . Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να χαρακτηρίσουμε αυτή τη 

γενιά και ως «πληροφορικώς γραμματιζούμενη» . Η ρομποτική έχει γίνει ένα καίριο 

κομμάτι της ζωής μας (στην ιατρική, τη βιομηχανία, τη γεωργία κ.ά.), είτε το 

αντιλαμβανόμαστε, είτε όχι, ενώ θωρείται «η επιστήμη του μέλλοντος» . 7 Τα τελευταία 

10 χρόνια περίπου έχει γίνει μία αξιέπαινη κινητοποίηση χρηματοδότησης ή / και 

επιβράβευσης ρομποτικών προγραμμάτων. 8  

                                            

6
 Ο όρος πλέον τίθεται ως STEM (και όχι STEΑM) με την πρόσφατη διατύπωσή του προτάθηκε 

το 2000 από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) των ΗΠΑ ως εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό πρότυπο 
διδασκαλίας σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ 

7
 Νίκος Μαυρίδης, “Ρομποτική,” - Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις “Επιστήμης Κοινωνία”: Βραδιά 

του Ερευνητή 2012: Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον... Η επιστήμη του 2050, Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), 28 Σεπτεμβρίου 2012 

8
 Μερικά ευρέως γνωστά παραδείγματα στη χώρας μας είναι: το Πρόγραμμα STEMpowering 

Youth που πραγματοποιείται μέσω του ιδρύματος Vodafone σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό 
Οργανισμό (ΜΚΟ) Science Communication (SciCo) και την Ελληνογερμανική Αγωγή, όπως και οι 
δράσεις ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της COSMOTE 
και του WRO Hellas. 
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Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας, συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις του σήμερα, 

δημιούργησε μία επίσης πρωτοπόρα δράση που αφορά τα εργαστήρια Ρομποτικής, τα 

οποία απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. Εξοπλισμένα με Lego WEDO 1 και 2, Lego 

Mindstorms, Arduino Starter Kid, Litlebits base Kit κ.ά. τα τμήματα αυτά προσφέρουν τη 

δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις τεχνολογικές γνώσεις τους, 

μέσα από ένα ευχάριστο περιβάλλον παιχνιδιού και διασκέδασης. Τα εργαστήρια αυτά 

συντελούνται σε ένα περιβάλλον όπου παρέχονται γνώσεις ανάλογες των 

ενδιαφερόντων των παιδιών, από εξειδικευμένα άτομα. Μέσω των εργαστηρίων 

ρομποτικής, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη γνώση, ανακαλύπτουν νέες δεξιότητες 

που πιθανόν διαθέτουν, μαθαίνουν να συνεργάζονται, παίζουν και συγχρόνως 

δημιουργούν ρομποτικά παιχνίδια και εργαλεία .  

Τον Απρίλιο του 2021 και εν μέσω του Covid19, ξεκίνησε μία νέα καμπάνια 

δράσεων τεχνολογίας και πληροφορικής για γονείς και παιδιά. Η λειτουργία του 

προγράμματος αυτού είναι προς το παρόν πιλοτική, ενώ έχει προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα της πανδημίας. Αναλυτικότερα, τα μέλη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

της Βέροιας μπορούν να δανειστούν εξοπλισμό ρομποτικής για δύο εβδομάδες (κάθε 

οικογένεια μπορεί να δανειστεί μόνο ένα εκπαιδευτικό πακέτο). Ταυτόχρονα 

διοργανώνονται διαδικτυακά μαθήματα γνωριμίας και καθοδήγησης ως προς τον 

εξοπλισμό, έτσι ώστε τα παιδιά (υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια των γονέων) να 

συνεχίσουν τις κατασκευές και τις νέες ρομποτικές ανακαλύψεις, ακόμη και υπό 

συνθήκες lockdown. Ο εξοπλισμός που παρέχεται προς δανεισμό είναι: Da Vinci 3D 

πένα, littleBits, Lego WeDo 1 και 2. Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν να 

διατηρηθεί η επαφή των παιδιών με τα εργαστήρια ρομποτικής και να συνεχίσουν να 

εξελίσσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της πληροφορικής και να προσεγγίζουν τις 

επιστήμες μέσω του παιχνιδιού και της διασκέδασης.   

Η εκπαιδευτική ρομποτική βασίζεται κυρίως στην παιδαγωγική προσέγγιση του 

εποικοδομισμού, όπως καθιερώθηκε από τον Piaget, αλλά και του κατασκευαστικού 

εποικοδομισμού (constructionism) (Papert, 1991). Σύμφωνα με τον Piaget , η μάθηση 

αφορά μία ενεργή διαδικασία δημιουργίας της γνώσης. Η γνώση, δηλαδή, δεν 

μεταδίδεται, αλλά κατασκευάζεται από τα ίδια τα παιδιά. Έχει ως θεμέλια τις εμπειρίες 

που αποκτά ο άνθρωπος όταν επεξεργάζεται και εξερευνά στοιχεία από τον πραγματικό 

κόσμο συνδυάζοντας τα με προϋπάρχουσες γνώσεις. Ένα μαθησιακό περιβάλλον που 

έχει ως βάση του την ιδέα του εποικοδομισμού, όπως έχει ορίσει ο ίδιος, οφείλει να 

εμπλέκει τα παιδιά σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τον 

πραγματικό κόσμο, να ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την προσωπική τους εμπλοκή και 

έκφραση και να προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση (Papert, 1991).  

Η χρήση των ρομποτικών συστημάτων Lego παρέχει μια βιωματική εμπειρία 

μάθησης στα παιδιά , τα κινητοποιεί και βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης 

του χώρου Coxon (2009). Βελτιώνεται ο έλεγχος ρομποτικών συστημάτων από 
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υπολογιστή και η δυνατότητα πρόσληψης δεδομένων. Ο Δημητρίου (2011) αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως «οι περισσότεροι μαθητές […] θεωρούν την εργασία με τα ρομπότ 

διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα.» .  

Η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική με την συμμετοχή των παιδιών σε 

δραστηριότητες σχεδιασμού και κατασκευής τεχνουργημάτων, όπως για παράδειγμα τα 

ρομπότ. Ειδικότερα, μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του προγραμματισμού 

μπορεί να δημιουργηθεί μια σημαντική επαφή με διάφορες έννοιες των θετικών 

επιστημών. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων ρομποτικής, τα παιδιά συνεργάζονται, 

αναλαμβάνουν ρόλους και φέρνουν εις πέρας στόχους που έθεσαν εξ’ αρχής. Μέσω της 

ανάληψης αυτών των ρόλων οδηγούνται στη χρήση και απόκτηση ποικίλων τεχνικών, 

γνώσεων και δεξιοτήτων (Martin, 2015). Ο Martin, αναφέρει , επίσης, πως η διαδικασία 

της δημιουργίας (making) είναι ωφέλιμη στη μάθηση. Προσφέρεται η ευκαιρία 

πρόσβασης σε εξελιγμένα εργαλεία, με τη χρήση των οποίων οι μαθητές 

κατασκευάζουν και εμπλέκονται σε διαδικασίες λογικής σκέψης. Κατά τη διαδικασία 

κατασκευής, το παιδί μαθαίνει και κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του κάθε έργου τους 

και το μοιράζεται με την υπόλοιπη ομάδα. Μέσα από ευχάριστες και παιγνιώδεις 

δράσεις μαθαίνουν να αποδέχονται τα λάθη και τις αποτυχίες. Οι μαθητές μιλάνε για τις 

κατασκευές τους, τις παρουσιάζουν, μαθαίνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες, 

ενθαρρύνονται για τις πρωτοβουλίες αυτές, ενώ συγχρόνως λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση.  

 

Εικόνα 3. - Εργαστήρια Ρομποτικής 
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Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ENTITLE 
Το πρόγραμμα ENTITLE  πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του 

Grundtvig 2007. Δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Lifelong Learning 

Programme (Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης) της ΕΕ με βασικό σκοπό την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης μεταξύ των υπευθύνων και των επαγγελματιών / 

βιβλιοθηκονόμων σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες 

στην παροχή δραστηριοτήτων διά βίου μάθησης. Έλαβε μέρος σε διάστημα 3 ετών ( 

2007-2009 ) με συμμετέχοντες 14 οργανισμούς ( Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ΜΚΟ κ.ά. ) από 

12 Ευρωπαϊκά κράτη (Ελλάδα, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Μάλτα, 

Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο) . Στόχος ήταν να 

υποστηριχθούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες των χωρών αυτών στις προσπάθειές τους να 

παρέχουν δια βίου μάθηση. Η χώρα μας συμμετέχει έχοντας ως εταίρο τη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Το πρόγραμμα ENTITLE στοχεύει, επίσης, στον 

εντοπισμό, την περιγραφή και τη διάδοση ορθών πρακτικών,  συγκεκριμένων 

υπηρεσιών, εργαλείων και στρατηγικών που υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω των 

Βιβλιοθηκών.  

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat (2009), σχετικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων 

στη δια βίου μάθηση , παρατηρήθηκε αύξηση 1,8% από τον 2002 έως το 2008 στην 

Ελλάδα , έπειτα δηλαδή από τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ENTITLE.  

Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών για ενήλικους 
Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) χαρακτηρίζουν τις 

κοινωνίες και τις κοινότητές μας. Η παγκοσμιοποίηση επέφερε μια σειρά 

αποτελεσμάτων, τα οποία καθιστούν την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

υψίστης σημασίας. Γεννιέται, επομένως, η ανάγκη ανάπτυξης της δια βίου μάθησης, η 

οποία, εκτός των άλλων, συμβάλει ώστε ο παγκοσμιοποιημένος πολίτης και 

εργαζόμενος να ενισχύει τα γνωστικά του εφόδια στο διηνεκές. Η σπουδαιότητά της 

κρίνεται από τη συμβολή της στην τοπική κοινωνία και στην ανάγκη των ανθρώπων για 

προσαρμογή και εξέλιξη των δεξιοτήτων τους στον εργασιακό (κυρίως) τομέα. Η 

υποστήριξη της δια βίου μάθησης είναι συνδεδεμένη με την ενίσχυση της «κοινωνίας 

της γνώσης» και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συνοχής. 

Ανάμεσα στα μαθήματα ενηλίκων, συμπεριλαμβάνονται εργαστήρια στις Νέες 

Τεχνολογίες. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, αναγνωρίζοντας τις νέες 

απαιτήσεις της κοινωνίας και ανταποκρινόμενη στην ανάγκη του ατόμου να βελτιώνει το 

γνωστικό του επίπεδο, παρέχει τα μαθήματα δωρεάν σε όλα τα μέλη της, ήδη από το 

1999. Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε άτομα που κατέχουν κάποιες βασικές 

γνώσεις χρήσης Η/Υ, Προγραμματισμού, αλλά ακόμη και σε άτομα που ενδιαφέρονται 

να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη χρήση των εργαλείων πληροφορικής. Σταδιακά 

εμπλουτίζονται, σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
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υποστηρίζεται από τη Microsoft και το Foundation.ation, ενώ έχει συμβάλει στην 

ανάδειξη ευκαιριών απασχόλησης και στη συνεχή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας που 

αφορά στην αγορά εργασίας της χώρας μας. Το 2010 τα σεμινάρια τεχνολογίας 

ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα 

περίπου 80 εισαγωγικά σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών.9 

Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην 

«ψηφιακή ζωή» και η προώθηση του ρόλου της Βιβλιοθήκης ως κέντρου καινοτομίας 

και δημιουργικής έκφρασης για την κοινότητα. Τα εργαστήρια αυτά προωθούν τη δια 

βίου μάθηση και τη στήριξη όλων των ηλικιών, με σκοπό την εξοικείωση με τις Νέες 

τεχνολογίες και τη βελτίωση των δεξιοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία. Στην εκπαίδευση 

ενηλίκων οι διδακτικές διαδικασίες, καθώς και τα παιδαγωγικά μέσα χαρακτηρίζονται 

από ευελιξία. Στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων γνώσης και κατάρτισης, 

ενώ συνδυάζουν τυπικές, μη τυπικές αλλά και άτυπες μορφές μάθησης.  

Το πρόγραμμα Future Library 
Το Future Library αποτελεί ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο, όπου βιβλιοθήκες 

και πολίτες, απ’ όλη τη χώρα, επικοινωνούν, μοιράζονται πηγές και επιμορφώνονται. Το 

υπερσύγχρονο αυτό δίκτυο βιβλιοθηκών συνθέτει μία νέα εκδοχή, αυτή της 

«βιβλιοθήκης του μέλλοντος». Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, έχοντας 

πάντα ως στόχο τον εμπλουτισμό των συλλογών, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και 

την ανάδειξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποτέλεσε τον πρώτο και στρατηγικό 

συνεργάτη του νέου αυτού δικτύου.10 Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επέλεξε τη 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας, έπειτα από τη διεθνή αναγνώριση της Βιβλιοθήκης, λόγω της 

απονομής του Βραβείου “Access to Learning Award” από το Bill and Melinda Gates 

Foundation. Το «σλόγκαν» του προγράμματος, «Έξυπνη Βιβλιοθήκη, Ανοιχτή 

Προσέγγιση» ( “A smart library, an open approach” ) περιγράφει επακριβώς το βασικό 

στόχο και τις (κυρίως, τεχνολογικά) εξελιγμένες δυνατότητες που προσφέρονται χάρη σε 

αυτό. Βασίστηκε στο εγχείρημα να καταστίσουν μία εξελιγμένη βιβλιοθήκη, η οποία 

παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες, αξιοποιεί την τεχνολογία, οργανώνει εργαστήρια / 

εκδηλώσεις, ενθαρρύνει τη συμμετοχή και προσέλκυση των πολιτών, ενώ, συγχρόνως, 

                                            

9
 Στις ετήσιες αναφορές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας αναφέρεται πως το 

έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν 80 εισαγωγικά σεμινάρια στις Νέες Τεχνολογίες, το 2014, 83 σεμινάρια 
και το 2016 πραγματοποιήθηκαν 61 .  

10
 Το Future Library ξεκίνησε το 2011 από τη Βέροια με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του 

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» έχοντας ως επικεφαλής τον Δημήτρη Πρωτοψάλτου. Αρχικώς στόχος ήταν 
η καταγραφή της κατάστασης των (δημοσίων και δημοτικών) βιβλιοθηκών της χώρας και, εν συνεχεία, η 
πρόταση νέων δράσεων, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους.  
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ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήμερα. Βασική ομάδα προσέγγισης,11 αποτελεί η 

αποκαλούμενη Generation Y12 13  ή αλλιώς Millennials.  

Το ψηφιακό αποθετήριο Medusa  
Με αφορμή την τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και την 

ηλεκτρονική πρόσβαση στη γνώση, το 2008 δημιουργήθηκε το ψηφιακό αποθετήριο 

«Μέδουσα» (Medusa)14. Συγκεκριμένα, είχε στόχο την ψηφιοποίηση της συλλογής της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, η οποία έγινε στο πλαίσιο του έργου 

«Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών»15 και του προγράμματος EdLocal16 (της 

Ε.Ε.) .  Περιλαμβάνει  συλλογές της Βιβλιοθήκης, τις συλλογές της Ιεράς Μονής Τιμίου 

Προδρόμου, Σκήτης Βέροιας και του Λυκείου Ελληνίδων παράρτημα Βέροιας. 

Αναλυτικότερα, έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 16.200.000 σελίδες, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε 41.444 ψηφιοποιημένα βιβλία, τοπικές εφημερίδες και περιοδικά του 

20ού αιώνα, σημαντικά χειρόγραφα από το 1050 έως το 1800 μ.Χ., χάρτες του 18ου-

19ου αιώνα και παλιές καρτ-ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος EdLocal, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας λειτουργεί και ως 

συσσωρευτής μεταδεδομένων από επιλεγμένα αποθετήρια, ενώ διαθέτει το ψηφιακό 

της υλικό στην ευρωπαϊκή πύλη πολιτισμού Europeana17. Η συνεχώς αυξανόμενη 

ψηφιακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλούσιο υλικό 

της σε λαογράφους, ανθρωπολόγους, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να γνωρίσει 

καλύτερα την πολιτιστική κληρονομία και την τοπική ταυτότητα της Βέροιας και των 

γύρω χωριών. 

                                            

11
 Σύμφωνα με συνέντευξη του Δ. Πρωτοψάλτου – SBC TV . 

12
 H ομάδα αυτή αφορά τα άτομα που έχουν γεννηθεί, περίπου, στις αρχές του 1980 και έως τα 

μέσα και τέλος του 1990 (ακολουθούν την Gen. X και προηγούνται της Gen. Z) - Pendergast, Donna. 
"Getting to know the Y Generation." Tourism and generation Y 1 (2010): 1-15 . 

13
 Το 1981 έως το 1996 να είναι το πιο αποδεκτό καθορισμένο χρονολογικό εύρος για τη 

Generation Y - Rauch, Jonathan. "Generation next, Millennials will outnumber baby-boomers in 2019." 
The Economist (2019). 

14
 Αναφορικά με την ονομασία της συλλογής, η Κεφαλή Μέδουσας είναι μια υπερμεγέθης κεφαλή 

που ήταν προσαρμοσμένη στη Βόρεια πύλη των τειχών της Βέροιας. Ο σκοπός της ήταν να αποθαρρύνει 
τους εχθρούς της πόλης. Χρονολογείται στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. Σήμερα η κεφαλή βρίσκεται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας. 

15
 Η «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών» του Επιχειρησιακού προγράμματος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης στη χώρα μας. 
16

 Το EdLocal είναι ένα Δίκτυο Ορθής Πρακτικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2008 με στόχο να 
βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα του ψηφιακού υλικού των περιφερειακών και τοπικών οργανισμών και να 
το κάνει διαθέσιμο μέσω της Europeana. 

17
 Η Europeana ή «Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη» είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει την αναζήτηση και την πρόσβαση σε περισσότερα από 17 εκατομμύρια 
στοιχεία (ηλεκτρονικής μορφής αρχεία) συλλέγοντας μεταδεδομένα από περίπου 1.500 πολιτιστικά 
ιδρύματα (παρόχους δεδομένων) από όλη την Ευρώπη. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια να καταστούν 
διαθέσιμα τα μεταδεδομένα Europeana ως ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Παρέχει ένα από τα 
μεγαλύτερα ανοιχτά σύνολα δεδομένων που κυκλοφόρησαν στις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία.  
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5. Δράσεις ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας και 

του γλωσσικού εγγραμματισμού 
 

Τα «Μαγικά Κουτιά» 
Το 2008 ξεκίνησαν την πειραματική λειτουργία τους τα «Μαγικά Κουτιά», τα 

οποία, στη συνέχεια, αναδείχθηκαν ως ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της Δημόσιας 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Ο χώρος αυτός κατασκευάστηκε με την πλήρη 

χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος. 

Τα «Μαγικά Κουτιά» αποτελούν ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα της βιβλιοθήκης 

απευθυνόμενο σε παιδιά (κυρίως προσχολικής ηλικίας). Διαθέτουν βιβλία, περιοδικά, 

οπτικοακουστικό υλικό και εσοχές μουσικής απόλαυσης, όπου τα παιδιά μπορούν να 

καθίσουν και να διαβάσουν ένα βιβλίο ακούγοντας μουσική με ακουστικά (headset). 

Είναι, επίσης ένας χώρος όπου γίνονται εργαστήρια για τα παιδιά και διαδραστικές 

κατασκευές μέσω υπολογιστών. Επιπλέον, λαμβάνουν χώρα αναγνώσεις βιβλίων από 

εθελοντές ή εργαζομένους της Βιβλιοθήκης, πραγματοποιούνται θεατρικά δρώμενα κλπ.  

Η έκθεση στη γλώσσα και στο διάβασμα παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αναπτυσσόμενη ικανότητα των παιδιών να ερμηνεύουν τις έννοιες των λέξεων. Οι 

ερευνητές που έχουν μελετήσει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και που 

ασχολούνται με τον ρόλο της γνώσης στη διαμόρφωση της κοινωνικής ανάπτυξης, 

σημειώνουν τη σημασία της γλώσσας για τις συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών.18 

Η γλώσσα, για παράδειγμα, φαίνεται να διευκολύνει τα παιδιά να ρυθμίζουν τις σκέψεις, 

τα συναισθήματα και τις ενέργειες ή δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κοινωνική 

ανάπτυξη και την επιτυχία στο σχολείο.19 Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία 

έχουν εξελίξει αυτές τις δεξιότητες, είναι σε θέση να σχηματίζουν ευκολότερα θετικές 

σχέσεις με συνομηλίκους και δασκάλους, ενώ παρουσιάζουν και μεγαλύτερη κοινωνική 

ικανότητα στο νηπιαγωγείο.20 Σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2003), για να 

καλλιεργηθεί σωστά η εκμάθηση της γλώσσας, χρειάζεται την «ταυτόχρονη βίωση, 

επικοινωνία, παραγωγή και χρήση των διαφόρων – πρωτίστως – χρηστικών και 

αισθητικά επεξεργασμένων κειμένων, καθώς και η κατάκτηση του γλωσσικού 

γραμματισμού που τα συνδέει και τα καθορίζει μορφοσυντακτικά και νοηματικά.». Η 

λογοτεχνία είναι είδος κειμένου που μπορεί να διευκολύνει τις συνδέσεις ανάγνωσης-

γραφής και να συμβάλει στην ανάπτυξη του (εγ)γραμματισμού των μαθητών. Η 

ανάγνωση της λογοτεχνίας επιτρέπει στους μαθητές να μελετήσουν σύνθετα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά και να εμπλακούν (σε κάποιο βαθμό) στην ερμηνεία του κειμένου. Οι 

                                            

18
 C. Saarni, The Development of Emotional Competence, Guilford, New York, NY, USA, 1999 

19
 C. Blair (2002) 

20
 A. L. Miller, K. K. Gouley, R. Seifer, S. Dickstein, και A.Shields (2004) 
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μαθητές αναπτύσσουν, έτσι, την ικανότητά τους να σκέφτονται κριτικά, να κατανοούν 

και να χρησιμοποιούν πλούσιο λεξιλόγιο και να αναγνωρίζουν γλωσσικά χαρακτηριστικά 

που απουσιάζουν από άλλα είδη κειμένου. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή (των παιδιών) σε 

πρακτικές γραμματισμού δεν είναι απλώς μια επανάληψη των μαθημάτων. Αντ' αυτού, 

είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης και 

αναδιαμόρφωσης μορφών του λόγου για την κατανόηση και τη δημιουργία νοήματος 

μέσω κειμένων (Cope & Kalantzis , 2009) . Η ανάγνωση βιβλίων παρέχει ένα ιδανικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη της γλώσσας, ενώ παράλληλα δημιουργεί ισχυρούς 

δεσμούς μεταξύ βιβλίου και παιδιών. Η ανάγνωση βιβλίων παρέχει συνεχώς την 

ευκαιρία στα μικρά παιδιά να μάθουν να ελέγχουν την προσοχή τους και να 

ανταποκρίνονται σε γλωσσικά και εικονιστικά ερεθίσματα. Προσφέρει στα παιδιά την 

ευκαιρία να ακούσουν νέα λεξιλογικά στοιχεία ενσωματωμένα σε ποικίλες γραμματικές 

προτάσεις. Τα βιβλία που γράφονται για μικρά παιδιά χρησιμοποιούν 

καλοσχηματισμένες και σχετικά σύντομες προτάσεις που είναι πλούσιες σε λεξιλόγιο. 

Στον χώρο των «Μαγικών Κουτιών» συνδυάζονται, επομένως, η μάθηση, η 

ψυχαγωγία, ενώ κεντρίζεται και αναπτύσσεται η περιέργεια των μαθητών. Χάρη στην 

αρωγή ποικίλων ερεθισμάτων, εξελίσσεται η δημιουργική φαντασία και η 

ευρηματικότητα των μικρών παιδιών. Τα «Μαγικά Κουτιά» προωθούν τη φιλαναγνωσία, 

ενθαρρύνουν την ανάδειξη της δημιουργικότητας, καλλιεργούν τον γλωσσικό 

εγγραμματισμό και ενισχύουν την απόκτηση ψηφιακής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων. 

Ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα και τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, βάσει 

των οποίων διανοίγονται νέες προοπτικές στους γνωσιακούς και πνευματικούς 

ορίζοντες των παιδιών.  

Με αφορμή τα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία, η Βιβλιοθήκη προέβη στη 

μετατροπή του εξωτερικού ακάλυπτου χώρου σε υπαίθριο αναγνωστήριο. Έπειτα από 

επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ενημερώθηκα πως ο συγκεκριμένος 

χώρος θα «ανοίξει» τις πόρτες του στο κοινό, έπειτα από την επανέναρξη της 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Θα φιλοξενούνται, επίσης δράσεις για τα παιδιά, καθώς 

πρόκειται για μία φυσική συνέχεια των «Μαγικών Κουτιών» (τα οποία βρίσκονται στο 

ισόγειο του εσωτερικού της Βιβλιοθήκης) . Αναλυτικότερα, ο χώρος αυτός θα συνδυάζει 

τις ψηφιακές και τις δια ζώσης υπηρεσίες, όπως, δηλαδή, η δωρεάν πρόσβαση στο 

internet, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και οι εκδηλώσεις. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

της Βέροιας προσαρμόζει τις λειτουργίες της και τις παροχές της, δίνοντας λύση στις 

κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές τροχοπέδες που παρουσιάζονται, ανά 

διαστήματα.     
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Οι καλοκαιρινές εκστρατείες φιλαναγνωσίας και 

δημιουργικότητας  
Η πλατφόρμα του Future Library είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για τον 

συντονισμό της καλοκαιρινής εκστρατείας φιλαναγνωσίας και δημιουργικότητας που 

λαμβάνει μέρος ετησίως και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Η πρώτη 

καλοκαιρινή εκστρατεία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας. Συνεχίζοντας αυτή τη δράση για 8 χρόνια, χαρίζουν την ευκαιρία στους 

μικρούς μαθητές να διασκεδάσουν, να εξελιχθούν κοινωνικά, να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους, να δημιουργήσουν και να αγαπήσουν τα βιβλία.  

Οι εκστρατείες αυτές, όχι μόνο «φυτεύουν τον σπόρο» της φιλαναγνωσίας, αλλά 

μέσω του βιωματικού τους χαρακτήρα και της συνεχούς ανανέωσης του αντικειμένου 

των εργαστηρίων καλλιεργείται η συνεχόμενη μάθηση, η δημιουργικότητα και το 

ομαδικό πνεύμα. Σαν δραστηριότητες μετά την ανάγνωση περιλαμβάνονται το 

ημερολόγιο, η δημιουργική γραφή, η ζωγραφική, το δημιουργικό παιχνίδι, δράσεις οι 

οποίες εξαπλώθηκαν στη σχολική τάξη έπειτα από επέκταση της χρήσης των 

εικονογραφημένων βιβλίων μετά το 1980 (Παπαδοπούλου- Μανταδάκη, Σμαράγδα, 

2014). Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους τα άτομα δεν μπορούν 

να έχουν τακτικές συνήθειες ανάγνωσης είναι ότι δεν απέκτησαν αυτές τις συνήθειες 

ανάγνωσης στο αρχικό στάδιο, δηλαδή από τη νεαρή ηλικία. Ο Goethe δεν θεωρούσε 

τον εαυτό του καλό αναγνώστη, ακόμη και μέχρι το τέλος της ζωής του. Επειδή, η 

συνήθεια της φιλαναγνωσίας είναι μια μακρά διαδικασία και χρειάζεται να καλλιεργείται 

ήδη από τη νεαρή ηλικία. Για τον λόγο αυτό, βασικός σκοπός των δραστηριοτήτων της 

Βιβλιοθήκης είναι η εξοικείωση των μικρών μαθητών με το βιβλίο και την ανάγνωση. 

Αναλυτικότερα, στόχος τους είναι η σταδιακή καλλιέργεια και εδραίωση μιας φιλικής 

σχέσης ανάμεσα στο παιδί και στο λογοτεχνικό βιβλίο. Υπεύθυνοι για την οργάνωση 

των εκστρατειών είναι έμπειροι κοινωνιολόγοι, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, 

μουσικοπαιδαγωγοί, εικαστικοί κ.ά. Η σημαντική και αποτελεσματική δουλειά των 

ανθρώπων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη προσέλκυση του παιδικού κοινού 

κάθε καλοκαίρι. Οι μαθητές, ανακαλύπτουν την αγάπη τους για το διάβασμα, μέσα από 

τις δημιουργικές δραστηριότητες. Τα διαφορετικά θεματικά πεδία των εκστρατειών (τα 

οποία συχνά αφορούν κοινωνικο-περιβαλλοντικά ζητήματα) κινούν τους μαθητές να 

προβληματιστούν, να αναζητήσουν καινούριες γνώσεις και να αποκτήσουν τη δική τους 

άποψη. Όσον αφορά στους μικρότερους μαθητές, δίνονται τα εφόδια για τη θετική 

αντιμετώπιση του βιβλίου. Χάρη στο εύρος τεκμηρίων της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό αξιόλογων έργων που 

θα ενισχύσουν το λεξιλόγιο, τη φαντασία αλλά και τον τρόπο σκέψης τους. Ακόμη, 

νιώθουν την αίσθηση της κοινότητας, του «ανήκω», μέσα από συζητήσεις και διαλόγους 

που αφορούν το εκάστοτε θέμα ανάγνωσης. Η φιλαναγνωσία συνδέεται, έτσι, και με την 

κοινωνικοποίηση των μαθητών.      



 
 

[23] 
 

Οι εθελοντές, ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνουν αναγνώσεις 

βιβλίων μαζί με τα παιδιά. Υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ της ανάπτυξης μιας 

θετικής στάσης απέναντι στις φιλαναγνωστικές συνήθειες και της εξερεύνησης βιβλίων 

σε νεαρή ηλικία με την ανάγνωση του βιβλίου στο παιδί. Συγκεκριμένα, καλλιεργείται και 

ενθαρρύνεται ο γλωσσικός γραμματισμός των μαθητών, πέραν της σχολικής διδακτικής 

διαδικασίας. Οι συνήθειες ανάγνωσης που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. Εντούτοις, η 

καλλιέργεια του εγγραμματισμού των παιδιών προσανατολίζεται περισσότερο στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, όπως ο κριτικός αναστοχασμός και η 

φιλαναγνωσία. Η δραστηριότητα της ανάγνωσης, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός 

διαβάζει ένα βιβλίο στα παιδιά, είναι μια θεατρική πράξη μέσα από την οποία 

αναδεικνύεται η ανάγνωση του βιβλίου και προβάλλεται η σχέση με αυτό ως κάτι το 

επιθυμητό (Παπαδάτος, 2009:106). Τα παιδιά κατευθύνονται σε βιβλία που είναι 

κατάλληλα για τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τη φύση τους. Τα βασικά 

εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση (φιλ)αναγνωστικών 

συνηθειών είναι βιβλία που θα διευκολύνουν το παιδί να αγαπά την ανάγνωση 

προσελκύοντας την προσοχή. Το παιδικό παραμύθι είναι ένα βιβλίο που το παιδί 

διαβάζει με ευχαρίστηση, ικανοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. 

Επιλέγονται, επομένως, κατά βάση παιδικά βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. 

Έτσι, οι μαθητές αρχίζουν να αγαπούν τα βιβλία, τα οποία απευθύνονται στον δικό τους 

κόσμο και σταδιακά θα μπορούν να αποκτήσουν ευκολότερα τις συμπεριφορές 

φιλαναγνωσίας.  

Η καθιέρωση αναγνωστικών συνηθειών είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη 

ακαδημαϊκή επιτυχία, η οποία εξαρτάται άμεσα από τις γλωσσικές ικανότητες που 

αναπτύσσονται σε νεαρή ηλικία. Όταν οι συνήθειες αυτές καλλιεργηθούν σωστά, οι 

πρώτες γλωσσικές εμπειρίες τροφοδοτούν αποτελεσματικά την κατανόηση της 

ανάγνωσης μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας και νέων ενηλίκων. Έπειτα από έρευνα 

(2008) επιβεβαιώθηκε ότι η ανάπτυξη της γλώσσας και η ικανότητα ανάγνωσης 

καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μέσα σε αυτούς 

τους παράγοντες βρίσκονται και οι βιβλιοθήκες, οι οποίες συχνά προσφέρουν ευκαιρίες 

μάθησης στους μικρούς μαθητές, όπως δηλαδή οι εκστρατείες φιλαναγνωσίας. Τα 

παιδιά καλλιεργούν τις μεταγλωσσικές τους ικανότητες. Έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι η 

ικανότητα παρακολούθησης των ήχων της γλώσσας (μέσα από την ανάγνωση ενός 

βιβλίου) σχετίζεται στενά με την επιτυχία της πρώτης ανάγνωσης. Αυτή η ικανότητα 

περιγράφεται ευρέως ως «φωνολογική επίγνωση / ενημερότητα» ( “phonological 

awareness” ) . Η ανάγνωση βιβλίων σε παιδιά από τη νεαρή ηλικία θεωρείται πολύ 

χρήσιμη για την απόκτηση λεξιλογίου, δεξιοτήτων μνήμης και επικοινωνίας. (Sim & 

Berthelsen, 2014) . Η γλωσσική ικανότητα κατακτάται από τα παιδιά σχετικά νωρίς 

(περίπου μέχρι την ηλικία των 5 ετών), ωστόσο το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση της 

επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας. Απαιτείται η «δυναμική» έκθεση του παιδιού στη 
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γλώσσα μέσω του περιβάλλοντός του. Οι επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος 

είναι πολύ σημαντικές, δεδομένου ότι ο άνθρωπος δεν κατακτά τη γλώσσα μόνον ως 

αποδέκτης, αλλά, κυρίως, είναι άμεσα εμπλεκόμενος στη διαμόρφωση του 

(επικοινωνιακού)  λεξιλογίου του.  

Ο γραμματισμός αφορά στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται κριτικά και 

να ερμηνεύει διάφορες μορφές του λόγου, να λειτουργεί αποτελεσματικά κάτω από 

διαφορετικές επικοινωνιακές συνθήκες, χρησιμοποιώντας τον γραπτό και τον 

προφορικό λόγο αλλά και μη γλωσσικά κείμενα / εικόνες. Επομένως, οι δραστηριότητες 

συμπεριλαμβάνουν, επίσης, τη ζωγραφική ή την κατασκευή χαρακτήρων, από τις 

ιστορίες. Η δυναμική των εικόνων συνιστά μία «ζωντανή» μορφή της γλώσσας. Το 

βιβλίο γίνεται, πλέον, πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και παύει να ταυτίζεται με το 

(υποχρεωτικού χαρακτήρα) σχολικό εργαλείο μάθησης. Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας 

και οι μετέπειτα αναγνωστικές συνήθειες των παιδιών ενισχύονται μέσα από ένα 

μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας σύμφωνα και με έρευνα του Verboord (2005) . 

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στις καλοκαιρινές εκστρατείες. Το παιδί γίνεται η βάση των 

δραστηριοτήτων καθώς επιτυγχάνεται η διάδραση με το βιβλίο. Όλο το πρόγραμμα 

χτίζεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προτιμήσεις των 

μαθητών και με βασικό στόχο να αναπτυχθούν φιλαναγνωστικές συμπεριφορές. 

Κρίνοντας από την συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση μαθητών και την μεγάλη 

συμμετοχή εθελοντών (γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών σχολών) 

καταλαβαίνουμε πως όλη η τοπική κοινωνία έχει «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.          

 

Εικόνα 4. - Φωτογραφία από τις καλοκαιρινές εκστρατείες της ΔΚΒΒ 

  



 
 

[25] 
 

6. Έρευνα 
Για τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε συνολικά 

43 ενηλίκους και παιδιά, μέλη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. 21 Οι 

ερωτήσεις ήταν κυρίως κλειστού τύπου, εκτός της τελευταίας, η οποία ήταν ανοιχτού 

τύπου και προαιρετική (ως υπο-ερώτημα της προηγούμενης).  

Η ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

 Φύλο 

 Ηλικία 

 Επισκέπτεστε τη Βιβλιοθήκη για να δανειστείτε βιβλία ή για τις υπόλοιπες 

δυνατότητες και δραστηριότητες που παρέχει ο χώρος (internet, παιχνίδια, 

εκδηλώσεις, αναζήτηση/συλλογή πληροφοριών) ;  

 Επισκεφθήκατε ποτέ την Κινητή Βιβλιοθήκη; 

 Έχετε επισκεφθεί ή δανειστεί από βιβλιοθήκες άλλων πόλεων; 

 Πιστεύετε πως η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει 

ενθαρρύνει εσάς ή/και τους συμπολίτες σας προκειμένου να διαβάζετε 

περισσότερα βιβλία; 

 Σύμφωνα με την εμπειρία σας, σε ποιους τομείς η Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει διευκολύνει ή επηρεάσει τη ζωή σας;  

 Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξει ή να βελτιωθεί σχετικά με τη 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας; 

 Εάν ναι, τότε τι;  

 

                                            

21
 Η έρευνα αυτή διεξήχθη πριν την έξαρση της πανδημίας Covid19, οπότε τα αποτελέσματα 

αφορούν τις συνήθειες των πολιτών υπό κανονικές συνθήκες και όχι εν μέσω lockdown.  
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Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Φύλο και ηλικία 

 

Παρατηρείται ότι σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, ο αριθμός των γυναικών 

ξεπερνά αυτόν των ανδρών. Σύμφωνα με έρευνα των Margriet van Hek, Claudia 

Buchmann και Gerbert Kraaykamp 22 υπάρχουν σημαντικοί λόγοι, για τους οποίους 

αναμένεται ότι η εκτεταμένη τυποποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των 

σχολικών βιβλίων έχει διαφορετικές συνέπειες για την ανισότητα των φύλων στην 

απόδοση ανάγνωσης. Τα αγόρια συχνά αδυνατούν στον τομέα της ανάγνωσης και ως 

αποτέλεσμα αυτού συνδυάζουν το διάβασμα ενός βιβλίου με κάτι αρνητικό.  

Παλαιότερες έρευνες (Christin, 2012) δείχνουν ότι τα αγόρια βιώνουν λιγότερη 

απόλαυση ανάγνωσης και έχουν λιγότερες πιθανότητες να γίνουν (φιλ)αναγνώστες στον 

ελεύθερο χρόνο τους απ’ όσες τα κορίτσια. Για παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ (2015) διαπίστωσε 

ότι τα αγόρια διαβάζουν λιγότερο συχνά για ψυχαγωγία απ’ ό,τι τα κορίτσια. Αυτό ίσχυε 

σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός από μία (την Κορέα).  

Τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, επιβεβαιώνονται, εν μέρει, και από 

τη συγκεκριμένη έρευνα. Πράγματι, φαίνεται ότι από τα 40 άτομα που απάντησαν στην 

έρευνα, οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ειδικότερα στις ηλικίες 50 και 

άνω οι γυναίκες έχουν καλύτερη σχέση με τη βιβλιοθήκη και κατ’ επέκταση με 

φιλαναγνωστικές συνήθειες (απάντησε μόνον 1 άντρας άνω των 50 σε αντίθεση με 5 

γυναίκες). Οι νεότερες γενιές φαίνεται πως σταδιακά καλύπτουν αυτό το χάσμα. Πάρα 

ταύτα και οι νέες γενιές εκπροσωπούνται περισσότερο από κορίτσια / γυναίκες. 

                                            

22
 (van Hek, Buchmann and Kraaykamp, 2019) – βλ. Βιβλιογραφία 
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Αποδεικνύεται, όντως, πως οι γυναίκες (κάθε ηλικίας) έχουν καλλιεργήσει σε 

μεγαλύτερο βαθμό φιλαναγνωστικές συνήθειες και έχουν μία θετικότερη σχέση με τα 

βιβλία, τα οποία είναι διαθέσιμα στις βιβλιοθήκες και άμεσα συνδεδεμένα με αυτές.    

   

Λόγοι επίσκεψης 

 

Στον παραπάνω πίνακα αναπαρίστανται σε ποσοστό επί τοις εκατό (όπου το 

εκατό είναι συνολικός αριθμός ατόμων της κάθε ηλικιακής ομάδας) οι λόγοι για τους 

οποίους τα μέλη επισκέπτονται τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Στη 

συγκεκριμένη ερώτηση δινόταν η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών απαντήσεων (ή και 

όλων). Πάνω από το 70% των ανδρών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη και πάνω από 

80% των γυναικών συμπλήρωσαν την επιλογή του δανεισμού τεκμηρίων. Αυτό 

συμπεριλαμβάνει βιβλία, CD, DVD κλπ. Επιβεβαιώνονται, δηλαδή, τα ευρήματα της 

προηγούμενης ερώτησης (και των παλαιότερων ερευνών) ότι οι γυναίκες έχουν 

καλύτερη σχέση με τα βιβλία και περισσότερο ανεπτυγμένες φιλαναγνωστικές συνήθειες 

από τους άνδρες.  

Το 100% των μελών άνω των 50 χρόνων, που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, 

συμπλήρωσαν την επιλογή δανεισμού τεκμηρίων ως λόγο επίσκεψης της βιβλιοθήκης. 

Οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες στη συγκεκριμένη απάντηση είχαν περίπου το ίδιο 

ποσοστό (άνω του 80%). Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε πως οι τακτικές ενίσχυσης της 

φιλαναγνωσίας έχουν θετικό αντίκτυπο στους επισκέπτες της βιβλιοθήκης, οι οποίοι 

κατά 80% τουλάχιστον δανείζονται βιβλία.  
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Όσον αφορά στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις στη βιβλιοθήκη, τα άτομα 

των ηλικιών 19-50 απάντησαν θετικά κατά αρκετά μικρό ποσοστό. Οι εκδηλώσεις 

αφορούν κυρίως κοινωνικές δραστηριότητες, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες 

συγγραφέων, προβολές ταινιών κ.ά. Οι συγκεκριμένες ηλικίες συνήθως επιλέγουν 

διαφορετικούς τρόπους ψυχαγωγίας. Μολονότι ένα μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων δεν 

επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη για τις εκδηλώσεις της, οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά 

στις καλοκαιρινές εκστρατείες (φιλαναγνωσίας) που διοργανώνονται κάθε χρόνο. 

Τουλάχιστον το 80% των μαθητών 6-12 και το 70% των εφήβων 13-18, επέλεξαν την 

απάντηση αυτή ως έναν ακόμη λόγο επίσκεψης.    

Σχετικά με τα εργαστήρια εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες (για τους ενήλικες) και 

τα εργαστήρια ρομποτικής (για τους μαθητές), παρατηρούμε πως οι ηλικίες 19-25 δεν 

τα επιλέγουν ως λόγο επίσκεψης στη Βιβλιοθήκη. Μόνον 1, από τα 13 άτομα, επέλεξε 

την απάντηση αυτή. Τα εργαστήρια ρομποτικής δεν τους συμπεριλαμβάνουν ηλικιακά, 

ενώ τα εργαστήρια νέων τεχνολογιών προσφέρουν γνώσεις τις οποίες οι νέοι, 

πιθανότατα, διαθέτουν ήδη. Σημαντικός αριθμός μαθητών, ωστόσο, επισκέπτονται τη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη λόγω των δραστηριοτήτων αυτών. Όπως αναφέρθηκε και 

σε προηγούμενη ενότητα, η ρομποτική θεωρείται η επιστήμη του μέλλοντος, ενώ 

συνδυάζει το παιχνίδι με την ανακάλυψη. Αυτό φαίνεται να ενδιαφέρει και να προσελκύει 

τους μικρούς μαθητές, κρίνοντας από τις απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο 

(πάνω το 70% των ηλικιών 13-18 επέλεξε τη συγκεκριμένη απάντηση). Το ίδιο ισχύει και 

για την ηλικιακή ομάδα 26-50 ετών, η οποία φαίνεται να επενδύει στη δια βίου μάθηση 

και την επιμόρφωση και συγκριμένα στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, στον οποίο 

υστερεί σε σχέση με τους Millennials (ή Generation Y) .   

Η τελευταία επιλογή αφορά στις υπόλοιπες δυνατότητες που παρέχει ο χώρος 

της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η αίθουσα 

ηχογράφησης, ο χώρος του αναγνωστηρίου, οι Η/Υ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Wii 

sports) κλπ. Οι ηλικίες 6-12 απάντησαν σε υψηλό ποσοστό ότι επισκέπτονται τη 

βιβλιοθήκη και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Πράγματι, στο ισόγειο (όπου 

βρίσκονται και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια Wii και ο χώρος των «Μαγικών Κουτιών» ) 

συναντά κανείς, συνεχώς, παιδιά Δημοτικού που παίζουν και διασκεδάζουν. Η 

Βιβλιοθήκη, πέραν των άλλων, φαίνεται πως έχει μετατραπεί σε χώρο συνάντησης, 

κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας για τους μικρούς μαθητές. Υψηλό ποσοστό 

σημείωσαν και οι απαντήσεις των ατόμων ηλικίας 19 έως 25. Η συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα βρίσκεται συχνά στον χώρο του αναγνωστηρίου. Οι φοιτητές επιλέγουν τον χώρο 

αυτό, λόγω της ησυχίας που προσφέρει, για να διαβάσουν ή να δουλέψουν επάνω σε 

ακαδημαϊκές εργασίες (χρησιμοποιώντας, παράλληλα, την αντίστοιχη βιβλιογραφία που 

προσφέρεται από τη βιβλιοθήκη).  

Για την ασφαλέστερη λειτουργία της και για τη συνέχιση των υπηρεσιών της, εν 

μέσω πανδημίας, η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε παραδόσεις βιβλίων κατ’ οίκον. Μέχρι την 
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επαναλειτουργία της, προσέφερε (σε συνεργασία με αλυσίδα σούπερ μάρκετ) δωρεάν 

παραδόσεις βιβλίων, για όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης που κατοικούν στην πόλη της 

Βέροιας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί άλλη μία απόδειξη της συνεχούς 

αναπροσαρμογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας στα εκάστοτε 

δεδομένα.   

 

Επίσκεψη στις κινητές μονάδες της Βιβλιοθήκης 

 

Η ερώτηση αφορούσε το κατά πόσον έχουν επισκεφθεί τα μέλη της Βιβλιοθήκης 

τις κινητές μονάδες της. Εδώ, οι απαντήσεις «χωρίστηκαν» στα δύο. Λίγο παραπάνω 

από το μισό (23 άτομα) δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την Κινητή Βιβλιοθήκη. Ωστόσο, το 

47% έχουν εξυπηρετηθεί κάποια στιγμή της ζωής τους από τις κινητές μονάδες. Αυτό 

μπορεί να αφορά σε επισκέψεις των μονάδων στα σχολεία απομακρυσμένων 

περιοχών, κοινότητες χωριών κλπ. Συμπεραίνουμε, επομένως, πως ήταν πράγματι 

επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης περιοχών με δυσκολία πρόσβασης στο κεντρικό 

κτίριο της βιβλιοθήκης. Οι Κινητές Βιβλιοθήκες αποτέλεσαν σημαντικό αρωγό 

πρόσβασης στη μάθηση και τη φιλαναγνωσία για τους κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής, οι οποίοι αδυνατούν να επισκεφθούν τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας. Πιθανότατα, σχεδόν τα μισά μέλη της βιβλιοθήκης δεν θα είχαν άμεση 

πρόσβαση στις παροχές της ή θα εξυπηρετούνταν σπανιότερα από αυτή, εάν δεν 

υπήρχαν οι κινητές μονάδες. 
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Επίσκεψη σε βιβλιοθήκες άλλων πόλεων 

 

Η ερώτηση είχε στόχο να ελεγχθεί η δυνατότητα σύγκρισης των υπηρεσιών της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας με αυτές άλλων περιοχών. Στον πίνακα 4 

βλέπουμε πως το 40% των μελών της ΔΚΒΒ έχουν επισκεφθεί ή είναι μέλη άλλων 

βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκών, ιδιωτικών, δημοτικών ή δημόσιων). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των θετικών απαντήσεων αφορούσε άτομα ηλικίας 19-25, πιθανότατα 

φοιτητές, οι οποίοι φαίνεται να έχουν επισκεφθεί βιβλιοθήκες της πόλης όπου 

σπουδάζουν ή / και του Πανεπιστημίου τους.  

 

Ενθάρρυνση φιλαναγνωσίας 
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Το 88% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας ενθαρρύνει και ενισχύει τις φιλαναγνωστικές συμπεριφορές (Πίνακας 5). 

Εντύπωση προκαλεί πως στις ηλικίες 13 έως 18 όλοι οι συμμετέχοντες, δηλαδή το 

100%, απάντησαν θετικά (Πίνακας 5.1). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος 

αναγνωρίζει τις προσπάθειες της βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.  

Κρίνοντας από τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις εκστρατείες 

φιλαναγνωσίας που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, συμπεραίνουμε πως ο 

κόσμος ανταποκρίνεται θετικά σε τέτοιο είδους δραστηριότητες και τις επιβραβεύει με 

την παρουσία του. Η καλλιέργειας της αγάπης για τα βιβλία αποτελεί ένα μεγάλο 

κομμάτι των στόχων της Βιβλιοθήκης. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, όχι μόνον δίνουν το 

παρόν, αλλά και επωφελούνται από τις δράσεις αυτές.  

Οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, έρχονται να επιβεβαιώσουν τον τίτλο της 

παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με τα μέλη της, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας αποτελεί, πράγματι, συντελεστή ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας.     

 

Η θετική επιρροή της βιβλιοθήκης 

 

 
 Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

όσες απαντήσεις τους αντιπροσώπευαν, δηλαδή από μία έως και όλες.  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πάνω από το 75% των ερωτηθέντων 

θεωρούν τη Βιβλιοθήκη αρωγό στην ανάπτυξη των φιλαναγνωστικών τους συνηθειών 

και στην ανάγνωση περισσότερων βιβλίων. Σε όλες τις ηλικίες το ποσοστό ξεπερνά το 

65%, με τη χαμηλότερη τιμή (66,67%) να παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 26-50. Ο 

αριθμός των τεκμηρίων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας ξεπερνά τα 

3,5 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι βιβλία. Περιλαμβάνει πληθώρα 

συλλογών, οι οποίες, όπως φαίνεται, καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα αναγνωστικά 

ενδιαφέροντα των μελών της.  

Η απάντηση της διεύρυνσης των πνευματικών ή / και γνωστικών οριζόντων 

επιλέχθηκε σε μεγαλύτερα ποσοστά από τις νεότερες ηλικίες (6-25 ετών).  Οι νέοι 

πολίτες, φαίνεται πως είναι περισσότερο «ανοιχτοί» σε ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης 

των υπαρχόντων γνώσεών τους. Πολλά εργαστήρια απευθύνονται σε μαθητές, ωστόσο, 

όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, γίνονται συνεχώς προσπάθειες για την 

προώθηση της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αντιλαμβανόμαστε, 

όμως, πως η ανταπόκριση του παιδικού και νεαρότερου κοινού ξεπερνά αυτή των 

περισσότερων ενηλίκων.      

Η επόμενη απάντηση αφορούσε τη συλλογή πληροφοριών για σχολικές ή 

φοιτητικές εργασίες αλλά και τη συλλογή δεδομένων για επαγγελματικές υποχρεώσεις 

και αναζητήσεις. Τα ποσοστά των ηλικιών 13-25 ξεπερνούν το 85%. Πράγματι, ο χώρος 

του αναγνωστηρίου συχνά απαρτίζεται από εφήβους και νεαρούς ενήλικες που 

αναζητούν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στη διεκπεραίωση ακαδημαϊκών 

ερευνών και εργασιών. Οι ηλικίες 6-12 και 26-50 παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά 

(περίπου 50%). Πάρα ταύτα φαίνεται πως οι μισοί μαθητές Δημοτικού και ενήλικες 25 

έως 50 ετών έχουν αναζητήσει κάποια στιγμή πληροφορίες στη Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ηλικίες 50+ σημείωσαν τα 

χαμηλότερα ποσοστά.   

Ακολουθεί η επιλογή της ανάπτυξης δεξιοτήτων έκφρασης/έκθεσης. Παρατηρείται 

ότι το ποσοστό επιλογής από κάθε ηλικιακή ομάδα σταδιακά μειώνεται με την αύξηση 

της ηλικίας. Πολύ υψηλά ποσοστά απαντήσεων έδωσαν οι μαθητές (6 έως 18 ετών). Οι 

δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους, πέραν της καλλιέργειας 

φιλαναγνωστικών συμπεριφορών, στοχεύουν στη γλωσσολογική ανάπτυξη των 

συμμετεχόντων. Ο στόχος του γλωσσικού εγγραμματισμού επιτυγχάνεται σε μεγάλο 

βαθμό, σύμφωνα με τις θετικές απαντήσεις των ηλικιών αυτών, που ξεπερνούν το 70%.  

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (το 81%), απάντησαν πως χάρη στη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ήρθαν σε επαφή με νέα έργα και συγγραφείς που δεν 

γνώριζαν προηγουμένως. Τα ποσοστά της κάθε ηλικιακής ομάδας ξεπερνούν το 75%. 

Όπως προαναφέρθηκε, η μεγάλη γκάμα βιβλίων που διατίθενται στη Βιβλιοθήκη 

προσφέρει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να εξερευνήσουν τις προτιμήσεις και τα 
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ενδιαφέροντά τους. Ακόμη, οι συχνές παρουσιάσεις βιβλίων και οι ομιλίες συγγραφέων 

δημιουργούν ευκαιρίες διεύρυνσης των αναγνωστικών οριζόντων των πολιτών.     

 

Πιθανές ελλείψεις ή προτάσεις ως προς τη Βιβλιοθήκη  

  

 

Ο πίνακας αφορά στις απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση «Υπάρχει κάτι 

που θα θέλατε να αλλάξει ή να βελτιωθεί σχετικά με τη Βιβλιοθήκη της Βέροιας;» Κατά 

86%, δηλαδή οι 37 από τους 43 συμμετέχοντες απάντησαν πως είναι πλήρως 

ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη. Οι 

θετικές απαντήσεις, στο σύνολό τους αφορούσαν προτάσεις ενίσχυσης κάποιων 

δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη μάθηση ή/και τη φιλαναγνωσία. Μερικές προτάσεις 

ήταν η προβολή περισσότερων (αξιόλογων) ταινιών για ενήλικες και παιδιά, η 

περεταίρω επέκταση του χώρου του αναγνωστηρίου και η ανανέωση κάποιων 

ηλεκτρονικών συσκευών. Οι απαντήσεις δόθηκαν όχι μόνον από ενηλίκους αλλά και 

από παιδιά. Φαίνεται, λοιπόν, το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η νέα γενιά στις 

βιβλιοθήκες.    

  

Ναι 
14% 

Όχι 
86% 

Πίνακας 7 
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7. Συμπεράσματα 
Έπειτα από την προσωπική έρευνα και βασισμένη στις βιβλιογραφικές 

αναφορές, θα μπορούσα να πω, μετά βεβαιότητας, ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

της Βέροιας προωθεί τη μάθηση αλλά και τη φιλαναγνωσία. Οι προσπάθειες των 

υπευθύνων δίνουν το έναυσμα στην τοπική (και όχι μόνο) κοινωνία να έρθει πιο κοντά 

με τα βιβλία και να εξελίξει τις γλωσσολογικές και τεχνολογικές της ικανότητες. Μέσα σε 

δύσκολες εποχές (οικονομικής κρίσης, πανδημίας) η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να στηρίζει τα 

αναγνωστικά ενδιαφέροντα των μελών της, ανανεώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της, 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδομένα. Οι πολίτες φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται τη θετική επιρροή της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα και με τις απαντήσεις 

τους στα ερωτηματολόγια.   

Σε κάθε εγχείρημα, λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες, οι γλωσσικές και 

τεχνολογικές ανάγκες όπως και τα ενδιαφέροντα των μελών. Η πρόσβαση στα δωρεάν 

εργαστήρια / σεμινάρια, τα οποία παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη, προωθεί τη βιωματική 

μάθηση (experiential learning), την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων. Παρέχεται, δηλαδή, (δωρεάν) τεχνολογικός ή 

ψηφιακός γραμματισμός (technological – digital literacy). Οι φιλαναγνωστικές 

συμπεριφορές των πολιτών ενισχύονται σημαντικά χάρη στη Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Βέροιας. 

Η σημαντική προσπάθεια που γίνεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας επιβραβεύτηκε με μια παγκόσμια διάκριση για τη δημιουργική χρήση των 

υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας και για την ικανοποίηση των οικονομικών, 

εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα, η 

Βιβλιοθήκη υπήρξε παραλήπτης του παγκοσμίου φήμης βραβείου, «Πρόσβασης Στη 

Γνώση / Μάθηση» από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates (το 2010). Η Βιβλιοθήκη μέχρι 

σήμερα συνεχίζει να λαμβάνει βραβεία για την αποτελεσματικότητα των εγχειρημάτων 

της. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται ο ρόλος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 

Βέροιας ως ανοιχτή πύλη «πρόσβασης στη μάθηση» και συντελεστή ανάπτυξης 

φιλαναγνωσίας.   
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8. Διδακτική πρόταση για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Έπειτα από την ενασχόλησή μου με τη συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να 

αναφέρω μία προσωπική διδακτική πρόταση για το Δημοτικό Σχολείο, η οποία έχει ως 

κύριο στόχο την περαιτέρω γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και την καλλιέργεια 

φιλαναγνωστικών συνηθειών.  

Η διαθεματική αυτή διδακτική προσέγγιση αφορά την παρουσίαση ενός 

αγαπημένου ήρωα (βιβλίου) από τον κάθε μαθητή. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως 

σκοπό τη θετική επαφή των μαθητών με τα βιβλία και τη βιβλιοφιλία. Δεν στοχεύει 

απαραίτητα στην άμεση ανάγνωση πολλών βιβλίων. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε 

κυρίως την ανάγκη του μαθητή να διαβάζει βιβλία, χωρίς να επηρεάζεται από διορίες, 

συγκρίσεις ή βαθμολογίες. Στο συγκεκριμένο στάδιο, «στρέφουμε το βλέμμα» στην 

ποιοτική σχέση του παιδιού με το βιβλίο και όχι στην ποσοτική. Για το λόγο αυτό, η 

παρούσα πρόταση, είναι θεμιτό, να πραγματοποιηθεί σε παιδιά μικρότερων τάξεων, 

που έχουν ωστόσο, αποκτήσει μία γλωσσική ευχέρεια, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 

Δημοτικού ο μαθητής να έχει, ήδη, αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό φιλαναγνωστικές 

συμπεριφορές και γλωσσικές δεξιότητες.  

Αναλυτικότερα, τα παιδιά αναλαμβάνουν να επιλέξουν έναν χαρακτήρα από 

οποιοδήποτε βιβλίο με τον οποίο ενδεχομένως ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό και να τον 

παρουσιάσουν στην τάξη. Κάθε εβδομάδα, μία διδακτική ώρα θα αφιερώνεται στην 

παρουσίαση ενός ήρωα από έναν μαθητή (π.χ. τελευταία διδακτική ώρα κάθε 

Παρασκευή) . Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον συγκεκριμένο 

χαρακτήρα, με διάφορους τρόπους, αξιοποιώντας προσωπικές δεξιότητες ή ιδιαίτερες 

«κλίσεις». Για παράδειγμα, μπορούν να ζωγραφίσουν τον χαρακτήρα αυτόν, όπως τον 

φαντάζονται και στη συνέχεια να αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην 

απεικόνιση του ήρωα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Μπορούν, επιπλέον, να γράψουν 

(ακόμη και να μελοποιήσουν) ένα ποίημα, όπου θα εξυμνούν τα κατορθώματα ή θα 

αναλύουν την ψυχολογική κατάσταση και τα ηθικά διλλήματα του χαρακτήρα. Η επιλογή 

του τρόπου παρουσίασης του ήρωα είναι ελεύθερη. Όπως έχει προαναφερθεί, η βίωση 

αισθητικά επεξεργασμένων κειμένων συνδράμει στο να καλλιεργηθεί σωστά η 

εκμάθηση της γλώσσας. Προτείνεται, έπειτα, συζήτηση μέσα στην τάξη και, ακόμη 

περισσότερο, η αναφορά σε διαφορετικές / αντίθετες απόψεις και οπτικές σχετικά με τον 

ήρωα. Οι μαθητές καλλιεργούν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους, εξασκούν την ικανότητά τους στην επιχειρηματολογία και μαθαίνουν να 

αντιπαρατίθενται σεβόμενα τον συνομιλητή τους. Αναπτύσσουν, εν ολίγης, γλωσσικές 

και κοινωνικές δεξιότητες. Ενθαρρύνεται η βιωματική μάθηση, η οποία επιφέρει 

σημαντικά αποτελέσματα, όχι μόνον στον τομέα των ακαδημαϊκών επιδόσεων 
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(γλωσσολογική ανάπτυξη), αλλά και στην προσωπική καλλιέργεια του κάθε μαθητή 

(φιλαναγνωστικές συμπεριφορές και κοινωνικές δεξιότητες).  

Στο τέλος της χρονιάς, ο κάθε μαθητής, θα έχει παρουσιάσει τουλάχιστον έναν -

δύο αγαπημένους ήρωες, όμως όλο το τμήμα συνολικά θα έχει «γνωρίσει» έναν μεγάλο 

αριθμό βιβλίων και θα έχει αναπτύξει φιλαναγνωστικές συμπεριφορές. Θέλουμε να 

βοηθήσουμε το παιδί, να δημιουργήσει μία σχέση αγάπης με το βιβλίο και να 

σταματήσει να το αντιμετωπίζει ως ένα «άχρωμο» διδακτικό εργαλείο. Μέσα στα βιβλία 

υπάρχουν ολόκληροι κόσμοι που ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει και να εξερευνήσει. 

Όπως αναφέρει και σε ένα από τα έργα του, ο συγγραφέας George R.R. Martin, «A 

reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.» 

δηλαδή, «Ένας αναγνώστης ζει χιλιάδες ζωές, πριν πεθάνει. Αυτός που δεν διαβάζει 

ποτέ, ζει μόνο μία» .  
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