ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μυρσίνη Ζορμπά
Μέσα στο πλαίσιο της Γνώσης που διαμορφώνεται σε μια κοινωνία,
αναπτύσσονται σύνθετοι "θεσμοί και σχέσεις"* που, ξεκινώντας από το πεδίο
της έρευνας και εκπαίδευσης, διαπερνούν ολόκληρο το πλέγμα των
πληροφοριών τις πηγές τους δέκτες. Τόσο η αποθηκευμένη γνώση, όσο και
η ροή της γνώσης12 περνούν, σε έναν ορισμένο βαθμό3, μέσα από τα βιβλία
και τις βιβλιοθήκες.
Η συγκεκριμένη εκδοτική δραστηριότητα μιας χώρας, ο βαθμός κατά
τον οποίο αυτή ανταποκρίνεται στις διαρθρωμένες επιστημονικές,
εκπαιδευτικές και λοιπές πολιτιστικές ανάγκες, οι χρόνοι αυτής της
ανταπόκρισης, το επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής έργου και η σχέση
του με τα δάνεια στοιχεία, ο βαθμός εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
της δεδομένης κουλτούρας, τέλος, είναι στοιχεία που απαρτίζουν το λεγόμενο
"εκδοτικό επίπεδο", "παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και μετάδοση
της γνώσης" και αποτελούν "ολοκλήρωμα του συστήματος διανόησης και
πολιτισμού μιας χώρας"4.
Παράλληλα, οι δυνατότητες πρόσβασης στις πηγές, που συναρτώνται
άμεσα με την κατάσταση των βιβλιοθηκών, καθώς και ο βαθμός ανάπτυξης
συμπληρωματικών στοιχείων, όπως βιβλιογραφίας, βιβλίων αναφορών, ειδικών
περιοδικών, βιβλιοκριτικής, κ.λ.π. συνιστούν αυτό που αποκαλείται "συνείδηση
βιβλίου" μιας κοινωνίας.
Μιλώντας ιδιαίτερα για το επιστημονικό βιβλίο και τη σχέση του με
την εκπαίδευση στην Ελλάδα, και έχοντας ως βάση αυτούς τους συντελεστές
που μορφοποιούν τόσο το εκδοτικό επίπεδο, όσο και τη συνείδηση βιβλίου
της χώρας, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλέγμα δομικών
προβλημάτων, αφενός, και σε χαμηλό βαθμό "συνείδησης βιβλίου", αφετέρου.

1.
Philip A llbach , T h e know ledge co n tex t, New Y ork, S tate U n iv ersity o f New Y ork
Press, 1987, o. 3.
2.
F ritz M achlup, K now ledge: Its crea tio n , d is trib u tio n and econom ic significance,
P rinceton, P rin ceto n U n iv e rsity Press, 1980, o. 162.
3.
Ε ίνα ι μεγάλη η συζήτησ η σ χετικά με τον ολοένα μειούμενο ρόλο τω ν βιβλίω ν σε
σ χέσ η με εκείνον τω ν περιοδικών σ τη διά δοση της γνώ σης σήμερα: Σ το σημείο αυτό πάντω ς,
οι ανθρω πιστικές επιστήμες κρατούν ακόμη ισχυρούς τους δεσμούς με τα βιβλία ενώ, αντίθετα,
στις θετικές επιστήμες η ισορροπία έχει συντριπτικά γείρει προς τα περιοδικά.
4.
Philip A llbach , P e rsp ectiv e s on Publishing, L exington, L exington Press, 1976, σ.
VII επ.
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Το επιστημονικό βιβλίο5 ασφυκτιά ανάμεσα σε ένα πανεπιστήμιο
προσανατολισμένο στο μοναδικό σύγγραμμα, άρα ελάχιστα δεκτικό και
προαιθητικό μιας ευρύτερης βιβλιογραφίας και σε μια αγορά βιβλίου η οποία
είναι ουσιαστικά δέσμια αυτού του πανεπιστημίου και άρα λειτουργεί με
κανόνες και κριτήρια συγκεκριμένων παραγγελιών6 μάλλον, παρά διαμόρφωσης
και διεύρυνσης του κοινού της.
Αλλά ας δούμε τα πραγματικά δεδομένα, τα οποία στη συγκεκριμένη
περίπτωση συναρτώνται με δύο βασικά ζητήματα: I. Τις πανεπιστημιακές
βιβλιοθήκες και II. Τα πανεπιστημιακά βιβλία.
I. Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες
Δεν είναι τυχαία η επαναλαμβανόμενη στις δεκαετίες ομοφωνία7 που
διαπιστώνεται σε όλα τα άρθρα και τις έρευνες σχετικά με τις ελληνικές
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και τα προβλήματά τους.
Βασική είναι, κατά κοινή διαπίστωση, η έλλειψη πολιτικής στρατηγικής
αντίληψης, η οποία θα όφειλε να αναλάβει τόσο το κόστος των αποφάσεων
για το σχεδίασμά ενός δικτύου βιβλιοθηκών, όσο και το πραγματικό κόστος
χρηματοδότησης.
Στο σημείο συτό συναντιώνται όλα τα επιμέρους προβλήματα που
οδηγούν τους μελετητές να συμπεραίνουν ότι οι "αλλαγές στις ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες είναι πιο πιθανό να συμβούν, μόνο αφού αλλάζει η γενική
διάρθρωση της ελληνικής ανώτερης εκπαίδευσης".8
Οι εξαιρέσεις και τα βήματα κάποιων πανεπιστημίων τα τελευταία
5.
Ε ίνα ι α να γκα ίο να κάνουμε εδώ τη διάκριση μεταξύ επιστημονικού και
πανεπιστημιακού βιβλίου (ή συγγράμματος ή εγχειρίδιου), τα οποία σ υχνά δε σημαίνουν
καθόλου το ίδιο πράγμα, χωρίς όμως και να είναι εξ ορισμού διϊο τά μ ενα . Π άντω ς, είναι
εν προκειμένω χα ρα κτη ριστικό ότι η U nesco δεν περιλαμβάνει στα σ τα τισ τικ ά τη ς σ το ιχεία
τη ν κατηγορία του πανεπιστημιακού βιβλίου, προφανώς θεωρώντας ότι ταυτίζεται με το
επιστημ ονικό βιβλίο, για το οποίο, όπως και για το σ χο λ ικ ό άλλω στε, παρέχει διεξοδικά
σ τοιχεία παραγωγής.
6.
Τ ο σύστημα τω ν παραγγελιώ ν παίρνει τέλος για τον ευρωπαϊκό χώρο αμέσως μετά
το ν πόλεμο, όπως παρατηρεί ο Ben R u ssak σ το άρθρο του "Scholarly P ublishing in W estern
E u ro p e and th e G re a t B ritain" που περιλαμβάνεται στο P e rsp e c tiv e s on P u b lish in g .
7.
Π αραθέτω εδώ ένα μικρό απάνθισμα τέτοιω ν άρθρων, με χρο νο λο γική σειρά: L eon
C arnovsky, "G reece", L ib ra ry T re n d s, v.12, n.2, O ct. 1963.
G eo rg e M. C acouris, "L ib ra rie s in G reece", E ncy clo p ed ia of L ib ra ry and In fo rm a tio n
Science, v.10, pp.180-190, 1973.
Σ πύρος Κ όκκινης, "Βιβλιοθήκες ανώ τατω ν εκπαιδευτικώ ν ιδρυμάτων σ τη ν Ε λλάδα", περ.
Δ ιαβάζω , τ.29, 1980.
Jam es K rik elas, "E ducatio n fo r L ib ra ria n sh ip in G reece", T h e L ib ra ry Q u a rte rly , v.S2,
no.3, pp.227-239, 1982.
Jam es K rikelas, "A cadem ic L ib ra rie s in G reece", In te rn a tio n a l L ib ra ry R ev iew , v.16,
pp.234-246, 1984.
Π ροσ χέδιο έρευνας τη ς Ε υρω παϊκής Κ ο ινό τη τα ς από ερευνητική ομάδα με τίτ λ ο E ta t de
Γ ap p licatio n d es n o u v elles tech n o lo g ies d e Γ in fo rm a tio n d an s les b ib lio th è q u e s en
G re c e e t le u r im pact su r le u rs d iffe re n te s fo n ctio n s, χω ρίς χρ ο νο λ ο γία , π.1984.
8.
Jam es K rikelas, "A cadem ic L ib ra rie s in G reece", In te rn a tio n a l lib ra ry rev iew , v.16,
1984, pp.235-246.
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χρόνια, που ακούστηκαν στο συνέδριο των βιβλιοθηκονόμων που έγινε στις
22-23 Νοεμβρίου 1990 στην Αθήνα9, δεν δίνουν τα σημάδια ανατροπής της
υφιστάμενης κατάστασης, απλώς θέτουν πιο ολοκληρωμένα το πρόβλημα.
Πουθενά δεν διαφαίνεται στις πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων
ένας προβληματισμός για τον κεντρικό ρόλο που παίζει η πανεπιστημιακή
βιβλιοθήκη στις λειτουργίες ενός πανεπιστημίου που σέβεται το ρόλο του.
Ετσι, η ανυπαρξία ή η εγγενής χρόνια ανεπάρκεια των κεντρικών
βιβλιοθηκών, η διασπορά των συλλογών1® - είναι πολύ ενδεικτικό λ.χ. ότι
το Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν διαθέτει κεντρική βιβλιοθήκη -, η έλλειψη κάθε
συντονισμού ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, σε συνδυασμό με την χαμηλή
οργάνωση11 και την διαφορετική και ελλιπή ταξινόμηση, οδηγούν σε
ανορθολογική χρησιμοποίηση ακόμη και αυτών των πολύ χαμηλών διαθέσιμων
πόρων και αποτελούν μια αποσπασματική και διασπασμένη παρουσία, εκεί
ακριβώς όπου θα απαιτούνταν σήμερα, με δραματικά γοργούς ρυθμούς, ένα
πραγματικό δίκτυο.
Η χάραξη μιας στρατηγικής για τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες σήμερα
θα έπρεπε να συνδυάζει την αναβάθμιση του αυτόνομου ρόλου της βιβλιοθήκης
και την ανάπτυξή της ως ανεξάρτητης εκπαιδευτικής μονάδας, με την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ισχυρά κίνητρα στην κατεύθυνση της
δημιουργίας δικτύων και της συνεργασίας.
Αυτό θα σήμαινε ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και
θα συνεπαγόταν ουσιαστική οικονομία και μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
Δεν έχουμε δυστυχώς εδώ τη δυνατότητα να αναφερθούμε πιο αναλυτικά
στη λειτουργία των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Εχει όμως σημασία να πούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο το γεγονός
ότι η χώρα μας βρίσκεται μακριά από τις συνεργασίες και τα πρότυπα των
άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Είναι επικίνδυνο που η Ελλάδα μένει έξω από
τα δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας που διαμορφώνονται σήμερα σε
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αυτό δε μπορεί να σημαίνει παρά
μόνο την περιθωριοποίηση και την εξάρτηση.
Με δεδομένα τα φοβερά προβλήματα στον τομέα αυτό, που εκφράζονται
σήμερα κυρίως μέσα από την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών, χωρίς αυτό να είναι το μόνο πρόβλημα, είναι φανερό ότι ο
χρόνος εργάζεται πια εναντίον μας με αλματώδεις αρνητικούς ρυθμούς. Ετσι,
9.
Βλ. ειση γή σεις τω ν κυρίων Τζεκάκη, Καρα νικόλα και Πολυδώρου.
10.
Π ολύ χα ρα κτη ριστικό για τη διασπορά των συλλογώ ν στη γειτονική μας Ιταλία
το παρακάτω απόσπασμα: "Σύμφωνα με τις άριστες αρχές τω ν πρω τόγονω ν φυλών, οι
"αρχηγοί" είχα ν την τά ση να διαχω ρίσουν μεταξύ τους τα σημεία τη ς α καδημ αϊκής εξουσίας,
σ α ν σύμβολα επ ίδειξη ς υπό τύπον τροπαίων: τα βιβλία, δυστυχώ ς, ήταν από τα πλέον
εποφθαλμιούμενα." Βλ. M arco O tiado, ”L ’ u n iv ersita e il libro", σ το / / d e s tin o d e l lib r o ,
R om a, E d ilo ri R iuniti, 1984, σ.80.
11.
Ε ίνα ι χα ρ α κτη ρ ισ τική
η πα ντελή ς έλλειφη σ τα τισ τικ ώ ν σ το ιχείω ν για τις
βιβλιοθήκες, που υποχρεώνει τη χώρα μας να απουσιάζει εντελώ ς από τα ετήσια σ τα τισ τικ ά
σ τοιχεία που δημοσιεύει η U nesco για τις βιβλιοθήκες ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.
Τ α σ τοιχεία αυτά αφορούν τον αριθμό τω ν διοικητικώ ν μονάδω ν τω ν βιβλιοθηκώ ν, τα σημεία
εξυπηρέτησης, αριθμό τόμων, μικροφίλμ, οπτικοακουστικά υλικά, δανεισμούς, συνολικό
κόσ τος λειτουργίας και κό σ το ς προσωπικού, άλλα σ τοιχεία για το προσωπικό που αφορούν
τη ν εκπαίδευση ή την ειδίκευσή του.
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ενώ χάρη στην έγκαιρη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μπορούμε έστω
να κερδίσουμε μεγάλο μέρος από το χαμένο έδαφος στον τομέα των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, κάθε νέα καθυστέρηση μας οδηγεί σε
ανεπανόρθωτους αποκλεισμούς και ανυπολόγιστες, απαγορευτικές ίσως,
μελλοντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.
Τα πρότυπα1* των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, που διατυπώθηκαν
συστηματικά στη δεκαετία του ’70 σε Ευρώπη και Αμερική, είναι ποσοτικά
και ποιοτικά και στηρίζονται σε ένα σύστημα διαπιστώσεων, στόχων,
προγραμμάτων και υποχρεώσεων, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι.
Τα πρότυπα αναφέρονται στην επάρκεια των συλλογών μιας βιβλιοθήκης,
στις παρεχόμενες υπηρεσίες, το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τα οικονομικά,
τη διαχείριση, όλα τοποθετημένα μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και των στόχων του συγκεκριμένου ιδρύματος που η βιβλιοθήκη
εξυπηρετεί. Το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών καταλήγουν μετά από
διάλογο σε συγκεκριμένους αριθμούς και σχέσεις για κάθε επιμέρους ζήτημα.
Τέτοιο ζήτημα είναι λόγου χάρη, ο ελάχιστος αριθμός βιβλίων και
περιοδικών μιας βιβλιοθήκης, πράγμα που σημαίνει συγκεκριμένους
περιορισμούς στην ίδρυση κάθε νέας, συχνά κατ’ επίφασιν, βιβλιοθήκης, τόσο
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Πράγμα που ενόψει της ίδρυσης
και των ιδιωτικών πανεπιστημίων μας αφορά άμεσα.
Αλλα πρότυπα, ενδεικτικά μιλώντας, μπορεί να αφορούν το ετήσιο
ποσοστό χρηματοδότησης της βιβλιοθήκης σε σχέση με το συνολικό
προϋπολογισμό του ιδρύματος, τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, τη σχέση
επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων προς φοιτητές (1 πρός 300 στον Καναδά),
τη σχέση επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων προς το μη ειδικευμένο προσωπικό
(περίπου ένας στους τρεις), τις προδιαγραφές των κτιριακών εγκαταστάσεων,
τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στα αναγνωστήρια, κ.λ.π.
Είναι πάντως χαρακτηριστικός ο αριθμός στον οποίο όλοι συμφωνούν,
ότι η βιβλιοθήκη ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρέπει να απορροφά
τουλάχιστον το 6% του συνολικού προϋπολογισμού του ιδρύματος. Αυτό θα
σήμαινε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών λόγου χάρη, διαθέτοντας το 1987 έναν
προϋπολογισμό άνω των 6 δις, που μαζί με τις δημόσιες επενδύσεις υπερβαίνει
τα 8 δις δρχ., θα έπρεπε να έχει δαπανήσει την ίδια χρονιά 480 εκ. για
τις βιβλιοθήκες του. Το γεγονός ότι δαπάνησε μόλις κάτι παραπάνω από
100 εκ. μας δείχνει την απόσταση που το χωρίζει από τα πρότυπα στα οποία
αναφέρθηκαμε.
Θα πρέπει εδώ παράλληλα να πούμε ότι η επιστήμη των βιβλιοθηκών
μας προσφέρει σήμερα τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τις λειτουργίες
της ανάπτυξης των συλλογών μιας βιβλιοθήκης και της διαχείρισής τους,
που σημαίνει πιο συγκεκριμένα: ανάλυση και αξιολόγηση των συλλογών,
χάραξη μιας πολιτικής ανάπτυξης αυτών των συλλογών, μελέτη της χρήσης
της βιβλιοθήκης και των χρηστών της, χρηματοδοτικούς προσανατολισμούς12
12.
1974.

F.N .W ithers, S tan d ard s fo r lib ra ry service: an in te rn a tio n a l su rv e y , Paris, U nesco,
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και επιλογές, συντήρηση του υλικού, κ.λ.π. Ολα αυτά δεν σημαίνουν παρά
τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την αξιοποίηση των
επενδύσεων στις βιβλιοθήκες με απολύτως επιστημονικές μεθόδους.
Εξάλλου, αυτές δεν είναι παρά οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα μας
επέτρεπαν να δούμε και λίγο μπροστά, απαντώντας σε ερωτήματα μεγάλης
κρισιμότητας σχετικά με τις προοπτικές13 που ανοίγουν οι νέες τεχνολογίες,
οι τράπεζες πληροφοριών κ.λ.π. και που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην
απαίτηση του Irving Louis Horowitz για την "ανάπτυξη μιας διεθνούς
βιβλιογραφικής τράπεζας δεδομένων με ειδική βιβλιογραφική πληροφόρηση σε
ειδικά ερευνητικά πεδία...έτσι που αν κάποιος ήθελε να βρει τί υλικά υπάρχουν
σε όλες τις γλώσσες για την αγροτική μεταρρύθμιση στην Αλγερία λόγου
χάρη" να μπορεί να το κάνει πολύ γρήγορα. 4
Και μονολότι μοιάζει πολύ μακρινό χωρίς και να είναι όμως, θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της συντήρησης και διατήρησης15
των βιβλίων και των ντοκουμέντων, που αυτή τη στιγμή απασχολεί με
δραματικό τρόπο τις βιβλιοθήκες της Ευρώπης και της Αμερικής, καθώς
απειλούνται να καταστραφούν και να εξαφανιστούν βιβλία μεγάλης ιστορικής
σημασίας. Μικροφίλμς, αποοξύδωση του χαρτιού και άλλες μέθοδοι, όλες
δαπανηρές είναι η αλήθεια, εφαρμόζονται σε χώρες όπου η συνείδηση βιβλίου
είναι πιο αναπτυγμένη.
Ολα τα παραπάνω, βέβαια, συνοψίζονται στη δυνατότητα λήψης
αποφάσεων στρατηγικής σημασίας, στο βαθμό που η πανεπιστημιακή
βιβλιοθήκη θα πάψει να αποτελεί δευτερεύουσα και υποδεέστερη λειτουργία
και θα αντιμετωπιστεί ως πρωτογενές πεδίο με αναγκαία την εξασφάλιση
διευθυντικών λειτουργιών. Δεν νοείται σήμερα πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη
χωρίς ισχυρό διευθυντή, χωρίς προκαθορισμένο ποσό χρηματοδότησης της
τάξης που προαναφέραμε, χωρίς δυνατότητα λήψης αποφάσεων με βάση, σε
τελευταία ανάλυση, τους κανόνες της επιχειρησιακής έρευνας16, χωρίς εντέλει
συμφωνημένα πρότυπα.
IL Πανεπιστημιακά Βιβλία
Τα επιστημονικά βιβλία αποτελούν ένα από τα κεντρικά στοιχεία της
εκπαιδευτικής διαδικασίας της ανώτατης εκπαίδευσης, διότι είναι το
αποτέλεσμα και ταυτόχρονα η αιτία σε ένα κύκλο που περιλαμβάνει το

13.
H e rb e rt Pool (ed), A cadem ic L ib ra rie s bv the Y ear 2000, New Y ork. B ow ker,
1977.
14.
Irving Louis H orow itz, C om m unicating Ideas, New Y ork, O x fo rd U n iv e rsity Press,
1986.
15.
A lex an d er W ilson, L ib ra ry policy and co n serv atio n in the E u ro p ean C om m unity:
principles, p ractices and the c o n trib u tio n of new in fo rm atio n technologies, Paris, Saur,
1988.
16.
A .G .H oIzm an, ''D ecision making, D ecisions fo r L ib ra ry function", E ncy clo p ed ia of
lib ra ry and in fo rm a tio n science, p.483 cn.
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πρόγραμμα και τη δομή των σπουδών, καθώς και τη μορφή της εκπαίδευσης.
Λέει ο καθηγητής Κοσμάς Ψυχοπαίδης στο Γ* Συνέδριο Βιβλίου, το
1982: "Η διαδικασία διανομής του πανεπιστημιακού βιβλίου, όπως σήμερα
εφαρμόζεται διαμορφώνεται μέσα σ’ ένα πλέγμα σχέσεων μεταξύ εκδοτών,
φοιτητών, καθηγητών, συγγραφέων του βιβλίου και κράτους - ένα πλέγμα
σχέσεων που όπως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε εμποδίζει σε μεγάλο
βαθμό τόσο την χρησιμοποίηση βιβλίων επιστημονικού χαρακτήρα, όσο και
τη λειτουργία με επιστημονικό τρόπο των υπαρχόντων βιβλίων"/7 Πρόκειται
για μια διαπίστωση πολύ εύγλωτη, που επιτρέπει να διαβλέψουμε όλες τις
άκρες αυτού του πλέγματος. Ενας άλλος συγγραφέας, ο καθηγητής Λημήτρης
Τσάτσος, χρησιμοποιώντας ωμή γλώσσα, μιλάει επί του προκειμένου
κυριολεκτικά για "σκάνδαλο"1718.
Οπως και να έχει, είναι σαφές ότι η διανομή του μοναδικού
συγγράμματος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα και για τις δύο άλλες
διαδικασίες του επιστημονικού βιβλίου: αυτήν που προηγείται, δηλαδή την
παραγωγή του, πνευματική και εκδοτική, αλλά και αυτήν που έπεται, δηλαδή
την ανάγνωση, που είναι και η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα
στο πλαίσιο της Γνώσης.
Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι γνωστά σε όλους. Πανεπιστημιακά
βιβλία αμετάβλητα για χρόνια, προγράμματα δύσκολα ανανεώσιμα,
περιορισμός της μορφής διδασκαλίας, κάτι που συνεπάγεται τη χαμηλή
επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και χαμηλή κυκλοφορία επιστημονικών
βιβλίων στη χώρα.
Αλλά ας δούμε και μια άλλη πλευρά του προβλήματος, που είναι
το κόστος των πανεπιστημιακών βιβλίων. Τα δωρεάν συγγράμματα
εμφανίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό σήμερα κάτω από τον κωδικό
αριθμό 1123, ο οποίος σημαίνει την "Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων
και βοηθημάτων για τους σπουδαστές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων”.19
Το ποσό που προϋπολογίστηκε στον τακτικό προϋπολογισμό για το σκοπό
αυτό το 1990 ανερχόταν στα 1.230 δις ενώ η Υφυπουργός Παιδείας κυρία
Μπουρδάρα μιλάει σε συνέντευξή της20 για πραγματική δαπάνη μέσα στο
1990, συνολικού ύψους 4.100 δις. Οπωσδήποτε, οι πληρωμές των προηγουμένων
ετών για τα συγγράμματα, μόνο από τον τακτικό προϋπολογισμό, ήταν
αντίστοιχα 969 εκ. το 1988, 866 εκ. το 1987, 1.293 δις το 1986 και 860
εκ. το 1985. Ας σημειωθεί ότι τα ποσά αυξάνονται κατά πολύ, κυριολεκτικά
διπλασιάζονται, εάν προστεθούν και οι δαπάνες των ίδιων των ιδρυμάτων
για την εκτύπωση σημειώσεων.
17.
Κ οσμάς Ψ υχοπαίδης, "Ε πιστημονικό βιβλίο και δωρεάν παιδεία", Τ ρ ίτο συνέδριο
βιβλίου, Α θήνα, Π ΟΕΒ, 1982.
18.
Δ η μ ή τρ ιος Τ σ ά τσ ο ς, "Να πούμε τη ν αλήθεια για τα πανεπιστήμια", Τ Α Ν Ε Α , 6
10/1990.
19.
Ο κωδικός αυτός ά λλα ξε το 1987 (ω ς τότε ήταν 1121 και περιγραιρόταν ως εξής:
Π ρομήθεια επιστημονικώ ν συγγραμμάτω ν και λοιπώ ν βοηθημάτων για τους σ πουδασ τές τω ν
Α νω τέρω ν και Α νω τάτω ν Ε κπαιδευτικώ ν Ιδρυμάτων) και πιο πριν το 1980 (ω ς τότε ήταν
1251 και περιγραφ όταν ως: Π αροχή επιστημονικώ ν συγγραμμάτω ν και λοιπώ ν βοηθημάτων
δια τους σ π ουδασ τά ς τω ν Α νω τάτω ν και Α νωτέρων εκπαιδευτικώ ν ιδρυμάτω ν), με μικρές
π αραλλαγές σ τ η διατύπωση.
20.
Βλ. Κ υριακάτικη Ελευθεροτυπία, 11/11/1990.
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Διαπιστώνει κανείς με την πρώτη κιόλας ματιά ότι πρόκειται για ένα
ποσό πολλαπλάσιο εκείνου που αφιερώνεται στις βιβλιοθήκες, χωρίς και να
μπορεί να υποστηριχθεί ότι αποτελεί μια πάγια κοινωνικά ωφέλιμη υποδομή,
μια επένδυση για την παιδεία του τόπου κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Αλλά το πρόβλημα τίθεται διαζευτικά: Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες
και δωρεάν πανεπιστημιακά συγγράμματα βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση·
Προσωπική μου άποψη είναι πως υπάρχει πιθανότητα να τεθεί έτσι και στο
αμέσως προσεχές μέλλον.
Πάντως, σε μια τέτοια περίπτωση, αν θα δεχόμασταν να σκεφτούμε
με τη λογική των προτεραιοτήτων, το βάρος θα έπεφτε στις βιβλιοθήκες.
Βεβαίως οι βιβλιοθήκες από μόνες τους δεν μπορούν να μεταβάλουν το πλέγμα
των σχέσεων στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, θα άξιζε όμως να
αποτελόσουν το σημείο αναφοράς και υποστήριξης μιας πιο σύγχρονης
στρατηγικής για την παιδεία, από όσους θεωρούν πως υπάρχουν ζωτικοί λόγοι
για κάτι τέτοιο.
Χρειάζεται μια γενναία απόφαση για να παραδεχτούμε ότι αυτό που
ονομάζεται "δωρεάν” στοιχίζει συχνά πολύ ακριβά, χωρίς και να εντάσσεται
σε μια κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική που επενδύει σε ανθρώπους, γνώση
και πραγματικές διαδικασίες προόδου με συλλογική προοπτική.
Η προτεραιότητα στις βιβλιοθήκες, είναι η υπεράσπιση μιας υπόθεσης,
που ξαναδίνει ουσιαστικό νόημα στο αίτημα μιας δημοκρατικής παιδείας για
όλους.
θ α όφειλε, όμως, να συνοδεύεται από ρητές και θεσμοθετημένες
υποχρεώσεις. Αφ’ ενός του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να μη χαθεί ούτε
μία δραχμή από τα ποσά που διατίθενται σήμερα στα συγγράμματα, αφετέρου,
με την υιοθέτηση ορισμένων προτύπων, που θα σήμαινε επιπλέον ένα πενταετές
πρόγραμμα επενδύσεων.
Κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μου, θα λειτουργούσε τόσο προς όφελος
των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της, όσο και
υπέρ της αντίληψης για ένα επιστημονικά και κοινωνικά ωφέλιμο
Πανεπιστήμιο.

