ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

“Η Βιβλιοθήκη δεν είναι ατέρµονη, αλλά κυκλική. Αν λοιπόν
βρισκόταν κάποιος αιώνιος ταξιδευτής που θα µπορούσε να τη
γυρίσει ολόκληρη, µετά από αιώνες οδοιπορίας µέσα σ' αυτήν
θα ανακάλυπτε πως τα ίδια βιβλία επαναλαµβάνονται συνέχεια
µε την ίδια αταξία (που αφού επαναλαµβάνεται ακατάπαυστα
θα µπορούσε να συνθέσει αυτή η ίδια µια τάξη πραγµάτων)."
Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Η Βιβλιοθήκη της Βαβέλ, 1941

Το προλογικό σηµείωµα του
2ου τόµου του περιοδικού
Info-λόγιο γράφεται, ενώ το
έργο της αναβάθµισης της
Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών
έχει ουσιαστικά τελειώσει.
Απελευθερωµένοι λοιπόν από
το
άγχος
των
χρονοδιαγραµµάτων,
των
στόχων κ.λπ. ας επιτρέψουµε
στον εαυτό µας µια πιο
χαλαρή,
πιο
ποιητική
προσέγγιση της Βιβλιοθήκης.
Σηµείο
εκκίνησης
και
αναφοράς
η
περίφηµη
«Βιβλιοθήκη της Βαβέλ» του
Μπόρχες.
Οι εναρκτήριες γραµµές από
το κείµενο του Μπόρχες
ορίζουν µε παραδειγµατικό
τρόπο
τη
Βιβλιοθήκη,
υποδεικνύοντας και τη συνήθη µνεία της ως µιας µεταφοράς του
σύµπαντος: «Το σύµπαν (που άλλοι το λένε "Η Βιβλιοθήκη") αποτελείται
από έναν ακαθόριστο και ίσως άπειρο αριθµό εξαγωνικών στοών, µε
τεράστιους αεραγωγούς στη µέση, περιφραγµένους µε πολύ χαµηλά
κάγκελα. Από οποιοδήποτε εξάγωνο φαίνονται οι πάνω και οι κάτω
όροφοι, ατέλειωτα. Η διαρρύθµιση των στοών είναι απαράλλαχτη...». Το
να πούµε ότι το κείµενο του 1941 προφητεύει τον κυβερνοχώρο και τη
δαιδαλώδη σηµερινή διάθρωση του δικτύου µοιάζει περιττό. Αν

πράγµατι ο κόσµος είναι, σύµφωνα µε τη ρήση του Στεφάν Μαλαρµέ,
«προορισµένος να γίνει βιβλίο», τότε, αντιστρέφοντας, η Βιβλιοθήκη δεν
µπορεί παρά να είναι ο κόσµος.
Ο Μπόρχες έλεγε πως «το να οµιλείς σηµαίνει να περιπίπτεις σε
ταυτολογίες, αφού όλα έχουν ειπωθεί», ενώ ο Π. Βαλερύ, µερικές
δεκαετίες νωρίτερα απαντούσε πως «το να βρίσκεις δεν είναι τίποτα. Το
δύσκολο είναι να ενσωµατώνεις αυτό που βρίσκεις». Βρίσκω και
ενσωµατώνω, οργανώνω και ταξινοµώ. Για όλα αυτά µιλάµε δύο χρόνια
τώρα µέσα από τις γραµµές του info-λογίου. Αναπτύξαµε ζητήµατα που
αφορούν την τεχνολογία, τις τεχνικές αναζήτησης, τις ψηφιακές βάσεις
δεδοµένων. Σχολιάσαµε υπηρεσίες, παραπέµψαµε σε συλλογές,
παρουσιάσαµε εκδοτικές προσπάθειες.
Όµως «Βιβλιοθήκη» δεν είναι µόνον ένα άθροισµα βιβλίων, περιοδικών,
χειρογράφων και άλλων τεκµηρίων, αλλά είναι και ένας «χώρος», ένα
«περιβάλλον». Η επαφή µε το πρωτότυπο βιβλίο, το περιοδικό, το
χειρόγραφο, είναι µια βιωµατική σχέση. Είναι τα εξώφυλλα, η µυρωδιά
του χρόνου, η υφή του υλικού, είναι η µαγεία της περιπλάνησης στα
ράφια, της τυχαίας ανακάλυψης... Αυτή τη ροµαντική εµµονή στη
βιωµατική «σχέση» µε το βιβλίο και τη γνώση, σχέση µεταξύ των
ρευµάτων και των ιδεών, σχέση µεταξύ των εποχών και των πολιτισµών,
σχέση µεταξύ ανθρώπων, ας διατηρήσουµε. Ας διατηρήσουµε τη
«Βιβλιοθήκη», όπως την περιγράφει η λογοτεχνία, ως καταφύγιο, ως
πεδίο εξερεύνησης, ως χώρο συνύπαρξης. Ας προστατεύσουµε τη
«Βιβλιοθήκη» γι’ αυτό ακριβώς που είναι: το τελευταίο προπύργιο
ελεύθερης πρόσβασης και δηµόσιου χώρου σε µια εποχή που ο δηµόσιος
χώρος ολοένα και συρρικνώνεται, ολοένα και ατροφεί. Ας µην
µετατρέψουµε τη Βιβλιοθήκη σε µια επιχείρηση πληροφόρησης και
µόνο. Ας την κρατήσουµε ως ένα από τους τελευταίους δηµόσιους
χώρους, όπου εισέρχεται κανείς χωρίς αντίτιµο εισόδου.

Λίλα Θεοδωρίδου
αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ
επιστηµονική υπεύθυνη του έργου

