ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ο Δήμος Κορυδαλλού πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός χωρίς
μόρφωση και γνώση, προχώρησε το Γενάρη του 1985 στη δημιουργία Δανειστικής
Βιβλιοθήκης-Αναγνωστηρίου που λειτουργεί σήμερα στο ισόγειο του Πολιτιστικού
Κέντρου "Μελίνα Μερκούρη". Η βιβλιοθήκη που απαριθμεί 10.500 μέλη, διαθέτει
πάνω από 20.000 τόμους βιβλίων, η ταξινόμηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με το
δεκαδικό σύστημα DEWEY και η διαχείρισή τους μέσω του ηλεκτρονικού
ταξινομικού συστήματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η
συλλογή εμπλουτίζεται με βιβλία, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των αναγνωστών
καθώς επίσης και δωρεές, εφόσον το περιεχόμενό τους εμπλουτίζει τη συλλογή και
ανταποκρίνεται στο σκοπό της βιβλιοθήκης. Στις συλλογές των ενηλίκων
περιλαμβάνονται εγκυκλοπαίδειες, βιβλία και περιοδικά πάνω σε θέματα γενικού και
ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ στις συλλογές για παιδιά προσχολικής ηλικίας και
ηλικίας 10 έως 12 χρόνων, βιβλία προσεκτικά επιλεγμένα που τα βοηθούν να
πλησιάσουν το καλό βιβλίο, να μάθουν να διαβάζουν, να αναπτύξουν το γλωσσικό
και αισθητικό τους κριτήριο, να αποκτήσουν στέρεες γνώσεις.
Η μέχρι πρότινος παραδοσιακή λειτουργία της βιβλιοθήκης, να εξυπηρετεί το κοινό
παρέχοντάς του βιβλία και άλλο έντυπο υλικό διατηρείται, ως βασικός πυρήνας, γύρω
από τον οποίο, ωστόσο, αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που έχουν άμεση
σχέση με την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη ψυχαγωγία, την
υποστήριξη κοινωνικών θεμάτων. Υπό το πρίσμα αυτό, το επιστημονικό προσωπικό
της διαδραματίζει ένα δημιουργικό και σημαντικό ρόλο: να ενδυναμώσει και να
συντονίσει τη διάδοση της ανάγνωσης, τη δημιουργία μελλοντικών φίλων του
βιβλίου, την αισθητική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση, τη ψυχαγωγία και το
κέντρισμα της φαντασίας, την ανάπτυξη ερευνητικού και κριτικού πνεύματος.
Το ζητούμενο για τη Βιβλιοθήκη Κορυδαλλού είναι η ανάπτυξη του κοινού της
που δε θα μετριέται μόνο στην κλίμακα των αριθμών και της στατιστικής αλλά
και στην κλίμακα του κοινωνικού ρόλου του χώρου της, όπου οι υπηρεσίες που
θα παρέχει να είναι ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο θα έχουν δικαίωμα να
συμμετέχουν και να το απολαμβάνουν όλοι.

