
Σχολικές Βιβλιοθήκες στην Κύπρο Σήμερα 

Σάββατο 26 Μαρτίου 1988 

Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Λευκωσία 

Οι δραματικές αλλαγές που επιφέρονται τα τελευταία χρόνια στην 
Κυπριακή κοινωνία λόγω της Τούρκικης εισβολής και κατοχής και λόγω 
της παγκόσμιας εντυπωσιακής προόδου στην τεχνολογία γενικά και ιδιαί
τερα στην επικοινωνία και πληροφόρηση επηρεάζουν οπωσδήποτε και την 
εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας. 

Οι νέες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις επιφέρουν επαναστατικές αλ
λαγές στον τρόπο διδασκαλίας - μάθησης ώστε ν' ανταποκρίνονται στις 
πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικές και ψυχολογικές πραγματικότητες των δι
κών μας ημερών. Για τη λειτουργία των νέων αναλυτικών προγραμμάτων 
και την εφαρμογή των εκσυχρονισμένων μεθόδων διδασκαλίας το Υπουρ
γείο Παιδείας δια μέσου του Παιδαγωγικού του Ινστιτούτου πραγματοποι
εί αλλεπάλληλα προγράμματα για την επιμόρφωση του διδακτικού προσω
πικού και των βιβλιοθηκάριων. Εκείνο όμως που καθυστερεί επικίνδυνα 
είναι η ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών βιβλιοθηκών όλων των βαθμί
δων της εκπαίδευσης και η αναγνώριση του βασικού ρόλου τους που 
πρέπει να διαδραματίζουν σ'αυτή τη νέα συγκινητική προσπάθεια πουστό-
χο έχει τη δημιουργία ενός ζωντανού σχολείου που να δημιουργεί μορ
φωμένους πολίτες με ελεύθερο πνεύμα οπλισμένους με δεξιότητες και 
δίψα για αυτομόρφωση μέσα στα πλαίσια της έννοιας της δια βίου εκπαί
δευσης της οποία η υποχρεωτική σχολική φοίτηση δεν είναι παρά μόνο 
ένα στάδιο. 

Στο συμπόσιο θα γίνουν εισηγήσεις που θα παρουσιάζουν τις λει
τουργικές αδυναμίες των σχολικών βιβλιοθηκών καθώς και εισηγήσεις για 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να παρθούν για σωστή οργάνωση, λειτουρ
γία και στενή διασύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες βιβλι
οθήκες της Κύπρου ώστε να μπορούν να ασκούν με ευπρέπεια το λει
τούργημα τους και ν ανταποκρίνονται με επιτυχία στις αυξημένες ευθύ
νες που τους αναθέτει η νέα Κυπριακή εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
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Πρόεδρος: : Δρ Γιάννης Κατσούρης, 
Μορφωτικός λειτουργός Α' Υπουργείου Παιδείας. 

Εισηγητές 
Κατερίνα Θανοπούλου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιο

θηκάριων 
Γιόλα Νταή, Επίκουρος Καθηγητής Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθηνών. 
Σού ζαν Οικονομίδου, Βιβλιοθηκάριος Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύ

ξεως, Λευκωσία. 
Τσιάρλς Γκλάβερ, Βιβλιοθηκάριος του Κέντρου Ερευνών Μέσης 

Ανατολής, Λευκωσία. 
Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης, Βοηθός Διευθυντής Μέσης Παιδείας. 
Ομάδα Σχολικών Βιβλιοθηκάριων Λεμεσού. 
Ομάδα Σχολικών Βιβλιοθηκάριων Λευκωσίας. 
Σάββας Πετρίδης, Επιθεωρητής Βιβλιοθηκών Υπουργείου Παιδείας. 

Πρόγραμμε 

Σύνεδροι 

Δικαίωμα 
Εγγραφής 

Δηλώσεις 
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ι 8-9 π.μ. Εγγραφή Συνέδρων 
9.10 π.μ. (1) Έναρξη των εργασιών του Συμποσίου από τον 
εξοχότατο Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Φιλίππου. 
Προσφωνήσεις - χαιρετισμοί. 
Διάλειμμα 
10.15 π.μ. - 12.30 μ.μ. Εισηγήσεις 
1 μ.μ. Γεύμα 
2.45 - 5 μ.μ. Επίδειξη ηλεκτρονικών προγραμμάτων μηχα
νοργάνωσης βιβλιοθήκης. 
5 - 6 μ.μ. Παρουσίαση των εκθέσεων και κλείσιμο των ερ
γασιών Συμποσίου. 
Το Συμπόσιο είναι ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο. Συνιστά
ται όμως ιδιαίτερα στους βιβλιοθηκάριους, εκπαιδευτικούς 
και δημοσίους λειτουργούς με ευθύνη για οργάνωση και 
λειτουργία βιβλιοθήκης. 
£5.00 (Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 
(I) ποτά και αλμυρά κατά το διάλειμμα 
(II) Γεύμα 
(III) ένα αντίτυπο των πρακτικών του 1ου Συμποσίου.) 
ή 
£2.00 χωρίς γεύμα. 
Για καλύτερο συντονισμό του συμποσίου παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 02-
445126 μέχρι Πέμπτη, 24 Μαρτίου 1988. 



SCHOOL LIBRARIES 
IN CYPRUS TO-DAY 

SATURDAY 26 MARCH, 1988. 

GREEK CULTURAL CENTRE NICOSIA 

The dramatic changes which have occured during the recent 
in the Cypriot Society owing to the consequences of the Turkish 

years 
inva-

sion and occupation on the one hand and to the advent of the informa
tion technology on the other hand inevitably affect the educational 
of our country. 

policy 

The new educational reforms necessitate revolutionary changes to 
the methods of teaching and learning in order that education be 
cord to the political, economic, social and psychological realities < 
days. 

For the functioning of the new syllabuses, and the application 
modern teaching-learning methods, the Ministry of Education, th ro i 

in ac-
of our 

of the 
igh its 

Peadagogical Institute, organises a series of seminars and refresh 
courses for the education and training of teachers and libraries. 

One important thing, however, which is dangerously neglected, 
upgrading of libraries at all educational levels and the recognition 

is the 
of the 

dynamic role they can play in the new educational effort. Libraries 
should be given a key role if we really aim at the creation of a living 
school which would produce cultured citizens with skills and thirst for 
new knowledge and lifelong education of which the compulsory school
ing constitutes only its first stage 

The papers to be presented at the symposium will firstly focus on 
the functioning weaknesses of school libraries and secondly will 
suggestions for corrective measures to be taken, emphasizing the 
for an increased awareness of the value of school libraries and 
proper organization in close cooperation with each other and in ar 
grated national library structure. 

Cultural Officer A ' , 
Ministry of Education, 
Nicosia 

make 
need 
for a 

ι inte-

9 



The speakers are professionals with experience in school or college 
»rary organization and staff training. Among those expected to contrib-
e are: 

Caterina Thanopoulou, Vice-President of the Union of Greek Librar
ians, Athens, Greece. 

Yiola Dai, Lecturer at the Library School T.E.I., Athens, Greece. 

Suzan Economides, Librarian at the Cyprus Development Bank, Nico
sia. 

Charles Glover. Librarian at the Middle East Marketing Research Bu
reau Ltd., Nicosia. 

George K. loannides, Assistant Headmaster of Secondary Education, 
Nicosia. 

A group of Limassol School librarians, Limassol. 

A group of Nicosia School librarians, Nicosia. 

Savvas Petrides, Inspector of Libraries, Ministry of Education, Nicosia. 

Exhibitions 
Exhibition of library furniture and other equipments. 
Exhibition of computer hardware and library software. 
Exhibition of books on librarianship. 

The Venue 
The symposium will be held at the Greek Cultural Centre, grounds of the 
Cyprus International Fair, Makedonitissa, Nicosia. 

Times 9 a.m. - 6 p.m. 

Programme 
8 - 9 a.m. Registration 
9.10 a.m. Opening speech by His Excellency the Minister of Education. 
9.45 a.m. Cottee 
10.15 a.m. - 12.30 p.m. Papers and Panel discussion. 
1 p.m. Lunch 
2.45 p.m. Exhibitions 
5.30 p.m. Summary and Close 

Members 
The symposium isopen to all interested but is mostly appropriate for 
school librarians, teachers and other government officers with responsi
bility for school library provision and planning. 

Fee £5.00 (includes coffee, lunch and one copy of the proceedings of 
the last year's Symposium). 

or £2.00 without lunch. 

Applications Tel. 02-445126 by Thursday, 
24th March, 1988. 
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