
Χαιρετισμός του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνών 
Επικοινωνίας 

από τον κ. Ανδρέα Σοφοκλέους 

Έντιμοι κ. Βουλευτές, 
Κύριε εκπρόσωπε της Ελληνικής Πρεσβείας 
Κυρίες και Κύριοι, 

0 Υπουργός Τεχνών και Βιβλιοθηκών της Μεγάλης Βρεττανίας σε 
μια πρόσφατη έκθεση του στη Βουλή των Κοινοτήτων ανάφερε με κάποια 
ανησυχία ότι οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας στα τελευταία οκτώ χρό
νια έχουν αυξήσει τις αγορές τους σε βιντεοκασέττες και μαγνητοταινίες 
κατά 7%. ενώ ταυτόχρονα περικόπτουν τις αγορές νέων βιβλίων. Κατά το 
1985, αναφέρει η έκθεση, οι δημόσιες βιβλιοθήκες στη Μεγάλη Βρεττα-
νία δαπάνησαν για αγορές βιβλίων ποσό £56 εκατ. στερλινών περίπου που 
είναι κατά 9% μικρότερο από προηγούμενα χρόνια. 

Η εξέλιξη αυτή ανησύχησε και το Συμβούλιο Βιβλιοθηκών και Υπη
ρεσιών Πληροφόρησης που προειδοποιεί για τις πιθανές επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει η εξέλιξη αυτή. 

Ενώ,λοιπόν, στην Αμερική και την Ευρώπη συντελούνται ριζικές αλλα
γές στον εμπλουτισμό, την οργάνωοη και λειτουργικότητα των βιβλιοθη
κών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην Κύπρο συζητούμε 
ακόμα, ύστερα από 28 χρόνια ανεξάρτητης πολιτειακής ζωής, την ανάγκη 
ίδρυσης Κρατικής Βιβλιοθήκης, τη δημιουργία δημοσίων βιβλιοθηκών στις 
πόλεις και την ύπαιθρο και για την απαραίτητη εκπαίδευση των βιβλιοθη
κάριων μας σε θέματα βιβλιοθηκονομίας. 

Είναι γενικά παραδεχτό ότι ο αριθμός των βιβλίων που εκδίδονται και 
κυκλοφορούν σε μια χώρα, ο αριθμός του αναγνωστικού κοινού καθώς και 
ο αριθμός των βιβλιοθηκών αποτελούν δείχτη του πολιτισμού της. Γι" αυτό 
ακριβώς και επαινούμε και χειροκροτούμε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες 
του Υπουργού Παιδείας κ. Ανδρέα Χριστοφίδη και τη μέριμνα του να κα
τατεθεί επιτέλους στη Βουλή Νομοσχέδιο για τη δημιουργία και λειτουρ
γία Κρατικής Βιβλιοθήκης, καθώς και τις αποφάσεις του για ενίσχυση πε
ραιτέρω της έκδοσης και διάδοσης του κυπριακού βιβλίου. 

0 Κυπριακός Σύνδεσμος Τεχνών Επικοινωνίας πιστεύει ότι οι βιβλιο
θήκες αποτελούν ιερούς ναούς επικοινωνίας, μετάδοσης γνώσεων και 
πληροφοριών, απαραίτητα ινστιτούτα για αξιόλογη επιστημονική μελέτη και 
έρευνα. Οι βιβλιοθηκάριοι αποτελούν τους ιερείς στη μέθεξη αυτή της 
πνευματικής επικοινωνίας και τα βιβλία τα ιερά σκεύη. 

Γι αυτό ακριβώς το λόγο δεχτήκαμε με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκλη
ση της Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων να συνεργα-
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στούμε μαζί της για την οργάνωστ 

Συγχαίρουμε την Ένωση για 
επιτυχία στο έργο της και πιστεύ 
σϊου αυτού θα αποδειχτούν χρή 
προσπάθειας για δημιουργία nepic 
ση προσοντούχων βιβλιοθηκάριων 
στικής ανάπτυξης. 

Ι του συμποσίου αυτού. 
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