
TO 3o ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ανακοίνωση και πορίσματα 

Το Σάββατο, 8 Απριλίου 1989, έγινε στην αίθουσα συνεδρίων της 
ΠΑΣΥΔΥ το 3ο Συμπόσιο Βιβλιοθηκονομίας της Κυπριακής 
Ενωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων (ΚΕΕΒ), με θέμα 
"Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ". 

Το συμπόσιο παρακολούθησαν πολλοί επίσημοι, εκατόν περίπου 
βιβλιοθηκάριοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σ' αυτό δε έκαναν εισηγή
σεις ειδικοί ομιλητές από την Ελλάδα, τις Η.ΠΑ και την Κύπρο. 

Κατά την Εναρκτήρια Τελετή απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος 
του Συμποσίου κ. Δώρος Θεοδούλου, Επιθεωρητής Φιλολογικών 
Μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, ο Γραμματέας της ΚΕΕΒ κ. 
Σάββας Πετρίδης, ο εκπρόσωπος του ΔΗ.ΣΥ κ. Κρίνος Μακρίδης, η 
εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ κυρία Ντία Σεργίου και ο Υπουργός 
Παιδείας, καθηγητής Ανδρέας Φιλίππου, ο οποίος και κήρυξε την 
έναρξη των εργασιών του Συμποσίου. 

Στην ομιλία του ο κ. Υπουργός ανάφερε και τα ακόλουθα: 
"Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή που 

μπορούν να προσφέρουν οι βιβλιοθήκες στον τομέα της πληροφό
ρησης, επιδιώκει με συγκεκριμένα μέσα την αναβάθμιση τους, ώστε 
να μπορούν ν' ανταποκρίνονται κατά θεμιτό τρόπο στις προσδοκίες 
του κάθε πολίτη, ιδιαίτερα του επιστήμονα και ερευνητή. 

Στο Υπουργείο Παιδείας άρχισε ήδη η επεξεργασία ενός 
προγράμματος που θα βάλει τις βάσεις για μια καλά οργανωμένη 
πληροφόρηση, στην κλίμακα και τις διαστάσεις που απαιτούν οι 
σύγχρονες ανάγκες. 

Με τη συνεργασία όλων των φορέων που έχουν στην αρμοδιό
τητα τους βιβλιοθήκες - εκπαίδευση - τεχνολογία - πληροφόρηση, 
διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα μεριμνά για το συντο
νισμό των δραστηριοτήτων τους, για τον επαρκή εξοπλισμό και την 
αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών. 

Ενα σοβαρό θέμα που θ' αντιμετωπισθεί μέσα στα πλαίσια της 
ίδρυσης της Κυπριακή Βιβλιοθήκης είναι και η δημιουργία οργανικών 
θέσεων βιβλιοθηκάριων όλων των βαθμίδων για τη στελέχωση όλων 
των βιβλιοθηκών. 

Πολιτική της κυβέρνησης του Προέδρου Βασιλείου είναι η 
εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και στις βιβλιοθήκες, τόσο στην 
εκπαίδευση όσο και στην υπόλοιπη κρατική μηχανή, κατά τρόπο που 
θα τις βοηθήσει να οργανώσουν σωστά τις συλλογές τους και να 
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διασυνδεθούν μεταξύ τους με στόχο πάντα την αναβάθμιση των 
προσφερομένων υπηρεσιών τους". 

Οι ειγήσεις των άλλων ομιλητών 
Στο κύριο μέρος των εργασιών του Συμποσίου έγιναν επτά ειση

γήσεις. 
0 κ. Άντης Χατζή βασιλείου, Διευθυντής της Εταιρείας DATACOM, 

ανέπτυξε τις βασικές έννοιες της πληροφορικής και εξήγησε τις 
διάφορες λειτουργίες και τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. Τελειώνοντας ο κ. Χατζηβασιλείου 
ανήγγειλε τη δωρεά ενός Η/Υ προς την ΚΕΕΒ από την εταιρεία του. 

0 Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ 
Αθηνών κ. Γιώργος Σκρέτας μίλησε με θέμα "οι προϋποθέσεις και τα 
πρώτα στάδια της εισαγωγής της τεχνολογίας στη βιβλιοθήκη". 0 
ελλαδίτης Καθηγητής επέμεινε στην ανάγκη για συστηματική μεθό
δευση οποιασδήποτε προσπάθειας εισαγωγής της μηχανοποίησης 
και του αυτοματισμού στις εργασίες της βιβλιοθήκης, διαγράφοντας 
συγκεκριμένες φάσεις και στάδια, για την επιτυχία μιας τέτοιας 
αλλαγής. Ιδιαίτερα τόνισε ότι πρέπει να ικανοποιηθούν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Να είναι σαφείς οι στόχοι της μηχανοποίησης εκ των προτέρων 
να ελεγχθεί ότι είναι μηχανογραφήσιμη η συγκεκριμένη εργασία της 
βιβλιοθήκης και ότι είναι ήδη καλά οργανωμένη η βιβλιοθήκη, 
σύμφωνα με τις αρχές τις βιβλιοθηκονομίας· όλο το προσωπικό της 
βιβλιοθήκης να είναι ενήμερο και να αναμειχθεί στη διαδικασία της 
καινοτομίας· να αναζητηθούν με πολλή προσοχή και μελέτη τόσο οι 
πλέον κατάλληλες συσκευές των Η/Υ όσο και τα κατάλληλα 
προγράμματα· να προβλεφθεί η συντήρηση του υλικού που θ' αγορα
στεί" να επιμορφωθεί το προσωπικό στις νέες μεθόδους λειτουργίας 
της βιβλιοθήκης και τέλος, να υπάρξει ένα στάδιο δοκιμαστικής 
εφαρμογής των νέων συστημάτων, πριν από την οριστική λειτουργία 
τους. 

Η κα Bodil H. Gilliam, Περιφερειακή Λειτουργός Αμερικανικών 
Βιβλιοθηκών, η οποία με έδρα τη Ρώμη συντονίζει τη λειτουργία 
πενήντα περίπου βιβλιοθηκών στην περιοχή, έδωσε ζωντανή εικόνα 
των ραγδαίων αλλαγών που γίνονται στον εξοπλισμό των βιβλιο
θηκών με συστήματα μηχανογράφησης και αυτοματισμού τόσο στις 
ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. 

Επίσης ανέφερε ότι λόγοι για τη μεγάλη κινητικότητα της 
σχετικής αγοράς είναι η σημαντική και συνεχιζόμενη πτώση στις 
τιμές των προϊόντων, η σημαντική βελτίωση των μηχανημάτων και 
των προγραμμάτων, η καθιέρωση διεθνών προτύπων, ο συναγωνι-
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σμός των κατασκευαστριών εταιρειών, η κατασκευή των μικρών Η/Υ 
για τις μικρές βιβλιοθήκες. Τέλος έδωσε πρακτικές οδηγίες για 
σωστές αποφάσεις, προκειμένου να εισαχθούν οι Η/Υ στις βιβλιο
θήκες. 

0 κ. Γιώργος Μπώκος, Προϊστάμενος Καταλόγων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, τόνισε με έμφαση την ανάγκη να επισπευ
σθεί η μηχανογράφηση και ο αυτοματισμός στις μεγάλες 
βιβλιοθήκες της Ελλάδας, και της Κύπρου, για να μην περιθωριοποιη
θούμε στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών από την υπόλοιπη 
Ευρώπη, η οποία προχωρεί με γοργό ρυθμό προς την ποικιλόμορφη 
σύνδεση των πηγών πληροφόρησης της Κοινότητας. Τέλος ανέ
φερε τα πολύ θετικά αποτελέσματα της μερικής αυτοματοποίησης 
λειτουργιών της ΕΒΕ. 

0 Πρόεδρος της ΚΕΕΒ κ. Ανδρέας Σάββα, Διευθυντής της 
Βιβλιοθήκης των Υπηρεσιών Υγείας, στην εισήγηση του περιέγραψε 
τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας γνωστής ως C D . ROM 
(Compact Disc Read Only Memory), δηλαδή την τεράστια χωρητικό
τητα του δίσκου, την πολύ γρήγορη εκτύπωση του, τη χαμηλή τιμή, 
την εξοικονόμηση χώρου κ.α., και ανέφερε τις πρακτικές εφαρ
μογές της στη βιβλιοθήκη. 

0 κ. Σάββας Πετρίδης, Επιθεωρητής Βιβλιοθηκών του 
Υπουργείου Παιδείας, Γραμματέας της ΚΕΕΒ, παρουσίασε το 
Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης των Κρατικών Βιβλιοθηκών της 
Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης 
προσφορών. Το σχέδιο προβλέπει για συγκεκριμένο πρόγραμμα που 
να καλύπτει την προμήθεια βιβλίων, το δανεισμό, την εύρεση πληρο
φοριών και τον καταρτισμό ποικίλων στατιστικών πινάκων και 
καταλόγων. Επίσης προβλέπει για τη συντήρηση του υλικού, τη 
χρήση του απ' όλες τις κρατικές βιβλιοθήκες με κατάλληλες 
συνδέσεις των συστημάτων των Η/Υ, την εκπαίδευση του προσω
πικού κ.α. 

0 κ. Charles Glover έκανε πρακτική επίδειξη του προγράμματος 
μηχανογράφησης, έρευνας και ανεύρεσης πληροφοριών, που εφαρ
μόζεται με Η/Υ στη βιβλιοθήκη του ΚΕΜΑ, της οποίας είναι 
Διευθυντής. 

Στη συζήτηση που έγινε μετά το τέλος των εισηγήσεων διατυπώ
θηκε έντονα το αίτημα να προβλεφθεί, ώστε το Σχέδιο 
Μηχανοργάνωσης των Κρατικών Βιβλιοθηκών, να καλύπτει και 
άλλες βιβλιοθήκες, όπως δημοτικές, ιδρυματικές, ιδιωτικές κ.α. 
Επίσης τονίστηκε η ανάγκη όπως η εργασία για καταλογογράφηση 
γίνεται από ειδική ομάδα σε κεντρική υπηρεσία, με βάση τα διεθνή 
πρότυπα. 

ΊΊ 


