
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Φίλοι σύνεδροι, 

Φθάσαμε στο τέλος των εργασιών του Συμποσίου. 

Νομίζω εδείξετε ότι είσθε πάρα καλοί σύνεδροι, υπομονετικοί με 
τους οργανωτές, πράγμα που δείχνει ότι αγαπάτε την Ένωση σας. 
Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο διότι όποιος έχει λίγη γνώση της 
σημασίας των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκάριων αλλά και των 
μεγάλων περιθωρίων για βελτίωση τα οποία υπάρχουν και τα οποία 
πρέπει να συμπληρωθούν, πείθεται ότι χρειάζεται μια σοβαρή 
εταιρεία βιβλιοθηκάριων η οποία και αυτή θα πολεμήσει για τη 
βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στις βιβλιοθήκες του 
τόπου μας και οι οποίες μόνο εάν οργανωθούν σωστά είναι δυνατόν 
να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στο κοινό. Νομίζω 
συμφωνούμε ότι στις λίγες ώρες που προηγήθηκαν όλοι μας 
ακούσαμε πολύ πλούσιες, εμπεριστατωμένες και ολοκληρωμένες 
εισηγήσεις οι οποίες μάλιστα ήταν έτσι προγραμματισμένες ώστε 
να καλύπτουν ευρείς τομείς του θέματος. 
Είχαμε τόσο εισηγήσεις πάνω σε θεωρητικά θέματα όπως η 
εισήγηση του κ. Άντη Χατζηβασιλείου για τις εισαγωγικές έννοιες 
της Πληροφορικής και μια πρώτη γενική γνωριμία με τον Η.Υ. 
Είχαμε επίσης την εισήγηση του κ. Ανδρέα Σάββα για τις πολύ 
πρόσφατες εξελίξεις σ' αυτό τον τομέα με την αναφορά του εις 
τους δίσκους CD ROM και τέλος στον τομέα αυτό είχαμε την 
ολοκληρωμένη θεωρητική τοποθέτηση του κ. Σκρέτα για ένα σχέδιο 
εφαρμογής του αυτοματισμού το οποίο ακολουθώντας ορισμένες 
προϋποθέσεις και γραμμές υπόσχεται επιτυχία σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου. Επίσης η εισήγηση 
της κας Bodil Gilliam με τη βαθιά επισκόπηση που μας έδωσε από 
διεθνείς χώρους και τις πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση 
του προβλήματος του αυτοματισμού των υπηρεσιών των βιβλιο
θηκών, έπεισε ότι σήμερα ο κόσμος προχωρεί με πολύ γοργό ρυθμό 
προς την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών. 
Ερχόμενοι ύστερα εις τα καθ' ημάς, προς την Ελλάδα και την 
Κύπρο, είχαμε την εισήγηση του κ. Μπώκου, ο οποίος μας περιέ
γραψε την κατάσταση που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας μας ανέφερε τις 
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προσπάθειες που γίνονται και μας μίλησε για τις ανάγκες που 
υπάρχουν και τις απαιτήσεις που όλοι τις νοιώθουν για την αυτομα
τοποίηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών και μας παρουσίασε ως 
επιτακτική την ανάγκη για τέτοια βήματα. 

Τέλος η συνεργασία του κ. Πετρίδη μας έδωσε κάποιες ελπίδες ότι 
εξεκινήσαμε κι εμείς εδώ στην Κύπρο παρουσιάζοντας μας ένα 
σχέδιο το οποίο ευχόμαστε να επιτύχει με τη συνεργασία όλων των 
παραγόντων ώστε να αποτελέσει το υπόδειγμα προς την κατεύ
θυνση της σωστής μηχανογράφησης των υπηρεσιών των 
βιβλιοθηκών μας. 

Δε μένει παρά να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές για τη 
συμβολή τους στην επιτυχία του συμποσίου αυτού του οποίου η 
συνεισφορά πιστεύω ότι θα γίνει ολοφάνερη όταν θα εκδοθούν και 
οι εργασίες του, όπου όλες σα σύνολο θα δείξουν ακριβώς το 
μέγεθος των εργασιών που έχει επιτελεσθεί σήμερα εδώ σ' αυτή 
την αίθουσα. 

Ευχαριστώ 

Σ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

Από μέρους της Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων 
εκφράζουμε τις μεγάλες ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του 
Συμποσίου κ. Δώρο Θεοδούλου που με τόσο άριστο τρόπο διεύθυνε 
τις εργασίες του Συμποσίου και πραγματικά υπήρξε ο βασικός 
συντελεστής της μεγάλης επιτυχίας του. Επίσης θέλω να ευχαρι
στήσω όλους τους ομιλητές και ιδιαίτερα τους συναδέλφους από 
την Ελλάδα κ. Γεώργιο Σκρέτα και Γιώργο Μπώκο που πραγματιικά 
με τις ανακοινώσεις τους αύξησαν το κύρος του συμποσίου. 
Ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς τη Mrs Gilliam που είχε τη 
μεγάλη καλωσύνη να έλθει από τη Ρώμη γι' αυτό το σκοπό. 
Ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας 
και το γνήσιο ενδιαφέρον σας. 

Μια τελευταία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση είναι ότι το γεύμα που 
είναι και το τελευταίο μέρος του Συμποσίου θα γίνει στο ΘΕΟ 
Tavern όπου θα πάμε απευθείας εκεί μετά το πέρας της συνει
σφοράς του κ. Charles Glover. 

Ευχαριστώ 
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