
Χαιρετισμός του Προέδρου της Ενωσης Λογοτεχνών 
Κύπρου κ. Θεοκλή Κουγιάλη 

0 θεσμός των βιβλιοθηκών είναι πανάρχαιος και συναρτάται με την 
επιθυμία και την έμφυτη τάση του ανθρώπου για διατήρηοη των έργων 
του πολιτισμού που ο ίδιος δημιουργεί. 

Οι αρχαιότερες βιβλιοθήκες που μας είναι γνωστές ανήκαν στους 
ανατολικούς πολιτισμούς. Χετταΐοι, Ασουροβαβυλώνιοι, Εβραίοι, Αιγύπτιοι 
είχαν συγκεντρώσει α'αυτές έγγραφα, θρησκευτικά, νομικά και λογοτεχνι
κά κείμενα τους. Χάρη στις βιβλιοθήκες αυτές έφτασαν ως εμάς ολόκλη 

Ενώ ο ανατολικός πνευματικός πολιτισμός είχε ως θεματοφύλακες τα 
μέλη του ιερατείου, ο ελληνικός πολιτισμός συγκέντρωνε τα μεγαλύτερης 
αξίας έργα στις σχολές των φιλοσόφων. Πρώτος ο Αριστοτέλης αισθάνθη
κε την ανάγκη να συγκεντρώσει και να κατατάξει οργανικά την παραγωγή 
βιβλίων της εποχής του. 

Καθώς η τυπογραφία έφερε και τη μαζικοποΐηση στην παραγωγή του 
βιβλίου, δημιουργήθηκε η ανάγκη για mo συστηματική οργάνωση και δια
φύλαξη των βιβλίων. Αλλά και πάλι οι βιβλιοθήκες παρέμειναν κυρίως χώ
ροι διαφύλαξης και όχι χώροι όπου θα μπορούσαν οι μάζες του λαού να 
καταφεύγουν για μελέτη. 

Στη σύγχρονη εποχή η ανάγκη μιας ευρύτερης και ταχύτερης διάδο
σης της πνευματικής καλλιέργειας και η έντονη εκδοτική δραστηριότητα 
έδωσαν καινούρια ώθηση στη δημιουργία βιβλιοθηκών που να είναι προσι
τές στο ευρύ κοινό. Από εδώ και πέρα ο ρόλος των βιβλιοθηκών διαφο
ροποιείται αισθητά. Η δημιουργία λαϊκών βιβλιοθηκών έφεραν το κοινό σε 
στενή και άμεση επαφή με το δημιουργό. Κι αυτό αποτελεί το μέγα κέρ
δος τόσο για το συγγραφέα όσο και για το λαό. Κι είναι αυτού του εί
δους τις βιβλιοθήκες που ένας συγγραφέας επιθυμεί να βλέπει να δημι
ουργούνται και να πολλαπλασιάζονται 

Είμαστε της γνώμης ότι μια βιβλιοθήκη, όσο μικρή και αν είναι, για 
να λειτουργήσει σωστά και να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της πρέπει να 
είναι και σωστά επανδρωμένη. 0 ανθρώπινος παράγοντας σ'αυτή την πε
ρίπτωση είναι ουσιώδους και πρωταρχικής σημασίας. Η έλλειψη εξειδι
κευμένων ανθρώπων θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην αποσύνθεση μιας 
βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθηκονομία είναι μια επιστήμη και είναι αδιανόητο οι 
βιβλιοθήκες να επανδρώνονται περιστασιακά. 

Στο δικό μας χώρο τόσο ο θεσμός των βιβλιοθηκών όσο και η επάν
δρωση τους βρίσκονται οε μια κατάσταση που δε θα τη χαρακτηρίζαμε 
ανεκτή. Αρκεί κάποιος να επιδιώξει τη δημιουργία μιας ανθολογίας Κυ
πριακής ποίησης ή πεζογραφίας και τότε θα διαπιστώσει πως επιχειρεί το 
ακατόρθωτο. 

Ενώ σε άλλες χώρες στο θέμα της ταξινόμησης και της ανεύρεσης 
πληροφοριών έχουν αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολο
γίας, εμείς μιλούμε ακόμη για επάνδρωση των βιβλιοθηκών μας με προ
σοντούχο προσωπικό. 

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση της Κυπρια
κής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων να οργανώσει το συμπόσιο 
αυτό με ένα θέμα που αποτελεί τη βάση για μελλοντικές ευοίονες εξε
λίξεις. Είναι γεγονός ότι σε κάθε σχολείο και σε κάθε τάξη υπάρχουν βι
βλιοθήκες. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι, πόσο καλά οργανωμένες 
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είναι αυτές οι βιβλιοθήκες και αν και κατά πόσο αξιοποιούνται από · 
μαθητές. Και σαν Κύπριοι λογοτέχνες διερωτούμαοτε αν τα βιβλία 
Κυπρίων δημιουργών βρίσκονται στις σχολικές βιβλιοθήκες. Εύχομαι το 
μα αυτό να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο συμπόσιο αυτό. 

Σας ευχαριστώ 
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