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Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων συνεργάζεται ως συντονιστής 
στο πλαίσιο μιας πρότασης του εκπαιδευτικού προγράμματος Force 
της Κοινότητας. 
Το πρόγραμμα Force υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή κοινότητα 
στις 29 Μαίου του 1990 ενώ η εφαρμογή του άρχισε την 1η 
Ιανουαρίου 1991. 
Οι στόχοι του προγράμματος FORCE είναι οι ακόλουθοι: 
α. Να ενθαρρυνθεί η καταβολή μεγαλύτερης και αποτελεσματικό
τερης προσπάθειας επένδυσης στη συνεχή επαγγελματική κατάρ
τιση και η καλύτερη αποδοτικότητα, ειδικότερα με την ανάπτυξη ε
ταιρικών σχέσεων που αποσκοπούν να ενθαρρύνουν μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των δημοσίων αρχών, των επιχειρήσεων - των μι
κρομεσαίων επιχειρήσεων - των κοινωνικών εταίρων του βιομηχα
νικού τομέα ή των μεμονωμένων εργαζομένων, όσον αφορά τα οφέ
λη που προκύπτουν από την επένδυση στην συνεχή επαγγελματι
κή κατάρτιση. 

β. Να υποστηριχθούν οι δράσεις συνεχούς επαγγελματικής κατάρ
τισης με επίδειξη π.χ. η διάδοση παραδειγμάτων σωστής διεξαγω
γής προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης στους οι
κονομικούς τομείς ή στις περιοχές της Κοινότητας που παρουσιά
ζουν προς το παρόν καθυστέρηση ως προς τα επίπεδα συμμετοχής 
και επένδυσης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. 

γ. Να ενθαρρυνθούν οι καινοτομίες στη διαχείριση, τη μεθοδολο
γία και τον εξοπλισμό της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. 

δ. Να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι επιπτώσεις της ολοκλήρω
σης της εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα με την υπο-στήριξη κοινών 
διεθνικών και διαμεθοριακών σχεδίων συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. 

ε. Να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχα
νισμών συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και της ικανότητας 
τους να ανταποκρίνονται στις μεταβολές που συντελούνται στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με την προώθηση μέτρων σ' όλα τα ε
πίπεδα, ιδίως για να παρακολουθείτε και να αναλύεται η ανάπτυ
ξη της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και για να επιζητεί
ται καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε ειδικότητες και επαγγέλ
ματα. 

Στην πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στις 31 Ιουλίου του 
1991 υποβλήθηκαν 777 προτάσεις από φορείς που προέρχονται και 
από τις 112 χώρες τις κοινότητας. Από τις προτάσεις αυτές εγκρίθη
καν 155 στις οποίες εμπλέκονται 1000 περίπου φορείς με σχετικά 
αναλογική κατανομή σε όλα τα κράτη μέλη (οι Ελληνικές συμμε
τοχές υπερβαίνουν τις 100). 
Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού βοηθήματος 
CD-ROM για χρήση οπτικών δίσκων σε βιβλιοθήκες. Στην πρόταση 
αυτή συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς αναλαμβάνοντας ο καθέ
νας ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας: 

- ΕΛΕΑ ΕΠΕ - ΕΛΛΑΣ (Ανάδοχος) 
Τομέας Δραστηριότητας:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές/ Έκδοση ο

πτικών δίσκων/ Ηλεκτρονικός οδηγός BOOKS IN / PRINT/ 
Ερευνητικά προγράμματα της ΕΟΚ 

- ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ - ΕΛΛΑΣ (Συντονιστής) 
Τομέας Δραστηριότητας: Επαγγελματική Ένωση Βιβλιοθηκάριων 

- INSTITUTE FRANCAIS D' ATHENES - ΕΛΑΣ, ΓΑΛΛΙΑ 
Τομέας Δραστηριότητας: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

- CAMBRIDGE TRAINING AND DEVELOPMENT - ΑΓΓΛΙΑ 
Τομέας Δραστηριότητας: Έρευνα σε εκπαιδευτικές μεθόδους/ 

Προγράμματα επιμόρφωσης (Μέλος του EUROTECNET)/ 
Ερευνητικά προγράμματα της ΕΟΚ 

-ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES & 
BIBLIOTHECARES SPECIALISES (ADBS) - ΓΑΛΛΙΑ 
Τομέας Δραστηριότητας: Επαγγελματική Ένωση Τεκμηριωτών και 

Βιβλιοθηκάριων. 

- MICRONET - ΙΣΠΑΝΙΑ 
Τομέας Δραστηριότητας: Εκδότες σε οπτικούς δίσκους (CD-ROM) 

του BOOKS IN PRINT στην ισπανική γλώσσα και 
άλλων τίτλων. 

Αναλυτικότερα η Πρόταση έχει ως εξής: 
Η καθιέρωση των οπτικών δίσκων (CD-ROM) άνοιξε νέους ορίζο
ντες για τους βιβλιοθηκονόμους και τους ειδικούς της πληροφόρη
σης. Οι βιβλιοθηκάριοι πρέπει να εκπαιδευτούν στην νέα τεχνο
λογία που αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό μέσο καταγραφής αλ
λά και συμπλήρωμα η αντικατάσταση των κεντρικών τραπεζών 
πληροφοριών (information online). Ακόμη επειδή τα CD-ROM ε
νός εκπαιδευτικού βοηθήματος για την κατάρτιση βιβλιοθηκάριων 
και ειδικών πληροφόρησης στην χρήση των οπτικών δίσκων στο 
περιβάλλον της σύγχρονης βιβλιοθήκης. 

Τα κύρια θέματα που θα καλύπτει το εκπαιδευτικό βοήθημα θα εί
ναι: 
* Εισαγωγή στην τεχνολογία των CD-ROM. 
* Χρήση τυπικών εφαρμογών σε CD-ROM όπως: 
Βιβλιογραφικοί οδηγοί - Δείκτες - Περιλήψεις - Εγκυκλοπαίδειες 
- Λεξικά κλπ. 
* Εφαρμογές σε ειδικούς τομείς όπως: 
Ιατρική - Εκπαίδευση - Οικονομία - Εκπαίδευση από απόσταση -
Νομολογίες κ.α. 
* Νομικό καθεστώς (πνευματικά δικαιώματα κλπ) στην χρήση των 
CD-ROM. 
* Αρχές διαχείρισης συστήματος οπτικών δίσκων. 
* Εργαλεία - βοηθήματα για την "συγγραφή" εφαρμογών σε οπτι
κούς δίσκους. • 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ • ΤΕΥΧΟΣ 8 • MAP. - ΙΟΥΝ. 1992 

file:///i/J/J

