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^mmm νημερωτικό σημείωμα για τη 
Mm^ συνάντηση των "Βιβλιοθηκο-
^ ^ νομικών Ενώσεων της Ευρώ-

:.-•;;. WSKA πης". Στρασβούργο 19-20 
Μαίου 1994, Συμβούλιο της Ευρώπης, 

Ιτ ις 19 και 20 Μαΐου πραγματοποιή
θηκε η 2η συνάντηση των Βιβλιοθηκο-
νομικών Ενώσεων της Ευρώπης (η 1η 
είχε γίνει 3-4 Φεβρουαρίου 1994) Το θέ
μα που συζητήθηκε ήταν κύρια οι στό
χοι δράσης των Ενώσεων της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης και οι τρόποι 
υλοποίησης τους. 

Μετά από μια γενική εισήγηση και 
ενημέρωση για την προηγουμένη συνά
ντηση, έγιναν παρεμβάσεις, παρουσιά
στηκαν πέντε Ενώσεις όπως πρόβλεπε 
το πρόγραμμα (Ιρλανδίας, Δανίας, Ουγ
γαρίας, Ρουμανίας και Πορτογαλίας). 

^ i ^ | ^ M P M l i i w l i : i ^ P ^ ομάδες εργα-
f l i p O i συνεδρίασαν και συζήτησαν τα 

εξής θέματα; 

1 | Διαχείρηση βιβλιοθηκονομικών 
Ενώσεων 

2. Νομοθεσία Βιβλιοθηκών 
3. Εκπαίδευση 
Οι δυο συνάδελφοι που συμμετείχαμε 

λάβαμε μέρος στη 1η και 3η ομάδα. 
Οι εργασίες των ομάδων μεθοδεύτη

καν με τον εξής κοινό τρόπο. Μετά από 
0 0 ^^Η_ Μ Ά σύντομη παρουσίαση των Ενώσεων πά-

νω στο αντίστοιχο θέμα στη χωρά τους, 
ακολούθησε συζήτηση που είχε σαν 
στόχο να καταγράψει τα κοινά σημεία 
προβληματισμού και να προτείνει λύ
σεις. 
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Συμπεράσματα από τις τρεις ομάδες 
εργασίας: 

1. Διαχείρηση Βιβλιοθηκονομικών 
Ενώσεων 

Διαπιστώθηκε ότι οι Βιβλιοθηκονομι-
κές Ενώσεις σε όλες τις χώρες της Ευ
ρώπης παρουσιάζουν κοινούς στόχους 
δράσης που είναι: 

- να θεωρούνται ως επίσημοι εκπρό-
σωποι του προγράμματος 

- να αυξήσουν την επιρροή τους 

Συνάντησι 
βιβλιοθηκ 
ενώσεων 

n 
ονομικών 

της Ευρώπης 
στους πολιτικούς παράγοντες και φο
ρείς 

- να διαμορφώσουν μια κοινή δεοντο
λογική θέση για όλους τους επαγγελμα
τίες του κλάδου 

- να αυξήσουν τις παροχές προς τα 
μέλη τους 

ί | να προωθήσουν την έρευνα και τον 
προβληματισμό στον επιστημονικό το
μέα. 

Για την πραγματοποίηση των στόχων 
αυτών διαπιστώθηκε ότι οι Βιβλιοθηκο-
νομικές Ενώσεις χρησιμοποιούν σχεδόν 
όλες τα εξής μέσα: εισηγήσεις θέσεις 
προς τους φορείς, σεμινάρια επιμόρ
φωσης και αλληλοενημέρωσης, πλού
σια εκδοτική δραστηριότητα (περιοδικά, 
ενημερωτικά δελτία, μεταφράσεις βι
βλιοθηκονομικών βιβλίων κ.λπ.) 

Διαπιστώθηκαν όμως μια σειρά προ
βλήματα από τους συναδέλφους των 
Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων, που είναι: 

— δυσκολίες επιβολής μιας εξασφα
λισμένης αναγνώρισης 

ψ§ έλλειψη νομικού πλαισίου για τις 
βιβλιοθήκες που παράλληλα θα εξα
σφαλίζει και τους εργαζόμενους βιβλιο
θηκάριους 

— δυσκολία στην τακτική και μαζική 
συμμετοχή των μελών. (Διαπιστώνονται 
πολλές κατηγορίες μελών - αυτοί που 
ζητούν παροχές, αυτοί που ζητούν 
ενεργό συμμετοχή, αυτοί που θέλουν 
απλά πληροφόρηση - δηλαδή κάτι το 
κοινό που διαφαίνεται έντονα σχεδόν 
σε όλες τις Ενώσεις). 

— οικονομική ανεπάρκεια και συχνά 
αναζήτηση υποστήριξης από τους κρα
τικούς φορείς 

— δυσκολία διαχείρησης στις ενώ
σεις πόυ γίνεται εντονότερη με την έλ
λειψη μόνιμου προσωπικού (γραμματεία 
κ.λπ.) 

Πέρα από 2-3 εξαιρέσεις στις ενώ
σεις, τα μέλη Των συμβουλίων και των 
διαφόρων οργάνων και επιτροπών προ
σφέρουν εθελοντική εργασία. 

2. Νομοθεσία βιβλιοθηκών 
Σε λίγες χώρες (όπως Πολωνία, Τσε-

χοσλοβακία, Ουγγαρία) υπάρχει πλή
ρης ενιαία, αν και λίγο ξεπερασμένη νο
μοθεσία περί βιβλιοθηκών. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπι
στώνεται μια νομοθεσία διάσπαρτη μέ
σα στο χρόνο και την κατηγορία των βι
βλιοθηκών στην οποία αναφέρεται. 

- Μ. Βρετανία: Νομοθεσία περί λαϊ
κών βιβλιοθηκών, πολύ αόριστη. Νομο
θεσία περί δανεισμού από το 1970 που 
πρέπει να αναθεωρηθεί. 

- Νομοθεσία υποχρεωτικής κατάθε
σης εκδοτικού υλικού που διαφέρει από 
σε χώρα σε χώρα. 

Η ομάδα εργασίας προβληματίστηκε 
γύρω από το θέμα: ,ιτο αν είναι απαραί
τητες οι γενικές νομοθεσίες λειτουρ
γίας των βιβλιοθηκών ή είναι προτιμότε
ρο να χαράξει μια πολιτική βιβλιοθηκών 
που να εξασφαλίζει τον ρόλο κάθε μιας 
μέσα στο πλαίσιο της πληροφόρησης". 

Τέλος γενικά διαπιστώθηκε ότι είναι 
αδύνατο να υπάρξει "εξαγωγή" τύπου 
νομοθεσίας από το ένα κράτος στο άλ
λο και απλώς είναι ενδιαφέρον μέσο 
από ενημέρωση και μετάφραση νομοθε
σιών να αλληλοπληροφορηθούν οι χώ
ρες για το τ ι ισχύει και να υπάρξει 
ανταλλαγή εμπειριών. 

3. Εκπαίδευση - επιμόρφωση 
Διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση δια

φέρει από χώρα σε χώρα. Π.χ. Βαλτικές 
χώρες με πολύ υψηλό επίπεδο σπου
δών μέχρι μεταπτυχιακού. Αλλού εκπαί
δευση πανεπιστημιακού επιπέδου με 
περιορισμένο πρόγραμμα βιβλιοθηκο
νομικών θεμάτων. 

Συχνά η εκπαίδευση είναι συνδεδεμέ
νη με την πρακτική εφαρμογή στις βι
βλιοθήκες. 

Στα πλαίσια της ΕΟΚ παρά τα κοινά 
εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν 
δυσκολίες, πλήρης εκμετάλλευσης λό
γο έλλειψης γνώσης ύπαρξης τους ή 
και αδυναμία συμμετοχής. 

Ένα βρετανικό Πανεπιστήμιο κάνει 
αυτό τον καιρό μια έρευνα για τα ευρω
παϊκά προγράμματα κατά πόσο λει
τουργούν καλά ή όχι και που έχει τον 
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ενδεικτικό τίτλο "χωρίς ελπίδα". 
Στη γενική τελική συνεδρίαση πέρα 

από τα συμπεράσματα που προανα
φέρθηκαν υπήρξαν πολλές ενημερω
τικές παρεμβάσεις που αφορούσαν 
τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και των διαφόρων Διευ
θύνσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας. 

Οι συμμετέχοντες προβληματίστη
καν εάν θα πρέπει πέρα από την κα
ταγραφή διαπίστωση προβλημάτων 
να προτείνουν και την ίδρυση μιας νέ
ας Ένωσης Βιβλιοθηκών και Βιβλιο
θηκάριων της Ευρώπης. Αυτή όμως η 
νέα οργανωτική δομή θεωρήθηκε πε
ριττή εφόσον τόσες άλλες οργανώ
σεις (EBLIA, IFLA) ασχολούνται και 
δίνουν πληροφόρηση για αυτά τα θέ
ματα. Τελικά το Forum έδωσε την δυ
νατότητα διαπίστωσης προβλημάτων 
αλλά λίγες προτάσεις δράσης δόθη
καν στο τέλος. Δυο είναι αυτές που 
φαίνεται να επικρατούν και είναι: 

- υποχρεωτική διάθεση εκδοτικού 
υλικού 

— επιμόρφωση μέσης εκμετάλλευ
σης των προγραμμάτων της κοινότη
τας (Erasmus, Tempus, Socrates, 
Leonard). 

To Συμβούλιο της Ευρώπης μας 
ενημέρωσε για δυο δραστηριότητες 
που ήδη έχει ξεκινήσει για το θέμα 
των βιβλιοθηκών που αφορά την Αλ
βανία και την Σλοβενία. 

Δεν αναφέρθηκε νέα συνάντηση 
ίδιου τύπου αλλά ήδη ο εκπρόσωπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης έλαβε 
υπόψη του προβληματισμούς και τις 
προτάσεις των Ενώσεων και θα στεί
λει ένα πρακτικό όλης αυτής της συ
νάντησης. 

Χριστίνα Οικονομοπούλου 
Πρόεδρος της ΕΕΒ 

Κατερίνα Χατζοπούλου 
Μέλος της ΕΕΒ 

(Μέλος του εκτελεστικού Γραφείου 
της Eblida) 
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