
Σύντομο ιστορικό της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 

Η Ενωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων ιδρύθηκε το 1968 
στην Αθήνα. Ιδρυτικά μέλη ήταν 32 Αθηναίοι Βιβλιοθηκά
ριοι. Πριν όμως από την ίδρυση της Ε.Ε.Β. είχαν γίνει 
επανειλημμένες προσπάθειες που δεν απέδοσαν. 

Υπάρχει στο αρχείο της Ε.Ε.Β. παλιότερο σχέδιο 
καταστατικού της «Ένωσης Βιβλιοθηκάριων της Ελλά
δος» με διεύθυνση την Εθνική Βιβλιοθήκη και με ημερομη
νία 1949. Δηλαδή πριν 35 χρόνια. 

Οι πρώτες αρχαιρεσίες της Ε.Ε.Β. έγιναν στις 
12.11.1969 σε αίθουσα της Χ.Ε.Ν Αθηνών. Πρόεδρος του 
πρώτου συμβουλίου εκλέχτηκε ο συν. Γ. Κακούρης που 
παρέμεινε έως το 1976, οπότε ανέλαβε η συν. Κ. 
Θανοπούλου που ήταν πρόεδρος ως το 1983. Στα χρόνια 
που υπάρχει η Ενωση αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες 
που κυριότερες ήταν η άγνοια γύρω από το επάγγελμα, η 
αδιαφορία της πολιτείας και οι συνεχείς οικονομικές 
δυσχέρειες. Παρ' όλες τις δυσκολίες η Ένωση δεν 
έπαψε να αγωνίζεται για τη δημιουργία νέων βιβλιοθηκών, 
για τη καλλίτερη οργάνωση αυτών που υπάρχουν, για την 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο 

Φέσσα Ρωξάνη, πρόεδρος 
Ζαχιώτη Νίκη, γραμματέας 
Χατζοπούλου Κατερίνα αντιπρόεδρος 
Γεροστάθη Σταυρούλα, ταμίας 
Ανθη Έλλη, ειδ. γραμματέας 

Βασιλάκου Εμμη, μέλος 
Θανοπούλου Κατερίνα, μέλος 
Μορελέλη Μερσίνη, μέλος 
Σκανδάληξ Νίνα, μέλος 
Κάλτσας Γιάννης, αντιπρόσωπος επαρχίας 
Παντελιά Γεωργία, αντιπρόσωπος επαρχίας 
Χριστοδούλου Βασιλική-Στυλιανή, αντιπρόσ. επαρχίας 

κατοχύρωση του επαγγέλματος, για την εκπαίδευση των 
βιβλιοθηκάριων. 

Οργανώθηκαν συνέδρια, σεμινάρια με ξένους και 
έλληνες ομιλητές, σχεδιάστηκαν προγράμματα διδασκα
λίας και έγιναν σχέδια σε θέματα νομοθεσίας. 

Το 1981 ψηφίστηκε νέο καταστατικό, γραμμένο στη 
δημοτική και πιο σύμφωνο με τις σημερινές ανάγκες του 
κλάδου μας. 

Σήμερα η Ένωση έχει μέλη σ' όλη την Ελλάδα, που 
γνωρίζουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα που έχει κοινούς 
στόχους, συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Η απόσταση 
όμως και η έλλειψη δικτύου βιβλιοθηκών δεν επιτρέπει την 
συχνή επικοινωνία των μελών της Ε.Ε.Β. Αυτός είναι και 
ένας από τους λόγους που η ' Ενωση ξεκινά την έκδοση 
αυτού του περιοδικού. Πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει την 
συνεργασία και θα βοηθήσει στην καλλίτερη πληροφόρηση 
μεταξύ των συναδέλφων. Συγχρόνως το περιοδικό μας θα 
είναι και μιά φωνή προς τα έξω για την ενημέρωση του 
κοινού για το ρόλο της Βιβλιοθήκης στο σημερινό κόσμο. 

Επιτροπές της Ενωσης 

Επιτροπή Περιοδικών 
Επιτροπή Νομοθεσίας 
Επιτροπή Επαγγελματική κατοχύρωση 
Επιτροπή Λαϊκών & δημόσιων βιβλιοθηκών 
Επιτροπή Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
Επιτροπή Ειδικών βιβλιοθηκών και τεκμηρίωση 
Επιτροπή Εκπαίδευσης 
Επιτροπή καταστατικών 
Επιτροπή Συνεδρίου 
Επιτροπή Δεοντολογίας 
Επιτροπή οικονομικών 


