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Σύλλογος Βιβλιοθηκονόμων - Προσδοκίες 
των μελών μας και παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Διάλεξη του Klaus-Peter Bott ger που δόθηκε στις 7.6.2002 
στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών και που ίδιος επιμελήθηκε για δημοσίευση. 

. 

0 Klaus-Peter Bottger είναι Διευθυντής της Δημό
σιας Βιβλιοθήκης του Molheim an der Ruhr 
(17x000 κάτοικοι), Πρόεδρος του Επαγγελματι
κού Συλλόγου Ενημέρωση & Βιβλιοθήκη (BIB), 
Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής 
Ένωσης Γερμανικών Συλλόγων Βιβλιοθηκονό-
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της EBLIDA, Μέλος της IFLA standing 
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Δυο Σύλλογοι Βιβλιοθηκονόμων χι ένας Σύλλογος 
Βιβλιοθηκιον κάτω από την ίδια στέγη διαμορφώ-
νουν κατά κύριο λόγο την εικόνα του οργανωμε-
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νου σε συλλόγους γερμανικού κλάδου της βιβλιο
θηκονομίας. Στη Γερμανία υπάρχουν 32.000 περί-
που απασχολούμενοι σε 5-01)1) βιβλιοθήκες με υψη» 
λοβαθμο προσωπικό. Απ αυτές οι 2.000 είναι 
δημόσιες βιβλιοθήκες που απασχολούν 12.000 
περίπου εργαζομένους, εκ των οποίων το 75% 
είναι εκπαιδευμένοι βιβλιοθηκονόμοι. Οι υπόλοι-
πες 3.000 είναι επιστημονικές και ειοικες βιβλιο
θήκες με 20.000 θέσεις εργασίας, 16.000 εκ των 
οποίων προορίζονται για βιβλιοθηκονόμους, βοη
θούς και εξειδικευμένο προσωπικό. Η τάση ωστό
σο οι βιβλιοθηκονόμοι να εργάζονται και σε 
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άλλους τομείς της ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, 
στην τηλεόραση, στον ιδιωτικό τομέα η ως ελεύθε
ροι επαγγελματίες, ως information broker, ολοένα 
αυξάνεται, θα μπορούσαμε έτσι να συμπεράνου
με ότι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων 
στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας και ενημέρωσης 
είναι καπωο μεγα/,υτεοος. 
Τη στιγμή αυτή στον Επαγγελματικό Σύλλογο 
Ενημέρωση Βιβλιοθήκη (BIB) είναι οργανωμένοι 
7.000 εργαζόμενοι σε βιβλιοθήκες ενω 1.500 είναι 

οργανωμένοι στο Σύλλογο Γερμανο5ν Βιβλιοθη
κονόμων (VDB). Πέραν αυτών οι φορείς των 
βιβλιοθηκών ή οι ίδιες οι βιβλιοθήκες, των οποίων 
ο αριθμός ανέρχεται στις 2.000, είναι μέλη του 
Συλλόγου Γερμανικών Βιβλιοθηκών (DBV). 
Μέλη στο Σύλλογο Γερμανών Βιβλιοθηκονόμων 
μπορούν να γίνουν αποκλειστικά οι υψηλά ιστάιιε-
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νοι στην ιεραρχία ενώ ο Επαννελαατικός Σύλλο-
γος Ενημέρωση Βιβλιοθήκη είναι ένας Σύλλογος 
που δεν θέτει κανέναν πεοιοριστικό όρο, που τα 
μέλη του μπορούν να προέργονται από κάθε ειδι-
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κότητα και ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν 
στην ιεραρχία. Εγώ προσοοπικά θεωρώ ωστόσο ότι 
από τη σκοπιά της πολιτικής των βιβλιοθηκών 
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/ S / f tf ^ είναι πιο σκόπιμο να υπάρχει ένας και μοναδικός 
V ' Λ ί ι* ,rK Σύλλογος που να αντιπροσωπεύει όλους τους 
εργαζόμενους σε βιβλιοθήκες και που να λειτουρ
γεί ως μοναδικός εκπρόσωπος απέναντι στον 
τύπο, τους πολιτικούς και γενικώς προς τα έξω. 
Αυτοί οι τρεις σύλλογοι - δυο σύλλογοι βιβλιοθη
κονόμων (σύλλογοι προσώπων), ένας σύλλογος 
βιβλιοθηκών (σύλλογος θεσμών/φορέων) - αποτε
λούν μαζί και ιιε κάποιους άλλους θεσμούς τη 
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βιβλιοθηκονομική στέγη, την Ομοσπονδιακή 
Ένωση Γερμανικών Συλλόγων Βιβλιοθηκονόμίον 
(BDB). Στα υπόλοιπα μέλη που επίσης ενδιαφέρο
νται να προωθήσουν τον κλάδο της βιβλιοθηκονό-
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μίας συγκαταλέγονται εκτός από το Goethe-
Tnstitut Inter Nationes, το Ίδρυμα Bertelsmann 
καθώς και η ekz. bibliothesservice GmbH (Υπηρε-
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σία Βιβλιοθηκών ΕΠΕ). Η ekz είναι μια ειδική 
επιχείρηση για βιβλιοθήκες που παρέχει έπιπλα, 
εξοπλισμό, ειδικά για τις βιβλοθήκες μελετημένα 
οπτικοακαουστικά μέσα και γενικώς υπηρεσίες 
για βιβλιοθήκες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
αυτής της επιχείρησης είναι ότι ιδρύθηκε πριν από 
50 χρόνια στο Reutlingen με πρωτοβουλία βιβλίο-
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θηκονομοον ως οικονομική επιχείρηση τοπικών 
σωματείων κι είναι μέχρι σήμερα στα χέρια του 
δημοσίου, χωρίς (οστόσο να επιχορηγείται ή να 
έχει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. 
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Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Σύλλογος δεν 
είναι συνδικάτο, που σημαίνει ότι οι διαπραγμα
τεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις γίνονται 
μεταξύ συνδικάτου και εργοδότη χωρίς τη συμμε
τοχή των επαγγελματικών συλλόγων. 0 Σύλλογος 
όμως συνεργάζεται στενά με το συνδικάτο και 
αυτοκατανοείται ως ένα δίκτυο βιβλιοθηκονόμων, 
το οποίο όμως χρειάζεται και μια υποδομή. Έτσι, 
ο Επαγγελματικός Σύλλογος Ενημέρωση Βιβλιο
θήκη λειτουργεί σε δυο επίπεδα, σε τοπικό - κάθε 
ομοσπονδιακό κρατίδιο έχει τη δική του ομάδα 
που διεκπεραιώνει τη δουλειά του Συλλόγου κατά 
τόπους - και σε επίπεδο συγκεκριμένων θεματι
κών γενικού ενδιαφέροντος με τη μορφή επιτρο
πών. Το δίκτυο αυτό όμως έχει και τους συνδετι
κούς του κρίκους προς τα έξω, σε εθνικό, ευρω-
πάίκό και διεθνές επίπεδο. ΪΥ αυτό και είναι 
αυτονόητο να είναι μέλος της European Bureau of 
Library, Information and Documen-tation 
Associations (EBITDA) καθώς και της 
International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA). Κάθε απομονωμένος 
σύλλογος, κάθε σύλλογος που δεν βγαίνει από τα 
σύνορα της χώρας και δεν δημιουργεί τις βάσεις 
για συνεργασία με άλλους συλλόγους και χο5ρες 
με τη μορφή εγχειρημάτων, θ' αντιμετωπίσει αργά 
ή γρήγορα πολλές δυσκολίες. 
Ποιος όμως είναι ο Επαγγελματικός Σύλλογος; 
Πρώτα απ' όλα είναι τα μέλη, που μέσω δημοκρα
τικών οργάνων, των ετήσιων για παράδειγμα συνε
λεύσεων των μελών, καθορίζουν το έργο και την 
πορεία του Συλλόγου. Το εκλεγμένο διοικητικό 
συμβούλιο οφείλει να εκτελέσει τις αποφάσεις των 
μελών. Τα μέλη αποφασίζουν μεταξύ άλλων και το 
ύψος της εισφοράς τους κι έτσι βέβαια και εμμέσως 
ποιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να τους προσφερ
θούν και ποιες όχι. Στις συνελεύσεις τους τα μέλη 
διατυπώνουν επίσης τις βασικές αρχές και χαράσ
σουν τις κατευθυντήριες γραμμές του έργου του 
Συλλόγου και συζητούν τους στόχους του. 
Ένας τόσο μεγάλος Σύλλογος, όπως ο BIB, δεν 
θα μπορούσε ν' ανταποκριθεί στα μελήματα του 
αν δεν διέθετε και μια υπηρεσία που να λει
τουργεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του. Στην 
υπηρεσία αυτή τρεις συνεργάτιδες ασχολούνται 
με τα προσωπικά δεδομένα των μελών, διεκπε
ραιώνουν τα οικονομικά κλπ. 
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Η ελάχιστη ετήσια εισφορά των μελών ανέρχε
ται σε 35 ευριό. Το ποσό αυτό αφορά φοιτητές, 
εκπαιδευόμενους, συνταξιούχους. Οι χαμηλόμι
σθοι πληρώνουν 45 ευρώ, οι μεσαίου εισοδήμα
τος 70 ευρώ ενώ οι υψηλόμισθοι συνάδελφοι 
καταβάλλουν και τη μεγαλύτερη εισφορά που 
είναι 90 ευρώ. 
Οι παρεχόμενες όμως υπηρεσίες είναι ίδιες για 
όλα τα μέλη, ανεξάρτητα από το ύψος της εισφο
ράς του. Οι περισσότερες απ' αυτές τις υπηρεσίες 
παρέχονται και σε μη-μέλη, όχι όμως δωρεάν, 
αλλά έναντι μιας συμμετοχής που μπορεί να είναι 
και πολύ μεγαλύτερη από την εισφορά TOJV μελών. 
Στα μέλη παρέχεται επίσης δέκα φορές ετησίως 
το ειδικό περιοδικό Bub - Forum for Bibliothek 
und Information (Φόρουμ για Βιβλιοθήκη και 
Ενημέρωση). Το περιοδικό εκδίδεται μεν από 
το Σύλλογο και περιλαμβάνει ειδήσεις και πλη
ροφορίες για το Σύλλογο, δεν είναι ωστόσο 
αποκλειστικά περιοδικό του Συλλόγου - κυκλο
φορεί σε συνεργασία μ' έναν εκδοτικό οίκο. Το 
περιοδικό διατίθεται στα μέλη δωρεάν, μπορεί 
όμως να διατεθεί και σε βιβλιοθήκες και μη-
μέλη έναντι μιας ετήσιας συνδρομής που ανέρ
χεται στο ποσό των 82 ευρώ. Η ομάδα του κάθε 
ομοσπονδιακού κρατιδίου αποστέλλει επίσης 
στα μέλη της δυο φορές το χρόνο ενημερωτικό 
έντυπο με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. 
Κάθε τρία χρόνια διατίθεται στα μέλη και το 
Εγχειρίδιο για τη Βιβλιοθήκη που εκδίδεται επί
σης σε συνεργασία μ5 έναν εκδοτικό οίκο, από 
τον οποίο και κυκλοφορεί ως ετήσια έκδοση 
ενώ κάθε τρία χρόνια ως ειδική έκδοση με κατά
λογο των μελών. Πέραν αυτών από το Σύλλογο 
κυκλοφορούν - είτε σε αποκλειστικά δική του 
παραγωγή είτε σε συνεργασία με κάποιον εκδο
τικό οίκο - κι άλλες εκδόσεις, όπως π.χ. η ταξι
νόμηση που χρησιμοποιείται στις περισσότερες 
δημόσιες βιβλιοθήκες. Τέτοιου είδους συμπαρα
γωγές και πωλήσεις αποφέρουν κατά κανόνα 
και έσοδα. Σχετικά μ' αυτές τις εκδόσεις πρέπει 
να έχουμε υπ' όψιν μας ότι η επεξεργασία, η επι
μέλεια και γενικώς η ευθύνη για την παραγωγή 
και διάθεση τους απαιτούν πολύ χρόνο και δου
λειά. Από την άλλη πλευρά βέβαια τα μέλη που 
αναλαμβάνουν ένα τέτοιο έργο παίρνουν την 
ικανοποίηση να έχουν συνεργαστεί με συναδέλ-



φους τους από άλλες βιβλιοθήκες και να έχουν 
συμβάλει σε μια παραγωγή που τελικά θα χρη
σιμεύσει και σε πολλούς άλλους. 
Εκτός από το ειδικό περιοδικό μεγάλης σημασίας 
παροχή προς τα μέλη είναι η επιμόρφωση. 0 Σύλ
λογος διοργανώνει, είτε μόνος του είτε σε συνερ
γασία με άλλους φορείς και Ανώτατες Σχολές 60 
περίπου προγράμματα επιμόρφωσης το χρόνο σ' 
όλη τη Γερμανία. Για τα μέλη η συμμετοχή στα 
προγράμματα επιμόρφωσης είναι συνήθως δωρε
άν ή έναντι μιας ελάχιστης οικονομικής συμμετο
χής. Τα μη-μέλη πληρώνουν μια αντιστοίχως υψη
λότερη συμμετοχή ή παίρνουν μέρος μόνον εφό
σον υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις. Τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις αποτελούν συνήθως και μια 
καλή προβολή του Συλλόγου. 
Πολλές από τις θεματικές των επιμορφωτικών 
αυτών προγραμμάτων είναι προτάσεις των ίδιων 
των μελών. Κατά τους περασμένους μήνες τα 
επιμορφωτικά προγράμματα ενασχολήθηκαν 
λόγου χάριν με τα εξής ζητήματα: 
• Συμπεριφορά απέναντι σε δύσκολους χρή

στες των βιβλιοΟηκιόν 
• Στρατηγικές αναζήτησης στο διαόίκτυο 
• Πώς διαμορφιόνω την ιστοσελίδα της βιβλιο

θήκης 
• Πίός παρουσιάζω τη βιβλιοθήκη κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο 
• Διαχείριση του προϋπολογισμού 
Το αποκορύφωμα των ετήσιων δραστηριοτήτων 
του Συλλόγου είναι η Ημερίδα των Γερμανο>ν 
Βιβλιοθηκονόμων που αποτελεί και τη βασική 
συνάντηση Εργασίας και Επιμόρφωσης και που 
έχει κάθε φορά κι ένα συγκεκριμένο μότο. Το 
μότο του 2002 ήταν: Ή Βιβλιοθήκη ανάμεσα στον 
συγγραφέα και τον αναγνο5στη". Την προηγούμε
νη χρονιά οι εκδηλώσεις στράφηκαν γύρω από το 
θέμα "Βιβλιοθήκες - Πύλες προς μια σφαιρική 
γνίόση" και κυρίως γύρω από ζητήματα όπως: 
Ενσωμάτωση παροχής πληροφοριών, νέες απαι
τήσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης πον χρη
στών, αλλά και ζητήματα όπως Το Παλαιό Βιβλίο 
και Νέοι Τρόποι Συντήρησης του Υλικού. 
Στην Ημερίδα των Γερμανοον Βιβλιοθηκονόμων 
συμμετέχουν συνήθως 2.500 πάνίο κάτο) συνάδελ
φοι. Η συμμετοχή για τις 4 ημέρες, κατά τη διάρ
κεια τιον οποίων πραγματοποιούνται γύρ<Ό στις 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η - Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ? 

150 εκδηλίύσεις, ανέρχεται για τα μέλη στο ποσό 
των 50 ευρώ, για μη-μέλη στο ποσό των 80. Βλέ
πουμε λοιπόν ότι κι εδώ υπάρχουν οικονομικές 
διαβαθμίσεις. Η Ημερίδα αυτή πλαισιιόνεται και 
από ειδική έκθεση, μέσω της οποίας καλύπτεται 
κι ένα μέρος του συνολικού κόστους, στην οποία 
100 περίπου εταιρείες παρουσιάζουν τα προϊόντα 
τους: Εκτός από το περίπτερο του ίδιου του Συλ
λόγου υπάρχουν και περίπτερα κατασκευαστών 
software για βιβλιοθήκες, εταιρειών επίπλων για 
βιβλιοθήκες, αλλά και εκδοτικών οίκων. 
Μια φορά επίσης το χρόνο πραγματοποιείται 
και τριήμερο σεμινάριο για 15 συναδέλφους με 
χορηγό την ekz. 
Στα πλαίσια των επιμορφωτικοί προγραμμάτο)ν 
δοκιμάζονται συχνά και νέοι τρόποι διεξαγο^γής 
τους. Τα περασμένα χρόνια για παράδειγμα οργα
νώθηκε ένα θερινό τμήμα. Ενώ αυτού του είδους οι 
εκδηλοχιεις έχουν συνήθως τη μορφή της ημερίδας 
και διαρκούν μισή ή ολόκληρη μέρα, στο πρόγραμ
μα αυτό οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 
ενασχοληθούν εντατικά μ' ένα θέμα για πέντε ολό
κληρες ημέρες. Το σεμινάριο αυτό περιλάμβανε 
επίσης εκδρομές και περιηγήσεις. 
Μια άλλη μορφή εκδήλίοσης είναι το Φόρουμ 
Καινοτομιών. εκδήλωση για νεαρούς συναδέλ
φους κατά τη διάρκεια της Ημερίδας των 
Βιβλιοθηκονόμων. Σε συνεργασία με το ειδικό 
περιοδικό του Συλλόγου παρουσιάζονται και 
βραβεύονται πτυχιακές εργασίες. 
Από το 2001 ο Σύλλογος στηρίζει οικονομικά τη 
συμμετοχή μελών σε τμήματα online.H εταιρεία 
ekz.bibliotheksservice σε συνεργασία με το Ίδρυ
μα Bertelsmann έχει αναπτύξει το πρόγραμμα 
bibweb, ένα τμήμα στο internet για το internet. 
Κάτι παρόμοιο, ένα online-workshop, προσφέρει 
και η BerlinerAkademie.de. Επειδή δεν υπήρχε 
το απαιτούμενο προσο)πικό, ο Σύλλογος δεν μπό
ρεσε μεν να συμμετάσχει στη δημιουργία αυτού 
του τμήματος, αναλαμβάνει όμως ένα μέρος από 
τα τέλη συμμετοχής ως προβολή και διαφήμιση, 
αλλά και ως σφραγίδα ποιότητας. 
Μεγάλη ζήτηση έχουν οι περιηγήσεις και οι 
εκδρομές, κυρίως αν πρόκειται για γνωριμία με 
νέες εγκαταστάσεις, καινοτόμους παροχές και 
σκεπτικά. Ένας Σύλλογος πρέπει ν' αναζητά 
ακατάπαυστα δυνατότητες και θέματα, έτσι 
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ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
μελών του και να τα ικανοποιεί. 
Η συμβολή των εργοδοτών στην επιμόρφωση 
διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Για 
κάποιους συναδέλφους η συμμετοχή σε επιμορ-
φωτικά πρόγραμμα θεωρείται από τον εργοδότη 
υπηρεσιακό ταξίδι, για άλλους άδεια ενώ άλλοι 
πρέπει να πληρώσουν τη συμμετοχή από τη τσέπη 
τους. Αλλά και η υποστήριξη από πλευράς εργο
δοτών ενός συναδέλφου που γίνεται μέλος ενός 
Επαγγελματικού Συλλόγου και δραστηριοποιεί
ται σ* αυτόν διαφέρει επίσης από περίπτωση σε 
περίπτωση. Η ανάληψη ενός πόστου στο Διοικη
τικό Συμβούλιο ή στα όργανα ενός Συλλόγου 
θεωρούνται στη Γερμανία "παράλληλη απασχό
ληση", την οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στον εργοδότη του και την οποία 
ο εργοδότης δεν στηρίζει υποχρεωτικά. 
Ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς ενός Συλλό
γου, που καθόλου δεν θα έπρεπε να υποτιμάται, 
είναι η ανάπτυξη των προσωπικών σχέσεων και 
επαφών. Τα μέλη φαίνεται να εκτιμούν ιδιαίτε
ρα το γεγονός ότι μετά από επίσημες εκδηλώ
σεις μπορούν να συζητήσουν ανεπίσημα, σε 
φιλική ατμόσφαιρα και σε στενό κύκλο τα επαγ
γελματικά τους ζητήματα και τις διάφορες 
λύσεις που προτείνουν. Για αυτόν ακριβώς το 
λόγο σε κάποιες πόλεις και περιοχές έχουν 
καθιερωθεί άτυπες συναντήσεις, σε τακτά χρο
νικά διαστήματα, όπου κάθε 6 ή 8 βδομάδες οι 
συνάδελφοι από διάφορες βιβλιοθήκες βρίσκο
νται το βράδυ σε κάποια ταβέρνα, "βγαίνουν 
μαζί έξω", και συζητούν τα ειδικά επαγγελματι
κά τους προβλήματα πίνοντας ένα ποτηράκι. 
Οι παράγοντες του Συλλόγου είναι για τα μέλη 
πρόσο)πα αναφοράς που βοηθούν και συμβου
λεύουν. Τα μέλη του ΔΣ σαφώς δεν μπορούν να 
επιληφθούν όλων των ζητημάτων και να δώσουν 
απάντηση σ' όλα τα ερωτήματα. Γι5 αυτό κι 
έχουν οργανωθεί επιτροπές αρμόδιες για 
συγκεκριμένες προβληματικές, π.χ. σχετικά με 
την εκπαίδευση και επιμόρφωση, τους μισθούς ή 
και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι επιτροπές 
θεωρούνται στους τομείς τους "ειδήμονες", 
οργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα, 
εργαστήρια και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα 
της δουλειάς τους. Πόσο πυκνή και πολύπτυχη 
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μπορεί να είναι αυτή η δομή, σε πόσες συμπα
ραγωγές και συνεργασίες μπορεί ν5 αναπτύξει 
τις δραστηριότητες του ένας Σύλλογος φαίνεται 
στο παράδειγμα του Διεθνούς Συλλόγου Βιβλιο
θήκη & Πληροφόρηση (Bibliothek & Infor
mation International). Οι γερμανικοί σύλλογοι 
έχουν συμφωνήσει να συντονίζουν και να διεκ
περαιώνουν από κοινού το έργο τους στο εξωτε
ρικό. Αυτή η οργάνωση, Bibliothek & Infor
mation International, ζει αποκλειστικά από τα 
οικονομικά μέσα που αντλούνται από Υπουρ
γεία και άλλους οργανισμούς. Πρόκειται για 
χρήματα του Υπουργείου Εξωτερικοί για ταξί
δια Γερμανών συναδέλφων στο εξωτερικό, αλλά 
και για οικονομικά μέσα που διατίθενται από 
κάποιο ίδρυμα για να επισκεφθούν συνάδελφοι 
από το εξωτερικό γερμανικές βιβλιοθήκες. 
Η δημιουργία ενός λόμπι είναι ένα άλλο κύριο 
μέλημα του Συλλόγου προς τα έξω. 0 Σύλλογος 
είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση των συμ
φερόντων των μελών του στη δημοσιότητα και την 
πολιτική, πράγμα που σημαίνει: Εκεί όπου προ
κύπτουν θέματα βιβλιοθήκης, για ζητήματα που 
αγγίζουν τα της βιβλιοθήκης, όπως για παράδειγ
μα η παρούσα νομική κατάσταση για τα πνευμα
τικά δικαιώματα στην Ευρώπη, ο Σύλλογος παίρ
νει το λόγο, συχνά απαντώντας κι αντιδρώντας 
στα όσα προκύπτουν, συχνά όμως παίρνοντας ο 
ίδιος την πρωτοβουλία. Με τα δελτία τύπου ο 
Σύλλογος προσπαθεί να φέρει τις θέσεις του και 
τα αιτήματα του στη δημοσιότητα. 
Η διατύπωση των βιβλιοθηκονομικών αιτημάτων 
δεν μπορεί ωστόσο να περιορίζεται μόνον στον 
τομέα του τύπου, στις δημοσιεύσεις σε εφημερί
δες και περιοδικά. Διατύπωση αιτημάτων σημαί
νει επίσης ν' ανοίγεις συζήτηση, να σε προσκα
λούν σε συζήτηση, καμμιά φορά να εμφανίζεσαι 
ακόμα και απροσκάλεστος να μιλήσεις με πολιτι
κούς της δημοτικής διοίκησης και του Κοινοβου
λίου, να μιλήσεις σε επιτροπές, ν' αποδείξεις 
πόσο σημαντικές είναι οι βιβλιοθήκες και να πεί
σεις, πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο, επειδή πολλοί 
δεν γνωρίζουν καν τί είναι μια βιβλιοθήκη και 
κυρίους ποιες είναι οι υπηρεσίες της, το έργο της. 
Αυτό με τη σειρά του σημαίνει πολλή και κοπια
στική δουλειά, συζητήσεις, σύνταξη επιστολών 
για την οργάνωση συναντήσεων και τη συμμετο-



χή σε επιτροπές και πολλά πολλά άλλα. 
Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν -
κυρίως με τη μορφή διαμαρτυριο5ν - αντιδράσεις 
σε μισθούς που δεν ανταποκρίνονται σε καθορι
σμένες ταρίφες, σε προβλεπόμενο κλείσιμο 
δημοτικών βιβλιοθηκών, σε περικοπές αναφορι
κά με τον τεχνικό εξοπλισμό ή την αγορά οπτι
κοακουστικών μέσων, αντιδράσεις σε κάθε τι 
που θα μπορούσε ν' απειλήσει την ομαλή λει
τουργία κι ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης. Στις 
δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγεται όμως και 
η δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας, ευχαριστώ
ντας για παράδειγμα Υπουργεία που διέθεσαν 
τα μέσα για την επιτυχή πραγματοποίηση κάποι
ων εγχειρημάτων. Σημαντική επίσης σ' αυτόν 
τον τομέα είναι η ταυτόχρονη συνεργασία με 
φορείς και συλλόγους των εκδοτικών οίκων, των 
βιβλιοπωλείων, της πολιτιστικής πολιτικής, όπως 
και με αντίστοιχες οργανώσεις από το χώρο της 
επιστήμης και της εκπαίδευσης - εφόσον πρό
κειται βέβαι για κοινά συμφέροντα. 
Όσον αφορά το λόμπι των βιβλιοθηκονόμων και 
βιβλιοθηκών ο Σύλλογος είναι φυσικά δικτυωμένος 
με πολλές οργανώσεις της χώρας, όπως π.χ. με το 
Γερμανικό Λογοτεχνικό Συνέδριο (Deutsche Liter-
aturkonfercnz) ή το "Ιδρυμα Διαβάζω (Stiftung 
Lesen). Πέραν αυτών ο Σύλλογος, ως μέλος σε συλ
λόγους όπως είναι οι EBLIDA και IFLA, προσπα
θεί να έχει επιρροή και συμμετοχή στις εξελίξεις 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνεργαζόμε
νος με τα αντίστοιχα όργανα. 
Οι σύλλογοι χρειάζονται ενεργά μέλη. Κάθε 
μέλος καλείται να εκφράσει τις ιδέες, τις επιθυ
μίες, την κριτική του, έτσι ώστε να συμβάλει στη 
συνεχή πρόοδο του Συλλόγου. Τί προσδοκούν 
τα μέλη από το Σύλλογο; Αυτό ακριβώς το ερώ
τημα θέσαμε στα μέλη μας την περασμένη χρο
νιά κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, προσκαλώ
ντας όλους να γράψουν τις προσδοκίες τους σ' 
ένα χαρτί. Τα σημειώματα με τις επιθυμίες τους 
αναρτήθηκαν σε "δέντρα" που ήταν τοποθετημέ
να στην αίθουσα κι εμείς, το ΔΣ, μάθαμε και 
πάλι μετά από πολύ καιρό τί συγκεκριμένα περι
μένουν τα μέλη από το Σύλλογο. Οι 5 βασικές 
απαντήσεις ήταν: 0 Σύλλογος να φροντίσει για 
καλύτερες αμοιβές, για επιμόρφωση, για καλύ
τερο λόμπι, για καλύτερη ενημέρωση μέσω e-
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mail καθώς και για συναντήσεις των μελών και 
εκδρομές. Αυτά τα ερεθίσματα, τα θέμαΐα και 
τις επιθυμίες ο Σύλλογος τα επεξεργάστηκε, 
ανέπτυξε ένα πρόγραμμα εργασίας και διατύ
πωσε και εγγράφως τις βασικές αρχές του για τα 
επόμενα 3 χρόνια, έτσι ώστε να δείξει με σαφή- . 
νεια και διαφάνεια τους στόχους που έχει θέσει 
γι' αυτήν την περίοδο της θητείας του. 
0 Σύλλογος όμως έχει να παλέψει και με προ
βλήματα. Για να πετύχει τους στόχους, για να 
δημιουργήσει ένα λόμπι, για να παρουσιάσει 
ένα αποτελεσματικότερο έργο στον πολιτικό 
χώρο δεν επαρκεί η εθελοντική άσκηση καθη
κόντων, η δραστηριότητα ενός προέδρου ΔΣ 
στον ελεύθερο χρόνο του. Ένα τέτοιο έργο 
απαιτεί την θέση ενός μάνατζερ, που θα μπο
ρούσε να συνεργαστεί πιο στενά και πιο συχνά 
με πολιτικούς και Υπουργεία. 
Κάτι ακόμα που επισκιάζει την εθελοντική 
άσκηση καθηκόντων είναι ότι συχνά δεν υπάρ
χει και ο απαιτούμενος επαγγελματισμός, κι 
επαγγελματισμός σημαίνει χρήματα, και συνή
θως τα χρήματα δεν επαρκούν, π.χ. για μια 
καμπάνια υπέρ της βιβλιοθήκης, για το σχεδια
σμό και την υλοποίηση της. 
Η βελτίωση του προφίλ μιας βιβλιοθήκης, των 
βιβλιοθηκών γενικώς έτσι ώστε να δημιουργη
θούν οι προϋποθέσεις οικονομικής υποστήριξης 
είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Όσο κοπιαστι
κό ή μάταιο κι αν μας φαίνεται αυτό καμμιά 
φορά, δεν θα έπρεπε να σταματήσουμε τις προ
σπάθειες. Στον τομέα αυτό ο Σύλλογος Βιβλιο
θηκονόμων έχει ν5 αντιμετωπίσει τον ανταγωνι
σμό πολυάριθμων συλλόγων άλλων επαγγελμα
τικών κλάδων που προσπαθούν επίσης να δημι
ουργήσουν ένα λόμπι για τα μέλη τους και χαί
ρουν μεγαλύτερης αποδοχής. 
Παρόλα αυτά αξίζει τον κόπο να στρατευτεί 
κανείς σ' έναν σύλλογο. Φανταστείτε να μην 
υπήρχε καν - πώς θα ήταν τότε η κατάσταση των 
βιβλιοθηκονόμων, όχι μόνον ξεχωριστά στην 
κάθε χώρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό ή παγκό
σμιο επίπεδο. 
Πληροφορίες: 
Ινστιτούτο Goethe, χα. Χριστίνα Τζίμη 
Τηλ.: 3661033 
E-mail: izimis@athen.goethe.org 
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