
1 ̂ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η 

Ένα οχόλιο για τη συνάντηση στο Goethe 
με τον κ. Klaus Peter Bottger 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το άρθρο που θα διαβάσετε στο σημείο αυτό, 

είναι η εισήγηση τον κυρίου Klaus-Peter Bottger 
που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθη
κάριων με το Ινστιτούτο Goethe στις 7Ι6!2002> στο 
οποίο αναλύει την κατάσταση που επικρατεί στον 
τομέα των συλλόγων βιβλιοθηκών και βιβλιοθη
κονόμων της Γερμανίας. 

Κάθε κράτος αντιμετωπίζει συγκεκριμένα 
προβλήματα που εξαρτώνται από την νομοθεσία, 
την παράδοση, τα επίπεδα σπονδών, το πλήθος 
των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες (ειδικευμένων 
ή όχι) και το πλήθος των βιβλιοθηκών. 

Η επιτροπή καταστατικού και επαγ
γελματικών δικαιωμάτων της ΕΕΒ (για όσους δεν 
το γνωρίζουν αποφασίστηκε στο Δ.Σ. της 
3112/2003 η συνένωση των δύο αυτών επιτροπών 
με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους) 
έχει μελετήσει προσεκτικά τα στοιχεία πον 
δίνονται στην εισήγηση του Γερμανού συν
αδέλφου. 

Όπως θα διαπιστώσετε και σεις, αλλά από 
αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και στη δική μας 
χώρα και άλλα όχι. 

Το ζήτημα που μας έχει συχνά απασχολήσει 
είναι η αλλαγή του καταστατικού μας με σκοπό 
να γίνει αυτό περισσότερο ευέλικτο και να 
ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές και 
επιστημονικές μας ανάγκες ή/και η δημιουργία 
ενός ακόμα συλλόγου που να καλύπτει τις 
βιβλιοθήκες όλων των ειδών. 

Αυτά είναι θέματα που η επιτροπή 
επεξεργάζεται λαμβάνοντας υπόψη και τα νομικά 
κωλύματα. 
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Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Γενική 
Συνέλευση τον Νοεμβρίου 2003 η ΕΕΒ παρέχει 
στα ταμειακώς εντάξει μέλη της την δυνατότητα 
νομικών συμβουλών από τον νομικό της σύμβουλο 
κ. Σέμπο. 

Ελπίζουμε ότι η δυνατότητα αυτή θα βοηθήσει 
τα μέλη μας. 

Κάθε επιστημονικό σωματείο πρέπει να έχει 
την δυνατότητα ορισμένων ενεργειών, τίποτε 
όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς οικονομικούς 
πόρους και χωρίς την ενεργή συμμετοχή των 
μελών η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς 
στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής. 

Η ΕΕΒ δεν είναι μόνο το εννεαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο και μερικά ακόμα άτομα 
που πλαισιώνουν όσες επιτροπές είναι ενεργές. 

Η ΕΕΒ είναι όλα τα μέλη που προτείνουν 
λύσεις σε προβλήματα και είναι ενεργά. 

Η επικριτική διάθεση από απόσταση είναι 
εύκολη δουλειά χωρίς όμως αποτελέσματα εκτός 
από μιζέρια και καθυστέρηση επίλυσης των 
προβλημάτων που χρονίζουν. 

Περιμένουμε την ενεργό συμμετοχή σας που 
σήμερα είναι εύκολη υπόθεση. Η ηλεκτρονική 
μας διεύθυνση (info@eeh.gr) σας δίνει την 
δυνατότητα να στείλετε τις απόψεις και τις 
παρατηρήσεις σας. Αυτό θα βοηθήσει όλους μας. 

Δανάη Παπαδημητρίου-Γεωργάκη 

Φιλόλογος-Βιβλιοθηκονόμος 

Αντιπρόεδρος της ΕΕΒ. 
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