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Παγκοσμία 
Βιβλιοθήκη** 
εκφράζει την 
αντίληψη που 
υπάρχει στα 
βασικά 
προγράμματα 
της IFLA, με την 

έννοια ότι κάθε πληροφορία όπως και 
τα μέσα ηον την μεταφέρουν, πρέπει να 
είναι διαθέσιμα σε παγκόσμια κλίματα 
στο κάθε άτομο που επιθυμεί η 
χρειάζεται να διευρύνει τις γνώσεις του. 
Αυτό σημαίνει ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει 
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να λειτουργούν έτσι, ώστε να μπορούν 
να φθάσουν αυτό το στόχο, χο>ρίς να 
υπάοχει χανενός είδους διάκριση. 0 
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παγκόσμιος χαρακτήρας τους 
εκδηλώνεται με την πολιτική απόκτησης 

* Ĉ  %̂ / / / υλικού που δεν αποκλείει κανένα τομέα 
γνοοσεων και ταυτόχρονα θέτουν αυτές 
τις γνώσεις στη διάθεση όλου του 
κόσμου με την αυξανομένη συνεργασία 
που γίνεται δυνατή με τις νέες 
τεχνολογίες. 

Υποθέματα: Σε αυτό το πνεύμα θα 
γίνουν εισηγήσεις για τις εθνικές και 
ερευνητικές βιβλιοθήκες ως κόμβους 
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ενός παγκοσμίου ερευνητικού δικτύου. / 
Βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του μεγάλου 
κοινού (δημόσιες) multicultural, 
multilingual societies και πιο ιδιαίτερα 
το πρόβλημα των δίγλωσσων 
καταστάσεων. / Καμπάνια ενάντια στον 
αναλφαβητισμό και για τη συνεχή 

Α / / / εκπαίδευση των ανήλικων, ενα μέσο για 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις στην 
προσπέλαση των γνώσεων. / Ειδικές 
Βιβλιοθήκες και Κέντρα Τεκμηρίωσης: 
έξοδα υπηρεσιών πλη, ροφόρησης που 
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πρέπει να πληρώνονται. / Πρόσβαση 
στην πληροφόρηση: Παιδικές, σχολικές 
Βιβλιοθήκες. / Προώθηση της 
Πληροφόρησης: Νέα υλικά και μέσα. / 
Σχεδιασμός. Μελέτες χρήσης και 
αποτελεσματικής διαχείρισης... 
Εκπαίδευση και εξάσκηση 
βιβλιοθηκάριων: Ανάγκη προσαρμογής 
σε παγκόσμιες προσεγγίσεις... 

Σημείωση: Η Ισπανία που φιλοξενεί 
το Συνέδριο, συμμετέχει και στηρίζει 
την IFLA με 32 Βιβλιοθήκες και 
Ινστιτούτα. Είναι η δεύτερη φορά που 
γίνεται στην Ισπανία το ετήσιο Συνέδριο 
της IFLA. To 1935 — πριν τη 
δικτατορία του Φράνκο — και φέτος. 
Του χρόνου θα γίνει στην Τουρκία. Στην 
Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ. Η Ένωση 
Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων χρωστά 
συνδρομές 3 ετών που είναι αρκετά 
μεγάλο κονδύλι για τα οικονομικά της. 

Έχει ζητήσει επανειλημμένα ενίσχυση 
για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο 
Πολιτισμού αλλά δεν υπάρχει 
ανταπόκριση. Στην Ισπανία προεδρεύον 
στην Οργανωτική Επιτροπή του 
Συνεδρίου είναι το Υπουργείο 
Πολιτισμού. 
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