
Η ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα 
Φιλοξένησε τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου της EBLIDA στην Αθήνα 

Τ ο υ ΠΩΡΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ* 

Π ραγματοποιήθηκε συνάντηση 
στην Αθήνα του Διοικητικού Συμ
βουλίου της EBLIDA, με πρω

τοβουλία του Αντιπροέδρου του ΔΣ 
της ΕΕΒΕΠ κ. Γιώργου Γλωσσιώτη. 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκο
νόμων & Επιστημόνων Πληροφόρη
σης, ανέλαβε μετά από πρόταση του 
αντιπρόεδρου της ΕΕΒΕΠ, την πρω
τοβουλία της φιλοξενίας των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της EBL
IDA στην Αθήνα και είναι σημαντικό το 
γεγονός γιατί η συγκεκριμένη διορ
γάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώ
τη φορά στην Ελλάδα. 

Είναι ευτυχές ότι σύσσωμη η ελ
ληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα, 
με εκπροσώπους από τις διάφορες 
κατηγορίες Βιβλιοθηκών, από την βι
βλιοθηκονομική εκπαιδευτική κοινό
τητα, με αντιπροσωπεία μελών του ΔΣ 
της ΕΕΒΕΠ με επικεφαλής την Πρό
εδρο, με εκπροσώπους των ΠΕΤ με 
τους Προέδρους των Διοικουσών Επι
τροπών καθώς και προσωπικότητες 
του χώρου ήταν όλοι εκεί, για να υπο
δεχθούν την αντιπροσωπεία προσδί
δοντας με αυτόν τον τρόπο την απαι
τούμενη βαρύτητα στο γεγονός. 

Είναι αλήθεια ότι τέτοιες πρωτο
βουλίες αφενός αναδεικνύουν τη δρά
ση της ΕΕΒΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπε
δο και αφετέρου προβάλουν και τη 
χώρα μας διεθνώς. 

Ο κ. Βασίλης Παπάζογλου, καθη
γητής του ΕΜΠ- Πρόεδρος του Συν
δέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και 
μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής για την 
Ποιότητα των Ανώτατων Εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων (ΑΔΙΠ), παραχώρησε 
το αμφιθέατρο του ΕΜΠ, για την πραγ
ματοποίηση της εν λόγω συνάντησης. 
Στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα 
επιτεύγματα των ελληνικών Ακαδη
μαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και στο 
ρόλο του ΣΕΑΒ. 

Σε συνέχεια, η Πρόεδρος της ΕΕ
ΒΕΠ κ. Χριστίνα Κυριακοπούλου, αφού 
έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστο
ρική διαδρομή της ΕΕΒΕΠ, ανέπτυξε 

τις πρωτοβουλίες που έχουν πραγ
ματοποιηθεί για την κατοχύρωση του 
επαγγέλματος, το σύγχρονο ρόλο της 
ΕΕΒΕΠ στην ελληνική βιβλιοθηκονο
μική πραγματικότητα καθώς και τον 
μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό για 
τη περαιτέρω δράση της. 

Τη συνάντηση τίμησαν με την πα
ρουσία τους οι παρακάτω: 

Από την εκτελεστική επιτροπή 
της EBLIDA: 

Mr Gerald Leitner, Austrian Li
brary Association, President of EBL-
IDA's Executive Committee, Ms Bar
bara Lison, BID - Bibl iothek & 
Information Deutschland, Ms Karin 
Astrom Iko, DIK - Sweden, Mr To
by Bainton, SCONUL (Society of 
College, National and University Li
braries), Ms Saara lhamaki, Finnish 
Library Association Ms Gloria Perez 
Salmeron. FESABID (Spanish Fed
eration of Archives, Libraries, Doc
umentation and Museum Associa
t ions), Mr Aldo Pirola, AIB 
(Associazione Italiana Bibiioteche), 
Ms Marian Koren, Netherlands Pub
lic Library Association, Mr Andrew 
Cranfield, Director EBLIDA, και από 
την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοι
νότητα: 

Βασίλης Παπάζογλου, ΣΕΑΒ - ΕΜΠ, 
Χριστίνα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος 
ΕΕΒΕΠ, Γεώργιος Γλωσσιώτης, Αντι
πρόεδρος ΕΕΒΕΠ, Μαρία Αλεξαν-
δράκη, Ταμίας ΕΕΒΕΠ, Ανθή Κατσι-
ρίκου, Γεν. Γραμματέας ΕΕΒΕΠ, 
Δημήτριος Πολίτης, Αν. Γεν. Γραμμα
τέας ΕΕΒΕΠ, Δέσποινα Μέλλου, Μέ
λος ΔΣ ΕΕΒΕΠ, Ρένα Χωρέμη, Μέλος 
ΔΣ ΕΕΒΕΠ, Χρήστος Ντεκουμές, Πρό
εδρος ΠΕΤ ΕΕΒΕΠ Β. Ελλάδος, Σα-
ράντος Καπιδάκης, Ιόνιο Πανεπιστή
μιο, ΜατίναΤσάφου, ΤΕΙ - Αθήνας, Εύα 
Σεμερτζάκη, Τράπεζα της Ελλάδος, 
Χαρά Μπρίντεζη, Ίδρυμα Ευγενι'δου, 
Άρτεμις Χαλεπλίογλου, Ακαδημία Αθη
νών, ΜάγδαΤσουμή, ΕΚΕΒΙ. 

Όλοι οι παραβρισκόμενοι παρου
σίασαν με εξαιρετικό τρόπο τις εξελί
ξεις του χώρου που εκπροσωπούσαν. 

Μετά τη πραγματοποίηση της πα
ραπάνω επιτυχημένης διοργάνωσης 
η ΕΕΒΕΠ θα συνεχίσει και στο μέλλον 
ανάλογες πρωτοβουλίες προκειμένου 
να αναδειχθεί και το έργο και η δρά
ση των ελληνικών βιβλιοθηκών στην 
διεθνή κοινότητα. Η ΕΕΒΕΠ επανε-
νεργοποιεί τη συμμετοχή της στην 
EBLIDA από το έτος 2009, και θα συμ
μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέ
λευση που θα λάβει χώρα στην Βιέν
νη τον Μάιο του 2009. 

* Ο Γιώργος Γλωσσιώτης 
είναι Αντιπρόεδρος της ΕΕΒΕΠ 
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