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• Συνάντηση στη γαλλική πόλη Αρλ 
για την Ευρωπαϊκή Διάσταση/ Χώρο 
του Βιβλίου (Ι_Λ espace europeen du 
livre). 
Η συνάντηση έγινε στις 10 και 11 
Ιουνίου 1985 με πρωτοβουλίου του 
Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας 
Ζάκ Λάνγκ και με την ευθύνη της 
Διεύθυνσης Βιβλίου του Υπουργείου 
Πολιτισμού της Γαλλίας. 
Συγκεντρώθηκαν 120 εκπρόσωποι 
εκδοτών-συγγραφέων-μεταφραστών-
βιβλιοπωλών-βιβλιοθηκαρίων , χωρίς 
να παραβλέψουμε την παρουσία 
εκπροσώπων της ΕΟΚ κυβερνήσεων 
χωρών της ΕΟΚ καθώς και της 
Ελβετίας και Αυστρίας. Έλαβαν 
τελικά μέρος 14 χώρες, με 
πολυπληθείς αντιπροσωπείες, ενώ η 
Αγία Έδρα εκπροσωπήθηκαν από 

τον υπεύθυνο της Βατικανής 
Βιλιοθήκης. 
Σκοπός της Συνάντησης ήταν να 
μελετηθούν τα προβλήματα του 
βιβλίου, οι κίνδυνοι που απειλούν τη 
λογοτεχνική δημιουργία, οι 
δυνατότητες ανάπτυξης των 
μεταφράσεων, τα εκδοτικά 
προβλήματα, η οργάνωση κι επέκταση 
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των δημοσίων βιβλιοθηκών. Σε κάθε 
τέτοιο θέμα υπήρξαν σαφείς 
προτάσεις, που υποβλήθηκαν 

Το Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
ανήγγειλε τον νέο διαγωνισμό 
Φουλμπράϊτ που απευθύνεται σε 
πτυχιούχους Ελληνικών 
Πανεπιστημίων. 
Ο κλάδος της βιβλιοθηκονομίας 
περιλαμβάνεται στις ειδικότητες που 
επελέγησαν για το 1986-1987. 
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι 
μπορούν να βρουν ενημερωτικά 
έντυπα στην ' Ενωση ή να έρθουν σε 
επαφή με το Αμερικάνικο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Βασ. Σοφίας 6 
10675, Αθήνα, τηλ. 7241811-12. 
έγγραφα στους οργανωτές. Όσοι 
παρευρέθηκαν ,ανέλαβαν την 
υποχρέωση να ενημερώσουν τις 
κυβερνήσεις τους, τους 
συνδικαλιστικούς τους οργανισμούς κι 
τις λογοτεχνικές ενώσεις της χώρας 
τους. 
' Ολα αυτά στο πλαίσιο της 
προώθησης της Πολιτιστικής 
Ευρώπης και με προοπτική τη 
συνέχιση αυτού του είδους επαφών. 
Οι Ολλανδοί εκπρόσωποι πρότειναν 
κιόλας να γίνει η επόμενη Συνάντηση 
στο Αμστερνταμ το 1986. 
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