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t^lsfanrpoi συνάδελφοι 
0 όρος «Κοινωνία της πληροφορίας» δηλώνει μια δυναμική κοινωνία που οδηγείται από σύγ

χρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη, διάθεση και 
χρήση της γνώσης. Στην κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση αποτελούν προ
ϋπόθεση και βασικό εργαλείο για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας χώρας διότι διαμορφώνουν 
πολίτες που διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση και τις δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τον 
εντεινόμενο ανταγωνισμό σε μια διεθνοποιημένη οικονομία. 

Η Ε.Ε.Β, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας και των επαγγελματιών που την υπηρε
τούν, προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα που οριοθετεί την μετεξέλιξη της και καθορίζει τους μελ
λοντικούς στόχους της. Το βήμα αυτό έγινε και ήταν η αλλαγή του καταστατικού τον Απρίλιο του 
2004. Η Ε.Ε.Β. (Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων) μετονομάζεται σε Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονό
μων και Επιστημόνων Πληροφόρησης «Ε.Ε.Β.Ε.Π.», και μετατρέπεται σε ένα αμιγώς επιστημονικό 
σωματείο προσανατολισμένο στην προαγωγή της επιστήμης και της υποστήριξης των μελών του 
μέσα από την επιστημονική τους ανάπτυξη. 

Απομακρύνεται έτσι από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, αναδυόμενη σε ένα σημαντικό 
πυλώνα εκπαίδευσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης στο χώρο των βιβλιοθηκών και της πληροφό
ρησης. 

Παρόλα αυτά δεν αγνοεί τις καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες των μελών της, τα οποία 
συνδράμει μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, και του εξειδικευμένου νομικού 
συμβούλου που έχει προσλάβει. Επιπρόσθετα η Ε.Ε.Β.Ε.Π. προχώρησε σε άριστες συνεργασίες με 
φορείς που προωθούν τα θέματα της εκπαίδευσης και της αναγνωσιμότητας. Τέτοιες συνεργασίες 
είναι με τα ξένα μορφωτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και συμμετείχε την τελευταία διετία στη 
διοργάνωση δύο διεθνών συνεδρίων στο ινστιτούτο Goethe Αθηνών. Τα θέματα των συνεδρίων ήταν: 
«Οι βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του Πολίτη» και «Βιβλιοθήκες και δια βίου μάθηση». 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και τα δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα «Μεταδεδομένα και 
Βιβλιοθήκες: θεωρία και πρακτική» που οργάνωσε η Ε.Ε.Β.Ε.Π και πραγματοποιήθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 2004 και τον Φεβρουάριο του 2005 στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, καθώς και ένα 
ακόμη εργαστήριο στο ΠΕΤ Πελοποννήσου (Πάτρα) τον Φεβρουάριο του 2005. Επίσης έχει ήδη 
ξεκινήσει η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για την οργάνωση επιμορφωτι
κών σεμιναρίων και εργαστηρίων. 

Παράλληλα κατατέθηκε κείμενο θέσεων και προτάσεων προς το ΕΚΕΒΙ με σκοπό την ενίσχυ
ση της θέσης των βιβλιοθηκών ως φορέων πολιτισμού, γνώσης, και προώθησης της ανάγνωσης και 
του βιβλίου και ήδη έχει ξεκινήσει μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. 

Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε είναι η αναβάθμιση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Σχετι
κά κατατέθηκε υπόμνημα στην Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, η οποία και ανέλαβε να συνεργα
στεί με τον αρμόδιο φορέα που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, και γίνονται μια σειρά από 
συγκροτημένες προσπάθειες, που ελπίζουμε ότι θα ευοδωθούν. 

Η Ε.Ε.Β.Ε.Π, επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση των στόχων της, παρακολουθεί τις διεθνείς 
πρακτικές και εξελίξεις και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της και την ανάπτυξη 
της περαιτέρω δράσης της, ώστε να αποκτήσουμε οι βιβλιοθηκονόμοι την εικόνα και τη θέση που 
πραγματικά μας αξίζει. 

Το μεγάλο στοίχημα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας κάνοντας την Ένωση μας ισχυρή, για
τί αυτό που δεν μπορεί να καταφέρει ένας, μπορούμε να το καταφέρουμε ΟΑΟΙ ΜΑΖΙ. 
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