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To πρότυπο εργαστήρι 
που λειτουργεί με τη φροντίδα του 
ΕΟΜΜΕΧ σκοπό έχει να γνωρίσει σε 
όσους το επιθυμούν την τέχνη της 
βιβλιοδεσίας στην πιο εξελιγμένη της 
μορφή. 

Οι κάθε ηλικίας φίλοι του βιβλίου 
μπορούν να παρακολουθήσουν τα 
μαθήματα του εργαστηρίου ελεύθερα. 

Στον πρώτο κύκλο που θα 
ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο θα 
διδαχτεί η απλούστερη μορφή 
βιβλιοδεσίας μαζί με πολλές γενικές 
γνώσεις γύρω από το βιβλίο, (ιστορία, 
αισθητική κ.α.) καθώς και λογοτεχνία 
και στοιχεία της ιστορίας της τέχνης. 

Στο δεύτερο κύκλο θα διδάσκεται η 
καθαρή βιβλιοδεσία τέχνης. Τέχνη 
μεγάλων απαιτήσεων σε διαθέσιμο 
χρόνο, σε εκλεκτά*υλικά και 
ικανότητες. 

Το εργαστήρι εκτός από τις 
γνώσεις για την βιβλιοδεσία και τα 
μέσα για να την γνωρίσει όποιος το 
επιθυμεί ακόμα καλύτερα, ΔΕΝ θα 
προσφέρει ΚΑΝΕΝΑ τίτλο, δίπλωμα ή 
πτυχίο. Η επιτυχία — με την έννοια 
της ευτυχισμένης σταδιοδρομίας — 
εξαρτάται μόνο από την προσωπική 
ικανότητα και τη δημιουργία 
αξιόλογου ΕΡΓΟΥ. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου 
το κόστος των υλικών δεν είναι σημαν
τικό. Για την αντιμετώπιση του κόστους 
των δαπανηρών υλικών του δεύτερου 
: Κρόνου, μπορεί να βοηθήσει μια συνεται-
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λιοδεσίας τέχνης 
ριστική οργάνωση των ίδιων των μαθη
τών με όλα τα θετικά αποτελέσματα. 

Οι μήνες διδασκαλίας της βιβλιοδε
σίας θα είναι από το μήνα Οκτώβριο μέ
χρι και τον Ιούνιο κάθε διδακτικής 
χρονιάς. 

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμ
βριο θα γίνονται επιμορφωτικά σεμινά
ρια για: 

α. επαγγελματίες βιβλιοδέτες 
β. ερασιτέχνες βιβλιοδέτες 
γ. βιβλιοθηκάριους. 
Το μήνα Ιούλιο θα γίνεται η ετήσια έκ

θεση των μαθητών του εργαστηρίου στις 
μόνιμες αίθουσες εκθέσεων του ΕΟΜ
ΜΕΧ, Μητροπόλεως 9 ενώ τον ίδιο μήνα 
ή και το μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να φι
λοξενούνται εκθέσεις ελλήνων ή και ξέ
νων βιβλιοδετών. 

Μια σημαντική προσφορά του βιβλιο
δετικού εργαστηρίου πιστεύεται ότι θα 
αποδειχτεί και η λειτουργία του σαν Συμ
βουλευτικού Σταθμού για κάθε πρόβλη
μα σχετικό με τη βιβλιοδεσία. Είτε αυτό 
αφορά άτομα είτε ιδρύματα, βιβλιοθήκες, 
επιχειρήσεις. 

— Οι δραστηριότητες του Δ.Σ. κατά 
το χρονικό διάστημα Οκτώβρης 
'85-Μάρτης '86, στράφηκαν κυρίως 
προς την κατεύθυνση επικοινωνίας-
αλληλοενημέρωσης και ενεργοποί
ησης των μελών, τ ις επαφές-
συνεργασίες-παρεμβάσεις με σχετι
κούς και αρμόδιους φορείς και στην 
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οργάνωση και τον προγραμματισμό 
των δραστηριοτήτων για το 1986. 

Συγκεκριμένα. Πραγματοποίησε 
τρεις προσυνελευσιακές συγκεν
τρώσεις: την πρώτη στην Αθήνα 5 
Δεκεμβρίου, τη δεύτερη στη Θεσσα
λονίκη 25-26 Ιαννουαρίου και την 
τρίτη στην Πάτρα 1 Φεβρουαρίου. 

Τα συμπεράσματα από αυτές τις 
συναντήσεις εντοπίζονται στα εξής 
σημεία: τη μικρή και υποτονική συμ
μετοχή των μελών, την ανάγκη αλ
λαγής της φυσιογνωμίας της ένω
σης με την τροποποίηση κι αλλαγή 
του καταστατικού, τη Νομοθετική 
ρύθμιση της Οργάνωσης και λει
τουργίας των Βιβλιοθηκών (Εθνικό 
Δίκτυο) καθώς και την κατοχύρωση 
του επαγγέλματος και τέλος στο 
πλάτεμα και την ουσιαστικότερη εκ
παίδευση των Βιβλιοθηκάριων. 

Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών: το 
Δ.Σ. συγκέντρωσε τις προτάσεις των 
επιτροπών και ανέθεσε την επεξερ
γασία τσυ συνόλου των προτάσεων 
σε ομάδα. Η ομάδα είναι πενταμε
λής και αποτελείται από ένα μέλος 
κάθε επιτροπής (Ειδικών-Λαϊκών-
Πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών), ένα 
εκπρόσωπο των εργαζομένων της Ε
θνικής Βιβλιοθήκης και ένα μέλος 
του Δ.Σ. Η ομάδα έχει προχωρήσει 
ώς ένα σημείο τις εργασίες της και 
στις 27/3/86 στις 3 μ.μ. στο Ίδρυμα 
Νεότητας (Φιλελλήνων 9) πραγματο
ποιεί συνάντηση με το Δ.Σ. και όσα 
μέλη ενδιαφέρονται να ενημερω
θούν ή να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους. 

Στο Υπ. Παιδείας έχουν συσταθεί 
δυο ομάδες εργασίας, η μια ασχο
λείται με τη μελέτη και την προετοι
μασία για τη δημιουργία Βιβλιοθη-
κονομικού Κλαδικού Λυκείου και η 
άλλη ομάδα ασχολείται με τη συγ
κέντρωση στοιχείων που είναι απα
ραίτητα για τη μελέτη και δημιουρ
γία του Εθνικού Δικτύου Βιβλιο
θηκών. 

Και στις δυο ομάδες συμμετέ
χουν μέλη του Δ.Σ. σαν εκπρόσωποι 
της ένωσης. 
— Επιδιώχθηκε και πραγματοποιή
θηκε συνάντηση του Δ.Σ. με το Γεν. 
Γραμματέα του Υπ. Παιδείας, με θέ
ματα συζήτησης: α) την εδραίωση 
μιας σταθερής συνεργασίας και επι
κοινωνίας μεταξύ Ένωσης και Υ
πουργείου, β) την επισήμανση των 
εκκρεμών προβλημάτων όπως (Προ
εδρικά Διατάγματα για τις Πανεπι
στημιακές Βιβλιοθήκες-Εκπαίδευση-
Νομοθεσία-Οργανισμός Εθνικής Βι
βλιοθήκης) και γ) τη διεκδίκηση δι

καιότερης μεταχείρησης των απο
φοίτων της ΧΕΝ κατά τις κατατακτή
ριες εξετάσεις στα ΤΕΙ επειδή η σχε
τική Υπουργική Απόφαση τους υπο
χρέωνε να εξετασθούν σε μάθημα 
που δεν διδάχτηκαν στη ΧΕΝ, αλλά 
ούτε και στα ΤΕΙ διδάσκεται. 
— Το Δ.Σ. προώθησε και προωθεί 
τις σχέσεις της Ένωσης με φορείς 
σχετικούς με θέματα βιβλίου-πλη-
ροφόρησης κ.λ.π. Στα πλαίσια αυτά 
προκάλεσε και πραγματοποίησε συ
νάντηση στα γραφεία της Ένωσης 
εκπροσώπων του ΕΛΟΤ, των Εκδο
τών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
Θέμα της συνάντησης: η διάθεση 
του ISBN στην Ελλάδα και ποιος 
πρέπει να την αναλάβει. 

Όλοι συμφώνησαν πως αρμοδιό
τερη είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη. Ε
κείνη αρνήθηκε λόγω αδυναμίας και 
συμφώνησαν στη συνέχεια να ανα
λάβουν οι εκδότες που έδειξαν ανά
λογο ενδιαφέρον. Για το ίδιο θέμα 
ακολούθησαν κι άλλες συναντήσεις 
στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εκ
δοτών Βιβλιοπωλών. 

Μέλος του Δ.Σ. συμμετείχε σε συ
νέντευξη τύπου που έδωσαν οι εκ
δότες για θέματα βιβλίου. 

Επίσης το Δ.Σ. συμμετείχε με ένα 
μέλος του σε συνάντηση που προκά
λεσε η Ένωση Λογοτεχνών με θέμα 
«προβλήματα του βιβλίου» καθώς 
και σε συνάντηση των εργαζομένων 
συναδέλφων στη Δημοτική βιβλιο
θήκη του Δήμου Αθηναίων προκειμέ
νου να συζητήσουν μαζί τα προβλή
ματα της βιβλιοθήκης και να βοηθη
θούν στις θέσεις που θα παίρνανε 
στη συζήτηση που θα γινόταν σε ε
πίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. 
— Παρακολούθησε και παρακολου
θεί συνέχεια, παρεμβαίνοντας όπου 
και όταν χρειάζεται την πορεία των 
Π.Δ. για τις Πανεπιστημιακές Βι» 
βλιοθήκες. 

Ερεύνησε τις περιπτώσεις συνερ
γασίας με τους οργανισμούς ΟΑΕΔ 
και ΕΛΚΕΠΑ προς την κατεύθυνση 
της οργάνωσης από κοινού σεμινα
ρίων για τους εργαζόμενους βιβλιο
θηκάριους. 
— Καταβάλει προσπάθειες για την 
όλο και συχνώτερη και αποτελεσμα
τικότερη επικοινωνία και συνεργα
σία με την επαρχία. Τις προσπάθειες 
αυτές τις βασίζει το Δ.Σ. στην τακτι
κή αλληλοενημέρωση και στην σύγ
χρονη και από κοινού αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. 

Τέλος κατάρτησε προγραμματι
σμό δράσης για το 1986 και πραγμα
τοποίησε στις 7/8/86 την ετήσια τα
κτική Γενική Συνέλευση. 


