
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( Κ Ε Β Ε Π ) 

Η Κυπριακή Ένωση Βιβλιο
θηκονόμων - Επιστημόνων 
Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) 
ιδρύθηκε το 1984 με την ονο
μασία «Κυπριακή Ένωση 
Επαγγελματιών Βιβλιοθηκά
ριων» (ΚΕΕΒ) και μετονομά
στηκε το 2008, 

αντανακλώντας το σύγχρονο περιβάλλον στην Επι
στήμη της Πληροφόρησης. Αποτελεί το μοναδικό 
αναγνωρισμένο και επιστημονικό σωματείο των Κύ
πριων Βιβλιοθηκονόμων. Η ΚΕΒΕΠ είναι πλήρες 
μέλος της IFLA και της EBLIDA. 

Η Ένωση, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει ως 
σκοπούς: 

• την ανάπτυξη και προαγωγή σε ψηλά επίπεδα της 
Βιβλιοθηκονομίας, της Αρχειονομίας και της Επι
στήμης της Πληροφόρησης στην Κύπρο, 

• τη διασφάλιση και θεσμική κατοχύρωση του 
επαγγέλματος του Βιβλιοθηκονόμου, 

• την εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του 
Βιβλιοθηκονόμου και την άνοδο του ποιοτικού 
επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών από 
τις βιβλιοθήκες, 

• την προώθηση των συμφερόντων των μελών του 
επαγγελματικού κλάδου, 

• τη διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη ως 
άτομα και ως σύνολο υψηλών επιπέδων επαγγελ
ματικής συμπεριφοράς, 

• την προώθηση της συναδερφικής αλληλεγγύης, 
αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ 
των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών και την με
σολάβηση για λύση τυχόν διαφορών μεταξύ τους, 

• την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ 
των μελών, καθώς και μεταξύ της Ένωσης και 
των εργοδοτών και του κοινού γενικότερα, 

• την παρακολούθηση της νομοθεσίας που σχετί
ζεται ε τις βιβλιοθήκες και την προσπάθεια για 
την προώθηση νέων κατάλληλων νομοθετικών μέ
τρων, 

• την παρακολούθηση και τον συντονισμό του συ
νόλου των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση ε 
το βιβλίο, και τη γνωμοδότηση σε θέματα που 
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των κυ
πριακών βιβλιοθηκών. 

Μέλη 
Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι ανα
γνωρισμένων Σχολών της Βιβλιοθηκονομίας, Αρχει-
ονομίας ή Επιστήμης της Πληροφόρησης και άτομα 
τα οποία για τουλάχιστον 5 χρόνια είτε κατέχουν ορ
γανική θέση σε Βιβλιοθήκες, είτε απασχολούνται πλή
ρως με καθήκοντα Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου ή 
Λειτουργού Πληροφόρησης. Από το 2010 τα μέλη της 
ΚΕΒΕΠ κατέχουν «ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ», που παρέχει σε 
αυτά διάφορα ωφελήματα. Σήμερα η Ένωση αριθμεί 
πάνω από 200 μέλη. 

Δοοοτπριότπτεο 
Η δραστηριότητα της ΚΕΒΕΠ είναι πολύ πλούσια και 
ποικίλη. 
Από τον πρώτο μήνα επαναδραστηριοποίησης της, δη
μιουργεί το πρώτο βιβλιοθηκονομικό ιοτολόγιο στην 
Κύπρο με στόχο τη συσπείρωση των βιβλιοθηκονόμων, 
τη διάδοση των σκοπών και των θέσεων της ΚΕΒΕΠ αλλά 
και των βιβλιοθηκονόμων και στην προώθηση εκδηλώ
σεων σχετικών με τις βιβλιοθήκες και το βιβλίο. 
Με αρθρογραφία στον Τύπο, η Ένωση ενημερώνει για 
τη δραστηριότητα της, για την νομοθέτηση νέων μέτρων, 
για θέματα που αφορούν την οργάνωση των κυπριακών 
βιβλιοθηκών, αλλά και για δραστηριότητες που έχουν 
σχέση με το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες. 
Διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια και συνέ
δρια με άξονα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τη 
βιβλιοθηκονομική κοινότητα, και την επιμόρφωση της. 
Η Ένωση έχει ακόμα διοργανώσει ταξίδι στην Αίγυπτο, 
που περιλάμβανε επίσκεψη στην Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας, τη Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου 
Αλεξάνδρειας και το σπίτι του Κωνσταντίνου Καβάφη, 
καθώς επίσης και ταξίδι στο Λίβανο, με επίσκεψη στις βι
βλιοθήκες του Πανεπιστημίου του Μπαλαμάντ και του 
Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού. Στη Βηρυτό, 
μέλη του ΔΣ συνάντησαν συνάδελφους από την Ένωση 
Βιβλιοθηκονόμων του Λιβάνου και αντάλλαξαν απόψεις, 
συζητώντας επίσης μελλοντική συνεργασία. 
Μετά από συνεχή και επίμονο αγώνα, η ΚΕΒΕΠ 
κατάφερε να εδραιωθεί στην αντίληψη των κυβερνητικών 
φορέων ως το παγκύπριο όργανο των βιβλιοθηκονόμων 
και να έχει λόγο και να μεταφέρει τις απόψεις της στα 
κέντρα λήψεως αποφάσεων που αφορούν θέματα 
βιβλιοθηκών. Κλήθηκε να συμμετάσχει σε κοινοβουλευ
τικές συνεδριάσεις, αλλά και έχει κληθεί από Υπουργούς 
Παιδείας για γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν 
την κρατική πολιτική σχετικά με τις βιβλιοθήκες στην 
Κύπρο. 
Μέλος του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ διορίζεται πλέον στην 
Συμβουλευτική Επιτροπή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ως 
εκπρόσωπος της Ένωσης, ενώ ένα μέλος του ΔΣ συμ
μετέχει στη Ad Hoc επιτροπή για τις βιβλιοθήκες που 
συστάθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 

Σύνθεση Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου 

Πρόεδρος: Χρυοάνθη Σταύρου (Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου) 
Αντιπρόεδροι ; : Έλενα Θεμιστοκλέους (Κυπριακή Βιβλιοθήκη) 
Οργανωτικός Γραμματέας: Μίνα Χαραλάμπους (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκωσίας) 
Ταμίας: Δέσποινα Λάμπρου (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) 
Γραμματέας Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν : Πάνος Ράπτης (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) 
Μέλος: Ευσταθία Νικόδημου (Βιβλιοθήκη Ανοικτού Πανεπιστημίου) 
Μέλος: Ιωάννα Ηλιάδη (Κυπριακή Βιβλιοθήκη) 
Τα στοιχεία επ ι κο ι νων ίας ε ίναι : 
Ηλεκτρον ική δ ιεύθυνση : kebepcv@amai l . com 
Ιστολογία: http://kebeo.bloQSPOt.com 
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