
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Ά Α ' 5? % 
Αγαπητοί σνναοελζροι 

Το 19ο τεύχος του περιοδικού "Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση" της ΕΕΒΕΠ έρ
χεται να καλύψει ε'να μεγάλο κενό απουσίας, το οποίο είναι συνυφασμένο με τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα όργανα διοίκησης τα τελευταία χρόνια. 
Οι διαρκείς εξελίξεις στην επιστήμη της πληροφόρησης επιβάλουν, να μη χαθεί 

άλλος χρόνος και την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης του ανθρώπινου 
δυναμικού στις διάφορες κατηγορίες Βιβλιοθηκοόν, για την διαμόρφωση της Εθνικής 
Πολικής Βιβλιοθηκών. 
Η ΕΕΒΕΠ, εκπροσωπώντας όλους τους συναδε'λφους, καλείται να διαδραματίσει 

ένα σημαντικό ρόλο στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται με πρωτοβουλίες, οι 
οποίες μέσα από ένα ανοιχτό διάλογο θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις, 
με την ουσιαστική συμμετοχή όλων. 
Το 2008 με την συμπλήρωση 40 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυση της Ένωσης, 

αποτελεί πρόκληση για προβληματισμό για το μέλλον, αξιοποιώντας την πολύχρονη 
εμπειρία από την λειτουργία της. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προγραμματίζει εκδηλώσεις οι οποίες θα δώσουν τη 

δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν τον προβληματισμό και τις προσδοκίες ανά
μεσα στις οποίες περιλαμβάνονται 
S Η συνάντηση (φόρουμ), με την συμβολή των επιτροπών της ΕΕΒΕΠ και τη συμ
μετοχή εκπροσώπων από όλες τις κατηγορίες βιβλιοθηκών με θέμα την διαμόρφωση 
της Εθνικής Πολικής Βιβλιοθηκών. 
J Το συνέδριο της ΕΕΒΕΠ, με θέμα τον βιβλιοθηκονόμο στην Ελλάδα στις αρχές 
του 21ου αιώνα ως επιστήμονα της πληροφόρησης. 
S Τα επιμορφωτικά σεμινάρια, σε διάφορους κύκλους, τομείς και γεωγραφικές πε
ριφέρειες, τα οποία θα συμβάλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των σύγχρονων 
προβλημάτων που έχουν σχέση με τις εξελίξεις στην βιβλιοθηκονομία και την επι
στήμη της πληροφόρησης. 
Συνάδελφοι, καλούμαστε να συνεισφέρουμε όλοι για τη χάραξη μιας στρατηγικής 

και ενός εθνικού συνεργατικού πλαισίου για τη διατύπωση των αιτημάτων μας, τα 
οποία θα στοχεύουν στην κατοχύρωση - αναβάθμιση του επαγγέλματος μας και στην 
ανταπόκριση των βιβλιοθηκών στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για υπηρεσίες 
με ποιότητα και απόδοση. 

Είναι σίγουρο ότι ο'αυτή την προσπάθεια όεν περισσεύει κανείς. 
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