
Το Γράμμα της σύνταξης 
Συνάδελφοι, φίλοι αναγνώστες, 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 
στην προσπάθεια της να επιτελεί τους 
σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται 
στα άρθρα του καταστατικού της, κρίνει 
απαραίτητη την έκδοση περιοδικού, σαν 
ένα από τα καλύτερα μέσα επιλογής, 
εμπεριστατωμένης ανάλυσης και εκτίμη
σης των φαινομένων της τρέχουσας πραγ
ματικότητας, κατάλληλο να ασκήσει επιρ
ροή στην κοινή γνώμη διαμορφώνοντας 
την σύμφωνα με τα συμφέροντα του 
τόπου μας. 

Σήμερα, με την ανάπτυξη των μαζικών 
μέσων ενημέρωσης και την αύξηση του 
όγκου και της πολυπλοκότητας της πληρο
φόρησης που παράγει και καταναλώνει η 
σύγχρονη κοινωνία, η ΕΕΒ μέσα από τις 
σελίδες του περιοδικού της θα προσπαθή
σει να προσφέρει αμεσότερη παρακολού
θηση και αποτελεσματικότερη ανταπόκρι
ση στις συνθήκες, τα γεγονότα και τις 
ανάγκες πληροφόρησης στη χώρα μας. 
θεμελιώδεις επιδιώξεις της ΕΕΒ όπως: 
Ι . - η προαγωγή της επιστήμης της Βιβλιο
θηκονομίας, της Πληροφόρησης και της 
Βιβλιολογίας γενικότερα στη χώρα μας, 
- η συμβολή στη δημιουργία και ανάπτυξη 
βιβλιοθηκών, κέντρων τεκμηρίωσης, αρ
χείων, 
- η δημιουργία απαραιτήτως επιστημονι
κής και τεχνικής υποδομής για την ορθή 
και σε σύγχρονες βάσεις λειτουργία τους. 
2.- η προώθηση της βιβλιοθηκονομικής 
παιδείας όλων των βαθμίδων. 
3.- η προώθηοη καταλλήλων νομοθετικών 
μέτρων. 
4.- η γνωμοδότηση σε θέματα οργανωτικά 
και λειτουργίας, των ελληνικών βιβλιοθη
κών. 
5.- η συμβολή στην ανάπτυξη του έθνους, 
αναμένεται να προωθούνται σε σημείο 
ικανό, ώστε η ΕΕΒ να εκπληρώνει την 
αποστολή της συμβαλοντας πολύπλευρα 
ατη βελτίωση και ανάπτυξη του πληροφο
ριακού συστήματος για την επίλυση πολιτι
κών, οικονομικών, επιστημονικών και πολι
τιστικών προβλημάτων, για την ανάπτυξη 
του Ελλαδικού μας χώρου. 

Για το σκοπό αυτό καλούμε τα μέλη 
της ΕΕΒ και τους φίλους της να συμπαρα
σταθούν στο δύσκολο αυτό έργο και στους 
σημερινούς καιρούς, όπου εθνικές ανά
γκες αναγκαιούν να αποδεικνύουμε τη 
χρησιμότητα μας για την επιβίωση και την 
ανάπτυξη του τόπου μας. 

Η Σύνταξη 


