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7ης Συνόδου των Υπουρ
γών Πολιτισμού (των χω
ρών) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης που θα πραγματο
ποιηθεί στη Γαλλία τον 

Οκτώβριο του 1992. 
Στο πλαίσιο της συνόδου 
αυτής οι αντιπροσωπείες 
των κρατών μελών θα πρέ
πει να παρουσιάσουν τη δι
κή τους κατάσταση δίνο
ντας έμφαση στους προβλη
ματισμούς και στα διάφορα 
προβλήματα. 
Πιο συγκεκριμένα προτεί
νονται τα εξής 4 υποθέμα-
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• Πρόσβαση και προώθηση 
της αναγνομιμότητας 
• Διατήρηση (συντήρηση) 
και εκμετάλλευση της γρα
πτής πολιτιστικής κληρονο
μιάς 
• Διατήρηση της διαφορο
ποίησης στον γραπτό λόγο 
• Ανταλλαγή και αλλληλο-
γνωριμία των πολιτισμών 
Τόσο το γενικό σκεπτικό 
όσο και τα τέσσερα υποθέ
ματα που προτείνει η οργα
νωτική επιτροπή ως άξονες 
του διαλόγου είναι πολύ 
σημαντικά. 
Η Ένωση Βιβλιοθηκάριων 
εκφράζοντας τη συμφωνία 
της έδωσε στο Υπουργείο 
Πολιτισμού τις θέσεις της 
προσθέτοντας υποθέματα 
για τις βιβλιοθήκες που εί
ναι σημαντικά: 
- Συνεργασία μεταξύ των 
Βιβλιοθηκών για μια κοινή 
πολιτική που θα έχει σαν 
στόχο τη φυσική και λογική 
διασύνδεση της κέντρων 
πληροφόρησης και των βι
βλιοθηκών. 
- Επίλυση του πολυγλωτι-
σμού ώστε να βρεθούν λύ
σεις για εύκολη πρόσβαση 
στους καταλόγους των βι
βλιοθηκών. 
- Πορεία για "δικαίωμα 

., το βιβλίο και n ει 
στην επικοινωνία" που εξασφαλίζεται με υ-
παγωγή των έντονων νομοθετικών διαφο
ρών από τη μια χώρα στην άλλη. 
- Τέλος για μια σωστή επιμόρφωση , οργά
νωση και προώθηση των ανταλλαγών μετα
ξύ των επαγγελματικών βιβλιοθηκάριων. 
Για τον καλύτερο συντονισμό των όιαφό-
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κδοτική παραγωγή 
ρων δραστηριοτήτων και τη σωστή ενημέ
ρωση των φορέων προτείνεται η διοργάνω
ση διεθνούς συνάντησης, η οποίαθα προη
γείται της Συνάντησης των Υπουργών και 
θα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψε-
ων και θα διαμορφώνονται κοινά προ-
γράμματα δράσης. Ι 
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