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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

• Η επιτροπή εκπαίδευσης επεξεργάστηκε και πρότεινε 
με την έγκριση και του Δ.Σ., στο Υπουργείο Παιδείας 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για τη Σχολή Βιβλιο-
θηκονομίας. 
• Η επιτροπή Ειδικών Βιβλιοθηκών, εκτός από το αντικεί
μενο της που την απασχόλησε και την απασχολεί, 
εργάστηκε με πολύ ζήλο Ιούλιο και Αύγουστο για την 
ετοιμασία εισηγήσεων και της εκπροσώπισης γεν ικότερα 
της ένωσης στο Συνέδριο της IFLA, στο οποίο συμμετε ίχε 
πολύ ικανοποιητικά και για την "Ενωση αλλά και γιο τ ΐ ν 

Ελλάδα. 
Ή Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τις Αρμο
διότητες, την Διοίκηση και το προσωπικό των Βιβλιοθηκών 
των Α.Ε.Ι. (Κεντρικών και Τμημάτων), πρότεινε η επιτροπή 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Υπουργείο Παιδείας, μετά 
από την έγκριση και του Δ.Σ. 

Η ψήφιση του παραπάνω Π.Δ. που προβλέπεται από το 
Ν. 1268/82 άρθρο 7 δε έχε ι ακόμη προωθηθεί από το 
Υ.Π.Θ. 

9 Τις εργασίες της έχε ι ολοκληρώσει η επιτροπή των 
Λαϊκών Βιβλιοθηκών όσον αφορά τον καθορισμό του 
Νομικού Πλαισίου, οργάνωσης και λειτουργίας των Λαϊκών 
Βιβλιοθηκών. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής δεν προωθή
θηκε μέσω του Δ.Σ- παραπέρα αλλά παρέμεινε όπως και η 
πρόταση των Ειδικών Βιβλιοθηκών για τις αντίστοιχες 
Βιβλιοθήκες υπό συζήτηση, και αποτελούν μαζύ με τις 
θέσε ις και των άλλων επιτροπών αντικε ίμενο προβληματι
σμού όλων των επιτροπών, του Δ.Σ. και της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, για την άρθρωση της συνολικής πρότασης 
της " Ενωσης για το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Η 
πρόταση ολοκληρωμένη και αφού εγκριθε ί από τη Γ.Σ. του 
σώματος των Βιβλιοθηκάριων θα δοθεί στους αρμόδιους 
φορε ίς . 
Μ Οι επιτροπές: Νομοθεσίας και επαγγελματικής κατοχύ
ρωσης συνέρχονται και όταν υπάρχει λόγος αντιμετωπίζο
ντας κάθε φορά τα παρουσιαζόμενα θέματα. 

a ' Εναν Οδηγό στον οποίο ορίζονται ο ι προδιαγραφές yic 
μια οωστή Βιβλιοδεσία, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν 
οε συνεργασία και με την πρωτοβουλία του Συλλόγου των 
Βιβλιοδετών, η ' Ενωση και ο σύλλογος του προσωπικού 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
9 Συνεργασία επιδιώκεται και επιτυγχάνεται όχι πάντα 
ικανοποιητικά μεταξύ της περιφέρε ιας και της Αθήνας, 
μέσω των εκπροσώπων μας. Μεγαλύτερη συνεργασία 
αναπτύσσεται μεταξύ της Θεσσαλονίκης κυρίως, όπου 
υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας ενεργοποιημένων Βιβλίο 
θηκαριών και μελών της ' Ενωσης. Ά λ λ ο ι λόγοι για τους 
οποίους η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχε ι έντονη παρου
σία είναι η Λειτουργία Σχολής Βιβλιοθηκονομίας, η 
ραγδαία ανάπτυξη Βιβλιοθηκών που συντελε ίτα ι με την 
πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τ έλος γιατί η 
Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτε 
ρη της χώρας. 


