
Συμπεράσματα,όπως παρουοιάοτηκαν οτην ( 
Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων απο την ) 
Ιωάννα Πολυδώρου, που συμμετείχε στο 
συνέδριο. ι 

Συμπεράσματα από το συνέδριο της ι 
IFLA τον αυγουστο '83 στο Μόναχο θα ι 
μπορούσαν να θεωρηθούν οι ίδιες αποφά
σεις του συνεδρίου, όπως ακολουθούν ι 
περιληπτικά: 

• Τα τρία μεγάλα προγράμματα της ι 
IFLA: ( 
α. UBC 
β. UAP \ 
γ. International Mark, ι 

που ήδη υπάρχουν και είναι βασικά Ϊ 
στοιχεία επαγγελματικού περιεχομένου, ι 
να συνεχιστούν (και με την προώθηση των ι 
σχετικών Stanciarcis, κατάλληλης επιμόρ- ( 
φωσης) και προστεθούν προγράμματα για: ( 
1. την προώθηση της Βιβλιοθηκονομίας ( 
στον 3ο κόσμο. ( 

• • • • Θέματα • • • • 

49ο συνέδριο IFLA 
Οι βιβλιοθήκες στον 

στο γράψιμο με τη γλώσσα των εικόνων, 
(ρησιμοποιωντας τη νέα τεχνολογία. 

• Στις βιβλιοθήκες για το γενικό 
(οινό να φροντίσουν οι Σχολές βιβλιοθη-
(ονομίας να διδάσκουν σχετικά με τα 
τροβλήματα ανάπηρων. 

• Στο τμήμα της βιβλιογραφίας να 
τροωθηθούν οι Εθνικές βιβλιογραφίες. 

• Στο τμήμα συλλογής και υπηρεσιών 
1 Unesco να βοηθήσει οικονομικά για τα 
σπάνια και πολύτιμα βιβλία. 

• Στο τμήμα εκπαίδευσης και έρευ-
/ας να συνεργάζονται οι IFLA-FID-ICA σε 
τρογραμματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, 
τροσαρμοσμενα στις ειδικές ανάγκες (κα
τάλληλα curricula και management) για 
την δημιουργία ειδικών της πληροφόρη
σης και βιβλιοθηκάριων και για να ενημε
ρώνονται οι κοινότητες για το ρόλο τους 
JTO να προβάλλουν τις πηγές πληροφόρη
σης. 

2. την διάσωση/συντήρηση των συλλόγων · Στο τμήμα της θεωρίας και Ε-
3. τη διακίνηση των δεδομένων και τα ρευνας για τις βιβλιοθήκες να γίνεται 
προβλήματα της ανταλλαγής τους προσπάθεια για εναρμόνιση σε διεθνές ε-

• Η νέα τεχνολογία να χρησιμοποιη- πίπεδο και σε θέματα τεχνολογίας. 
θεί για μια διασταυρωμένη δραστηριότητα • Για τις βιβλιοθηκονομικές εκδό-
των τμημάτων και να προσδιοριστεί η σεις να δίνονται οδηγίες στους έκδοτες 
τεχνολογία της Πληροφόρησης. των βιβλιοθηκονομιών δημοσιευμάτων 

• Να υιοθετηθεί νέα στρατηγική για και ειδικά σ' εκείνους των χωρών που 
να βελτιωθούν τα Οικονομικά της IFLA. αναπτύσσονται. 

• Να συμπαραστέκεται η IFLA στις • Η IFLA να ζητήσει απο την Unesco 
περιπτώσεις που θίγονται τα ανθρώπινα να εξακολουθήσει την έκδοση του περιοδι-
δικαιώματα συναδέλφων. κου της για τις βιβλιοθήκες παρ' ολη την 

• Να περιοριστούν τα τέλη εισάγω- i 
γης· 

• Οι Ενώσεις Βιβλιοθηκάριων να ι 
συνιστούν έντονα στις κυβερνήσεις σχετι

ΐλλειψη χρημάτων. 
Όμως θα μπορούσε κανείς να παρου

σιάσει σαν συμπεράσματα και τα επόμενα: 
1. Η πληροφόρηση αντιμετωπίζεται 

κά θέματα. σαν εμπόρευμα* καλείται λοιπόν η νέα 
• Ομάδα εργασίας θα φροντίσει για τεχνολογία να διευκολύνει την παράγωγη 

τη δημιουργία κοινών standards για τη ι 
διακίνηση των δεδομένων. ( 

• Στις ειδικές βιβλιοθήκες να 
δοθούν ειδικά χρηματικά ποσά (για ομιλη- ( 
τες). \ 

• Στις βιβλιοθήκες των τεχνών να ( 
εκπαιδεύονται οι χρήστες στο διάβασμα η ( 

Γης, τη διάθεση και την χρησιμοποίηση της 
σε διεθνές επίπεδο. 

2. Οι αναπτυγμένες χώρες στην 
ιναγκη να γίνει δυνατή η πρόσβαση στις ξέ-
/ες πηγές ενδιαφέρονται να προαχθούν τα 
συστήματα πληροφόρησης για να γεφυρω
θεί το χάσμα που δημιουργείται στη ροη 

(21 αυγ. 27 αυγ. 1983) 
τεχνολογικό μας κόσμο 

της πληροφόρησης απο τα ελαττωματικό 
συστήματα των άλλων χωρών. 

3. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πιέζο
νται να καλύπτουν ανάγκες σε δυο επίπεδα: 
α. στο επίπεδο των παραδοσιακών ανα
γκών τους. 
β. στο επίπεδο αυξημένων απαιτήσεων 
στην επικοινωνία τους με τις αναπτυγμέ
νες χώρες. 

4. Οι διεθνείς σύμβουλοι σε προ
βλήματα αυτοματισμού ιδιαίτερα θα εξα
κολουθήσουν να προσκαλούνται απο τις 
χώρες που αναπτύσσονται οσο αυτές δεν 
αντιμετωπίζουν την οργάνωση και λει
τουργία των συστημάτων πληροφόρησης 
με την κοινή συνεργασία όλων των φορέ
ων και σε ολα τα επίπεδα, όσο τείνουν να 
αγνοούν η και να χρησιμοποιούν αντιοικο
νομικά τους αυτόχθονες και να καταφεύ
γουν σε αλλοδαπούς ειδικούς. 

Οι προσπάθειες όλων μας σ' αυτή την 
κατεύθυνση σίγουρα θα περιορίσουν τις 
ελλείψεις στα συστήματα πληροφόρησης 
και θα βελτιώσουν την επικοινωνία μας σε 
ζητήματα πληροφόρησης με όλες τις 
χώρες και με καινούργιες σχέσεις. 

Ιωάννα Πολυδώρου 

Η συν. Ι. Πολυδώρου εργάζεται στη Βιβλιο
θήκη της ΑΣΟΕΕ. 
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