
Γέφυρες νεοελληνικής γλώσσας
Μια σημαντική συνάντηση Ελλήνων και Αμερικανών βιβλιοθηκονόμων στην Αθήνα

Του Η λ ια  Μ α γ κ λ ιν η

Ενα πολύ
σ η μ α ν τι

κό βήμα επιτεύχθηκε το τριήμε
ρο 7-10 Δεκεμβρίου στην προώ
θηση των νεοελληνικών σπου
δών στο εξωτερικό, μέσα από τη 
συνάντηση μεταξύ Ελλήνων και 
Αμερικανών βιβλιοθηκονόμων, 
που οργάνωσε η Γεννάδειθ3 Βι
βλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη του Κο
γκρέσου, των Πανεπιστημίων 
Χάρβαρντ, Πρίνστον, Σινσινάτι, 
Σακραμέντο, Γέιλ κ. ά. συμμετεί
χαν, ενώ από ελληνικήε πλευρά3 
το «παρών» έδωσε, εκτό5 από τη 
Γεννάδειο, η Βιβλιοθήκη m s 
Βουλήε, το Αριστοτέλειο Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκη, το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, τα Πανεπιστήμια 
Kpnxns, Πατρών, η Εθνική Βι
βλιοθήκη, το Ελληνικό Λογοτε
χνικό και Ιστορικό Αρχείο, το 
Μουσείο Μπενάκη, το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσή, το Εθνικό 
Ιδρυμα Ερευνών κ. ά.

Η «Κ» συνομίλησε με ορισμέ- 
vous από t o u s  av0pcimous που 
συμμετείχαν στη συνάντηση 
αυτή και που εδώ και χρόνια 
προετοιμάζουν το έδαφοε για 
την περαιτέρω σύσφιγξη των 
σχέσεων και την ουσιαστική συ
νεργασία ανάμεσα σε ελληνικέε 
και ξένεε βιβλιοθήκε3: τον Χά- 
ρολντ Λάιχ, υπεύθυνο του Ευρω
παϊκού Τμήματο5 m s Βιβλιοθή- 
K ns του Κογκρέσου, τη Ρέα Καρά- 
μπελα-Λέσατζ, υπεύθυνη m s Νεοελ- 
ληνική$ Σειρά$ m s Βιβλιοθήκη του 
Χάρβαρντ και τη διευθύντρια m s 
Γενναδείου, Μαρία Γεωργοπούλου. 
Και οι τρεΐ5 είναι μέλη του Συνδέ
σμου Νεοελληνικών Σπουδών 
(Modem Greek Studies Association) 
που έχει ξεκινήσει το Πρόγραμμα 
Νεοελληνικών Πηγών (Modern 
Greek Resources Project), που ήταν 
άλλωστε και το θέμα m s συνάντη- 
o n s .  «Στόχοε μαε», υπογράμμισε ο 
κ. Λάιχ, «πέρα από την καλύτερη ορ
γάνωση και πληρέστερη ενημέρωση 
των ελληνικών και αμερικανικών βι
βλιοθηκών, η προώθηση των νεοελ
ληνικών (και ελληνικών γενικά)

Η Ρέα Καράμπελα-Λέσατζ, υπεύθυνη της Νεοελληνικής Σειράς της Βιβλιοθήκης του Χάρβαρντ, οΧάροληΛάιχ, υπεύθυνος 
του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσου και η διευθύντρια της Γενναδείου, Μαρία Γεωργοπούλου.

σπουδών στο εξωτερικό, μέσα από 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε πηγέ3, κάτι που σήμε
ρα μαε παρέχει η τεχνολογία». Τον 
σημαντικότατο ρόλο m s «γέφυραε» 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Αμερική α
νέλαβε να φέρει σε πέρα5 η Γεννά- 
08ios Βιβλιοθήκη. «Το ζητούμενο ή
ταν να δούμε ncos θα μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώ
πων που ουσιαστικά θα φέρει σε ά
μεση επαφή t o u s  Ελληνε3 βιβλιοθη- 
K o v o p o u s με συναδέλφουε t o u s  στο 
εξωτερικό», υπογραμμίζει η κ. Γεωρ- 
γοπούλου. «Οι στόχοι μαε είναι μα
κροπρόθεσμοι και μεγαλόπνοοι», 
παρατηρεί η  κ. Καράμπελα-Λέσατζ, 
«γι’ αυτό και προχωράμε βήμα βήμα,

εστιάζονταε παράλληλα και σε τεχνι
κά ζητήματα που πρέπει να επιλύ
σουμε. Λόγω γλώσσαε, οι νεοελληνι- 
κέε σπουδέΞ παραμένουν αποκομμέ- 
νεε από τον πυρήνα m s ακαδημαϊ- 
Kfis otpaipas και αυτό πρέπει να αλ
λάξει κάθοδε γίνονται εκπληκτικέ» 
δουλειέΒ. Από τη στιγμή που ένα5 ε- 
ρευνητήε ή (porrnms στην Αμερική 
θα έχει πρόσβαση, π. χ., στο αρχείο 
m s Γενναδείου ή του Πανεπιστημί
ου m s Kpmns, το σκηνικό των νεο
ελληνικών σπουδών μεταβάλλεται 
δραστικά». Φυσικά, υπάρχουν ακό
μα πολλά άλυτα προβλήματα. Ενα α
πό αυτά είναι η απουσία εθνικού βι
βλιογραφικού οδηγού. «Είναι κάτι 
που λείπει και που θα βοηθούσε πο

λύ έναν ερευνητή από το εξωτερι
κό», τονίζει η κ. Καράμπελα-Λέσατζ. 
Ο δρόμοΞ είναι μακρύ5, αλλά τα θε
μέλια έχουν μπει για έναν ουσιαστι
κό εκσυγχρονισμό των ελληνικών 
βιβλιοθηκών και παράλληλα την α
ναβάθμιση και προώθηση των νεο
ελληνικών σπουδών.

Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν 
σκοπό να συνεχίσουν τη συνεργα
σία to u s  μέσα από εργαστήρια και ε- 
τήσιεε συναντήσει που θα πραγμα
τοποιούνται εναλλάξ σε Ελλάδα και 
Αμερική. Σε ελληνικό έδαφο5 επόμε- 
vos σταθμ05 θα είναι η Κρήτη, ενώ 
όσον αφορά t is  ΗΠΑ, η επόμενη συ
νάντηση θα πραγματοποιηθεί τον 
Οκτώβριο του 2007 στο Γέιλ.


