
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και η αξιοποίηση των 
πηγών πληροφόρησης είναι σήμερα θέμα μεγάλης σημασίας σ* όλες 
τις χώρες του κόσμου. Οι Δημόσιες βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν 
πιεστικές ανάγκες να ικανοποιήσουν τις προκλήσεις της τεχνολο
γικής εξέλιξης. 
Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων σε όλο το φάσμα της 
ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ολοφάνερη. 
Δεν είναι δυνατό πλέον να επιδιώκουμε ανάπτυξη σε οποιοδήποτε 
κοινωνικοοικονομικό τομέα χωρίς να μελετήσουμε σοβαρά τα 
θέματα που αφορούν τη δημιουργία αποδοτικών πληροφοριακών 
συστημάτων και αξιοποίηση των πόρων πληροφόρησης. 
Ένα πιεστικό ερώτημα για όλες τις Κυβερνήσεις σήμερα είναι πώς 
να κατασκευάσουν αποδοτικούς μηχανισμούς για την κινητοποίηση 
και αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Κι αυτό μπορεί να γίνει με την 
εισαγωγή και χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας και τη 
δημιουργία ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων. 
Είναι γεγονός ότι η παραγωγή, επεξεργασία, εκσυγχρονισμός και 
διάδοση των πληροφοριών προκαλεί μεγάλο κόστος στην κάθε 
Κυβέρνηση. 
Όμως είναι επίσης γεγονός ότι: 
1) Πληροφορίες και γνώσεις που δεν είναι διαθέσιμες είναι δυνατό 

να στοιχίσουν μεγάλα ποσά. 
2) Πληροφορίες και γνώσεις που υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιού

νται μπορεί πάλιν να προκαλέσουν απώλεια μεγάλων ποσών και 
3) Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν σήμερα και θ* αποτε

λούν στο μέλλον βασικές προϋποθέσεις για εθνική ανάπτυξη. 
Σήμερα η συνεργασία και η συνεταιρική χρήση των πηγών πληροφό
ρησης είναι θέμα μεγάλης σπουδαιότητας και η πορεία προς αυτή 
την εξέλιξη είναι από τα πλέον επείγοντα έργα για τις κυβερνήσεις. 
Εισερχόμαστε στην Ευρώπη και όλες οι ενέργειες και τα προγράμ
ματα μας πρέπει να υποβοηθούν αυτή την πορεία μας. 
Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται οι εργασίες δυο σημαντικών εκδη
λώσεων που οργάνωσε η ΚΕΕΒ για τη θεωρητική και πρακτική 
επιμόρφωση των βιβλιοθηκάριων σε θέματα ανάπτυξης πληροφο
ριακών συστημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το 3ο Συμπόσιο Βιβλιοθηκονομίας 
με θέμα: "Αυτοματισμός στις Βιβλιοθήκες". Λευκωσία 8 Απριλίου 
1989 και 1 \J\J\J ) ι Ί ·_ *1 

Στο δεύτερο μέρος δίνονται ομιλίες που έγιναν στο Επιμορφωτικό 
Πρόγραμμα με θέμα: "Μηχανοργάνωση Βιβλιοθηκών Δημοσίων 
Οργανισμών". Λευκωσία 1-4 Ιουνίου 1990 
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