
27 Ιουνίου 2011 

Ημερίδα: «Προς ένα συνεργατικό σχήμα Κυπριακών Βιβλιοθηκών» 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι καλημέρα σας. 

 Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ένωσης 

Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης, σας καλωσορίζω στην 3η 

Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα, η οποία φέτος, έχει ως θέμα: «Προς ένα 

συνεργατικό σχήμα Κυπριακών Βιβλιοθηκών».  

 Είναι με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς που απευθύνω χαιρετισμό στη 

σημερινή, ετήσια Επιστημονική Ημερίδα της Ένωσης μας, γιατί η 

πραγματοποίηση της αποδεικνύει την ανάγκη να τεθούν επί τάπητος 

ζητήματα που απασχολούν και αφορούν ολόκληρο τον κλάδο των 

βιβλιοθηκών στη χώρα μας. Γιατί αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

συνεύρεσης, ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας.  

 Είναι κοινή πεποίθηση των ανθρώπων ότι η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες της 

συνύπαρξης, της ανάπτυξης και της προόδου. Ειδικότερα δε στα πλαίσια της 

εργασιακής ενασχόλησης, αναδεικνύονται σε ουσιαστικές έννοιες, οι οποίες 

σηματοδοτούν και επηρεάζουν το περιβάλλον και την ενεργό πρακτική  που 

εφαρμόζεται στην καθημερινότητα των οργανισμών μας. Η αμφίδρομη και 

ειλικρινείς επικοινωνία και αλληλεπίδραση, οδηγεί αναπόδραστα στην 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, κάτι που σημαίνει, εν πρώτης, να εργάζεται κανείς με κάποιον 

άλλο για την επίτευξη των κοινών στόχων, αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων 

αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης.   

 Εμείς, ως ΚΕΒΕΠ, ως ο φορέας ο οποίος στεγάζει το σύνολο των 

ανθρώπων που στελεχώνουν τις βιβλιοθήκες (όλων των ειδών και 

κατηγοριών) στην πατρίδα μας, αναγνωρίζουμε και δίνουμε μεγάλη σημασία 

στα κοινά σημεία που ενώνουν τους οργανισμούς μας. Υπάρχουν στόχοι και 

οράματα κοινά, γι’ αυτό η συνεργασία αποτελεί τη μοναδική ίσως οδό. 



Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να πορευτούμε συνεργαζόμενοι, ώστε να 

αντιμετωπίσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις προκλήσεις της 

εποχής μας.  

 Ως ΚΕΒΕΠ λοιπόν, έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη ύπαρξης μιας 

στενότερης συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών στην Κύπρο. Αυτή η 

συνεργασία μπορεί να επέλθει με την δημιουργία ενός φορέα, ο οποίος θα 

ενώνει τις δυνάμεις του χώρου, χωρίς ωστόσο να αφαιρεί από αυτούς την 

ανεξαρτησία τους και το σκοπό της ύπαρξης τους. Η συνένωση αυτή αφορά 

βεβαίως, το σύνολο των βιβλιοθηκών που λειτουργούν στη χώρα μας, 

ακαδημαϊκές δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, την κυπριακή 

βιβλιοθήκη, λαϊκές, δημοτικές, ειδικές κ.α. Ως εκ τούτου, η σημερινή 

Επιστημονική Ημερίδα αναμένεται να προσδώσει, πέραν των άλλων, την 

προοπτική ανάπτυξης στενότερης και ουσιαστικότερης συνεργασίας μεταξύ 

των κυπριακών βιβλιοθηκών.  

 Συνεπώς, θεωρούμε ότι έχει επέλθει το πλήρωμα του χρόνου και πως 

αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τη δημιουργία μιας Κυπριακής 

Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών (Cyprus National Library Consortium). Η ΚΕΒΕΠ, 

ως ανεξάρτητο όργανο, πιστεύει στη δημιουργία της κοινοπραξίας, η οποία 

θα βελτιστοποιήσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται, από το σύνολο των 

στελεχών των βιβλιοθηκών, ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς το 

κοινό ν’ αναβαθμιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 Οι κοινοί  στόχοι απαιτούν κοινή δράση. Οφείλουμε λοιπόν, όλοι, ως 

σύμμαχοι, συνεργαζόμενοι, ασκώντας εποικοδομητική συζήτηση, 

ανταλλάσσοντας απόψεις και παραθέτοντας ουσιαστικές και τεκμηριωμένες 

προτάσεις, να χαράξουμε κοινές πολιτικές και να οδεύσουμε προς τα εμπρός 

με στόχο να καταστήσουμε τις βιβλιοθήκες μας πραγματικούς πυρήνες 

γνώσης και πληροφορίας, προσβάσιμες προς όλους τους πολίτες. 

 Κάθε βιβλιοθήκη καλείται να διαδραματίσει τον ιδιαίτερο ουσιαστικό της 

ρόλο. Ένα ρόλο διαφορετικό για την κάθε μία. Όμως στο σύνολο, ως 



οργανισμοί, συμμετέχουμε στην εκπαιδευτική, πολιτιστική, οικονομική ακόμα 

και πολιτική ανάπτυξη της χώρας. Συνεπώς, η κάθε βιβλιοθήκη, με τις 

ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές της ανάγκες, μέσα από τη διαφορετικότητα 

της, αναλαμβάνει το δικό της σημαντικό μερίδιο ευθύνης (μικρό ή μεγάλο) 

έναντι αυτής της προοπτικής.  

 Ως εκ τούτου, η δημιουργία μιας κοινοπραξίας των βιβλιοθηκών μπορεί 

όχι μόνο να θέσει τα κοινά πρότυπα που εφαρμόζονται και ακολουθούνται 

στο εξωτερικό, αλλά μέσα από τη συλλογική σκέψη, την αλληλόδραση και 

την αλληλεπίδραση να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα και καινοτόμους 

τρόπους λειτουργίας των βιβλιοθηκών μας.  

 Επιπλέον, σε περίοδο ύφεσης των οικονομικών δυνατοτήτων, είναι 

προφανές ότι η ύπαρξη της κοινοπραξίας θα εξοικονομήσει πολύτιμους 

οικονομικούς πόρους εξασφαλίζοντας τα μέγιστα στους οργανισμούς μας.  

 Στα κατεχόμενα εδάφη της χώρας μας προετοιμάζονται ήδη παρόμοιες 

κινήσεις. Συνεπώς, μια τέτοια κίνηση, της δημιουργίας κυπριακής 

κοινοπραξίας λαμβάνει και πολιτικό χαρακτήρα, εφόσον θα διευκολυνθεί η 

χάραξη κοινής πολιτικής και η κοινή εκπροσώπηση της Κύπρου, έναντι των 

μεγάλων εκδοτών και προμηθευτών ηλεκτρονικού αλλά και έντυπου υλικού 

στο εξωτερικό.  

 Κάποια, πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση των συνεργατικών 

δράσεων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Και είναι με χαρά που το 

σημειώνουμε αυτό. Ενδεικτικά αναφέρω τη σύσταση του Σ.Κ.Α.Β. 

(Συνδέσμου Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), τη δημιουργία του 

Σ.Κ.Κ.Β. (Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών), αλλά και την 

προσπάθεια δημιουργίας του Δικτύου Διαδανεισμού Κυπριακών 

Βιβλιοθηκών. Ακόμα, την κάλυψη κοινών αναγκών σχετικά με θέματα 

ανάπτυξης συλλογών, κοινές διαπραγματεύσεις για πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, 

βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικών βιβλίων κ.α.).  



Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερο, περιγράφοντας δράσεις και 

τρόπους συνεργασίας. Εξάλλου είμαι σίγουρη ότι, οι ομιλητές μας, μέσα από 

τις εισηγήσεις τους, θα αναδείξουν και θα ξεκαθαρίσουν τα θέματα, δίνοντας 

απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απασχολούν.  

Στις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους, είμαι βέβαιη ότι, αφενός, θα 

παρουσιαστούν εμπειρίες και απόψεις σχετικές με συνεργατικές δράσεις που 

ακολουθούνται στο χώρο των βιβλιοθηκών στην Κύπρο και το εξωτερικό, και 

αφετέρου, θα φωτίσουν τα βήματα ώστε συντονισμένα να καταστεί αυτό η 

καθημερινή μας πρακτική.  

 Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θα ήθελα να επαναλάβω την ανάγκη για 

χάραξη κοινής πορείας, για την επίτευξη των στόχων μας ως οργανισμοί.   

 Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές για τα όσα 

ενδιαφέροντα αναμένεται να μας παρουσιάσουν. Επίσης, ευχαριστώ 

ολόψυχα τους συνάδελφους στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχουν συμβάλει 

στη διοργάνωση της ημερίδας. Ακόμα, ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για την ευγενή παραχώρηση της αίθουσας.  

Ευχαριστώ,  

Εκ μέρους του ΔΣ της ΚΕΒΕΠ 

Έλενα Θεμιστοκλέους (Αντιπρόεδρος) 

 


