
Κήρυξη των Εργασιών του Συμποσίου από τον 
Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Χριστοφίδη 

Λόγω απρόοπτου κωλύματος ο Υπουργός Παιδείας δεν μπόρεσε να πα
ραστεί και ανέθεσε στον κ. Γιάννη Κατσούρη, Μορφωτικό Λειτουργό Α' 
να διαβάσει την ομιλία του. 

Η ιστορία της ανθρωπότητας αρχίζει ουσιαστικά με τη γραφή. Με το 
γραπτό λόγο ο άνθρωπος αποτυπώνει μέσα στο βιβλίο και αθανατίζει για 
τους συνανθρώπους του το κάθε πνευματικό γεγονός και την κάθε 
πνευματική δημιουργία. Έτσι το βιβλίο που φώτισε τα ανθρώπινα βήματα 
από τα σπήλαια των προγόνων στον πολιτισμό του 20ου αιώνα ήταν και 
θα είναι στο διηνεκές το βασικότερο παιδευτικό όργανο και το κυριότερο 
εργαλείο στην ατέλειωτη πορεία της παιδείας για την απελευθέρωση και 
τελείωση του ανθρώπου. Γ ι 'αυτό και η πολιτεία αποδίδει μεγάλη σπου
δαιότητα στην ίδρυση και λειτουργία καλά οργανωμένων βιβλιοθηκών όλων 
των τύπων με στενή μάλιστα διασύνδεση μεταξύ τους, διότι έτσι θα προ
σφέρονται στους νέους αλλά και στους ενήλικες τα καλό βιβλία και τα 
άλλα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης μέσα από τα οποία θα επικοινωνούν 
με τους εργάτες του πνεύματος και της τέχνης όλων των εποχών για να 
γνωρίζουν τη σοφία τους ν'αναπτύσσουν τη λογικότητα τους, να δημι
ουργούν κριτικό και ερευνητικό πνεύμα και να βιώνουν τον πολιτισμό 
ώστε να εξελίσσονται σε φορείς πολιτιστικής δημιουργικότητας όσο το 
δυνατό πιο πολλά άτομα και κοινωνικές ομάδες. Μ αυτό το πνεύμα το 
Υπουργείο Παιδείας προωθεί την ανάπτυξη και διάδοση του βιβλίου με τα 
κρατικά βραβεία για τα καλύτερα βιβλία, με την αγορά, την έκδοση ή την 
επιχορήγηση εκδόσεως βιβλίων και περιοδικών, τις εκθέσεις βιβλίων και 
περιοδικών και τέλος με την προώθηση, δημιουργία και ανάπτυξη καλά 
οργανωμένων βιβλιοθηκών τόοο στην εκπαίδευση όσο και στο γενικότερο 
κοινωνικό σύνολο. 

Εκτός από την ιδιαίτερη βιβλιοθήκη του κάθε σχολείου, και τις Κοι
νοτικές και Περιοδεύουσες Βιβλιοθήκες που δημιούργησε συντηρεί και 
εμπλουτίζει το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει επιπλέον οικονομική και τε
χνική βοήθεια στις βιβλιοθήκες των πόλεων και κωμοπόλεων και συντηρεί 
εξ 'ολοκλήρου την Κυπριακή και Δημόσια Βιβλιοθήκη για την εξέλιξη της 
οποίας θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Μαζί και πέρα από όσα έγιναν και γί
νονται μέσα στα πλαίσια του έκτακτου σχεδίου οικονομικής δράσεως 
1987 -1991 θα προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών με 
αξιοποίηση των εκθέσεων των ειδικών και ξένων εμπειρογνωμόνων που 
μελετώνται και ήδη λαμβάνονται υπόψη. 

Ανάμεσα σε άλλα μέτρα αποφασίστηκε ήδη από το Υπουργικό Συμ
βούλιο η ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία πολιτιστικού κέντρου το οποίο 
μαζί με την Κρατική Πινακοθήκη και αίθουσα πολλαπλής χρήσεως θα πε-
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ριλαμβάνει και την Κρατική Βιβλιοθήκη. Τη λειτουργία αυτής της βιβλιοθή
κης που θα οργανωθεί με όλα τα δεδομένα και μέσα της σύγχρονης βι
βλιοθηκονομίας οε οργανική διααύνδεση και αλληλοσυμπλήρωση με τα 
άλλα προγράμματα και δραστηριότητες του πολιτιστικού αυτού κέντρου 
θα υπηρετεί τους μόνιμους στόχους της πολιτιστικής μας αναπτύξεως 
και θα συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση τόσο της Εθνικής ταυτότη
τας μας όσο και της κρατικής υποστάσεως της Κύπρου. Αναφέρω σχετικά 
ότι ήδη υπάρχει ενώπιον της Βουλής για έγκριση νομοσχέδιο για την 
ίδρυση και λειτουργία ιης Κρατικής Βιβλιοθήκης η οποία θ'αποτελεί το 
βιβλιογραφικό κέντρο της Κύπρου. Με την έγκριση του νομοσχεδίου αυ
τού θα τεθούν συγχρόνως οι βάσεις για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου 
δικτύου επικοινωνίας για την αύξηση των προσβάσεων στις πηγές που πε
ριέχουν οι βιβλιοθήκες της Κύπρου και για τη δημιουργία συστήματος βι
βλιοθηκών για ισορροπημένη εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της Κύ
πρου. Θα συμβάλει ακόμη ο νέος νόμος στην ενθάρρυνση βιβλιογραφικών 
και πληροφοριακών υπηρεσιών, για ενίσχυση των κυπριακών μελετών και 
στην ανάπτυξη του γενικού προγράμματος για τη συντήρηση των πηγών 
ώστε να διασφαλισθεί ότι οι συλλογές των βιβλιοθηκών μας να είναι στη 
διάθεση της σημερινής γενιάς αλλά και των επερχόμενων γενεών. 

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που πήρε και παίρνει η πολι
τεία για ν ανταποκριθεί στις προκλήσεις των νέων καιρών διότι με τις ρα
γδαίες εξελίξεις και τη διαρκή έκρηξη των πληροφοριών και των γνώσεων 
στην εποχή μας προβάλλει ως επιτακτική αναγκαιότητα η άμεση, χωρίς 
καθυστερήσεις και εμπόδια, εξασφάλιση και διάθεση σόλα τα μέλη της 
κοινωνίας των πληροφοριών και γνώσεων που είναι ζωτικές για την πολι
τιστική. οικονομική και επιστημονική δραστηριότητα αν θέλουμε να επι
τυγχάνεται πλήρης κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. 

Για ν'ανταποκρίνονται οι βιβλιοθήκες στις ολοένα αυξανόμενες απαι
τήσεις του ρόλου τους πρέπει αφ ενός να έχουν προσωπικό άρτια κα
ταρτισμένο στην οργάνωση των πηγών που αποτελούνται σήμερα από τό
σα πολλά και ποικιλόμορφα πληροφοριακά είδη και αφ ετέρου να είναι 
όλες οι βιβλιοθήκες λειτουργικά διασυνδεμένες σε ενιαίο δίκτυο για αλ
ληλοσυμπλήρωση και αλληλοδανεισμό. 

Προς το σκοπό της επανδρώσεως των βιβλιοθηκών και των περιφε
ρειακών πολιτιστικών κέντρων με κατάλληλο προσωπικό έχουν ληφθεί ήδη 
κατ'αρχή αποφάσεις από αρμόδια υπουργική επιτροπή. Προς την κατεύ
θυνση υλοποιήσεως των ως άνω προϋποθέσεων αναμένεται να συμβάλουν 
όπως διαφαίνεται από τα θέματα τους οι συζητήσεις, οι εισηγήσεις και τα 
πόρισμα του παρόντος συμποσίου, τα οποία το Υπουργείο αναμένει με 
ζωηρό ενδιαφέρον, έτοιμο όπως πάντα να τα αξιοποιήσει μέσα στα πλαί
σια της αύξουσας προσπάθειας του για συνεχή αναβάθμιση της πολιτιστι
κής ζωής της Κύπρου που αποτελεί βασική παράμετρο της ευρύτερης 
κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως. Γι "αυτό συγχαίροντας την Κυπριακή 



Ένωση Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων για την οργάνωση αυτού του 
ποσίου κηρύσσω με χαρά την έναρξη των εργαοιών του και εύχομαι 
ρη ευόδωση των σκοπών του. 

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον Εντιμο Υπουργό Παιδείας και 
τοούρη για το χαιρετισμό. 

Εδώ φθάσαμε στο τέλος ι 
ποσίου. Σας προσκαλούμε για ι 
μαστέ πίσω στις 10 η ώρα για 
ου με το δεύτερο μέρος. 
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rou πρώτου μέρους των εργασιών 
ίνα καφέ, ένα διάλειμμα 15 λεπτών 
να συνεχίσουμε τις εργασίες του 
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