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Σας καλωσορίζω στην Εναρκτήρια Τελετή του Γ' Συμποσίου 
Βιβλιοθηκονομίας που οργανώνει η Κυπριακή Ένωση Επαγγελματιών 
Βιβλιοθηκαρίων. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και τιμή για μένα να προεδρεύσω στις 
εργασίες του Συμποσίου αυτού, ύστερα από ευγενική πρόσκληση της ΚΕΕΒ. 
Υπόσχομαι να συμβάλω όσο μπορώ στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών 
του. 

Οι οργανωτές του Συμποσίου είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την ευκαιρία 
που δίνουν στα μέλη τους, και σ' άλλους ενδιαφερομένους, να ακούσουν από 
ειδικούς και να συζητήσουν σημαντικές πτυχές από τις σύγχρονες εξελίξεις 
στη βιβλιοθηκονομία. Η επαγγελματική επιμόρφωση των μελών της ΚΕΕΒ, 
στην οποία αποβλέπει η οργάνωση αυτού του συμποσίου θα συμβάλει θετικά 
στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών και της βιβλιοθηκονομίας στην Κύπρο. Οι 
βιβλιοθηκονόμοι επιτελούν σημαντικό έργο στον ευρύτερο κοινωνικό τομέα, 
στον οποίο εργάζονται, γι ' αυτό και η ενημέρωση τους πάνω στις εξελίξεις 
του κλάδου τους, αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή προσπάθεια. 

Οι εμπλουτισμένες, συγχρονισμένες και άρτια επανδρωμένες οργανω
μένες βιβλιοθήκες, αποτελούν σημαντική υποδομή για την αποτελεσματική 
λειτουργία και την πρόοδο σε πολλούς τομείς, της ζωής ενός τόπου. Οι 
βιβλιοθήκες, με τη συστηματική συγκέντρωση έργων που περικλείουν την 
εθνική και την παγκόσμια γνώση ή και άλλη πνευματική δημιουργία, είναι 
δυναμικό όργανο στη διάθεση των ενδιαφερομένων ατόμων και ομάδων 
γιατί οι βιβλιοθήκες μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη μόρφωση ο' 
οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα, στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση 
της εργασίας, στην επιμόρφωση, στη γενικότερη ενημέρωση ή και στην 
απλή ψυχαγωγία των ατόμων. Επίσης σε μερικές μορφές έρευνας η βοήθεια 
των βιβλιοθηκών είναι απαραίτητη. Πολλές βιβλιοθήκες ακόμη φυλάσσουν 
ανεκτίμητους θησαυρούς πνευματικής δημιουργίας με τοπική, εθνική ή 
παγκόσμια σημασία. 

Ειδικότερα, οι καλά οργανωμένες και λειτουργούσες σχολικές βιβλιο
θήκες μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη 
διδασκαλία των διαφόρων θεμάτων του σχολικού προγράμματος. 
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Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να βρουν σ' αυτές μεγάλη ποικιλία 
υλικού, πέρα από τις πληροφορίες που δίνονται στα μαθήματα μέσα στην 
τάξη και στα σχολικά εγχειρίδια. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
μαθητές που δεν έχουν βιβλία στα σπίτια τους. 

Η τεχνική της μελέτης, οι λεγόμενες "δεξιότητες πληροφόρησης1* 
(learning techniques, study skills, Information skills), που θα συμβάλουν στη 
διαδικασία της διαβίου μάθησης, μπορούν να αποκτηθούν στις σχολικές 
βιβλιοθήκες. Σε πολλές χώρες διδάσκονται στους μαθητές, με τη βοήθεια 
των σχολικών βιβλιοθηκών, οι δεξιότητες ν' αναζητούν και να ευρίσκουν τις 
πληροφορίες, να κάνουν την επιλογή των κατάλληλων απ' αυτές για το 
συγκεκριμένο σκοπό, να τις καταγράφουν, να τις εκθέτουν, να καταλήγουν 
σε λογικά συμπεράσματα και γενικεύσεις και να τις παρουσιάζουν σύμφωνα 
με καθιερωμένες πρακτικές. 

Επίσης, σε πολλές χώρες η τόση κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι οι 
σχολικές και οι δημόσιες βιβλιοθήκες να εξελιχθούν σε πολυδύναμα κέντρα 
πληροφόρησης (media centers) που περιλαμβάνουν όχι μόνο βιβλία και 
περιοδικά, αλλά και όλα τα άλλα μέσα που υποβοηθούν την πληροφόρηση και 
τη μάθηση, όπως μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες, δίσκους, διαφάνειες, μικρο-
φίλμς και άλλα σύγχρονα μηχανικά μέσα. 

Στην πιο αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών 
μπορεί σήμερα να συμβάλει η μηχανοποίηση και ο αυτοματισμός των 
διαφόρων εργασιών που γίνονται ο1 αυτές. Κατά την τελευταία δεκαετία οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα άλλα μηχανικά μέσα καταγραφής, παρα
γωγής και μετάδοσης των πληρο- φοριών έχουν εισχωρήσει σε πολλούς 
χώρους εργασίας, και στις βιβλιοθήκες. Η ηλεκτρονική επανάσταση επηρε
άζει ήδη πλατιά τη ζωή μας. Είναι μια πρόκληση των ημερών μας, στην οποία 
τχρέηει να ανταποκριθούμε με γοργό ρυθμό, για να ακολουθήσουμε από 
κοντότα βήματα της προόδου των ανεπτυγμένων χωρών. Τούτο ευρίσκεται 
μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης, και 
προσωπικά του Προέδρου της Δημοκρατίας, για μηχανοργάνωση των υπηρε
σιών, τόσο εκείνων που προσφέρει το κράτος στους πολίτες όσο και εκείνων 
του ιδιωτικού τομέα. 

Το θέμα του Γ' Συμποσίου Βιβλιοθηκονομίας, ο*λυτοματ>ομΐ»ς OTWJ 
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νωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών. 

Το πλούσιο πρόγραμμα των ανακοινώσεων, τις οποίες θα κάνουν 
εκλεκτοί ομιλητές από την Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και την Κύπρο, εγγυάται την 
επιτυχία του Συμποσίου. 

Ας βοηθήσουμε όλοι στην επιτυχία του, για να χαρούμε τα θετικά αποτε
λέσματα του στην εργασία μας και στον τόπο μας γενικότερα. 
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