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Αγαπητοί προσκεκλημένοι μας
φίλοι και συνάδελφοι σύνεδροι,
Νοιώθω πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση αυτή τη στιγμή
που βρίσκομαι σ' αυτό το βήμα για να σας καλωσορίσω στο 3ο
Συμπόσιο Βιβλιοθηκονομίας γιατί τα τόσο πενιχρά μέσα που διαθέτει
η Ενωση μας καθιστούν την οργάνωση τέτοιων σοβαρών εκδηλώ
σεων τόσο δύσκολη υπόθεση που συνεχώς νοιώθουμε καρδιοχτύπι
από φόβο μήπως κάτι δεν πάει καλά κι' αποτύχουμε στο στόχο μας.
Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πραγματοποίηση τέτοιων
συνεδρίων γιατί με αυτά δημιουργείται η ευκαιρία ν' αναλυθούν με
σοβαρότητα σφαιρικά όλες οι πτυχές του θέματος στο οποίο αφιερώ
νεται το κάθε συμπόσιο.
Άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη σχέση με τις βιβλιοθήκες ή επηρεά
ζουν άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη τους κατά οποιοδήποτε τρόπο,
προσκαλούνται να πάρουν μέρος στις εργασίες των συμποσίων
αυτών με ανακοινώσεις, παρεμβάσεις και έκφραση θέσεων και
απόψεων από τη δική τους οπτική γωνιά. Στο τέλος κάθε συμποσίου
συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το θέμα, αξιολο
γούνται και τελικά διαμορφώνονται σε εισηγήσεις που απευθύνονται
όπου πρέπει για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για βελτίωση της
*φ$6&α&7|φ &Wi&jQiua&fH&WiXj® ζ?^,χνν^ν^έκ&ι£ίι£1χί&? <τ&ν<5ίί7$ΛΓ~
σιών που προσφέρουν
στο κοινό τους. Ι ο πρώτο συμπόσιο που
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Βιβλιοθηκονομία στην Κύπρο σήμερα". Αυτό αποτελούσε μια πρώτη
γενική ενημέρωση για την κατάσταση που βρίσκονται OL βιβλιοθήκες
μας, τη δυναμικότητα και τα προβλήματα τους, το εύρος και την
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Το θέμα του
δεύτερου συμποσίου "Σχολικές Βιβλιοθήκες στην Κύπρο σήμερα"
που έγινε πέρσι ήταν αφιερωμένο στις σχολικές βιβλιοθήκες που
αποτελούν την πλειονότητα των Κυπριακών βιβλιοθηκών. Όπως
φάνηκε η επιτυχία και των δύο συμποσίων ήταν αρκετά ικανοποιητική.
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Πρώτον εξήραν το δημιουργικό ρόλο που μπορούν να διαδραματί
σουν οι βιβλιοθήκες στη ζωή της σύγχρονης Κυπριακής κοινωνίας και
δεύτερο έφεραν στην επιφάνεια και ανάλυσαν με λεπτομέρεια τα
προβλήματα που ταλαιπωρούν τις βιβλιοθήκες και τις κρατούν
υποτονικές και ανίκανες να επιτελέσουν το έργο για το οποίο προο
ρίζονται. Με τη μετασυνεδριακή δουλειά που έγινε μπορούμε να
πούμε, χωρίς να υπερβάλλουμε, πως αυξήθηκε σημαντικά το ενδια
φέρον των ιθυνόντων αλλά και του κοινού γύρω από τις βιβλιοθήκες.
Δημιουργήθηκε τώρα ένα πιο ευνοϊκό κλίμα που επηρεάζει θετικά
την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών αλλά και τη μεγαλύτερη χρήση τους
από το κοινό.
Αρκετά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η οργάνωση
της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, η δημιουργία της βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου της Κύπρου, η ανάπτυξη των σχολικών βιβλιοθηκών
και η επέκταση του ρόλου τους πέρα από τη στενή έννοια της
σχολικής κοινότητας με στόχο πάντα την ισχυρότερη σύνδεση του
σχολείου με τον κοινωνικό του περίγυρο, ο εμπλουτισμός και η αρτιό
τερη οργάνωση των βιβλιοθηκών των πόλεων και των μεγάλων
αστικών κέντρων, η καλύτερη εξυπηρέτηση της υπαίθρου με κοινο
τικές και περιοδεύουσες βιβλιοθήκες, η δημιουργία βιβλιοθήκης, ή
εκεί όπου υπάρχει η καλύτερη οργάνωση της, σε κάθε υπουργείο ή
μεγάλο τμήμα της Κρατικής Υπηρεσίας, καθώς και η οργάνωση σεμι
ναρίων για την εκπαίδευση των βιβλιοθηκάριων. Πιστεύουμε πως
αυτά τα συμπόσια αλλά και η όλη δραστηριότητα της ΚΕΕΒ έδωσε το
έναυσμα και επιτάχυνε το βήμα των εξελίξεων που αναφέραμε πιο
πάνω. Ελπίζουμε πως στα επόμενα λίγα χρόνια & αρχίσουν να φαίνο
νται ακόμη περισσότερο τα ευεργετικά αποτελέσματα τους.
Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή-αρχή.
Το θέμα του φετινού συμποσίου είναι "Αυτοματισμός στις βιβλιο
θήκες". Η επιλογή του θέματος ήλθε σαν ανάγκη που προβάλλεται
άμεση από το γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες, βλέποντας τις μεγάλες
δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική στον τομέα της οργά
νωσης, επεξεργασίας και ανεύρεσης των πληροφοριών, άρχισαν να
χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την αυτοματοποίηση
των διαφόρων λειτουργιών τους.
Μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη είναι συνετό να προϋπάρξει η
αναγκαία εκπαίδευση των βιβλιοθηκάριων πάνω στις πολλαπλές
εφαρμογές της νέας τεχνολογίας στις βιβλιοθήκες και στα κατάλ
ληλα προγράμματα μηχανογράφησης που πρέπει να
χρησιμοποιήσουν. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος οι βιβλιοθήκες
είτε να προχωρούν με τον αργό παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης είτε
εφαρμόζοντας τη νέα τεχνολογία κατά πρόχειρο τρόπο να υποστούν
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το πάθημα του Πύργου της Βαβέλ με σίγουρα καταστρεπτικά αποτε
λέσματα. Αν όμως το παρελθόν είναι πρόλογος του μέλλοντος, τότε
είναι σίγουρο πως θα προχωρήσουμε με συνεχή εξέλιξη προς τη
βιβλιοθήκη του 2000. Η διαδικασία αποθήκευσης των πληροφοριών
βαθμιαία αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Οι βιβλιοθήκες είναι σίγουρο
πως θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν όπως το ίδιο θα ενδυναμώσουν
και τα ιδανικά της χρήσης βιβλιοθηκών.
Για να είμαστε μέσα στο πνεύμα της εποχής πρέπει να δεχτούμε
πως βιβλιοθηκάριοι και βιβλιοθήκες θα κινούνται ολοένα και περισσό
τερο προς αυτές τις "νέες" κατευθύνσεις, ενσο>ματώνοντας τη νέα
γνώση, επαναξιολογώντας παραδοσιακές προσεγγίσεις και υιοθετώ
ντας νέες λύσεις στα μακροχρόνια προβλήματα τα οποία υπό το φως
των αλλαγών και των επειγουσών αναγκών, ξαφνικά ξεσηκώνουν
φωνές με μεγαλύτερη κριτική διάθεση παρά οποτεδήποτε προηγού
μενα. Οι πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών μας έχουν αναλυθεί
και το μέλλον θα κινείται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Οι βιβλιοθηκά
ριοι που θα κληθούν να οδηγήσουν αυτή την κούρσα πρέπει να είναι
καλά προετοιμασμένοι και καλά προσγειωμένοι στις αρχές και τη
θεωρία της υπηρεσίας βιβλιοθηκών, αν πρόκειται να ανταποκριθούν
με επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών μας.
Κύριε Υπουργέ της Παιδείας,
Ερμηνεύουμε την πρόθυμη ανταπόκριση σας να θέσετε το
συμπόσιο αυτό υπό την αιγίδα σας και να βρίσκεσθε σήμερα τέτοια
ώρα, κατ' ευθεία από το αεροδρόμιο, εδώ μαζί μας για να κηρύξετε
την έναρξη των εργασιών του, σαν πηγαίο ενδιαφέρον, δικό σας
αλλά και της Κυβέρνησης για τη σωστή ενημέρωση και αντϊκρυση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες.
Η αρθρόα συμμετοχή των βιβλιοθηκάριων δηλώνει τις ανησυχίες
τους αλλά και το ενδιαφέρον τους να πληροφορηθούν και να εκπαι
δευτούν σωστά πάνω στη χρήση της νέας τεχνολογίας για
αυτοματισμό'των βιβλιοθηκονομιών λειτουργιών.
Η παρουσία ακόμη στο συμπόσιο Βουλευτών και Εκπροσώπων
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων μας αφήνει οπωσδή
ποτε ευχαριστημένους και μας δίνει ελπίδες πως με τα μηνύματα που
θα πάρουν <f αυτή την αίθουσα θα μπορέσουν να διαμορφώσουν
σωστές γνώμες και να προωθήσουν ορθολογικές λύσεις στα άλυτα
ως τώρα προβλήματα που ταλαιπωρούν τις βιβλιοθήκες και
φράσσουν το δρόμο προς την ανάπτυξη τους.
Ομολογουμένως το κύρος του φετινού συμποσίου επαυξάνεται με
τη συμμετοχή των εξαίρετων συναδέλφων βιβλιοθηκονόμων από την
Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι αναμενόμενες
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με ξεχωριστό ενδιαφέρον ανακοινώσεις τους σίγουρα θα δώσουν μια
νέα διάσταση στις εργασίες του.
Με εξίσου ζωηρό ενδιαφέρον αναμένονται και οι εισηγήσεις των
Κυπρίων συναδέλφων που είχαν την καλωσύνη και το ενδιαφέρον να
εργασθούν για το συμπόσιο αυτό. Η πολύχρονη πείρα τους και η
πλατιά γνώση τους σε θέματα μηχανοργάνωσης αποτελούν εχέγγυο
της υψηλής ποιότητας που θα επικρατήσει καθ* όλη τη διάρκεια των
εργασιών αυτού του συμποσίου.
Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά όλους τους εισηγητές και μέσω τους
ευχαριστούμε τα ιδρύματα που βοήθησαν στην παρουσία τους στο
σημερινό συμπόσιο.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φετινού συμποσίου είναι η
παρουσίαση ειδικών εκθέσεων που έχουν μεγάλη επαγγελματική
χρησιμότητα. Αυτές είναι:
α) "Εκθεση Η.Υ, τυπομηχανών και επίδειξη προγραμμάτων μηχα
νοργάνωσης βιβλιοθήκης, και
β) Έκθεση βιβλίων αυτοματισμού βιβλιοθηκών
Με θέρμη ευχαριστούμε την Εταιρεία Datacom του κ. Αντη
Χατζηβασιλείου που είχε την ευγενή καλωσύνη να οργανώσει για το
συμπόσιο μας την έκθεση Η.Υ και ιδιαίτερα για τη γενναιόδωρη
προσφορά της ενός Η.Υ στην ΚΕΕΒ.
Ευχαριστούμε επίσης τη Γενική Γραμματεία της ΠΑΣΥΔΥ που
τόσο πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας και μας παραχώρησε
την ωραία αυτή αίθουσα με όλες τις διευκολύνσεις για την πραγματο
ποίηση του συμποσίου μας.
Εκφράζουμε ακόμα βαθιά εκτίμηση και ευχαριστίες προς τους
χορηγούς του συμποσίου μας, τη Μορφωτική Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, την Ιερά Μονή Κύκκου και το Σύνδεσμο
Βιβλιοπωλών Κύπρου.
Τελευταία μα όχι λιγότερο ευχαριστούμε το Δρα Δώρο
Θεοδούλου για την καλωσύνη και το ενδιαφέρον του να ανταποκριθεί
θετικά στην πρόσκληση μας για να προεδρεύσει των εργασιών του
συμποσίου μας, προσδίνοντας σ' αυτό περισσότερη σοβαρότητα και
κύρος.
Τελειώνω με παράκληση προς τον εξοχότατο Υπουργό Παιδείας
Καθηγητή Ανδρέα Φιλίππου να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του
3ου Συμποσίου Βιβλιοθηκονομίας.
Ευχαριστώ.
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