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Ενωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων 

κ. Φώτη Πίττα 

Σας καλοσωρίζω στο 2ο Συμπόοιο Βιβλιοθηκονομίας και εκφράζω τις 
θερμές ευχαριστίες της Κυπριακής Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκά
ριων για την πρόθυμη ανταπόκριση σας στην πρόσκληση μας να παρευρε
θείτε εδώ σήμερα, ενέργεια που προβάλλει την ιδιαίτερη αξία, που εσείς 
δίνετε στις βιβλιοθήκες. 

Η Κυπριακή Ένωσης Επαγγελματιών Βιβλιοθηκάριων, μέσα στα πλαί
σια του κύριου σκοπού της, που είναι η ανάπτυξη και προαγωγή των βι
βλιοθηκών σε ψηλά επίπεδα, έχει καθιερώσει, πρόσθετα με τις άλλες 
δραστηριότητες της, την οργάνωση ενός ετήσιου συμποσίου με ένα ιδιαί
τερο θέμα κάθε φορά. Στα συμπόσια αυτά προσκαλούνται, άσοι έχουν ιδι
αίτερη σχέση με τις βιβλιοθήκες, ή επηρεάζουν την εξέλιξη τους κατά 
οποιοδήποτε τρόπο, να πάρουν μέρος στις εργασίες του συμποσίου με 
εισηγήσεις, παρεμβάσεις και έκφραση θέσεων και απόψεων από τη δική 
τους οπτική γωνία. Στο τέλος κάθε συμποσίου στόχος είναι να συγκεν
τρώνονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το θέμα, με σκοπό ν αξιολο
γούνται και να κωδικοποιούν τη σωστή πορεία για την χάραξη της πρέ
πουσας πολιτικής για τις βιβλιοθήκες στη χώρα μας. 

Το περσινό συμπόσιο, που ήταν και το πρώτο οτο είδος του, ασχολή
θηκε, όπως οι περισσότεροι από σας που το παρακολουθήσατε θα θυμά
στε, με το γενικό θέμα: «Βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονομία στην Κύπρο σή
μερα». 

Όπως αποδείχτηκε η επιτυχία του συμποσίου αυτού ήταν αρκετά 
ικανοποιητική. Αναζωογονήθηκε το ηθικό των βιβλιοθηκάριων που ένοιω
θαν ξεχασμένοι και παραμελημένοι από την κοινωνία. Οι διαπΓστώσεις. οι 
εισηγήσεις και οι απόψεις που εκφράστηκαν στο συμπόσιο έγιναν ακόμη 
μια αφορμή ν'ανακεντρηθεί το ενδιαφέρον των ιθυνόντων, που ομολο
γουμένως πάντα υπάρχει αλλά κάπως υποσυνείδητα. Τα ξεκάθαρα μηνύ
ματα που βγήκαν από το πρώτο συμπόσιο ήταν πως η Κύπρος: πρώτο πά
σχει από ανυπαρξία καλά οργανωμένων βιβλιοθηκών, ενώ υπάρχουν αρκε
τές συλλογές που αριθμούν γύρω στο ένα εκατομμύριο τόμους βιβλία, 
και δεύτερο πως οι βιβλιοθήκες έχουν έλλειψη εξειδικευμένου προσωπι
κού, που είναι και η κύρια αιτία της κακής οργάνωσης και λειτουργίας 
τους, ενώ υπάρχουν άνεργοι προσοντούχοι βιβλιοθηκονόμοι. Οι κινήσεις 
και οι εξελίξεις που ακολούθησαν, όπως η προώθηση και έγκριση από τη 
Βουλή του Νόμου 51 του 1987 για τη σύσταση της Κυπριακής Βιβλιοθή
κης, η λειτουργία μερικών σχολικών βιβλιοθηκών και ως λαϊκών βιβλιοθη
κών κατά τα απογεύματα με την απασχόληση προσοντούχων βιβλιοθηκονό
μων, η οργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των υπηρετούντων σε 
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βιβλιοθήκες, καθώς και η μερική αύξηση των πιστώσεων στις βιβλιοθήκες, 
έχουν, μπορούμε να πούμε χωρίς να υπερβάλλουμε, εμποτισθεί με το 
πνεύμα του συμποσίου αυτού. Εμείς σίγουρα θέλαμε πολύ περισσότερα 
αλλά αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι τα προγράμματα ανάπτυξης βιβλιοθη
κών προχωρούν με πολύ αργό ρυθμό, τότε τείνουμε να πιστεύουμε πως 
τα ευεργετικά αποτελέσματα του συμποσίου θα φανούν πολύ μεγαλύτερα 
μελλοντικά 

Το θέμα του φετινού συμποσίου είναι «Σχολικές Βιβλιοθήκες». Η 
εκλογή αυτού του θέματος βασίζεται στη μεγάλη σπουδαιότητα που 
έχουν οι σχολικές βιβλιοθήκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τα 
πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα μέσα στο πνεύμα της 
σημερινής εκπαίδευσης που στόχο έχει τη δημιουργία ενός ζωντανού 
σχολείου το οποίο να καλλιεργεί το είδος «σκεπτόμενος άνθρωπος» 
απορρίπτοντας τη μηχανιστική εκμάθηση αποστεωμένων «χρήσιμων» υπο
τίθεται γνώσεων. 

Η πρόθυμη ανταπόκριση του Υπουργού Παιδείας να θέσει το συμπό
σιο αυτό υπό την αιγίδα του και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών 
του μαρτυρεί το ενδιαφέρον, το δικό του και της νέας κυβέρνησης, για 
τη σωστή ενημέρωση και αντίκρυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι βιβλιοθήκες. 

Η παρουσία και συμμέτοχη ρφΛίουηκαριων, εκπαιδευτικών, εκδοτών. 
βιβλιοπωλών, συγγραφέων, συμπληρώνει ολόκληρο το φάσμα των δυνάμε
ων που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τις βιβλιοθήκες και την ποιό
τητα του έργου που πρέπει να προσφέρουν στη σημερινή Κυπριακή κοι
νωνία. 

Η παρουσία ακόμη στην αίθουσα αυτή Βουλευτών και εκπροσώπων 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων έχει αναμφισβήτητα ιδιαίτε
ρη σημασία για όλους μας, γιατί θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και 
να πάρουν από πρώτο χέρι όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που μας 
απασχολούν. Έτσι θα μπορέσουν να διαμορφώσουν γνώμες και να υπο
στηρίξουν σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις στα άλυτα ως τώρα προβλήματα 
που μαστίζουν τις βιβλιοθήκες και εμποδίζουν την ανάπτυξη τους. 

Με τη συμμετοχή των εξαίρετων συναδέλφων βιβλιοθηκονόμων από 
την Ελλάδα στο συμπόσιο, επαυξήθηκε το κύρος του και οι αναμενόμε
νες με ξεχωριστό ενδιαφέρον εισηγήσεις τους, σίγουρα θα δώσουν μια 
νέα διάσταση στις εργασίες του. Αυτό δεν μειώνει κατά οποιοδήποτε βα
θμό το κύρος και την επιοτημονικότητα των άλλων εισηγητών, κυπρίων 
και ξένων, που είχαν την καλοσύνη κα το ενδιαφέρον να εργαστούν για 
το συμπόσιο αυτό με την παρουσίαση των εισηγήσεων τους που βγαίνουν 
μέσα από την πολύχρονη πείρα τους και την πλατειά γνώση τους σε θέ
ματα οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών. Ευχαριστούμε 
θερμά όλους τους εισηγητές και μέσω τους ευχαριστούμε τα ιδρύματα 
τους που έδωσαν τη σχετική άδεια. 
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Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φετινού συμποσίου είναι η παρου
σίαση τριών ειδικών εκθέσεων που έχουν μεγάλη πρακτική χρησιμότητα: 

Έκθεση Επίπλων Βιβλιοθήκης 
Έκθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τυπομηχανών και επίδειξη προ

γραμμάτων, μηχανοργάνωσης βιβλιοθήκης και 
Έκθεση Βιβλίων Βιβλιοθηκονομίας. 
Με θέρμη ευχαριστούμε τους ιδιωτικούς οργανισμούς για το ενδιαφέ

ρον τους να μετάσχουν στις εκθέσεις αυτές. 
Εκφράζουμε επίσης βαθιά εκτίμηση και άπειρες ευχαριστίες στην 

πρεσβεία της Ελλάδας που τόσο πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας 
και μας παραχώρησε την ωραία αυτή αίθουσα με όλες τις διευκολύνσεις 
της για την πραγματοποίηση του συμποσίου αυτού. 

Τελευταία μα όχι λιγότερο ευχαριστούμε τον κ. Στέλιο Χατζηστυλλή 
για την καλοσύνη που έχει να προεδρεύσει των εργασιών αυτού του 
συμποσίου σε αντικατάσταση του κ. Γιάννη Κατσούρη ο οποίος για απρό
οπτες υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ σήμερα 

Χωρίς να θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στα συγκεκριμένα προβλήματα 
που αποδυναμώνουν τις σχολικές βιβλιοθήκες, γιατί αυτά θα συζητηθούν 
και θα εκτεθούν λεπτομερειακά στη συνέχεια, παρακαλώ τον εξοχότατο 
Υπουργό Παιδείας καθηγητή κ. Ανδρέα Φιλίππου να κηρύξει την έναρξη 
των εργασιών του 2ου Συμποσίου Βιβλιοθηκονομίας που ευχόμαστε και 
ελπίζουμε ν'αποδειχθεί χρήσιμο και καρποφόρο για τις βιβλιοθήκες στον 
τόπο μας. Ευχαριστώ. 
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