Μαρία Αλεξανδράκη
Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης

Καλημέρα σας,
Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες αποτελούν φορείς διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών,
σημεία πρόσβασης και πηγές γνώσης τόσο σε θέματα πολιτισμού όσο και σε θέματα τεχνολογίας
και εφαρμογών. Συνιστούν επίσης πληροφοριακούς οργανισμούς καθώς και σημεία ενίσχυσης της
εκπαίδευσης και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Τέλος, μέσα από την παροχή αξιοποιήσιμων
γνώσεων αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οι ισχυρές και οικονομικά εύρωστες χώρες διαθέτουν πλούσιες, δυναμικές και καινοτόμες
βιβλιοθήκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει τεράστια ποσά για την ανάπτυξη τους.
Η σημερινή φάση που διανύουν οι βιβλιοθήκες ακολουθώντας τις επιταγές της κοινωνίας και τις
διευκολύνσεις της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνουν στη καθοδήγηση του
πολίτη στη μάθηση. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης προϋποθέτει οργανωμένη και
συστηματική διαχείριση της γνώσης, γεγονός που οδηγεί Διευθυντές οργανισμών στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ στη διαπίστωση ότι χρειάζονται τους βιβλιοθηκονόμους.
Η συμβολή των σχολών βιβλιοθηκονομίας που λειτουργούν στη χώρα μας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ θεσσαλονίκης) ήταν και είναι ουσιαστική για τους εξής λόγους:
• Οι σχολές αυτές δημιούργησαν ανθρώπους με επαγγελματική συνείδηση και εκπαίδευση που τη
στήριζε
• Δημιούργησαν ανθρώπους μιας ειδικότητας που εθεωρείτο ανύπαρκτη
• Οι άνθρωποι αυτοί (εμείς δηλαδή) μίλησαν πρώτοι για πρότυπα και για διεθνείς πρακτικές
• Δημιούργησαν ένα δίκτυο ανθρώπων με κοινή εκπαιδευτική υποδομή και κοινούς στόχους
Ως εκ τούτου η αξιοποίηση των επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων, αλλά και η ανάδειξη της
ειδικότητας από τους καθ1 ύλη υπηρεσιακούς υπευθύνους και η προώθηση των θεμάτων των
βιβλιοθηκών ώστε να αναδειχτούν οι υπηρεσίες και να εκπληρωθούν οι στόχοι είναι
συμπληρωματικές ενέργειες που χρειάζονται συντονισμό και συνεργασία.
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων στο εξής ονομάζεται Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και
Επιστημόνων Πληροφόρησης. Διαθέτει την επιστημονική επάρκεια και την επαγγελματική
κατάρτιση αλλά και τη δυναμική να συμβάλλει στη πρόοδο των βιβλιοθηκών και κατ1 επέκταση
της ίδιας της κοινωνίας.
Κυρία Υπουργέ, αξιότιμοι υπηρεσιακοί παράγοντες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να σας
κάνουμε γνωστές τις καλές μας διαθέσεις για μια ουσιαστική συνεργασία με τη πολιτεία, ώστε
όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για την ευόδωση των στόχων μας.
Πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι οι στόχοι αυτοί θα πραγματοποιηθούν χωρίς να χαθεί πολύτιμος
χρόνος. Είμαστε έτοιμοι και ας ευχηθούμε καλή υγεία, καλή τύχη σε όλους και καλή επιτυχία στο
συνέδριο μας.

Ευχαριστώ πολύ
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