
EBB 

Νέα Της 
σκέψεις Κατερίνας 

'Jit 

γεγΟνΟΤα Χατζοπούλου 

AIKC 

-

MwiiM το ετήσιο συνέδριο των 
^ ^ ^ Αμερικανών βιβλιοθηκα-
J ρίων (σημα\π:ική οργάνω-

4 β Β Ρ ση επαγγελματιών βι
βλιοθηκάριων που απαριθμεί 53.000 
μέλη) που έγινε το Νοέμβριο 1992 
στο Σαν Φραντζίσκο έγιναν μερικές 
ανακοινώσεις και υπήρξαν προβλη
ματισμοί που ενδιαφέρουν και εμάς 
από την άλλη πλευρά του Ατλαντι
κού. Αναφέρουμε μερικά: 

- Το 90% των αναγκών λει
τουργίας των λαϊκών βιβλιοθηκών 
καλύπτεται από την τοπική αυτοδι
οίκηση. 

Το 1991 σε 46 δημοψηφίσματα 
που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και είχαν σαν θέμα τις λαϊκές βι
βλιοθήκες το 85% των ψηφοφόρων 

ιίωμα στο 

- αναγνωστών τάχθηκε υπέρ τη 
αύξησης του έμμεσου φόρου γι 
τις βιβλιοθήκες. 

Έτσι για παράδειγμα οι κάτοικ< 
του Σαν Ντιάγκο ιδιοκιηιες σπιτιώ 
θα πληρώσουν ένα φόρο που avc 
λογεί σε 25 σολλάρια ανά 100.00 

διάβασμα 

ς να εξυπηρετήσουν τα μπλε κολλά-
α ρα. 

Ο αγώνας αυτός που θυμίζει λίγο 
DI την δεκαετία του 70 έχει σαν στόχο 
>ν την ικανοποίηση μερικών κοινωνι-
ι- κών στρωμάτων που απομακρύνθη-
0 καν προοδευτικά από τις βιβλιοθή-

δολ. φορολογούμενης αξίας δήλα- κες. 
δή 250 δολλάρια για ένα σπίτι αξία 
500.000 δολλαρίων. 

- Η εκπαίδευση των βιβλιοθη^ 
ρίων γνωρίζει τα τελευταία χρόνι 
στιγμές μεγάλης κρίσης. Δείγμ 
της κατάστασης είναι το κλείσιμ 
των μισών περίπου σχολών βιβλκ 
θηκονομίας στην Καλιφόρνια. 

- Νέες πολιτικές ανάγνωσης ανο 
γονται για τους αμερικάνους β 
βλκ )θηκάριους που πρέπει σήμερ 

Ε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Γ ΊΛΗΡΟ0: ΟΡΗΣΙ 

ις Για το σκοπό αυτό προσαρμόζουν 
περισσότερο τις δραστηριότητες 

ι- τους και τις αγορές τους πριν τα 
α λεγόμενα μπλε κολλάρα (βιομηχανί
α κούς εργάτες και αγρότες). 
ο Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
)- μια σειρά από αιτήματα βγαίνουν 

πάλι στην επιφάνεια όπως: κανονι-
ί- σμός για το δικαίωμα στο διάβασμα 
ι- στις βιομηχανίες, προστασία ανα-
α γνωστών, λογοκρισία κ.λπ. 
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