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Δραστηριότητες

τ ο υ Δ.Σ. τ η ς

Ε.Ε.Β.
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To τρίτο τεύχος του περιοδικού μας συμπίπτει με το
τέλος της θητείας του Δ.Σ. της Ένωσης.
Την Κυριακή, 17 Μάρτη 1985, στη Γενική Συνέλευση
των μελών του σωματείου μας εκτέθηκε ο απολογισμός
του έργου του απερχόμενου συμβουλίου, καθώς και το
κείμενο της εξελεγκτικής επιτροπής για τον διαχειριστικό
έλεγχο. Στην ίδια Γ.Σ. εκλέχτηκε δμελής Εφορευτική
επιτροπή με μοναδική αρμοδιότητα την προετοιμασία και
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και
νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Συνοπτικά μεταφέρουμε τους βασικούς στόχους και
δραστηριότητες του Δ.Σ., όπως εκτέθηκαν από την
πρόεδρο κα Σκανδάλη, που είναι:
1. Ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. της "Ενωσης.
Για πρώτη φορά από την ίδρυση της η ' Ενωση είχε Δ.Σ.
που λειτούργησε με τη μορφή αληθινού συλλογικού
οργάνου, όπου δεν τονίζονταν ιδιαίτερα ο πρόεδρος ή ο
γραμματέας. Αντίθετα σημειώθηκε αληθινή συμμετοχή
όλων των μελών του, τόσο στον προβληματισμό, όσο και
στη λήψη αποφάσεων.
2. Οι «νέου τύπου» σχέσεις του Δ.Σ. με τους
κυβερνητικούς φορείς, που απέβλεψαν κύρια στην από το
μέρος των φορέων αυτών ανδγνώριση του δικαιώματος
του σωματείου μας να συμμετέχει σαν αρμόδιο όργανο
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το θέμα «βιβλίο βιβλιοθήκες».
3. Η προώθηση των επαγγελματικών μας στόχων και η
εμπέδωση των κατακτήσεων του κλάδου μας με την
εκπόνηση και επεξεργασία νομοθετικού και επιστημονικού
- βιβλιοθηκονομικού περιεχομένου.
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Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων του το Δ.Σ.
αποδόθηκε σε κάθε μορφής, ενέργειες, όπως επαφές με
τους αρμόδιους φορείς, επιστολές, έγγραφες διαμαρτυ
ρίες, υπομνήματα κλπ.
Συγκεκριμένα:
Επαγγελματική κατοχύρωση
- Παρέμβαση με γράμμα: προς το Υπ, Προεδρίας στο
οποίο ζητούσαμε να γίνει ανανέωση των οργανισμών των
Δημοσίων Υπηρεσιών και την ίδρυση θέσεων βιβλιοθηκά
ριων πτυχιούχων (AT & ΑΡ).
Προς τους πρυτάνεις όλων ".ων Α.Ε.Ι. με οποίο
ζητούσαμε να ιδρυθούν θέσεις βιβλιοθηκάριων στις Βι
βλιοθήκες των Α.Ε.Ι.
Προς ΥΠΠΕ: Διαμαρτυρία για την πρόσληψη μη
Βιβλιοθηκάριων στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Προς το Υπ. Παιδείας για το θέμα του διδακτικού
προσωπικού στις σχολές Βιβλιοθηκονομίας Θεσσαλονίκης
και Αθήνας.
Δύο υπομνήματα και επισκέψεις στο Υπ. Παιδείας με
αιτήματα την κατάταξη των αποφοίτων της ΧΕΝ στις
σχολές Βιβλιοθηκονομίας των ΚΑΤΕΕ.

- Γράμμα προς Πρύτανη Αθηνών κ. Σταθόπουλο
σχετικά με την προκήρυξη των 16 θέσεων και προτάσεις
κριτηρίων αξιολόγησης των διαγωνιζομένων.
- Παρεμβάσεις στο Υφ. Νέας Γενιάς με το αίτημα της
πρόσληψης βιβλιοθηκάριων σπς βιβλιοθήκες που χρημα
τοδοτεί.
- Γράμμα και Υπόμνημα διαμαρτυρίας προς ΥΠΕΕ για
την προκήρυξη 20 θέσεων ΜΕ & AT στις Δημόσιες
Βιβλιοθήκες παράλληλα κοινοποίηση προς όλες τις Νο
μαρχίες, Υπ. Προεδρίας, Παιδείας, ΚΑΤΕΕ Αθήνας και
Θεσσαλονίκης.
- Παρέμβαση υπέρ της συναδέλφου Βασιλάκου όταν
απειλήθηκε με τιμωρία από την υπηρεσία της για άτυπη
πρόσληψη ασκουμένων Βιβλιοθηκάριων.
- Παρέμβαση υπέρ συναδέλφου Φ. Κώτση για απόλυση
μετά 27 χρόνια δουλειάς στην Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
- Παρέμβαση υπέρ της σπουδάστριας Ε. Κρίτσα που
συναντά προβλήματα στην επικύρωση της επιτυχίας σε
διαγωνισμό.
- Γράμματα: Προς Πανεπιστήμιο Πάτρας με αφορμή
την προκήρυξη μιας θέσης Βιβλιοθηκάριου ΜΕ.
- Προς Τράπεζα Ελλάδος για μη τήρηση των όρων
προκήρυξης διαγωνισμού.
- Προς ΕΛΚΕΠΑ με αίτημα την αναγνώριση του φορέα
και την συμμετοχή του στα σεμινάρια.
- Προς ΥΠΕΕ με αφορμή τον διορισμό των αντιπροσώ
πων της Ένωσης στην ομάδα Δουλειάς για το Εθνικό
Δίκτυο-.
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Νομοοεσια
- Προτάσεις για το νόμο 1404. Για τη Δομή και
Λειτουργία των ΤΕΙ.
- Συμμετοχή δύο εκπροσώπων της Ένωσης στην
Ομάδα Δουλειάς του ΥΠΠΕ που επεξεργάστηκε το τελικό
κείμενο του οργανισμού της ΕΒΕ για την ανάγκη επεξερ
γασίας του και για την άμεση εφαρμογή του.
- Προτάσεις για σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για
τις αρμοδιότητες της κεντρικής Βιβλιοθήκης και των
Βιβλιοθηκών Τμημάτων - Διοίκηση - Προσωπ.κό Α.Ε.Ι.
Οι Επιτροπές Ειδικών και Λαϊκών Βιβλιοθηκών t-χουν
επεξεργαστεί ανάλογα σχέδια νόμων για τις αντίστοιχες
Βιβλιοθήκες. Αντιμετώπιση σε πρώτο στάδιο του θέματος
Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών.
Εκπαίδευση
Η ΕΈΒ.
- Επεξεργάσθηκε και έδωσε στο Υπ. Παιδείας πρό
γραμμα σπουδών για Τ.Ε.Ι. Βιβλιοθηκονομίας.
- Επεξεργάσθηκε και έδωσε πρόγραμμα μαθημάτων
Βιβλιοθηκονομίας για τα Πολυκλαδικά Λύκεια.
Συμμετείχε στην επεξεργασία προγράμαμτος και διδα-.
σκαλίας στο Σεμινάριο που οργανώθηκε από το ΥΠΠΕ για
τους ήδη εργαζόμενους σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
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Επιστημονικό Έ ρ γ ο
- Συμμετοχή στην οργάνωση Ημερίδας TEE (9 Μάρτη
'84)
- Συμμετοχή στα δύο τελευταία συνέδρια της IFLA
1983-1984.
- Οργάνωση του Ε' Συνεδρίου της Ε.Ε.Β. με θέμα
«Βιβλιοθήκες Υπηρεσίες πληροφόρησης Βάση για Εθνική
Ανάπτυξη».
- Συμμετοχή στο Συνέδριο που έγινε στο Brighton
(Σεπτέμβρης "84).
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Αλλες Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
- Εκδοση Περιοδικού «Βιβλιοθήκες και Πληροφόρη
ση».
- Συμμέτοχη της Ενωσης με δικό της περίπτερο στο
Φεστιβάλ Βιβλίου στην Κηφισιά το καλοκαίρι του 84.
- Τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «Μίλα Ελευθέ
ρα».
- Συνεργασία με τους συλλόγους Εθνικής Βιβλιοθήκης
και Υπαλλήλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
- Συνέντευξη τύπου στο Πνευματικό Κέντρο της
Αθήνας με τους συλλόγους Εθνικής Βιβλιοθήκης και
Υπάλληλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών (17 Μαη 84).
- Συνεργασία με Σύλλογο Βιβλιοδετών, για τη ρύθμιση
του καθεστώτος ανάθεσης Βιβλιοδεσίας.
- Κίνηση Γλέζου:
Συναντήσεις και συζητήσεις με την ομάδα αυτή μέσα
στα πλαίσια που οι θέσεις της Ένωσης ορίζουν.
Πέρα από αυτά μέσα στις δυνατότητες του ί ο Δ.Σ.
έκανε προσπάθειες παρέμβασης όπου πίστευε ότι θίγεται
ο κλάδος όπως:
- Διαμαρτυρία για το ότι δεν προσκλήθηκε στην
εκπομπή «Ανοιχτά Χαρτιά» με^ θέμα το Βιβλίο και η
αναγνωσιμότητα του.
- Γράμμα προς το περιοδικό «Γράμματα και Τέχνες»
διαχωρίζοντας τις θέσεις της
Ενωσης σε σχέση με
θέσεις συναδέλφου μέλους της Ε.Ε.8.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε
απόλυτα ικανοποιημένοι με όσα έγιναν στη διετία που

πέρασε. Αυτό οφείλεται κύρια σε αντικειμενικές δυσκο
λίες που συναντήσαμε.
Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια
δράσης, γιατί οι συνθήκες σήμερα για τη στήριξη και την
προώθηση των βασικών αιτημάτων του κλάδου μας είναι
καλύτερες, όπως:
- Υπάρχει η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την
ίδρυση εθνικού δικτύου Βιβλιοθηκών και το δετές πρό
γραμμα της κυβέρνησης που μιλάει την ανάπτυξη ενός
αυτοδύναμου, αποκεντρωμένου πολιτιστικού κινήματος,
που θα στηρίζει και τις Βιβλιοθήκες.
Πέρα από τις εξαγγελίες υπάρχουν και μερικά πολύ
ουσιαστικά δεδομένα:
- Στα ΑΕΙ υπάρχουν νέα συλλογικά όργανα, που έχουν
εκφρασμένη θέση για βελτίωση της Εκπαίδευσης, και
αναγνωρίζουν τις βιβλιοθήκες σαν υποδομή και προϋπόθεση.
- Στηι Μέσηι Εκπαίδευση.ι Έχουμε
το νέο Νομοσχέδιο.
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που ζητά βιβλιοθήκη σε κάθε σχολείο.
- Στον τομέα της επιστήμης και έρευνας, έχει
διακηρυχθεί η πρόθεση του Υπουργείου, να στηθεί το
οικοδόμημα της επιστημονικής δραστηριότητας του τόπου
πάνω σε γερή υποδομή, δηλαδή καλά οργανωμένες
βιβλιοθήκες έρευνας.
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- Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τη Νέα Νομοθεσία οι
Δήμοι είναι ενισχυμένοι και σε πόρους και σε αρμοδιότη
τες. Μπορούμε επομένως ευκολότερα να ζητήσουμε
βιβλιοθήκες στους δήμους.
Είναι σίγουρο ότι τα πράγματα δε θα γίνουν ούτε από τη
μια μέρα στην άλλη, ούτε θα προχωρήσουν μόνα τους. Θα
πρέπει πολύ να δουλέψουμε, προς όλες τις κατευθύν
σεις, είτε διαφωτίζοντας είτε ασκώντας πίεση. Ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος είναι η συλλογική τους αντιμετώ
πιση. Αυτός ο δρόμος είναι ίσως πιο αργός από μια άμεση
ρύθμιση που μπορεί να πετύχει κάποιος σε ένα ατομικό
του πρόβλημα. Ομως είναι πιο ασφαλής και οδηγεί πιο
σταθερά σε μια οριστική λύση. Χρειάζεται γι αυτό ενότητα,
κατανόηση και ενεργός συμμετοχή όλων.

