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10ο ΠανελλΓίνιο Συνέδριο
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
(Θεσσαλονίκη, 15-17 Οκτωβρίου 2001)
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Η ΕΕΒ έχει ιδρυθεί από το 1968, αλλά
στην πολύχρονη πορεία της δεν κατάφερε
να έχει συνεχή παρουσία στα συνέδρια
των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Έτσι,
όταν το Δ.Σ. έκανε αποδεκτή την πρόταση
παρουσίας στο Συνέδριο, καταστρώθηκε
συγκεκριμένο πρόγραμμα και τέθηκαν οι
στόχοι. Μπορεί οι στόχοι αυτοί να μην
ήταν πολλοί, ήταν όμως ουσιαστικοί και
αρκετά σημαντικοί για την Ένωση.
Σύμφωνα με την καθιερωμένη θεωρία,
δημόσιες σχέσεις «...είναι η προγραμμα
τισμένη και συνεχής προσπάθεια εγκαθί
δρυσης και διατήρησης καλής πίστης
μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού
της». Έχοντας υπόψη μας τις απόψεις
αυτές θελήσαμε να πετύχουμε τα εξής:
• Συνεχή παρουσία της ΕΕΒ καθ' όλη
την διάρκεια του συνεδρίου.
• Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστα
σης όσον αφορά στις απόψεις των μελών

• Επαναπροσέγγιση μελών που για
Ι Ηάφορους λόγους είχαν απομακρυνθεί.
• Βελτίωση της εικόνας της ΕΕΒ μετα
Ι ξύ των επαγγελματιών βιβλιοθηκονόμων,
)λαμβάνοντας υπόψη μια σχετική δυσπι(πία, αν όχι απάθεια, που φαίνεται ότι
)χαρακτηρίζει τον χώρο.

και στην αναγνωρισιμοτητα του ρολού της
ΕΕΒ.
• Εγγραφές νέων μελών από το χώρο
των ΤΕΙ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.
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Οι συνάδελφοι του Πανεπιστημίου

ευχάριστο ήταν το γεγονός ότι εγγράφη

Μακεδονίας, μας παραχώρησαν έναν

καν και πολλοί απόφοιτοι του Ιονίου

χώρο εύκολα προσπελάσιμο από τους επι

Πανεπιστημίου. Η ενότητα είναι το πρώτο

σκέπτες

και κύριο που χρειάζεται ο κλάδος μας,

του

συνεδρίου

διευκολυνθήκαμε

να

και

έτσι

διανείμουμε το

ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο.

έντυπο υλικό που είχαμε ετοιμάσει. Μοι

Η επιτυχημένη παρουσία της ΕΕΒ στο

ράστηκαν πάνω από 1.200 έντυπα, τα

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών

οποία αναφέρονταν στους σκοπούς και

Βιβλιοθηκών θα έχει συνέχεια μόνο αν η

τους στόχους της ΕΕΒ και στον κώδικα

Ένωση τηρήσει τις υποσχέσεις της για

δεοντολογίας για το επάγγελμα του

σοβαρότητα, συνέπεια και δράση. Πρέ

βιβλιοθηκονόμου. Διακινήθηκαν, επίσης,

πει, πάντως, να τονιστεί ότι χωρίς την

αιτήσεις εγγραφής μελών και ενημερωτι

ενεργό συμμετοχή, την βοήθεια και την

κά σημειώματα για το περιοδικό Βιβλιοθή

συμπαράσταση όλων των συναδέλφων δεν

κες και Πληροφόρηση και τα εγχειρίδια

είναι δυνατό να προκύψουν εντυπωσιακά

Dewey. Ελληνική Ιστορία και Dewey. Ελλη αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι όλοι περι
νική Λογοτεχνία.
Κατά γενική ομολογία η προσπάθεια

μένουν περισσότερα από εμάς. Υπομονή,
όμως, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.

κρίνεται ως επιτυχημένη. Ακούσαμε θετι

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε

κά αλλά και αρνητικά σχόλια από παλαιό

την κ. Άννα Φράγκου, διευθύντρια της

τερους συναδέλφους, οι οποίοι επεσήμα

βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακε

ναν την έλλειψη επικοινωνίας της ΕΕΒ με

δονίας, για τις διευκολύνσεις που μας

τα μέλη, αλλά και ορισμένα λάθη του

παρείχε, καθώς και τις συναδέλφους της

παρελθόντος. Εμείς, από την μεριά μας,

βιβλιοθήκης για την πολύτιμη βοήθεια

συζητήσαμε μαζί τους, ακούσαμε τις ανη

τους.

συχίες τους, τα παράπονα τους και

Σε αναμονή, λοιπόν, για το επόμενο

υποσχεθήκαμε συνέπεια και σωστή ενη

συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, που

μέρωση. Άλλωστε, ο ουσιαστικός λόγος

θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα.

της παρουσίας μας στο συνέδριο ήταν ο

Η ΕΕΒ θα είναι και εκεί παρούσα.

εντοπισμός των προβλημάτων ώστε να
υπάρξει η κατάλληλη προεργασία για την
αντιμετώπιση τους.
Ένας ακόμα σημαντικός λόγος ήταν η
προσέλκυση νέων μελών. Ενθαρρυντική
ήταν η αθρόα εγγραφή στην ΕΕΒ συνα
δέλφων από τη Βόρεια Ελλάδα. Εξάλλου,
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0 Παναγιώτης Πασσαλής είναι
Βιβλιοθηκονόμος και Ταμίας τον Α.Σ. της Ε.Ε.Β.
Ο Αημήτρης Πολίτης είναι Βιβλιοθηκονόμος
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών.

