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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Το Δ.Σ. που εκλέχτηκε το καλοκαίρι του 1983 κάνο
ντας την απαρίθμηση και τον καταμερισμό των προβλημά
των του κλάδου, προχώρησε σε μία ιεράρχισή τους
πιστεύοντας ότι θα λυθούν μόνο μέσα από συγκεκριμένες
παρεμβάσεις και οργανωμένη δουλειά από όλα τα μέλη
της ένωσης. Αυτό το σκεπτικό χαρακτηρίζει όλες τις
προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα καθώς και τον
προγραμματισμό που προτάθηκε και έγινε αποδεκτός από
την Γενική Συνέλευση της ' Ενωσης.
Σύμφωνα με την ιεράρχισή που έγινε και ανάλογα με
τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν στην πορεία, το Δ.Σ.
προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες και στα συγκεκριμέ
να θέματα:
Επαγγελματική κατοχύρωση
' Ενας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι η
θεσμοθέτηση της θέσης του Βιβλιοθηκάριου σ' όλες τις
βιβλιοθήκες πράγμα που αγνοούσε η μέχρι σήμερα
απαρχαιωμένη νομοθεσία:
Ετσι το Δ.Σ. προσπάθησε να έρθει σε επαφή και να
συνεργαστεί με όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για
το θέμα όπως: Υπ. Προεδρίας, Πολιτισμού, Παιδείας,
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια.
Σαν πρώτη θετική ανταπόκριση στις προσπάθειες
αυτές μπορούμε να θεωρήσουμε τις ενέργειες που ήδη
γίνονται από το ΥΠΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθήνας για το
θέμα αυτό.
Συγκεκριμένα το Υ.Π.Ε.Ε. αποφάσισε:
- Να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για πρόσληψη
βιβλιοθηκάριων σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες. (39).
- Να δημιουργηθεί ομάδα δουλειάς, που θα μελετήσει σε
πρώτη φάση τον οργανισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης με
σκοπό την σωστή λειτουργία της. Σ' αυτή την ομάδα η
Ενωση συμμετέχει με 2 μέλη της.
- Εξάλλου δημιουργήθηκαν 16 θέσεις Βιβλιοθηκάριων στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και 10 άλλες σ' όλα τα άλλα Α.Ε.Ι.
(για το θέμα αυτό το Δ.Σ. έστειλε στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών γράμμα με το οποίο ζητούσε την αυστηρή τήρηση
αξιοκρατικών κριτηρίων για τις προσλήψεις που θα γίνουν)
και,
- Το Υπουργείο Προεδρίας απάντησε ότι θα δώσει εντολή
σ' όλες τις υπηρεσίες να συμπεριλάβουν στους οργανι
σμούς τους όλες τις ειδικότητες των ΚΑΤΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των Βιβλιοθηκάριων.
Μέσα στην όλη δραστηριότητα του Δ.Σ. για την
κατοχύρωση του επαγγέλματος επενέβη και στο θέμα της
απόλυσης του συναδέλφου Φώτη Κότση, από την Λαϊκή
Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας.
Ακόμη έκανε παρέμβαση και στο Δήμο Αθηναίων για την
συνάδελφο Ε. Βασιλάτου που τιμωρήθηκε για άτυπη
πρόσληψη ασκουμένων βιβλιοθηκάριων.
Θέλουμε να σημειώσουμε την αμετακίνητη θέση του
Δ.Σ. στο θέμα των προσλήψεων υποστηρίζοντας ότι αυτές
πρέπει να γίνονται πάντα κάτω από αξιοκρατικά κριτήρια

και την θέση να καταλαμβάνουν βιβλιοθηκάριοι με ειδικό
τητα.
Εκπαίδευση-Επιμόρφωση
Το θέμα αυτό είναι το ίδιο σημαντικό με το προηγούμε
νο διότι αφ' ενός μεν στους ήδη εργαζόμενους υπάρχει
μια μεγάλη διαβάθμιση πτυχίων (ΧΕΝ, ΚΑΤΕΕ, ξένες
σχολές, εμπειρικές γνώσεις) α φ ' ετέρου δε οι υπάρχου
σες σχολές βιβλιοθηκονομίας (ΚΑΤΕΕ Αθηνών από 1977
και Θεσσαλονίκης από 1981) στερούνται σωστού προγράμ
ματος σπουδών, έχουν έλλειψη κατάλληλου διδακτικού
προσωπικού.
Αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την έλλειψη
νομοθεσίας που θα θεσμοθετεί το επάγγελμα του βιβλιο
θηκάριου οξύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα κυρίως
των αποφοίτων.
Γι' αυτό το λόγο μια σωστή εκπαίδευση θα έχει σαν
αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ικανό και σωστά εκπαιδευμέ
νο προσωπικό για τη στελέχωση των βιβλιοθηκών. Παράλ
ληλα η επιμόρφωση είναι καίριο αίτημα όλων των ήδη
εργαζομένων σε βιβλιοθήκες.
Το Δ.Σ. πιστεύοντας ότι πρέπει οι θέσεις του κλάδου
για το θέμα να βγουν μέσα από ένα κοινό προβληματισμό
ενεργοποίησε την Επιτροπή Εκπαίδευσης που θα κάνει
εισήγηση και παράλληλα ζήτησε σε ανοικτή συνάντηση με
τους απόφοιτους των ΚΑΤΕΕ την γνώμη τους και συμφω
νήθηκε από κοινού οι παραπέρα ενέργειες.
Υποτροφίες
Ενέργειες έχουν γίνει προς ΙΚΥ, Ιδρυμα Αλ. Ωνάση,
Βρετανικό Συμβούλιο για να υπάρξουν υποτροφίες για
μετεκπαίδευση βιβλιοθηκάριων στο εξωτερικό. Παράλλη
λα από το ΕΛΚΕΠΑ ζητήθηκε να συμπεριληφθούν σεμινά
ρια για τους ήδη εργαζόμενους βιβλιοθηκάριους σε
οργανικές θέσεις.
Πέρα από αυτά ζητήθηκε από το Υφ. Ν. Γενιάς να
χρηματοδοτηθούν προσυνεδριακές Ημερίδες που θα
έχουν σαν θέματα:
- Λαϊκές και παιδικές βιβλιοθήκες
- Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες
και χρηματοδότηση της ένωσης από το ΥΠΠΕ α) για
συμμετοχή στο συνέδριο της IFLA, που έχει σαν θέμα για
το 1984: Βιβλιοθήκες και πληροφόρηση βάση για εθνική
ανάπτυξη και β) για το συνέδριο της Ένωσης μας.
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Αλλες δραστηριότητες
Ό λ ο ι αυτοί οι προβληματισμοί εκφράσθηκαν και σε
συνέντευξη τύπου που δόθηκε, σε συνεργασία με τους
συλλόγους Υπαλλήλων δημοσίων Βιβλιοθηκών και υπαλλή
λων Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Μια ακόμη πρωτοβουλία του Δ.Σ. ήταν να έρθει σε
επαφή με την ομάδα Γλέζου και αποφασίσθηκε από κοινού
να βοηθήσει η ένωση προσφέροντας τις γνώσεις και την
πείρα της, χωρίς την επίσημη συμμετοχή στην Ομάδα.
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Περιφέρεια
Στην προσπάθεια να δραστηριοποιηθεί η επαρχία
αποφασίσθηκε τα μέλη του Δ.Σ. που βρίσκονται εκτός
Αθηνών να προχωρήσουν σε μία πρώτη ενημέρωση των
προβλημάτων του χώρου με την προοπτική να συνταχτεί
ένα κοινό ερωτηματολόγιο που θα μας δώσει τη δυνατότη
τα να κάνουμε μια σωστή χαρτογράφηση. ' Ηδη στη
Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας που
ενημερώνει το Δ.Σ. Από την Κάρυστο έχουμε λάβει μια
πρώτη ενημέρωση. Η ίδια προσπάθεια έχει ξεκινήσει και
στη Πελοπόννησο.
Προγραμματισμός
Για το 1984 το Γ.Σ. σύμφωνα με το ψήφισμα της Γ.Σ.
ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος στην ενεργοποίηση και
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λειτουργία των επιτροπών που σαν συμβουλευτικά όργανα
θα έχουν σκοπό να εισηγούνται τεκμηριωμένες προτάσεις
πάνω σ' όλα τα προβλήματα του κλάδου μας.
' Ηδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν 11 επιτροπές
που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας με την
εξής σειρά: Περιοδικού, Νομοθεσίας, Επαγγελματική
Κατοχύρωση, λαϊκών και δημόσιων βιβλιοθηκών, Ακαδημαϊ
κών, Ειδικών βιβλιοθηκών και τεκμηρίωσης, Εκπαίδευσης,
Καταστατικού, Συνεδρίου, Δεοντολογίας, Οικονομικών.
Η δραστηριοποίηση των επιτροπών αποτελεί αφ' ενός
μέσον μεγαλύτερης συμμετοχής και ενεργοποίησης των
μελών αφ' ετέρου λόγο για ουσιαστική αντιμετώπιση των
τόσων προβλημάτων του κλάδου που ένα Δ.Σ. δεν μπορεί
μόνο του να ανταποκριθεί.

