
Συνάδελφο ι και φ ίλο ι αναγνώστες 

ΚΥΡΙΑ επιδίωξη της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων ήταν και είναι το 
ττεριοδικό ν' αποτελε ί Βασικό όργανο πληροφόρησης σε ό,τι έχει σχέση με 
τις βιβλιοθήκες, τόσο στον τόπο μας όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. 
Καταρχήν, ενημέρωση και συνακόλουθα, ώθηση για διάλογο επιστημονικό 
και αγώνας για επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο 
μας. 
Μέχρι στιγμής, το περιοδικό επιχείρησε, θα μπορούσαμε να πούμε, να 
ανιχνεύσει το χώρο και το αντικείμενο αλλά και να ιχνογραφήσει τη φόρμα 
του, η οποία πιστέυουμε ότι δεν είναι κάτι σταθερό αλλά εξελισσόμενο. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το περιοδικό έχει ανάγκη από πληροφόρηση εκ 
μέρους των μελών της Ένωσης, σε πρώτη φάση, ώοτε να είναι σε θέση να 
δώσει την απαραίτητη «πληροφόρηση» (που ο τ ί τλος διεκδικεί). 
Τούτο το τεύχος, πραγματ ικά, είναι πιο πλούσιο σε περιεχόμενα από τα 
προηγούμενα και τούτο οφείλεται ο ι η σχετική κινητοποίηση και 
ευαισθητοποίηση ορισμένων. 
Ο Προγραμματ ισμός για το 1986 περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: βασικοί 
στόχοι, θέματα προγραμματ ισμού και προτάσεις του Δ.Σ. οι οποίες 
αποβλέπουν στη διευκόλυνση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ μας, 
καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας των διαφόρων θεμάτων και στην 
προώθηση προβλημάτων που επιζητούν άμεση λύση. 
Η ενότητα των Ειδήσεων αυτή τη φορά είναι περισσότερο πλούσια και 
ποικίλη, ενώ το Περισκόπιο στρέφεται σε δυο σοσιαλιστικές χώρες (Λιβύη, 
Τσεχοσλοβακία) και ταυτόχρονα μας προϊδεάζει για την επιστήμη της 
Πληροφόρησης. Τα θέματα είναι πολυσέλιδα με δυο κείμενα για τους 
βοηθητικούς πίνακες της δεκαδικής ταξινόμησης Ντιούι και τις ειδικές 
βιβλιοθήκες, καθώς και τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία υλικού και τη 
συγκρότηση καταλόγων βιβλιοθηκών. Αυτά τα δυο «θέματα» δείχνουν το 
μέτρο των δυνατοτήτων μας και πόσο μπορεί το περιοδικό να γίνει ο χώρος 
για παρόμοιες ή άλλου είδους αναλύσεις, προτάσεις κ.λ.π. 
Χρήσιμη η δημοσίευση του σχεδίου νόμου για ίδρυση και λε ιτουργία 
σχολικών Βιβλιοθηκών, ενώ η δημοσίευση του κειμένου για τη βιβλιοθήκη 
του Αριστοτελε ίου Παν/μίου Θεσ/νίκης δέιχνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη 
γνωριμία μ' όλες τις βιβλιοθήκες είτε πανεπιστημιακές είναι αυτές είτε 
δημοτικές είτε κρατικές είτε συλλόγων και άλλων φορέων. Η Βιβλιογραφία 
καλύπτε ι κι αυτή τη φορά δυο σελίδες και υποσχόμαστε συνεχή ενημέρωση. 
Τέλος, το Ελεύθερο Βήμα και Αλληλογραφία, πιστεύουμε ότι μπορούν να 
γίνουν ατ ιό τις πιο ζωντανές σελίδες του περιοδικού - απαραίτητη μονάχα 
είναι η συμμετοχή όλων των μελών και των φίλων. 
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