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Απόφαση του Δ. Συμβουλίου της Ε.Ε.Β. για 
συγκρότηση ι 

Το απερχόμενο Δ. Συμβούλιο οτις συνεδριάσεις του 
1-3-85 και 15-3-85 αποφάσισε τη σύσταση ειδικών επιτρο
πών, που θα αναλάβουν να μελετήσουν και να εισηγηθούν 
στο νέο Δ.Σ. προτάσεις για δυο θέματα που πρέπει να 
ρυθμιστούν σύντομα. 

Τα θέματα αυτά είναι: 
Α. Ελληνική συμμετοχή στο Συνέδριο της IFLA στο 

Σικάγο, 18-24/1985. 
Β. Μετάφραση στα ελληνικά τμημάτων του DEWEY. 

Αρμοδιότητες της επιτροπής για το 1ο θέμα 
1) Να συγκεντρώσει τις υποψηφιότητες αυτών που 

επιθυμούν να μεταβούν στο Συνέδριο του Σικάγου. 
2) Να ορίσει κριτήρια επιλογής αυτών που θα εκπροσω

πήσουν την ΕΕΒ και θα λάβουν μέρος και στις ψηφοφο-
αντιπροσωπεία που πήρε^ μέρος στο Ναϊρόμπι το 1984. 
" Ενα μέλος από την αντιπροσωπεία που πήρε μέρος στο 
Συνέδριο του Μονάχου το 1983. "Ενα μέλος από το 
απερχόμενο Δ. Συμβούλιο. ' Ετσι η αντιπροσωπεία διαμορ
φώνεται ως εξής: 
1) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Ντίνα τηλ. 32.54.591 εσ. 72 
2) ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ Έφη τηλ. 32.54.591 εσ. 72 
3) ΚΑΛΤΣΑΣ Γιάννης 
4) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Νίκη τηλ. 36.085.97 
5) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Χριστ. τηλ. 32.126.11 

Όσα μέλη ενδιαφέρονται καλούνται να επικοινωνή
σουν με την επιτροπή για να λάβουν πληροφορίες. 

Για το 2ο θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε να αναθέσει στην κ. 
Φέσσα την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τα μέλη, που 
δεδηλωμένα έχουν ειδικότητα στην ταξινόμηση, και ειδι
κότερα στην Δεκαδική Ταξινόμηση του DEWEYr και έχουν 
εκφράσει το ενδιαφέρον τους και την επιθυμία τους να 

ειδικών επίτροπων 

ρίες. (Φέτος για πρώτη φορά θα μπορεί να ψηφίσει η 

ελληνική αντιπροσωπεία, εφόσον έχει εκπληρώσει τις 
ταμειακές της υποχρεώσεις καθώς είναι χρονιά αρχαιρε-
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3) Να καθορίσει: α) Τον ςριθμο αυτών που θα 
βοηθηθούν οικονομικά από το Ταμείο της * Ενωσης 

β) Το ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο καθένας. 
Κριτήρια για τη συγκρότηση της επιτροπής αυτής 

υπήρξαν: 
1) Τα μέλη της δε θα έχουν το δικαίωμα της 

συμμετοχής στο Συνέδριο. **> 
2) Η επιτροπή θα είναι πενταμελής. Δύο μέλη της θα 

προέρχονται από την επιτροπή που είχε συγκροτηθεί το 
1983 για την ετοιμασία της αντιπροσωπείας στο Συνέδριο 
του Μονάχου. Έ ν α μέλος θα προέρχεται από την Ι 
εργασθούν στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή θα έχει αρμοδιό
τητα να εισηγηθεί στο νέο Δ.Σ.: 

1) Για την προτεραιότητα των τομέων που θα μεταφρα
στούν και θα δημοσιευτούν με βάση: α) τις ανάγκες των 
βιβλιοθηκών και β) τις προσπάθειες και το χρόνο που θα 
πρέπει να καταβληθούν για την ετοιμασία τους. 

2) Για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα 
επεξεργαστούν τις μεταφράσεις. 

Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη των καθηκόντων 
από το νέο Δ.Σ'., όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή 
θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Φεσσα τηλ. 
94.11.181. 

Οι δηλώσεις και για τα δυο θέματα θα πρέπει να γίνουν 
το συντομότερο. 
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Η Γεν. Γραμματέας: Νίκη Ζαχιωτη 


