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ρακτική εξάσκηση μετ' εμποδίων 
Με βάση την πρόσφατη εμπειρία μας 

στους χώρους των βιβλιοθηκών, θέλουμε 
να εκφράσουμε κάποιους προβλη
ματισμούς μας: α) όσον αφορά την 
αντιμετώπιση μας στους χώρους των 
βιβλιοθηκών και β) γενικότερα στον τομέα 
της βιβλιοθηκονομίας στον οποίο 
ανήκουμε, ως σπουδαστές. 

Συγκεκριμένα, απ' τις επισκέψεις μας 
σε κάποιες βιβλιοθήκες, διαπιστώσαμε ότι 
η αντιμετώπιση που είχαμε δεν ήταν αυτή 
που περιμέναμε. Το προσωπικό αυτών 
των βιβλιοθηκών, δεν είχε την ανάλογη 
διάθεση να μας εξυπηρετήσει παρέχοντας 
μας κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες 
στο πλαίσιο μιας εργασίας που είχαμε 
αναλάβει. Ακόμη και στις περιπτώσεις, 
όπου αυτές οι πληροφορίες δεν υπήρχαν 
στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, το 
προσωπικό αυτό μας πληροφόρησε για 
την μη ύπαρξη αυτών, με φανερά δείγματα 
σνομπισμού και αντιπάθειας. Πρώτο 
συναίσθημα που αμέσως νιώσαμε: 
απογοήτευση. Το δεύτερο ήταν η 
αποθάρρυνση. 

Καλό θα είναι λοιπόν, το μεγαλύτερης 
ηλικίας προσωπικό των βιβλιοθηκών, να 
συμπεριφέρεται πιο καλά και να μας 
βλέπει — εμάς τους σπουδαστές 
βιβλιοθηκονομίας — σαν τους συνεχιστές 
του δικού τους έργου και όχι σαν απειλή 
για τη θέση την οποία κατέχουν. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να 
αναφερθούμε τώρα, σ' ένα άλλο κατά τη 
γνώμη μας πρόβλημα που είναι έντονο στο 
τμήμα βιβλιοθηκονομίας στα Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας. Είναι η έλλειψη των σημειώσεων 
και βιβλίων γενικότερα όπως επίσης και η 
ανυ: ταρξία του ανάλογου υ λικού στη 

Βιβλιοθήκη των Τ.Ε.Ι., το οποίο θα 
μπορούσε ν' αναπληρώσει τις 
παρεχόμενες απ' τις σημειώσεις γνώσεις, 
όταν οι τελευταίες δεν υπάρχουν. 

Επίσης, στα ήδη υπάρχοντα 
προβλήματα των τμημάτων 
βιβλιοθηκονομίας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, έρχεται να προστεθεί, κατά 
τη γνίόμη μας, κι ένα ακόμη. Η ίδρυση 
τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και 
Αρχειονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Κέρκυρας. Δεν θα θέλαμε ν' αναφερθούμε 
περισσότερο σ' αυτό το θέμα γιατί έχουμε 
ήδη κάνει κάποιες ενέργειες συλλογικά 
σαν σπουδαστές στέλνοντας επιτροπή και 
καταθέτοντας διαμαρτυρία-απόφαση στην 
Ένιοση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων. 

Τελειώνουμε με μια επιθυμία, μια ευχή. 
Χρειάζεται να μεριμνήσουμε όλοι για την 
επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν 
στο χώρο της Βιβλιοθηκονομίας, όλοι 
όσοι έχουμε σχέση μ' αυτόν το χώρο δηλ. 
εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες, 
εκπαιδευτικό προσιοπικό των Τ.Ε.Ι., 
σχετικοί φορείς αλλά και κράτος. Κυρίως 
όμως πρέπει ν' αγωνιστούμε εμείς οι ίδιοι 
οι σπουδαστές που μας αφορούν άμεσα 
αυτά τα προβλήματα. 

Οι σπουδαστές του τμήματος 
βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
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