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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Επιτροπή Εκπαίδευσης: Ασχολήθηκε κυρία με την 
επεξεργασία προγράμματος σπουδών που το βλέπει όχι 
ανεξάρτητα απο τα άλλα προβλήματα της Σχολής βιβλιο
θηκονομίας όπως το εκπαιδευτικό προσωπικό, τη δυνατό
τητα συμπλήρωσης των σπουδών, κ.λπ. Εγινε ενα σχεδιά
γραμμα με κύκλους μαθημάτων και μια πρώτη σκιαγράφη
ση του περιεχομένου του κάθε κύκλου. Θα ακολουθήσει ο 
καθορισμός του περιεχομένου για όλες τις ενότητες και 
στη συνέχεια η έκταση και ο χρόνος διδασκαλίας της. 

Επίσης η Επιτροπή συζήτησε το θέμα του αριθμού των 
καθηγητών ειδικότητας που πρέπει να προσληφθούν στο 
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας της Αθήνας για τη χρονιά 83-84, 
και κατάληξε ότι δεν μπορεί να κάνει υπεύθυνη και 
ολοκληρωμένη πρόταση πριν διαμορφωθούν οι κύκλοι 
μαθημάτων, το πρόγραμμα σπουδών και χωριστούν τα 
θεωρητικά απο τα εργαστηριακά μαθήματα. Από ενα πολύ 
γενικό υπολογισμό, προέκυψε οτι πέρα απο το ηδη 
υπάρχον μόνιμο προσωπικό, θα χρειαστούν άλλοι 4 τουλά
χιστον με πλήρη απασχόληση. 

Επιτροπή Νομοθεσίας: Καθόρισε τους στόχους λει
τουργίας και τα καθήκοντα της Επιτροπής και αποφάσισε 
να ασχοληθεί 

- με την επεξεργασία των κείμενων των άλλων 
Επίτροπων ως προς τη νομική διατύπωση. 

- με νομοθετικά προβλήματα που απασχολούν την 
Ενωση και τα μέλη της. 

Εξ άλλου, σε πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι το 
Δίκτυο Βιβλιοθηκών, θα ασχοληθεί με πολλή προσοχή πριν 
έλθει για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση. 

Επιτροπή Συνεδρίου: Συμφωνά με την απόφαση της 
Γ.Σ. το θέμα του Συνεδρίου που θα γίνει στα τέλη 
Νοέμβρη θα είναι «Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφό
ρησης: Βάση για Εθνική Ανάπτυξη», ανάλογο του φετινού 
Συνεδρίου της IFLA. Θα γίνουν επίσης δυο ημερίδες για 
τις Παιδικές και για τις Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με 
ενίσχυση του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και η Επιτροπή 
προτείνε επίσης μια προσυνεδριακή ημερίδα για την 
Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης: Θα ασχο
ληθεί με προβλήματα του κλάδου όπως η επαγγελματική 
κατοχύρωση, δημιουργία θέσεων σε οργανισμούς, αναζή
τηση δουλειάς νέων συνάδελφων. 

Επιτροπή Λαϊκών και Παιδικών Βιβλιοθηκών: Θα 
ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα: 

Νομοθεσία. Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση λαϊκών 
βιβλιοθηκάριων. Προδιαγραφές για ελληνικές λαϊκές βι
βλιοθήκες. Τεχνική επεξεργασία υλικού λαϊκών βιβλιοθη
κών. Συλλογές, επιλογή υλικού έντυπου ή μη. Τμήμα 
Πληροφόρησης, δανεισμού, αρχές και μεθοδολογία. Κτί
ρια και εγκαταστάσεις. Χωροταξική τοποθέτηση και εξο
πλισμός. Μεθοδολογία, οργάνωση και λειτουργία. Παιδικό 
τμήμα. Δίκτυο λαϊκών βιβλιοθηκών. Ερευνα ελληνικού 
χώρου για υπάρχουσες βιβλιοθήκες. Προδιαγραφές για να 
θεωρηθεί έγκυρη μια λαϊκή βιβλιοθήκη. 

Επιτροπή Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών. Από την 
εποχή της λειτουργίας της το 1982, η επιτροπή ασχολήθη
κε με τη χαρτογράφηση των βιβλιοθηκών όλων των ΑΕΙ της 
χώρας, καταρτίζοντας πίνακα με τα στοιχεία -αριθμό 
αναγνωστών, αριθμό βιβλίων και περιοδικών, αριθμό υπαλ
λήλων κατά κατηγορία, κ.α. Επεξεργάστηκε θέσεις σχετι
κά με τη διοίκηση των βιβλιοθηκών, τη στελέχωση και τη 
διάταξη τους σε κάθε ίδρυμα. Τώρα ασχολείται κύρια με το 
No 1268/82 «για τη δομή και τη λειτουργία των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», άρθρο 7, παράγραφος 7, όπως 
τροποποιείται από το No 1404, άρθρο 49, παρ. 5. Η 
Επιτροπή κατάρτισε ένα Σχέδιο Προτάσεων που το 
προώθησε σε συνέχεια, αφού πρώτα το πέρασε από το 
Δ.Σ. στην Επιτροπή της Θεσ/νίκης που είχε οριστεί από 
τον Υφυπουργό κ. Παπαθεμελή. Ακόμη, πραγματοποίησε 
επαφές με μέλη της επιτροπής Θεσσαλονίκης, καθώς 
επίσης με την ΕΦΕΕ και τα περισσότερα ΑΕΙ. 


