Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων
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τα προβί ήματα...
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γ γ αναβάθμιση της εκπαίδευσης είναι αδιάσπαστα δεr-l μένη με την αναβάθμιση του θεσμού και του έργου
JLJL των Βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες επιτελούν ουσια
στικό εκπαιδευτικό έργο, εξίσου σημαντικό με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στηρίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
συνιστούν εκπαιδευτικά ιδρύματα, που παρέχουν μια
μορφή εκπαίδευσης. Μια εκπαίδευση, που στηρίζεται
περισσότερο στην ενεργό συμμετοχή, την αυτενέργεια
και την αυτόβουλη προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαι
δευομένων. Για το λόγο αυτό, η φροντίδα της πολιτείας
προς την εκπαίδευση συνδέεται άμεσα, κρίνεται και ε
ξαρτιέται από το ενδιαφέρον της για τις βιβλιοθήκες
και τα μέτρα που παίρνονται για την ανάπτυξη τους.
Η πολιτική που εφαρμόσθηκε, και που εξακολουθεί
δυστυχώς να εφαρμόζεται στον τομέα των βιβλιοθηκών,
έδειξε, ότι όλες οι ελληνικές Κυβερνήσεις μέχρι σήμε
ρα αρνήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πλευρά αυτή της
εκπαίδευσης, το τμήμα δηλαδή, που συνδέεται με τις
δραστηριότητες των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών
πληροφόρησης.
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων, στην προσπά
θεια της να συμβάλει θετικά στη μελέτη και αντιμετώ
πιση του θέματος αυτού, ετοίμασε μια σειρά από υπο
μνήματα, που έστειλε στο Υπουργείο Πολιτισμού και
αργότερα στο Υπουργείο Παιδείας, με προτάσεις, είτε
γενικές για το πρόβλημα στο σύνολο του, είτε ειδικές
πάνω σε επιμέρους θέματα. Επιγραμματικά αναφέρουμε
τα υπομνήματα που υποβάλαμε μετά από την αναδιάτα
ξη των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τη μεταφο
ρά του Τμήματος Βιβλιοθηκών από το Υπουργείο Πολι
τισμού στο Υπουργείο Παιδείας.
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1. Υπόμνημα-έκθεση της 29.8.85, σχετικά με την κατάσταση των ελληνικών βιβλιοθηκών όλων των κατηγο
ριών, το ισχύον νομικό πλαίσιο, την παρεχόμενη βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση και την επαγγελματική κα
τοχύρωση των αποφοίτων. Οι προτάσεις που υποβάλαμε
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
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α. FrmnTfvm ιτλΕττ* νια ίδρυση και λειτουργία του Ε
θνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, που εξαγγέλθηκε από
τον Πρωθυπουργό.
6. Ρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με την ίδρυση και
λειτουργία των Βιβλιοθηκών. Ανανέωση των οργανι
σμών, εκσυγχρονισμό των κανονισμών κλπ.
γ. Αναβάθμιση και επέκταση των σπουδών Βιβλιοθηκο
νομίας για την προετοιμασία κατάλληλα εκπαιδευ
μένου και καλά εξοπλισμένου ειδικευμένου προσωπι
κού.

2. Υπόμνημα στις 23.7.1986, με θέμα την εκπαίδευση
των βιβλιοθηκάριων. Όπως δεν είναι δυνατή καμμιά α
ναβάθμιση στην εκπαίδευση χωρίς προσπάθεια αναβάθ
μισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά τον ίδιο
τρόπο χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση
και επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών. Στο
υπόμνημα αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι θέσεις μας
για ότι αφορά τα θέματα σπουδών Βιβλιοθηκονομίας για
την εκπαίδευση βιβλιοθηκάριων όλων των βαθμίδων.
3. Υπόμνημα στις 23.7.86 για τη χάραξη εθνικής πο
λιτικής πληροφόρησης.
4. Υπόμνημα στις 8.10. 86 για τα προβλήματα που
προκύπτουν από την καθυστέρηση της έκδοσης Π:Δ.,
που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των βιβλιοθηκών στα
Α.Ε.Ι.
Μέχρι σήμερα δε λάβαμε απάντηση στα υπομνήματα
μας αυτά.
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων ελπίζει, ότι η
σημερινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας εκ
φράζει μια στροφή της Κυβερνητικής πολιτικής στο
θέμα των βιβλιοθηκών και ότι η συνάντηση της 13.1.87
θα είναι ένα ξεκίνημα για την επεξεργασία ενός προ
γράμματος, που θα βάλει τις βάσεις για μια καλά οργα
νωμένη πληροφόρηση, στην κλίμακα και τις διαστάσεις
που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες. Για το σκοπό αυτό
προτείνουμε για άμεση αντιμετώπιση τα παρακάτω:
1. Με την συνεργασία όλων των φορέων που έχουν
στην αρμοδιότητα τους «βιβλιοθήκες - εκπαίδευση πολιτισμό - τεχνολογία - πληροφόρηση», να διαμορ
φωθεί θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα επιβάλει αφ' ενός
4
ορισμένες γενικές αρχές και αφ ετέρου θα μεριμνά
για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών φορέων και
μεταξύ των βιβλιοθηκών, για την αποτελεσματική
οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών, για την
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συνεχήι ανάπτυξη
τους στη βάση
οχι
μονό
των αναγκων της χωράς μας άλλα και των επιταγών της συγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης παγκοσμία (Δικτυο Βιβλιοθηκών).
2. Αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκάριων
όλων των βαθμίδων και ακόμη της εκπαίδευσης επι
στημόνων σχετικών με τις υπηρεσίες της πληροφό
ρησης (τεκμηριωτές, επιστήμονες πληροφόρησης
κλπ).
3. Ξεχωριστή και άμεση αντιμετώπιση των προβλημά
των της Εθνικής βιβλιοθήκης.
4. Για την καλύτερη μελέτη του όλου θέματος, την επε
ξεργασία ολοκληρωμένου προγράμματος και την ευ
θύνη για την υλοποίηση του προτείνουμε τη σύσταση
Γενικής Γραμματείας Βιβλιοθηκών.
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Προσυνεδρίαση
συνάντιση με θέμα τις
λαϊκές βιβλιοθήκες
οργάνωσε η Ενωση
Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων,
στις 5 και 6 Φεβρουαρίου,
στις αίθουσε του Εθνικού
Ιδρύματος Νεότητος.
Στη συνάντιση αυτή
έγιναν εισηγήσεις και
αναπτύχτηκαν
προβληματισμοί για τη
λειτουργία, την οργάνωση
και τις δραστηριότητες των
βιβλιοθηκών.
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Το 53ο συνέδριο
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Για ν αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα
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της IFLA
στη Μεγ. Βρετανία
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Απο 18 εως 22 Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί στο
Μπράϊτον της Μεγ.
Βρετανίας, το 53π συνέδριο
της IFLA. Θέμα του
συνεδρίου είναι:
«Βιβλιοθήκη και υπηρεσίες
πληροφορήσεως σε ένα
επιθεβαρυμένο κόσμο».
Ακόμα θα υπάρξουν
προσυνεδριακά σεμινάρια
και «στρογγυλές τράπεζες»
με σχετικά θέματα, για την
πληρέστερη ενημέρωση των
συνέδρων.
•
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Το Υπόμνημα αυτό έδωσε στη
δημοσιότητα η Ένωση Βιβλιοθηκάριων
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Για τις λαϊκές
βιβλιοθήκες
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προσφορές...
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μεγάλου ζωγράφου Κώστα
Παρθένη που περιήλθε
στους οργανωτές της
δημοπρασίας και τα οποία
προτάθηκαν σε
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Βιβλιοθήκης του Δήμου
Καρδίτσας, στο Μέγαρο
του Δημαρχείου, στις 15
Με θέμα την Βιβλιογραφική και 16 Νοεμβρίου 1986. •
τυποποίηση και την
μηχανογραφημένη
Το Υπουργείο
ανταλλαγή βιβλιογραφικών
Πολιτισμού
στοιχείων, η Ενωση
διέθεσε 9.046 βιβλία
Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων
σε 150 βιβλιοθήκες
οργάνωσε ημερίδα στις 19
και 20 Δεκ. 1986. Εισηγήσεις Από τη Διεύθυνση
και ομάδες δουλειάς έγιναν Γραμμάτων του Υπουργείου
γύρω από τους δυο άξονες
Πολιτισμού ανακοινώθηκε
πάνω στους οποίους
ότι στο εξάμηνο Μαρτίουδιεξήχθη η όλη συνάντηση: Αυγούστου 1986 διατέθηκαν
— Βιβλιογραφική
9.046 τόμοι βιβλίων σε 150
τυποποίηση σε σχέση με βιβλιοθήκες της χώρας που
την καταλογογράφιση
επιτελούν πολιτιστικό έργο
και την ταξιθέτιση.
(δημοτικές, κοινοτικές και
— C.C.F. (Common
διαφόρων συλλόγων).
•
Communication Format)
Στο τέλος της ημερίδας,
Βιβλιοθήκη
Ι
Ι
πέρα απο τα συνοπτικά
συμπεράσματα των ομάδων Παρθένη σε
που συγκροτήθηκαν,
δημοπρασία!
αποφασίστηκε να
Σε ετήσιο θεσμό έχει
συνεχίσουν τις εργασίες
εξελιχθεί η δημοπρασία
τους με προνοητική την
της «Βιβλιοφιλίας»
προώθηση λύσεων στον
(ενημερωτικό δελτίο για
τομέα αυτό.
•
βιβλιόφιλους συλλέκτες)
πόυ φέτος
πραγματοποιήθηκε την 1η
Ένα σεμινάριο
μέσα στη Βιβλιοθήκη! Δεκεμβρίου (1986) στο
Κέντρο Ξένου Τύπου.
0 Κύκλος του Ελληνικού Σπάνια βιβλία,
Παιδικού Βιβλίου
λογοτεχνικά, θεατρικά,
οργάνωσε στην Καρδίτσα πρώτες εκδόσεις, έργα που
το Β' σεμινάριο του, με
εκκινούσαν ακόμη και από
μία (1) δραχμή,
θέμα: «Η παιδική
δημοπρατήθηκαν στη
λογοτεχνία και το μικρό
διάρκεια ενός τετραώρου.
παιδί». Η αναφορά τούτη
Ιδιαίτερο ωστόσο
έχει ένα πρόσθετο
ενδιαφέρον για τους
ενδιαφέρον: ότι το
φιλότεχνους και τους
σεμινάριο
συλλέκτες παρουσίασε ένα
πραγματοποιήθηκε μέσα
στην αίθουσα της Λαϊκής μέρος από τα βιβλία του

Βιβλιογραφική
τυποποίηση
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με την ευκαιρία της συνάντησης που
οργανώθηκε στις 13 Ιανουαρίου ε.έ. με
πρωτοβουλία τον Υπ. Παιδείας Αντώνη
Τρίτση, μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων
και αρμοδίων φορέων. Κύριος στόχος της
συνάντησης ήταν η ιεράρχηση των
προβλημάτων των Βιβλιοθηκών, και η
μελέτη της στρατηγικής για την
αντιμετώπιση τους.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν
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fig^ •· •• •-m^*^?r:JZ<Z
~jrv-:-r.
-. a W
τα ΑΕΙ όλης της χωράς, την ΠΟΕΒ, την
Iff
' * '-• ·""'
Ένωση Βιβλιοθηκάριων, παρουσία του
-;
j
^
2
^
»
*
ΐ"
t*ft
UI
.
>
iuL·./.
\,
m
.
| P 1 L :^MI :»*^flf^ ..*;.ff - r
^.M
υφ. Παιδείας Φιλ. Πετσάλνικου.
ι •-rrWi wj
i Mm 1
| . i ι till ?PV a iTcHl-· K W ^ S K i ^ ^ - ^ TL
Κατά την συνάντηση αποφασίσθηκε η
MlvliilU f J r . · ]
«Ll
llffiiiaii^ii
1
"
σύσταση επίτροπων που θα μελετήσει τα
id n
slFvl\''\Iil J
i>1
f ΓΓΗ~Ρ1Ι LWrMa,**.-!
διάφορα θέματα, και τα συμπεράσματα της
w?W^ . j * i » :
' *•'
>
^'.
θα δοθούν στη δημοσιότητα σε δύο μήνες.
Ακόμη αποφασίσθηκε η επανάληψη της
Μ
hEfffl|HH||BlB^^i
laigj
m 1 111 1/? •/· ^ M
,^
'
t*&
V
συνάντησης στις 4 Απριλίου με
1
l
i
i
'
i
R
*
^
^
£
μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων από
Ι
•- l a s C A~ iff ί
περισσότερους φορείς.
Λ
r.
'
"
J
III 'ΛΨΜ'Α
Τέλος, συστάθηκαν Επιτροπές με τα εξής ^ β #
«i
Λ*» ISJJ
,
iff
CM
αντικείμενα μελέτης:
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- Μηγανογοάνωση Βιβλιοθηκών
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- Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες
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- Δημόσιες Βιβλιοθήκες
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- Προώθηση της αναγνωσιμότητας και ^ ^ F
του μαθήματος της Βιβλιοθηκονομίας.
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