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Οι προτάσεις της ΠΟΕΒ
για την οργάνωση
των Βιβλιοθηκών
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Τ Τ πανελλήνια
Η Ομοσπονδία ΕκδοτώνJL1 Βιβλιοπωλών
(ΠΟΕΒ), ύστερα από
σχετική παράκληση του
Υπουργού Παιδείας
Αντώνη Τρίτση, έστειλε το
παρακάτω σημείωμα προς
το Υπουργείο, που
αναφέρεται στην οργάνωση
βιβλιοθηκών στη χώρα μας:
«...Για το θέμα των
βιβλιοθηκών έχουμε να
σας πληροφορήσουμε πως
το θέμα είναι ευρύ και το
επεξεργάζονται
εκπρόσωποι' μας με ομάδα
βιβλιοθηκάριων.
Αναλυτικές προτάσεις θα
σας υποβάλλουμε σύντομα,
σε συνδυασμό με τις
προσπάθειες μας
καθιέρωσης του ISBN/
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ στη
χδρα μας, όπως και
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΡΖΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ?

ΒΙΒΛΙΟΥ/ εγκεφάλου
εναποθηκεύσεως όλων των
εκδιδομένων θιβλίων-απ'
όπου θα μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να
ενημερώνονται.
1. Κατ' αρχήν, θα
μπορούσαμε να προτείνουμε
τη δημιουργία και σωστή
λειτουργία, τουλάχιστον
σε 12ωρη ημερήσια βάση,
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ σ' όλες
τις έδρες νομών και σ'
άλλους γεωγραφικούς
χώρους που επιβάλλουν
ειδικές συνθήκες
(πληθυσμιακές,
απομόνωσης κ.λπ.). Οι
βιβλιοθήκες αυτές θα
πρέπει να ενημερώνονται
σε τακτά χρονικά
διαστήματα απ' όλες τις
εκδόσεις που επιτροπή του
Υπουργείου σας, στην
οποία θα πρέπει να μετέχει
εκπρόσωπος μας, κρίνει
κατάλληλες.
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2._H δηιιιουονία Σγολικών
Βιβλιοθηκών rr' όλο το

Σχολικά συγκροτήματα
είναι ένας δεύτερος τύπος
βιβλιοθήκης που πρέπει να
λειτουργήσει με την
ευθύνη του Υπουργείου
Παιδείας, παράλληλα με
τις γενικές βιβλιοθήκες και
οπωσδήποτε με ιδιαίτερο
προσωπικό
(βιβλιοθηκάριους) που θα
συνεργάζεται με τη Δ/νση
του Σχολείου και το
Υπουργείου Παιδείας.
Η οργάνωση, ο πλουτισμός
και η επάνδρωση των δύο
αυτών τύπων βιβλιοθηκών,
θα πρέπει να γίνεται με τη
συνεργασία του
Υπουργείου, των
βιβλιοθηκάριων και των
εκπροσώπων μας σε μόνιμη
και σταθερή βάση.
Πέρα από τις παραπάνω
βιβλιοθήκες, οι σύλλογοι
γονέων και οι μαθητικές
κοινότητες, κατάλληλα
οδηγούμενοι μπορούν να
οργανώσουν τις
ϊιθλιοθήκες τάξεων που θα
βοηθήσουν σημαντικά στο
άνοιγμα του δρόμου για
νέα πορεία στην
Εκπαίδευση του τόπου μας.
Οι δαπάνες για τον τρίτο
αυτό τύπο βιβλιοθηκών θα
κρέπα να βαρύνουν γονείς
και παιδιά. Στις
βιβλιοθήκες αυτές θα
ιπορούν να τοποθετούνται
(αι τα διδακτικά βιβλία
ττο τέλος του χρόνου αντί
'm γίνονται παρανάλωμα
ιτυρός.

Είμαστε ακόμη έτοιμοι να
οργανώσουμε με τη
συμπαράσταση σας ένα 4ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ για
να επανατοποθετηθούν όλα
τα προβλήματα του
πνευματικού και
πολιτιστικού αγαθού που
λέγεται βιβλίο, για ν'
ανοίξει κάποτε και στον
τόπο μας ο δρόμος της
αξιοποίησης του».

