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Της Άννας Βαλαβανίδου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ημερίδα με τον πιο πάνω τίτλο με την
συνεργεία στελεχών της κυπριακής ένωσης βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων της
πληροφόρησης.
Η τρίτη κατά σειράν αύτη συνάντηση των όσων στελεχών συμπράττουν για τις καλύτερες
προοπτικές που «πρέπει να έχει» το κεφάλαιο βιβλιοθήκες στην σύγχρονη κυπριακή
δημοκρατία, είχε αυστηρό πρόγραμμα και δομημένες εισηγήσεις, για τα θέματα που
αναπτύχθηκαν.
Οι χαιρετισμοί στην έναρξη, έδιναν και το πλαίσιο που θα ήθελαν οι διοργανωτές να
τηρηθεί στις τοποθετήσεις των ειδικών. Αναζητούμε στρατηγικό πλαίσιο και υλοποιήσιμες
εφαρμογές και συνεργασίες των κυπριακών βιβλιοθηκών ήταν το κύριο ζητούμενο
λαμβάνοντας το νήμα σύνδεσης με τον παγκόσμιο ιστό, τις ηλεκτρονικές πηγές, την
χρηματοδότηση των συνδρόμων και την τεχνολογική προσαρμογή των αρχείων.
Μελετάμε τη σχετική νομοθεσία που ισχύει παγκόσμια και τα νέα πλαίσια που θεσπίζονται
διεθνώς, τονίστηκε από τους εισηγητές. Ο τομέας βιβλιοθήκη και ηλεκτρονικές πηγές
δεδομένων, είναι αλληλένδετοι χώροι. Η διόραση αύτη βελτιώνεται συνεχώς και
εκσυγχρονίζεται. Αυτό ήταν το πλαίσιο των βασικών εισηγήσεων για τον συγχρονισμό αυτόν
με τον διεθνή βηματισμό και την κυπριακή πραγματικότητα.
Μετά τον ενθαρρυντικό λόγο στο χαιρετισμό της κος κατάντιας Κωνσταντίνου από το χώρο
του u.s. Fulbright, οι αναφορές του διευθυντή της βιβλιοθήκης του πανεπιστήμιου Κύπρου κ.
Φιλίππου Τσιμπόγλου έβαλαν τον προβληματισμό της εκδήλωσης σε πιο ουσιαστικά
ερωτήματα ως προς το τι πρέπει να γίνει.
Ενθαρρυντικό για το αύριο και την φιλαναγνωσιμοτητα, μέσω των βιβλιοθηκών, ήταν το ότι
παρακολούθησε σε μεγάλο μέρος της συζήτησης που αναπτύχτηκε στην ημερίδα, μια ομάδα
μαθητών του σχολειού άγιας φυλάξεως μαζί με εκπροσώπους γονέων και καθηγητών. Το
σχολειό αυτό σε σχετικό διαγωνισμό του υπουργείου παιδείας έχει βραβευτεί και του αξίζει
κάθε έπαινος για τη σχετική του επιμέλεια.
Έγινε ενημέρωση για τον συλλογικό κατάλογο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
και για την δεύτερη έκδοση που ετοιμάζεται με τους καταλόγους των κυπριακών βιβλιοθηκών.
Αξιοσημείωτα ήταν και τα στοιχειά της ερευνάς που κατατεθήκαν για τις 15 βιβλιοθήκες
που καταγράφτηκαν κατά το έτος 2008 και την ενθαρρυντική στροφή που σημειώθηκε στη
συνεχεία. Το 2010 το αυξημένο ενδιαφέρον έφερε στις 38 τις βιβλιοθήκες που παρέδωσαν

στοιχειά τους για την σχετική καταγραφή.
Το πανεπιστήμιο Κύπρου, το τεχνολογικό πανεπιστήμιο, το ανοιχτό πανεπιστήμιο, το
πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, και το Νεάπολης της Πάφου είναι ο
κορμός ενός δικτύου, που συντονισμένα με τα ευρωπαϊκά βήματα και την ελληνική σχετική
εμπειρία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, έχει να επιτελέσει μεγάλο έργο, στη συνεχεία.
Στην Ισπανία πριν ένα μήνα, ψηφίστηκε νόμος σχετικά με το δικαίωμα και την υποχρέωση
να αναρτώνται στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και να είναι άμεσα προστασίες, όσες έρευνες
επιδοτούνται από κρατική η ευρωπαϊκή επιχορήγηση.
Και ο νόμος σχετικά με την υποχρέωση μόνον κατά το 10% του έργου κάποιου συγγραφέα
να μπορεί να αξιοποιηθεί και η νομιμότητα της φωτοτυπήσεις βιβλίων - η διαδικασία του
δανεισμού έργων, που είναι ξεχωριστή υπόθεση από την αντιγραφή, ήταν θέματα που
τέθηκαν στη συζήτηση της στρογγυλής τραπέζης που ακλούθησε το κλείσιμο των εργασιών
της ημερίδας.
Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ Μάριος Ζέρβας αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα
στα βήματα που γίνονται στον τομέα της ενημέρωσης των αρμόδιων μιας και παρατηρείται
κάποια αγνοία στα όσα οφείλουν να γνωρίζουν, πριν νομοθετήσουν, όπως π.χ. Το ζήτημα
της προσβασιμότητας των τυφλών στις βιβλιοθήκες με ψηφιοποιημένα βιβλία, που έχουν
κάθε δικαίωμα να ζητούν, γιατί έχουν και εκείνοι, ως φορολογούμενοι πολίτες, δικαίωμα στην
μόρφωση.
Συμφωνήθηκε να συνταθεί μνημόνιο συναντημένης στα θέματα που αναπτύχτηκαν, καθώς
και ορισμός ομάδων εργασίας, ώστε να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα, ο προβληματισμός
και η διεθνής σχετική πληροφόρηση και οι κυπριακές βιβλιοθήκες, να μπορούν να παρέχουν
τον πλούτο που διαθέτουν, τα ευεργετήματα των ηλεκτρονικών πηγών, την προσβασιμότητα
δωρεάν σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, για το καλό της ερευνάς και της παιδείας.
Η Κύπρος με τα τόσα πανεπιστήμια και την πνευματική πρόσφορα έχει κάθε λόγο να
συνεχίσει προς το καλύτερο την βελτίωση της ταξινόμησης των θεμάτων που προκύπτουν.
Η ημερίδα άφησε το αίσθημα της αισιοδοξίας στους συμμετέχοντες. Έθεσε επί των τύπων
των ήλων το θέμα της συνεννόησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.
Κύριο μέλημα - συνάγεται - είναι η συσπείρωση σε ένα συνεργατικό σχήμα των κυπριακών
βιβλιοθηκών και η μεθόδευση, ώστε να μπορεί να εισηγηθεί στην νομοθετική εξουσία
υλοποιήσιμες προτάσεις που να συνάδουν με το σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνή τρόπο
ταξινόμησης της πνευματικής περιουσίας που διαχειρίζονται οι βιβλιοθήκες.

