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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

του κ. HAROLD LEICH, Library of Congress και της κας RHEA KARABELAS 

LESAGE, Harvard University 

στην κα Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1 

∆εκέµβριος 2006 

(µετάφραση: Εύα Σεµερτζάκη) 

1. Ε.Σ.:  Κύριε Leich και κα Lesage, ως µέλη της Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκονόµων 

Ελληνικών Σπουδών, θα θέλατε να µας παρουσιάσετε την ιστορία της; 

R.K. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 1999 στη διάρκεια συνεδρίου που οργανώθηκε στη 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου µε τίτλο «Strengthening Modern Greek Collections». Στο 

συνέδριο αυτό Αµερικανοί βιβλιοθηκονόµοι νεοελληνικών συλλογών σε αµερικανικά 

πανεπιστήµια εξέφρασαν την επιθυµία να συνεργαστούν µε Έλληνες βιβλιοθηκονόµους. 

Το 2003 η Karen Green, βιβλιοθηκονόµος στο Πανεπιστήµιο Columbia, η οποία είχε την 

επιπρόσθετη ευθύνη των Νεοελληνικών, ζήτησε βοήθεια για µεταχείριση των ελληνικών 

προσκτήσεων. Προσέγγισε τη Rebecka Lindau από το Πανεπιστήµιο Princeton. Η κα 

Lindau προσκάλεσε βιβλιοθηκονόµους από την ευρύτερη περιοχή της – τα Πανεπιστήµια 

New York και Yale – να επισκεφτούν το Princeton και να συζητήσουν τις προκλήσεις της 

συγκέντρωσης υλικού που δηµοσιεύεται στην Ελλάδα. Αυτή η συνάντηση απέβη πολύ 

χρήσιµη. Αποφάσισαν να επεκτείνουν την οµάδα για να περιλάβουν τη Βιβλιοθήκη του 

Κογκρέσου, το Dumbarton Oaks, το Πανεπιστήµιο Harvard και California State University 

στο Sacramento και σχεδίασαν νέα συνάντηση. Μεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν 

στη συνάντηση που έγινε το 2004 στο Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών του Harvard στην 

Washington, DC., ήταν ζητήµατα προµηθευτών και µεταγλώτισσης. Όλοι µαζί ετοιµάσαµε 

σχέδιο επιστολής προς τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για να διαµαρτυρηθούµε για την 

απόφασή της να αλλάξει τους κανόνες ρωµανοποίησης, χωρίς να δώσει την ευκαιρία στη 

βιβλιοθηκονοµική κοινότητα να συζητήσει τις εφαρµογές µιας τέτοιας αλλαγής. 

Η Rebecka Lindau οργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κατά τη διάρκεια του 

∆ιετούς Συνεδρίου του Συλλόγου Νεοελληνικών Σπουδών (MGSA) το Νοέµβριο 2005 στο 

Chicago. Οργάνωσε επίσης συνάντηση εργασίας για τα µέλη της Επιτροπής Βιβλιοθηκών 

του Συλλόγου Νεοελληνικών Σπουδών. Τα περισσότερα µέλη της Επιτροπής ήταν επίσης 

µέλη της Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκονόµων Νεοελληνικών Σπουδών, CoHSL (στο σηµείο 

αυτό να διευκρινίσουµε ότι τα αµερικανικά πανεπιστήµια ορίζουν ως «Νεοελληνική» την 

περίοδο µετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, από το 1453 µέχρι σήµερα). 

Αφού το Κέντρο Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (CRL) έχει έδρα το Chicago, προσκαλέσαµε 

τον James Simon να παρακολουθήσει τη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Βιβλιοθηκών 

του Συλλόγου Νεοελληνικών Σπουδών για να παρουσιάσει το ίδρυµά τους και 

παραδείγµατα από τα καταξιωµένα προγράµµατα διεθνούς συνεργασίας, προκειµένου να 
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δώσει στην οµάδα µας ιδέες για συνεργασία. Το CRL µπορεί να περιγραφτεί ως «η 

βιβλιοθήκη για βιβλιοθήκες». Τα µεγαλύτερα αµερικανικά πανεπιστήµια ανήκουν στο CRL 

και πληρώνουν συνδροµές µέλους. Μετά τη συνάντηση η οµάδα αποφάσισε να συνεχίσει 

τη συζήτηση το επόµενο έτος στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, µε φιλοξενία της 

κας Μαρίας Γεωργοπούλου. 

Το Φεβρουάριο 2006 οι Μ. Γεωργοπούλου, James Simon, Harold Leich και Tony Oddo 

(από το Yale) ήλθαν στο Harvard για την πρώτη συνάντηση σχεδιασµού του 

Προγράµµατος Νεοελληνικών Πηγών και για να οργανώσουν τη συνάντηση της Αθήνας. 

Το υπόλοιπο τµήµα του σχεδιασµού έγινε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Το Σεπτέµβριο 

2006 ο Harold Leich έδωσε διάλεξη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα και 

ανακοίνωσε τη συνάντηση του ∆εκεµβρίου 2006. Επρόκειτο να είναι ανεπίσηµη 

συνάντηση, την οποία οραµατιζόµασταν ως µια σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. 

Ο κατάλογος συµµετεχόντων καταρτίστηκε από το συνέδριο του 1999 στη Βιβλιοθήκη 

του Κογκρέσου, αλλά µετά την επιτυχηµένη οµιλία του Harold, πολλοί άλλοι εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον να παραστούν. Τελικά ήταν µια ανοικτή συνάντηση σε όλους όσους 

ενδιαφέρονταν για την ιδέα της συνεργασίας. 

Υπάρχει ιστοτόπος της Κοινοπραξίας http://www.cohsl.net  και ένας listserv, όπου µπορεί 

να δηλώσει συµµετοχή όποιος ενδιαφέρεται για τους σκοπούς της Κοινοπραξίας. Είναι µια 

ανοικτή οµάδα που προσπαθεί να ενηµερώνεται για τις νέες εξελίξεις. 

 

2. Ε.Σ.:  Ποιά είναι η οντότητα της Κοινοπραξίας; 

H.L. Η CoHSL είναι µια ανεπίσηµη οµάδα χωρίς νοµική οντότητα. Το Πανεπιστήµιο 

Princeton φιλοξενεί την ιστοσελίδα, το Harvard φιλοξενεί το listserv και βασίζεται 

αποκλειστικά σε εθελοντική εργασία. Σκοπεύουµε να ζητήσουµε την επίσηµη αναγνώριση 

ως µια Επιτροπή του Συλλόγου Νεοελληνικών Σπουδών (MGSA). 

 

3. Ε.Σ.:   Έχετε πόρους και χρηµατοδότηση από κάπου; 

H.L. Όχι δεν έχουµε. Όµως προσωπικά είµαστε µέλη του MGSA και επιπλέον καθένας από 

εµάς θα ζητήσει από τα ιδρύµατά µας χρηµατοδότηση για συνδροµές µέλους και έξοδα 

που θα έχει το Πρόγραµµα Νεοελληνικών Πόρων. 

 

4. Ε.Σ.:  Ποιοί είναι οι στόχοι της Επιτροπής µέχρι σήµερα; 

H.L. Οι στόχοι είναι: να εξυπηρετήσουµε την επικοινωνία µεταξύ των βιβλιοθηκών µελών, 

να εργαστούµε ρεαλιστικά µέσα από συνεργατικά προγράµµατα, να διευρύνουµε το πεδίο 

κάλυψης των συλλογών, να διευκολύνουµε την πρόσβαση σε αυτές και την ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

R.K. Σκοπεύουµε να επιδιώξουµε επισηµοποίηση του Προγράµµατος κάτω από το CRL ως 

επίσηµη οµάδα, να απευθυνθούµε στους αρµόδιους φορείς και να πάρουµε νοµικές 
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αποφάσεις για την οµάδα, να πληρώσουµε συνδροµή µε κινητή κλίµακα για τους Έλληνες 

συνεργάτες. Θα επεξεργαστούµε αυτά τα θέµατα. 

 

5. Ε.Σ.:  Ποιοί είναι οι Έλληνες συνεργάτες; 

R.K. Μέχρι στιγµής δεν έχουµε καθορίσει ποιοί θα είναι επίσηµα οι Έλληνες συνεργάτες. 

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήµιο Κρήτης, η Βουλή των Ελλήνων και το Μουσείο 

Μπενάκη έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για το Πρόγραµµα, καθώς και άλλα 

πανεπιστήµια και ιδρύµατα που παρέστησαν στη συνάντηση. 

 

6. Ε.Σ.:  Μετά την τριήµερη συνάντηση στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, ποιά είναι τα 

συµπεράσµατα που βγήκαν και ποιά είναι τα επόµενα βήµατα για εκπλήρωση των 

στόχων σας; 

R.K. Ένα από τα επόµενα βήµατα είναι η ευρετηρίαση περιοδικών. Αποτελεί 

προτεραιότητά µας η πρόσβαση στη σύγχρονη ελληνική επιστηµονική γραµµατεία. Θα 

προσπαθήσουµε να εργαστούµε σε τρόπους που διευκολύνουν την πρόσβαση για τους 

χρήστες. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη θα αρχίσει ένα βασικό πρόγραµµα, δηλαδή πίνακες 

περιεχοµένων (TOC) ενός έως πέντε περιοδικών σε ψηφιακή µορφή. Οµοίως το CRL στο 

Λατινοαµερικανικό πρόγραµµά του ξεκίνησε µε ψηφιοποίηση των TOC περιοδικών µε 

σύντοµες εγγραφές τίτλων. Υπάρχει δυσκολία για τους ερευνητές να ανακαλύψουν τί 

συµβαίνει στην Ελλάδα. Οι επιστήµονες νεοελληνικών σπουδών θα έπρεπε να έχουν 

πρόσβαση σε ελληνική βιβλιογραφία. Θα πρότεινα στους Έλληνες βιβλιοθηκονόµους να 

συνεργαστούν για ένα πρόγραµµα TOC. Αλλά επίσης κάθε ελληνική βιβλιοθήκη χωριστά 

θα µπορούσε να κάνει µια πρόταση στο Πρόγραµµα, π.χ. για ψηφιοποίηση. 

Προγραµµατίζουµε την επόµενη συνάντησή µας στις 18-21 Οκτωβρίου 2007 κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου του MGSA στο Yale. Ο MGSA κάνει τις συναντήσεις του κάθε δύο 

χρόνια. Θα επιθυµούσαµε επίσης να προγραµµατίσουµε συνάντηση στην Κρήτη το 2008. 

Ωστόσο σπουδαίο µέσο επικοινωνίας είναι ο listserv 

 (http://lists.fas.harvard.edu/mailman/listinfo/cohsl-list). Ενθαρρύνουµε όλους να 

εγγραφούν στον κατάλογο για να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικές µε το Πρόγραµµα 

Νεοελληνικών Πόρων. 

 

7. Ε.Σ.: Ποιά θα είναι τα οφέλη για τους Έλληνες βιβλιοθηκονόµους, αν αποφασίσουν να 

συνεργαστούν µε την Επιτροπή σας; 

H.L. Οφέλη θα µπορούσαν να είναι η ανταλλαγή βιβλιογραφικών εγγραφών µε χρήση του 

πρωτοκόλλου Ζ39.50. Οι Έλληνες µπορούν να βλέπουν εγγραφές στην αγγλική γλώσσα. 

Αν είναι πλούσια η συλλογή, η χρηµατοδότηση ή η τεχνολογική έµπειρη γνώση θα είναι 

αναγκαίες. Μπορούµε να βάλουµε λίγα χρήµατα και να βοηθήσουµε µε την τεχνολογική 

έµπειρη γνώση αλλά και να δώσουµε συµβουλές. Κάθε είδος συνεργασίας είναι 
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ευπρόσδεκτο. Υπάρχει ώθηση προς την παγκοσµιοποίηση και τη συνεργασία µε άλλες 

χώρες, για την προώθηση των Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό και για την 

προσφορά πηγών και την πρόσκληση επιστηµόνων που εργάζονται στον τοµέα αυτό. 

Υπάρχει ευελιξία σε επιµέρους προγράµµατα, υπό την αιγίδα του CRL. Για τη Βιβλιοθήκη 

του Κογκρέσου το ζητούµενο είναι η ανάπτυξη της συλλογής: να αποκτήσουµε τα 

ελλείποντα τεύχη εφηµερίδων και περιοδικών κυρίως του 19ου αιώνα, να προβούµε σε 

αγορές για λογαριασµό του Προγράµµατος Παγκοσµίων Πηγών ή για τη Βιβλιοθήκη του 

Κογκρέσου και τα µέλη να δανείζονται σε µορφή µικροταινιών ή microfiche. 

RK. Είναι σηµαντικό να έχουµε πηγές σε τοποθεσίες διαφορετικές από την αρχική, για να 

λειτουργήσουν ως αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση καταστροφής, ή ακόµα για λόγους 

διατήρησης υλικού. Έχει νόηµα να διατηρηθεί το υλικό σε άλλες τοποθεσίες ως µέσο 

διασφάλισης της µακρόχρονης προσβασιµότητας. 

 

8. Ε.Σ.:  Σκοπεύετε να ζητήσετε συνεργασία σε υπουργικό επίπεδο (π.χ. από τα Υπουργεία 

Παιδείας ή Πολιτισµού), επειδή ακούσαµε από την Ειδική Γραµµατέα του Υπουργείου 

Παιδείας για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες; 

H.L. Βρισκόµαστε σε επικοινωνία µε την κα Ευγενία Κεφαλληναίου. Επισκέφτηκε τη 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου το Φεβρουάριο 2006 και το Σεπτέµβριο 2006 την επισκέφτηκα 

ο ίδιος. Είναι δυναµικός και πρόθυµος συνεργάτης για να βοηθήσει και να συντονίσει, 

πράγµα σπουδαίο. Βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον Βασίλη Τσιµπούκη και την Gloria 

Berbena από την Αµερικανική Πρεσβεία, είναι δραστήριο και πειθαρχηµένο άτοµο, ιδανικό 

πρόσωπο για συνεργασία. Όµως δεν υπάρχει αντίστοιχο τµήµα στις ΗΠΑ για συνεργασία 

µαζί της. Η Αµερικανική Πρεσβεία και η κα Κεφαλληναίου θα δράσουν ως σύνδεσµοι 

µεταξύ Ελλάδος και του αµερικανικού προγράµµατος. Ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν τη συνάντηση και να θέσουν πρώτα προτεραιότητες. Από την πλευρά 

των ΗΠΑ δεν θα είναι µια οµάδα σε επίσηµο επίπεδο, αλλά πιο πολύ θα είναι 

βιβλιοθηκονόµοι που θα συζητούν µε βιβλιοθηκονόµους. 

 

9. Ε.Σ.: Το Κέντρο Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (CRL) έχει καθιερώσει δραστηριότητες 

συνεργασίας µε µεγάλες γεωγραφικές οντότητες. Τί θα θέλατε να προτείνετε για την 

περίπτωση της Ελλάδος, δεδοµένων των δυσκολιών στη συνεργασία και στην 

αναζήτηση χρηµατοδότησης; 

R.K. Το CRL συνεργάζεται µε βιβλιοθηκονόµους άλλων θεµατικών περιοχών για να 

βοηθήσει αυτές τις οµάδες να συνεργάζονται και να επιδιώκουν συλλογικές αγορές. 

Υποστηρίζει προγράµµατα µικροφωτογράφησης στη Λατινική Αµερική, Μέση Ανατολή, 

Σλαβόφωνες και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπό την αιγίδα του CRL βρίσκεται το 

Παγκόσµιο ∆ίκτυο Έρευνας (GRN). Ο James Simon είναι ο ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Πηγών 
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στο CRL και επίσης ο ∆ιευθυντής του GRN. Θα προσφέρει διοικητική υποστήριξη για το 

Πρόγραµµα Νεοελληνικών Πόρων. 

 

10. Ε.Σ.:  Προφανώς ως Επιτροπή έχετε τη γνώση και την εµπειρία για να ξεκινήσετε 

δραστηριότητες συνεργασίας. Θα θέλατε να είσαστε οι επικεφαλής για µια συνεργατική 

πρωτοβουλία και οι οδηγοί για τις ελληνικές ερευνητικές βιβλιοθήκες, δείχνοντάς τους 

πώς να προχωρήσουν µε τη δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου, το µοίρασµα των 

πόρων κ.λπ.; 

R.K. Οι Έλληνες έχουν αρκετά εντυπωσιακά προγράµµατα σήµερα και εµείς είδαµε µόνο 

ένα µικρό αντιπροσωπευτικό δείγµα για ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα. Πρέπει να 

αναζητήσουµε ένα Κέντρο Συλλογής τέτοιων έργων. Για παράδειγµα το πρόγραµµα 

ΑΝΕΜΗ του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει την υποδοµή για να γίνει Κέντρο Συλλογής. 

H.L. Η Κοινωνία της Πληροφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να 

αποτελέσει χώρο συνεργασίας για να αποφευχθούν η επανάληψη πόρων και χρόνου από 

τη δηµιουργία ίδιων έργων. Επίσης θα µπορούσε να είναι η Μαρία Γεωργοπούλου ως 

«επικεφαλής» και «γέφυρα». Είναι το ιδανικό πρόσωπο για να ηγηθεί ανεπίσηµα. Έχει 

ακαδηµαϊκή εµπειρία και επίσης έζησε στις ΗΠΑ. 

R.K.  Ελπίζουµε να δηµοσιοποιηθεί ή να δηµιουργηθεί µια σελίδα πηγών ή σύνδεσµος 

στον ιστοτόπο της Κοινοπραξίας για όλες τις ελληνικές πηγές, ή να συνδέσουµε τους 

συνδέσµους µε τα προγράµµατα και να µας στέλνουν περισσότερα οι συµµετέχοντες. 

 

11. Ε.Σ.:  Η ιδέα ενός ελληνικού JSTOR ακούγεται ενδιαφέρουσα, αφού υπάρχει πλούτος 

ελληνικών περιοδικών, παλιών κυρίως, που θα µπορούσαν να ευρετηριαστούν και να 

ψηφιοποιηθούν. Τί θα θέλατε να προτείνετε; 

R.K.  Το πιλοτικό πρόγραµµα GSERJ, το ελληνικό JSTOR µπορεί να ξεκινήσει µε λίγα 

χρήµατα, αλλά ως πρόγραµµα µε σαφή σχεδιασµό. Συνιστάται να ξεκινήσει µε TOC. Η  

ψηφιοποίηση περιοδικών πιθανόν να χρειάζεται να γίνει ως εµπορική προσπάθεια. 

 

12. Ε.Σ.:  Πόσο χρήσιµη για τους χρήστες νοµίζετε ότι θα ήταν η δηµιουργία ελληνικού 

JSTOR; 

R.K.  Θα ήταν πολύ χρήσιµο για το διδακτικό προσωπικό και τους επιστήµονες εντός και 

εκτός Ελλάδος. ∆υστυχώς η αναλογία δυνητικών χρηστών εκτός Ελλάδος είναι µικρή και 

πιθανόν δεν θα ενδιαφέρει ένα µη Έλληνα εµπορικό προµηθευτή. 

 

13. Ε.Σ.:  Σας ευχαριστώ και τους δύο για το χρόνο σας και εύχοµαι την επόµενη φορά που 

θα επισκεφτείτε την Ελλάδα να δείτε πιο πολλά έργα συνεργασίας. 

H.L & R.K.  Σας ευχαριστούµε επίσης. 


