
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Ερεθίσματα και τρόποι προσέγγισης για τη 
δημιουργία αναγνωστών και η συμβολή των 
βιβλιοθηκών. Πρακτικά ημερίδας της Ένωσης 
Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων 

Οι βιβλιοθήκες ως κέντρα για την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση των Άννας Σολωμού - Πέπης Καϊκτζή 

CD-ROM Προκλήσεις και προοπτικές της Εύας 
Σεμερτζάκη-Κούτρα 

Βιβλιοθήκη σε φυλακή και κινητή βιβλιοθήκη της 
Μικελίνας Βατοπούλου 

Οι βιβλιοθήκες στην Ισπανία σήμερα της 
Κατερίνας Χατζοπούλου 

Η μηχανοργάνωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος της Ευγενίας Κεφαλληναίου 

Βιβλιοθηκάριος: αναζήτηση μιας ταυτότητας της 
Κατερίνας Χατζοπούλου 

Η εκπαίδευση βιβλιοθηκάριων σε μια μικρή χώρα 
με μεγάλη βιβλιοθηκονομική παράδοση της 
Μερσίνης Μορελέλη-Κακούρη 

Διατήρηση και συντήρηση υλικού βιβλιοθηκών της 
Μαρίας Γ. Σκεπασπανού 

Δίκτυα και OSI στην υπηρεσία της Πληροφόρησης 

Το πακέτο UNICORN 

Εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών του Παναγιώτη Σχίζα 

Ένα στοίχημα που άρχισε να κερδίζεται. 0 
υπουργός Πολιτισμού Θάνος Μικρούτσικος 
εξαγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης για τις 
βιβλιοθήκες 

EBLIDA 
της Εμμανουέλλας Τζιαβάρα 

Η σύσκεψη του συμβουλίου της EBLIDA στο 
Ντόρτμουντ 

Για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την 
προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης μέσω 
των βιβλιοθηκών 

Το πρόγραμμα «HELEN» του Μιχάλη Τζεκάκη 

Οι βιβλιοθήκες στην υπηρεσία της Παιδείας και 
της επιστημονικής έρευνας 

Συνάντηση βιβλιοθηκονομιών ενώσεων της 
Ευρώπης 

Παιδική δανειστική βιβλιοθήκη στο Στέκι Παιδιού 

Επαγγελματική μόρφωση των βιβλιοθηκάριων της 
Μαρίας Βακαλοπούλου 

Περί Γενικών Αρχείων του κράτους και Αρχειακών 

Καλημέρα βιβλίο. Πρωτοβουλίες της Νομαρχίας 
Θεσσαλονίκης 
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1Π1 III I 
Με ένα πρόγραμμα για την 
προβολή και την προώθηση 
του βιβλίου και της ανάγνω
σης μ' ένα "Καλημέρα 
Βιβλίο" άρχισε (21 Μαΐου) 
και ολοκληρώθηκε στις 5 
Ιουνίου μια σειρά πρωτο
βουλιών της Νομαρχίας 
Θεσσαλονίκης στο χώρο του 
ΙΙολιτισμού. 

Ι 

Το 59ο Ετήσιο Συνέδριο της IFLA που πραγ-
ί ί ί - l l l l i ματοποιήθηκε πέρυσι στη Βαρκελώνη είχε 

Mm B r i l l τ α ^ιΧ(ι Τ ο υ XaQa^xriQwtl^' Είχε μεγάλη 
MM m συμμετοχή (2.500 αντιπρόσωποι από 100 πε-

/? Mm ρίπου χώρες από τις πέντε ηπείρους). Έγινε 
• 1 i B σ ε ^ ι ι α ϊ ϊ ε6 ι οΧ , ί τι1? "'μανίας, tiyv Καταλω-

MF via, από τις πιο βιομηχανικές που έχει δική 
: : ; i f i ^ ^ *ης γλώσσα, δική της εθνική βιβλιοθήκη, δι-

1 κή της αυτόνομη δημοκρατική κυβέρνηση. 
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• 

'ΓΟΥΣΤΟΣ 1994 

Είναι πολύ σημαντικό το γε
γονός οτι ο άνεμος του εκ
συγχρονισμού του παραδο
σιακού τρόπου λειτουργίας 
της ΕΒΕ, μετενσαρκωμένος 
στα μέσα της νέας τεχνολο
γίας, έχει εισβάλει πλέον 
στην πρώτη βιβλιοθήκη της 
Χώρας. 
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