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Φζτοσ, για τρίτθ χρονιά διεξιχκθ το Διεκνζσ υνζδριο «Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries – QQML».
Σο ςυνζδριο, που είναι μια πρωτοβουλία του διεκνοφσ οργανιςμοφ ASMDA, διοργανϊκθκε
το 2009 και το 2010 ςτα Χανιά τθσ Κριτθσ και το 3 ο κατά ςειρά διοργανϊκθκε ςτο Εκνικό
Κδρυμα Ερευνϊν ςτθν Ακινα.

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι, θ ιδζα τθσ κζςπιςθσ ενόσ τζτοιου ςυνεδρίου χαιρετίςτθκε με
ενκουςιαςμό από τθ διεκνι επιςτθμονικι βιβλιοκθκονομικι κοινότθτα και για το λόγο
αυτό, ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα είχαμε ςθμαντικζσ ανταποκρίςεισ από τισ 5
θπείρουσ, για ςυμμετοχι ςτισ επιτροπζσ του ςυνεδρίου.
Σο πρόγραμμα του 3ου ςυνεδρίου περιλάμβανε 179 ειςθγιςεισ, 3 εργαςτιρια και 3 φόρουμ
ςυηιτθςθσ. Ζμφαςθ δόκθκε ςτθν Πλθροφοριακι Παιδεία.

Θεωροφμε επιτυχία και ενδεικτικό τθσ αναγνϊριςθσ τθσ προςπάκειασ από τθν πρϊτθ
ςτιγμι, τα εξισ γεγονότα:
Και ςτα τρία ςυνζδρια ζχουν ςυμμετάςχει ενεργά διεκνείσ οργανιςμοί με
ςθμαντικι ςυμβολι ςτα διεκνι βιβλιοκθκονομικά πράγματα, όπωσ θ IFLA, θ ARL,
το ICSTI.
τθν τιμθτικι επιτροπι του 2009 ςυμμετζχει ο τότε πρόεδροσ τθσ ALA ο οποίοσ
παρίςταται και με ειςιγθςθ.
τθν επιςτθμονικι επιτροπι που διαρκϊσ εμπλουτίηεται, ςυμμετζχουν μζλθ από
πολλζσ χϊρεσ και από τισ 5 θπείρουσ.
Ειςθγθτζσ ιρκαν από 49 χϊρεσ το 2009, 51 το 2010 και 55 το 2011 και από τισ 5
θπείρουσ.
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πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν, με μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που παρουςίαςαν τισ
μεταπτυχιακζσ τουσ εργαςίεσ.
Εργαςίεσ επίςθσ παρουςίαςαν υψθλόβακμα ςτελζχθ βιβλιοκθκϊν, επαγγελματίεσ
διαφόρων ειδικοτιτων που αςχολοφνται με τισ βιβλιοκικεσ, κακϊσ και project
managers.
Από τουσ κφριουσ ομιλθτζσ αναφζρουμε τον πρωτοπόρο δάςκαλο όλων μασ, F. W.
Lancaster, τον πολυγραφότατο κακθγθτι και υπεφκυνο ενόσ από τα πιο ςθμαντικά
περιοδικά του χϊρου, τον Peter Hernon, τθν Roswitha Poll που επί ςειρά ετϊν ιταν
πρόεδροσ τθσ επιτροπισ βιβλιοκθκονομικϊν προτφπων του ISO, τθν Carol Tenopir,
τον Nils Ore Pors κ.α.

Οι δημοςιεφςεισ
Σζλοσ κα ικελα να αναφζρω ότι κάκε χρόνο εκδίδεται ζνα βιβλίο από τον διεκνι εκδοτικό
οίκο World Scientific που περιζχει, επιλεκτικά, εργαςίεσ από κάκε ςυνζδριο, ενϊ ςεβαςτόσ
αρικμόσ εργαςιϊν δθμοςιεφεται ςε διεκνοφσ κφρουσ επιςτθμονικά περιοδικά, με τθ
μζριμνα τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ.

Τα βιβλία
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS IN LIBRARIES: Theory and Applications.
Proceedings of the International Conference on QQML2009. Chania, Crete, Greece, 26 – 29
May 2009. Εdited by Anthi Katsirikou & Christos H Skiadas.
520pp, ISBN: 978-981-4299-69-5, 978-981-4299-70-1(e-book).
http://www.worldscibooks.com/compsci/7691.html

NEW TRENDS IN QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS IN LIBRARIES:Selected
Papers Presented at the 2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. Proceedings
of the International Conference on QQML2010
Chania, Crete, Greece, 25 – 28 May 2010. Εdited by Anthi Katsirikou & Christos Skiadas.
470pp (approx.). ISBN: 978-981-4350-29-7.
http://www.worldscibooks.com/compsci/8144.html

Το πρόγραμμα για τα επόμενα ςυνζδρια ζχει ωσ εξήσ:
2012 ςτο Limerick τθσ Ιρλανδίασ,
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2013 ςτθ Ρϊμθ, Ιταλία,
2014 ζχει προτακεί θ τοκχόλμθ, ουθδία,
ενϊ για τα επόμενα ζτθ ζχει προςκλθκεί από το Ιάςιο, Ρουμανία, και
από τθν Κωνςταντινοφπολθ.

Ακινα, Ιοφνιοσ 2011
Εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ επιτροπισ,
Ανκι Κατςιρίκου
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