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1. Οπγάνωζη

Σηηο 4 θαη 5 Γεθεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ ην 2 ν Παλειιήλην
Σπλέδξην Γεκνηηθώλ Βηβιηνζεθώλ. Τν Σπλέδξην νξγαλώζεθε από ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλόκσλ θαη επηζηεκόλσλ ηεο Πιεξνθόξεζεο
(ΔΔΒΔΠ) ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηεο ΤΔΓΚΝΑ.
Τηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ παξαθνινύζεζε κεγάινο αξηζκόο βηβιηνζεθνλόκσλ από δεκνηηθέο
θπξίσο αιιά θαη από δεκόζηεο, αθαδεκατθέο, ζρνιηθέο θαη εηδηθέο βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη
βηβιηνζήθεο μέλσλ απνζηνιώλ όπσο ηεο Διιελν-Ακεξηθαληθήο Έλσζεο, ηνπ Goethe Institut
θαη άιιεο, θαη απ’ όια ζρεδόλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηελ Κύπξν.
Σεκαληηθή ήηαλ θαη ε παξνπζία βηβιηνζεθνλόκσλ από άιιεο ρώξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ
πξνέδξνπ ηεο EBLIDA θ. Gerald Leitner, ηεο θ. Marian Koren από ηελ Οιιαλδία θαη ηεο θ.
Maria Jose Moura από ηελ Πνξηνγαιία.
Από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη ζύλεδξνη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Σπλεδξίνπ
πξνθύπηεη όηη ην 47% (ζρήκα 1) ησλ ζπλέδξσλ πξνέξρνληαλ από δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο πνπ
καδί κε ην 4% από ηηο δεκόζηεο απνδεηθλύεη όηη ην θύξην ζώκα ησλ ζπλέδξσλ (51%) ήηαλ
βηβιηνζεθνλόκνη από βηβιηνζήθεο πνπ ππεξεηνύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Σσήμα 1: Βιβλιοθηκονόμοι πος παπακολούθηζαν ηο ζςνέδπιο ανά είδορ
βιβλιοθήκηρ

Πξνθύπηεη επίζεο όηη ην ζπλέδξην παξαθνινύζεζαλ βηβιηνζεθνλόκνη από παλεπηζηεκηαθέο,
ζρνιηθέο θαη εηδηθέο βηβιηνζήθεο. Δλζαξξπληηθό γηα ηνλ θιάδν είλαη όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό
(18%) ησλ ζπλέδξσλ ην απνηεινύζαλ ζπνπδαζηέο ησλ ηκεκάησλ βηβιηνζεθνλνκίαο,
γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηνλ επαγγεικαηηζκό ησλ κειινληηθώλ
επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ.
Η πξνζέιεπζε απηή, έλα κόιηο κήλα από ηε δηεμαγσγή ηνπ Σπλεδξίνπ ησλ Αθαδεκατθώλ
βηβιηνζεθώλ ζηελ Πάηξα ζηηο 4-6 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, απνδεηθλύεη όηη νη Έιιελεο
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βηβιηνζεθνλόκνη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ, πνπ
πξνέξρνληαη από ηηο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθόξεζεο,
δεηνύλ απαληήζεηο ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο θαη επηδηώθνπλ ζπλαληήζεηο κε
ζπλαδέιθνπο γηα λα επηηύρνπλ ηελ εληαία αληηκεηώπηζή ηνπο.
Η επηηπρία ηνπ ζπλεδξίνπ αλακελόκελε από ησλ αξηζκό αιιά θαη ην πεξηερόκελν ησλ
εηζεγήζεσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί γηα παξνπζίαζε, θξίζεθε θαη από ηνπο ζπλέδξνπο νη νπνίνη,
ζην ζύλνιό ηνπο, ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο, απάληεζαλ όηη ην ζπλέδξην ήηαλ
επηηπρεκέλν. Σρήκα: 2.
Σσήμα 2: Ικανοποίηζη ηων ζςνέδπων από ηιρ επγαζίερ ηος ζςνεδπίος

Σηελ επηηπρία ηεο δηεμαγσγήο ζπλέβαιε ε άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο
θαη νξγαλσηηθήο επηηξνπήο αιιά θαη ησλ επηηξνπώλ κεηαμύ ηνπο.
Ιδηαίηεξα ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ Γεκάξρνπ Ακαξνπζίνπ θ. Παηνύιε, ν νπνίνο,
ελώπηνλ αληηπξνζσπείαο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηελ άλνημε ηνπ 2009, δεζκεύζεθε όηη ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπλέδξην αλεμαξηήηνπ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζηάζεθε αξσγόο ζην πιεπξό
ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο.
Σεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο κε επηθεθαιήο ηελ θ. Γιπθεξία
Μνζηξνύ Πξόεδξν ηνπ ΓΣ ηεο Βνξέεηνπ Βηβιηνζήθεο Ακαξνπζίνπ θαη ησλ κειώλ ηνπ
πξνζσπηθνύ ηεο Βηβιηνζήθεο αιιά θαη βηβιηνζεθνλόκσλ από άιιεο δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ηεο
Αηηηθήο κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο. Τηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ βνήζεζαλ
θαη ζπνπδαζηέο από Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ηνπ ΤΔΙ
Αζήλαο.
2. Θεμαηολογία
Ο ηίηινο ηνπ Σπλεδξίνπ «Σκεπηόμαζηε Δθνικά Δνεπγούμε Τοπικά» ήηαλ πνιύ
επηηπρεκέλνο, δεδνκέλνπ όηη εμέθξαδε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία, ε νπνία αιπζηδσηά εθηείλεηαη ζην ζύλνιν ηεο Φώξαο.
Η ζεκαηνινγία ηνπ Σπλεδξίνπ είρε νξηζηεί κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 1νπ Παλειιελίνπ
Σπλεδξίνπ Γεκνηηθώλ Βηβιηνζεθώλ πνπ δηεμήρζε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο 4-5 Γεθεκβξίνπ
2008. Δίραλ νξηζηεί ηέζζεξηο ελόηεηεο 1) H Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε – Γεληθά Θέκαηα, 2)
Σπλεξγαζίεο, 3) Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο θαη δηα βίνπ Μάζεζε θαη 4) Γξάζεηο θαη ππεξεζίεο
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
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Η ζεκαηνινγία παξνπζίαδε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη γη’ απηό ην ιόγν ππήξμαλ πνιιέο θαη
ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο. Τειηθά παξνπζηάζηεθαλ είθνζη δύν (22) εηζεγήζεηο. Από απηέο νη
δεθαεπηά (17) έγηλαλ από Έιιελεο βηβιηνζεθνλόκνπο, ζηηο νπνίεο αλαπηύρζεθαλ ηα ζύγρξνλα
επηηεύγκαηα ηεο βηβιηνζεθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη νη ηξόπνη πξνζαξκνγήο ησλ ειιεληθώλ
δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ ζ’ απηά, θαζώο θαη νη επξύηεξνη πξνβιεκαηηζκνί θαη ε αληηκεηώπηζή
ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ θαη πέληε (5) εηζεγήζεηο από ηνπο
εθπξνζώπνπο ησλ ρσξώλ πνπ ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ην ζπλέδξην. Σπγθεθξηκέλα ν
πξόεδξνο ηεο EBLIDA θ. Gerald Leitner κίιεζε γηα ηελ «Δπξσπατθή πνιηηηθή ησλ
βηβιηνζεθώλ», ε θ. Marian Koren γηα «ην κνληέιν νξγάλσζεο ησλ δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ θαη
ν ξόινο ηεο Έλσζεο Bηβιηνζεθνλόκσλ ζηελ Οιιαλδία», θαη ε θ. Maria Jose Moura γηα «ην
δίθηπν ησλ δεκνηηθώλ θαη ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ ζηελ Πνξηνγαιία». Σην ζπλέδξην
παξνπζίαζε ηελ θαηάζηαζε ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε ρώξα ηεο ε Πξόμελνο ηεο Οπγθάληα ζηελ
Διιάδα θ. Αιεμαλδξάθε θαη ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηνπ Waterloo ηνπ Καλαδά θ.
Γαληήι Σαράο, ν νπνίνο πεξηέγξαςε ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ
βηβιηνζεθώλ ζηνλ Καλαδά, κε έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ.
Οη ζηόρνη ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ήηαλ λα δηεπξπλζνύλ νη νξίδνληεο ηνπ Σπλεδξίνπ, λα
παξνηξπλζνύλ νη Έιιελεο βηβιηνζεθνλόκνη λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη λα βξεζεί αληαπόθξηζε ζε κηα θνηλή
αληηκεηώπηζε, ηόζν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, όζν θαη ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ
κέιινληνο. Οη ζηόρνη απηνί ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζηέθζεθαλ κε απόιπηε επηηπρία.
Αθνύζηεθε ν ιόγνο ηνπο όρη κόλν κε ηηο εηζεγήζεηο αιιά θαη κε ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο επαθέο,
πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ.
Οη ζύλεδξνη κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ Σπλεδξίνπ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην επόκελν ζρήκα 3, ζε αλνηθηέο ηύπνπ εξσηήζεηο έθξηλαλ θαηά 44%, όηη νη
εηζεγήζεηο ήηαλ ελδηαθέξνπζεο. Τν 28% ηόληζε ηελ θαιή νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ζε
πνζνζηό 16% ηόληζε πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε πξσηνβνπιία δηνξγάλσζεο ηνπ Σπλεδξίνπ ελώ
έλα 12% έθξηλε ζθόπηκν λα ηνλίζεη ηε κεγάιε πξνζέιεπζε ησλ ζπλέδξσλ. Δίλαη θαλεξό όηη ε
επηηπρία ηνπ Σπλεδξίνπ θξίζεθε όρη κόλν από ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ ζπλέδξσλ πνπ
παξαθνινύζεζαλ ην Σπλέξην αιιά θαη από ηε ζεκαηνινγία ησλ εηζεγήζεσλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ.
Σσήμα 3: Σσόλια ζςνέδπων
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Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή είρε επίζεο ζηόρν λα αλνίμεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ ζηνπο
ρξήζηεο, ε εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ζηόρν ησλ δεκνηηθώλ
βηβιηνζεθώλ. Γηα ην ιόγν επηιέρηεθε ην Σάββαην σο κηα εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ηνπ
Τζάθοσ, Σ., «2ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Δημοηικών Βιβλιοθηκών: ηα πρώηα ζσμπεράζμαηα»,
Συνεργασία, αρ. 3 (Δεκέμβριος 2009) www.goethe.de/synergasia

3

Σπλεδξίνπ, κε ηε ζθέςε όηη ζα πξνζέιζνπλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ πνιίηεο, νη νπνίνη
εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο ηνπο δελ ζα κπνξνύζαλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ άιιεο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο.
Σηε ζπδήηεζε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα κεηαμύ άιισλ πξνηάζεθαλ:
 Να ζπλερίζεη ε Έλσζε Διιήλσλ Βηβιηνζεθνλόκσλ θαη Δπηζηεκόλσλ ηεο Πιεξνθόξεζεο
ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα δηνξγαλώλεη ην Σπλέδξην ζε εηήζηα βάζε, ζε ζπλεξγαζία κε
θάπνην Γήκν κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη αλάδεημε ησλ επηζηεκνληθώλ θαη πξαθηηθώλ
ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηηο ειιεληθέο δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο.
 Να αλνίμνπλ ηα κειινληηθά ζπλέδξηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ βηβιηνζεθώλ.
 Να ζπληαρζεί ε πξάζηλε βίβινο ησλ βηβιηνζεθώλ ηεο Διιάδνο όπσο είρε πξνηαζεί από
ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή γηα ηε ράξαμε Δζληθήο πνιηηηθήο βηβιηνζεθώλ ζην 17 ν Σπλέδξην
Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ ζηα Γηάλλελα ην 2008, αθνύ ιεθζεί ππόςε θαη ε Δπξσπατθή
ιεπθή βίβινο ηελ νπνία αλέθεξε ζηελ νκηιία ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο EBLIDA θ.Leitner.
 Να νξγαλσζνύλ από ηελ Έλσζε ζπδεηήζεηο γηα πξαθηηθά ζέκαηα, αλνηθηέο ζε θάζε
ελδηαθεξόκελν βηβιηνζεθνλόκν.
 Να ζπληάμνπλ νη ειιεληθέο δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη
λα ηα εληάμνπλ ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ Γήκσλ πνπ ππεξεηνύλ θαη ηα νπνία
είλαη ζε εμέιημε.
 Nα αλαπηπρζνύλ ζύγρξνλεο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη δηθηύσζεο ζηηο δεκνηηθέο
βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο.
 Να δεκηνπξγεζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ κε ηε δεκηνπξγία θεληξηθνύ ζπλεξγαηηθνύ βηβιηνγξαθηθνύ
θαηαιόγνπ ειιεληθώλ δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ, σο ππνζπζηήκαηνο ηνπ Δζληθνύ
Καηαιόγνπ Βηβιηνζεθώλ.
 Οη δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο λα αλαδείμνπλ, λα πξνβάιινπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα
πνιηηηζηηθά απνζέκαηα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε θνηλήο
πιαηθόξκαο θηινμελίαο θαη δηάζεζεο ςεθηαθνύ ή ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ γηα ηε
ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Europeana.
 Να παξέρνπλ ζύγρξνλεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο,
ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο , ηεο πξνώζεζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο θ.ιπ.
 Να ζπλερηζηνύλ νη εξγαζίεο ηεο «Οκάδαο Έξγνπ» ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα ηε
ζπγθξόηεζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Βηβιηνζεθώλ.
 Να ππάξμεη δηππνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ηε ζηήξημε ησλ
δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ ζην έξγν πνπ ήδε επηηεινύλ, ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
 Να ππάξμεη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ βηβιηνζεθώλ ζηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ γηα ηνλ
πνιηηηζκό ζηνπο ΟΤΑ.
 Να ππάξμεη ζπληνληζκόο ζηε δξάζε ησλ δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ κέζσ ελόο
ζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ.
 Να πξνβιεζεί ώζηε λα αλαγλσξηζηεί ε ζπκβνιή ησλ βηβιηνζεθώλ ζηελ νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή, ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε".
3. Αξιολόγηζη- Πποηάζειρ
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπλεδξίνπ δηαλεκήζεθε ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην. Τν εξσηεκαηνιόγην
ζπκπιήξσζαλ 109 ζύλεδξνη πνπ αληηζηνηρεί ζην 30% πεξίπνπ ησλ ζπλέδξσλ. Παξά ην
γεγνλόο όηη ζα ήηαλ πνιύ θαιύηεξα αλ είραλ αληαπνθξηζεί πεξηζζόηεξνη ζύλεδξνη, ν αξηζκόο
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξώζεθαλ εμαζθαιίδεη ηελ εμαγσγή ζεκαληηθώλ θαη
αμηόπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ. Τα ζρόιηα ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Σπλεδξίνπ
ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθεο 1 θαη ζην ζρήκα
4 πνπ αθνινπζεί, νη εηζεγήζεηο θξίζεθαλ αμηόινγεο, ε νξγάλσζε θαιή ην ζπλέδξην

Τζάθοσ, Σ., «2ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Δημοηικών Βιβλιοθηκών: ηα πρώηα ζσμπεράζμαηα»,
Συνεργασία, αρ. 3 (Δεκέμβριος 2009) www.goethe.de/synergasia

4

ραξαθηεξίζηεθε σο ζεκαληηθή πξσηνβνπιία
ήηαλ κεγάιε.

θαη θξίζεθε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλέδξσλ

Πίνακαρ 1: Αξιολόγηζη ηος Σςνεδπίος από ηοςρ ζςνέδποςρ.

Ενδιαθέροσζες ειζηγήζεις
Καλή οργάνωζη
Σημανηική πρωηοβοσλία
Μεγάλη προζέλεσζη κοινού

44%
28%
16%
12%

Σηνλ ζρήκα 4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη παξαηεξήζεηο ησλ ζπλέδξσλ πνπ πξέπεη λα
ιεθζνύλ ππόςε γηα ηα επόκελα ζπλέδξηα.
Σσήμα 4: Πποηάζειρ ζςνέδπων

Ωο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ εηζεγήζεσλ νη ζύλεδξνη, θαηά 16%, πξνηείλνπλ ιηγόηεξεο
εηζεγήζεηο, ην 20% κεγαιύηεξε δηάξθεηα θαη ην 8% πην επέιηθην πξόγξακκα. Ο ζπλδπαζκόο
ησλ απαληήζεσλ απηώλ δείρλεη όηη ν αξηζκόο ησλ εηζεγήζεσλ ήηαλ κεγάινο, θάηη πνπ έγηλε
ελ γλώζεη ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο αιιά πνπ αληαπνθξηλόηαλ ζηνλ ζηόρν ηεο γηα
πξνζέγγηζε κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ ζπλέδξσλ θαη εηζεγεηώλ.
Τν 16% δεηά ηα ζέκαηα ησλ εηζεγήζεσλ λα είλαη πην πξαθηηθά. Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ
ζπκκεηερόλησλ είρε σο απνηέιεζκα ην 16% λα πξνηείλεη άιιν ρώξν γηα ηα επόκελα
ζπλέδξηα. Ωο ηεθκήξην ηεο επηηπρίαο ηνπ Σπλεδξίνπ ιακβάλεηαη θαη νη πξόηαζε ηνπ 12% ησλ
ζπλέδξσλ γηα νξγάλσζε πεξηζζνηέξσλ ζπλεδξίσλ. Πξαθηηθά ε απάληεζε απηή εθθξάδεη ηε
ζπνπδαηόηεηα πνπ απέδσζαλ νη ζύλεδξνη ζηε δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ θαη πόζα απνθόκηζαλ
από ην Σπλέξην θαη ηελ πξνζδνθία ηνπο από ηα επόκελα.
Οη εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ νινθιεξώζεθαλ κε ηελ επρή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο όιν θαη
θαιύηεξσλ ζπλεδξίσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ην έξγν ησλ ειιεληθώλ
βηβιηνζεθώλ.
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