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(Δ.Σ., Επιτροπές, Επαρχία)

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Β Με δύο εκπροσώπους της συμμετείχε η "Ενωση σε
ομάδα εργασίας του ΥΠ.Π.Ε. που ορίστηκε για την
επεξεργασία του οργανισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος.
Η ομάδα τέλειωσε και παρέδωσε στην Υπουργό την
εργασία που είχε αναλάβει τέλος Ιουλίου/84. Το θέμα του
Οργανισμού της Ε.Β.Ε. δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη
νομική κατοχύρωση.
• Το Ίδιο Υπουργείο διόρισε τον Αύγουστο μια επιτροπή
με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων για το Εθνικό
Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Το Δ.Σ. διαμαρτυρήθηκε, προφορικά
και γραπτά για τον τρόπο σΰστασησ (διορισμός) αυτής της
επιτροπής. Δέχτηκε στη συνέχεια και μετά από διευκρυνήσεις που έγιναν από πλευράς υπουργείου και τις προϋπο
θέσεις που το Δ.Σ. έβαλε να συμμετάσχει με τα οριζόμενα
από αυτό, μέλη της ' Ενωσης στην επιτροπή, που σκοπό θα
είχε την διερεύνηση και την προκαταρκτική αντιμετώπιση
του όλου θέματος. Η επιτροπή' σϋγκαλέστηκε δύο φορές
από τον υπεύθυνο του ΥΠ.Π.Ε. χωρίς αποτέλεσμα, λόγω
απουσίας των περισσοτέρων μελών.
• Το Δ.Σ. αποφάσισε και προώθησε την απόφαση του στις
επιτροπές, να επεξεργαστούν και να διαμορφώσουν,
πρώτα χωριστά η κάθε μια και μετά σε συνεργασία όλες
μαζί με το Δ.Σ. και την Εθνική Βιβλιοθήκη, πρόταση για το
Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Η ανταπόκριση των Επιτροπών
υπήρξε αρκετά ικανοποιητική, οι εργασίες όμως έχουν
διακοπεί προσωρινά λόγω του Συνεδρίου.
• Το ΥΠ.Π.Ε. ζήτησε τη συνεργασία της ' Ενωσης στη
διοργάνωση Σεμιναρίου για τους βιβλιοθηκάριους των
Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας. Το Δ.Σ. απάντησε
θετικά μέσω εκπροσώπων πού ανάλαβε και την ευθύνη να

συνεργαστεί με το ΥΠ.Π.Ε. στη βάση των θέσεων της
Ένωσης σε σχέση με τη επιμόρφωση των εργαζομένων
στις Βιβλιοθήκες.
• Από το Δήμο Αθηναίων ζητήθηκε η συνεργασία της
' Ενωσης στη διοργάνωση σεμιναρίων, με αντικείμενο την
«εκπαίδευση ανέργων και ανειδίκευτων στην πρακτική
εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Βιβλιοθή
κες». Το Δ.Σ. αντέδρασε και επέβαλε τέλος την άποψη
του - να γίνει το σεμινάριο σε άνεργους βιβλιοθηκάριους -.
Το σεμινάριο αυτό εντάσεται στα επιδοτούμενα από την
Ε.Ο.Κ. προγράμματα, που βάζει σαν προϋπόθεση, να
απευθύνονται σε άνεργους.
• Υποτροφίες: Το Βρετανικό Συμβούλιο προκύρηξε μια
υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιβλιοθηκο
νομία, δεν υπήρξε όμως ανταπόκριση από όσα μέλη
ενημερώθηκαν και έτσι χάθηκε. Μια δεύτερη υποτροφία
προκηρύσει το Ι.Κ.Υ. για 3 χρόνια στο εξωτερικό και με
σκοπό την απόκτηση διδακτορικού. Οι πάρα πάνω υποτρο
φίες προέκυψαν από ενέργειες του Δ.Σ. και θα πρέπει
όλοι να δείξωμε το ανάλογο ενδιαφέρον για να τις
διατηρήσουμε, και να τις αυξήσουμε.
Β Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση και δωρεάν παραχώρηση
περιπτέρου από το Σύνδεσμο Εκδοτών - Βιβλιοπωλών
Αθήνας, στο χώρο της έκθεσης Βιβλίου της Κηφισιάς,
πήρε μέρος στην έκθεση στην οποία διακίνησε και ένα
ερωτηματολόγιο τα αποτελέσαμτα του οποίου θα βρείτε
σε άλλη στήλη.
Β Τέλος η οργανωτική επιτροπή Συνεδρίου και το Δ.Σ.
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την οργάνωση
του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιβλιοθηκάριων που θα
γίνει όπως έχει εξαγγελθεί.

