Π ΡΟΛΟ Π
Αγαπητοί

συνάδελφοι,

Στη διάρκεια τον χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την έκδοση τον
προηγούμενου τεύχους τον περιοδικού μας, το ΑΣ της ΕΕΒΕΠ, προχώρησε σε μια σειρά
από ενέργειες στην κατεύθυνση της ανάδειξης του πολυσήμαντου ρόλου των βιβλιοθηκών,
τη σημασία τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, την προώθηση των προβλημάτων που
ταλανίζουν το χώρο μας και την υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς, για την
ουσιαστική συμμετοχή των βιβλιοθηκών στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΤΙΑ) 2007- 2013.
Το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί απαιτεί την ενεργό παρουσία των ελληνικών
βιβλιοθηκών και των συναδέλφων που απασχολούνται (/αυτές, για την αναδιάρθρωση του
πλαισίου γνώσης - πληροφόρησης - εκπαίδευσης - έρευνας - πολιτισμού
και δημιουργικής οικονομίας του 21ου αιώνα.
Για την επιτυχή έκβαση του παραπάνω πλαισίου απαιτούνται στρατηγικές πολιτικές
επιλογές μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ενθάρρυνση συνεργατικοί δράσεων, ώστε να
διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ανάπτυξη στις διάφορες
κατηγορίες
βιβλιοθηκών.
Η διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις
κατηγορίες βιβλιοθηκών αποτελεί μονόδρομο για να μπορέσουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες
στο διεθνή πολιτισμικό - γνωσεακό χάρτη να αποτελέσουν σημείο αναφοράς
και σημαντικό κόμβο του.
Η ΕΕΒΕΠ προσβλέπει μέσα από την δημιουργική συμμετοχή όλων των συναδέλφων και
την επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που
θα καταστήσουν τις βιβλιοθήκες έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος
με την αναγκαία θεσμική θωράκιση και οικονομική ενίσχυση τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτεία και οι σχετικοί με τις βιβλιοθήκες φορείς θα
αντιληφθούν τις νέες προκλήσεις - προοπτικές που παρουσιάζονται, ώστε να συμβάλουν
αποτελεσματικά στην χάραξη μιας αναπτυξιακής πολιτικής των βιβλιοθηκών.
Η ΕΕΒΕΠ ως ο μοναδικός φορέας που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες
βιβλιοθηκονόμουςεπιστήμονές της πληροφόρησης, θα συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την
εξωστρεφή δράση της, για τη χάραξη της αναγκαίας στρατηγικής που θα διέπει
όλες τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Είναι βέβαιο ότι το αύριο δεν μπορεί να περιμένει!
Χριστίνα Κυριακοπούλου
Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΒΕΠ

