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Απο μέρους του Δ.Σ» ευχαριστούμε όσους παρευρίσχονται στο 5° Πανελ
λήνιο Συνέδριό μας,κι’εκδηλώνουν μ ’αυτδ τον τρόπο το ενδιαφέρον τους στα 
βέματα του τομέα και του κλάδου μας.βελουμε ακόμη να ευχαριστήσουμε δσους 
συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της εκδήλωσης αυτής είτε οικονομικά,είτε τεχ
νικά,είτε οργανωτικά είτε επιστημονικά.

Το 5ο Συνέδριό μας χαρακτηρίζεται α*ο μερικά ιδιαίτερα στοιχεία που 
0· βέλαμε να επισημάνουμε:

1.-Γίνεται σε μια στιγμή,που η χολιτεία εκφράζει θεωρητικά το ενδια
φέρον της για τον τομέα των βιβλιοθηκών και δηλώνει την πρόθεσή της να πά
ρει μέτρα τόσο νομοθετικά δσο και διοικητικά για τη δημιουργία δικτύου βι
βλιοθηκών ,την ενίσχυση του θεσμού,"την ανάπτυξη ενός α^τοδνναμοο αποκεν
τρωμένου πολιτιστικού κινήματος,που βα εμπλουτισβεί με νέα στοιχεία,όπως 
βιβλιοθήκη σε κάβε κοινότητα κλπ" (Είναι φρ&αεις απο το 5ετές ΙΙρόγραμμα 
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυζης).'Εχουν σημειωθεί παράλληλα μερικές 
θετικές πρωτοβουλίες γιαίδρυση βιβλιοθηκών απο την πλευρά κρατικών φορέων, 
όπως π.χ.το Υπουργείο Νέας Γεννιάς ή το Υπουργείο Γεωργίας,όμως αυτές οι 
προσπάθειες και λίγες είναι,μικρές μόνο σταγδνες σε μια βάλασσα,αλλα κιν- 
νδυνεΟουν να χάβουν,άν δεν συντονισβουν και δεν ενταχΟούν σε ένα γενικό
τερο,καλά οργανωμένο σύστημα*

2.-'Εχουμε για πρώτη φορά ένα εκπρόσωπο της IFLA,το Γ.Γραμματέα της, 
καλεσμένο της ΕΕΒ,με τη βοήβεια του Υπουργείου Πολιτισμού.

3.-[Ιαρευρίσκονται στο συνέδριο αυτδ οι 38 συνάδελφοι των Δμοσίων Βι
βλιοθηκών που ήρβαν στην Αβήνα για να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό σε
μινάριο που οργάνωσε γι αυτούς το Υπ.Πολιτισμού.Αυτή η χρονική σύμπτωση



ήταν μία καλή ευκαιρία για να βρεθούν σήμερα μαζί μας οι συνάδελφοί μας 
απο την περιφέρεια και η συνάντηση πιστεύουμε ότι βάνει εποικοδομητική 
για τις δύο πλευρές.

'♦.-'ίχουμε μια εντυπωσιακή παρουσία αποφοίτων και σπουδαστών,που 
βα πλουτίσουν τις εργασίες του συνεδρίου με τη ζωντάνια και το δυναμισμδ 
τους και ταυτόχρονα βα μεταφέρουν τις ανησυχίες και ταπροβλήματά τους( 
που δυστυχής προς το παρόν είναι πολλά και μεγάλα.

θέμα του Ευνεδρίου μας είναι:"Βιβλιοθήκες-Υπηρεσίες πληροφόρησης, 
βάση για την εβνική Ανάπτυζη.

'Ηταν το βέμα του φετβινού Ευνεδρίου της ΙϊΊ.Α,πον το κρατήσαμε και 
για μας,γιατί κρίναμε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη επικαιρότητα και για 
τη δική μας χωρα.

Εδώ πρέπει να δούμε μια πικρή αλήθεια:'Αν ε'ιχε κατανοηβε'ι στη χή
ρα μας η σημασία των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης,και ο ρόλος τους 
στην εθνική μας Ανάπτυζη,δε βα είχε νόημα η επιλογή αυτού του βέματος. 
Υπάρχει όμως ακόμα μεγάλη ανάγκη πληροφόρησης πάνω στα θέματα της 
"Πληροφόρησης".

Το ίδιο βέμα όπως είπαμε,είχε φέτος και η IFLA.Πιστεύουμε ότι η 
επιλογή εκείνη δεν ήταν άσχετη με τον τόπο «ου φετεινού παγκόσμιο» Ευ- 
νέδριου,δηλαδή την Αφρική,όπου υπάρχουν έντονα παρόμοια προβλήματα με 
τα δικά μας.ίλπίζουμε λοιπόν,ότι,όπως και εκείνο το Ευνέδριο αναγνωρί
σθηκε σα μια πολύ θετική συμβολή για το χώρο του,έτσι και το δικό μας 
<|υνέδριο ,θα αποτβλέσει ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της βιβλιοθηκο
νομίας της χ·ρας μας.Περιμένουμε ότι οι συζητηθείς θα δώσουν την ευκαι
ρία να μελετηθεί το όλο ποδβλημα στο σύνολό του,θα επισύρουν την προσο
χή όλων,και ιδιαίτερα αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη στη χ&οαξη 
της εθνικής μας πολιτικής,ώστε να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις.

Τί είναι βιβλιοθήκη και ποιός είναι ο ρόλος τηςί 
Η βιβλιοθήκη είναι δημόσιος οργανισμός.Ένας απο τους σκοπούς της είναι 
να συγκεντρώνει τις πληροφορίες,να τις κυκλοφορεί και να τις παρέχει 
σ ’αυτοΰς που τις έχουν ανάγκη,για μόρφωση ή για ευχαρίστηση.Η έννοια 
της βιβλιοθήκης είναι δεμένη με το βιβλίο,με την καταγραμμένη δηλαδή 
γνώση της ανθρωπότητας,που αποτε εί τη μνήμη της και μαζί την κινητήρια 
δύναμη για κάθε πρόοδο.Δεν μπορεί επβμευως να υπάρζει ανάπτυζη πολιτι
στική, επιστημονική,οικονομική,πολιτική,κοινωνική,χωρί ς βιβλιοθήκες.

Χωρίς βιβλιοθήκες δε μπορεί ν“_“πάρχει_εκπαίδευση.

Η βιβλιοθήκη στο σχολείο δίνει το κέντρισμα για παραπέρα γνώση,



καλλιεργεί την περιέργεια και ικανοποιεί τη δίφα για μάθηση.
Για να λειτουργήσει σωστά ένα Λστημα εκπαίδευσης χρειάζεται βιβλιοθή- 

κες.Η βιβλιοθήκη βα μπεί πρώτα στο Δημοτικό σχολείο.Το παιδί απο τη μι
κρή του ηλικία βα πάρει τη συνήθεια να διαβάζει και η συνήθεια αυτή βα το 
συντροφεύει σ ’δλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η βιβλιοθήκη βα μπεί στο Γυμνάσιο και το λύκειο,συνιστώντας πολύτιμο 
παιδαγωγικό εργαλείο,που βα εξοικειώσει το παιδί με την·ατομική ή συλλογι
κή εργασία και την έρευνα.Παράλληλα χα λογοτεχνικδ βιβλίο βα ευρύνει τους 
ορίζοντες του,νέου και του έφηβου,βα πλουτίσει το συναισθηματικό του κό
σμο και βα βοηθήσει στη διαμόρφωση και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του.

Η βιβλιοθήκη θα μπεί στο Πανεπιστήμιο γΙα υα σηκώσει σημαντικδ βά
ρος απο το εκπαιδευτικό έργο του ιδρύματος,δίνοντας άλλη διάσταση στο σύ
στημα εκπαίδευσης.

-!2ί£_5ΐί?^12®ί!ϊ£5_5£ϊ_522££ί_2!ϊ_!!ϋ:ί£5££_£ϋστ*'*ιΤ' και έρευνα.
Η πρδοδος της επιστήμης δεν οφείλεται σε ανακαλύψεις που γίνονται απο' 

το μηδέν.Στηρίζεται στις προηγούμενες εμπειρίες και τις συσσωρευμένες 
γνώσεις.Η πρόοδος μιας κοινωνίας εζβρτιέται απο την ικανότητά της να α
φομοιώνει την επιστημονική και τεχνική γνώση που κληρονόμησε απο τις προ
ηγούμενες γεννιές,και να τις αξιοποιεί για να χτίσει το μέλλον της.

i!!££s_2i2£2i£2£D22_$£2!_£22££i*^£ϊε£ 6 >· ο ί κηση.
'Ενας οργανισμός,μια υπηρεσία,ένα έθνος για να λάβει τις σωστές απο

φάσεις και να καθορίσει την πολιτική τ.ου,έχει ανάγκη απο σωστή πληροφό
ρηση.Το 1963 η Συμβουλευτική Εκιτροπή για την Επιστήμη,τη Διοίκηση και 
την Πληροφόρηση,σε έκθεσή της στον Πρδεδρο Κέννεντυ σημείωνε:"'Αν και εί
ναι αλήθεια ότι η κακή διοίκηση είναι δυνατό να συνυπάρχει και πολλές 
φορές συνυπάρχει,με τα καλύτερα συστήματα μετάδοσης πληροφοριών,όμω; η 
κακή μετάδοση πληροφοριών πάνταοδηγεί στην κακή διοίκηση".

X«p£S_βj-Ρλ^οβήκ£2—6g ν_υπ&ρ2ίc <■ λαϊκή επιμόρφωση και συνε^ιζδ)ΐευΐ]
εκπαίδευση.

Σ’ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται,όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ανάγ
κη να πλαταίνουν συνεχώς τις γνώσεις τους.Αλλιώς κινδυνεύουν να τελματώ
σουν στη ρουτίνα ή να περάσουν στο περιθώριο.Οι βιβλιοθήκες εξασφαλίζουν 
την απαραίτητη ενημέρωση μέσα απο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ε
πιμόρφωση. 'Αν λείφει αυτή η δυνατότητα ανανέωσης βα φρενάρει γενικότερα η 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η πρόοδος ενός έθνους εξαρτάται απο την πρόοδο του λαού του.'Αν μια 
χώρα δεν «αρέχει στους πολίτες της τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις πνευ



ματικές τους ικανότητες και να καλλιεργούν τις ψυχικές τους δυνάμεις,η 
χώρα αυτή 6εν μπορεί να εξελιχθεί ούτε οικονομικά,ούτε πολιτιστικά.βα μα
ραζώσει και βα χαθεί.Αυτδ το επεσήμανε ο Λίνιν στους συνεργάτες του λέγον
τας :"Προσπαθείστε να βάλετε τις ριρλιοθήκες στο πρώτο πλάνο των απασχολή- 
σεΑν σας.Πρέπει να δανεισθούμε απο τις αστικά προηγμένες χΑρες όλα τα Λγχρο- 
να μέσα που διαβέτουν,για να ανοίξουμε διάπλατα το δρόμο προς τα ριρλία 
που βρίσκονται μέσα στις piρλιοβήκες'.'

Βλέπουμε εδΑ δτι το μήνυμα αυτδ εγγίζει κι’ένα άλλο σημαντικό πρδρλη- 
μα,που είναι 6τι:Για να λειτουργήσουν σωστά οι piΡλιοβήκες,πρέπει να μά
θουμε ορισμένα πράματα,που οι ΐλλοι εφάρμοσαν με επιτυχία πρίν απο μας.Η 
οργάνωση μιας βιβλιοθήκης δεν είναι θέμα ούτε έμπνευσης ούτε διαίσθησης, 
αλλά,μεταξύ άλλων.χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες επιστημονικές γνώσεις που 
πρέπει να τις αποκτήσουμε.Πρέπει επομένως να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή 
στο προσωπικό,που θα αναλάρει να στήσει ζωντανές ΡιΡλιοθήκες μέσα στη σύγ
χρονη κοινωνία.Δε* μπορούμε να μιλάμε γι-t ανάπτυζη Ριβλιοθηκών,άν δεν ε
τοιμάσουμε και δε χρησιμοποιήσουμε σωστά το προσωπικό που θα τις κινήσει.
Για το λδγο αυτδ,η εκπαίδευση του ΡιΡλιοθηκάριου πρέπει να γίνεται απο τη» 
πολιτεία με πολλή ευθύνη.Με την ίδια ευθύνη και φροντίδα που ετοιμάζεται η 
εκπαίδευση του δάσκαλου και του καθηγητή.

'ϊνας Ριρλιοθηκάριος πρέπει να συγκεντρΑνει ποικίλες γνΑσεις,που θα 
του επιτρέπουν να ασκεί σωστά τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του ρόλο.
0 Ριρλιοθηκάριος πρέπει νάναι ικανδς να προσαρμόζεται γρήγορα μέσα στις 
συνθήκες της συνεχούς επιστημονικής,τεχνολογικής και κοινωνικής εξέλιξης.
Να αφομοιώνει δημιουργικά τις επιστημονικές εζελίξεις,να ανανεώνει και 
τελειοποιεί τις γνώσεις του.

Πρέπει να συνδυάζει τις 9εωρητικές γνώσεις με την ικανότητα να αντι
μετωπίζει πρακτικά ζητήματα.

Πρέπει ακόμη να μάθη πώς θα ζεί τη ζωή της κοινότητας για να μπορεί 
να μετατρέφει τη βιβλιοθήκη σε δραστήριο πνευματικό κέντρο,όπου θα δοκιμά
ζονται,θα ασκούνται και θα αναπτύσσονται δλες οι δημιουργικές ικανότητες 
των μελών της κοινότητας.

Η πρώτη φροντίδα Λοιπον της πολιτείας θάνει να προετοιμασθεί σωστή 
και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του βιβλιοθηκάριου και μαζί να εζασφαλισθεί η 
διαρκής επιμόρφωσή του.Παράλληλα θα διασφαλισθεί η επαγγελματική του κατο
χύρωση και η κοινωνική του αναγνώριση.

Την ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού η UNESCO τη θέτει ανάμεσα στις βα
σικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία μιας ΡιΡλιοθήκης και φθάνει ως το ση
μείο να επισημαίνει ότι "άν δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για 
να ξεκινήσει μια Ριβλιοθήκη και το ειδικευμένο προσωπικό «ου θα τη συντη



ρήσει,είναι προτιμότερο να μή δημιουργηθεί καθόλου".Αλλα προσθέτει αμέ
σως μετά:"Λίγες εντούτοις θεωρούνται σήμερα οι χάρες που 6εν μπορούν να 
ανταποχριθούν στις στοιχειώδεις αυτές απαιτήσεις".

Ά ς  μη δεχθούμε λοιπόν να συγκαταλέγεται η χώρα μας στις λίγες εξαι
ρέσεις 15 χρόνια ύστβρα απο την έκδοση του μανιφέστου.

Ηβρουμε ότι στο σημείο καθυστέρησης που βρισκόμαστε σήμερα χρειάζον
ται πολλά να γίνουν.θα χρειασθούν πολλές προσκάθειες,πολύς χρόνος και πο
λύ χρήμα.Δε γίνονται όλα αμέσως,ούτε όλα μαζί.Εκείνο όμως που θελουμε να 
δούμε,είναι μια αρχή.Να δούμε πρώτα απτά δε'ιγματα της πολιτικής βούλησης 
για τη μεγάλη στροφή που χρειάζεται αυτός ο τομέας.Στη συνέχεια να βε
βαιωθούμε για την ύπαρξη προγράμματος με βραχυπρόθεσμους,μεσοπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους στόχους,και ακόμη να γνωρίσουμε τα μέτρα που προβλέ- 
τονται για την εφαρμογή του.

Η ΚΕΒ μπορεί να συμβάλει τόσο στη μελέτη όσο και στην πραγματοποί
ηση του προγράμμαιος αυτού.Είμαστε σίγουροι ότι και τα άλλα επαγγελμα
τικά σωματεία,καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες,όπως είναι οι 
εκδότες,βιβλιοπώλες,πολιτιστικοί σύλλογοι.κοινωνικοί φορείς,Αυτοδιοίκηση 
κλπ.,θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα,άν τους ζητηθεί.Αυτός ο κόσμος απο τη 
φύση του είναι ευαίσθητος σε θέματα που αφορούν την πνευματική και πο
λιτιστική ζωή.

Είναι έτοιμος να ενισχύσει κάθε πολιτιστική προσπάθεια και μπορεί 
να καταλάβει,ότι ένα κη\& οργανωμένο σύστημα βιβλιοθηκών και πληροφό
ρησης είναι πολύ θετική επένδυση για το μέλλον του τόπου.

Οι καιροί ζητούν μια εξαιρετιχά μεγάλη στροφή σ’ένα τομέα που 
ως τώρα έχει επικίνδυνα παραμεληθεί.Είναι όμως απαραίτητη αυτή η στροφή 
άν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια αυτοδύναμη,ανεξάρτηση και ανεμπόδιστη 
πορεία στη χώρα μας.


