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Πιστεύω πως πρέπει να δείχνουμε την αξία μας στους οικονομικούς παράγοντες. Πρέπει να
αποδεικνύουμε στους πολιτικούς και στην κοινωνία ότι νοιαζόμαστε για τη διαχείριση της
πληροφορίας και αν δεν το κάνουμε ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, δεν θα
μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας.
Πιστεύετε ότι οι αλλαγές που υπάρχουν λόγω κρίσης μπορούν να επιφέρουν θετικό
αποτέλεσμα;
Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Κάθε πρόβλημα σου δίνει
και μια λύση, και αυτή η λύση είναι η ευκαιρία για αλλαγή. Στις βιβλιοθήκες σαφώς και η
οικονομική κρίση μάς έχει κάνει να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τις
διοικήσουμε και να έχουμε πλεόνασμα.
Έχετε να μας δώσετε συμβουλές για εμάς τους μελλοντικούς βιβλιοθηκονόμους;
Είναι σημαντικό να κρατήσετε στο μυαλό σας ότι στο επάγγελμά μας πρέπει να γνωρίζουμε
τις ευκαιρίες για πληροφόρηση που μας δίνονται από την κοινωνία. Επίσης πρέπει να
επαγρυπνούμε πάντα για τις ευκαιρίες και για τις αλλαγές. Το σημαντικότερο είναι να είναι
κανείς ευτυχισμένος. Εάν είσαι ευτυχισμένος μπορείς να πραγματοποιήσεις τα πάντα. Εάν
είσαι όμως δυστυχισμένος, τότε δεν μπορείς να επιτύχεις τίποτα. Επίσης σημαντικό είναι να
έχει κανείς κίνητρο.
Εάν σας ζητούσαμε να μας δώσετε συμβουλή σχετικά με το γεγονός ότι σκεφτόμαστε να
φύγουμε από τη χώρα μας και να αναζητήσουμε δουλειά σε κάποια άλλη χώρα, τι θα μας
λέγατε;
Είναι σημαντικό να δίνεις στη χώρα σου ό,τι δεν μπορεί να σου δώσει εκείνη. Εάν
σπουδάζεις σε ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα σου δίνει
πολλά. Μπορείτε φυσικά να φύγετε και να μάθετε πράγματα, αλλά γυρίστε πίσω στη χώρα
σας και δουλέψτε εκεί.
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Η κ. Gloria Perez-Salmeron απαντάει σε ερωτήσεις του κοινού κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου.
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