
θέσεις µας και να προτείνουµε 

λύσεις στα προβλήµατα που 

ταλαιπωρούν τα Αρχεία και τις 

Βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια 

ευελπιστούµε ότι, κατά τις ερ-

γασίες που θα ακολουθήσουν,  

για τις όποιες νοµοθετικές ρυθ-

µίσεις, το ΥΠ∆ΒΜΘ θα φροντί-

σει για συµµετοχή της ΕΑΒΕ 

στα σχετικά όργανα.   

 

 

 Με αφορµή τη διεξαγωγή της 

Συνδιάσκεψης για την Εθνική 

Πολιτική των Αρχείων και των 

Βιβλιοθηκών στις 27 και 28 

Ιανουαρίου, η ΕΑΒΕ επισηµαί-

νει ότι η πρόσκλησή της στη 

Συνδιάσκεψη θα ήταν επί της 

παρούσης αναγκαία και ουσια-

στική, δεδοµένης και της ευρεί-

ας επαγγελµατικής δραστηριο-

ποίησης των µελών της στο 

χώρο των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους και των Βιβλιοθηκών. 

Οι απόφοιτοι επιστήµονες και 

επαγγελµατίες της Ε.Α.Β.Ε. 

στους χώρους των Αρχείων, 

των Βιβλιοθηκών και των λοι-

πών Υπηρεσιών Πληροφόρησης 

έχουν τη θέληση και µπορούν, 

τόσο µε την άρτια επιστηµονική 

τους κατάρτιση, όσο και µε την 

πολυετή επαγγελµατική τους 

εµπειρία, να συµβάλουν τα 

µέγιστα στη διαµόρφωση των 

πορισµάτων για το σχεδιασµό 

µιας Εθνικής Πολιτικής για τα 

Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες. 

Ελπίζουµε ότι κατά την επικεί-

µενη διαβούλευση θα µπορέ-

σουµε να παρουσιάσουµε τις 

ΕΑΒΕ και Συνδιάσκεψη για τη διαµόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τα 

Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες 

Το ΤΑΒ και η ονοµασία του 

   Οι νέες διεθνείς τάσεις στο 

παγκόσµιο «γίγνεσθαι» της πλη-

ροφόρησης, ακαδηµαϊκής και µη, 

είναι η δηµιουργία συνεργατικών 

δικτύων και συνεργασιών µεταξύ 

αρχείων-βιβλιοθηκών-µουσείων. 

Παρόµοια λογική ισχύει και για 

τις επιστηµονικές και επαγγελµα-

τικές  ενώσεις, οι οποίες καλύ-

πτουν και τα τρία γνωστικά αντι-

κείµενα. Στην ελληνική επικρά-

τεια, από ακαδηµαϊκής πλευράς, 

το µοναδικό τµήµα Αρχειονοµίας 

- Βιβλιοθηκονοµίας σε επίπεδο 

Α.Ε.Ι., παρέχοντας εξειδικευµένη 

και ποιοτική γνώση, καλύπτοντας 

τα τρία γνωστικά αντικείµενα 

πληροφόρησης – αρχειονοµία, 

βιβλιοθηκονοµία, µουσειολογία 

– ισότιµα και ακολουθώντας τις 

νέες τάσεις γενικότερα στις 

επιστήµες της πληροφορίας, 

είναι εδώ και καιρό σε θέση να 

καλύψει στην ονοµασία του και 

τις τρεις γνωστικές περιοχές.  Η 

Ε.Α.Β.Ε. χαιρετίζει την απόφα-

ση που πήρε το Τµήµα του Ιονί-

ου Πανεπιστηµίου για την µετο-

νοµασία του σε «Τµήµα Επι-

στήµης της Πληροφορίας: Αρ-

χειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας 

και Μουσειολογίας». Τώρα 

πλέον θα πρέπει, τόσο οι παλαιοί, 

όσο και οι νέοι απόφοιτοί του να 

φέρουν και τυπικά την τριπλή 

επιστηµονική ιδιότητά τους, η 

οποία θα επιβεβαιώνεται και θα 

κατοχυρώνεται πρωτίστως µέσα 

από τον πτυχιακό τους τίτλο.  

Αυτή η θετικότατη εξέλιξη απο-

δεικνύει µε σαφή τρόπο το εύρος 

των αντικειµένων που θεραπεύει 

το Τµήµα, και παράλληλα τις 

επαγγελµατικές δυνατότητες και 

προοπτικές, που ανοίγονται στους 

απόφοιτούς του αρχειονόµους και 

βιβλιοθηκονόµους. 
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• Αλλάζει όνοµα το 

ΤΑΒ;  

• To Ιόνιο Πανεπιστή-
µιο ενέκρινε τη φιλο-
ξενία της ΕΑΒΕ στην 
ιστοσελίδα του Τµή-
µατος ΤΑΒ. Πολύ 
σύντοµα η ΕΑΒΕ και 
µε ηλεκτρονική πα-

ρουσία! 

 

 

Σε αυτό το 

τεύχος: 

ΕΑΒΕ και Συνδιάσκεψη 

για τη διαµόρφωση Εθνι-

κής Πολιτικής για τα Αρ-
χεία και τις Βιβλιοθήκες 

1 

To ΤΑΒ και η ονοµασία 

του 

1 

ΕΣΠΑ & Πολιτισµός... σε 

αναµονή 

2 

Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη: 

Η κατάσταση γνωστή. Τα 

αιτήµατα επίσης γνωστά 

2 

Ο χρήστης συµµετέχει, 

αναζητά, ανακαλύπτει 

2 

 Ο αρχειονόµος διαβουλεύ-

εται... 

3 

 Ο «Καλλικράτης» σχεδιά-

ζει µεταβολές...σε βιβλιο-

θήκες και αρχεία 

3 

Οι Βιβλιοθηκονόµοι και το 

Νέο Σχολείο 
4 



 

Είµαστε κιόλας στο 2011 και κα-

νένα νέο για εγκρίσεις τεχνικών 

δελτίων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθη-

κών. Οι τελευταίες έχουν πλέον 

αποδυναµωθεί από ανθρώπινο 

δυναµικό µε σοβαρά προβλήµατα 

λειτουργίας και διατήρησης της 

υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών 

που είχαν καταφέρει να παρέχουν. 

Ας ελπίσουµε ότι δεν θα περάσει 

άλλος ένας χρόνος στην αναµονή.   

 

Από την άλλη οι ∆ηµόσιες Βιβλι-

οθήκες αλλά και τα ΓΑΚ βρίσκο-

νται εκτός ΕΣΠΑ καθώς µέχρι 

σήµερα ούτε καν εντάσσονταν σε 

κάποια πρόσκληση χρηµατοδό-

τησης. Ακόµα και αν είχαµε 

σήµερα µία πρόσκληση, το 2011 

είναι πλέον χαµένο και µένουν 

µόνο 2 έτη τυπικά πριν τη λήξη 

του προγράµµατος.  

Κατά τα άλλα βλέπουµε διάφο-

ρους φορείς να εµφανίζονται 

  µε διαβουλεύσεις σε ψηφιοποίησης αρχεί-

ων (Ποινικά µητρώα, Εθνική Άµυνα, Οικο-

νοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος κ.α.) µε 

περιγραφές έργων και απαιτήσεων που 

αναρωτιέται κανείς αν γνωρίζουν στη χώρα 

µας την ύπαρξη του αρχειονόµου και του 

βιβλιοθηκονόµου για σχετική γνωµοδότηση 

τουλάχιστον. Προτρέπουµε τους φορείς που 

παίρνουν τόσο σηµαντικές πρωτοβουλίες 

να απευθυνθούν στην ΕΑΒΕ η οποία λει-

τουργεί συµβουλευτικά και αφιλοκερδώς.  

Ο χρήστης συµµετέχει, αναζητά, ανακαλύπτει... 

Πώς θα σας φαινόταν αν αύριο 

το πρωί ξυπνούσατε σε µία 

διαφορετική Ελλάδα του Βι-

βλίου;  Ας το προσπαθήσουµε.  

Αφήνουµε για λίγο το ρόλο 

του βιβλιοθηκονόµου, και να 

‘µαστε. Οι Χρήστες! Κατευθυ-

νόµαστε προς Φάληρο και 

φθάνουµε στο υπερσύγχρονο 

κτίριο της  Ε.Β.Ε. µαζί µε την 

οικογένειά µας. Σήµερα είναι 

Κυριακή και στο παιδικό τµή-

µα γίνεται µία ψηφιακή εκπαι-

δευτική δραστηριότητα για τα 

ελληνικά παραµύθια της για-

γιάς.   

 Έχουµε κρατήσει θέσεις από πριν 

και πραγµατικά ενθουσιαζόµαστε 

µε τη συµµετοχή µας!  Κατανοούµε 

απόλυτα τι εννοούσαν τελικά στη 

είσοδο.... «Σκοπός της Ε.Β.Ε. είναι 

να αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό 

αποθετήριο στην Ελλάδα µε στόχο 

τη διάθεση και την αξιοποίηση του 

πλούτου της στο κοινό κάθε ηλικί-

ας». Και ναι, αλήθεια είναι εµφανές 

ότι το σύνολο του προσωπικού ασπά-

στηκε το σκοπό και η πολιτεία συνέ-

βαλε πολύ σε αυτό! 

Τη ∆ευτέρα επανερχόµαστε στην 

καθηµερινότητά µας.  Οι νέοι µας 

 πηγαίνουν στην Πανεπιστηµιακή Βι-

βλιοθήκη, που πλέον έχει στελεχωθεί 

και εκσυγχρονιστεί µε αναγνωστήριο, 

που λειτουργεί 24 ώρες.   

Κάποιοι από εµάς πηγαίνουν σε µία 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη που πλέον λει-

τουργεί ως παράρτηµα της Κεντρικής 

του Καλλικρατικού ∆ήµου µε συµπλη-

ρωµατικές προηγµένες  υπηρεσίες και 

βιβλιοθηκονοµικό προσωπικό κοντά 

στην τοπική κοινωνία. 

Ενθουσιαζόµαστε γιατί όλα λειτουργούν 

υπέρ µας…. Για εµάς και για όλα όσα 

ψάχνουµε να βρούµε….. Αλήθεια, τι 

ανακούφιση!  

Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: Η κατάσταση γνωστή. Τα αιτήµατα επίσης γνωστά 

“Είµαστε κιόλας στο 

2011 και κανένα νέο 

για εγκρίσεις 

τεχνικών δελτίων 

των Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών. 

∆ηµοτικές, ∆ηµόσιες 

και ΓΑΚ 

παραµένουν εκτός 

ΕΣΠΑ.» 
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1) Ανάγκες  

• Απαραίτητη η ένταξη της ακαδη-

µαϊκής βιβλιοθήκης ως ανεξάρτη-

της οργανικής µονάδας κάθε 

ακαδηµαϊκού ιδρύµατος σε επίπε-

δο τουλάχιστον διεύθυνσης 

• Εξειδικευµένο υλικό υψηλού 

κόστους πρόσκτησης και διαχεί-

ρισης 

• Σύγχρονο πληροφοριακό σύστη-

µα συνεργατικό µε άλλες βιβλιο-

θήκες 

• Εξοπλισµένα αναγνωστήρια, 

εργαστήρια και αίθουσες εκπαί-

δευσης χρηστών  

• Υψηλού επιπέδου εξοπλισµός για 

δανεισµό, ταξιθέτηση, διάθεση 

2) Χρηµατοδότηση 

• Ένταξη στον τακτικό προϋπολο-

γισµό του κονδυλίου που διατίθε-

νται για τη Βιβλιοθήκη του ιδρύ-

µατος ξεχωριστά από το σύνολο 

του Ιδρύµατος 

• Οικονοµίες κλίµακας µε συνεργα-

τικά µοντέλα 

• ∆ιοικητική και οικονοµική αυτο-

νοµία βιβλιοθήκης  

 

3) Στελέχωση  

• Κατά προτεραιότητα από Βιβλιο-

θηκονόµους  

• Όχι στην κάλυψη αναγκών από 

µετατάξεις ∆ηµοσίων Υπαλλή-

λων άλλων ειδικοτήτων 

• ∆ιοίκηση από Βιβλιοθηκονόµο µε 

µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επι-

χειρήσεων ή σχετικό µε τη Βιβλι-

οθηκονοµία και την Επιστήµη της 

Πληροφόρησης 

• Τουλάχιστον ένας πληροφορικός 

για κάθε Βιβλιοθήκη µε αποκλει-

στική απασχόληση σε αυτή 

 

 

ΝΕΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 

Πρώτα ο Χρήστης 

ΕΣΠΑ & Πολιτισµός...σε αναµονή  



Ο Καλλικράτης «σχεδιάζει»...Μεταβολές σε Αρχεία και Βιβλιοθήκες 

Μετά την ψήφιση και 

την έναρξη εφαρµογής του Νόµου 

«Καλλικράτης» για την νέα αρχι-

τεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωµένης διοίκησης 

στη χώρα µας, έχουν δηµιουργη-

θεί  εύλογες απορίες και ανησυχί-

ες για τις πιθανές συνέπειες στην 

βιωσιµότητα, οργάνωση, διαχείρι-

ση και λειτουργία των αρχειακών 

υπηρεσιών και βιβλιοθηκών που 

λειτουργούν στην ελληνική περι-

φέρεια, καθώς και στην εξασφάλι-

ση του δικαιώµατος των πολιτών 

στην άµεση, έγκυρη και απρόσκο-

πτα δοθείσα πληροφόρηση. 

Η ΕΑΒΕ επιθυµεί να τονίσει, σε 

ένα πρώτο στάδιο, ορισµένα ση-

 σηµεία που χρήζουν άµεσης προ-

σοχής και ειδικής µέριµνας και τα 

οποία ο «Καλλικράτης» οφείλει να 

προωθεί ως βασικές αρχές για την 

επιτυχή υλοποίηση της αρχιτεκτο-

νικής του όσον αφορά το χώρο της 

διαχείρισης της πληροφορίας: 

1) Ενεργά και ηµιενεργά αρχεία 

των καταργηθέντων, συγχωνευθέ-

ντων αλλά και των νέων 

«καλλικρατικών» οργανισµών της 

περιφερειακής και τοπικής αυτο-

διοίκησης πρέπει να τύχουν ορθής 

διαχείρισης από την περιφερειακή 

διοίκηση και αυτοδίοικηση αλλά 

και από το Υπουργείο Εσωτερι-

κών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Ο Αρχειονόµος διαβου-

λεύεται; Υποκείµενο  στον ενικό, 

αν και το ρήµα της πρότασης έχει 

πρώτο συνθετικό την πρόθεση 

‘’διά’’ και που, ως συνθετικό, 

δηλώνει τις έννοιες της αµοιβαιό-

τητας και της ισότιµης σχέσης 

µεταξύ δύο η περισσοτέρων;  Χµ! 

Συνώνυµο του ρήµατος διαβου-

λεύοµαι, το ρήµα διασκέπτοµαι. 

Και τα παραγόµενα ουσιαστικά: 

‘’διάσκεψη’’ και ‘’διαβούλευση’’. 

Ουσιαστικά που, αυτό τον καιρό,  

‘’ταράττουσι’’ τους αρχειονοµι-

κούς κύκλους και µη,  και καλά 

κάνουν βεβαίως…. 

Και η ΕΑΒΕ µε το µέ-

ρος του Ρωµαίου στρατιώτη είναι 

και όχι µε τον Αρχιµήδη: της αρέ-

σει και να σκοτίζει και να ταράζει 

την ηρεµία οιουδήποτε  θέλει τα 

Αρχεία -ως θεσµός- να µένουν 

στάσιµα. Και ξέρει πολύ καλά να 

το  κάνει! 

Επίσης, ως ΕΑΒΕ, µας 

αρέσει – και πρέπει, άλλωστε, 

είµαστε και θεωρητικοί επιστή-

µονες και οφείλουµε να γνωρί-

ζουµε  καλά την ελληνική γραµ-

µατική και το ελληνικό συντα-

κτικό – το υποκείµενο της πρό-

τασης να είναι το ‘’εµείς’’. 

Γι΄αυτό και σχεδόν καθηµερινά 

- και όχι τώρα, λόγω επικαιρό-

τητας -συσκεπτόµαστε και δια-

βουλευόµαστε. Λέξεις – λέξεις, 

φράσεις, έννοιες  πέφτουν στα 

τραπέζια µας ή/και στις οθόνες 

µας.  ∆ια – µοιραζόµαστε µερι-

κές, χωρίς  να θέλουµε να σας 

κουράσουµε: Ιδιωτικά Αρχεία, 

∆ηµόσια Αρχεία, Τραπεζικά 

Αρχεία, Νοµοθεσία των Αρχεί-

ων, Χρήστες των Αρχείων, ∆ια-

χείριση Αρχείων, Πνευµατικά 

∆ικαιώµατα, Προσωπικά ∆εδο-

µένα. Συµβατικό Αρχείο, Ψηφι-

οποιηµένο Αρχείο , Πληροφορι-

ακά Συστήµατα, Παραµετροποί-

ηση. Πρόσκτηση, Ταξινόµηση, 

Καταλογογράφηση, Ευρετηρίαση, 

Τεκµηρίωση, Ιστορία, Προβολή 

Αρχείων. Μελέτες,  Κτήρια, Προ-

σοντολόγιο του Αρχειονόµου, 

Σπουδές Αρχειονόµου,  ∆ιδάσκο-

ντες του Αρχειονόµου, Συνέδρια, 

Συνεργασίες…… 

Το ξέρουµε ότι για πολ-

λούς από εσάς αυτά δεν είναι 

έννοιες, αλλά έγνοιες! 

Εµείς απλά λέµε ότι 

είναι κάποιοι από τους κύκλους 

της Εθνικής µας  Αρχειακής Πολι-

τικής που όλοι µαζί καλούµαστε  

καθηµερινά να υπηρετήσουµε και 

να συν - διαµορφώσουµε. Κάποι-

ους από τους κύκλους,  τους χαλά-

µε, κάποιους τους επανασχεδιά-

ζουµε, κάποιους τους κρατάµε. 

A, και για να µην παρε-

ξηγηθούµε, τον Αρχιµήδη τον 

σεβόµαστε. 

 

O αρχειονόµος διαβουλεύεται... 

“Και η ΕΑΒΕ µε το 

µέρος του Ρωµαίου 

στρατιώτη είναι και 

όχι µε τον Αρχιµήδη: 

της αρέσει και να 

σκοτίζει και να 

ταράζει την ηρεµία 

οιουδήποτε  θέλει τα 

Αρχεία -ως θεσµός- 

να µένουν στάσιµα.’’ 
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ώστε να διασφαλιστεί το δικαίω-

µα της πρόσβασης των πολιτών 

στη δηµόσια πληροφορία και 

να αποφευχθεί η καταστροφή ή 

η απώλεια σηµαντικών εγγρά-

φων και αρχείων της διοίκησης 

και αυτοδιοίκησης.  

2)Τα ανενεργά αρχεία των πα-

ραπάνω φορέων πρέπει να πα-

ραδοθούν στις περιφερειακές 

αρχειακές υπηρεσίες των ΓΑΚ. 

∆ράσεις των ∆ήµων σχετικά µε 

τη διαχείριση του αρχειακού 

τους υλικού θα πρέπει να υλο-

ποιούνται σε συνεργασία µε τα 

ΓΑΚ, από αρχειονόµους  και µε 

βάση διεθνείς κανόνες και πρα-

κτικές. (συνέχεια σελ. 4) 



 Ο σχεδιασµός για τη δηµιουρ-

γία του Νέου Σχολείου έχει πλέον 

ξεκινήσει και η όλη προσπάθεια 

συνιστά ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 

γεγονός και βήµα για την εκπαίδευ-

ση. Ποια είναι η θέση των σχολικών 

βιβλιοθηκών στη νέα προκύπτουσα 

πραγµατικότητα; Για άλλη µία φορά 

θα µιλάµε για σχολικές βιβλιοθήκες 

χωρίς τον βιβλιοθηκονόµο;  

Η ΕΑΒΕ έχει ξεκάθαρες από-

ψεις, οι οποίες θα κοινοποιηθούν και 

προς τους αρµόδιους φορείς .  

Ξεκινάµε από τον προσδιορι-

σµό του στόχου των Σχολικών Βι-

βλιοθηκών (ΣΒ) για να δούµε και τη 

συνέχεια της πράξης: «Η σχολική 

βιβλιοθήκη θέτει ως στόχο την ανά-

πτυξη της συνήθειας ανάγνωσης στα 

παιδιά, τη µάθηση και τη χρήση των 

βιβλιοθηκών ως εργαλείο ανάπτυξης 

για το υπόλοιπο της ζωής τους».  

Οι προοπτικές ανάπτυξης των 

ΣΒ κυµαίνονται σε δύο άξονες, το 

λειτουργικό και τον οργανωτικό. Στο 

λειτουργικό άξονα µας ενδιαφέρουν 

κατά κύριο λόγο: 

•Η συσχέτιση του υλικού των ΣΒ 

µε τις τοπικές ανάγκες  

• Η δηµιουργία ΣΒ υβριδικού 

τύπου.  

• Η διαµόρφωση ΣΒ σε µαθησιακό 

εργαλείο.  

• Οι νέες µορφές διαχείρισης της 

συλλογής 

Στον οργανωτικό άξονα, από την 

άλλη πλευρά, οι ΣΒ µπορούν να 

παίξουν πρωτεύοντα ρόλο : 

• στη διαµόρφωση της πολιτικής 

της εκπαίδευσης, 

• στην ενίσχυση της ποιότητας 

των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

• στη διαµόρφωση, µεταφορά και 

διάδοση της γνώσης 

Οι ΣΒ πρέπει να υποστηρίζονται 

µε κατάλληλη νοµοθεσία και 

πολιτική. Απαιτείται: 

• µια πλήρης αναδιάρθρωση των 

αναλυτικών προγραµµάτων 

• επαρκής και συνεχής χρηµατο-

δότηση για εκπαιδευµένο προ-

σωπικό, για εµπλουτισµό του 

υλικού της συλλογής της και για 

τεχνολογία και υποδοµή. 

Οι διάφορες συνεργασί-

ες που αναπτύσσουν οι ΣΒ επιτρέ-

πουν αποτελεσµατικότερη χρήση 

των οικονοµικών πόρων αλλά και 

σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ 

βιβλιοθηκών, ιδρυµάτων και 

άλλων ενδιαφερόντων  

Στην ελληνική πραγµατικότητα 

διαπιστώνεται έλλειψη στελέχω-

σης των ΣΒ µε ειδικευµένο προ-

σωπικό.  

 Η επιτυχία του θεσµού των ΣΒ 

θα πραγµατοποιηθεί µε : 

• τη στελέχωσή τους από πτυχιού-

χους βιβλιοθηκονόµους ως υ-

πεύθυνοι των ΣΒ 

• τη συνεχή εκπαίδευση και κα-

τάρτιση του προσωπικού τους 

• τη συνεχή έρευνα των αναγκών 

των χρηστών 

• το συνεχή έλεγχο των υποδοµών 

• τη συνεργασία των βιβλιοθηκο-

νόµων µε την εκπαιδευτική 

κοινότητα 

 

3) Καµία δηµόσια ή δηµοτική 

βιβλιοθήκη δεν πρέπει να κλεί-

σει. Είναι αναγκαίο να καταρτι-

σθεί σχέδιο-µελέτη για τη λει-

τουργία και ανάπτυξη όλων 

αυτών των βιβλιοθηκών µέσα 

στο νέο χάρτη της αρχιτεκτονι-

κής του «Καλλικράτη».   

4) Στόχος πρέπει να είναι η 

δηµιουργία ενός εθνικού δικτύ-

ου βιβλιοθηκών αλλά και επιµέ-

ρους δικτύων βιβλιοθηκών σε 

επίπεδο περιφέρειας τα οποία θα 

διασφαλίζουν τη διοικητική, 

οικονοµική, λειτουργική και 

ποιοτική αναβάθµισή τους µε 

προϋπολογισµούς που εξασφα-

λίζουν την ποιοτική λειτουργία 

τους. 

5) Απαραίτητη είναι η διαλει-

τουργικότητα όλων των φορέων 

διαχείρισης της πληροφορίας 

και υπηρεσιών πληροφόρησης 

(Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, 

Κέντρα Τεκµηρίωσης και Πληρο-

φόρησης) σε επίπεδο ενοποιηµέ-

νων – ολοκληρωµένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες, σε ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, σε κοινή χρήση 

εργαλείων, σε τυποποίηση διαδι-

κασιών κ.α. και όχι σε επίπεδο 

οργανωτικό ή επιχειρησιακό δεδο-

µένων των ιδιαιτεροτήτων που 

έχουν οι παραπάνω φορείς στη 

φύση και την αποστολή τους. 

Ο Καλλικράτης «σχεδιάζει»...Μεταβολές σε Αρχεία και Βιβλιοθήκες 

Σελίδα 4 

EABE 

Οι Βιβλιοθηκονόµοι και το Νέο Σχολείο 
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Ευχαριστούµε θερµά τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου για το χώρο που µας διέθεσε προκειµέ-

νου να επικοινωνήσουµε τις θέσεις µας µε την παρουσία µας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Καλωσορίζουµε τα νέα µέλη µας και περιµένουµε όλους εσάς να συνδράµετε για ένα καλύ-

τερο µέλλον στα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες της χώρας µας. Η ενεργή συµµετοχή σας είναι σηµαντική. 

Ευχαριστούµε και για τα καλά σας λόγια, όσον αφορά το πρώτο τεύχος µας και αναµένουµε πάντα τη 

συµβολή σας µε σχόλια για τη βελτίωση του ενηµερωτικού φυλλαδίου µας. 
Ε ΝΩ ΣΗ  Α Ρ Χ Ε ΙΟ ΝΟΜΩΝ  

Β Ι Β Λ Ι Ο ΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  

Ε Λ Λ Α ∆Ο Σ  

Επιστηµονική γνωµοδότηση σε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτι-

κού τοµέα σε θέµατα: 

• Αρχείων 

• Βιβλιοθηκών 

• Οργάνωσης, διαχείρισης και περαιτέρω χρήσης της πληροφο-

ρίας 

• ∆ικαιωµάτων πολιτών για πρόσβαση στη δηµόσια πληροφο-

ρία 

• ∆ιαχείρισης πολιτιστικών αγαθών 

• Εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των επιστηµόνων πληροφό-

Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 

επαγγελµατικά ζητήµατα των 

µελών µας: 

• Στο χώρο των Αρχείων 

• Στο χώρο των Βιβλιοθηκών 

• Στο χώρο των Μουσείων 

• Σε ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό 
Τοµέα 

 

∆ρ@στηριότητες... 

∆υναµική νέα αρχή 

Η ΕΑΒΕ στον ιστότοπο του ΤΑΒ 

Ευχαριστούµε ιδιαίτερα το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και ειδικά το Τµήµα Αρ-

χειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας και τον Πρόεδρο Καθηγητή κύριο Θ. Παπ-

πά για τη διάθεση, στην ΕΑΒΕ, ιστοχώρου στον ιστότοπο του ΤΑΒ. Είναι 

σηµαντικό να κρατάµε σε συνεχή δεσµό το Πανεπιστήµιο µε τους αποφοί-

τους του και την αγορά εργασίας.  

 


