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Εγκληματική είναι η
ιδέα να θάψουμε την Κρα
τική Βιβλιοθήκη, ενσωμα
τώνοντας την στη

Βιβλιοθήκη του Πανεπι
στημίου Κύπρου

Με έκπληξη μου, διάβασα
στο «Φιλελεύθερο» της 9ης
Οκτωβρίου
2011
ένα
άρθρο με τίτλο «Περί Κυπριακής
Βιβλιοθήκης: μια 'αιρετική' πρό
ταση», στο οποίο απαντώ σήμερα
με τη δική μου «ορθόδοξη» πρό

χόμενο της. Όσο εγκληματική από χώρες, πλησιέστερες στην

είναι η μέχρι σήμερα απραξία και,
κυρίως, η αδιαφορία που έχει επι
δείξει η κυπριακή πολιτεία στο
θέμα της δημιουργίας μιας καθόλα
άρτιας και σύγχρονης Κρατικής Βι
βλιοθήκης, τόσο άλλο εγκλημα
ταση.
τική είναι η ιδέα να θάψουμε την
Σε συντομία, ο αρθρογράφος, βι Κρατική Βιβλιοθήκη, ενσωματώ
βλιοθηκονόμος στο Πανεπιστήμιο νοντας την στη Βιβλιοθήκη του Πα
Κύπρου, εισηγείται την ενσωμά νεπιστημίου Κύπρου.
τωση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης
Τα παραδείγματα της Κροατίας, Ισ
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη λανδίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
μίου Κύπρου, «για να μπορέσει, στα οποία αναφέρεται ο περί ου ο
επιτέλους, η Κύπρος να αποκτήσει λόγος ορθογράφος, ουδεμίαν
μια βιβλιοθήκη αναφοράς, την απολύτως σχέση έχουν με την
οποία τόση ανάγκη έχει η ερευνη Κύπρο. Άλλες χώρες εκείνες, με
τική κοινότητα της χώρας μας»!
διαφορετική ιστορία, διαφορετικό
Σέβομαι την πρόταση του εν λόγω πολιτισμό και, βεβαίως, διαφορε
αρθρογράφου, παρά το γεγονός τική νοοτροπία, και άλλη η Κύ
ότι είναι όντως «αιρετική». Δια
προς.
φωνώ όμως σφόδρα με το περιε Γιατί να μην πάρουμε παράδειγμα

Κύπρο από πλευράς, ιστορίας, με
όμοιο πολιτισμό και όμοια νοοτρο
πία; Γιατί να μην πάρουμε παρά
δειγμα από την Ελλάδα, με
θαυμάσια Εθνική Βιβλιοθήκη, την
Αίγυπτο, με την υπερσύγχρονη Βι
βλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ή
ακόμη και από τη μικρή Μάλτα,
της οποίας η Εθνική Βιβλιοθήκη
διαθέτει πέραν των 300.000 βι
βλίων και το ανάλογο προσωπικό;

Γιατί να μην πάμε πιο πέρα, όπως
π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη
φημισμένη British Library, στη Γαλ
λία, στην Ιταλία κ.α.;

Πότε θα αντιληφθούμε ότι, άλλος
είναι ο ρόλος μιας Εθνικής ή, αν
προτιμάτε, Κρατικής Βιβλιοθήκης,
κι' άλλος ο ρόλος μιας Πανεπιστη
μιακής Βιβλιοθήκης. Η Κρατική Βι
βλιοθήκη πρέπει να είναι η μίτρα

* Κοινό άρθρο της Βίβιαν Ρέντινγκ, επι
τρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ, και του
Ιωάννη Κασουλίδη, αντιπροέδρου του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

όλων των άλλων βιβλιοθηκών, πε
ριλαμβανομένων και όλων των Πα
νεπιστημιακών Βιβλιοθηκών.
Πράγματι, τώρα η χώρα μας περνά
μια οικονομική κρίση. Αυτό δεν
σημαίνει ότι πρέπει να θάψουμε
την Κρατική Βιβλιοθήκη μας με το
να την ενσωματώσουμε αλλού. Η
Κύπρος, αργά ή γρήγορα, θα βγει
απο την οικονομική της κρίση, η

Κυπριακή Βιβλιοθήκη όμως θα μεί
νει θαμμένη στον αιώνα τον
άπαντα.

Καλώ τον αρθρογράφο της «αιρε
τικής» πρότασης, αντί να εισηγεί
ται για οικονομικούς σκοπούς, την
ενσωμάτωση της Κυπριακής Βι
βλιοθήκης στη Βιβλιοθήκη του Πα
νεπιστημίου Κύπρου, στην οποία
εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος, να
ενώσει τη φωνή του με τη φωνή
των πνευματικών ανθρώπων της
Κύπρου που αγωνίζονται για τη δη
μιουργία μιας πραγματικής Κρατι
κής Βιβλιοθήκης, ισάξιας των
Κρατικών Βιβλιοθηκών άλλων
χωρών, που έχουν όμοια ιστορία
και πολιτισμό, και αντάξιας των
προσδοκιών μας και, κυρίως, μιας
σύγχρονης και άρτιας Κυπριακής
Βιβλιοθήκης, φύλακα και συντη
ρητή της ιστορικής μνήμης του
τόπου μας.
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