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Η αναγκαιότητα συνεχούς επιμόρφωσης
των εργαζομένων στα αρχεία

άποψή μας το συντομότερο, να οργανωθεί μια κοινή
συνάντηση ό λω ν για να συζητηθεί το θέμα και να
προταθούν λύσεις.

Η έλλειψη, μέχρι σχετικά πρόσφατα, σπουδών
α ρ χ ε ιο ν ο μ ία ς ,

τό σ ο

στο

χώ ρο

της

τεχ ν ικ ή ς

επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και σε πανεπιστημιακό
επίπεδο, είχε σαν αποτέλεσμα οι αρχειακές υπηρεσίες
της χώρας μας να στελεχώνονται χρόνια τώρα στη
συντριπτική τους πλειοψηψία, από υπαλλήλους που
προέρχονταν από άλλους επιστημονικούς κλάδους, με
ελάχιστες γνώσεις αρχειονομίας. Οι νέοι υπάλληλοι στα
δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά αρχεία, προερχόμενοι από

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία στα έξι πρώτα χρόνια
λειτουργία της έκανε διάφορες προσπάθειες στον τομέα
επιμόρφωσης, οργανώνοντας κατά καιρούς συνέδρια,
σεμινάρια και ημερίδες. Η έκδοση ενός εγχειριδίου
αρχειονομίας εντάσσεται στην ίδια προσπάθεια Το νέο
ΔΣ που θα εκλεγεί τον Φεβρουάριο του 1997, θα πρέπει,
κατά την άτοψή μας, με βάση και τον απολογισμό της
προηγούμενης εμπειρίας, να σταθεροποιήσει μια πρακτική
στον κρίσιμο αυτό τομέα

άλλους κλάδους ή άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις,

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας, που είναι

για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα διαχείρισης των

αρμόδιο τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τα αρχεία,

αρχείων, ήταν και είναι αναγκασμένοι να βασίζονται
αφενός στην εμπειρία και τις συμβουλές που τους

είτε οργανώνοντας το Ιδιο μέσω των ΓΑΚ σεμινάρια, είτε

παρέχουν οι παλιότεροι

ενισχύοντας και συμμετέχοντας στις προσπάθειες των

και αφετέρου στη δική τους

κοινή λογική. Όσο καλοπροαίρετες και να είναι οι

να συμβάλλει στο στόχο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο,

υπολοίπων φορέων.

προσπάθειες αυτές, είναι προφανές ότι δεν αρκούν για
να θέσουν τη διαχείριση των ελληνικών αρχείων στις
επιστημονικές βάσεις που είναι αναγκαίες στο τέλος του
20ου αιώνα
Τα επόμενα χρόνια πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα
αρχίσει να αλλάζει καθώς θα αποφοιτούν από το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο οι πρώτοι σπουδαστές αρχειονομίας. Τα
προβλήματα ωστόσο στα αρχεία θα γίνουν πιο σύνθετα,
καθώς τα αρχεία θα στελεχώνονται από αρχειακούς
υπαλλήλους με διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες. Το
ζητούμενο τώρα θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα
μεταδώσουν οι μεν στους δε τις αντίστοιχες γνώσεις τους,
γιατί όσο αναγκαία είναι η γνώση της θεωρίας μιας
επιστήμης άλλο τόσο είναι αναγκαία, για την πρακτική
εφαρμογή της, η εμπειρία Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιασθεί
μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική επιμόρφωσης μέ
στόχο την ομοιογενοποίηση του επαγγελματικού κλάδου.
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει σήμερα να
προσανατολισθούν οι προσπάθειες όλων των φορέων
που έχουν σχέση με την κατάρτιση των αρχειονόμών.
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΤΕΙ, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Για να είναι
αποτελεσματικότερη η προσπάθεια, θα πρέπει, κατά την
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