
Megaron Plus - Ημερίδα: Οι Βιβλιοθήκες στον 21ο 

αιώνα Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Κοινωνικά 

Δίκτυα 

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου , 7μ.μ., Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Αιθ. Δημήτρης 

Μητρόπουλος. 

 

  Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας. Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις. 17:30                            

                                                            
 

Η εκδήλωση απευθύνεται μεταξύ άλλων, σε επαγγελματίες από το χώρο των 

βιβλιοθηκών, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπαλλήλους των 

Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, εκδότες, συγγραφείς, δημοσιογράφους. 

 

"Ζούμε σε μία εποχή όπου η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφόρησης και 

επικοινωνιών κάνει εμφανή την παρουσία της ποικιλοτρόπως σε κάθε εκδήλωσης της 

καθημερινής μας ζωής. Αυτή η τεχνολογική έκρηξη, σε συνδυασμό με την πληθώρα 

παραγωγής γνώσης δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μία επανάσταση 

στο χώρο της πληροφόρησης. Παράλληλα, από την άλλη πλευρά, αυτή η νέα εποχή 

αναδεικνύει καινούργιες μορφές πολιτισμού και μάθησης. Έρευνες έχουν καταγράψει 

την ολοένα αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία μάθησης, 

κυρίως από παιδιά και νεαρά άτομα. Επίσης, έχει επισημανθεί το γεγονός ότι οι νέοι 

μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα από δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη 

διασκέδαση και τη δημιουργική συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, που πλέον αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής τους πραγματικότητας. 

 

Σ’ αυτήν τη νέα εποχή όπου δημιουργείται ένα δυναμικό πλέγμα σχέσεων μεταξύ των 

φορέων πληροφόρησης, του κοινού και της τεχνολογίας, πολιτιστικοί φορείς όπως οι 

βιβλιοθήκες, καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις αξίες, το ρόλο και τη σχέση τους 

μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εφόσον θέλουν να παραμείνουν στις επάλξεις ως κέντρα 

διαχείρισης της πληροφορίας, δημιουργικής μάθησης, προώθησης της νέας 

τεχνολογίας και συνοχής του κοινωνικού ιστού. Ακόμη περισσότερο, οι βιβλιοθήκες 

χρειάζεται να ενισχύσουν το ρόλο τους ως χώροι ανακάλυψης, ερμηνείας και 

απόκτησης εμπειριών και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης 

των πολιτών 



                                                      
 

Η εκδήλωση θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην παρουσίαση και τη 

διάχυση βέλτιστων πρακτικών, νέων υπηρεσιών και μεθόδων στρατηγικής 

ανάπτυξης από τον χώρο των βιβλιοθηκών σε διεθνές επίπεδο. 

 

Δύο διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη και την Αμερική θα 

αναλάβουν να μας παρουσιάσουν τη διεθνή εμπειρία. Το στρογγυλό τραπέζι, 

στο οποίο θα συμμετέχουν Έλληνες επαγγελματίες του χώρου και οι ξένοι 

ομιλητές θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν μεταξύ άλλων, ζητήματα 

συνεργασίας ιδρυμάτων σε τοπικό επίπεδο αλλά και ο ρόλος των βιβλιοθηκών 

στο νέο ψηφιακό περιβάλλον." 

 

Διοργάνωση: Megaron Plus 

Συντονιστής: Γιάννης Τροχόπουλος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
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