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Από το 2003 που συστάθηκε, η Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών 
(ΟΕΕΒ)1 στοχεύει στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των προσφερομένων 
υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, με έμφαση στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της 
Ελλάδας. Επιπλέον, η ΟΕΕΒ επιδιώκει τη διεθνή συνεργασία και την επωφελή 
ανταλλαγή απόψεων για το χώρο των βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας 
έλληνες και ξένους ομιλητές. 
 
Με δεδομένο ότι στη δημόσια προσφορά και στη διακίνηση πληροφοριών δεν 
χωρούν αποκλεισμοί, οι δημόσιες-δημοτικές βιβλιοθήκες έχουν πλέον την ευκαιρία 
να διαδραματίσουν ένα σπουδαίο κοινωνικό ρόλο και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση 
μιας κοινωνικής πραγματικότητας που να πρεσβεύει αλλά και να προσφέρει ίσες 
ευκαιρίες και δυνατότητες. 
 
Το 4ο διεθνές συνέδριο της ΟΕΕΒ που διοργανώνεται στο πλαίσιο της ΔΕΒΘ 2007, 
αφιερώνει τις εργασίες του στον τρόπο με τον οποίο οι βιβλιοθήκες - ως προσβάσιμοι 
δημόσιοι οργανισμοί - μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και εργαλεία σε άτομα 
διαφορετικών ομάδων και αναγκών. Οι βιβλιοθήκες, ως κατεξοχήν σταυροδρόμι 
πολιτισμών, μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην προσπάθεια 
ενσωμάτωσης των ανθρώπων ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την ηλικία τους 
και την κινητική τους κατάσταση. 
 
Ειδικοί επιστήμονες από βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, 
της Δανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, των Η.Π.Α. και της 
Τουρκίας θα παρουσιάσουν πολιτικές και παραδείγματα πρωτοβουλιών πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα. Οι ανακοινώσεις θα επικεντρωθούν στους τρόπους με τους 
οποίους οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες μπορούν να βρουν βοήθεια και 
καθοδήγηση στις βιβλιοθήκες και ως εκ τούτου να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες και να 
καταστούν ενεργοί και πληροφορημένοι πολίτες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της ΟΕΕΒ: www.goethe.de/synergasia 
 

                                                 
1 Μέλη ΟΕΕΒ: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 
Πληροφόρησης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Cervantes Αθηνών, 
Ινστιτούτο Goethe Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Κέντρο 
Τεκμηρίωσης Αμερικανικής Πρεσβείας. 
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