
Ημερίδα  

«Ψηφιακό βιβλίο: Εξέλιξη ή επανάσταση;» 
[Digital Books: a (R)evolution?] 

10:00 - 12:00: Καταγραφή 
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση αλλάζει το τοπίο σε σχέση 
με τους εκδότες, τους συγγραφείς, τους βιβλιοπώλες και τις βιβλιοθήκες.  
 
Συμμετέχουν: Anne Bergman-Tahon, διευθύντρια της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP), 
υπεύθυνη της πρωτοβουλίας ARROW+, Françoise Dubruille, διευθύντρια της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων 
Βιβλιοπωλών (EBF), Jean Sarzana, πρ. σύμβουλος της Γαλλικής Εταιρείας Ανθρώπων των Γραμμάτων 
(SGL) και πρ. διευθυντής της Ένωσης Γάλλων Εκδοτών (SNE), Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος 
Στρατηγικής & Ανάπτυξης Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Έλλη Φιλιπποπούλου, νομική 
σύμβουλος ΕΚΕΒΙ, ειδικευμένη σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Συντονιστές: Γιάννης Ζηρίνης (εκδόσεις Κριτική), Κατρίν Βελισσάρη (διευθύντρια ΕΚΕΒΙ). 
 
14:00 - 15:30: Εμπειρίες 
Αποτύπωση των σημαντικότερων εμπειριών σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και σε χώρες όπως η Μ. Βρετανία, η 
Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο.  
- «Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής αναζήτησης Arrow+» από την Anne Bergman-Tahon, διευθύντρια της 
Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP), 
- «Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές εκδόσεις» από τον Miles Poynton, διευθυντή πωλήσεων του 
εκδοτικού οίκου Faber and Faber, 
- «Η πρωτοβουλία Libreka!, ένα χρόνο μετά» από τον Michael Vogelbacher, υπεύθυνο της γερμανικής 
πλατφόρμας Libreka!, 
-«eΠλατφόρμες και βιβλιοπωλεία» από την Véronique Backert, υπεύθυνη της γαλλικής εταιρείας Dilicom,  
- «Η πλατφόρμα boek.org των φλαμανδών εκδοτών & βιβλιοπωλών» από τον Kurt Van Damme, 
διευθυντή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Φλαμανδών Εκδοτών (RUIT), 
Συντονιστής: Σωκράτης Καμπουρόπουλος (ειδικός σύμβουλος ΕΚΕΒΙ). 
 
15:30 - 17:00: Προτάσεις για τη χώρα μας 
Ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα στη χώρα μας;  
 
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης παίρνουν μέρος ο συγγραφέας Κώστας Κατσουλάρης, οι έκδοτες 
Άννα Πατάκη, Γιάννης Ζηρίνης, Αργύρης Καστανιώτης, ο βιβλιοπώλης Ευριπίδης Κωνσταντινίδης, ο 
διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, Άρης Πετρόπουλος, ο αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ Πέτρος Τατσόπουλος και η 
νομική σύμβουλος του ΕΚΕΒΙ Έλλη Φιλιπποπούλου.  
Συντονιστής: Γιάννης Μπασκόζος (εφημερίδα «Το Βήμα Ιδεών»/ περιοδικό «Διαβάζω»). 
 
Οργάνωση : Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) 

 


