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Π ερήφανο το Διοικητικό Συμ
βούλιο της Ένωσης Ελλήνων 
Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημό

νων Πληροφόρησης χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία του ιδρυτικού μέλους 
της Ένωσης και μέλους του Διοικη
τικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΙ κ. Μα
ρίας Αλεξανδράκη να εισηγηθεί στην 
Διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ κ. Κατρίν Βε-
λισσάρη την καθιέρωση« Παγκόσμιας 
Ημέρας Βιβλιοθηκών». 

Η Διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ κ. Βε-
λισσάρη, όχι μόνο έκανε δεκτή με με
γάλο ενθουσιασμό την παραπάνω 
πρόταση, αλλά θα κάνει και την πα
νηγυρική έναρξη της Ημερίδας με 
θέμα: «Ο Εορτασμός μιας Παγκό
σμιας Ημέρας των Βιβλιοθηκών: μια 
ελληνική πρωτοβουλία», στις 28 Μάί-

να γίνει ευρύτερα γνωστό και να γί
νει συνείδηση στους Έλληνες πολί
τες το πολύπλευρο έργο που επιτε
λείται στις βιβλιοθήκες καθώς και οι 
υπηρεσίες που παρέχουν και μπο
ρούν να προσφέρουν στην έγκυρη 
ενημέρωση και πληροφόρηση της 
ελληνικής κοινωνίας. 

Ο εορτασμός μιας παγκόσμιας 
ημέρας είναι ένα γεγονός που δίνει 
την ευκαιρία σε πολλούς κλάδους και 
φορείς να προβάλλουν το αντικείμε
νο του εορτασμού τους, για να ενη
μερωθεί επίσημα το ευρύ κοινό για 
το θέμα. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο 

ου 2009, στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Έκθεσης του Βιβλίου Θεσσαλονί
κης, που θα πραγματοποιηθεί από 
28 ως 31 Μαίου, 2009. 

Η ΕΕΒΕΠ σε συνεργασία με το 
ΕΚΕΒΙ αποφάσισε την πραγματο
ποίηση της παραπάνω ημερίδας με 
θέμα τον νέο θεσμό, στην οποία θα 
κληθούν προσωπικότητες και εκ
πρόσωποι από τον χώρο του βιβλίου 
και των βιβλιοθηκών. 

Τιμώμενη χώρα στην φετινή Διε
θνή Έκθεση του Βιβλίου (ΔΕΒΘ), εί
ναι η Γερμανία όπου θα παραστούν 
σημαντικές προσωπικότητες από την 
τιμώμενη χώρα και τον υπόλοιπο κό
σμο, οι οποίοι χαράσσουν το μέλλον 
στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. 

Οι άνθρωποι αυτοί θα συμβάλ-

έχει καθιερωθεί ένας μακρύς κατά
λογος παγκόσμιων ημερών, ωστόσο 
απουσιάζουν από αυτόν τον κατά
λογο οι θεματοφύλακες της γνώσης 
και της πολιτισμικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, που είναι οι βιβλιοθή
κες. 

Η πρόταση αυτή της Ένωσης από 
κοινού με το ΕΚΕΒΙ, αφενός με την 
διοργάνωση της παραπάνω ημερί
δας και αφετέρου με την υποβολή 
του σχετικού αιτήματος προς την UN
ESCO, έρχεται να καλύψει ένα με
γάλο κενό σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ευελπιστούμε και φιλοδοξούμε να 

λουν και στην επιτυχία του νέου θε
σμού που ξεκινά από την Ελλάδα και 
θα λάβει παγκόσμια αναγνώριση από 
την UNESCO. 

Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΕΒΕΠ 
θα κοινοποιηθεί και στην IFLA και 
EBLIDA καθώς και σε άλλους οργα
νισμούς, που ασχολούνται με την ανά
πτυξη των βιβλιοθηκών σε διεθνές 
επίπεδο. 

Επίσης η Ένωση θα συνεργαστεί 
με τα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία 
στην χώρα μας (Παιδείας, Πολιτι
σμού, Εσωτερικών), για να συμβάλ
λουν στην συμμετοχική και δημο
κρατική διαδικασία της ενημέρωσης 
και της ενεργοποίησης της ελληνι
κής κοινωνίας (ενημερωτικές εκδη
λώσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.), ώστε 

υιοθετηθεί ο διεθνής εορτασμός της 
Παγκόσμιας Ημέρας των Βιβλιοθη
κών. 

Ωστόσο, η Ελλάδα θα έχει την δι
κή της Ημέρα Βιβλιοθηκών, την 28η 
Μαΐου και στο πλαίσιο αυτής της πρω
τοβουλίας, προτρέπουμε όλες τις ελ
ληνικές βιβλιοθήκες να ανταποκρι
θούν και να συνεργαστούν με την 
ΕΕΒΕΠ, για καινοτόμες εκδηλώσεις 
εορτασμού του νέου αυτού θεσμού. 

* Η Μαρία Αλεξανδράκη είναι μέλος 
ΔΣ ΕΕΒΕΠ και μέλος ΔΣ ΕΚΕΒΙ 
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