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ΗΜΕΡΙΔΑ 

«100 Χρό
νια από την 
Ί δ ρ υ σ η της 
Δ η μ ο τ ι κ ή ς 
Β ιβλ ιοθήκης 
Πατρών: το 

μέλλον του βιβλίου, Έντυ
που και ηλεκτρονικού» 

Πάτρα 
Σάββατο 15 Μαίου 2010 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πά
τρας, η Ένωση Ελλήνων Βι
βλιοθηκονόμων και 
Επιστημόνων Πληροφόρησης 
και το Περιφερειακό Τμήμα 
της (ΕΕΒΕΠ) (ΠΕΤ) Πελοπον
νήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ
λάδος στα πλαίσια του 
εορτασμού των 100 χρόνων 
από την ίδρυση της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πατρών διοργα
νώνουν από κοινού σχετική 
ημερίδα με τίτλο: «100 Χρόνια 
από την Ίδρυση της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πατρών: το μέλ
λον του βιβλίου, έντυπου και 
ηλεκτρονικού» με στόχο να 
αναδείξουν το σημαντικό πνευ
ματικό πλούτο που διαθέτει η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών 
με έντυπο υλικό πάνω από 
160.000 τόμους βιβλίων από τα 
οποία ένα μεγάλο μέρος προ
έρχεται από δωρεές συμπολι
τών που είχαν διατελέσει 
πρωθυπουργοί ( Δ. Γούναρης, 
Δ.Μάξιμος, Α. Μιχαλακόπου-
λος, Π. Κανελόπουλος, κ.ά, πε
ριοδικών, πατραϊκό τύπο & 
ΦΕΚ. 

Διαθέτει επίσης ικανό 
αριθμό πολύτιμων & σπάνιων 
βιβλίων από το 1552 & μετά, 
προσωπικά αρχεία σημαινόν
των συμπολιτών μας ( Στ. Θω
μόπουλου, Κ. Τριαντάφυλλου), 
ιστορικά έγγραφα, γκραβού

ρες, φωτογραφικό υλικό, πίνα
κες ζωγραφικής, χαρακτικά, 
γλυπτά. 

Τιμώμενο πρόσωπο της 
ημερίδας θα είναι ο συγγρα
φέας Δημήτρης Στάίκος στον 
οποίο θα υπάρξει τιμητικό 
αφιέρωμα για την προσφορά 
του με το συγγραφικό έργο 
στην Ιστορία των Βιβλιοθηκών. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

19° Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ορ
γανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και 
Υπηρεσία Πληροφόρησης του 
Παντείου Πανεπιστημίου με 
θέμα: «Επιστημονικές κοινότη
τες και βιβλιοθήκες στον κόσμο 
της κοινωνικής δικτύωσης και 
συνέργειας» και θα διεξαχθεί 
στην Αθήνα στις 3-5 Νοεμβρίου 
2010. 

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
βρίσκονται σε ένα σύνθετο κοι-
νωνικό-τεχνολογικό περιβάλλον 
που διακρίνεται από τη δι
κτύωση κοινωνικών ομάδων, οι 
οποίες αξιοποιούν αναπτυσσό
μενες τεχνολογικές λύσεις. Ειδι
κότερα, η εξέλιξη του 
παγκόσμιου ιστού, το Web 2.0, 
προσφέρει καινοτόμες τεχνολο
γίες που μεταμορφώνουν το κυ
ρίαρχο παράδειγμα της 
πρόσβασης στην πληροφορία 
και της χρήσης της, διαμορφώ
νοντας ένα πλαίσιο διαμοιρα
σμού των πληροφοριακών 
πόρων μεταξύ των κοινοτήτων 
χρηστών. Στον ελληνικό χώρο 
εκφράζεται έντονο ενδιαφέρον 
για την ανάδειξη και αξιοποίηση 
της ελληνικής επιστημονικής πα
ραγωγής, το οποίο αποδίδει 
νέους ρόλους και υπηρεσίες 
στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 
Θέτοντας ως στόχο την καλλιέρ
γεια του κοινωνικού τους χαρα

κτήρα, με υποστηριζόμενες από 
τις τεχνολογικές προτάσεις, οι 
βιβλιοθήκες καλούνται να παρα
τηρήσουν και να αποτυπώσουν 
τις πρακτικές και συνήθειες των 
χρηστών τους, να επαναπροσ
διορίσουν τις απαιτήσεις τους 
και να επανασχεδιάσουν συνερ
γατικά τις υπηρεσίες τους. 

Με δεδομένη δε τη μεταβα
τική φάση που χαρακτηρίζεται 
από τις πρόσφατες περικοπές 
σε ανθρώπινο δυναμικό και οικο
νομικούς πόρους, οι ελληνικές 
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες 
καλούνται να απαντήσουν με 
συγκεκριμένες προτάσεις, ει δυ
νατόν συνεργατικής δράσης για 
το πως θα συνεχίσουν, θα συν
τηρήσουν και θα αναπτύξουν πε
ραιτέρω τις υπηρεσίες τους. 

3° Διεθνές Σεμινάριο Δικαίου 
της Πληροφορίας 2010 

«Πνευματική ιδιοκτησία, προ
σωπικά δεδομένα, ελευθερία 
έκφρασης και τέχνης. Πρό
σβαση στη δημόσια πληρο
φορία, Ψηφιακό χάσμα, 
κυβερνοηθική, Φιλοσοφία της 
πληροφορίας, επικοινωνίες». 

Κέρκυρα, 25-26 Ιουνίου 2010 

Συμμετέχουν νέοι ερευνη
τές στο Young Scholars' 
Forum. 

Η κατάθεση των περιλή
ψεων μπορεί να γίνει μέχρι την 
1η Μαΐου 2010. 

Δεν υπάρχει κόστος συμμε
τοχής στο συνέδριο. 

Οι κύριοι ομιλητές του Συ
νεδρίου είναι οι: Oscar Guerra 
Mauricio Ford, President Com
missioner, Institute For Access 
to Public Information for the 
Federal District, Mexico, Pro
fessor Kenneth Einar Himma, 
Seattle Pacific University, US. 
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Guest speakers είναι η 
Επίκουρος Καθηγήτρια Λίλιαν 
Μητρου και ο Κωνσταντίνος 
KapaxciA^.Scenarios Analyst, Eu
ropean Patent Office. 

Honorable Session Chair είναι ο 
Καθηγητής Λάμπρος Κοτσίρης, 
Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδη
μίας Αθηνών. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα http://www.ionio.gr/confer-
ences isil2010 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δη
μοτικών Βιβλιοθηκών 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιο
θηκονόμων θα διοργανώσει το 
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημο
τικών Βιβλιοθηκών (πρώτο δε
καπενθήμερο του Οκτωβρίου ή 
πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμ
βρίου). Το συνέδριο τελεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της ΤΕΔΚΝΑ. 

«Ο ρόλος του βιβλιοθηκονό
μου τον 21ο αιώνα» 

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πολιτιστικός Οργανισμός 
Δήμου Αθηναίων 

20 Μαρτίου 2010 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθη
κονόμων και Επιστημόνων Πλη
ροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), σας 
προσκαλεί να συμμετέχετε στην 
ημερίδα που διοργανώνει με 
θέμα «Ο ρόλος του βιβλιοθηκο
νόμου τον 21ο αιώνα». 

Με τις εργασίες της εν λόγω 
ημερίδας πρόκειται να ανοίξει ο 
διάλογος για το μέλλον της βι
βλιοθηκονομίας στη χώρα μας 
και ειδικότερα όσον αφορά τα 
επαγγελματικά, εργασιακά θέ
ματα καθώς και θέματα συλλογι
κής εκπροσώπησης. 

Η ημερίδα θα προηγηθεί στο 
πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γε
νικής Συνέλευσης και έχει σαν 
στόχο να συγκεντρώσει την προ
βληματική που αναπτύσσεται τα 
τελευταία χρόνια στα παρακάτω 
θέματα που αναφέρονται στις 
θεματικές ενότητες της ημερί
δας. 

Τα αποτελέσματα πρόκειται 

να κατατεθούν στη Γενική Συνέ
λευση που έπεται της ημερίδας 
καθώς είναι και το ανώτερο όρ
γανο, προκειμένου να αποφασί
σει για το αν θα αποτελέσουν 
δέσμευση για το Διοικητικό Συμ
βούλιο που θα προκύψει από την 
εκλογική διαδικασία. 

Η ημερίδα θα πραγματοποι
ηθεί: στην Κεντρική Δημοτική Βι
βλιοθήκη του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του Δήμου Αθήνας 
(Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης, 
απέναντι από τον σταθμό του 
Μετρό) στις 20 Μαρτίου 2010. 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

2010 The 2nd IEEE International 
Conference on Information 
Management and Engineering 

Location: Chengdu, People's 
Republic of China 
Dates: 16th Apr 2010 
to 18th Apr 2010 

ICIME is the main annual In
formation research conference 
in Kuala Lumpur aimed at pre
senting current research being 
carried out. Currently ICIME 
2010 will be held on 16 to 18 
April 2010. The idea of the con
ference is for the scientists, 
scholars, engineers and stu
dents from the Universities all 
around the world and the in
dustry to present ongoing re
search activities, and hence to 
foster research relations be
tween the Universities and the 
industry. ICIME 2010 is co-
sponsored by IEEE Beijing 
Section and IACSIT, technical 
supported by Sichuan Com
puter Federation and Putra Uni
versity Malaysia. The 
conference proceeding will 
proudly published by IEEE 
Press, and will be indexed by Ei 
Compendex, INSPEC and 
Thomson ISI. 
Contact: conference secretary 
Email: icime@vip.163.com 
Website: www.icime.org 

8th ICICTH-lnternational Con
ference on Information Com
munication Technologies in 

Health 2010 

Location: Samos Island, 
Greenland 
Dates: 15th Jul 2010 
to 17th Jul 2010 

8th ICICTH SAMOS 2010 
aims to facilitate the discussion 
on the effective use of ICT in the 
process of healthcare and to 
provide a forum for scientific 
debate and constructive inter
action in a multi cultural social 
environment. The conference 
provides a platform for scien
tists and clinicians to present 
research work; to exchange 
knowledge, ideas and experi
ence and to identify and dis
cuss the challenges and 
solutions to effective manage
ment and deployment of tech
nology applications. Ph.D 
candidates are explicitly invited 
to present and discuss their re
search ideas and work in 
progress. Topics in reference to 
eHealth, Biomedical and Health 
Informatics, Health Information 
Systems, Medical Imaging, Arti
ficial Intelligence in Medicine 
and Health Sciences, Knowl
edge Engineering, Data mining, 
Biostatistics, but also health 
general topics like Education 
and elearning in healthcare do
main, Health administration 
and Management, Patient Em
powerment, and Quality are 
more than welcome to be pre
sented in 8th ICICTH Samos 
2010. All papers are subject to 
peer review by the Scientific 
Committee of the Conference. 
Contact: Dr Maria Katharaki 
Phone: +30 210 3237319 
Fax: +30 210 3237319 
Email: icicth@ineag.gr 
Website: www.ineag.gr/icicth 

Fourth International Confer
ence on Information Pro
cessing 

Location: Bangalore, India 
Dates: 6th Aug 2010 to 8th 
Aug 2010 

The Fourth International 
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Conference on Information 
Processing (ICIP 2010) invites 
high-quality recent research 
results in the areas of Infor
mation Processing, Image 
Processing, Digital Signal Pro
cessing, Knowledge Discov
ery and Data Mining, 
Networking and Security as
pects in Computers and Com
munications. The main goal of 
the Conference is to bring to
gether scientists and engi
neers who work on 
Information Processing, Com
munications and Networks 
and Security aspects. 
Contact: Venugopal Κ R 
Email: submission@icipban-
galore.org 
W e b s i t e : www. i c i p b a n g a -
lore.org 

World Library and Informa
tion Congress: 76th IFLA 
General Conference and As
sembly 

"Open access to knowl
edge - promoting sustain
able progress" 

10-15 August 2010, Gothen
burg, Sweden Gothenburg, 
Sweden 

The IFLA World Library and 
Information Congress 2010, 
76th IFLA General Conference 
and Assembly will take place 
in the Swedish Exhibition and 
Congress Centre, Gothen
burg, Sweden. 

The theme chosen for the 
2010 Congress energizes and 
supports the Presidential 
Theme of IFLA President, 
Ellen Tise: Libraries driving 
access to knowledge. 

SI_AQ / IASL 2010 Confer
ence Brisbane Convention & 
Exhibition Centre Brisbane, 
Qld, Australia 

27 September - 1 October 2010 

Diversity Challenge Resilience 

SCHOOL LIBRARIES IN AC
TION 

International association of 
school librarianship 
http://www.iasl-online.org/events/conf/2010/ 

General Information 

The School Library Associ
ation of Queensland Biennial 
Conference and the 39th In
ternational Association of 
School Librarianship Annual 
Conference incorporating the 
14th International Forum on 
Research in School Librarian-
ship. 

The organising committee 
extend an invitation for you to 
participate in the SLAQ / IASL 
2010 Conference. 

Strands: 
Developing curriculum -

These sessions may focus on 
the collaborative work of 
teacher-librarians and class
room teachers and teacher-li
brarians and students to 
demonstrate the effectiveness 
of school library programs 
within the curriculum; the de
velopment and delivery of en
gaging and inspiring teaching 
programs to encourage social 
learning. 

Delivering excellence 
through standards - These 
sessions may focus on the 
application of standards in in
formation and digital literacy 
through national and interna
tional programs; the develop
ment and application of 
standards for the teacher-li-
brarianship profession; the 
development of policy and 
procedures to support teach
ing standards. 

Supporting the digital edu
cation agenda - Sessions 
within this strand may ad
dress the changes in informa
tion & communication 
technologies (ICTs) and the 
impact on teaching and learn
ing programs; the challenges 
of ICT delivery, access and 
bandwidth; the social and eth
ical responsibility of use of ICT 
tools. 

Building literate communi
ties - These sessions may 
focus on the development of 
creative and literate learners 
through reading, writing, 
books, art and literature. 

Join us for Internet Librarian 

International 2010 

14 &15 October 2010 
Workshops 13 October Novo-
tel London West, London, UK 

Get real, stay relevant. The 
reality of the current economic 
climate means that it's impera
tive to provide pertinent serv
ices, utilise the most 
appropriate tools, and explore 
alternative approaches, regard
less of your information envi
ronment. Even if you're 
managing information outside a 
traditional library setting - as 
web designer, content evalua-
tor, portal creator, systems pro
fessional or independent 
researcher - you must continue 
to offer services that are rele
vant and cost-efficient. 

Internet Librarian Interna
tional continues to meet that 
challenge head on and pro
vides a cost-effective profes
sional development experience 
that enables you to: 
• Understand and introduce 

technologies to increase 
the relevancy and effi
ciency of your information 
service 

• Learn new techniques for 
using and managing elec
tronic resources 

• Raise the profile of your in
formation service within 
your organisation 

• Learn from - and share 
your experiences with -
your peers from over 30 
countries globally 
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