
Οι Βιβλιοθήκες στα FM 

Γιώργος Γλωσσιώτης – Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΕΒΕΠ – Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης ΟΜΕΔ  

Δημήτρης Πολίτης – Γ.Γραμματέας ΔΣ ΕΕΒΕΠ – Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών  

Φρόσω Παυλίδου - Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής 

 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη 

Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Επικοινωνία 94fm 

του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν την 

έναρξη της πρώτης ραδιοφωνικής εκπομπής στην Ελλάδα που θα αφορά τις βιβλιοθήκες 

με τίτλο: «Βιβλιοθήκες στα FM».  

 

Η εκπομπή αυτή θα παρουσιάζει τα νέα της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, 

καθώς επίσης και νέα από Βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, με παρουσιάσεις 

και συνεντεύξεις θα δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα διάφορες βιβλιοθήκες και 

τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν στους χρήστες τους. Η εκπομπή θα πλαισιώνεται 

από ραδιοφωνική λέσχη ανάγνωσης, θεματικά αφιερώματα, ανακοινώσεις και μουσική. 

Θα είναι μία ζωντανή εκπομπή κάθε Κυριακή 10.00 - 12.00 το πρωί.  

 

Η εκπομπή ξεκίνησε να εκπέμπει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου από τη φιλόξενη συχνότητα 

του 94FM έχει στόχο να αναδείξει τον πολύπλευρο, πολιτιστικό και μορφωτικό ρόλο των 

βιβλιοθηκών στην ελληνική κοινωνία, να αποτελέσει βήμα διαλόγου μεταξύ των 

βιβλιοθηκονόμων και του κοινού των βιβλιοθηκών, να ψυχαγωγήσει και να ενημερώσει 

βιβλιοθηκονόμους και χρήστες βιβλιοθηκών, να εξελιχθεί σε μέσο επικοινωνίας και 

προβολής του έργου που επιτελούν οι ελληνικές βιβλιοθήκες. 

 

Παρουσιαστές της εκπομπής είναι: 

ο Γιώργος Γλωσσιώτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΒΕΠ, 

o Δημήτρης Πολίτης, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΕΒΕΠ, 

και η Φρόσω Παυλίδου, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

 

Την εκπομπή μπορείτε να την απολαμβάνετε στην Αττική από τους 94fm και σε όλη την 

Ελλάδα από τον δικτυακό τόπο του ραδιοφώνου http://www.94fm.gr Περιμένουμε τις 

πληροφορίες σας, για να τις μεταφέρουμε ζωντανά μέσα από τα FM και το Internet σε 

όλη την Ελλάδα στα e-mail: library@94fm.gr, glossiotis@gmail.com, odimpol@gmail.com, 

pavlidou@iraklio-library.gr, info@eebep.gr. 

 

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009 η εκπομπή "Βιβλιοθήκες στα FM" ήταν αφιερωμένη στο 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα "Δημοτικές Βιβλιοθήκες: 

Σκεφτόμαστε Εθνικά, Δρούμε Τοπικά" και στην ημερίδα που θα πραγματοποιήσει η 

Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 7 το 

απόγευμα. 

 

Καλεσμένοι ήταν ο Νίκος Σταυρόπουλος, Βιβλιοθηκονόμος - Καθηγητής στα ΤΕΙ Αθήνας 

εξωτερικός συνεργάτης της Βιβλιοθήκης του δήμου μας, ο Μάριος Χρονόπουλος, 

προγραμματιστής και μέχρι πρότινος εργαζόμενος σ' αυτή, οι οποίοι πληροφόρησαν 

τους ακροατές για την ολοκλήρωση του έργου της καταλογογράφησης και της 

δημιουργίας ηλεκτρονικού καταλόγου στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του 

Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 
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Η Φρόσω Παυλίδου, ως προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, 

τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου που συμβάλλει στην ανάδειξη του υλικού της και 

κάλεσε όλους τους δημότες να παρευρεθούν στην ημερίδα για να γνωρίσουν τις 

υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Βιβλιοθήκη και οι οποίες είναι εναρμονισμένες με 

τις σύγχρονες προδιαγραφές, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών της 

πόλης μας. 

 

Στη συνέχεια η εκπομπή επικεντρώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών 

Βιβλιοθηκών που γίνεται στις 4-5 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Η Πρόεδρος 

της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας 

- Συστημάτων Πληροφόρησης στα ΤΕΙ Αθήνας κ. Σταματίνα Τσάφου ανέλυσε τους 

κεντρικούς άξονες που περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου που 

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΤΕΔΚΝΑ. 

 

Η Χριστίνα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & 

Επιστημόνων Πληροφόρησης, αναφέρθηκε στον πολύπλευρο ρόλο που επιτελούν οι 

δημοτικές βιβλιοθήκες στις τοπικές κοινωνίες και τόνισε την ανάγκη θέσπισης Εθνικής 

Πολιτικής Βιβλιοθηκών. 

 

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε η Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων από τη βιβλιοθηκονόμο Αγγελική Γαλανοπούλου ενώ η εκπομπή ολοκληρώθηκε 

με την ανακοίνωση δρωμένων - εκδηλώσεων στις ελληνικές βιβλιοθήκες. 

 

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009 η εκπομπή φιλοξένησε τον πρόεδρο της EBLIDA κ. Gerald 

Leitner και την κ. Maria Jose Moura από την Πορτογαλία, επ' ευκαιρίας της συμμετοχής 

τους στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Συζητήθηκαν τα θέματα του 

συνεδρίου. Με τον κ. G. Leitner έγινε κουβέντα για την πορεία των δημοτικών βιβλιοθηκών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη ύπαρξής τους, τις κοινές δράσεις και τις 

συνεργασίες. Με την κ. Moura κουβεντιάσαμε για το δίκτυο των δημοτικών βιβλιοθηκών 

στην Πορτογαλία και πως στη χώρα αυτή ξεπέρασαν τα προβλήματά τους και 

ανέπτυξαν ένα τόσο εκτεταμένο και δυναμικό δίκτυο βιβλιοθηκών. Τέλος, ανακοινώθηκαν 

διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. 

 

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 καλεσμένη στην εκπομπή ήταν η Πρόεδρος του ΔΣ της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής & του Μουσείου Αλ. Κοντόπουλου και δημοτική 

σύμβουλος κ. Αικατερίνη Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση. Έγινε παρουσίαση του 

πλούσιου εορταστικού προγράμματος που πραγματοποιείται από τη Βιβλιοθήκη μέσα 

από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλλά και των άλλων υπηρεσιών – λειτουργιών που 

υλοποιούνται. Παράλληλα τονίστηκε ο πολύπλευρος ρόλος των δημοτικών βιβλιοθηκών 

στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη 

αναφορά έγινε στη συνεισφορά των εργαζομένων, χάρη στη συμβολή των οποίων είναι 

δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου που επιτελείται από τη 

Βιβλιοθήκη. Στην εκπομπή έγινε παρουσίαση του ημερολογίου της ΕΕΒΕΠ και των 41 

βιβλιοθηκών που τίμησαν με τη συμμετοχή τους την έκδοση, ενώ παρουσιάστηκαν 

εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις ελληνικές βιβλιοθήκες.  

 


