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Διάλεξη με θέμα «Εκπαίδευση για τη ζωή: Οι βιβλιοθήκες ως παράγοντες επιχυχίας - Η 
διεθνής εμπειρία» συνδιοργανώσαν η Σχολική Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του 
ΤΕΙ και η Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη. Η εκδήλωση έγινε χθες Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα 
στην Αίθουσα Τέχνης «Δαβανέλλος» στην Πλατεία Λαού. Τη διάλεξη έδωση η προϊσταμένη 
Έρευνας και Διεθνών Υποθέσεων και Συνδέσμου Δημόσιων Βιβλιοθηκων Ολλανδίας, στη 
Χάγη, αρμόδια του Φόρουμ Βιβλιοθηκών «FOBID», Δρ. Μαριάν Κόρεν (Marian Koren). 

Η κα Κόρεν είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου και συγγραφέας μεγάλου αριθμού άρθρων 
διεθνή περιοδικά, σχετικά με την πολιτική τον σχεδιασμό και τη στραγητική των βιβλιοθηκών, 
την ανανέωση υπηρεσιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελευθερία έκφρασης και τη 
πρόσβαση στην πληροφόρηση. 

Της επιδώθηκε το Ph. D. (δόκτωρ Φιλοσοφίας) από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ για τη 
διατριβή της «Πες μου! Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση». Σπούδασε Διεθνές και 
Ολλανδικό Δίκαιο, όπως επίσης Παιδική Λογοτεχνία και Πολιτισμό. Διετέλεσε μέλος 

του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Βιβλιοθηκών από το 2001 - 2005. Επισημάνθηκε ότι ο 

κύριος στόχος των σχολείων και των βιβλιοθηκών είναι η υποστήριξη των νέων ανθρώπων 
μέσα από την πληροφόρηση, την Παιδεία και την Δια Βίου Μάθηση. 

Σήμερα οι πολλαπλές μέθοδοι μάθησης, οι προοπτικές για το μαθητευόμενο και η νέα 
τεχνολογία αποτελούν παράγοντες που θέτουν νέες προκλήσεις στις βιβλιοθήκες. Πώς θα 
μπορούσαν τα σχολεία και οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες να είναι πιο ελκυστικές για τα παιδιά και 
τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τόσους προβληματισμούς και τόσες υποχρεώσεις. Η 
μετάβαση σε μια πιο εικονική επικοινωνία έχει συνέπειες την ανάγνωση των εντύπων 
κειμένων.  

Πού βρίσκεται το βιβλίο στη ζωή των παιδιών; 

Οι βιβλιοθήκες σε Παγκόσμια κλίμακα αντιμετωπίζουν καινούριες προσκλήσεις και 
προσδοκίες από διάφορους ενδιαφερόμενους. Πολλοί προσπαθούν να κάνουν χρήση της 
τεχνολογίας, να δείξουν τον τρόπο που τα βιβλία διαβάζονται. Τί χρειάζεται λοιπόν για να 
γίνουν οι βιβλιοθήκες παράγοντες επιτυχίας στη σύγχρονη εκπαίδευση και στην κοινωνία; Με 
την επεξεργασία διεθνών προτύπων και δίνοντας μερικά παραδείγματα από τις βιβλιοθήκες 
της Ολλανδίας και άλλων χωρών, ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε την δημιουργική συνεργασία 
τόσο μεταξύ των ελληνικών βιβλιοθηκών όσο και με τις βιβλιοθήκες άλλων χωρών. 
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