
 1 Γλωσσιώτης, Γ., «22
ο
 Ετήσιο Συνέδριο της EBLIDA-NAPLE, Αθήνα, ΤΕΙ, 14 Μαΐου 2014», 

Συνεργασία, αρ. 1 (2014) 
http://www.goethe.de/synergasia 

 

22o Ετήσιο Συνέδριο της EBLIDA-NAPLE,  

Αθήνα, ΤΕΙ, 14 Μαΐου 2014 
 

Γιώργος Γλωσσιώτης 

Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΒΕΠ 

Μέλος του ΔΣ της EBLIDA1 

glossiotis@gmail.com 

 

Κάθε χρόνο η EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation 

Associations)  σε συνεργασία με το NAPLE Forum (National Authorities of Public Library in 

Europe) οργανώνει το Συνέδριο EBLIDA-NAPLE σε ένα διαφορετικό κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μονοήμερο Συνέδριο συνήθως συγκεντρώνει περίπου 120 

συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν τα πιο επίκαιρα ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες. 

Το βήμα του Συνεδρίου παρέχει μια ιδεατή ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ των επαγγελματιών 

βιβλιοθηκονόμων και ειδικών πληροφόρησης, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, φορείς 

χάραξης πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη φιλοξενούσα χώρα καθώς και τοπικούς 

εκπροσώπους. 

Ως σύμβολο της αρχαίας ιστορίας της Ευρώπης, του λίκνου της δημοκρατίας, καθώς και ως 

η χώρα που υπέφερε βαθιά και ακόμα υποφέρει από την οικονομική αναταραχή, η Ελλάδα 

προσφέρει ενδιαφέρουσες προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει το 22ο Συνέδριο EBLIDA-

NAPLE δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ένα δυνατό δίκτυο δημόσια χρηματοδοτούμενων 

δομών για τη διάδοση της πληροφόρησης προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. 

Με τον τίτλο Βιβλιοθήκες σε Μετάβαση. Αλλαγές; Κρίση; Ευκαιρίες! η EBLIDA, η NAPLE και 

η ΕΕΒΕΠ επιθυμούν να δηλώσουν ότι η ελπίδα είναι ακόμα εδώ για τις βιβλιοθήκες και τους 

βιβλιοθηκονόμους του 21ου αιώνα. 

Σε εποχές που η οικονομική κρίση συνυπάρχει με την πολιτική κρίση σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, αποτελεί καθήκον μας ως επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμοι να συνεργαζόμαστε για 

τις κοινωνίες μας μέσα στις κοινωνίες μας με αλληλεγγύη. Με τη λέξη ‘αλληλεγγύη’ 

επιθυμώ να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε παρόντες, ανεξαρτήτως των 
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διαφορετικών συνθηκών. Για να παραφράσω ένα φημισμένο τραγούδι του Bob Dylan, 

πιστεύω ότι οι βιβλιοθήκες είναι η ‘αλλαγή’. Πράγματι, αποτελούν φορέα αλλαγής για 

αιώνες! Οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι πάντοτε προσαμόζονται στο νέο 

περιβάλλον. Αυτό το επάγγελμα είναι αρκετά ευέλικτο για να ασχοληθεί με την τρέχουσα 

μελαγχολική κατάσταση και να την αναστρέψει παρουσιάζοντας νέες προτάσεις, ιδέες και 

μοντέλα. 

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί στις συνέπειες των τεχνολογικών, οικονομικών και 

κοινωνικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή κοινωνία, καθώς και στο ρόλο, το πεδίο δράσης και 

την ύπαρξη των Ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών. Τα ηλ.βιβλία, τα πνευματικά δικαιώματα, η 

οικονομική κρίση, η μετανάστευση, η πολυπολιτισμικότητα αποτελούν θέματα, μεταξύ 

άλλων, που θα μπορούσαν να παίξουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών 

βιβλιοθηκών. Επίσης θα γίνουν συζητήσεις για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις 

βιβλιοθήκες (θετικές και αρνητικές), το ρόλο της βιβλιοθήκης στην περίοδο της οικονομικής 

κρίσης και πιθανές λύσεις που προσφέρονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Τελικά, θα γίνει 

συζήτηση για τον καθορισμό τρεχουσών ευκαιριών που εμφανίζονται για τις βιβλιοθήκες, 

οι οποίες αφορούν τις αλλαγές και την οικονομική κρίση εστιάζοντας σε θέματα όπως 

πολιτικές βιβλιοθηκών, συμβολή των βιβλιοθηκών στην οικονομική ανάκαμψη και 

ανάπτυξη, μοντέλα αναζήτηση πόρων κ.λπ. 

Ετοιμάζουμε για σας υπέροχο πρόγραμμα, το οποίο σύντομα θα είναι διαθέσιμο στο 

http://eblida2014.eebep.gr 

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της EBLIDA, οργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων 

Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και φιλοξενείται από το Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης. Θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2014. 
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