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Καλησπέρα κυρίες και κύριοι σύνεδροι. 
 
Ανταποκρίθηκα με μεγάλη μου χαρά στην πρόσκληση της διευθύντριας της Βιβλιοθήκης 
κας Χαράς Μπρίντεζη να συμμετέχω στη σημερινή ημερίδα που τιμά τα 50 χρόνια 
προσφοράς του Ιδρύματος Ευγενίδου. Βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την οργανωτική 
επιτροπή στήριξης Βιβλιοθηκών. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για την επιτροπή 
και τον τρόπο σύσταση της. 
 
Όλα άρχισαν στο τέλος του 2002 από μια πρωτοβουλία της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου 
Goethe και της διευθύντριάς της Brigitte Dolgast. Η ιδέα ήταν απλή: στηριζόταν στην 
συνεργασία των ξένων μορφωτικών ιδρυμάτων που αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα με 
τους ελληνικούς οργανισμούς που σχετίζονται με τις βιβλιοθήκες. 
   
Βασικό μέλημα η παροχή πληροφόρησης προς τους βιβλιοθηκονόμους των Δημόσιων 
και Δημοτικών Βιβλιοθηκών και η επικοινωνία τους με συναδέλφους και επιστήμονες 
από άλλες χώρες. Συμφωνήθηκε λοιπόν τα ξένα Ιδρύματα να έρχονται σε επαφή με τους 
κατάλληλους ομιλητές και με δικά τους έξοδα να τους καλούν στην Ελλάδα για 
εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα. 
 
Έτσι και έγινε, συγκεκριμένοι Ελληνικοί φορείς και ξένα Ιδρύματα σύστησαν την 
επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε φορέα. Η επιτροπή 
απέκτησε επωνυμία και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, δύο φορές το μήνα για 
να διοργανώσει συνήθως ένα τριήμερο συνέδριο με παράλληλες εκδηλώσεις.  
 
Τα μέλη μας. Αξίζει να τα αναφέρουμε ένα ένα:Goethe-Institut Athen, Goethe-Institut 
Thessaloniki, Institut Français d’Athénes, Instituto Cervantes, Information Resource, 
Center, U.S. Embassy, Athens Istituto Italiano di Cultura di Atene(2003-2004), British 
Council (2003), Υπουργείο Παιδείας, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 
Επιστημόνων Πληροφόρησης, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Κέντρο Πληροφόρησης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εθνική Βιβλιοθήκη (από το 2004).  
 
Υπουργείο: Τελούμε κάτω από την αιγίδα του και εδώ θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία για 
την συνεχή αρωγή της ειδικής γραμματείας Βιβλιοθηκών, Ιστορικών Αρχείων, 
Εποπτικών μέσων διδασκαλίας και εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο μας συνδράμει, μας στηρίζει 
αναγνωρίζοντας την προσφορά μας.  
 
Ο βασικός στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός των Δημόσιων και Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών μέσα από ένα πρόγραμμα ομιλητών από διάφορες χώρες που συμμετέχουν 
στα ετήσια Συνέδρια της επιτροπής μας και στις παράλληλες εκδηλώσεις της. Αυτές 
είναι: εργαστήρια, ομάδες συζήτησης και διαλέξεις. 
 
Όλα αυτά αποσκοπούν στην παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της 
Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης. 
 
Γιατί διαλέξαμε τις Λαικές Βιβλιοθήκες σαν είδος και μορφή Βιβλιοθήκης. 
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Η απάντηση είναι εύκολη: οι Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια 
έχουν αλλάξει δραματικά. Λόγω των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών, καλούνται να 
μεταβούν από την παραδοσιακή μορφή λειτουργίας τους σε δυναμικά κέντρα 
πληροφόρησης και δια βίου μάθησης. Η αλλαγή αυτή απαιτεί γνώση των νέων 
τεχνολογιών και σωστό τρόπο εφαρμογής τους. Προσπαθούμε λοιπόν σαν επιτροπή να 
βοηθήσουμε προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση διευρύνοντας την επικοινωνία των 
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων με τους συναδέλφους τους από όσο το δυνατόν 
περισσότερες χώρες.   
 
2003: πρώτη χρονιά σύστασης της επιτροπής. Το πρώτο διεθνές Συνέδριό μας που ίσως 
πολλοί από εσάς να θυμάστε. Θέμα: Οι Βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη. 7 
ομιλητές από το εξωτερικό (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ηνωμένες Πολιτείες) 6 Έλληνες ομιλητές 6 Εργαστήρια  258 Σύνεδροι.  
Ιούνιος 2003 και τα στοιχεία που πρέπει να συγκρατήσετε είναι η δημιουργία 
απογευματινών εργαστηρίων με περιορισμένη συμμετοχή και έμφαση σε πρακτικά 
παραδείγματα πάντα από τους καλεσμένους ομιλητές μας βρήκε πολύ μεγάλη 
ανταπόκριση. 
 
Από το πρώτο κιόλας Συνέδριο έχουμε ηλεκτρονική παρουσία στο Διαδύκτιο με το υλικό 
του Συνεδρίου μεταφρασμένο στα ελληνικά. Πετυχαίνουμε έτσι την προσέγγιση 30,000 
επισκεπτών! Ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό. Επιπλέον οι εργασίες του Συνεδρίου 
καταγράφηκαν και σε CD-ROM το οποίο εστάλη σε όλες τις Βιβλιοθήκες. Κάτι που 
εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια λόγω κόστους. 
 
Και πάμε στην επόμενη χρονιά. Μάιος 2004 
Θέμα του δεύτερου Συνεδρίου: Η δια βίου μάθηση σε συνάρτηση με τις Βιβλιοθήκες  
 
Για τους Έλληνες ομιλητές πρέπει να πούμε προς δεν προέρχονται από τον χώρο της 
Βιβλιοθηκονομίας αλλά από φορείς που είχαν σχέση με το αντικείμενο. Το Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο και το τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας έδωσαν την 
διάσταση της δια βίου μάθησης στην χώρα μας. 
 
Και η αύξηση των συνέδρων στους 346! Το Συνέδριο οργανώθηκε με την φιλοσοφία της 
προηγούμενης χρονιάς. Πρωινές εισηγήσεις και ομιλίες και απογευματινά εργαστήρια. 
 
Και φτάνουμε στο 2005. Με μια σημαντική αλλαγή στη δομή της κεντρικής μας 
εκδήλωσης που μέχρι τότε ήταν η συνεδριακή. Με μια λέξη τολμήσαμε την 
αποκέντρωση. Αντί να φέρουμε τους Βιβλιοθηκονόμους κοντά στους ειδικούς στέλνουμε 
τους ξένους ομιλητές μας στις Βιβλιοθήκες εκείνες που αποδέχονται την πρόσκληση μας 
και στήνουμε εκεί εργαστήρια σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. 
 
Οι συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες κάλυψαν τα έξοδα διαμονής των ξένων ομιλητών και 
των διερμηνέων τους και το κυριότερο οι συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες διάλεξαν το θέμα 
του εργαστηρίου σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 
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Όσο για μας, την επιτροπή, κρατήσαμε τον τίτλο «Διεθνείς Συνεργασίες- Τοπικά δίκτυα» 
σαν φράση κλειδί που αποτυπώνει με δύο λόγια τη φιλοσοφία της επιτροπής μας. 
 
Για να προχωρήσουμε στην παρουσίαση των 6 εργαστηρίων ως εξής: Αξίζει να σας 
αναφέρω εδώ την περίπτωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Σπάρτης και της 
Δημοτικής του Κορωπίου. Και στις δύο αυτές Βιβλιοθήκες επεξεργάστηκαν ιδιαίτερα 
την ιδέα δημιουργίας τοπικού δικτύου Βιβλιοθηκών. 
 
Και κλείνουμε με το 2006 
Φέτος σε λιγότερο από ένα μήνα εδώ στην Αθήνα στο αμφιθέατρο του Goethe από 
14μέχρι 16 Ιουνίου περισσότεροι ομιλητές από κάθε άλλη φορά έρχονται στην Αθήνα να 
μας παρουσιάσουν τις πρακτικές τους σε σχέση με την πληροφοριακή παιδεία. 
 
Πληροφοριακή παιδεία διαθέτει όποιος έχει την ικανότητα να διατυπώνει σωστά τις 
πληροφοριακές του ανάγκες και να είναι σε θέση να επικεντρώνεται στην κατάλληλη 
πληροφορία, να την προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα και να την χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά. Η πληροφοριακή παιδεία καθιστά τον γνώστη, ικανό παραγωγό 
πληροφορίας και με αυτό τον τρόπο, πιο ενεργό μέτοχο στη κοινωνία. Σημαντικό θέμα 
συνδεδεμένο με την δια βίου μάθηση ελπίζουμε να δώσει το έναυσμα στους Έλληνες 
Βιβλιοθηκονόμους να διευρύνουν τους ορίζοντες των Βιβλιοθηκών τους και να 
ανταλλάξουν ιδέες με συναδέλφους τους από άλλες χώρες με άλλες πρακτικές αλλά με 
τις ίδιες αγωνίες και λίγο πολύ τις ίδιες προκλήσεις. Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου μας 
είναι έτοιμη και ONLINE με το πρόγραμμα των ομιλητών τα βιογραφικά τους στοιχεία 
περιλήψεις από τις ομιλίες το πρόγραμμα των παράλληλων εργαστηρίων και τους 
χώρους και τις ώρες που θα γίνουν αυτά.  
 
Και τώρα οι εξελίξεις της επιτροπής  μας για τις οποίες αξίζει να σας ενημερώσουμε.  
Πρώτον επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με παρόμοιες επιτροπές και κινήσεις όπως η 
τουρκική επιτροπή ‘Innovative Libraries Initiative Promotion Group’. Έχουμε ήδη 
επικοινωνήσει έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία ενός εκπροσώπου της επιτροπής ως 
ομιλητή στο Συνέδριο μας και έχουμε δρομολογήσει την επίσκεψη μας στην 
Κωνσταντινούπολη το Φθινόπωρο του 2006. 
 
Το ηλεκτρονικό μας περιοδικό 
Είναι άλλη μια ιδέα που έχει προχωρήσει κιόλας στην υλοποίηση της. Πρόκειται για 
ηλεκτρονική έκδοση μεταφρασμένων άρθρων στα ελληνικά από την πρόσφατη ξένη 
αρθρογραφία με ένα θεματικό άξονα σε κάθε τεύχος. Το πρώτο θα είναι αφιερωμένο 
στην πληροφοριακή παιδεία και προσπαθούμε να το έχουμε έτοιμο λίγο πριν το Συνέδριο 
μας. Ευελπιστούμε να ανανεώνουμε την ύλη του ηλεκτρονικού περιοδικού 4 φορές το 
χρόνο.  
 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DILMULI έχει σχέση με τις Βιβλιοθήκες και τα μουσεία σαν 
χώρους προώθησης τεχνικών δια βίου μάθησης. Σε αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα και 
μέσα από τον φορέα του Υπουργείου Παιδείας που το διαχειρίζεται, συμμετέχει και η 
επιτροπή μας σαν δίκτυο που μπορεί να βοηθήσει συμβουλευτικά αυτό το φιλόδοξο 
έργο.  
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Να λοιπόν που η επιτροπή μας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
δράσης με ζωτικό ενδιαφέρον για το μέλλον των Βιβλιοθηκών και τον ρόλο τους που δεν 
είναι πια πολύ μακριά μας. 
 
Έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό το σκοπό μας ακολουθώντας πιστά την έννοια της 
συνεργασίας. Αυτή η μαγική λέξη κάνει την διαφορά. Είμαστε μια επιτροπή με απόλυτα 
ισότιμα μέλη χωρίς πρόεδρο και γραμματέα και όμως ανοιχτή σε ιδέες και πιστεύουμε 
πολύ ευέλικτη. Όντας μαζί είμαστε πιο δυνατοί πιο αποτελεσματικοί και πάνω από όλα 
περνάμε πολύ καλά.  
 
Σας ευχαριστώ θερμά και σας περιμένουμε τον Ιούνιο στο Συνέδριο μας. 


