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8ο Διεθνές Συνέδριο, 5 & 6 Οκτωβρίου 2012  

  
  Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες 

 

 



Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα 

 

 

 βασικός πυλώνας διατήρησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού 

 θεματοφύλακας εθνικής παρακαταθήκης & κληρονομιάς 

 δημιουργός δεσμών με άλλους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς 
φορείς της χώρας και του εξωτερικού 

 πολιτιστική γέφυρα της γνώσης με τους πολίτες 

 

 

 

 



Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στοχεύει  

 
 προώθηση νέων προγραμμάτων ψηφιοποίησης των πολυτιμότερων 

συλλογών της 

 συνεργασία με δίκτυο βιβλιοθηκών εθνικών & διεθνών 

 παράλληλη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακίνησης του υλικού μέσω 
διαδικτύου 

 δημιουργία νέου φιλικού & λειτουργικού ιστότοπου: 

     (http://new.nlg.gr/www/el) 

 εξωστρέφεια με διοργάνωση εκδηλώσεων & εκθέσεων 

 

http://new.nlg.gr/www/el


Εκδηλώσεις περιόδου 2011-2012 
 Διαμόρφωση κήπου με τους atenistas και τη συμμετοχή πολιτών               

22-10-2011 

 



 Εγκαίνια 11ου Παγκοσμίου Ιατρικού Συνεδρίου για το σύνδρομο Sjogren με 
κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Ιατρικής κ. Χ. Μουτσόπουλο και  περίπου 
290 συμμετέχοντες απ΄ όλο τον κόσμο      28-09-2011 

 

 

 





 

 

 
 «Ποίηση & Κρίση» με τη συμμετοχή διαπρεπών ποιητών, συγγραφέων 

και οικονομολόγων, σε συνεργασία με τον Κύκλο Ελλήνων Ποιητών 

09-11-2011 

 

 



 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ-21η Τελετή Βράβευσης Εξαίρετης Πανεπιστημιακής 
Διδασκαλίας παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (σε 
συνεργασία με το Ι.Τ.Ε.)                                13-12-2011 

 



 
 Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Η    Γ Ι Ο Ρ Τ Η             17-12-2011 

 

 







 “Ψηφιακή Καινοτομία, Νέοι και Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της 
Κρίσης”         03-03-2012 

 



  

 

 
 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΠΕΡΑΣ «La Bohème» του Puccini        27-05-2012 

 





 «EuroCharity Yearbook 2011/12 - Leadership for Sustainability» με την 
παρουσία διευθύνοντων συμβούλων & προέδρων μεγάλων εταιρειών & 
τραπεζών. Σύντομη παρουσίαση της ΕΒΕ της εξωστρέφειας, των 
δραστηριοτήτων & των πρωτοβουλιών της Διοίκησης της ΕΒΕ     05-07-2012 

 





Ο ρόλος των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

 

  σωματείο  που συστήθηκε τα τελευταία χρόνια 

  με κύριο σκοπό την ενίσχυση των ευρύτερων σκοπών και δραστηριοτήτων  
του Ιδρύματος, δηλαδή την ηθική, υλική ενίσχυση  

 αμέριστη  συμπαράσταση σε τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα, επιδιώξεις 
που, άλλωστε, συνιστούν τον κύριο λόγο ύπαρξης του Σωματείου 

 διοργάνωση διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν από υψηλού 
επιστημονικού κύρους ομιλητές και συλλέκτες βιβλίων και σπανίων 
εκδόσεων που στόχευαν στην σε βάθος γνωστοποίηση υλικού που είχε 
πάντοτε σχέση με την Εθνική Βιβλιοθήκη  



Δραστηριότητες  των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος 

  δανεισμός για την πραγματοποίηση ΄Εκθεσης σχετικής με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, στο ΄Ιδρυμα σπάνιου υλικού προερχόμενου από τις 
συλλογές του  επιτίμου προέδρου του Σωματείου κ. Γιώργου Δολιανίτη 

 εκδρομές (Πήλιο, Δελφοί) και ταξίδια, όπως στην Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο όπου πραγματοποιήθηκε και έκθεση σπανίων 
βιβλίων για την ελληνική γλώσσα, και πάλι από τις συλλογές του κ. 
Δολιανίτη 

 Κοπή πίτας με την διάθεση στα μέλη, έναντι ενός εξαιρετικά χαμηλού 
αντιτίμου, βιβλίων που προσφέρονται από διαφόρους εκδοτικούς οίκους 
(και από τα πολλαπλά της Βιβλιοθήκης κατά τον περασμένο χρόνο) 

 

 



 Τα ποσά που συγκεντρώνονται διατίθενται για σκοπούς της Βιβλιοθήκης 
(αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης, έκδοση ημερολογίου, παραγγελία 
Γραφικής ύλης κ.λπ.) 

 

 

 

















Νέος προσανατολισμός των Φίλων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

 
 ανασύνθεση της Ελληνικής Εικόνας  (δωρεά οποιουδήποτε βιβλίου 

οσοδήποτε ταπεινού, ή σπάνιας έκδοσης  ή οποιουδήποτε χαρακτικού) 

 «ανοίγεται» προς το κοινό της Αθήνας επιμορφώνοντάς το με εξαιρετικής 
ποιότητας εκδηλώσεις (συνέδρια, μουσικές εκδηλώσεις, απονομές 
βραβείων και δώρων σε μαθητές) 

 «συνεπικουρεί» το έργο της Διοίκησης της ΕΒΕ και ίσταται σε έμπρακτο 
αρωγό, συνεργάτη και πραγματικό Φίλο 



Μελλοντικοί στόχοι των Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος 

 
 διοργάνωση ενός Συνεδρίου των Φίλων των Βιβλιοθηκών, σε διεθνές αλλά 

και σε εθνικό επίπεδο, στόχο που θεωρούμε επιτεύξιμο με την αισιόδοξη 
άλλωστε προοπτική της επικουρίας Ιδρυμάτων που έμπρακτα εκδηλώνουν 
το αμέριστο ενδιαφέρον τους για τον Πολιτισμό.  

 

 



Ρόλος Φίλων σε άλλες Βιβλιοθήκες 
     Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν ανάλογα σωματεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προσφέρουν πολύτιμη υλική και ηθική 
βοήθεια σε Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του Εξωτερικού  

 

 Φίλοι Βιβλιοθήκης Μουσείου Μπενάκη  

      http://www.benaki.gr/index.asp?id=40405&lang=gr 

 Φίλοι Γενναδείου Βιβλιοθήκης 

     http://www.ascsa.edu.gr/index.php/gennadiusgreek/supporting-the-
gennadeion-gr/friends-of-the-gennadeion-gr 

 «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»    

     http://www.bibalex.gr 
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 THE FRIENDS OF THE NATIONAL LIBRARIES  

 http://www.friendsofnationallibraries.org.uk 

 UNIMARC & Friends- IFLA  

http://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-30 

 The Friends of the British Library 

http://support.bl.uk/Page/Become-a-friend 

 The Friends of The Library of Congress 

https://wwws.loc.gov/philanthropy/index.php?m=cMain.cFriendsGroups 

 Association des amis de la Bibliothèque nationale de France 

http://www.amisbnf.org/ 
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 THE FRIENDS OF THE NATIONAL LIBRARIES 
     Από το 1931 the Friends of the National Libraries έχουν βοηθήσει πάνω 

από 150 φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών να αποκτήσουν χιλιάδες θησαυρούς. Ανάμεσα στους 
πρώτους ιστορικούς θησαυρούς που οι Φίλοι βοήθησαν να αποκτηθούν 
είναι: Codex Sinaiticus και Paston letters, πρόκειται για σημαντικότατους 
θησαυρούς που αποκτήθηκαν από το Βρετανικό Μουσείο το 1933.  

 

 

 Henry Purcell, (1658 - 1695), 

 hornpipe from The Fairy Queen  

 Autograph, British Library,  

 Music MS. I, f. 5v. 



 The Friends of the British Library 

    Μόνο ένας άνθρωπος, μία δωρεά, μπορεί να κάνει τη διαφορά για την 
British Library που συνιστά ένα πολυαγαπημένο θεσμό,εστία παγκόσμιας 
Γνώσης αλλά και φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε για την 
προστασία, τη δωρεά και την υποστήριξη όσων η πνευματική, πολιτιστική 
και οικονομική ευημερία την προστατεύουν. Η βιβλιοθήκη αποτελεί μία 
ουσιαστική και αναντικατάστατη πηγή γνώσης, διαθέτοντας πάνω από 150 
εκατομμύρια θησαυρούς όπως  Shakespeare’s First Folio, Magna Carta and 
Handel’s Messiah. Με πολλούς τρόπους ,μπορεί κάποιος να στηρίξει την 
Βιβλιοθήκη και να ωφεληθεί  από μια απλή δωρεά ( single donation) ,ή για 
μια ολόκληρη ζωή ως φίλος (friend or patron) 

 

http://support.bl.uk/donate
http://support.bl.uk/Page/Become-a-friend
http://support.bl.uk/page/Become-a-patron


 The Friends of The Library of Congress 
     

     4 τμήματα της Library of Congress έχουν δημιουργήσει ξεχωριστούς 
συλλόγους φίλων των οποίων τα μέλη υποστηρίζουν τις δραστηριότητες, 
τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες των συγκεκριμένων τμημάτων 
πάνω σε εξειδικευμένα  θέματα & τομείς που τους ενδιαφέρουν και 
συνεισφέρουν σημαντικά ποσά για να τα υλοποιήσουν. 

  



 

 The Archer M. Huntington Society of Friends 
     

     Η Archer M. Huntington Society of Friends συνδράμει το Ισπανικό Τμήμα 
της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου στην προώθηση της χρήσης της 
παγκοσμίου κλάσης συλλογής Luso-Hispanic. Η ομάδα των φίλων πήρε το 
όνομα της από τον άνθρωπο που ίδρυσε το Ισπανικό Τμήμα το 1936 ως 
κέντρο σπουδών της Λατινικής Αμερικής,της Ιβηρίας και της Καραϊβικής και 
υποστηρίζει δύο Junior υποτροφίες ετησίως για πρόσφατους πτυχιούχους 
κολεγίων. Με συνεισφορές ,επίσης, υποστηρίζουν ειδικές διοργανώσεις 
για να εορτάσουν τον πολιτισμό του κόσμου Luso-Hispanic και για να 
προσθέσουν πολύτιμο υλικό στις συλλογές τους.  

http://www.loc.gov/rr/hispanic/huntington_society.html


 

 The Asian Division Friends Society 
     

     Το Asian Division Friends Society (ADFS) ιδρύθηκε το 2003 για να βοηθήσει 
το Ασιατικό Τμήμα να βελτιώσει τις υπηρεσίες του ενισχύοντας τις 
συλλογές της Βιβλιοθήκης,προωθώντας τη χρήση τους και τη διατήρηση 
της Γνώσης και των επιτευγμάτων των λαών και των Ασιατικών πολιτισμών. 
Σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις συλλογές 
της Βιβλιοθήκης, το ADFS τρέχει μια ποικιλία προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της Ασιατικής Λογοτεχνικής Λέσχης της 
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ειδικές περιηγήσεις σχετικά με συγκεκριμένες 
χώρες της Ασίας, και δημόσιες διαλέξεις.  

http://www.loc.gov/rr/asian/


 

 Friends of the Folk Archive 
      

    The Friends of the Folk Archive ιδρύθηκαν το 1978 από τον Michael Cooney 
τραγουδιστή της folk και άλλους χορηγούς. Δωρεές υποστηρίζουν το 
πρώτο εθνικό αρχείο της παραδοσιακής ζωής στην Αμερική που αποτελεί 
μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες παγκόσμιες παρακαταθήκες.   

http://www.loc.gov/folklife/


 

 Friends of the Law Library 
     

    Το 1932 μια ομάδα επιφανών δικηγόρων και νομικών οργανώνουν τους 
Friends of The Law Library of Congress με στόχο να συνδράμουν τη Law 
Library, να προωθήσουν τις συλλογές της και να επιχορηγήσουν 
προγράμματα που προάγουν την καλλίτερη κατανόηση των νόμων 
αποτελώντας τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη  παγκόσμια πηγή 
νομικών πληροφοριών. Η συλλογή με περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια 
τόμους, μαζί με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της από δικηγόρους και 
βιβλιοθηκονόμους, κάνουν τη Law Library ζωτικό κέντρο έρευνας και 
υποτροφίας.  

http://www.loc.gov/law/about/friends.html


 

 Friends of the Music Division 
     

    Οι Friends of the Music Division  υποστηρίζουν συναυλίες, διαλέξεις, 
εκπομπές, τεκμηρίωση βίντεο, την ανάθεση νέων έργων, εκπαιδευτικά 
προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και σεμιναρίων), 
τα ταξίδια του προσωπικού για αγορά νέων αποκτημάτων ή για 
επαγγελματικά συνέδρια, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τις συλλογές του Τμήματος Μουσικής. Η ομάδα 
υποστηρίζει, επίσης, τη δημιουργία, την παρουσίαση και τη διατήρηση της 
μουσικής δωματίου στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, 
συμπεριλαμβανομένων & δημόσιων εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα 
έξοδα παραστάσεως τους.           

http://www.loc.gov/rr/perform/concert/


 

 The Philip Lee Phillips Society 
     

     Η Philip Lee Phillips Society, πήρε το όνομα της από τον πρώτο Έφορο 
Χαρτών και μέλη του είναι λάτρεις των χαρτών, συλλέκτες και παραγωγοί 
καθώς και γεωγράφοι, χαρτογράφοι και ιστορικοί που έχουν ως κοινό 
ενδιαφέρον την υποστήριξη και προώθηση των προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων του Τμήματος Γεωγραφίας και Χαρτών.  Ιδρύθηκε το 1995 
και συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση των χαρτογραφικών 
συλλογών,ενθαρρύνει οικονομικές χορηγίες με στόχο να γίνουν ευρύτερα 
γνωστές οι συλλογές της.  

http://www.loc.gov/rr/geogmap/phillips.html


 

 Reuben Foster Simms Friends of Preservation 
      

     Προς τιμή του Dr. Reuben Foster Simms  οι Reuben Foster Simms Friends of 
Preservation προωθούν προγράμματα και δραστηριότητες για την 
προώθηση και διατήρηση των συλλογών της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 

 

http://www.loc.gov/preserv
http://www.loc.gov/preserv


 

 Friends of the National Library of Medicine (FNLM) 
     

    Οι Φίλοι της National Library of Medicine (FNLM) υποστηρίζουν και 
προωθούν τη  μεγαλύτερη ιατρική βιβλιοθήκη του κόσμου:National Library 
of Medicine (NLM), που αποτελεί το ζωτικό τμήμα του National Institutes of 
Health (NIH). 
Ιδρύθηκε το 1986 ως μη κερδοσκοπικό σωματείο για να προωθήσει, 
δημοσιοποιήσει και υποστηρίξει την Βιβλιοθήκη. FNLM είναι ένας 
συνασπισμός ατόμων, ιατρικών συλλόγων και κοινωνιών, νοσοκομείων, 
βιβλιοθηκών υγείας και ιδρυμάτων αφιερωμένων στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού και τη χρήση της NLM, καθώς και για την υποστήριξη πολλών 
προγραμμάτων στους τομείς της έρευνας, εκπαίδευσης και δημόσιας 
υπηρεσίας.  
 

 



     Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1836 και τώρα στεγάζεται στο NIH campus στην 
Bethesda, στο Maryland, και είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή σε 
επιστημονικές πληροφορίες  στον κόσμο της βιοϊατρικής και της υγείας.  

     Έχει πάνω από οκτώ εκατομμύρια αντικείμενα όπως βιβλία, περιοδικά, 
βίντεο, ιστορικά αντικείμενα, και δέχεται πάνω από ένα δισεκατομμύριο 
επισκέψεις ετησίως πάνω από το World Wide Web. 

 



 Έξυπνες Ιδέες, Smart Ideas, Idées Intelligentes 

 Adopt a Book: Μοναδικό δώρο για φίλους και την οικογένεια για 

γενέθλια, Χριστούγεννα, Αγ. Βαλεντίνου Ημέρα της Μητέρας , Ημέρα του 
Πατέρα, Αποφοιτήσεις και άλλες σημαντικές στιγμές των πολυαγαπημένων 
σας.                            (The Friends of the British Library) 

 

 

 

 



    Πολλά βιβλία είναι εύθραυστα, άλλα χρειάζονται συντήρηση και με το να 
τα υιοθετήσουμε διασφαλίζουμε την «επιβίωση» τους  για τα επόμενα 
χρόνια!!!! 

 



 Adoptez un livre:  Το όνομά σας στο Gallica για 10 χρόνια!!! 
                         (Association des amis de la Bibliothèque nationale de France) 

 
     Με τη δωρεά σας συμμετέχετε στην ψηφιοποίηση του βιβλίου και έχετε 

φοροαπαλλαγή 66% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.                            
Η γενναιόδωρη χειρονομία σας θα συνοδεύει το βιβλίο με μια προσωπική 
σημείωση στο ψηφιοποιημένο βιβλίο. 
 

 

 

 

http://gallica.bnf.fr/






 FRIENDS OF LIBRARIES WEEK 
     Σωματεία Φίλων διοργανώνουν εβδομάδα Φίλων της Βιβλιοθήκης σε 

αντιστοιχία με την εβδομάδα Βιβλιοθήκης που αποτελεί δημοφιλή 
πρακτική εορτασμού Βιβλιοθηκών στο εξωτερικό 



 Friends of Libraries Australia 

 
o Διοργάνωση δραστηριοτήτων των Φίλων & επαφή με σχολεία 

(διαγωνισμοί ποίησης, συγγραφής βιβλίων, εργασίες,απονομές βραβείων)     

o Προγράμματα εκμάθησης Η/Υ ώστε όλες οι ηλικίες να έχουν πρόσβαση 
στις νέες τεχνολογίες.  

 

      

 



 Friends of N ew York Public Library 
o Young Lions-Νεαρά Λιοντάρια: ομάδα νέων της Νέας Υόρκης ηλικίας 20-30 

ετών που όραμα έχουν να προωθούν νέους συγγραφείς,ανθρώπους του 
πνεύματος, των επιχειρήσεων,των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να 
διοργανώνουν δυναμικές εκδηλώσεις προς όφελος της βιβλιοθήκης. 

 

 



 Livres dans la Rue:  
                                                                                                                      (Bibliothèques Montréal) 

     

o      Πρόγραμμα για παιδιά & εφήβους γύρω από το βιβλίο  

o      Διασκεδαστική & συναρπαστική δραστηριότητα ανάγνωσης εκτός  

          χώρου βιβλιοθήκης 

o      Χαρά της ανάγνωσης στο φυσικό περιβάλλον-αίσθημα ελευθερίας 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                        (Montréal) 

       

 

  



 

 Le solde de livres 2012:                                         (Bibliothèques Montréal)                        

 
o      πώληση Βιβλίων,cassettes, CD, CD-ROM et DVD 

 

 

 



 Λέσχη Ανάγνωσης, Reading Group,Club de lecture  

o δημοφιλής δραστηριότητα 

o έμπειρους εμψυχωτές 

o ταξίδι στη Γνώση 

o εμπνευσμένες συζητήσεις 

 

 



 Οι Φίλοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε μία φιλικότερη Εθνική 
Βιβλιοθήκη 

     Ο Σύλλογος Φίλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε σύμπνοια και αγαστή 
συμπόρευση με την ΕΒΕ αναλαμβάνουν να διαφυλάξουν  την  πολιτισμική 
κληρονομιά που συνιστά το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει ο 
Ελληνισμός και που η αξιοποίησή της στις σημερινές περιστάσεις είναι 
ύψιστο καθήκον που βαραίνει πρώτιστα εκείνους τους θεσμούς που 
αποτελούν τους θεματοφύλακες αυτής της κληρονομιάς.  

 

  

 

 
 

 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


