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Βιβλιοθήκες και δια βίου μάθηση
24 εώς 26 Μαΐου 2004 στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών
Η μεγάλη αξία της πληροφορίας στον 21ο αιώνα δεν αμφισβητείται από
κανέναν. Η σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση της πληροφορίας είναι
ένας σοβαρός παράγοντας στην επαγγελματική εξέλιξη των πολιτών και
στην οικονομική ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας.
Η πρόκληση σ' ό,τι αφορά τη χρήση και διαχείριση της πληροφορίας
είναι αφενός ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών που αυξάνεται
καθημερινά και αφετέροιj το γεγονός πως οι πληροφορίες οι οποίες παύουν να ισχύουν ή χάνουν
την επικαιρότητα τους, α υξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.
Μια πληροφορία που είναι χρήσιμη σήμερα, αύριο θα πρέπει ελεγχθεί για την ακρίβεια και την
ορθότητα της. Η "δια βίου μάθηση" αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική χρήση και
αξιοποίηση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου των πληροφοριών και διαβατήριο για την ανάπτυξη
του επαγγελματισμού. Μια απο τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας είναι να δώσουμε σε
όλες τις κοινωνικές ομάδες ίσες δυνατότητες για πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και
επομένως την ευκαιρία να γνωρίσουν την διαδικασία της "δια βίου μάθησης". Μόνο με αυτόν τον
τρόπο θα αποφύγουμε την δημιουργία ενός καινούργιου χάσματος μεταξύ προνομιούχων και μη
προνομιούχων σε θέματα πληροφόρησης.
Οι Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες πρέπει να αποτελούν δίαυλο προς τη γνώση και να έχουν
πρωταρχικό ρόλο στη "δια βίου μάθηση". Γενικά οι βιβλιοθήκες θεωρούνται ακόμη σαν χώροι
αναψυχής και ξεκούρασης παρά σαν δυναμικές εστίες για μάθηση και υπεύθυνη,
εμπεριστατωμένη πληροφόρηση. Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες πρέπει να εξελιχθούν
προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους στο έπακρο.
Το συνέδριο απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών
επιδιώκοντας ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και συζητήσεις σχετικά με την πληροφόρηση και
την διάδοση της. Ελπίζουμε ότι το συνέδριο θα βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να
ανταποκριθούν καλύτερα στις ενδιαφέρουσες προκλήσεις της εποχής μας.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα. Χριστίνε Τζίμη,
Τηλ. 210 3661 033, Fax: 210 3636 494,
Ξ Χριστίνε Τζίμη, Goethe-Institut Athen
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή "Αθήνα 2004" που μας χορήγησε γενναιόδωρα
υλικό για τους σύνεδρους.

