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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ημερίδα 
 
 

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και η Ένωση Ελλήνων 
Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) 

συνδιοργανώνουν ημερίδα 
 

με θέμα: «Ο Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλιοθηκών: μια 
ελληνική πρωτοβουλία» 

 
 
Η ΕΕΒΕΠ και το ΕΚΕΒΙ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO 
και με την υποστήριξη του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης αποφάσισαν την πραγματοποίηση 
της παραπάνω ημερίδας με στόχο την καθιέρωση του νέου αυτού θεσμού, όπου θα κληθούν 
προσωπικότητες και  εκπρόσωποι από τον χώρο του βιβλίου και των βιβλιοθηκών. 
 
Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα απευθυνθούν στα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία στην χώρα 
μας (Παιδείας, Πολιτισμού, Εσωτερικών), για να συμβάλλουν στην συμμετοχική και 
δημοκρατική διαδικασία της ενημέρωσης και της ενεργοποίησης της ελληνικής κοινωνίας 
(ενημερωτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.), ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό αλλά και 
συνείδηση στους Έλληνες πολίτες το πολύπλευρο έργο που επιτελείται στις βιβλιοθήκες 
καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν και  μπορούν να προσφέρουν στην έγκυρη ενημέρωση 
και πληροφόρηση της ελληνικής  κοινωνίας.. 
 
Ο εορτασμός μιας παγκόσμιας ημέρας είναι ένα γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε πολλούς 
κλάδους και φορείς να προβάλουν το αντικείμενο του εορτασμού τους, για να ενημερωθεί 
επίσημα το ευρύ κοινό για το θέμα. 
 



Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καθιερωθεί ένας μακρύς κατάλογος παγκόσμιων 
ημερών, ωστόσο απουσιάζουν από αυτόν τον κατάλογο οι θεματοφύλακες της γνώσης 
και της πολιτισμικής και πολιτιστικής  κληρονομιάς, που είναι οι βιβλιοθήκες.  
 
Η πρόταση αυτή της ΕΕΒΕΠ από κοινού με το ΕΚΕΒΙ, αφενός με την διοργάνωση της 
παραπάνω ημερίδας και αφετέρου με την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς την 
UNESCO, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευελπιστούμε και 
φιλοδοξούμε να υιοθετηθεί ο διεθνής εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλιοθηκών. 
 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα κοινοποιηθεί στην IFLA και στην EBLIDA καθώς και σε 
άλλους οργανισμούς, που ασχολούνται με την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών σε διεθνές 
επίπεδο. 
 
Ωστόσο, η Ελλάδα θα έχει την δική της Ημέρα Βιβλιοθηκών, την 28η Μαΐου και στο 
πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, προτρέπουμε όλες τις ελληνικές βιβλιοθήκες να 
ανταποκριθούν και να συνεργαστούν με την ΕΕΒΕΠ, για καινοτόμες εκδηλώσεις εορτασμού 
του νέου αυτού θεσμού. 


