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Δημοτική Βιβλίο»Βήκη θεσσαλονίκης
6 Φεβρουαρίου 2004
Η ΕΕΒ υλοποιώντας τις υποσχέσεις
της για τη διοργάνωση επιστημονικών
συναντήσεων και εκτός Αθηνών, συνδιοργάνωσε με το Κέντρο Τεκμηρίωσης της
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Αμερικανικής Πρεσβείας και τη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης σεμινάριο με
θέμα: «Διαδίκτυο και Βιβλιοθήκες: Ηλεκτρονικες πήγες πληροφόρησης για
βιβλιοθηκονόμους».
Ομιλήτρια ήταν η κυρία Marge Melun,
σύμβουλος για θέματα βιβλιοθηκών και
κέντρων τεκμηρίωσης με έδρα την Αμερι
κανική Πρεσβεία στη Ρώμη. Η κυρία
Melun εργάστηκε για πολλά χρόνια στη
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και αργότερα
προσλήφθηκε στο Αμερικανικό Υπουρ
γείο Εξωτερικών, από όπου συντονίζει τη
λειτουργία όλων των κέντρων τεκμηρίω
σης Αμερικανικών διπλωματικών αποστο
λών στην περιοχή της Μεσογείου.
Στην παρουσίαση συμμετείχε και ο
κύριος Βασίλης Τσιμπούκης, υπεύθυνος
του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Αμερικανι
κής Πρεσβείας στην Αθήνα.
Στην τετράωρη διάρκεια του σεμινα
ρίου, 60 συνάδελφοι από δημοτικές και
δημόσιες βιβλιοθήκες της Βόρειας Ελλάy
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δας «επισκέφθηκαν» ένα μεγάλο αριθμό
ιστοσελίδων, έμαθαν να τις επιλέγουν,
να τις αξιολογούν και τις ενσωματώνουν
ως απαραίτητα εργαλεία στην καθημερι
νή τους επαφή με τους χρήστες των
βιβλιοθηκών. Ειδικά στον τομέα την
παροχής πληροφοριών και της λειτουρ
γίας των βιβλιοθηκών ως κέντρα εξυπη
ρέτησης, οι πολλαπλές εφαρμογές του
Διαδικτΰου αποτελούν πραγματικούς
θησαυρούς μέσα από τους οποίους δίνο
νται οι σωστές απαντήσεις σε ένα ιδιαί
τερα ευρΰ θεματικό φάσμα. Η ομιλήτρια
τόνισε τη σημασία των κριτηρίων που
πρέπει πάντα να έχει υπόψη του κάθε
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Διαδίκτυο και τη σημασία των επιλογών
που οφείλει να κάνει. Μια σειρά από
πρακτικές ασκήσεις ολοκλήρωσε την
πετυχημένη αυτή εκδήλωση.
Θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να υπο
γραμμίσουμε την ανάγκη και άλλων σχετι
κών εκδηλώσεων με αποδέκτες τους εκτός
Αθηνών συναδέλφους και δεσμευόμαστε να
ανταποκριθούμε άμεσα στο κάλεσμα τους
για περισσότερη ενημέρωση σε θέματα που
αφορούν όλους μας. Η εκδήλωση στη φιλό
ξενη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονί
κης είναι σίγουρα μια πολύ καλή αρχή.
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