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Το Προ-Συνέδριο (8-10 Αυγούστου 2012) και το Συνέδριο (11-17 Αυγούστου 2012 ) 

πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας το Ελσίνκι. Οι συνθήκες και οι 

προϋποθέσεις του Συνεδρίου ήταν θετικές. Η διοργάνωση καλή καθώς όλα κυλούσαν 

χωρίς δυσκολίες, οι μετακινήσεις άνετες, η φιλοξενία γενναιόδωρη και ο καλοκαιρινός 

καιρός του βορρά αντιστοιχούσε σε ανοιξιάτικο της Μεσογείου. Η πόλη είχε να 

προσφέρει πολλούς ενδιαφέροντες χώρους επίσκεψης του πολιτισμού και της τέχνης, 

πληθώρα βιβλιοθηκών και αιθουσών μουσικής.  

 

Το Προ-Συνέδριο του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Βιβλιοθηκών σκοπό έχει αφενός την 

γνωριμία με την λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και της 

Επιστημονικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου της χώρας και αφετέρου την επεξεργασία 

ενός θέματος. Φέτος το θέμα ήταν «Parliamentary Libraries – Empowering Parliaments and 

Citizens», θέμα πολύ κοντά σε εκείνο του σεμιναρίου ECPRD που είχε πραγματοποιηθεί 

στην Βουλή των Ελλήνων τον Μάιο 2010: «Services provided to the General Public by 

Parliamentary Libraries and Archives». Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της ενημέρωσης και 

πρόσβασης των πολιτών στην κοινοβουλευτική πληροφόρηση έχει έρθει στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος και προσεγγίζεται σε βάθος κατ’ επανάληψη σε επιστημονικές 

συναντήσεις. Στις 8 Αυγούστου έγιναν οι εγγραφές και η ξενάγηση στους χώρους του 

Κοινοβουλίου. Δεν επισκεφθήκαμε την Βιβλιοθήκη διότι, όπως μας ενημέρωσαν ήταν υπό 

μετακόμιση, και προς το παρόν η Κοινοβουλευτική είχε βρει στέγη στο Κεντρικό 

Ταχυδρομείο και γίνονταν εργασίες. Το πρόγραμμα και όλες ς οι παρουσιάσεις 

βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Προ-Συνεδρίου.  

 

Εφέτος το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του Συνεδρίου είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς υπήρξε έντονη δια-τμηματική συνεργασία ποικίλων τμημάτων της IFLA, με 

αποτέλεσμα να εμπλουτιστούν η θεματολογία και η οπτική πολλών ζητημάτων, να γίνει 

ενδιαφέρον διάλογος και να γνωριστούν και άλλοι επαγγελματίες μεταξύ τους ώστε να 

διευρυνθεί το δίκτυο πιθανών μελλοντικών συνεργασιών. Το Τμήμα Κοινοβουλευτικών 

Βιβλιοθηκών και Επιστημονικών Υπηρεσιών συνεργάστηκε με το Τμήμα των Νομικών 

Βιβλιοθηκών (Law Libraries), το Τμήμα Κυβερνητικών Βιβλιοθηκών και Επίσημων Εκδόσεων 

(Government Libraries and Official Publications), και το Τμήμα Πληροφοριακής Τεχνολογίας 

(Information Technology). Οι κοινοβουλευτικές βιβλιοθήκες και επιστημονικές υπηρεσίες 

μαζί με το Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) οργάνωσαν εργαστήρια 

με διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα η επαφή και προσέγγιση των κοινοβουλίων με 

τους πολίτες όλων των ηλικιών. Το μπόλιασμα αυτό έφερε στο τραπέζι νέες σκέψεις και 

προβληματικές, ανανέωσε τις συναντήσεις και τις κουβέντες. Ταυτόχρονα, έθεσε τις 

θεματικές σε μια βάση πιο σύνθετη, πολύπλευρη και ουσιαστική. 
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