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Η ΟΕΕΒ (Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών) είναι πλέον αρκετά γνωστή και 

αποδεκτή για το έργο και τις προσπάθειές της στον τομέα των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, 

αλλά τί συμβαίνει με το υπόλοιπο κόσμο; Στην πραγματικότητα υπάρχουν ο ιστοτόπος 

και το online περιοδικό Συνεργασία για την επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Τώρα 

πράγματι μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε την Επιτροπή στη Ρώμη και πήγαμε στις 

Βρυξέλες, στην καρδιά της Ευρώπης το 2008, αλλά αυτή τη χρονιά η Επιτροπή με σοφία 

σκέφτηκε ότι θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε από το Συνέδριο της IFLA στο Μιλάνο και 

να γίνουμε γνωστοί διεθνώς. 

 

Έτσι τον Οκτώβριο 2008, μου ζητήθηκε αν ήθελα να παρουσιάσω μια ομιλία στο 

Συνέδριο, εκ μέρους της Επιτροπής. Έτσι με την πολύτιμη βοήθεια της Marian Koren και 

πολύ πριν την προθεσμία στις 1 Δεκεμβρίου, υπέβαλα την περίληψη. Έγινε αποδεκτή.  

 

Το 75ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης της IFLA, Γενικό Συνέδριο και 

Συνέλευση, έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο Fiera Milano στο Μιλάνο της Ιταλίας από τις 23 

έως τις 27 Αυγούστου 2009. Το γενικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Οι Βιβλιοθήκες 

δημιουργούν το μέλλον: κτίζοντας πάνω στην πολιτιστική κληρονομιά».  

 

Τελικά στις 26 Αυγούστου είχα την ευχαρίστηση και την τιμή να παρουσιάσω την ομιλία 

με τίτλο «Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ένα υπόδειγμα δικτύωσης 

βιβλιοθηκών στην Ελλάδα» στο τμήμα Διαχείρισης Ενώσεων Βιβλιοθηκών και στο τμήμα 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης με θέμα: «Οι βιβλιοθηκονόμοι στην πασαρέλα: 

επικοινωνία για υπεράσπιση για την επιρροή στην πολιτική και στην πρακτική». 

Πραγματικά ήταν συνεδρία μίας ημέρας ως μέρος του προγράμματος του συνεδρίου, που 

φιλοξένησε το Τμήμα Διαχείρισης Ενώσεων Βιβλιοθηκών (Management of Library 

Associations Section, MLAS) και το Τμήμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εξέλιξης και 

Μάθησης στον Χώρο Εργασίας (Continuing Professional Development and Workplace 

Learning Section, CPDWL).  

 

Ως προσκεκλημένη ομιλήτρια είχα στη διάθεσή μου 20 λεπτά για την παρουσίαση. Στην 

ομιλία παρουσιάστηκε η ΟΕΕΒ και οι δραστηριότητές της στο ευρύ ακροατήριο, καθώς 

μπορεί να θεωρηθεί υπόδειγμα δικτύωσης βιβλιοθηκών με στόχο την ενδυνάμωση της 

διαχείρισης των ενώσεων βιβλιοθηκών για να καταστήσουν τις ενώσεις δυνατότερους 

παίκτες στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας σε αυτή την πλευρά του κόσμου. Προς μεγάλη μου ικανοποίηση οι κριτικές για 

την ποιότητα της παρουσίασης ήταν πολύ καλές. Η συμβολή μου έγινε ευμενώς αποδεκτή 

από τα οικεία τμήματα και από τους παρισταμένους. 
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Το Συνέδριο της IFLA 2009 στο Μιλάνο προσέφερε πολλές ευκαιρίες για κοινωνική 

δικτύωση. Ορισμένες εκδηλώσεις επίσης μας έδωσαν τη δυνατότητα να επισκεφτούμε 

τοπικές βιβλιοθήκες ή να αποκτήσουμε την εμπειρία του πνεύματος και του πολιτισμού 

της Ιταλίας. Προσωπικά είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στην επίσκεψη με ξεναγό στη 

Biblioteca Ambrosiana, η οποία είναι μια ιστορική βιβλιοθήκη. Ιδρύθηκε από τον 

Καρδινάλιο Federico Borromeo και βρίσκεται στο Μιλάνο. Ήταν μιά από τις πρώτες 

βιβλιοθήκες που άνοιξε στο κοινό. Ονομάστηκε Ambrosiana από τον Πάτρωνα του 

Μιλάνου St. Ambrogio. Συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό κωδίκων στα Ελληνικά, Λατινικά και 

δημώδη Λατινικά και σε ποικίλες γλώσσες της Ανατολής.  

 

Στη συνέχεια την Τετάρτη 26 Αυγούστου είχα προσκληθεί σε βραδινή δεξίωση που έδωσε 

το Γενικός Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο Μιλάνο και ο 

Διευθυντής του Goethe-Institut Mailand για τους γερμανόφωνους συνέδρους του Συνεδρίου 

της IFLA, καθώς και για ξένους προσκεκλημένους. Το κοκτέιλ πάρτυ έγινε στο Εθνικό 

Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Leonardo da Vinci. 

 

Παράλληλα με το Συνέδριο της IFLA, έλαβε χώρα η δεξίωση της Έκθεσης στο Συνεδριακό 

Κέντρο Fiera Milano. Στην έκθεση παρουσιάστηκε ευρεία επιλογή διεθνών και τοπικών 

προμηθευτών.  

 

http://www.ambrosiana.eu/

