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Κάζε ρξόλν ε Γηεζλήο  Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Βηβιηνζεθώλ (International Federation 
of Library Associations and Institutions = IFLA) κε κόην θέηνο «ε παγθόζκηα θσλή 
ησλ βηβιηνζεθώλ», δηνξγαλώλεη έλα ζπλέδξην ην νπνίν γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθό κέξνο 
ηνπ θόζκνπ θαη πξνζειθύεη πάλσ από 3.000 ζπκκεηέρνληεο από όια ηα κήθε θαη 
πιάηε ηεο γεο. Πξόθεηηαη γηα ηελ θνκβηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο Οκνζπνλδίαο. Απνηειεί 
forum εξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ηδεώλ, απόςεσλ θαη πξαθηηθώλ ησλ επαγγεικαηηώλ 
ηεο πιεξνθόξεζεο, δηθό καο δειαδή. Γεκηνπξγεί έλα δηεζλέο δίθηπν ζηήξημεο ζηνλ 
ηνκέα καο πνπ βαζίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, ζηηο αμίεο ηεο ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζηελ 
πιεξνθόξεζε, ηηο ηδέεο, θαη ηα έξγα δηαλόεζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη από ηελ Γηεζλή 
Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (άξζξν 19). Η έθζεζε όισλ ησλ εηδώλ 
πξντόλησλ ρξήζηκσλ γηα ηηο βηβιηνζήθεο πξνζθέξεη ηελ πην ζύγρξνλε ελεκέξσζε κε 
δσληαλέο επηδείμεηο θαη παξνπζηάζεηο. 
 
Φέηνο ην ζπλέδξην ήηαλ ζην Μηιάλν ηεο Ιηαιίαο. Φηάλνληαο θαηαθαιόθαηξν, κε ην 
ζεξκόκεηξν λα αλαβαίλεη θάζεηα, ζηελ άιιε άθξε ηεο πόιεο, ζηελ ππό αλάπηπμε 
πεξηνρή ηεο Fiera, όπνπ ήηαλ ην ζπλεδξηαθό θέληξν MIC, δελ ην θξύβσ αηζζαλόκνπλ 
έλα δάγθσκα ζπκνύ πνπ ηειηθά δελ έγηλε ζηελ Αζήλα, πόιε θαη απηή ππνςήθηα πόιε 
ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ην ’09. Καη όηαλ άθνπγα ηηο γλσζηέο γθξίληεο ηεο πξώηεο κέξαο, 
δελ βξίζθσ ην έλα ή ην άιιν, δελ έρεη ηίπνηα λα θάκε, ην λεξό είλαη δεζηό, κε θαθέ 
ζα ηελ βγάινπκε κόλν, θαη ε νπξά γηα ηνλ θαθέ λα είλαη κεγάιε, πνξηνθαιηά ηζάληα 
γηα άληξεο ηη ηδέα θαη απηή πάιη, δελ ρσξάεη θαη ηίπνηα, έλησζα κηα γεύζε κηθξήο 
ραηξεθαθίαο.   
 
Τν πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ πεξηιακβάλεη εθηόο από νκηιίεο, θαη κηα πνηθηιία από άιιεο 
δξαζηεξηόηεηεο, δηνηθεηηθέο, ηειεηνπξγηθέο, ελεκεξσηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, 
πνιηηηζηηθέο. Αο ηηο πάξνπκε ζηελ ζπλέρεηα κηα κηα. 
Οη νκηιίεο πξνηείλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη από ηηο Μνλάδεο (Divisions) πνπ 
απνηεινύλ ηελ Οκνζπνλδία. Μέρξη πξόηηλνο νη νθηώ Μνλάδεο1 αλαδηνξγαλώζεθαλ 
θαη κεηώζεθαλ ζε πέληε,2 πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα 
(Sections). Δλζαξξύλνληαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ηκεκάησλ πνπ αζρνινύληαη κε 
ζπλαθή ζέκαηα θαη όρη κόλν. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνθύπηνπλ ζέκαηα επεμεξγαζίαο 
πην ζπλζεηηθά θαη επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο.  
Δίλαη εληειώο αδύλαην λα παξαθνινπζήζεη θαλείο όιεο ηηο νκηιίεο γηαηί γίλνληαη 
πνιιέο ζπγρξόλσο. Πξέπεη λα επηιέγεη, ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, αλζξώπνπο 

                                                 
1
 1. Γεληθέο Δξεπλεηηθέο Βηβιηνζήθεο, 2. Δηδηθέο Βηβιηνζήθεο, 3. Βηβιηνζήθεο πνπ Δμππεξεηνύλ ην 

Γεληθό Κνηλό, 4. Βηβιηνγξαθηθόο Έιεγρνο, 5. Σπιινγέο θαη Υπεξεζίεο, 6. Γηαρείξηζε θαη Τερλνινγία, 

7. Δθπαίδεπζε θαη Έξεπλα, θαη 8. Γξάζεηο ζε Αλαπηπζζόκελεο Πεξηνρέο. 
2
 1. Όιεο νη Καηεγνξίεο Βηβιηνζεθώλ, 2. Σπιινγέο Βηβιηνζεθώλ, 3. Υπεξεζίεο Βηβιηνζεθώλ, 4. 

Δπαγγεικαηηθή Σηήξημε θαη 5. Αλά Γεωγξαθηθέο πεξηνρέο, όπνπ πεξηιακβάλνληαη ε Αθξηθή, ε Αζία 

θαη Ωθεαλία, θαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Καξαϊβηθή. 
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πνπ ζέιεη λα αθνύζεη θαη αλζξώπνπο πνπ επηζπκεί λα ζπλαληήζεη θαη 
μαλαζπλαληήζεη.  
 
Δδώ ζα αλαθέξσ νξηζκέλα γεληθά ζέκαηα νκηιηώλ, ελδεηθηηθά θαη παξαηαθηηθά, ρσξίο 
ζπγθεθξηκέλν εηξκό, εμάιινπ όια βξίζθνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο IFLA ζηα 
αγγιηθά, ηα γαιιηθά θαη ηα ηζπαληθά:3 δηαηήξεζε ησλ εζληθώλ βηβιηνγξαθηώλ, 
κεζνδνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο όςεηο ςεθηνπνίεζεο θαη βηβιηνγξαθηθή πξόζβαζε 
ζηελ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά, ζπιινγέο κέζα ζηνλ ρξόλν, ηζηνξηθέο αλαδξνκέο ζε 
δηάθνξεο βηβιηνζήθεο, δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πιεξνθόξεζε, 
νπηηθναθνπζηηθά πνιπκέζα, από ηνλ πνιηηηζκό ησλ ηεξώλ βηβιίσλ ζηηο ζύγρξνλεο 
ιεηηνπξγίεο βηβιηνζεθώλ ηεο Μεζνγείνπ, λέεο αηδέληεο γηα ηηο δεκόζηεο βηβιηνζήθεο, 
ζηαηηζηηθέο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πνύ ζα βξίζθνληαη νη βηβιηνζήθεο δέθα 
ρξόληα κεηά, ςεθηαθή δηαηήξεζε θαη λένη δηθηπαθνί ηόπνη, δεκηνπξγία ζεηηθνύ 
εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, δηεζλείο ηάζεηο ζε open access γεσξγηθέο πιεξνθνξίεο, 
αλ ήκνπλ δηεπζπληήο, βηβιηνζήθεο θαη καδηθέο ςεθηνπνηήζεηο: πξνθιήζεηο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, open access έξεπλα, εθεκεξίδεο ζηελ Μεζόγεην θαη ε 
εμέιημε, λέεο αξρέο, λένη θαλόλεο γηα λένπο θαηαινγνγξάθνπο, UNIMARC  θαη ην 
κέιινλ ησλ θαηαιόγσλ, ειεύζεξε πξόζβαζε ζηελ πιεξνθόξεζε θαη ειεπζεξία ηεο 
έθθξαζεο, ζπληνληζκόο ζηελ πνιηηηθή ζπληήξεζεο κεηαμύ βηβιηνζεθώλ, αξρείσλ θαη 
κνπζείσλ, βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε ζηνλ 21ό αηώλα, αλάγλσζε ζηηο θπιαθέο, 
δηαδαλεηζκόο, βηβιηνζήθεο θαη πνιππνιηηηζκηθέο θιεξνλνκηέο, βηβιηνζήθεο θαη ην 
δηαδίθηπν, θαη άιια πνιιά.  
 
Σηξνγγπιά ηξαπέδηα αλνηθηά ζε όινπο, ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα πνπ νξγαλώλνπλ 
όια ηα ηκήκαηα ζπκπιεξώλνπλ ηηο νκηιίεο, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε γηα δηάινγν, 
κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή, ηελ δύκσζε κέζα από κηθξόηεξεο νκάδεο. Τα πξνζπλέδξηα 
(Pre-conference) θαη νη δνξπθνξηθέο εθδειώζεηο (Satellite meeting) ππθλώλνπλ θαη 
έρνπλ κεγάιε επηηπρία γηαηί, λνκίδσ, είλαη επηθεληξσκέλα ζε εηδηθά ζέκαηα, πην 
αλαιπηηθά θαη πην πξαθηηθά, θηλνύληαη κε κηθξόηεξνπο αξηζκνύο αηόκσλ (δελ 
μεπεξλνύλ ηα 150) άξα είλαη πην πξνζσπηθά, δηεπθνιύλνπλ ηνπο κε αγγιόθσλνπο λα 
εθθξάζνπλ άπνςε.  
 
Τν ζπλέδξην αλνίγεη θαη θιείλεη ππνρξεσηηθά κε ηα ζπκβνύιηα ησλ Δπηηξνπώλ 
(Standing Committees) ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. Σηα ζπκβνύιηα, ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο αιιά θαη όινπ ηνπ ηκήκαηνο αλ έρεη πξνεγνύκελα ζπκθσλεζεί όηη 
κπνξνύλ λα είλαη παξόληα, ελεκεξώλνληαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο ζηα όξγαλα ηεο 
Οκνζπνλδίαο, ζπδεηηνύληαη ηα ζέκαηα θαη γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο γηα ην επόκελν 
ζπλέδξην, θαη γεληθά κπαίλνπλ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηα κέιε όζνλ αθνξά ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο Οκνζπνλδίαο, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ην ηκήκα. 
Η παξνπζία ζηα όξγαλα ηεο Οκνζπνλδίαο απαηηεί επηηόπνπ αθηέξσζε ρξόλνπ αιιά 
θαη είλαη βαξηά απαζρόιεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 
 
Οη ηειεηέο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ζπλεδξίνπ νξγαλώλνληαη από ηελ ρώξα ππνδνρήο 
θαη αλαδεηθλύνπλ ηηο παξαδόζεηο ηεο ρώξαο γεληθόηεξα κα θαη εηδηθά ηελ ζρέζε θαη 
ηελ ηζηνξία κε ηνλ έληππν πνιηηηζκό θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηελ ρξήζε ησλ 
λέσλ ηερλνινγηώλ. Η ηειεηή έλαξμεο ζην Μηιάλν πεξηιάκβαλε πνιιέο θαη καθξέο 
νκηιίεο, κηθξά δξώκελα, απαγγειίεο θαη πξνβνιέο πνπ θηλήζεθαλ ζηνπο άμνλεο: 
ζεκαζία ηεο γιώζζαο, έληππα, θαη ην ειεθηξνληθό κέιινλ θαη ραξαθηεξίδνληαλ από 
κηα ζεαηξηθόηεηα. 

                                                 
3
 Πξνηείλω ζε πεξίπηωζε πνπ ππάξρεη δωεξό ελδηαθέξνλ γηα κηα παξνπζίαζε λα ηελ κεηαθέξνπκε 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
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Δλεκεξσηηθέο είλαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ εθείλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε 
θνξά ζην ζπλέδξην, εθείλνπο πνπ εθιέγνληαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο γηα πξώηε θνξά,  
θαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε παξέρεηαη ζύκθσλα κε γεσγξαθηθέο ή θαη γισζζηθέο 
θαηαλνκέο: Αθξηθή, Αζία θαη Ωθεαλία, Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Καξατβηθή, θαζώο θαη 
γαιιόθσλνη, γεξκαλόθσλνη, ηζπαλόθσλνη, θ.ά. Δλεκεξσηηθά θαη δεκνθηιή, απιά 
ζηελ ζύιιεςε θαη εθηέιεζε, είλαη θαη ηα Poster sessions πνπ δίλνπλ κηα αλνηθηή 
επθαηξία γηα αλαθνηλώζεηο θαη επαθή. Μνηάδεη απίζαλν άιια ππάξρεη πάληα ππάξρεη 
θάηη ελδηαθέξνλ γηα όινπο, ζε απηήλ ηελ παιαηνκνδίηηθε πηα  παξνπζίαζε. 
 
Δθπαηδεπηηθέο ινγίδνληαη νη νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο θαη μελαγήζεηο ζηηο ληόπηεο 
βηβιηνζήθεο.  Δπηζθέςεηο είραλ νξγαλσζεί γηα ηηο ηζηνξηθέο βηβιηνζήθεο: Biblioteca 
Nazionale Braidense, Biblioteca Trivulziana, ηελ πεξίθεκε Biblioteca Ambrosiana, 
Biblioteca Queriniana, Biblioteca Morcelli, Biblioteca « Angelo Mai », θαη ηελ 
Biblioteca Brerio ζηελ Genova, ηηο δεκόζηεο Metiateca Santa Teresa, Biblioteca 
Comunale Centrale Sormani, Biblioteca Affori , Biblioteca Cassina Anna, ηελ παηδηθή 
βηβιηνζήθε ηνπ Rozzano, Biblioteca Chiesa Rossa, Biblioteca Comunale di 
Abbiategrasso, Biblioteca “Antonio Tiraboschi”, θαη Biblioteca Centro Cultura di 
Nembro  θαη ηηο αθαδεκατθέο ησλ παλεπηζηεκίσλ Roman Catholic University of the 
Sacred Heart, State University Library θαη State University “Bicocca” Library. 
 
Αμίδεη λα εηπσζεί όηη θάζε ρώξα πνπ νξγαλώλεη ην ζπλέδξην ζπλεζίδεηαη λα θαηαξηίδεη 
έλα εγρεηξίδην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο βηβιηνζήθεο ηεο ρώξαο ζπλνιηθά, δίλνληαο κηα 
γεληθή εηθόλα. Σρόιηα όρη, δελ ζα θάλσ νύηε γηα πνζόηεηα νύηε γηα πνηόηεηα. 
Έξρνκαη ηώξα ζηηο νξγαλσκέλεο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. Δθηόο από ηηο μελαγήζεηο 
ζηελ πόιε θαη ηα ηαμίδηα ζε θνληηλά κέξε πξηλ θαη κεηά από ην ζπλέδξην πνπ είλαη 
ηδηαίηεξα δεκνθηιή, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε «πνιηηηζηηθή βξαδηά» (cultural evening). 
Βξαδηά, ηελ νπνία ζηεξίδεη ν δήκνο ηεο πόιεο, όπνπ ζπλήζσο δίλεηαη κηα παξάζηαζε, 
έλα θνλζέξην, παξνπζηάδεηαη έλα πνιπζέακα κέζα ζε έλα ρώξν ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, 
κνπζείν, ζέαηξν, όπεξα, αθνινπζεί θαη δεμίσζε κε ραξαθηεξηζηηθά θαγεηά ηνπ 
ηόπνπ. Σην Μηιάλν ε βξαδηά απηή πξαγκαηηθά μερώξηζε. Οιόθιεξν ην θέληξν ηεο 
πόιεο ιεηηνύξγεζε σο πνιηηηζηηθόο ρώξνο ππνδνρήο ησλ ζπλέδξσλ. Δζηηαηόξηα 
ππνδέρνληαλ ηνπο ζπλέδξνπο θαηά θύκαηα, ηα κνπζεία ήηαλ δσξεάλ θαη αλνηθηά έσο 
ηα κεζάλπρηα, ζπλαπιία δόζεθε ζην Duomo, ηνλ εληππσζηαθό λαό ζηελ πιαηεία, 
άξπα θαη βηνιί Stradivarius, ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ αλνηθηά. Σην Palazzo Real ππήξραλ 
ηέζζεξηο εθζέζεηο (δσγξαθηθήο, γεινηνγξαθίαο, γιππηηθήο), ζην θάζηξν έθζεζε 
βηβιηνδεζίαο, κε έλα βπδαληηλό δείγκα θαη πάκπνιια ηύπνπ roman, Παξηζηνύ, 
Λνλδίλνπ, Βελεηίαο θαη πξνζήθε κε εξγαιεία βηβιηνδεζίαο, αιινύ ρεηξόγξαθα ηνπ Da 
Vinci επηζθέςηκα γηα έλα ιεπηό κέζα ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν ζθνηάδη. Έλα βξάδπ 
παηρληδηνύ ηέξςεο ησλ αηζζήζεσλ θαη γλώζεο.  
 
Τα νθέιε ησλ ζπλεδξίσλ, νη ζπλαληήζεηο ησλ αλζξώπσλ από έλα ρώξν δελ 
πεξηνξίδνληαη ζηηο νκηιίεο θαη παξνπζηάζεηο. Κπξίσο επσθεινύληαη από ηελ παξνπζία 
πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ ζε πνηθίια πεξηβάιινληα.  

 
 


