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EBLIDA
της Εμμανουέλλας Τζιαβάρα

Με ένα πρόγραμμα για την
προβολή και την προώθηση
του βιβλίου και της ανάγνω
σης μ' ένα "Καλημέρα
Βιβλίο" άρχισε (21 Μαΐου)
κ α ι ολοκληρώθηκε στις 5
Ιουνίου μια σειρά πρωτο
βουλιών της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης στο χώρο του
ΙΙολιτισμού.
Ι

Βιβλιοθηκάριος: αναζήτηση μιας ταυτότητας της
Κατερίνας Χατζοπούλου

Ένα στοίχημα που άρχισε να κερδίζεται. 0
υπουργός Πολιτισμού Θάνος Μικρούτσικος
εξαγγέλλει την πολιτική της κυβέρνησης για τις
βιβλιοθήκες
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Το 59ο Ετήσιο Συνέδριο της IFLA που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στη Βαρκελώνη είχε
τα

^ιΧ(ι Τ ο υ XaQa^xriQwtl^'
Είχε μεγάλη
συμμετοχή (2.500 αντιπρόσωποι από 100 περίπου χώρες από τις πέντε ηπείρους). Έγινε
σε

^ ι ι α ϊ ϊ ε 6 ι ο Χ , ί τι1? "'μανίας, tiyv Καταλωvia, από τις πιο βιομηχανικές που έχει δική
*ης γλώσσα, δική της εθνική βιβλιοθήκη, δική της αυτόνομη δημοκρατική κυβέρνηση.
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Είναι πολύ σημαντικό το γε
γονός οτι ο άνεμος του εκ
συγχρονισμού του παραδο
σιακού τρόπου λειτουργίας
της ΕΒΕ, μετενσαρκωμένος
στα μέσα της νέας τεχνολο
γίας, έχει εισβάλει πλέον
στην πρώτη βιβλιοθήκη της
Χώρας.
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