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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ECPRD  

Σα αρχικά ECPRD αντιςτοιχοφν ςτο European Centre for Parliamentary Research and 

Documentation και ςτα ελλθνικά μεταφράηεται ωσ Ευρωπαϊκό Κζντρο Κοινοβουλευτικισ 

Ζρευνασ και Σεκμθρίωςθσ. Κακιερϊκθκε τον Ιοφνιο του 1977 κατά τθν υνδιάςκεψθ των 

Προζδρων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοβουλίων ςτθν Βιζννθ. ιμερα είναι ζνα καταξιωμζνο 

κεςμικό όργανο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), ιδιαίτερα δραςτιριο και δθμοφιλζσ μεταξφ 

των κοινοβουλευτικϊν. 

 

Οι ςτόχοι του ECPRD είναι θ ςυνεργαςία ςε επαγγελματικό επίπεδο μεταξφ των 

κοινοβουλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των ανκρϊπων τουσ, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

και πρακτικϊν που αποδίδουν, με άλλα λόγια το χτίςιμο ενόσ δικτφου επικοινωνίασ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα επικεντρϊνεται ςε δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν διοίκθςθ των 

κοινοβουλίων, τθν κζςθ των κοινοβουλευτικϊν, τθν νομοκεςία, τθν ζρευνα και τθν μελζτθ 

ςυγκριτικισ φφςθσ. Προάγει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ιδεϊν, εμπειριϊν και πρακτικϊν. 

υγκεντρϊνει, ανταλλάςςει και δθμοςιοποιεί μελζτεσ που παράγονται από 

κοινοβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. υνεργάηεται με άλλα δίκτυα πλθροφοριϊν με τα οποία 

ζρχονται ςε επαφι τα κοινοβοφλια τθσ Ευρϊπθσ. Λειτουργεί ζνα διαδικτυακό τόπο, μια 

πλατφόρμα όπου δζχεται μεταξφ άλλων ςυγκριτικά ερωτιματα, αιτιματα, ανακοινϊνει νζα 

και ειδιςεισ, και «αναρτά» δθμοςιεφματα και τα αποτελζςματα των ςυνεδρίων και 

ςεμιναρίων που διοργανϊνει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Ο διαδικτυακόσ τόποσ 

αναδιαμορφϊκθκε το 2008 προκειμζνου να διευρφνει τισ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ 

προςφζροντασ και νζουσ διαδραςτικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν του 

ECPRD (www.ecprd.europarl.europa.eu).  

 

Μζλθ του ECPRD είναι ςυνολικά 64 κοινοβοφλια, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αλλά και το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Κοινοβοφλιο του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, το Κοινοβοφλιο τθσ 

Δυτικισ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (WEU, που κα παφςει τθν λειτουργία του τον Ιοφνιο 2011). Σισ 

υπθρεςίεσ του ECPRD μποροφν να χρθςιμοποιοφν και κοινοβοφλια των χωρϊν που είναι 

παρατθρθτζσ ςτο Κοινοβοφλιο του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ: των Καναδά και Μεξικοφ, και 

Ιςραιλ. Σζλοσ, ςυνεργάηεται με τθν Επιςτθμονικι Τπθρεςία του Κογκρζςου των ΘΠΑ 

(Congressional Research Service-CRS.  

 

Κάκε ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο μζςω του Γενικοφ Γραμματζα του ορίηει ζναν εκνικό 

αντιπρόςωπο, ο οποίοσ υποςτθρίηεται από ζναν αναπλθρωτι αντιπρόςωπο. Αντιπρόςωποι 

τθσ Βουλισ των Ελλινων ζχουν οριςτεί οι νομικοί Γιϊργοσ ωτθρζλθσ και ταυροφλα 

Βαςιλοφνθ. Οι αντιπρόςωποι ςυναντιοφνται μια φορά τον χρόνο ςε προκακοριςμζνο 

ςυνζδριο. 

 

Οι περιοχζσ ενδιαφζροντοσ του ECPRD είναι τζςςερισ και αφοροφν τθν Επικοινωνία και τισ 

Νζεσ Σεχνολογίεσ των κοινοβουλίων, τθν κοινοβουλευτικι πρακτικι και διαδικαςία, τισ 

κοινοβουλευτικζσ βιβλιοκικεσ, αρχεία και ζρευνα, και τθν οικονομικι ζρευνα. 

Εξειδικευμζνα ςεμινάρια πάνω ςε κζματα από τισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ που 

απαςχολοφν τα ευρωπαϊκά κοινοβοφλια οργανϊνονται 4-6 φορζσ ετθςίωσ. Σα ςεμινάρια, οι 

ςυηθτιςεισ και ςυναντιςεισ είναι ανοικτζσ και ςε χϊρεσ που δεν ανικουν ςτθν ΕΕ. Θ ΕΕ και 

το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ενκαρρφνουν και υποςτθρίηουν οικονομικά τθν παρουςία των 

οικονομικά πιο αδφνατων χωρϊν. Με τον τρόπο αυτό διαδίδεται θ ευρωπαϊκι τεχνογνωςία 

και εμπειρία, μα κυρίωσ καλλιεργείται το πνεφμα τθσ επικοινωνίασ και θ προςζγγιςθ τθσ 

ανοικτισ πλθροφόρθςθσ. Σα ςεμινάρια φιλοξενοφνται ςε διαφορετικά κοινοβοφλια 

εναλλάξ με τθν ζγκριςθ του ECPRD. Εκνικά κοινοβοφλια κάκε φορά αναλαμβάνουν τθν 

οργάνωςθ ενόσ ςεμιναρίου. Σα ςεμινάρια διαρκοφν δφο θμζρεσ και θ δομι τουσ απαιτεί 

τθν επεξεργαςία ενόσ ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ που απαςχολεί και ςυνικωσ ζχει τεκεί από 

τουσ ίδιουσ τουσ αντιπροςϊπουσ.  Ζχει κεωρθτικό υπόβακρο αλλά ο χαρακτιρασ είναι τουσ 

είναι πρακτικόσ και βαςίηεται πολφ και ςτθν ςυμμετοχι και τθν διατφπωςθ ςκζψεων και 

εμπειριϊν, ατομικϊν και ςυλλογικϊν, μζςα ςε ολιγομελι εργαςτιρια (10-15 άτομα). 

Επιπλζον, ζχει μεγάλθ ςθμαςία ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν ευκαιρία να ξεναγθκοφν 

ςτα κοινοβοφλια που φιλοξενοφν τα ςεμινάρια. Όςον αφορά τθν περίπτωςθ των 

κοινοβουλευτικϊν βιβλιοκθκϊν και αρχείων μποροφν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ, 

αναγνωςτιρια, βιβλιοςτάςια και εργαςτιρια, να δουν τον τεχνολογικό εξοπλιςμό, να 
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ςυναντιςουν και να ξεναγθκοφν από τουσ ανκρϊπουσ επιτόπου, και να ςχθματίςουν 

προςωπικι άποψθ.  Ακόμα και να παρατθριςουν τθν πρόοδο και τισ εξελίξεισ από 

ςεμινάριο ςε ςεμινάριο, εφόςον διοργανϊνεται από το ίδιο κοινοβοφλιο. Αποκτοφν, ζτςι, 

απτι εικόνα και αντίλθψθ.   

 

Είναι αυτονόθτο ότι θ ΕΕ επανειλθμμζνα ζχει εκφράςει ζντονο ενδιαφζρον για τα 

πράγματα των βιβλιοκθκϊν και αρχείων, τα οποία ςυνδζει ςυςτθματικά με τα μουςεία. 

Αποδεικτικι χειρονομία είναι θ κυκλοφορία του μεγάλου ςχιματοσ και βαριοφ βιβλίου με 

τίτλο Κατευθυντήριεσ Οδηγίεσ Ορθήσ Πρακτικήσ: για αρχεία, βιβλιοθήκεσ, και μουςεία. 

Πολιτιςτικζσ Εφαρμογζσ: τα Τοπικά Ιδρφματα Μεςολαβοφν για την Πρόςβαςη ςε 

Ηλεκτρονικζσ Πηγζσ, απόδοςθ και επιμζλεια κειμζνων Εφα εμερτηάκθ, ζκδοςθ Δθμόςια 

Κεντρικι Βιβλιοκικθ Βζροιασ, Μάιοσ 2006,   427 ς. 

 

Θ ζκδοςθ που οδθγοφ εντάςςεται ςτο ζργο «Ολοκλιρωςθ των ζργων των κινθτϊν 

Βιβλιοκθκϊν», που χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αρχικισ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ευρφτερα γνωςτό με τα αρχικά του ΕΠΕΑΚ, του Τπουργείου 

Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ ανικουν ςτο ζργο με το 

αιςιόδοξο και εφθχο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ακρωνφμιο CALIMERA (Cultural Applications: 

Local Institutions Mediating Electronic Resource Access) αλλά με τθν πολφπλοκθ αντίςτοιχθ 

απόδοςθ Πολιτιςτικζσ Εφαρμογζσ: τα Σοπικά Ιδρφματα Μεςολαβοφν για τθν Πρόςβαςθ ςε 

Θλεκτρονικζσ Πθγζσ,  ζνα πρακτικό εργαλείο για όςουσ εργάηονται ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ 

και είναι οπαδοί τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ. 

 

Πρόςφατα, τον Ιοφνιο του 2008 ξεκίνθςε τθν λειτουργία του και το δυναμικό πρόγραμμα 

Europeana (http://www.europeanalocal.eu ), θ Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Βιβλιοκικθ, θ πφλθ 

που προςφζρει ψθφιοποιθμζνεσ ςυλλογζσ βιβλιοκθκϊν, αρχείων, μουςείων. πολιτιςτικϊν 

οργανιςμϊν όλων των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ.  

     

ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Μια ςφντομθ αναδρομι ςτα τρία πρόςφατα ςεμινάρια που αφοροφςαν κοινοβουλευτικζσ 

βιβλιοκικεσ και αρχεία κα μασ επιτρζψει να ςχθματίςουμε μια γενικι εικόνα για τθν 

πρακτικι αυτι των ςεμιναριακϊν ςυναντιςεων.  

 

http://www.europeanalocal.eu/
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τισ 29-30 Μαΐου 2008 οργανϊκθκε ςτθν Βιζννθ από το Αυςτριακό Κοινοβοφλιο, ςεμινάριο 

με κζμα «Κοινοβουλευτικζσ Βιβλιοκικεσ: Γνϊςθ που μοιράηεται» («Parliamentary Libraries: 

Sharing Knowledge»). Οι ςυμμετοχζσ ζφταςαν τισ 75. Προζρχονταν από 37 χϊρεσ και 

αντιπροςϊπευαν και οργανιςμοφσ όπωσ το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, το European Security 

and Defence Assembly (WEU Assembly), το  European Bureau of Library, Information and 

Documentation Associations (EBLIDA), τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Αυςτρίασ, το Σμιμα 

Κοινοβουλευτικϊν Βιβλιοκθκϊν  και Επιςτθμονικϊν Τπθρεςιϊν του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ 

τθσ IFLA και πζντε μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ECPRD. Σα κζματα υπό 

επεξεργαςία αφοφ παρουςιάςτθκαν αναλυτικά, ςτθν ςυνζχεια ςυηθτικθκαν προκειμζνου 

να καταλιξουν ςε κοινά ςυμπεράςματα και  ιταν α. ςυγκριτικά ςτοιχεία (ανκρϊπινο 

δυναμικό, προχπολογιςμοί, χϊροι, κατάλογοι, δραςτθριότθτεσ), β. ςυνεργαςίεσ (εκνικζσ, 

διεκνείσ, κοινοπραξίεσ) και γ. προγράμματα ψθφιοποίθςθσ (κατάλογοι, κοινοβουλευτικό 

ζργο, εφθμερίδεσ και περιοδικά).  

 

τισ 18-19 Ιουνίου 2009 οργανϊκθκε ςτθν Βζρνθ (Bundesversammlung), ςεμινάριο ςχετικά 

με τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ Σφπου ςτα μζλθ των κοινοβουλίων. Σο παρακολοφκθςαν 

50 ςυμμετζχοντεσ από 26 χϊρεσ και τρία ευρωπαϊκά ιδρφματα (European Parliament, the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the European Security and Defence 

Assembly). Σα κζματά του αναφζρονταν ςε προβλιματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτθν 

διαχείριςθ τθσ εςωτερικισ βάςθσ δεδομζνων, ςτισ προςδοκίεσ των μελϊν του κοινοβουλίου 

ςε ςχζςθ με τθν ςυλλογι του Σφπου, και τα διάφορα ςυςτιματα ςτα εκνικά κοινοβοφλια. 

Ζνα ερωτθματολόγιο ςτο οποίο ανταποκρίκθκαν 36 ϊματα από 28 χϊρεσ αποτφπωςε τθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ. 

 

Λίγο αργότερα τον ίδιο χρόνο, ςτισ 17-18 επτεμβρίου 2009 θ Βουλι των Κοινοτιτων 

οργάνωςε ςτο Λονδίνο, εμινάριο για τισ νζεσ προκλιςεισ και τισ νζεσ ευκαιρίεσ ςτον τομζα 

τθσ  κοινοβουλευτικισ πλθροφόρθςθσ.. τθν ςυνάντθςθ εργαςίασ ςυμμετείχαν 60 

αντιπρόςωποι από 34 χϊρεσ που εκπροςωποφςαν 42 ϊματα και τρία ευρωπαϊκά 

ιδρφματα  (European Parliament, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the 

European Security and Defence Assembly). Για νζεσ υπθρεςίεσ μίλθςαν τα Κοινοβοφλια τθσ 

Ιρλανδίασ, τθσ Ουγγαρίασ και τθσ Ιταλίασ. ε νζα προϊόντα αναφζρκθκαν οι Βουλι των 

Κοινοτιτων, τα Κοινοβοφλια τθσ Ρουμανίασ και τθσ Γερμανίασ. Για τον εκςυγχρονιςμό ςτθν 

διοίκθςθ αναφζρκθκε θ Νζα Ηθλανδία, τθν ανταπόκριςθ ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ θ Βουλι 
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των Λόρδων, τουσ παράγοντεσ τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ αμερολθψίασ το Κοινοβοφλιο 

τθσ ουθδίασ. Είχε προβλεφκεί πολφσ χρόνοσ για ςυηιτθςθ και το ςχετικό ερωτθματολόγιο 

ςυμπλιρωςαν 49 κοινοβουλευτικά ςϊματα και δφο ευρωπαϊκά ιδρφματα.  

 

Σα ςεμινάρια ακολουκοφν μια ςυγκεκριμζνθ δομι, θ οποία όμωσ επιδζχεται 

διαφοροποιιςεισ, προςαρμογζσ ακόμα και νζουσ τρόπουσ εργαςίασ. ε κάκε ςυνάντθςθ 

γίνεται επεξεργαςία ενόσ κζματοσ το οποίο ζχει προκφψει από προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ 

και απαντά ςε κοινζσ ανάγκεσ και προβλθματιςμοφσ. Σα ηθτιματα που απαςχολοφν τα 

ςεμινάρια ανταποκρίνονται ςυνεπϊσ ςε υπαρκτζσ ανάγκεσ και γενικότερουσ 

προβλθματιςμοφσ των κοινοβουλευτικϊν βιβλιοκθκϊν και αρχείων και ζχουν χαρακτιρα 

ενθμερωτικό, για τισ νζεσ τάςεισ και πρακτικό, για νζεσ εφαρμογζσ  διοίκθςθσ και 

διαχείριςθσ και λιγότερο κεωρθτικό. 

 

ΕΝΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΣΘΝ ΒΟΤΛΘ ΣΩΝ 

ΕΛΛΘΝΩΝ 

Από το 1977 που κακιερϊκθκε το ECPRD, θ Βουλι των Ελλινων ζχει φιλοξενιςει δφο 

ςυναντιςεισ. Διοργάνωςε μια ςυνάντθςθ 9-10 Νοεμβρίου 1992, για τθν Επικοινωνία και τισ 

Νζεσ Σεχνολογίεσ των κοινοβουλίων, τθν ετιςια ςυνάντθςθ των αντιπροςϊπων δζκα 

χρόνια αργότερα, 3-4 Οκτωβρίου 2002 και για πρϊτθ φορά φζτοσ το 2010, ςε καιροφσ 

δφςκολουσ, θ Βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ ανζλαβε μια οργάνωςθ ςεμιναρίου. Σο ςεμινάριο 

πραγματοποιικθκε 28-29 Μαΐου 2010 και είχε ωσ κζμα «Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ ςτο 

Γενικό Κοινό από Κοινοβουλευτικζσ Βιβλιοκικεσ και Αρχεία» («Services Provided to the 

General Public by Parliamentary Libraries and Archives». Πριν γίνει διεξοδικι περιγραφι και 

διατυπωκοφν οριςμζνεσ ςκζψεισ ςχετικά με το παραπάνω ςεμινάριο, αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι ζχει ανακοινωκεί θ οργάνωςθ ςεμιναρίου για τθν επόμενθ χρονιά το 2011, από τθν 

Επικοινωνία και τισ Νζεσ Σεχνολογίεσ τθσ Βουλισ. Μζνει να οριςτεί θ ακριβισ θμερομθνία 

και το κζμα, όμωσ μοιάηει οι υπθρεςίεσ τθσ Βουλισ να εμφανίηουν δείγματα ωρίμανςθσ και 

να ανταποκρίνονται κετικά ζςτω και με χρονικι κακυςτζρθςθ ςε αυτό το εργαλείο 

δουλειάσ, γνωριμίασ και ςυμπόρευςθσ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν-μελϊν.  

 

 Σο κζμα αυτοφ του ςεμιναρίου αναφερόταν ουςιαςτικά ςτθν ςχζςθ μεταξφ 

κοινοβουλευτικϊν βιβλιοκθκϊν και αρχείων και των πολιτϊν. Ζνα κζμα που παρουςίαηε 

ενδιαφζρον, κακϊσ μεγάλο μζροσ των κοινοβουλευτικϊν βιβλιοκθκϊν και αρχείων 
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απευκφνουν τισ εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ τουσ αποκλειςτικά ςτα μζλθ του κοινοβουλίου, 

τουσ ςυνεργάτεσ τουσ και το ανκρϊπινο δυναμικό του φορζα, επιλεκτικά και υπό 

προχποκζςεισ ςε οριςμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (δικαςτικοφσ, πανεπιςτθμιακοφσ, κ.ά.) αλλά 

όχι ςτουσ πολίτεσ. Ανικουν ςτθν κατθγορία των ειδικϊν βιβλιοκθκϊν και προςφζρουν 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ςε αποκλειςτικοφσ χριςτεσ.   

 

Οι βιβλιοκικεσ κάκε χϊρασ αποτελοφν ζνα ενιαίο δίκτυο το οποίο αλλθλοςυμπλθρϊνεται 

και καλφπτει τισ ανάγκεσ μάκθςθσ, παιδείασ, πλθροφόρθςθσ, ψυχαγωγίασ, 

κοινωνικοποίθςθσ και άλλεσ, διαφόρων κοινωνικϊν ομάδων και θλικιϊν. τθν περίπτωςθ 

που δεν υφίςταται ζνα οργανωμζνο δίκτυο ι είναι ελλειμματικό, οι υπάρχουςεσ δομζσ 

τείνουν να εξυπθρετοφν περιςςότερεσ ανάγκεσ από όςεσ αρχικά είχαν ςχεδιαςτεί να 

ικανοποιοφν. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, νομίηω, ανικει και θ Βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ (ΒΒ). Οι 

εγγενείσ αδυναμίεσ ςτον τομζα των βιβλιοκθκϊν που παρατείνονται και δεν βελτιϊνονται 

ομοιόμορφα και με ςτακεροφσ ρυκμοφσ, οδιγθςαν τθν ΒΒ να διευρφνει τισ υπθρεςίεσ τθσ 

προσ το γενικό κοινό, ςε μια ςυνειδθτι προςπάκεια να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ςε 

πλθροφοριακό και ερευνθτικό υλικό. Επιπλζον, οι ςυλλογζσ τθσ ΒΒ που περιλαμβάνουν 

ςπάνιεσ εκδόςεισ του 18ου, 19ου και 20οφ αιϊνα, ςυςτθματικό αρχείο ελλθνικϊν και 

ξενόγλωςςων εφθμερίδων και περιοδικϊν, ιςτορικά αρχεία, κ.ά. προςελκφουν μεγάλο 

ερευνθτικό ενδιαφζρον. Παράλλθλα, το κοινοβουλευτικό ζργο (πρακτικά, ειςθγθτικζσ 

εκκζςεισ) είναι προςβάςιμο από το κοινό ςε ζντυπθ μορφι από τθν ΒΒ και ςε θλεκτρονικι 

μορφι από τον διαδικτυακό τόπο τθσ Βουλισ (http://www.hellenicparliament.gr ) από το 

2000, ενϊ ζχει προγραμματιςτεί και πραγματοποιείται θ αναδρομικι ψθφιοποίθςι του. Θ 

εξζλιξθ και χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ. Σα δεδομζνα 

διατίκενται ςτον ορίηοντα του διαδικτφου, θ ςυγκομιδι τουσ δεν ζχει τα όρια που ζβαηε ο 

τόποσ και ο χρόνοσ. Μεταςχθματίηεται θ ζννοια του «ανοικτοφ». Κατάλογοι, πλιρθ κείμενα 

εντφπων και αρχείων είναι δυνατόν να βρίςκονται ςτο διαδίκτυο. 

 

Σο εμινάριο άρχιςε με τουσ λόγουσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Βουλισ των Ελλινων, 

Ακανάςιου Παπαϊωάννου, τθσ ςυντονίςτριασ του ECPRD για τισ Βιβλιοκικεσ, τα Αρχεία και 

τθν Ζρευνα Elisabeth Dietrich- Schulz και τθσ Διευκφντριασ τθσ ΒΒ Ευρυδίκθσ Αμπατηι. τθν 

ςυνζχεια, οι ςυμμετζχοντεσ ξεναγικθκαν ςτα τμιματα τθσ ΒΒ που ςτεγάηονται ςτο παλαιό 

Καπνεργοςτάςιο, ςτθν οδό Λζνορμαν 218. Περιδιάβαςαν τουσ χϊρουσ και είδαν από κοντά 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ χαρτιοφ, τθν Μπενάκειο Βιβλιοκικθ, τθν 

http://www.hellenicparliament.gr/
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μικροφωτογράφθςθ, τισ τεχνολογικζσ υποδομζσ, τα βιβλιοςτάςια, τα αναγνωςτιρια και τθν 

ζκκεςθ «Μίκθσ Θεοδωράκθσ: ο ςυνκζτθσ, ο πολιτικόσ, ο ςτοχαςτισ».  

 

τθν απογευματινι ςυνεδρία ςυνεχίςτθκε θ παρουςίαςθ τθσ ΒΒ. Σονίςτθκε θ μακρόχρονθ 

παράδοςθ τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ και θ ςθμαςία που δίνεται ςτθν επικοινωνία με το 

κοινό με ομιλίεσ τθσ Ευρυδίκθσ Αμπατηι, τθσ Ζλενασ Αντωναράκου από το Κδρυμα τθσ 

Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία για τισ εκδόςεισ, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και τθν Βουλι των Εφιβων και τθσ Ζλλθσ Δροφλια για το 

προφίλ των χρθςτϊν τθσ ΒΒ. Θ ςυνεδρία ζκλειςε με μια ςυηιτθςθ τριϊν χρθςτϊν τθσ ΒΒ για 

τα κετικά, τα αρνθτικά, τισ κρίςεισ και τισ μελλοντικζσ τουσ προςδοκίεσ όςον αφορά τθν ΒΒ. 

υηθτθτζσ ιταν ο Γιϊργοσ Ματκιόπουλοσ, ο Φίλιπποσ Παππάσ και θ Αλεξάνδρα Πατρικίου.  

Πρόςκλθςθ να μιλιςουν ελεφκερα, χωρίσ κείμενο, ςε ςυνζδρια και να εκφζρουν γνϊμθ 

άνκρωποι που προζρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα αποτελεί κακιερωμζνθ και 

αρκετά διαδεδομζνθ πρακτικι που ςυμβάλλει με τρόπο ουςιαςτικό αλλά και αυκόρμθτο 

ςτισ εκδθλϊςεισ. Για πρϊτθ φορά δόκθκε δθμόςιοσ λόγοσ ςε χριςτεσ τθσ ΒΒ να εκφζρουν 

τθν προςωπικι τουσ άποψθ. Θ αξία των ςυλλογϊν, θ πρόοδοσ ςτθν τεκμθρίωςθ και θ 

εξυπθρζτθςθ είχαν κετικό πρόςθμο ενϊ το μικρό ωράριο και οι χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ 

υπογραμμίςτθκαν ωσ εμπόδια ςτθν ζρευνα και τθν πρόοδο τθσ μελζτθσ. 

 

Σθν επόμενθ θμζρα, άββατο 29 Μαΐου, οι πρωινζσ ςυνεδρίεσ ιταν αφιερωμζνεσ ςτθν 

παρουςίαςθ και τθν ςτάςθ των κοινοβουλευτικϊν βιβλιοκθκϊν ςτο κζμα τθσ ανοικτισ 

πρόςβαςθσ ςτο κοινό. Άρχιςε με δυο γαλλικζσ παρουςίεσ κακϊσ και θ Βιβλιοκικθ τθσ 

Γαλλικισ Γερουςίασ και θ Βιβλιοκικθ του Γαλλικοφ Κοινοβουλίου παρουςίαςαν τισ 

ςυλλογζσ τουσ και τθν κζςθ που κατζχουν ςτθν εκνικι ςυνείδθςθ, τισ υπθρεςίεσ που 

προςφζρουν και τισ ςκζψεισ που κάνουν ςχετικά με τθν επζκταςι τουσ. τθν ςυνζχεια, ςτο 

ίδιο πνεφμα, μίλθςαν οι εκπρόςωποι κοινοβουλευτικϊν Αρχείων από τθν Κροατία, τθν 

Ιςπανία, τθν Σουρκία, τθν λοβακία και τθν Ιταλία. Αξίηει να γίνει μνεία για τθν περίπτωςθ 

του Κοινοβουλίου τθσ Ιταλίασ που τα τελευταία χρόνια ςυνζνωςε τισ ςυλλογζσ και τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Γερουςίασ και τθσ Βιβλιοκικθσ του Κοινοβουλίου, δυο 

ξεχωριςτϊν και παλαιότερα ανταγωνιςτικϊν βιβλιοκθκϊν, ςε μία ενιαία, μοιράηοντασ τισ 

αρμοδιότθτεσ, τισ υποδομζσ, τουσ καταλόγουσ και ενοποιϊντασ τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ 

διαχείριςθσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ. 
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Σθν ξενάγθςθ ςτο κτιριο τθσ Βουλισ και τθν Βιβλιοκικθ, ακολοφκθςαν διαδραςτικά 

εργαςτιρια, όπου ενκαρρφνεται και διευκολφνεται θ ενεργθτικι ςυμμετοχι κακϊσ οι 

ομάδεσ δεν ξεπερνοφν τα είκοςι άτομα. Είχαν οργανωκεί τρία εργαςτιρια με κζματα: α. « 

Κοινοβουλευτικζσ Βιβλιοκικεσ και Αρχεία ενεργοί μζτοχοι ςτο δίκτυο πλθροφόρθςθσ και 

πολιτιςμοφ: ςτρατθγικζσ, προςεγγίςεισ, υπθρεςίεσ»,  

β. «Κοινοβουλευτικζσ Βιβλιοκικεσ και Αρχεία: κερδιςμζνεσ εμπειρίεσ, ιςτορίεσ επιτυχίασ 

και αποτυχίασ», και  

γ. «Εςωτερικζσ και εξωτερικζσ ςυνεργαςίεσ Κοινοβουλευτικϊν Βιβλιοκθκϊν και Αρχείων για 

καλφτερα αποτελζςματα».  

  

Κλείνοντασ τθν αποτφπωςθ του εμιναρίου που πραγματοποιικθκε από τθν Βιβλιοκικθ τθσ 

Βουλισ των Ελλινων, το ςυμπζραςμα είναι ότι θ επαφι, θ επικοινωνία και θ ανταλλαγι ςε 

κάκε περίπτωςθ, πάντοτε, προςφζρει πολφπλευρο κζρδοσ.  


