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Για ακόμα μια χρονιά το συνέδριο της EBLIDA-NAPLE πραγματοποιήθηκε και για πρώτη 

φορά είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε από κοντά και να έρθουμε σε επαφή  

με σημαντικούς ανθρώπους του τομέα της βιβλιοθηκονομίας, οι οποίοι κατάφεραν να 

αφήσουν  τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Θέμα του συνεδρίου ήταν το μεταβατικό στάδιο που περνάνε οι βιβλιοθήκες σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Το συνέδριο χωρίστηκε σε 3 παράλληλες συνεδρίες: για τις αλλαγές, την κρίση και 

τις ευκαιρίες. Αδιαμφισβήτητα, το καλύτερο μέρος του συνεδρίου ήταν κατά τη διάρκεια 

των μικρών διαλειμμάτων, καθώς μπορούσαμε να διατυπώσουμε απορίες και να 

ανταλλάξουμε απόψεις με τους ειδήμονες του επαγγέλματος. Επιπλέον, από το συνέδριο 

δεν έλειπαν και οι ανάλαφρες συζητήσεις κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Συγκεκριμένα, μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Βασιλική Αυτής 

Μεγαλειότητα Πριγκίπισσα Laurentien της Ολλανδίας, Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρο της 

Stichting Lezen & Schrijven (Reading & Writing Foundation), με τον κ. Aldo Pirola,  Διευθυντή 

του Συστήματος Δημόσιων Βιβλιοθηκών στο Μιλάνο και τέλος, με την κ. Gloria Perez-

Salmeron, Αντιπρόεδρο της EBLIDA που μίλησε στο παράλληλο συνέδριο για την κρίση, το 

οποίο και παρακολουθήσαμε. 

Παράλληλη συνεδρία- Κρίση 

Όπως προαναφέρθηκε, η ομάδα μας αποφάσισε να παρακολουθήσει τη συνεδρία της 

κρίσης έναντι των άλλων δύο, καθώς θέλαμε να μελετήσουμε εκτενέστερα τους λόγους για 

τους οποίους οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση. Πιστεύαμε ότι οι διαλέξεις αυτές θα 
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ήταν γεμάτες με αναφορές σε λάθη του παρελθόντος και προβλέψεις για ένα δυσοίωνο 

μέλλον. Αντιθέτως μας εξέπληξε θετικά το γεγονός ότι η κρίση έχει κάνει το άτομο να 

βλέπει τα πράγματα αισιόδοξα, με οπτιμισμό, πιστεύοντας σε ένα καλύτερο αύριο. 

Συνομιλία με τους επαγγελματίες 

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του συνεδρίου είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε 

με τους προαναφερθέντες ομιλητές. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση σχετικά με τον 

αναλφαβητισμό η απάντηση που δόθηκε είναι πως ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα που τις έχουν ανάγκη. Ένα όμως από τα κύρια 

ερωτήματα που είχαμε στο μυαλό μας ήταν να ακούσουμε τις απόψεις τους σχετικά με το 

αν είναι προτιμότερο να φύγουμε και να αναζητήσουμε ένα καλύτερο μέλλον με καλύτερες 

συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό ή να μείνουμε στη χώρα μας. Σε αυτή την ερώτηση η 

Πριγκίπισσα με σιγουριά απάντησε πως θα ήταν καλό να φύγουμε για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα για να φέρουμε νέες ιδέες και εμπειρίες στη χώρα μας, τονίζοντας πως είμαστε το 

μέλλον της χώρας μας. 

Στην ίδια ερώτηση και ο κ. Aldo Pirola έδωσε τη δική του γνώμη, λέγοντας πως ο 

παράδεισος δεν είναι πουθενά, συμφωνώντας και αυτός με την άποψη της πρόσληψης 

εμπειριών και ιδεών και της επιστροφής μας στην πατρίδα. Τέλος, και η κ. Gloria-Perez 

Salmeron δήλωσε πως είναι σημαντικό να προσφέρεις στη χώρα σου αυτό που δεν μπορεί 

να σου δώσει. Εάν μπορείς να σπουδάσεις σε ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, αυτό 

σημαίνει ότι η χώρα σου, σου προσφέρει πολλά. Μπορείς πάντα να φύγεις και να 

αποκτήσεις εμπειρίες, αλλά στο τέλος γύρισε στη χώρα σου και δούλεψε εκεί.  

Πολλές ήταν οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Όμως, μια από τις κυριότερες αφορούσε την 

ύπαρξη των βιβλιοθηκών στο μέλλον καθώς η κρίση επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και 

η τεχνολογία εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Παρότι απέφυγαν να 

συγκεκριμενοποιήσουν το μέλλον, πιστεύουν πραγματικά πως οι βιβλιοθήκες θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ακόμα καλύτερα 

αποτελέσματα, καθώς ακολουθούν τη ρήση ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Η 

κρίση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς και σαν δοκιμασία για τις βιβλιοθήκες για να 

μπορέσουν να αποδείξουν την αξία τους στις δυσκολίες της εποχής και να συνεχίσουν την 

εξελικτική τους πορεία.  
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Η ομάδα μας μετά το τέλος της συνέντευξης με την Πριγκίπισσα Laurentien της Ολλανδίας 

και τον κ. Γεώργιο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
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Η κα. Gloria Perez-Salmeron μαζί με τον κ. Φίλιππο Τσιμπόγλου, Διευθυντή της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
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