Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική
6ο Διεθνές Συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών
11 και 12 Ιουνίου 2009, Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου (Σίνα 31, Αθήνα).
Δελτίο τύπου
Η Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών για 6η συνεχή χρονιά οργανώνει διεθνές
συνέδριο της με θέμα «Πολιτικές βιβλιοθηκών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο». Το
συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου 2009 στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού
Ινστιτούτου (Σίνα 31, Αθήνα).
Οι πολιτικές βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο αποτελούν τη βασική συνιστώσα της σωστής
λειτουργίας τους. Καθορίζουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και το στρατηγικό
σχεδιασμό τους. Οι πολιτικές βιβλιοθηκών αναφέρονται σε γενικά ή ειδικά θέματα (γενική
πολιτική βιβλιοθήκης ή ανάπτυξη συλλογής, υπηρεσίες προς τους χρήστες, πηγές
χρηματοδότησης, διαφήμιση υπηρεσιών, συνεργασίες κ.λπ.). Η ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας έχει άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία των βιβλιοθηκών. Επομένως καθίσταται
αναγκαίο να υπάρχουν πολιτικές που να κατευθύνουν τις λειτουργίες τους, να υπάρχει
σωστός σχεδιασμός, οδηγίες και κοινός προσανατολισμός.
Διατηρώντας τον διεθνή προσανατολισμό του συνεδρίου, έχουν προσκληθεί να παραστούν
επιφανείς ομιλητές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία,
την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Οι ομιλητές θα περιγράψουν τις πολιτικές βιβλιοθηκών που
εφαρμόζονται στις χώρες τους, την επίδρασή τους στις τοπικές υπηρεσίες βιβλιοθηκών και
τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή των πολιτικών είτε στο σύνολο των βιβλιοθηκών της
χώρας είτε σε ένα είδος βιβλιοθηκών.
Η Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών ιδρύθηκε το 2003 και αποτελεί μοντέλο
ισομερούς και ισότιμης αντιπροσώπευσης και συνεργασίας των φορέων που την
απαρτίζουν, με στόχο να προσφέρουν γνώσεις και υποστήριξη στην ελληνική
βιβλιοθηκονομική κοινότητα για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα μέλη της
Επιτροπής αποτελούν οι παρακάτω φορείς: Goethe-Institut Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Αθηνών, Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Κέντρο Πληροφόρησης της Πρεσβείας των ΗΠΑ
στην Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ένωση Ελλήνων
Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην
Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Θεσσαλονίκης και Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.
Η Επιτροπή δημοσιεύει το ηλεκτρονικό βιβλιοθηκονομικό περιοδικό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, που
εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο, με συνεντεύξεις, άρθρα, παρουσιάσεις βιβλιοθηκών και νέα
από τον ελληνικό και διεθνή βιβλιοθηκονομικό χώρο.
Η ιστοσελίδα της Επιτροπής είναι: http://www.goethe.de/synergasia

Library Policies: from local to national
6th International Conference of the Organizing Committee for the Support of Libraries
June 11 and 12 2009, French Institute Auditorium (31 Sina St., Athens)
Press release
For a 6th consecutive year the Organizing Committee for the Support of Libraries organizes
an international conference under the topic Library Policies: from local to national. The
conference will take place on June 11 and 12, 2009 at the Auditorium of the French Institute
(31 Sina St., Athens).
At national level library policies are fundamental for the proper operation of libraries. They
define the framework for their organization and strategic plan. Library policies refer to either
general or specific topics (general library policies, collection development, user services,
funding, marketing, cooperation etc.). The rapid development of technologies has direct
influence to the operations of libraries. Consequently, the existence of library policies is a
necessity. They guide library functions; they provide guidelines to a common direction and
assist for a proper planning.
Keeping the international orientation of the conference, many prominent speakers have been
invited from Finland, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Spain and the USA.
The speakers will describe library policies as they are implemented in their countries, the
impact of library policies in services of local libraries and their experiences from the
application of policies either at national level or by type of libraries.
The Organizing Committee for the Support of Libraries was established in 2003 and it is a
model of equal representation and co-operation of the institutions that comprising it. Its aim is
to support the Greek library community with knowledge for the improvement of the services
provided. Members of the Committee are the following institutions: Goethe-Institut Athen and
Thessaloniki, Instituto Cervantes de Atenas, Institut Français d’ Athènes, Istituto Italiano di
Cultura, Het Nederlands Instituut in Athene, IRC U.S. Embassy Athens, Greek Ministry of
Education & Religious Affairs, Association of Greek Librarians & Information Professionals,
National Library of Greece, National Documentation Centre, National Book Centre, European
Commission – Delegation in Greece, University of Macedonia, ATEI Thessalonikis, Municipal
Library of Thessaloniki and American College of Thessaloniki.
The Committee publishes the online library journal SYNERGASIA, which appears three
times per year, with interviews, articles, library profiles and news from the Greek and
international library field.
The Committee’s website is: http://www.goethe.de/synergasia

