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τι είναι

• ανεξάρτητος οργανισμός Γενικών Διευθυντών
Εθνικών Βιβλιοθηκών

• Ιδρύθηκε το

• Στόχος διευκόλυνση συζήτησης και ροώθηση
κατανόησης και συνεργασίας σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος αγκοσμίως

• Ετήσιες συναντήσεις συνήθως την Τρίτη της εβδομάδας
του Παγκόσμιου Συνεδρίου της

• Φιλοξενία α ό την Εθνική Βιβλιοθήκη της χώρας ου ου
φιλοξενεί το Συνέδριο της

• Οι Γενικοί Διευθυντές της Εθνικής Βιβλιοθήκης κάθε
χώρας είναι μέλος του



Συμμετοχές

Χώρες

Εθνικές Βιβλιοθήκες

Γενικοί Διευθυντές

Παρατηρητές



Το ειδικό βάρος των Εθνικών

Βιβλιοθηκών
• Αρμοδιότητες εκ του νόμου θεσμοί κλειδιά εντός του

εθνικού συστήματος βιβλιοθηκών και ληροφόρησης

• Δυνατότητες ε ηρεασμού αλλαγών σε εθνικό ε ί εδο

• Παγκόσμια ε ί τωση των δράσεων ου αναλαμβάνουν

ειδικά σε συνεργασία με άλλες εθνικές βιβλιοθήκες

• Ανάληψη ηγεσίας σε εθνικό ε ί εδο σε θέματα

βιβλιοθηκών είναι εξαιρετικά σημαντική λόγω

ικανότητάς τους να ενισχύουν να ε ηρεάζουν να

υ οστηρίζουν τον υρήνα των αξιών της αγκόσμιας

βιβλιοθηκονομικής κοινότητας

• α ό το ρόγραμμα .



Στρατηγική Εθνικών Βιβλιοθηκών

• Γενικός Γραμματέας της

• Παρουσίαση σχέδιο για τα ε όμενα χρόνια

• Νέοι ρόλοι νέες δυνατότητες νέες συνεργασίες

• Το όραμα της η α οστολή και τέσσερεις

κατευθύνσεις για την εμ λοκή των εθνικών βιβλιοθηκών

• Ενεργο οίηση των Εθνικών Βιβλιοθηκών σκέψεις για

εδία ευθυγράμμισηςτων σχεδίων δράσης τους με τις

δράσεις της





Στρατηγική Εθνικών Βιβλιοθηκών

• Όραμα ισχυρό ενο οιημένο εδίο βιβλιοθηκών

ου ενισχύει τροφοδοτεί εγγράμματες

ληροφορημένες συμμετοχικές κοινωνίες

• Τέσσερεις Στρατηγικές Κατευθύνσεις

• Δεκαέξη ρωτοβουλίες

• Πλαίσιο χιλιάδων ή εκατομμυρίων εξατομικευμένων
δράσεων για μετατρο ή αλλαγή του εδίου και

ε ίτευξη του οράματος



STRATEGIC DIRECTION 1: STRENGTHEN 
THE GLOBAL VOICE OF LIBRARIES
• Ε ίδειξη της δύναμης των βιβλιοθηκών στην ε ίτευξη των

Στόχων Βιώσιμης Ανά τυξης

• Οικοδόμηση ισχυρής αρουσίας σε διεθνείς οργανισμούς και

συνέδρια ως άξιοι εταίροι

• Εργασία με Ενώσεις βιβλιοθηκών και βιβλιοθήκες για

εντο ισμό κύριων νομικών και χρηματοδοτικών ροκλήσεων στο

έργο και υ οστήριξη για δράση

• Διαμόρφωση κοινής γνώμης και διάλογος για την ανοικτή

ρόσβαση και τις αξίες της Βιβλιοθήκης εριλαμβάνοντας την

ελευθερία σκέψης και τα ανθρώ ινα δικαιώματα



STRATEGIC DIRECTION 2: INSPIRE AND 
ENHANCE PROFESSIONAL PRACTICE
• Παραγωγή ε ικοινωνία και διανομή κύριων όρων και υλικού

για έμ νευση στο ε άγγελμα

• Οργάνωση υψηλής οιότητας εκστρατειών και άλλων

ε ικοινωνιακών εργαλείων σε τακτική βάση για την ροσέλκυση

και ενεργο οίηση των βιβλιοθηκών

• Ανά τυξη ροτύ ων οδηγών και άλλου υλικού για ανάδειξη

βέλτιστων ρακτικών στο ε άγγελμα

• Παραγωγή εργαλείων και υ οδομών για την υ οστήριξη του

έργου των βιβλιοθηκών



STRATEGIC DIRECTION 3: CONNECT AND 
EMPOWER THE FIELD
• Δημιουργία εξαιρετικών ευκαιριών για

δικτύωση και μάθηση ρόσω ο με ρόσω ο

• Υ οστήριξη εικονικής δικτύωσης και

συνδέσεων

• Ενδυνάμωση του εδίου σε εθνικό και

εριφερειακό ε ί εδο

• Εξασφάλιση στοχευμένης μάθησης και

ε αγγελματικής ανά τυξης



STRATEGIC DIRECTION 4: OPTIMISE OUR 
ORGANISATION
• Υιοθέτηση μακρο ρόθεσμης οικονομικής συνέχειας

και σταθερότητας του οργανισμού

• Α οτελεσματική κινητο οίησης ανθρώ ινων όρων μας

και δικτύων

• Αύξηση διεύρυνση και ροσέλκυση μελών

• Αύξηση της ορατότητας μέσω άριστων και καινοτόμων

δράσεων ε ικοινωνίας



Το ρόγραμμα του συνεδρίου

• Πρόεδρος Εθνική Βιβλιοθήκη Ολλανδίας

• Έγκριση ρακτικών

•

•

• Παρουσίαση δράσεων Εθνικών Βιβλιοθηκών
Γαλλία

• Κεντρικό Θέμα Ε όμενη Γενιά

•



• Ηνωμένα έθνη υιοθέτηση Ατζέντα

Στόχοι Βιώσιμης Ανά τυξης

•Υ ογραφή α ό κράτη

•Δεκαε τά στόχοι για ανθρώ ους λανήτη

ευημερία

•Βιβλιοθήκες μακροχρόνια συμβολή στην
ευημερία των κοινωνιών



• Συνέδριο Γενικοί Διευθυντές
συμφώνησαν για το σημαντικό ρόλο των Εθνικών
Βιβλιοθηκών στην ε ίτευξη υλο οίηση των φιλόδοξων
στόχων

• Εύρος δεκαε τά στόχων

• Ε ιλογή ένδεκα α ό τους δεκαε τά

• Ψηφιακές δεξιότητες αλφαβητισμός ολιτότητα
ισότητα φύλων δημιουργικότητα ε ιστήμη
συμ ερίληψη ολιτιστική κληρονομιά δημόσιος χώρος
βιωσιμότητα και δημόσια ρόσβαση στην ληροφορία

•



• Συζήτηση σε ομάδες για συμβολή α ό Εθνικές

Βιβλιοθήκες

• νόημα για Εθνικές Βιβλιοθήκες

• Ε είγον για Εθνικές Βιβλιοθήκες

• Εθνικό εριβάλλον διαμορφώνει ροτεραιότητες

διαφορετικές συνθήκες

• Κοινά εδία

• διατήρηση ολιτιστικής κληρονομιάς

• Δημόσια ρόσβαση στην ληροφόρηση

• Προώθηση της ε ιστήμης

•



• Η ολιτιστική κληρονομιά υ ο αντι ροσω εύεται στους Αγνοείται η

συμβολή των βιβλιοθηκών

• Προο τική όχι μόνον για άμεση βραχυ ρόθεσμη υ οστήριξη αλλά και

αξιολόγηση αραδειγμάτων ε ιτυχών ρογραμμάτων

• Ατζέντα για θεσμοθέτηση αξιό ιστων μετρικών του αντίκτυ ου

α οτελέσματος των βιβλιοθηκών στο έργο της ολιτιστικής κληρονομιάς

• έμ νευση για στρατηγικές αξιολόγηση ροσ αθειών και ενίσχυση του

ρόλου των βιβλιοθηκών στην κοινωνία

• μ ορούν να βοηθήσουν στην ανά τυξη των βιβλιοθηκών ό ως οι εθνικές

βιβλιοθήκες μ ορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανά τυξη των εθνών και του

λανήτη

• ε ίσημη μετάφραση στα ελληνικά σελίδες

• Πρόταση ΕΕΒΕΠ ΕΒΕ ημερίδα εργαστήριο για



κεντρικό θέμα

Η ε όμενη Γενιά



Εθνικές Βιβλιοθήκες Τάσεις

Προσαρμογή και Το ική εφαρμογή

Παγκόσμια α οδεκτών δράσεων

Συμ ερίληψη ευρέως κοινού



Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


