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Εισαγωγή
Φέτος στην 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης στην πρώτη ομιλία της σημερινής
ημερίδας αναφερόμαστε σε ένα γεγονός διεθνούς κύρους και εμβέλειας, το οποίο
ενδιαφέρει ολόκληρη την βιβλιοθηκονομική κοινότητα της Ελλάδος. Πρόκειται για την
ανάθεση στην Αθήνα του 85ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών (WLIC: World Library
Information Congress) στις 24-29 Αυγούστου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών. Η κύρια ευθύνη της οργάνωσης του Συνεδρίου ανήκει στην Διεθνή
Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (IFLA: International Federation of Library
Associations and Institutions).
Οι δύο κύριοι φορείς κάθε χώρας που αναλαμβάνουν την φιλοξενία του WLIC είναι η
Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Αντιστοίχως στην Ελλάδα οι κύριοι
φορείς οργάνωσης για λογαριασμό της χώρας μας είναι η Ένωση Ελλήνων
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Θα θέλαμε να αναφερθούμε στην ιστορία της ανάθεσης, καθώς οι προσπάθειες ήταν
κοπιαστικές και η διαδικασία μακρά, ιδιαιτέρως στην τελευταία προσπάθεια, η οποία
στέφθηκε από επιτυχία.

1. Αναδρομή στις προηγούμενες προσπάθειες ανάληψης του
WLIC
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, γνωρίζοντας την
σπουδαιότητα της οργάνωσης και φιλοξενίας του μεγαλύτερου επιστημονικού γεγονότος
στον βιβλιοθηκονομικό κόσμο, είχε υποβάλει πολλές φορές στο παρελθόν εκδήλωση
ενδιαφέροντος για το Συνέδριο:
1. Το 1987 ήταν η πρώτη προσπάθεια για ανάληψη του Συνεδρίου
2. Το 2005 υπεβλήθη υποψηφιότητα για το Συνέδριο του 2009, που έγινε τελικά στο
Μιλάνο
3. Το 2015 υπεβλήθη υποψηφιότητα για το Συνέδριο του 2017, που έγινε τελικά στο
Wroclaw της Πολωνίας
4. Τον Οκτώβριο 2016 υπεβλήθη ο αρτιότερος σε σύγκριση με τις προηγούμενες
προσπάθειες φάκελος για το Συνέδριο του 2019.
Κάθε φορά υπήρχε διαφορετικός λόγος απόρριψης της υποψηφιότητας.

2. Ιστορικό της ανάληψης του IFLA WLIC Athens 2019
Ήδη από την άνοιξη του 2016 γνωρίζαμε ότι η Ευρώπη ήταν η γεωγραφική ενότητα, η οποία
εδικαιούτο να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για την διοργάνωση του IFLA WLIC 2019.
Μάλιστα η Ένωση περίμενε να λάβει σχετική γραπτή ειδοποίηση. Στο μεταξύ η εταιρεία
οργάνωσης συνεδρίων AFEA είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Γλωσσιώτη και είχε
εκφράσει την επιθυμία συνεργασίας για την υποβολή του φακέλου. Η προθεσμία υποβολής
όμως έληξε στις 14-6-2016, χωρίς να έχει παραλάβει η Ένωση την γραπτή ειδοποίηση από
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την IFLA. Απογοητευμένοι θεωρήσαμε ότι ήταν η τελευταία ευκαιρία που χάθηκε και δεν
επρόκειτο να διεκδικήσουμε ξανά το Συνέδριο.
Ήταν 30-8-2016 όταν συζητούσαμε το θέμα της ατυχούς έκβασης λόγω της απώλειας της
προθεσμίας, όταν τυχαία διαπιστώσαμε ότι είχε παραταθεί η προθεσμία υποβολής
υποψηφιότητας για το IFLA WLIC 2019 και μάλιστα η πρόσκληση αφορούσε όλο τον κόσμο
(worldwide) και όχι μόνο την Ευρώπη. Τότε θεωρήσαμε ότι η συγκυρία ήταν κατάλληλη για
να προσπαθήσουμε ξανά. Το χρονικό διάστημα που είχε δοθεί ήταν μόνο 45 ημέρες.
Αποφασίσαμε όμως (Χ. Κυριακοπούλου, Φ. Τσιμπόγλου, Γ. Γλωσσιώτης, Ε. Σεμερτζάκη) ότι
θα έπρεπε να βιαστούμε. Η συμβολή του AFEA και του Γραφείου Επισκεπτών και Συνεδρίων
του Δήμου Αθηναίων (ACVB: Athens Convention and Visitors Bureau) ήταν καθοριστική στην
ταχύτητα και στην αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας. Μάλιστα η AFEA από την
πρώτη στιγμή δέχθηκε να συμβάλει, παρόλο που δεν επρόκειτο να πληρωθεί. Η δέσμευση
της Ένωσης θα ήταν να την προτείνει ως τοπικό γραφείο Συνεδρίου, αν η Αθήνα
αναλάμβανε το IFLA WLIC 2019.
Μετά από αγώνα δρόμου, στις 14-10-2016 η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και
Επιστημόνων Πληροφόρησης, σε συνεργασία με την AFEA και την στήριξη του Γραφείου
Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων, κατέθεσε φάκελο υποψηφιότητας για την
διοργάνωση του 85ου Συνεδρίου, τον Αύγουστο του 2019 στην Αθήνα. Για την σύνταξη του
φακέλου υποψηφιότητας εργάστηκαν οι:
 Χριστίνα Κυριακοπούλου
 Φίλιππος Τσιμπόγλου
 Γιώργος Γλωσσιώτης
 Ρέα Γαϊτάνου
 Εύα Σεμερτζάκη
 Σίσσυ Λυγνού και Σία Βαγενά από το AFEA
 Ελίζα Τσολάκου από το ACVB.
Στην προσπάθειά μας αυτή αρωγοί με επιστολές υποστήριξης ήταν: το Υπουργείο Παιδείας,
το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Αθηναίων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η Ένωση
Ξενοδόχων Αθήνας, Αττικής και Αργοσαρωνικού και το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών
του Δήμου Αθηναίων (ACVB). Επιπλέον, συνεργάτες στο εγχείρημά μας ήταν πολλές
βιβλιοθήκες της Αττικής, όπως η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, η Βιβλιοθήκη της
Τράπεζας της Ελλάδος και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Ακολούθως διαμορφώθηκε η Ελληνική Ομάδα Διεκδίκησης (GHS: Greek Host Society) του
Συνεδρίου, αποτελούμενη από τα εξής μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χριστίνα Κυριακοπούλου
Φίλιππος Τσιμπόγλου
Γιώργος Γλωσσιώτης
Ευγενία Βασιλακάκη
Εύα Σεμερτζάκη
Ελίζα Τσολάκου (ACVB)

Κυριακοπούλου, Χ. και Σεμερτζάκη, Ε., «Το επίτευγμα της ανάθεσης του IFLA WLIC Athens
2019”, ημερίδα Οι βιβλιοθήκες, φως του κόσμου, Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2018
3

7.

Σίσσυ Λυγνού και Σία Βαγενά (AFEA)

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Αθήνα πέρασε με επιτυχία την πρώτη αξιολόγηση και
προκρίθηκε ως μία από τις δύο υποψήφιες πόλεις για την φιλοξενία του Συνεδρίου.
Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την οριστική απόφαση ανάθεσης του Συνεδρίου,
κλιμάκιο της IFLA επισκέφτηκε την Αθήνα στις 6-8 Μαρτίου 2017, για επιτόπιο έλεγχο των
στοιχείων του φακέλου και των προτεινομένων χώρων και υποδομών. Η επίσκεψη αυτή
στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι προτεινόμενοι χώροι κρίθηκαν ικανοποιητικοί και
επαρκείς.
Η επόμενη ουσιαστική υποχρέωση της ελληνικής πλευράς ήταν να καταθέσει το σχέδιο της
οικονομικής συμμετοχής της στην διοργάνωση, με επιστολή εγγύησης (guarantee letter)
μέχρι τις 30 Απριλίου 2017, με την οποία θα εγγυόταν ότι η πόλη θα αναλάβει το κόστος της
ενοικίασης του συνεδριακού χώρου (rental fees) και της κοινωνικής εκδήλωσης για όλους
τους συνέδρους (μουσική/πολιτιστική εκδήλωση και υπηρεσίες σίτισης και ενοικίασης του
χώρου). Το κόστος αυτό υπολογιζόταν σε € 400.000 – 600.000.
Καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με φορείς και να τους
πείσουμε να δεσμευτούν για την οικονομική υποστήριξη του Συνεδρίου και μάλιστα για
δαπάνες που θα αφορούσαν το επόμενο οικονομικό έτος. Στο μεταξύ τέθηκε από την IFLA
το ζήτημα της αλλαγής του συνεδριακού κέντρου από το Μέγαρο Μουσικής στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χωρίς αποτέλεσμα. Στο διάστημα αυτό η GHS ενέτεινε
τις προσπάθειες για την μείωση του κόστους ενοικίου του συνεδριακού κέντρου.
Στις 7-6-2017 η GHS έστειλε νέα επιστολή στην IFLA, κατόπιν της παράτασης που είχε πάρει
για να εγγυηθεί τα οικονομικά του Συνεδρίου. Ανέφερε ότι πέτυχε έκπτωση 18% στο κόστος
ενοικίου του συνεδριακού κέντρου έναντι του αρχικού κόστους που είχε υποβληθεί με τον
φάκελο υποψηφιότητας.
Ενώ περιμέναμε η IFLA να λάβει την τελική απόφασή της πριν το Συνέδριό της τον
Αύγουστο 2017 στην Πολωνία, στις 13-7-2017 μας ενημέρωσε ότι δίνει νέα παράταση μέχρι
τον Σεπτέμβριο 2017, ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη προσφορά για το ενοίκιο του
συνεδριακού κέντρου.
Στο μεταξύ στο Συνέδριο της IFLA στο Wroclaw της Πολωνίας τον Αύγουστο 2017 δεν
ανακοινώθηκε το Συνέδριο για την μεθεπόμενη χρονιά, όπως συνηθιζόταν μέχρι τότε, με
εμφανή την ανυπομονησία των συνέδρων.
Στις 21-9-2017 η GHS απέστειλε νέα επιστολή στην IFLA με το αποτέλεσμα των νέων
διαπραγματεύσεων για το ενοίκιο του συνεδριακού κέντρου. Η GHS είχε λάβει την
υπόσχεση από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θα καλύψει την διαφορά έναντι της
προηγούμενης προσφοράς, με ενέργειες και του Υπουργείου Τουρισμού.
Παραμένοντας σε αναμονή για την απόφαση, η IFLA κάλεσε την GHS σε Skype meeting στις
9-11-2017. Παρέστησαν δύο εκπρόσωποι της IFLA και από την ελληνική πλευρά οι Χ.
Κυριακοπούλου, Φ. Τσιμπόγλου, Γ. Γλωσσιώτης, Ε. Βασιλακάκη και Ε. Σεμερτζάκη. Στην
ιστορική αυτή συνάντηση η IFLA μας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει στο
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Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση του Συνεδρίου στην Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι η
ελληνική πλευρά θα καλύψει το κόστος για την οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης
(cultural evening) στην Τεχνόπολη, χώρος ο οποίος είχε προταθεί στον φάκελο
υποψηφιότητας, με το κόστος του ενοικίου της να καλύπτεται από το ACVB.
Η τελική απόφαση θα λαμβανόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA κατά την
συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2017. Τελικά στις 13-12-2017 η απόφαση ελήφθη. Η ανάθεση
του IFLA WLIC 2019 στην Αθήνα μας ανακοινώθηκε με ένα λιτό μήνυμα του Γενικού
Γραμματέα της IFLA. Μάλιστα την ημέρα εκείνη πραγματοποιούνταν ημερίδα στην ΕΒΕ με
θέμα πνευματικά δικαιώματα. Η δημοσιοποίηση έγινε από τον Γ. Γλωσσιώτη, ο οποίος την
στιγμή εκείνη μιλούσε στο βήμα της ημερίδας. Η ανάθεση ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα
της ΕΕΒΕΠ, ενώ δελτίο τύπου εξέδωσαν το ACVB και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Οι επίσημοι φορείς οργάνωσης είναι πλέον η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και
Επιστημόνων Πληροφόρησης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Δεν προλάβαμε να χαρούμε την νίκη και άρχισε η υλοποίηση των διαδικασιών της
οργάνωσης. Στις 17-19 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη τεχνική
επίσκεψη κλιμακίου της IFLA και του K.I.T., του γραφείου συνεδρίων με το οποίο η IFLA έχει
συνάψει πολυετή συνεργασία. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η επίσκεψη στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, στο Ζάππειο και σε ξενοδοχεία, για να συζητήσουν με τους αρμόδιους
φορείς του Μεγάρου τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και κατασκευής χώρων για να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που απαιτεί ένα τόσο μεγάλο Συνέδριο.
Στο μεταξύ συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή (ΕΕ) του Συνεδρίου, η οποία συνεδρίασε για
πρώτη φορά στα γραφεία της ΕΕΒΕΠ στις 10 Ιανουαρίου 2018. Η ΕΕ αποτελείται από 29
άτομα από διαφορετικές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Της ΕΕ
προεδρεύουν η κ. Χριστίνα Κυριακοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και ο κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός
Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Λόγω της πολυπλοκότητας της
οργάνωσης του Συνεδρίου και των ευθυνών που έχει η ΕΕ έναντι της IFLA, αλλά και για
αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, καθορίστηκαν 3 συντονιστές έργων
(project managers) μοιράζοντας τους ρόλους της ΕΕ.
Στις 11 Ιανουαρίου 2018 ανακοινώθηκαν στα μέλη οι έξι ομάδες εργασίας / υπο-επιτροπές
και οι αρμοδιότητές τους, όπως τις καθορίζει το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο επρόκειτο
να υπογράψουν οι δύο πρόεδροι με την IFLA. Τα μέλη προσκλήθηκαν να δηλώσουν την
συμμετοχή τους στις υπο-επιτροπές αυτές. Στο ίδιο διάστημα εστάλησαν ευχαριστήριες
επιστολές στους φορείς που υποστήριξαν την υποψηφιότητα της Αθήνας.
Στις 15 Ιανουαρίου 2018 η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της IFLA επισκέφθηκαν την
Αθήνα για να συνομιλήσουν με εκπροσώπους της ΕΕ. Κυριότερο θέμα συζήτησης ήταν η
οικονομική κάλυψη του Συνεδρίου και η αναζήτηση χορηγιών, αλλά και η προσέλκυση
Ελλήνων για την παρακολούθησή του.
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Από τότε οι επαφές και η επικοινωνία μεταξύ κυρίως των δύο προέδρων και των 3
συντονιστών είναι τακτική και συνεχής, είτε με συνεδριάσεις, skype meetings, emails,
τηλεφωνήματα.
Από τον Φεβρουάριο 2018 ξεκίνησαν οι συναντήσεις των υποεπιτροπών για τις επισκέψεις
στις βιβλιοθήκες και τις προσυνεδριακές συναντήσεις (Library visits / satellite meetings), για
την προώθηση του Συνεδρίου (Press / promotion), για τις χορηγίες (sponsorship) και το
κοινωνικό πρόγραμμα (social program). Ήδη η ΕΕ υλοποιεί το πρόγραμμα με τις προθεσμίες
που έθεσε η IFLA.
Από τις πρώτες υποχρεώσεις ήταν η δημιουργία λογοτύπου και η πρόταση για το θέμα του
Συνεδρίου. Η ΕΕ ψήφισε ανάμεσα σε 8 λογότυπα και επέλεξε τα 4 από αυτά. Η ΕΕ συζήτησε
εκτενώς το θέμα και την ανάλυσή του, τα οποία έστειλε στην IFLA στις 12-3-2018. Το
προταθέν θέμα ήταν Libraries: #History, #Democracy, #Technology, #Polis, #Dialogue.
Έγιναν αρκετές επαφές και συναντήσεις με εταιρείες παραγωγής, προκειμένου να ληφθούν
ιδέες για την τελετή έναρξης και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της πολιτιστικής εκδήλωσης.
Έκτοτε συνεχώς γίνονται πολλές επικοινωνίες με υπουργεία για θέματα χρηματοδότησης,
υποστήριξης του Συνεδρίου, προώθησής του, οργάνωσης της παρουσίας Ελλήνων στην
Κουάλα Λουμπούρ για την ανάληψη του Συνεδρίου κ.λπ.
Στις 8 Μαρτίου 2018 επισκέφθηκαν την Αθήνα εκπρόσωπος της IFLA και του K.I.T. για
συζητήσεις με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σχετικά με τους χώρους που απαιτούνται.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Κολλέγιο Αθηνών για ανεύρεση εναλλακτικών χώρων
για την φιλοξενία των συναντήσεων των Τμημάτων της IFLA το Σάββατο 24-8-2019. Με την
ευκαιρία συνάντησαν τους 3 συντονιστές για αμοιβαία ενημέρωση για την πρόοδο του
έργου.
Στο ίδιο διάστημα εγράφησαν και απεστάλησαν στην IFLA κείμενα για την τελική
ανακοίνωση του Συνεδρίου. Συνέβαλλαν με κείμενα οι συμπρόεδροι, οι συντονιστές, το
ACVB και το Υπουργείο Πολιτισμού.
Η υπο-επιτροπή για το πρόγραμμα επισκέψεων σε βιβλιοθήκες κατόπιν πολλαπλών
συναντήσεων, επικοινωνιών με βιβλιοθήκες, συλλογής πληροφοριών από αυτές,
ανταλλαγής πληροφοριών με τα μέλη, απέστειλε στις 14-4-2018 καταλόγους με 20 χώρους
για προσυνεδριακές συναντήσεις και πληροφορίες για 55 βιβλιοθήκες για το πρόγραμμα
επισκέψεων σε βιβλιοθήκες στις 30-8-2019.
Στο μεταξύ η απάντηση της IFLA ήταν αρνητική για το θέμα του Συνεδρίου. Η ΕΕ μετά από
γόνιμο διάλογο αποδέχθηκε με επιφυλάξεις το προταθέν θέμα. Επίσης το 1 από τα 4
λογότυπα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA διορθώθηκε, σύμφωνα με τις
οδηγίες τους. Τελικά απέστειλε τις απαντήσεις της στις 17-4-2018. Στις 25-4-2018 η Εθνική
Επιτροπή απέστειλε το Style Guide / Brand Book για το λογότυπο.
Στο επόμενο διάστημα θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας της Εθνικής Επιτροπής με
την IFLA. Θα τελειοποιηθεί το πρόγραμμα για την παρουσία της ελληνικής αποστολής στην
Κουάλα Λουμπούρ τον Αύγουστο 2018. Σκοπός είναι η ελληνική αποστολή να συμμετέχει
Κυριακοπούλου, Χ. και Σεμερτζάκη, Ε., «Το επίτευγμα της ανάθεσης του IFLA WLIC Athens
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τόσο στις επαφές με την IFLA και τους οργανωτές του Συνεδρίου για να αποκτά εμπειρία
για την οργάνωση, όσο και να συμμετέχει στην τελετή ανάθεσης του Συνεδρίου στην
Αθήνα, κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου στην Κουάλα Λουμπούρ.

5. Η Εθνική Επιτροπή και οι αρμοδιότητές της οργάνωσης του
WLIC Athens 2019
Η Εθνική Επιτροπή είναι το όργανο που δεσμεύεται έναντι της IFLA για την διοργάνωση του
Συνεδρίου. Αποτελείται από εκπροσώπους της κοινότητας των βιβλιοθηκών της χώρας, με
όσο το δυνατόν ευρύτερη αντιπροσώπευση συναφών φορέων. Όπως τις ορίζει η IFLA, οι
κυριότερες αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής είναι:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

η ανεύρεση χορηγιών σε εθνικό, τοπικό και κυβερνητικό επίπεδο
η πρόταση για το λογότυπο και το θέμα του Συνεδρίου προς έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA
ο ορισμός του κυρίου ομιλητή (keynote speaker) για την τελετή έναρξης και 2
ομιλητών (plenary speakers) για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA και
οργάνωση της συμμετοχής τους στο Συνέδριο
η διαχείριση των εθελοντών του Συνεδρίου (πρόσληψη, κατανομή καθηκόντων και
υπεύθυνος κατά την διάρκεια του Συνεδρίου)
η οργάνωση των επισκέψεων σε βιβλιοθήκες
η διοργάνωση της τελετής έναρξης
η παροχή συμβουλών για το περιεχόμενο και τον χώρο του πολιτιστικού γεγονότος
(cultural evening), η βοήθεια προς τον PCO (γραφείο συνεδρίων)
η συμβολή στην οργάνωση του προγράμματος των συνοδών προσώπων των
συνέδρων
η οργάνωση των επιστολών – προσκλήσεων και η βοήθεια για την υποβολή αίτησης
απόκτησης visa, σε επαφή με πρεσβείες και προξενεία
η οργάνωση της τοπικής και εθνικής εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης και η
προώθηση του Συνεδρίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
η παροχή συμβουλών στην IFLA και στο PCO για πιθανούς τοπικούς χορηγούς και
εκθέτες
η συμβολή με περιεχόμενο στις εκδόσεις του Συνεδρίου και στο διαφημιστικό υλικό
η ανεύρεση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών επιχορηγήσεων
η διασύνδεση με τις τοπικές αρχές και με την διοίκηση της IFLA και το PCO
η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA σχετικά με τις δραστηριότητες της
Εθνικής Επιτροπής
η συμβουλή για τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου
η οργάνωση μιας επίσκεψης από τον Πρόεδρο της IFLA πριν το Συνέδριο για την
προώθηση της IFLA και του Συνεδρίου και συνέντευξη τύπου
η οργάνωση υποδοχής για το Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA
η οργάνωση «πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την προσέλκυση συνέδρων στην
έκθεση
η οργάνωση προγραμμάτων στο περίπτερο της Έκθεσης (π.χ. συναντήσεις με
συγγραφείς)

Κυριακοπούλου, Χ. και Σεμερτζάκη, Ε., «Το επίτευγμα της ανάθεσης του IFLA WLIC Athens
2019”, ημερίδα Οι βιβλιοθήκες, φως του κόσμου, Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2018
7

•

η συγγραφή άρθρου για τις βιβλιοθήκες της φιλοξενούσας χώρας για δημοσίευση
στο IFLA journal.

Η Εθνική Επιτροπή του IFLA WLIC Athens 2019 και η διάρθρωσή της
Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και η Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως οι δύο φορείς-πυλώνες που έχουν την κύρια ευθύνη της
οργάνωσης του Συνεδρίου, επέλεξαν τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής. Βασικό κριτήριο ήταν
η υποστήριξη στις δράσεις και στο έργο της ΕΕΒΕΠ και η εκπροσώπηση φορέων,
βιβλιοθηκών όλων των ειδών και προσωπικοτήτων από τον ευρύτερο χώρο των
βιβλιοθηκών.

Ρόλοι και αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής WLIC Athens 2019
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής IFLA WLIC Athens 2019, όπως
καθορίζονται από την IFLA, χωρίζονται σε έξι (6) ενότητες:
1. Social events (κοινωνικό πρόγραμμα)
Η οργάνωση του κοινωνικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί κοινή ευθύνη μεταξύ
των μερών. Η Εθνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή του προγράμματος σε
συνεννόηση με την IFLA. Το Κ.Ι.Τ. παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη.
Το κοινωνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:





Δεξίωση υποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της IFLA από την Εθνική Επιτροπή
Τελετή έναρξης του Συνεδρίου
Απόγευμα της έναρξης, που συνδυάζεται με το άνοιγμα της Έκθεσης
Πολιτιστική εκδήλωση. Η Εθνική Επιτροπή προτείνει τον χώρο διοργάνωσης, την
τροφοδοσία και την ψυχαγωγία. Παρέχει την ευκαιρία στους συνέδρους και
εκθέτες να ζήσουν τον τοπικό πολιτισμό.
2. Sponsorship and exhibition (Χορηγίες και Έκθεση)
Η Εθνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εύρεση χορηγιών από την κεντρική,
περιφερειακή και τοπική κυβέρνηση και από άλλους φορείς. Οι χορηγίες κατά
προτεραιότητα καλύπτουν τα βασικά έξοδα του Συνεδρίου. Ενώ υπάρχει κεντρικός
προϋπολογισμός του Συνεδρίου για τον οποίο είναι υπεύθυνη η IFLA, εναπόκειται στην
διακριτική ευχέρεια του χορηγού να πληρώσει απευθείας την υπηρεσία που χορηγεί. Η
Εθνική Επιτροπή δεν διαχειρίζεται προϋπολογισμό.
3. Volunteers (Εθελοντές)
Η Εθνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των εθελοντών του Συνεδρίου, στα
θέματα της πρόσληψης εθελοντών με συγκεκριμένα κριτήρια αναλόγως της
δραστηριότητας που θα εκτελέσουν, την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους, την
ενημέρωσή τους και την παροχή των στοιχείων επικοινωνίας, της διαθεσιμότητας και των
γλωσσικών δεξιοτήτων τους. Το Κ.Ι.Τ. θα δώσει την περιγραφή των ρόλων και των ευθυνών
που θα αναλάβουν οι εθελοντές, τις δραστηριότητες που θα καλυφθούν και τις ώρες που
θα απασχοληθούν καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου. Η Εθνική Επιτροπή θα καταρτίσει
Κυριακοπούλου, Χ. και Σεμερτζάκη, Ε., «Το επίτευγμα της ανάθεσης του IFLA WLIC Athens
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χρονοδιάγραμμα του προσωπικού των εθελοντών και θα συμφωνήσουν με την Κ.Ι.Τ. για την
κατανομή των εθελοντών σε ρόλους.
4. Library visits and satellite
προσυνεδριακές συναντήσεις)

meetings

(Επισκέψεις

σε

βιβλιοθήκες

και

Η Εθνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των ιδρυμάτων που θα περιληφθούν
στο πρόγραμμα Library visits την επομένη της τελετής λήξης του Συνεδρίου. Παρέχει τις
πληροφορίες που χρειάζεται το Κ.Ι.Τ. για τις ώρες επισκέψεων, τον αριθμό των επισκεπτών
ανά βιβλιοθήκη, την απόσταση από το συνεδριακό κέντρο και σύντομη περιγραφή της
βιβλιοθήκης. Το Κ.Ι.Τ. θα διαχειριστεί την εγγραφή των συνέδρων στις επισκέψεις και την
μεταφορά τους.
Για τις προσυνεδριακές συναντήσεις η Εθνική Επιτροπή υποβάλλει κατάλογο με υποψήφια
ιδρύματα που δέχονται να τις φιλοξενήσουν σε απόσταση μέχρι 3 ώρες με αεροπλάνο ή 6
ώρες οδικώς από το συνεδριακό κέντρο. Εξετάζεται η διαθεσιμότητα εξοπλισμού
παρουσίασης στον χώρο της συνάντησης, η χωρητικότητα της αίθουσας, η επισήμανση
ενοικίου του χώρου και η δυνατότητα διευκόλυνσης στην αναζήτηση υπηρεσιών εστίασης.
5. Visa arrangements (Έκδοση visa)
Περίπου οκτώ (8) μήνες πριν το Συνέδριο, η Εθνική Επιτροπή θα πρέπει να στείλει επιστολή
στις πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών στην Ελλάδα και στις πρεσβείες και προξενεία
της Ελλάδος στο εξωτερικό για να τους ενημερώσει για το Συνέδριο. Σύνεδροι από
ορισμένες χώρες χρειάζονται επιστολή πρόσκλησης για να αποκτήσουν visa για την χώρα
που φιλοξενεί το Συνέδριο. Επίσης σύνεδροι ενδέχεται να ζητήσουν βοήθεια για τον
προγραμματισμό ή την θεώρηση της αίτησης visa.
6. Press and promotion (Μέσα ενημέρωσης και προώθηση)
Η Εθνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης στην
Ελλάδα για το Συνέδριο και να βοηθήσει την IFLA και το Κ.Ι.Τ. ως ενδιάμεσος κατά την
διάρκεια του Συνεδρίου. Είναι υπεύθυνη για την προώθηση του Συνεδρίου στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή. Ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κ.Ι.Τ., ενώ τοπικός
δικτυακός τόπος ενδέχεται να δημιουργηθεί, μόνο μετά από συνεννόηση με την IFLA. Η
Εθνική Επιτροπή υποχρεούται να γράψει άρθρο για τις βιβλιοθήκες στην φιλοξενούσα
χώρα για δημοσίευση στο IFLA Journal.

Διάρθρωση και μέλη της Εθνικής Επιτροπής
Της Εθνικής Επιτροπής λοιπόν προΐστανται οι δύο συμπροέδροι, δηλαδή



η Πρόεδρος της ΕΕΒΕΠ κ. Χριστίνα Κυριακοπούλου και
ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου.

Για τον αρτιότερο συντονισμό του έργου της Επιτροπής ορίσθηκαν 3 συντονιστές (project
coordinators), αναλαμβάνοντας καθένας δύο (2) από τις έξι (6) ενότητες αρμοδιοτήτων που
προβλέπονται. Οι συντονιστές είναι:
Κυριακοπούλου, Χ. και Σεμερτζάκη, Ε., «Το επίτευγμα της ανάθεσης του IFLA WLIC Athens
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Γιώργος Γλωσσιώτης, Project coordinator for Sponsorship / Exhibition and for Social
events
Ευγενία Βασιλακάκη, Project coordinator for Volunteers and for Visa arrangements
Εύα Σεμερτζάκη, Project coordinator for Library visits / Satellite meetings and for
Press / Promotion

Η Εθνική Επιτροπή συνεργάζεται με την IFLA και ανταποκρίνεται στις προθεσμίες. Με την
καθοδήγηση των δύο συμπροέδρων και των τριών συντονιστών εργάζεται σε ομάδες
αποτελούμενες από μέλη της Επιτροπής για τις χορηγίες, το κοινωνικό γεγονός, τις
επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, το πρόγραμμα προσυνεδριακών συναντήσεων, την προβολή
του Συνεδρίου, το θέμα, το λογότυπο και ό,τι άλλο απαιτείται (βλ. πιο πάνω την ενότητα Η
Εθνική Επιτροπή και οι αρμοδιότητές της).
Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής και ο ρόλος τους σε αυτήν είναι τα εξής:
Ονοματεπώνυμο
Χριστίνα
Κυριακοπούλου
Φίλιππος Τσιμπόγλου
Γεώργιος Γλωσσιώτης
Ευγενία Βασιλακάκη
Εύα Σεμερτζάκη
Μαρία Αλεξανδράκη
Τόνια Αράχωβα
Ευτυχία Βραϊμάκη
Ρέα Γαϊτάνου
Εμμανουήλ
Γαρουφάλλου
Ελένη (Έλλη) Δρούλια
Παναγιώτης
Θεμιστοκλέους
Ελένη Καλογεράκη
Ανθή Κατσιρίκου
Βενετία Κόγκου
Αλέξανδρος Κουλούρης
Γεώργιος Κυράτσος
Αντώνιος Μουρίκης
Χαρά Μπρίντεζη
Αλεξάνδρα

Ιδιότητα στην Επιτροπή
Συμπρόεδρος (Co-chair)
Συμπρόεδρος (Co-chair)
Συντονιστής (Project coordinator for Sponsorship and Exhibition
and for Social Events)
Συντονίστρια (Project coordinator for Volunteers and for Visa
arrangements)
Συντονίστρια (Project coordinator for Library Visits / Satellite
meetings and for Press / Promotion)
Μέλος
Μέλος
Μέλος Press / Promotion and Social events sub-committees
Μέλος Library visits / Satellite meetings sub-committee
Μέλος
Μέλος Library visits / Satellite meetings sub-committee
Μέλος
Μέλος Library visits / Satellite meetings and Volunteers subcommittees
Μέλος Library visits / Satellite meetings and Press / promotion
sub-committees
Μέλος Social events sub-committee
Μέλος Social events sub-committee
Μέλος Library visits / Satellite meetings and Press / promotion
sub-committees
Μέλος Social events and Volunteers sub-committees
Μέλος Library visits / Satellite meetings sub-committee
Μέλος Library visits / Satellite meetings and Press / promotion

Κυριακοπούλου, Χ. και Σεμερτζάκη, Ε., «Το επίτευγμα της ανάθεσης του IFLA WLIC Athens
2019”, ημερίδα Οι βιβλιοθήκες, φως του κόσμου, Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2018
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Παπάζογλου
Χρήστος
Παπαθεοδώρου
Δημήτριος Πολίτης
Γιώγια Σιώκου
Μιχάλης Σφακάκης
Γιάννης Τσάκωνας
Ματίνα Τσάφου
Βασίλης Τσιμπούκης
Ελίζα Τσολάκου
Άβα Χαλκιαδάκη

sub-committees
Μέλος Volunteers sub-committee
Μέλος
Μέλος Social events sub-committee
Μέλος Library visits / Satellite meetings and Press / promotion
sub-committees
Μέλος Press / promotion and Sponsorship / Exhibition subcommittees
Μέλος Library visits / Satellite meetings and Volunteers subcommittees
Μέλος Sponsorship / Exhibition sub-committee
Μέλος Sponsorship / Exhibition sub-committee
Μέλος Social events and Press / promotion sub-committees

6.Θέμα, λογότυπο και ημερομηνίες του 85ου IFLA World Library
and Information Congress Athens 2019
Η Εθνική Επιτροπή κλήθηκε να προτείνει το λογότυπο και το θέμα του Συνεδρίου στο
Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA. Ψήφισε μεταξύ οκτώ (8) επιλογών λογοτύπων, τον
σχεδιασμό των οποίων ανάλαβε και χορήγησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Επιλέχθηκαν
τέσσερα (4) από αυτά, τα οποία απεστάλησαν στην IFLA, η οποία επέλεξε το λογότυπο που
αποτελεί το λογότυπο του 85ου WLIC Athens 2019.
Η Εθνική Επιτροπή μετά από εκτενή και διεξοδική συζήτηση, πρότεινε το θέμα Libraries:
#History, #Democracy, #Technology, #Dialogue, #Polis αναλύοντας και περιγράφοντάς το.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA αντιπρότεινε το θέμα Libraries: dialogue for change με το
σκεπτικό να συνάδει με το θέμα της Προέδρου (President’s theme). Η ανάλυση του θέματος
προσαρμόστηκε στο αποφασισθέν θέμα και απεστάλησαν όλα στην IFLA στις 17-4-2018. Το
Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών στις 24-29 Αυγούστου 2019. Η πρόθεση της Εθνικής Επιτροπής είναι να τεθεί το
Συνέδριο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

7. Η IFLA και η λειτουργία της
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκονόμων και Ιδρυμάτων (International
Federation of Library Associations and Institutions - IFLA)1 είναι ο προεξάρχων διεθνής
οργανισμός που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των υπηρεσιών βιβλιοθήκης και
πληροφόρησης και των χρηστών τους. Είναι η παγκόσμια φωνή του επαγγέλματος των
βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης.
Η IFLA ιδρύθηκε το 1927 στο Εδιμβούργο και εκπροσωπεί τις ενώσεις των βιβλιοθηκονόμων
και τα ιδρύματα βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο. Προασπίζεται την βιβλιοθηκονομία και την
επιστήμη της πληροφόρησης, αλλά και όσους απασχολούνται επαγγελματικά με τους
1

Οι πληροφορίες για την IFLA ελήφθησαν κυρίως από τον δικτυακό τόπο της και από συναφή
κείμενα, http://www.ifla.org
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τομείς αυτούς. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, με περισσότερα από 1.400 μέλη
από πλέον των 140 χωρών της υφηλίου. Έδρα της είναι η Χάγη και φιλοξενείται στην
Βασιλική Βιβλιοθήκη, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας.
Στόχοι της IFLA:




Η προώθηση προτύπων για την παροχή και διανομή υπηρεσιών βιβλιοθήκης και
πληροφόρησης
Η ενθάρρυνση της ευρείας κατανόησης της αξίας των ποιοτικών υπηρεσιών
βιβλιοθήκης και πληροφόρησης
Η αντιπροσώπευση των συμφερόντων των μελών της σε όλο τον κόσμο.

Για να επιτελέσει τους στόχους αυτούς η IFLA βασίζεται στις πιο κάτω αξίες:







Η υπεράσπιση των αρχών της ελευθερίας της πρόσβασης στην πληροφορία, στις
ιδέες και στα έργα φαντασίας και της ελευθερίας έκφρασης, σύμφωνα με το Άρθρο
19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Η πίστη ότι οι άνθρωποι, οι κοινότητες και οι οργανισμοί χρειάζονται την
παγκόσμια και ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία για την κοινωνική,
εκπαιδευτική, πολιτιστική, δημοκρατική και οικονομική ευημερία
Η πεποίθηση ότι η διανομή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βιβλιοθήκης και
πληροφορίας βοηθά στην εγγύηση της πρόσβασης αυτής
Η δέσμευση που επιτρέπει στα μέλη της IFLA να εμπλέκονται και να επωφελούνται
από τις δραστηριότητές της χωρίς διακρίσεις.

A. Διοικητική διάρθρωση της IFLA
Γενική Συνέλευση των Μελών (General Assembly of Members)
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης. Απαρτίζεται από τα μέλη της που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Συγκαλείται κατά την διάρκεια του ετησίου Συνεδρίου. Εκλέγει τον
Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ψηφίζει γενικές και επαγγελματικές
διατάξεις (resolutions).

Διοικητικό Συμβούλιο (Governing Board)
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της IFLA είναι υπεύθυνο για τις διοικητικές και
επαγγελματικές κατευθύνσεις της, με κατευθυντήριες οδηγίες που εγκρίνει η Γενική
Συνέλευση. Το ΔΣ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον εκλεγέντα πρόεδρο (President-elect),
10 άμεσα εκλεγμένα μέλη και έξι (6) έμμεσα εκλεγμένα μέλη που προέρχονται από την
Επαγγελματική Επιτροπή (Professional Committee) και μέχρι 3 επιλεγμένα μέλη (co-opted).
Η θητεία είναι διετής και συναντάται 3 φορές ετησίως.

Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee)
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει εκτελεστικές ευθύνες, τις οποίες της αναθέτει το Διοικητικό
Συμβούλιο για να επιβλέπει την τήρηση των πολιτικών που αποφασίζει. Απαρτίζεται από 7
μέλη (President, President-elect, Treasurer, Chair of the Professional Committee, 2 μέλη του
ΔΣ και Secretary General, ex-officio).
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Επιστημονική Επιτροπή (Professional Committee)
Η Επιστημονική Επιτροπή συντονίζει το έργο των μονάδων της IFLA που είναι υπεύθυνες
για τις επιστημονικές δραστηριότητες, τις πολιτικές και τα προγράμματα. Αποτελείται από
τον πρόεδρο (εκλεγμένο από την απερχόμενη Επιτροπή), τον επικεφαλής κάθε μίας από τις
5 Διευθύνσεις (Divisions) της IFLA συν 2 μέλη του ΔΣ, ο εκλεγείς πρόεδρος και οι
επικεφαλής των επιτροπών FAIFE (Freedom of Access to Information and Freedom of
Expression) και CLM (Copyright and other Legal Matters).

Διευθύνσεις και Τμήματα (Divisions and Sections)
Τα Τμήματα ασχολούνται με το κύριο έργο της IFLA. Καλύπτουν διαφορετικά είδη
υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφορίας και διαφορετικές πλευρές της επιστήμης της
βιβλιοθηκονομίας και πληροφορίας ή μιας γεωγραφικής περιοχής. Τα μέλη της IFLA έχουν
το δικαίωμα να αιτούνται την συμμετοχή τους στα Τμήματα της επιλογής τους. Τα μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου υποδεικνύουν μέλη για την Μόνιμη Επιτροπή (Standing Committee)
του Τμήματος στο οποίο έχουν εγγραφεί. Ακολουθούν εκλογές από τα μέλη του Τμήματος
για την εκλογή των μελών της Μόνιμης Επιτροπής για δύο έτη. Η Μόνιμη Επιτροπή είναι η
βασική ομάδα επαγγελματιών που αναπτύσσουν και ελέγχουν το πρόγραμμα του
Τμήματος. Τα Τμήματα ομαδοποιούνται στις 5 Διευθύνσεις (Divisions).
IFLA Sections and their Section numbers
Name

Number

Academic and Research Libraries Section

02

Acquisition and Collection Development Section

14

Africa Section

25

Art Libraries Section

30

Asia and Oceania Section

26

Audiovisual and Multimedia Section

35

Bibliography Section

12

Cataloguing Section

13

Continuing Professional Development and Workplace Learning Section 43
Document Delivery and Resource Sharing Section

15

Education and Training Section

23

Genealogy and Local History Section

37

Government Information and Official Publications Section

17

Government Libraries Section

04

Health and Biosciences Libraries Section

28

Indigenous Matters Section

50

Information Literacy Section

42

Information Technology Section

21

Knowledge Management Section

47

Latin America and the Caribbean Section

27
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Name

Number

Law Libraries Section

48

Libraries for Children and Young Adults Section

10

Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section

31

Library and Research Services for Parliaments Section

03

Library Buildings and Equipment Section

20

Library Services to Multicultural Populations Section

32

Library Services to People with Special Needs Section

09

Library Theory and Research Section

24

Literacy and Reading Section

33

Management and Marketing Section

34

Management of Library Associations Section

40

Metropolitan Libraries Section

46

National Libraries Section

01

News Media Section

39

Preservation and Conservation Section

19

Public Libraries Section

08

Rare Books and Special Collections Section

18

Reference and Information Services Section

36

School Libraries Section

11

Science and Technology Libraries Section

07

Serials and Other Continuing Resources Section

16

Social Science Libraries Section

05

Statistics and Evaluation Section

22

Subject Analysis and Access Section

29

Πηγή: IFLA official website: https://www.ifla.org/sections πρόσβαση στις 26-4-2018.

Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups)
Οι Ομάδες αυτές δημιουργούνται σε προσωρινή βάση για να επιτρέπει στα μέλη τους να
συζητούν ειδικά επαγγελματικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά θέματα. Πρέπει να
υποστηρίζονται από ένα Τμήμα.

Μέλη (membership)
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μελών με δικαίωμα ψήφου: ενώσεις, ιδρύματα και μεμονωμένα
άτομα.


Οι ενώσεις (association members): αφορούν τους επαγγελματίες βιβλιοθήκης και
πληροφόρησης, υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης, ενώσεις που
προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς και θεματικές ενώσεις βιβλιοθηκών σε
εθνικό επίπεδο. Έχουν δικαίωμα ψήφου.
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Ιδρύματα (institutional members): αφορούν κέντρα βιβλιοθήκης και
πληροφόρησης, σχολές βιβλιοθηκονομίας και ιδρύματα βιβλιογραφίας και
έρευνας. Έχουν δικαίωμα ψήφου.
Μεμονωμένα άτομα (individuals): μέλη της IFLA ως personal affiliates, student
affiliates, new graduates, non-salaried (άτομα, φοιτητές, νέοι απόφοιτοι, άνεργοι),
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συμβάλλουν σημαντικά στο έργο της IFLA, υπηρετώντας σε
επιτροπές και συμμετέχοντας σε επιστημονικά προγράμματα.

B. Τρόπος επιλογής της πόλης διοργάνωσης του Συνεδρίου
Η IFLA διοργανώνει κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα το Συνέδριό της, το οποίο αποτελεί το
κορυφαίο γεγονός για τον χώρο των βιβλιοθηκών, του βιβλίου και της πληροφόρησης
παγκοσμίως. Διαρκεί μία εβδομάδα και προσελκύει 3.000 - 4.000 συνέδρους, από
περισσότερες από 100 χώρες. Πραγματοποιείται τον Αύγουστο εκάστου έτους. Οι σύνεδροι
ανταλλάσσουν εμπειρίες, συζητούν επαγγελματικά θέματα, παρουσιάζουν τις εξελίξεις
στην επιστήμη της πληροφόρησης και τις πρακτικές πλευρές της, ενημερώνονται για τα
τελευταία προϊόντα της βιομηχανίας της πληροφορίας και αποκτούν μικρή εμπειρία από
τον πολιτισμό της φιλοξενούσας χώρας.
Κάθε Μάιο η IFLA δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (call for expressions of
interest) από τις εθνικές ενώσεις βιβλιοθηκών μελών της, ή συναφείς ενώσεις μέλη για την
οργάνωση του Συνεδρίου μετά από τρία (3) χρόνια. Καθορίζει πρόγραμμα ανά γεωγραφική
περιοχή του πλανήτη, όπως το 2021: Ασία, Ωκεανία, 2022: Ευρώπη. Η υποβολή
ενδιαφέροντος γίνεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Η IFLA Congress Advisory Committee συνιστά
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αυγούστου την επιλεγμένη μικρή λίστα υποψηφίων. Γίνεται
επικοινωνία με τις υποψήφιες χώρες της μικρής λίστας μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.
Η Επιτροπή καταλήγει σε 2-3 τελικούς υποψηφίους για το ΔΣ του Δεκεμβρίου.
Τον Ιανουάριο η IFLA επιβεβαιώνει λεπτομέρειες για το Συνέδριο και τον Φεβρουάριο
πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις. Συστήνει την επιλογή της στο ΔΣ του Απριλίου.
Ενημερώνει τους επιτυχείς και μη επιτυχείς υποψηφίους. Στο Συνέδριο του Αυγούστου
ανακοινώνεται το Συνέδριο που θα γίνει μετά από δύο χρόνια.

8. Τα οφέλη από την διοργάνωση του Συνεδρίου
Τα οφέλη που θα αποκομίσει η πόλη της Αθήνας και γενικότερα η Ελλάδα από ένα τέτοιο
Συνέδριο είναι εκτενή, πολλαπλά και σε διαφορετικούς τομείς. Σε μελέτη της IFLA έχει
διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο διεξαγωγής του Συνεδρίου και μετά από αυτό, η
φιλοξενούσα πόλη γεμίζει με περισσότερους από 4.000 συνέδρους, πολλοί εκ των οποίων
θα συνοδεύονται από τις οικογένειές τους. Εκτός από τις 25.000 και πλέον διανυκτερεύσεις
κατά την εβδομάδα του Συνεδρίου, δημιουργείται απασχόληση για περισσότερα από 30
συναφή επαγγέλματα, καθώς και σημαντικό εισόδημα σε υπηρεσίες εστίασης, σίτισης,
διαμονής, μεταφορικά μέσα, πολιτιστικούς φορείς και διασκέδαση στην πόλη.
Χρησιμοποιούνται οι τοπικές εταιρείες για την παραγωγή του υλικού του Συνεδρίου.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της IFLA, περίπου το 50% των συνέδρων συνεχίζουν τις
διακοπές τους στην χώρα, στην οποία διεξάγεται το Συνέδριο, γεγονός που συμβάλλει
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σημαντικά στην αύξηση των τουριστικών εσόδων της χώρας. Μέσω συντηρητικής
πρόβλεψης εκτιμάται ότι τα ακαθάριστα κέρδη για την πόλη και την χώρα, χωρίς να έχουν
ληφθεί υπ΄ όψιν τα συναφή επαγγέλματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου,
ανέρχονται σε €5.000.000.
Από την άλλη πλευρά, τα οφέλη για την βιβλιοθηκονομική κοινότητα της χώρας που
οργανώνει το Συνέδριο είναι πολλαπλασιαστικά και μακροπρόθεσμα. Το συγκεκριμένο
Συνέδριο δεν είναι απλώς ένας χώρος να ακουστούν ομιλίες, αλλά είναι ο ιδανικός τρόπος
για ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, για ζυμώσεις γνώσης μεταξύ των συνέδρων. Στις ομιλίες
των τμημάτων (sections) παρουσιάζονται καλές πρακτικές και τρόποι αντιμετώπισης
προβλημάτων, αποδεικνύοντας ότι τα προβλήματα αλλά και οι λειτουργίες και υπηρεσίες
των βιβλιοθηκών είναι συναφή σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως χρώματος και
εκπαιδευτικού υποστρώματος. Παρουσιάζονται τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα
μέσα από την διοργάνωση της έκθεσης με προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές με τις
βιβλιοθήκες.
Συγκεκριμένα για την βιβλιοθηκονομική κοινότητας της Ελλάδος, η συμμετοχή στο Συνέδριο
αποτελεί μοναδική ευκαιρία οι εργαζόμενοι στις ελληνικές βιβλιοθήκες να
παρακολουθήσουν ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο κατορθώσαμε με πολύ
κόπο να φέρουμε στην χώρα μας. Το κόστος μετάβασης και διαμονής σε άλλη χώρα είναι
ασυγκρίτως υψηλότερο, εν πολλοίς αποτρεπτικό. Τα έξοδα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι
το βασικό έξοδο και σε αυτά προστίθενται τα έξοδα μετάβασης και διαμονής για όσους
βρίσκονται εκτός Αθηνών. Είναι ευκαιρία για τους Έλληνες συνέδρους να διαλεχθούν με
ομότιμούς τους σε άλλες χώρες, για να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας των
βιβλιοθηκών στο εξωτερικό και να μεταδώσουν τις δικές τους εμπειρίες από την οργάνωση
και λειτουργία των ελληνικών βιβλιοθηκών.
Με τις επισκέψεις στις βιβλιοθήκες (55 από τις 81 βιβλιοθήκες απέστειλαν όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για το πρόγραμμα) οι Έλληνες εργαζόμενοι σε αυτές θα έχουν την
ευκαιρία να ανοίξουν τους χώρους τους και αναδείξουν τους θησαυρούς που κρύβονται σε
πολλές από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Με το πρόγραμμα της φιλοξενίας προσυνεδριακών
συναντήσεων από τα 20 ιδρύματα που δήλωσαν συμμετοχή, θα συμμετέχουν έμμεσα στην
οργάνωση ενός μικρού συνεδρίου διάρκειας μιάς ημέρας, συνεργαζόμενοι εκ του μακρόθεν
με τους οργανωτές της συνάντησης και το Τμήμα (Section) που το αναλαμβάνει,
αποκτώντας νέες εμπειρίες.
Οι 250 περίπου εθελοντές που θα συμμετέχουν θα αποκτήσουν την εμπειρία της γλώσσας
και της συναγέλασης με πληθυσμό από όλες τις χώρες του κόσμου, υποδέχοντάς τους ως
οικοδεσπότες στην χώρα τους. Η ευγένεια, η γνώση της πόλης για την οποία θα μιλούν όταν
ερωτώνται, η γλωσσομάθεια είναι κριτήρια που θα πρέπει να έχουν για να επιλεχθούν ως
εθελοντές. Τα οφέλη για τους ίδιους είναι η παρακολούθηση των ομιλιών στις αίθουσες
στις οποίες θα έχουν την ευθύνη της παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων.
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10. Οι βιβλιοθήκες της Βορείου Ελλάδος στα προγράμματα
Library visits / Satellite meetings
Το IFLA WLIC Athens 2019 Συνέδριο οργανώνεται μεν στην Αθήνα, αλλά στα προγράμματα
των επισκέψεων στις βιβλιοθήκες και κυρίως στις προσυνεδριακές συναντήσεις (satellite
meetings, SM) συμμετέχουν βιβλιοθήκες και ιδρύματα από όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα τα πιο κάτω ιδρύματα από την Βόρειο Ελλάδα δέχθηκαν την πρόσκληση να
φιλοξενήσουν το SM του Τμήματος της IFLA που θα επικοινωνήσει μαζί τους:
1.
2.
3.
4.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βιβλιοθήκη
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσικολογίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Για το πρόγραμμα της επίσκεψης σε βιβλιοθήκες συμμετέχει η Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας, καθώς η απόσταση δεν διευκολύνει την ημερήσια μετακίνηση.

11. Επίλογος: πρόσκληση συμμετοχής
Τονίστηκαν τα οφέλη για την Αθήνα, την περιφέρεια, την χώρα και την οικονομία της από
την παρουσία 4.000 ανθρώπων στο Συνέδριο. Η Εθνική Επιτροπή επιθυμεί και επιδιώκει η
ωφέλεια να επέλθει στις βιβλιοθήκες και στους εργαζόμενους σε αυτές. Με αφορμή το
πρόγραμμα των επισκέψεων, οι βιβλιοθήκες ίσως να σκεφθούν την αναδιαμόρφωση
υπηρεσιών και χώρων.
Η τεράστια ωφέλεια όμως θα επέλθει από την παρακολούθηση των εργασιών του
Συνεδρίου, με την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με συνέδρους άλλων χωρών, με
την παρουσία σε ένα γεγονός, του οποίου δεν θα υπάρξει ξανά όμοιο στις ελληνικές
βιβλιοθήκες. Μετά το τέλος του Συνεδρίου στις 29 Αυγούστου 2019 αξίζει να πούμε «ήμουν
και εγώ εκεί», όπως είπαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Θα είναι
επίσης μεγάλη ικανοποίηση για τις βιβλιοθήκες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
επισκέψεων να πουν στο τέλος της 30ης Αυγούστου 2019 ότι «συμμετείχαμε και εμείς στο
πρόγραμμα».
Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, τίποτα δεν είναι ανέφικτο, αν έχουμε βάλει τον στόχο να
συμμετέχουμε. Η Εθνική Επιτροπή καλεί όλους τους παρισταμένους να προγραμματίσουν
την συμμετοχή τους, ώστε να έχουμε μια ισχυρή ελληνική παρουσία, στο Συνέδριο που
έρχεται στην χώρα μας για πρώτη φορά και μετά από τεράστιες προσπάθειες και
προσωπικό κόπο και χρόνο από όσους έχουν εμπλακεί.
Βάλτε στο ημερολόγιό σας την περίοδο 24-29 Αυγούστου 2019 να βρεθείτε στην Αθήνα. Θα
σας περιμένουμε σε αυτό που επιθυμούμε να είναι το Συνέδριο της Αθήνας ένα από τα
αρτιότερα οργανωμένα στην ιστορία της IFLA.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
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