
 

                                             

 

 

 

Invitation 

“Role and values of public libraries: The Nordic paradigm” 

5 different Workshops,  

at the National Library of Greece @SNFCC,  

Friday, November 30th, 2018, 09.00-13.00 

In the framework of “Athens 2018: World Book Capital” and the Nordic Narrative in Athens 

project, the Nordic embassies and institutes, the Nordic library in Athens and the National Library 

of Greece invite you to 5 workshops with experts from the Nordic countries (Denmark, Iceland, 

Finland, Norway, Sweden) who will present “best practices” of their countries through interactive 

workshops for librarians and information professionals. 

The workshops will focus mainly on children and teenagers through the application of innovative 

practices.  

Specifically, from Sweden, Ylva Lindholm and Helena Nilsson will focus on the use of read-out 

technique to stimulate children’s joy of reading, develop their language, and work to give them 

good reading habits; from Finland, Mervi Heikkilä will focus on children with reading difficulties 

and especially on how to make reading interesting for them; from Norway, Margrete Rasmussen 

will describe how children can be engaged with digital media; from Denmark, Lotte Hviid Dhyrbye 

will describe the Danish Think Tank and findings on children’s reading habits; finally, from Iceland, 

Gréta Björg Ólafsdóttir will present educational programs («Culture Houses of Kópavogur», 

«Family Saturdays», «Elementary schools», «Kindergarten», «Parents program») that can be 

offered on tight budget. The workshops will close with the presentation of the final conclusions 

on the same day. 

Free admission. Registration is required; Max 25 participants per workshop; the workshops are 

offered in English only. 

You can register here 

Certificates of attendance will be given to the registered participants at the end of the workshops 

 

            Τhe event is supported by Athens World Book Capital City of Athens, of which major donor is Stavros 
Niarchos Foundation: 

 
 

 

     
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJHgSM841nYPu9McE1HBxuMWN-qMjW4yd8S4g0v2RnxjWbTw/viewform


                                               

 

 

 

 

Πρόσκληση 

“O ρόλος και οι αξίες των δημόσιων βιβλιοθηκών: το παράδειγμα των 

Βορείων Χωρών “  

5 Εργαστήρια,  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος @ΚΠΙΣΝ,  

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, 09.00-13.00 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα 2018: Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» και του προγράμματος 

«Οι Βόρειες Χώρες αφηγούνται» οι πρεσβείες και τα ινστιτούτα των Βορείων Χωρών, η Βιβλιοθήκη 

των Βορείων Χωρών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδoς σας προσκαλούν σε 5 εργαστήρια με 

ειδικούς από τις Βόρειες Χώρες (Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία) για να 

παρουσιάσουν ζητήματα «καλής πρακτικής» των χωρών τους μέσω διαδραστικών εργαστηρίων για 

βιβλιοθηκονόμους και επαγγελματίες της πληροφόρησης. 

Τα εργαστήρια θα εστιάσουν κυρίως στα παιδιά, τους εφήβους αλλά και στους ενήλικες μέσω της 

εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών. 

Ειδικότερα από τη Σουηδία, οι Ylva Lindholm και Helena Nilsson θα επικεντρωθούν στη χρήση της 

τεχνικής ανάγνωσης για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών στην ανάγνωση. Από τη Φινλανδία, 

η Mervi Heikkilä θα επικεντρωθεί σε παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση. Από τη Νορβηγία, η 

Margrete Rasmussen θα παρουσιάσει το πώς μπορούν τα παιδιά να διαδράσουν με τα ψηφιακά μέσα. 

Από τη Δανία, η Lotte Hviid Dhyrbye θα περιγράψει το πρόγραμμα Τhink Τank και τα ευρήματά τους 

σχετικά με τις συνήθειες ανάγνωσης των παιδιών. Τέλος, από την Ισλανδία, η Gréta Björg Ólafsdóttir 

θα παρουσιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα («Culture Houses of Kópavogur», «Family Saturdays», 

«Elementary schools», «Kindergarten», «Parents program») που μπορούν να προσφερθούν με 

περιορισμένο προϋπολογισμό. Τα εργαστήρια θα ολοκληρωθούν με τη διατύπωση τελικών 

συμπερασμάτων στην εκδήλωση λήξης την ίδια μέρα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη, απαιτείται προεγγραφή. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στην 

αγγλική γλώσσα, δεν διατίθεται μετάφραση. 

Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ 

      Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν με το πέρας της εκδήλωσης 
 
 

 
 
 

H εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του 

δήμου Αθηναίων, μέγας δωρητής της οποίας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJHgSM841nYPu9McE1HBxuMWN-qMjW4yd8S4g0v2RnxjWbTw/viewform

