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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Ενόψει του ετήσιου συνεδρίου της EBLIDA, το οποίo θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 

τις 14-16 Ιουνίου 2022, διευθυντής της Giuseppe Vitiello, έρχεται στην Ελλάδα προκειμένου 

να πραγματοποιήσει επαφές με βιβλιοθήκες τόσο της Αττικής, αλλά και όλης της 

Ελλάδας.   

 

Η EBLIDA, είναι μια ανεξάρτητη ένωση ενώσεων και ιδρυμάτων βιβλιοθηκών, κέντρων 

τεκμηρίωσης και αρχείων στην Ευρώπη, συγκεντρώνει  περίπου 110 μέλη - ενώσεις 

βιβλιοθηκών και ιδρύματα -  από 34 χώρες που εκπροσωπούν 65.000 δημόσιες 

βιβλιοθήκες στην Ευρώπη. Τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται είναι η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τις βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και της αδειοδότησης, του αντίκτυπου της βιβλιοθήκης στην κοινωνία και την 

υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 στην Ευρώπη, μέσα από τις βιβλιοθήκες 

καθώς και της χρηματοδότησης μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για την 

περίοδο 2021 - 2027. Υποστηρίζει, επίσης, την απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία 

στην ψηφιακή εποχή και προάγει τον ρόλο των αρχείων και των βιβλιοθηκών σε μια 

δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία. 
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Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη ο κ. Vitiello, θα έχει σειρά επαφών με 

την ΕΕΒΕΠ και άλλους φορείς, καθώς και με συναδέλφους από όλα τα είδη βιβλιοθηκών, 

προκειμένου να αναπτύξει τις στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζει η EBLIDA στα 

προαναφερόμενα θέματα.  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Η ΕΕΒΕΠ και το Δίκτυο Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν την χαρά και την 

τιμή να σας προσκαλέσουν σε συνάντηση εργασίας με τον κ. Giuseppe Vitiello την 

Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 11:00 π.μ. στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, (Εθνικής Αμύνης 27, 2ος όροφος Αίθουσα εκδηλώσεων).   

Σκοπός της συνάντησης είναι αφενός η ενημέρωση των βιβλιοθηκών για τα ανωτέρω 

θέματα και αφετέρου η ανταλλαγή απόψεων προκειμένου οι ελληνικές βιβλιοθήκες να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα.  

 

Παρακαλούμε θερμά όσοι επιθυμούν να προσέλθουν στη συνάντηση να συμπληρώσουν 

την αίτηση εδώ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022. 

 

Για την προσέλευση σας είναι απαραίτητα όλα τα σχετικά πιστοποιητικά για την είσοδο σε 

κλειστούς χώρους. 

 

Πληροφορίες Ηρώ Τζορμπατζάκη (iro.tzormpatzaki@gmail.com) 

Με εκτίμηση      

 
 

Σχετικοί σύνδεσμοι  
ΕΕΒΕΠ : https://www.eebep.gr/ 
EBLIDA: http://www.eblida.org/ 

Δελτία Τύπου : https://www.eebep.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-

eblida-14-16-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-2022-
%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85/ 
https://mailchi.mp/70af7d3ea268/eblida-newsletter-4929194?e=[UNIQID]#2 
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