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Εύα Σεμερτζάκη 

Σύνδεσμος της IFLA στην ΕΕΒΕΠ και IFLA WLIC Athens 2019 National Committee. Project 
coordinator for Library visits / Satellite meetings and for Press / Promotion 
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Περίγραμμα ομιλίας  

• Εισαγωγή 

• Προηγούμενες προσπάθειες ανάληψης του IFLA WLIC 

• Ιστορικό της ανάληψης του IFLA WLIC Athens 2019 

• Η Εθνική Επιτροπή και οι αρμοδιότητες της οργάνωσης του Συνεδρίου 

• Θέμα και λογότυπο του IFLA WLIC Athens 2019 

• Η IFLA και η λειτουργία της 

• Οφέλη για την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα από την συμμετοχή στο Συνέδριο 

• Οι βιβλιοθήκες της Βορείου Ελλάδος στο πρόγραμμα του Συνεδρίου 

• Επίλογος: πρόσκληση συμμετοχής 
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Εισαγωγή  

• Στην 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωση του 
σημαντικοτέρου γεγονότος για τις ελληνικές βιβλιοθήκες 

• Εθνική επιτυχία η ανάληψη του 85ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών (IFLA WLIC), Αθήνα, 24-
29 Αυγούστου 2019 

• Κύριοι εθνικοί φορείς οργάνωσης 

• Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης 
(http://www.eebep.gr) 

• Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (http://www.nlg.gr) 
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Προηγούμενες προσπάθειες ανάληψης 
του WLIC  

• 1987 πρώτη προσπάθεια 

• 2005: υποβολή υποψηφιότητας για το WLIC 2009, πραγματοποιήθηκε στο 
Μιλάνο 

• 2015: υποβολή υποψηφιότητας για το WLIC 2017, πραγματοποιήθηκε στο 
Wroclaw της Πολωνίας 

• 2016: υποβολή υποψηφιότητας για το WLIC 2019, επίτευξη του στόχου: το 
WLIC στην Αθήνα 
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Ιστορικό της ανάληψης του IFLA WLIC 
Athens 2019  (1/5) 

• Άνοιξη 2016: υποψηφιότητες από χώρες της Ευρώπης 

• Επικοινωνία AFEA με τον Γ. Γλωσσιώτη για συμβολή στην προετοιμασία 
του φακέλου 

• Ιούνιος 2016: απώλεια προθεσμίας 

• 30-8-2018: παράταση της προθεσμίας από την IFLA, κάλυψη: worldwide και 
απόφαση ότι οι συγκυρίες συμβάλλουν για νέα προσπάθεια 

• 14-10-2016: υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, του καλύτερου κατά την 
γνώμη μας σε σύγκριση με τους προηγούμενους 
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Ιστορικό της ανάληψης του IFLA WLIC 
Athens 2019  (2/5) 

• Για τον φάκελο υποψηφιότητας 2019 εργάστηκαν: 

• Χριστίνα Κυριακοπούλου 

• Φίλιππος Τσιμπόγλου 

• Γιώργος Γλωσσιώτης 

• Ρέα Γαϊτάνου 

• Εύα Σεμερτζάκη 

• Σίσσυ Λυγνού και Σία Βαγενά από το AFEA (δωρεάν) 

• Ελίζα Τσολάκου, ACVB δήμος Αθηναίων 

• Αρωγοί με επιστολές: Εθνική Βιβλιοθήκη, Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, Δήμος 
Αθηναίων, Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας Αττικής και Αργοσαρωνικού και βιβλιοθήκες 
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Ιστορικό της ανάληψης του IFLA WLIC 
Athens 2019  (3/5) 

• Διαμόρφωση Ελληνικής Ομάδας Διεκδίκησης (Greek Host Society): 

• Χριστίνα Κυριακοπούλου 

• Φίλιππος Τσιμπόγλου 

• Γιώργος Γλωσσιώτης 

• Ευγενία Βασιλακάκη 

• Εύα Σεμερτζάκη 

• Σίσσυ Λυγνού και Σία Βαγενά από το AFEA (δωρεάν) 

• Ελίζα Τσολάκου, ACVB 
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Ιστορικό της ανάληψης του IFLA WLIC 
Athens 2019  (4/5) 

• Δεκέμβριος 2016: η Αθήνα στον μικρό κατάλογο (shortlist) 

• 6-8 Μαρτίου 2017: επιτόπιος έλεγχος φακέλου από την IFLA (site inspection) 

• 30-4-2017: επιστολή εγγύησης (guarantee letter) από την GHS για τα 
αναλογούντα κόστη του Συνεδρίου για ενοίκιο του συνεδριακού χώρου και την 
πολιτιστική εκδήλωση (εκτίμηση € 400.000-600.000) 

• 7-6-2017: νέα επιστολή στην IFLA με αναφορά σε έκπτωση 18% στο κόστος 
ενοικίασης του συνεδριακού κέντρου 

• 13-7-2017:  νέα παράταση από την IFLA για καλύτερη προσφορά 

• Αύγουστος 2017: το Συνέδριο 2019 δεν ανακοινώθηκε από την IFLA, ως είθισται 
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Ιστορικό της ανάληψης του IFLA WLIC 
Athens 2019  (5/5) 

• 21-9-2017: νέα επιστολή στην IFLA με υπόσχεση του Υπουργείου Πολιτισμού για 
κάλυψη της διαφοράς κόστους, με ενέργειες και του Υπουργείου Τουρισμού 

• 9-11-2017: Skype meeting μεταξύ IFLA και μελών της GHS: πρόταση στο ΔΣ της 
IFLA για την Αθήνα, με την προϋπόθεση της κάλυψης της πολιτιστικής 
εκδήλωσης 

• 13-12-2017: απόφαση της IFLA για το Συνέδριο του 2019 στην Αθήνα, 
ανακοίνωση από ΕΕΒΕΠ, Δελτία τύπου από την IFLA, ACVB, ΕΒΕ 

• Έκτοτε υλοποίηση του προγράμματος: συνεχείς επαφές με την IFLA, κάλυψη 
προθεσμιών, συναντήσεις των 5 και των υπο-επιτροπών, κείμενα για την τελική 
ανακοίνωση της IFLA, ετοιμασία για την τελετή ανάληψης του Συνεδρίου στην 
Κουάλα Λουμπούρ κ.λπ. 
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Εθνική Επιτροπή : ρόλοι και αρμοδιότητες 
σε 6 ενότητες  

• Πρόταση για το θέμα και το λογότυπο του Συνεδρίου, keynote and plenary speakers κ.λπ. 

1. Social event (κοινωνικό πρόγραμμα): Πολιτιστική εκδήλωση: χώρος, τροφοδοσία, καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα για εμπειρία συνέδρων με τον ελληνικό πολιτισμό, τελετή έναρξης Συνεδρίου, δεξίωση 
υποδοχής του ΔΣ της IFLA 

2. Sponsorship and exhibition (χορηγίες και έκθεση): χορηγίες, προτάσεις για εκθέτες, μη 
διαχείριση προϋπολογισμού από την ΕΕ 

3. Volunteers (εθελοντές): διαχείριση, κριτήρια πρόσληψης, ανάθεση ευθυνών, πρόγραμμα 

4. Library visits / Satellite meetings (επισκέψεις σε βιβλιοθήκες / προσυνεδριακές 
συναντήσεις): πρόγραμμα επισκέψεων σε βιβλιοθήκες (30-8-2018) και προσυνεδριακές συναντήσεις 
(23-8-2018), απεστάλησαν κατάλογοι στην IFLA 

5. Visa:  συνεργασία με πρεσβείες και προξενεία για παροχή visa σε συνέδρους 

6. Press and promotion (τύπος και προβολή): προώθηση του Συνεδρίου στην χώρα, ενημερωτικές 
δράσεις, άρθρο στο IFLA journal, άρθρα σε τοπικό τύπο και προβολή στα μέσα ενημέρωσης 
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Εθνική Επιτροπή IFLA WLIC Athens 2019: 
λειτουργία  

• 2 συμπρόεδροι (co-chairs) 

• 3 συντονιστές (project coordinators):  

• 1. a. Sponsorship / Exhibition and b. Social Events 

• 2. a. Volunteers and b.  Visa arrangements 

• 3. a. Library visits / Satellite meetings and b. Press / promotion 
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Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα στην Εθνική Επιτροπή Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα στην Εθνική Επιτροπή 

Χ. Κυριακοπούλου Προεδρείο (co-chair) Φ. Τσιμπόγλου Προεδρείο (co-chair) 

Γ. Γλωσσιώτης 
Project coordinator Sponsorship / 

exhibition (S/E) and Social events (SE) 
Ε. Βασιλακάκη  

Project coordinator Volunteers (V1)and 

Visa (V2) 

Ε. Σεμερτζάκη 
Project coordinator Library visits / 

satellite meetings(LB/SM) and Press / 

promotion (P/P) 

Μ. Αλεξανδράκη Μέλος Α. Μουρίκης Μέλος SE, V1 

Α. Αράχωβα Μέλος Χ. Μπρίντεζη Μέλος LV/SM 

Ε. Βραϊμάκη Μέλος P/P, SE Α. Παπάζογλου Μέλος LB/SM, P/P 

Ρ. Γαϊτάνου Μέλος LV/SM Χ. Παπαθεοδώρου Μέλος V1 

Ε. Γαρουφάλλου Μέλος Δ. Πολίτης Μέλος 

Ε. Δρούλια Μέλος P/P, SE Γ. Σιώκου Μέλος SE 

Π. Θεμιστοκλέους Μέλος Μ. Σφακάκης Μέλος LB/SM, P/P 

Ε. Καλογεράκη Μέλος P/P, SE, V1 Μ. Τσάφου Μέλος LB/SM, V1 

Α. Κατσιρίκου Μέλος LB/SM, P/P Β. Τσιμπούκης Μέλος S/E 

Β. Κόγκου Μέλος SE Ε. Τσολάκου Μέλος S/E 

Α. Κουλούρης Μέλος SE Ά. Χαλκιαδάκη Μέλος SE, P/P 

Γ. Κυράτσος Μέλος LB/SM, P/P 



Θέμα και λογότυπο του IFLA WLIC Athens 
2019  

• Θέμα:  

• Πρόταση της Εθνικής Επιτροπής μετά από γόνιμο διάλογο: 

• Libraries: #History, # Democracy, #Technology, #Dialogue, #Polis 

• Αντιπρόταση του ΔΣ της IFLA και θέμα του IFLA WLIC Athens 2019 με αποδοχή από την 
Εθνική Επιτροπή:  

• Libraries: dialogue for change 

• Λογότυπο: 

• Επιλογή 4 από τα 8 προτεινόμενα λογότυπα με ψηφοφορία της ΕΕ 

• Απόφαση της IFLA για την 2η επιλογή της ΕΕ 

• Σχεδιασμός και χορηγία από την Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με το Brand book 
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Η IFLA και η λειτουργία της (1/2)  

• International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA): 

Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων 

• Η παγκόσμια φωνή του επαγγέλματος των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης 

• Η προάσπιση της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης πληροφόρησης 

• Ίδρυση: 1927 στο Εδιμβούργο της Σκωτίας 

• Έδρα: Χάγη, Βασιλική Βιβλιοθήκη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας 

• Μέλη: 1.400+ από 140+ χώρες του κόσμου 
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Η IFLA και η λειτουργία της (2/2)  

• Στόχοι της IFLA: 

• Προώθηση προτύπων για την παροχή και διανομή υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης 

• Ενθάρρυνση της ευρείας κατανόησης της αξίας ποιοτικών υπηρεσιών βιβλιοθήκης και 
πληροφόρησης 

• Αντιπροσώπευση των συμφερόντων των μελών της σε όλο τον κόσμο 

• Αξίες στις οποίες βασίζεται: 

• Υπεράσπιση των αρχών της ελευθερίας της πρόσβασης στην πληροφορία και της ελευθερίας 
έκφρασης 

• Πίστη ότι άνθρωποι, κοινότητες, οργανισμοί χρειάζονται ισότιμη και δημοκρατική πρόσβαση 
στην πληροφορία για την ευημερία τους 

• Δέσμευση ότι τα μέλη της IFLA εμπλέκονται και επωφελούνται από τις δραστηριότητές της 
χωρίς διακρίσεις 
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IFLA: διοικητική διάρθρωση (1/2)  

• Γενική Συνέλευση Μελών (General Assembly of Members): ανώτατο 
όργανο, σύγκληση κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου 

• Διοικητικό Συμβούλιο (Governing Board): πρόεδρος, εκλεγμένος 
πρόεδρος, 10 άμεσα εκλεγμένα μέλη, 6 έμμεσα εκλεγμένα μέλη, 3 
επιλεγμένα μέλη, διετής θητεία 

• Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee): ανάθεση ευθυνών από 
το ΔΣ, με 7 μέλη 

• Επιστημονική Επιτροπή (Professional Committee): συντονισμός των 
τμημάτων, υπεύθυνων για επιστημονικές δραστηριότητες και πολιτικές, με 
11 μέλη 
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IFLA: διοικητική διάρθρωση (2/2)  

• Διευθύνσεις και Τμήματα (Divisions and Sections) 

• 5 Διευθύνσεις με αρμοδιότητες στα Τμήματα 

• 44 Τμήματα:  

• Ενασχόληση με το κύριο επιστημονικό έργο της IFLA 

• Κάλυψη όλων των υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφορίας, των πλευρών της 
βιβλιοθηκονομίας και πληροφορίας 

• Τα μέλη της IFLA υποδεικνύουν και ψηφίζουν μέλη για την Standing Committee 
του Τμήματος, στο οποίο έχουν εγγραφεί. 

• Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups): προσωρινές για 
συζητήσεις σε συγκεκριμένο θέμα 
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IFLA: μέλη  

• Κατηγορίες μελών με δικαίωμα ψήφου: 

• Ενώσεις βιβλιοθηκών (associations): όπως ΕΕΒΕΠ, διεθνείς ενώσεις 
βιβλιοθηκών όπως ALA, θεματικές ενώσεις βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο. 
Δικαίωμα ψήφου 

• Ιδρύματα (institutions): βιβλιοθήκες, σχολές βιβλιοθηκονομίας, ιδρύματα 
βιβλιογραφίας και έρευνας. Δικαίωμα ψήφου 

• Μεμονωμένα μέλη (individuals): άτομα, φοιτητές, νέοι απόφοιτοι, άνεργοι 
(personal affiliates, student affiliates, new graduates, non-salaried). Χωρίς 
δικαίωμα ψήφου 
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Τρόπος επιλογής της πόλης διοργάνωσης 
του WLIC  

• Διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης (WLIC: World Library 
and Information Congress), διάρκεια μία εβδομάδα, κάθε Αύγουστο 

• ca. 3.000-4.000 σύνεδροι από 100+ χώρες και δεκάδες εκθέτες 

• Μάιος: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 3 χρόνια πριν το WLIC 

• Πρόγραμμα πρόσκλησης ανά γεωγραφική περιοχή, όπως 2021: Ασία, Ωκεανία, 2022: Ευρώπη 

• Σεπτέμβριος – Νοέμβριος: μικρός κατάλογος (shortlist) από IFLA Congress Advisory Committee 

• Φεβρουάριος: επιτόπιες επισκέψεις ελέγχου φακέλου υποψηφιότητας πόλεων του μικρού 
καταλόγου 

• Απρίλιος: πρόταση προς το ΔΣ της IFLA 

• Αύγουστος: ανακοίνωση της πόλης οργάνωσης του Συνεδρίου 
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Οικονομικά οφέλη για την πόλη και χώρα 
διοργάνωσης του WLIC  

• Οικονομικά οφέλη και τουριστικά έσοδα για την πόλη και την χώρα ca. 

€5.000.000  

• 3.000-4.000 σύνεδροι και οι συνοδοί τους 

• 25.000 + διανυκτερεύσεις στην εβδομάδα του Συνεδρίου 

• Απασχόληση για πλέον των 30 επαγγελμάτων και σημαντικό εισόδημα από 
υπηρεσίες εστίασης, σίτισης, διαμονής, από μεταφορές, πολιτιστικούς φορείς 
και διασκέδαση στην πόλη 

• 50% των συνέδρων συνεχίζουν τις διακοπές τους στην χώρα 

• Τοπικές εταιρείες για εκτυπωτικά, οπτικοακουστικά και υλικά του Συνεδρίου 
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Οφέλη για την ελληνική βιβλιοθηκονομική  
κοινότητα από την συμμετοχή στο  

IFLA WLIC Athens 2019  

• Ιδανικός τρόπος ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών 

• Μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες να παρακολουθήσουν γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας και να 
διαλεχθούν με ομότιμούς τους 

• Διεύρυνση γνωσιακών οριζόντων των συνέδρων με διάλογο με ανθρώπους από διαφορετικούς 
πολιτισμούς και επίπεδα βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών, χωρίς διακρίσεις 

• Ομιλίες: καλές πρακτικές και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων και λύσεων, νέες έρευνες και 
μελέτες 

• Γνωριμία με νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και προϊόντα μέσω της έκθεσης 

• Σχολείο για τους εργαζομένους σε βιβλιοθήκες 

• Το WLIC έρχεται στην Ελλάδα και δεν υπάρχει το αποτρεπτικό κόστος διαμονής και μετάβασης 
σε ξένη χώρα 

• Βασικό έξοδο το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο 
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Οφέλη για την ελληνική βιβλιοθηκονομική  
κοινότητα από την συμμετοχή στο  

IFLA WLIC Athens 2019  

• Πρόγραμμα επισκέψεων σε βιβλιοθήκες (30-8-2019): οι ελληνικές βιβλιοθήκες γίνονται 
οικοδέσποινες για τους ξένους συνέδρους για να αναδείξουν  κρυμμένους θησαυρούς σε 
πολλές (συμμετοχή στο πρόγραμμα 55 βιβλιοθηκών) 

• Πρόγραμμα προσυνεδριακών συναντήσεων (23-8-2019): 20 ιδρύματα ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση φιλοξενίας προσυνεδριακών συναντήσεων. Από αυτά 4 από την Β. 
Ελλάδα: 

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βιβλιοθήκη 

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βιβλιοθήκη 

• Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (και για το πρόγραμμα επισκέψεων) 

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσικολογίας 

• 250 εθελοντές: κριτήρια επιλογής, εμπειρίες που θα αποκτήσουν, παρακολούθηση 
εργασιών Συνεδρίου 
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Επίλογος :  
Librar ies: dialogue for change  

• Κατορθώσαμε με πολύ κόπο να φέρουμε το μεγάλο γεγονός στην χώρα μας 

• Μοναδική ευκαιρία και προγραμματισμός της συμμετοχής από τώρα 

• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες των βιβλιοθηκών 

•  Nα λέμε μελλοντικά: «ήμουν και εγώ εκεί» ή «συμμετείχε και η βιβλιοθήκη μας στο 
πρόγραμμα» 

• Η Εθνική Επιτροπή καλεί τους: 

• παρισταμένους φορείς να υποστηρίξουν την συμμετοχή των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες 

• το προσωπικό των βιβλιοθηκών να επιδιώξει και προγραμματίσει την συμμετοχή του, ως 
ισχυρή ελληνική φωνή στο Συνέδριο 

• Επιθυμία της Εθνικής Επιτροπής είναι να συμβάλει στην οργάνωση ενός από τα αρτιότερα 
Συνέδρια στην ιστορία της IFLA, με την υποστήριξη όλων 
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Σας ευχαριστούμε πολύ !  
Ερωτήσεις ?  

• xkyriakopoulou@gmail.com 

• esemertzaki@gmail.com  
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