
       

Συμμετοχή της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας στο 85ο 

Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών (IFLA WLIC 

2019)  

        Στο πλαίσιο του 85ου Συνεδρίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών 

(IFLA WLIC 2019) που  διεξήχθη 24-30 Αυγούστου στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο "Libraries: dialogue for change", (Βιβλιοθήκες: 

διάλογος για αλλαγή), συμμετείχε η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας   

       Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με συμμετοχή σε αυτό 

σχεδόν 3.500 σύνεδρων από 135 χώρες. 

       Με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφιακή εποχή και σε όσα μπορούν οι νέες τεχνολογίες 

να προσφέρουν στις βιβλιοθήκες, στην εκπαίδευση και την έρευνα. 

       Πρόκειται για το σημαντικότερο γεγονός στο χώρο των βιβλιοθηκών, που διοργανώνεται 

από την IFLA με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 

Πληροφόρησης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.  

       Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συνέδρων  βρέθηκαν για επτά ημέρες ζητήματα 

όπως: η στάση των βιβλιοθηκών και της IFLA απέναντι σε σοβαρές κοινωνικές και 

οικονομικές αλλαγές, η συμβολή της τεχνολογίας στην ανοιχτή προσβασιμότητα στην 

πληροφορία, ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανάπτυξη της 

έρευνας και των επιστημών, αλλά και στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής (υγεία, 

βιοεπιστήμες). Εξάλλου, στις θεματικές του συνεδρίου διερευνάται και ο νέος ρόλος των 

βιβλιοθηκονόμων για την προώθηση της ερευνητικής διαδικασίας, αλλά και η ευελιξία που 

πρέπει πλέον να διαθέτουν στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να 

αλληλεπιδρούν με την κοινωνία μέσω αποτελεσματικών μεθόδων διάχυσης της γνώσης. 

     Βιβλιοθηκονόμοι και Επιστήμονες της  Πληροφόρησης από  32 χώρες επισκέφθηκαν  τη  

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας   στις 30/8/2019.  

         Οι αξιότιμοι επισκέπτες μας,  γνώρισαν την  γνήσια  φιλοξενία της  Ανδρίτσαινας.  

Αφού προϋπαντήθηκαν  μετά τοπικών εδεσμάτων και ποτών  ξεναγήθηκαν στο χώρο της  

Ιστορικής βιβλιοθήκης από την προϊσταμένη κα Αντωνία Βλαχούση  παρουσία  του   μέλους 

του Ε..Σ.   κ Αθανάσιο Κωστόπουλο και τον υπεύθυνο συντηρητή σπανίων Βιβλίων της 

Βιβλιοθήκης κ. Τρύφωνα Τρυφωνόπουλο. 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου  της Δ.Ι.Β.Α. κου 

Γιώργου Π. Βλασόπουλου.  
 
  Αξιότιμες  Κυρίες, 

  Αξιότιμοι  Κύριοι, 

  

Σας καλωσορίζουμε στην ιστορική πόλη της Ανδρίτσαινας,  

σας καλωσορίζουμε στην Ιστορική Δημόσια Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας. 

 

        Η παρουσία σας εδώ στο χώρο της Ιστορικής  Βιβλιοθήκης μας,  αποτελεί ιδιαίτερη τιμή 

και συγκίνηση  για εμάς, διότι επιλέξατε να γνωρίσετε από κοντά τον πνευματικό και 

πολιτιστικό πλούτο τον οποίο διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας, αλλά και διότι ανοίγονται νέοι 

δρόμοι παγκόσμιας γνωστοποίησης αυτού του πλούτου. 

       Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη διεξαγωγή του 85ου  Παγκόσμιου  συνεδρίου της 

Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων με  θέμα «διάλογος για 



αλλαγή», να επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστορική Βιβλιοθήκη μας, αποτελεί την δημόσια  

αναγνωσιμότητα της από την παγκόσμια Ένωση.  

       Είμαστε βέβαιοι ότι η άμεση επαφή με τον παγκόσμιο και ανεκτίμητο πλούτο το οποίο 

διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας, ενδυναμώνει  την θέληση σας και είστε οι απόλυτοι πρεσβευτές 

για  να γνωστοποιήσετε στην παγκόσμια πνευματική και πολιτιστική κοινότητα τους 

ανεκτίμητους θησαυρούς,  ώστε να αποτελέσουν το εφαλτήριο για έρευνα και μελέτη από την 

διεθνή κοινότητα και κάθε ενδιαφερόμενο. 

        Είμαστε στην διάθεση σας για μελλοντική συνεργασία μαζί σας, όπως η παρουσίαση 

των επιτυχημένων αποτελεσμάτων αλλά και των στόχων του συνεδρίου σας, σε ημερίδα στο 

χώρο της Ιστορικής μας Βιβλιοθήκης. 

       Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνατε με την παρουσία σας.  

       Σας εύχομαι ολόψυχα καλή διαμονή, ξενάγηση και καλή επάνοδο στις χώρες σας με τις 

καλύτερες αναμνήσεις από την Βιβλιοθήκη μας, την Ανδρίτσαινα και την Χώρα μας. 

 

                                                         Με τις θερμότερες ευχές 

 

                                       Ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου 

 

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π.  ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ    

 

 

       Ακολούθησε ο χαιρετισμός  του Προέδρου του Ελβετικού Συλλόγου φίλων της 

Βιβλιοθήκης  της  Ανδρίτσαινας  κου  Δημητρίου  Τσελεπή.   
 
       Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε  η  παρουσίαση και η διάλεξη  στην  αίθουσα  του 

Κων/νου Α. Νικολόπουλου του  υπευθύνου  συντηρητή  πάνω στην συντήρηση  και 

προσέγγιση των ιστορικών  σταχώσεων  ης συλλογής  του Κων/νου Α. Νικολόπουλου, η 

όποια πραγματοποιείται  με αποκλειστικ πρωτοβουλία  και χρηματοδότηση από  τον 

Ελβετικό  Σύλλογο  φίλων της  Βιβλιοθήκης  της  Ανδρίτσαινας  από το 2015. Ιδιαίτερο  

ενδιαφέρον έδειξαν  με ερωτήσεις, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των διεθνών επιστημόνων 

και του υπεύθυνου  συντηρητή για τις προηγμένες  τεχνικές συντήρησης  που εφαρμόζονται 

στην βιβλιοθήκη μας.   
       Ακολούθησε  επιτόπια  ξενάγηση  στο εργαστήριο συντήρησης από τον υπεύθυνο  

συντηρητή, όπου οι σύνεδροι  είχαν την δυνατότητα δουν   δια ζώσης  την πορεία 

εξειδικευμένων  εργασιών συντήρησης  σε  δερματόδετους  τόμους καθώς και τα 

εξειδικευμένα  υλικά συντήρησης. Αναφέρθηκαν δε στην   δυνατότητα  ποιο στενής  

συνεργασίας  με την βιβλιοθήκη μας.  

     Εκδήλωσαν τον θαυμασμό τους και την έκπληξη τους  για το ιστορικό περιεχόμενο της 

Βιβλιοθήκης μας. Δεσμευτήκαν να αναδείξουν τον πνευματικό και  πολιτιστικό πλούτο της 

και τους ανεκτίμητους  θησαυρούς που διαθέτει και να παρουσιάσουν  το περιεχόμενο και το 

έργο της στις χώρες τους και  στη διεθνή κοινότητα, ώστε το μεγαλύτερο πνευματικό ίδρυμα 

του Δήμου μας να γίνει παγκοσμίως  γνωστό. 

     Αποχώρησαν με τις καλύτερες  εντυπώσεις και με την έκδηλη ικανοποίηση τους,  που 

επέλεξαν  την απομακρυσμένη μας  βιβλιοθήκη  μεταξύ   πολλών άλλων  ανά την Ελλάδα για 

την ημερήσια επίσκεψη τους στο πλαίσιο  του συνεδρίου τους.   

 

        Από μέρους της Βιβλιοθήκης, εδόθησαν τιμής ένεκεν σε κάθε επισκέπτη Σύνεδρο 

αναμνηστικά δώρα της Βιβλιοθήκης   

 

         Το  Εφορευτικό Συμβούλιο από την ανάληψη των καθηκόντων  του το 2015,  πέραν της  

υλικό-τεχνικής  αναβάθμισης  της βιβλιοθήκης  που είναι δεδομένη υποχρέωση  του,  

συντάχτηκε αμέσως με   το όραμα του Κων/νου Α. Νικολόπουλου  για «….Να  γίνει  η  

Ανδρίτσαινα  κέντρο πολιτισμού…»  εμπράκτως .  Για  άλλη μια  φορά  και αυτή  η 

εκδήλωση επισφραγίζει το στίγμα της   εξωστρέφειας  της  Βιβλιοθήκης  στον κόσμο με 



κινήσεις που καθιστούν  την πλούσια  και μοναδική  συλλογή της  ως  αποθετήριο 

παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομίας και ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  
 


