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Βέροια, 29 Μαρτίου 2013
Δελτίο Τύπου: Μάρτιος στη Βέροια: Οι Βιβλιοθήκες στο κέντρο του ενδιαφέροντος.
Ολοκληρώθηκε και φέτος στη Βέροια το τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες
που οργάνωσε το Future Library σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας και με
αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
Υπάλληλοι 94 Βιβλιοθηκών από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος και εκπαιδεύτηκαν σε ποικίλα εργαστήρια έτσι, ώστε
να εμπλουτίσουν τον τρόπο δουλειάς τους στη Βιβλιοθήκη και με στόχο να οργανώσουν και να υλοποιήσουν το
καλοκαίρι μια εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας με δράσεις που θα απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και
εφήβους.
Οι υπάλληλοι των Βιβλιοθηκών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικά σεμινάρια για εικαστικές
δραστηριότητες με την εικαστικό Χριστίνα Ντεπιάν και για εκπαιδευτικό δράμα με την παιδαγωγό, ειδική στο
εκπαιδευτικό δράμα Μελίνα Χατζηγεωργίου. Παρακολούθησαν επίσης εργαστήριο δημιουργίας φώτοκομικ με τη
σκηνοθέτη Μαρία Λεωνίδα και εργαστήριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την υπεύθυνη περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης του WWF Ελένη Σβορώνου.
Κινητήριος δύναμη για τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών είναι η αποστολή στις Βιβλιοθήκες βιβλίων για παιδιά και
έφηβους. Για τη γνωριμία των υπαλλήλων με τα καινούρια βιβλία, αλλά και γενικότερα την εκπαίδευση πάνω στην
ουσιαστικότερη ένταξη των βιβλίων της Βιβλιοθήκης στην καθημερινή ζωή της πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με
τη μεταφράστρια και συγγραφέα Μαρία Αγγελίδου.
Τα παραπάνω εργαστήρια συνδυάστηκαν με τον κορμό της εκπαίδευσης των υπαλλήλων που οργανώθηκε από την
κοινωνιολόγο, ειδική για θέματα ανάγνωσης Ειρήνη Βοκοτοπούλου που αφορούσε στην κατάρτιση των υπαλλήλων
έτσι, ώστε να αναδεικνύουν το ρόλο της Βιβλιοθήκης στην κοινότητα, μέσα από δράσεις προσανατολισμένες στην
ιδιαίτερη λειτουργία των Βιβλιοθηκών ως κέντρων διάχυσης της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά και της αγάπης
για την ανάγνωση.
Τέλος, η εκπαίδευση περιελάμβανε οργανωτικά θέματα, καθώς και θέματα προσέλκυσης εθελοντών που
παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο του Τάσου Χαλκιόπουλου, ιδρυτικού μέλους των Atenistas.
Η ποικιλία των προσεγγίσεων, ο βιωματικός χαρακτήρας όλων των εργαστηρίων και κυρίως η θέληση και η διάθεση
χαρακτήρισαν και φέτος τις μέρες του σεμιναρίου στη Βέροια. Η πόλη υποδέχτηκε για ακόμη μία φορά με
εξαιρετική φιλοξενία τον κόσμο των βιβλίων, της ανάγνωσης και των Βιβλιοθηκών και έζησε για τρεις μέρες στον
παλμό των συζητήσεων τους και των προβληματισμών τους.
Με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και την υποστήριξη του Future Library θα
συνεχιστεί και αυτό το καλοκαίρι η δράση της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας στις
Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας με ουσιαστικές δραστηριότητες και συνεργασίες με δημιουργούς και
τοπικούς φορείς γύρω από το θέμα της καλοκαιρινής εκστρατείας που για φέτος έχει τον τίτλο «Στις Βιβλιοθήκες ο
κόσμος είναι πολύχρωμος».
Για περισσότερες πληροφορίες (Future Library)
Συντονιστής Προγράμματος - Δημήτρης Πρωτοψάλτου: dimproto@yahoo.com

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Α.ΤΣΟΥΠΕΛΗ 10
ΒΕΡΟΙΑ 59100
Τ. 2331-502003
info@futurelibrary.gr
www.futurelibrary.gr

Η Αστική Μη-κερδοσκοπική Εταιρεία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και
Κοινωνικών Δικτύων» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
και οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων
ως μια νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον
κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της
κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και
σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα
στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως
αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού
Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1 δισεκατομμυρίου
($1,3 δισεκατομμύρια), μέσω 2.400 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο.
Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και
πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ανακοίνωσε τον
Ιανουάριο του 2012 πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια), μέσα σε τρία χρόνια,
προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης. Έκτοτε, και στο
πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει €52 εκατομμύρια ($67 εκατομμύρια) για την
ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την
έγκριση επιπλέον δωρεών.
Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκατομμύρια/$796 εκατομμύρια) είναι το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Οι κατασκευαστικές εργασίες στο χώρο έχουν ήδη
ξεκινήσει. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής
σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Παραμένει μαρτυρία και
δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης
και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.
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