
 
 

Σεμινάριο για Βιβλιοθήκες την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008 στη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας 

 

Πρόσκληση 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας προγραμματίζει μέσα στο 2008 να 
προχωρήσει στον ανασχεδιασμό και τη διαμόρφωση του παιδικού τμήματος, που 
στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού της κτηρίου επί τη οδού Έλλης 8. Η όλη δράση 
γίνεται με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τεχνικός σύμβουλος στο έργο αυτό 
είναι ο κ. Δημήτρης Χαλκιόπουλος. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα συμμετέχουν στην 
ομάδα εργασίας, δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα παιδικών Βιβλιοθηκών από τη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη του Aarhus της Δανίας. Στη Βιβλιοθήκη αυτή έχει απονεμηθεί το 
2004 το βραβείο του ιδρύματος Bill & Melinda Gates . 

Το βραβείο αυτό απονέμεται κάθε χρόνο στην καλύτερη Βιβλιοθήκη στον κόσμο για τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων. 

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου του 2008 διοργανώνουμε μια ανοικτή εκδήλωση για το 
κοινό και τους επαγγελματίες του χώρου, σχετική με τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών για 
παιδιά και εφήβους και τα σχέδια για την νέα βιβλιοθήκη του Aarhus στη Δανία. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός των 
συμμετεχόντων δεν θα ξεπεράσει τα 25 άτομα. 

Οι ομιλίες και η συζήτηση θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. 

Δείτε το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή. 

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008 

11.00 - 11:15 
Καλωσόρισμα - Ενημέρωση για τη διαμόρφωση της παιδικής βιβλιοθήκης με τη χορηγία 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  

11:15 - 12:00 
Piece by Piece - The puzzle of the new library 
Anne - Marie Staeger, Lotte Duwe Nielsen 

The story of how employees from Aarhus have worked on developing ideas and 
recommendations for some of the many pieces of the MULTIMEDIAHOUSE-house 
puzzle. We will focus on the visionary ideas for activities, visions and functions in the 



 
 
library for children and families. 
http://www.multimediehuset.dk/sw4256.asp 

12:00 - 12:30 
Διάλειμμα 

12:30 - 13:00 
Strategic innovation of library services for children - a new strategy for children’s 
libraries in Denmark.  
Anne - Marie Staeger, Lotte Duwe Nielsen 
 
Background: 80% of all Danish children use the public library, but the most frequent 
users have halved their number of visits within the last seven-eight years. 
The Minister for Culture in Denmark has therefore appointed a committee of 
professionals and experts to look into how best to turn around this particular 
development. Children’s culture has become a media culture, and children’s media habits 
and cultural behaviour make new demands and pose new challenges to library service. 
Among the challenges are for example to encourage the connection between the physical 
and the virtual library and to turn the library into a place for experiences based on 
interactivity and participation. The library then becomes a place not only for cultural 
education, but where children are also included in various ways of creating culture, like 
for example in attending writing or multimedia workshops. 
The present library offer is clearly losing ground in relation to its target group and 
innovation is a must; this includes revitalising the librarian’s role so that the library also 
in future will be able to attract the media conscious and purposeful young patrons. The 
committee is composed of persons from the library-, media- and cultural area. A report 
with recommendations for concrete actions and suggestions as to how the children’s 
libraries and their services can be made more attractive to children will be published in 
February 2008. 

13:00 - 13:30 
Συζήτηση - Ερωτήσεις 

Δήλωση συμμετοχής : email: info@libver.gr, 

fax: 23310-24600, http://www.libver.gr/seminario/ 

 


