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ΣΗΜΕΡΑ



Η Διακήρυξη των IFLA/ UNESCO για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη 1994

• Να διεγείρει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών και των νέων
• Να καλλιεργεί τη συναίσθηση της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, το θαυμασμό 

για τις καλές τέχνες, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τις καινοτομίες
• Να παρέχει πρόσβαση στις πολιτιστικές εκφράσεις όλων των παραστατικών τεχνών, 
• Να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να αντιμετωπίζει ευνοϊκά την 

πολιτισμική ποικιλομορφία
• Να στηρίζει την προφορική παράδοση
• Να εξασφαλίζει πρόσβαση για τους πολίτες σε όλα τα είδη των τοπικών 

πληροφοριών της κοινότητας στην οποία ανήκουν
• Να παρέχει επαρκείς υπηρεσίες πληροφόρησης στις τοπικές επιχειρήσεις, τις 

ενώσεις και τις ενδιαφερόμενες ομάδες
• Να διευκολύνει την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της 

πληροφορικής και τη χρήση των υπολογιστών



ALBION LIBRARY, TORONTO



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδ





Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

«Στόχος της πρωτοβουλίας», αναφέρει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «είναι

να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και τις ευρωπαϊκές

αξίες και να ενδυναμώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από αρχαιολογικούς

χώρους μέχρι μνημεία αρχιτεκτονικής, και από μεσαιωνικά κάστρα μέχρι λαϊκές

παραδόσεις και τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο της

συλλογικής μνήμης και ταυτότητας των Eυρωπαίων πολιτών. Η σημαντική πολυμορφία της

ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί μοναδικό καταλύτη για

ανταλλαγές μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβαθρου».



Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018
Επιμέρους στόχοι

1. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά και διάδοση
αποτελεσμάτων σε ευρύτερο κοινό.

2. Προβολή σημαντικών γεγονότων με συμβολική σημασία για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά
της Ευρώπης

3. Προώθηση της συμβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, με
έμφαση στα παιδιά, στους νέους, τους ηλικιωμένους, τις τοπικές κοινότητες και στο δυσπρόσιτο, μη
τυπικό κοινό

4. Προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής έμπνευσης για τη σύγχρονη δημιουργία και καινοτομία
μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας

5. Προώθηση συνεργειών μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικών πολιτικών
6. Ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών με βάση

τον διαπολιτισμικό διάλογο
7. Ανάπτυξη και διάδοση ειδικών δεξιοτήτων απαραίτητων στην ψηφιακή εποχή
8. Ενίσχυση της πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης και της ψηφιακής, για όλους, ιδίως για τα ΑΜΕΑ
9. Προώθηση συμμετοχικής διακυβέρνησης και διαχείρισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων

(δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών)
10. Ενίσχυση στρατηγικών περιφερειακής/τοπικής ανάπτυξης επικεντρωμένων στην αξιοποίηση της

πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού



FUTURE LIBRARIES ‐ INELI



EUROPEANA ‐ POSTCARDS



EUROPEANA



Η σελίδα Stockholmskällan

Stockholmskällan is a website that enables you to walk in the footsteps of your
predecessors, and to see the traces of history in letters, photos, police reports, maps,
film, music, paintings and tips of literature – all geo‐tagged and marked out on present
day as well as historical maps.

Stockholmskällan is a cooperation between the Stockholm City Museum, the Stockholm
City Archive, the Stockholm City Library and the City of Stockholm Administration of
Education. The aim is to enable digitised historical artefacts to the public in general,
and especially to schools in order to make it easier to use prime sources when teaching
history.



Η σελίδα Stockholmskällan

Θεματικές
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