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Το ηλεκτρονικό φύλλο Ειδήσεις Φιλοβίβλων θα κυκλοφορεί ανά δεκαπενθήμερο
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και σκοπό έχει να κοινοποιεί τις δράσεις
και τα μελλοντικά σχέδιά μας στον κόσμο των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Ενδεικτικά αναφέρουμε την
ενημέρωση για νέα λήμματα και εικονογραφικά τεκμήρια
που προστίθενται στον ιστότοπο «Περί Βιβλιοθηκών»,
τα οποία είναι καρπός μακροχρόνιας έρευνας σχετικής
Εκδοτικό
με την καταγραφή και την περιγραφή των βιβλιοθηκών,
σκεπτικό
θρησκευτικών και κοσμικών, πρωτίστως σε Ελλάδα και
Κύπρο αλλά και διεθνώς.
Το φύλλο αυτό θα προβάλλει επίσης αλλά και θα προωθεί περαιτέρω την
έρευνα γύρω από θέματα που σχετίζονται με τη φιλολογία και εν γένει με τις
ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ θα δημοσιεύονται ανταποκρίσεις από συνεργάτες
μας σε διάφορες χώρες, όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Αίγυπτος,
οι ΗΠΑ και η Κίνα.
Άλλα θέματα που θα παρουσιαστούν στα προσεχή τεύχη είναι οι διάφορες
συνεργασίες, όπως λόγου χάρη με το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου στην Κύπρο και
η συνεργασία του «Περί Βιβλιοθηκών» με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα
Αρσάκεια Σχολεία στην Ελλάδα και τα Τίρανα της Αλβανίας.
Οι Ειδήσεις Φιλοβίβλων θα λειτουργήσουν ως ηλεκτρονικός ταχυδρόμος χωρίς
σύνορα, προάγοντας διαδραστικά τη γνώση και τις ανθρώπινες αξίες που
θησαυρίζονται στα παντός είδους βιβλία.

EYH ΣΑΧΙΝΗ
Κ. ΣΠ. ΣΤΑΪΚΟΣ

Κηπος Φιλοβίβλων

Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ του «Περί Βιβλιοθηκών» και της
μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κήπος Φιλοβίβλων»
βρίσκεται στη διεύθυνση Μουρούζη 12. Εκεί έζησε η
οικογένεια Ελένης Θεολόγη και Κωνσταντίνου
Θ. Δημαρά και εκεί βρίσκονταν επίσης το
γραφείο και η βιβλιοθήκη του σπουδαίου
νεοελληνιστή. Στις φωτογραφίες, η πρόσοψη
της κατοικίας του Ιωάννου Θεολόγη, η οποία
ανεγέρθηκε το 1928 στο οικόπεδο όπου ήταν
χτισμένη η κατοικία του Ιωάννου Π. Κοκκώνη
(1795–1864), διευθυντή Διδασκαλείου επί
Όθωνα, ορισμένοι εσωτερικοί χώροι και
ο Κ.Θ. Δημαράς στο γραφείο του.

Χαιρετισμός του Θ.Π. Τάσιου
Αν ο Μαλαρμέ είχε δίκιο, κι ενα μικρό (έστω) μέρος του
κόσμου καταλήγει σ’ ενα βιβλίο, η ιδεωδέστερη θέση για να
διαβαστεί και να καρποφορήσει θα είναι ένας κήπος —κάτι
ξέραν κι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με τους «Κήπους» των.
Καθώς μάλιστα και ο Άλδος Μανούτιος μας διαβεβαίωνε πως
«το βιβλίο είναι όπλο, μέσα σε εποχές ταραγμένες», σπεύδω
να χαιρετίσω την ίδρυση του καταφυγίου του «Κήπου των
Φιλοβίβλων»— κι είθε να χωρέσει τον κόσμον όλο…

Από την εκδήλωση
Ο κ. Προκόπιος Παυλόπουλος στην ομιλία του αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία του βιβλίου και των
βιβλιοθηκών και στη σημασία και τη μοναδικότητα
της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας «Περί Βιβλιοθηκών».
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

Προκόπιος Παυλόπουλος,
τέως Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας.

2

«Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, και που κάποιοι
πίστευαν ότι είναι το τέλος του βιβλίου, το εγχείρημα Περί Βιβλιοθηκών με παγκόσμια απήχηση
δίνει μια ηχηρή απάντηση ότι, εάν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία σωστά, όπως αρμόζει στο
ανθρώπινο πνεύμα, ίσα ίσα μια άλλη εποχή του
βιβλίου τώρα αρχίζει, ώστε να είναι κτήμα εσαεί
μάλλον και κτήμα όλων, με τη νέα του μορφή,
αλλά πάντως με την έννοια του βιβλίου και της
βιβλιοθήκης. Ας μην ξεχνάμε ότι η άνοιξη και η
ανατολή ταυτόχρονα του πνεύματος στην Αρχαία Ελλάδα ξεκινάει μέσα από τις αίθουσες των
βιβλιοθηκών».

Χαιρετισμός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ
Σπάνια ένα όνειρο που έγινε πραγματικό πάθος έδωσε ένα τόσο πολύτιμο έργο.
Μιλώ βέβαια για τα πονήματα του Κώστα Στάικου, τα σχετικά με την ιστορία του
βιβλίου και των ανά τον κόσμο βιβλιοθηκών. Θαυμασμό απαιτεί η ευρύτητα της
γνώσης του Αρχιτέκτονα Στάικου, για ένα αντικείμενο που μπορεί να θεωρηθεί
άσχετο από την ειδικότητά του.
Ας θυμηθούμε όμως τον Μπόρχες και τη σημασία που έδινε στην κιβωτό του
πολιτισμού, την βιβλιοθήκη. Σίγουρα θα ήταν ένας από τους κηπουρούς του Κήπου
Βιβλίων του Κώστα Στάικου, αν ήταν ακόμη μεταξύ μας.

του «Περί Βιβλιοθηκών»
H κα Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στο πόσο
συνέβαλαν οι βιβλιοθήκες στην καταγραφή της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού και στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που διευρύνουν τον ρόλο τους. Μίλησε επίσης για τις δράσεις του «Κήπου Φιλοβίβλων»
και για τις διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσονται
το τελευταίο διάστημα. Αναφερόμενη στη συνεργασία του «Κήπου Φιλοβίβλων» με το ΕΚΤ σημείωσε:
«Ο Περί Βιβλιοθηκών ιστότοπος είναι μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια σπουδαίων συλλογών και
προσωπικοτήτων από τον χώρο του βιβλίου, που
συνδέονται με όλες τις βιβλιοθήκες της Δύσης και
την Ανατολής, τους δημιουργούς και φύλακες της
γνώσης. Το υλικό είναι μια καταπληκτική συλλογή, είναι εικονογραφικό υλικό, είναι τεκμηριωμένες πληροφορίες. Η συνεργασία του Κήπου Φιλοβίβλων με το ΕΚΤ είναι κομβικής σημασίας και
για την ανάδειξη του περιεχομένου αλλά και για
την προσβασιμότητα σε αυτό».

Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του «Δικτύου»,
πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ για το μέλλον
του κοινωνικού κράτους, πρώην Επίτροπος ΕΕ,
πρώην υπουργός.
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

«ΠΕΡΊ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ»
στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ

απο τα

Ανθη του Κηπου

Παράταση δόθηκε στην έκθεση «Περί Βιβλιοθηκών», με χαρακτικά, φωτογραφίες και ιστορικές εκδόσεις, η οποία φιλοξενείται στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»
ΕΚΘΕΣΗ
μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2022. Πρόκειται για σπάνια και
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
αντιπροσωπευτικά δείγματα από το υλικό του ιστότοπου «Περί
Έκθεση με σπάνια και αντιπροσωπευτικά δείγματα
από το υλικό της Φωτοθήκης του ιστότοπου
Βιβλιοθηκών - aboutlibraries.gr». Τα εγκαίνια της έκθεσης
ΠΕΡΊ
πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 29/09 – 14/10/2022
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤ. – ΠΑΡ. 10:00 – 14:00
που διοργάνωσαν η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κήπος
www.aboutlibraries.gr
Φιλοβίβλων» και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & ΗλεκτροΜια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια
για τον κόσμο των βιβλιοθηκών
νικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ.
από την αρχαιότητα έως σήμερα
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κα Άννα
Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του «Δικτύου», πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ για το μέλλον του κοινωνικού κράτους, πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην υπουργός, η κα Εύη Σαχίνη,
διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και ο κ. Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, ιδρυτής και εκπρόσωπος του «Κήπου Φιλοβίβλων».
Στην εκδήλωση, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος
της ΕΣΗΕΑ κα Μαρία Αντωνιάδου, παρευρέθηκαν ο καθηγητής
και πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, ο πρώην διευθυντής εταιρικών υποθέσεων, επικοινωνίας και υπευθυνότητας του Ομίλου Interamerican κ. Γιάννης
Ρούντος και πολλοί επίσημοι καλεσμένοι και φίλοι του βιβλίου.
Σκοπός της έκθεσης, πέραν της ανάδειξης του «Περί Βιβλιο
θηκών - aboutlibraries.gr» και της επίσημης παρουσίασης του «Κήπου Φιλοβίβλων», είναι να γνωρίσουν, τόσο το ευρύτερο κοινό όσο
και οι ειδικοί, τη μέθοδο που ακολουθείται για τον εμπλουτισμό
και την οργάνωση της ψηφιακής αυτής εγκυκλοπαίδειας. Έτσι, σε
δεκαέξι προθήκες παρουσιάζεται μοναδικό εικονογραφικό υλικό
από τη συλλογή της Φωτοθήκης του ιστότοπου www.aboutlibraries.gr, όπου απεικονίζονται ιστορικές
βιβλιοθήκες από τη Βυζαντινή εποχή, την ιταλική Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό, αλλά και στοχαστές, Έλληνες και Ευρωπαίοι κυρίως, στον χώρο της βιβλιοθήκης τους ή συντροφιά με τα βιβλία τους.
Ο δίγλωσσος κατάλογος της έκθεσης (ελληνικά και αγγλικά) διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και φιλοδοξεί να φτάσει σε όλες τις βιβλιοθήκες διεθνώς, να προκαλέσει εικαστικά ερεθίσματα και να προωθήσει ευρύτερη διαδικτυακή συζήτηση πάνω σε θέματα γνώσης.
Η έκθεση «Περί Βιβλιοθηκών - aboutlibraries.gr» είναι ανοικτή για το κοινό στον χώρο της Βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» (Ακαδημίας 20 & Βουκουρεστίου, 2ος όροφος)
μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2022 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-14.00).
Κηπος Φιλοβιβλων

Τα μέλη του «Κήπου Φιλοβίβλων» και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ευχαριστούν την ΕΣΗΕΑ και το Μορφωτικό Ίδρυμα για την ευγενή παραχώρηση
του εκθεσιακού χώρου της Βιβλιοθήκης «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» και ιδίως την Πρόεδρο της
ΕΣΗΕΑ την κα Μαρία Αντωνιάδου για την εμπιστοσύνη και την στήριξή της στο έργο μας.
Σ ΤΟ Ε ΠΟΜ Ε ΝΟ Τ Ε Υ ΧΟΣ

Ειδήσεις Φιλοβίβλων

η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια «Περί Βιβλιοθηκών» περνάει στην Εκπαίδευση
με πιλοτική εφαρμογή στα Αρσάκεια Σχολεία
 συνεργασία με το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου για την έρευνα και την καταγραφή
των βιβλιοθηκών στην Κύπρο και άλλες πολιτιστικές δράσεις
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Ο Ιωακείμ Καμεράριος ο Πρεσβύτερος
(Joachim Camerarius).
Χαρακτικό, 16ος/17ος αιώνας.
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ΠΕΡΊ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΏΝ
www.aboutlibraries.gr

Χρήσιμες διευθύνσεις
Περί Βιβλιοθηκών - aboutlibraries.gr
http://www.aboutlibraries.gr
Κήπος Φιλοβίβλων
https://www.aboutlibraries.gr/libraries/kipos.jsp
Ο κατάλογος της έκθεσης «Περί Βιβλιοθηκών»
https://www.aboutlibraries.gr/libraries/htmlDocs/exhibition_catalogue_2022.pdf
To βίντεο της εκδήλωσης «Περί Βιβλιοθηκών»
https://www.youtube.com/watch?v=5gfgENlTAFk
Facebook Event Έκθεση «Περί Βιβλιοθηκών»
(ΕΣΗΕΑ, 29/09-25/11/2022)
https://www.facebook.com/events/633096551645046

Επικοινωνήστε μαζί μας
EΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΕΚΤ)
Ζεφύρου 56, 17564 Παλαιό Φάληρο
aboutlibraries@ekt.gr | www.ekt.gr
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