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Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζουν
την εξαιρετική τους συνεργασία και αυτή τη φορά συναντιούνται στη
Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της 18ης ΔΕΒ Θεσσαλονίκης η Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος συμμετέχει με δικό της περίπτερο παρουσιάζοντας τόσο τα
εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και τιςψηφιακές υπηρεσίες της.
Δύο μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΒΕ ειδικά σχεδιασμένα για
μικρούς και μεγάλους επισκέπτες ξεκίνησαν τη διετία 2020-2021. Τα
προγράμματα Αριθμός Φύλλου [1821] και ΑλλάΖΩ Σελίδα...επιστροφή ←στη
βιβλιοθήκη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δράσεις δημιουργικής γραφής,
εικαστικών, τέχνης, μουσικής, φυσικής, μαθηματικών, φωτογραφίας και στόχο
έχουν την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, η οποία προάγει την παιδεία, την
έρευνα και την πολιτιστική δημιουργία στη χώρα.
Μαθητές από όλες τις βαθμίδες, παιδιά και οικογένειες, ενήλικες και ειδικές
ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις συλλογές και τα αρχεία της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος μέσα από τη συμμετοχή τους σε
δημιουργικές δράσεις, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν στο κοινό.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αριθμός Φύλλου 1821 αποσπάσματα από
έντυπα μέσα της εποχής, σπάνια έγγραφα και χειρόγραφα από τις ειδικές
συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αξιοποιούνται δημιουργικά με
στόχο την ανάδειξη και τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑλλάΖΩ Σελίδα…επιστροφή ← στη βιβλιοθήκη
αγγίζει θέματα όπως η δικαιοσύνη, η οικονομική ανισότητα, το προσφυγικό, με
επίκεντρο, όπως πάντα, το βιβλίο.
Εργαστήρια αυτών των δυο προγραμμάτων θα υλοποιηθούν στην 18η ΔΕΒΘ
από στελέχη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των μελών του Δικτύου
Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ). Τέλος,θα παρουσιαστεί η Υπηρεσία Ενιαίας
Αναζήτησης μέσω της οποίας διατίθεται στους ερευνητές και το κοινό το
σύνολο των ψηφιακών συλλογών και οι συλλογές ηλεκτρονικών τεκμηρίων, με
περισσότερα από 300 εκατομμύρια ηλεκτρονικά τεκμήρια (άρθρα, βιβλία,
κεφάλαια, βάσεις δεδομένων).Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των
συλλογών και των υπηρεσιών της ΕΒΕ είναι η ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της
Υπηρεσίας Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών (https://register.nlg.gr).
Η ΕΒΕ, με πολλή χαρά, θα υποδεχτεί παιδιά και ενήλικες στο περίπτερό της.

