
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ στο Παγκόσμιο Συνζδριο Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων (IFLA WLIC) 

στην Αθήνα 

 

Με τίτλο «Βιβλιοκικεσ: διάλογοσ για αλλαγι», το Συνζδριο ξεκίνθςε το Σάββατο 24 

Αυγοφςτου και ολοκλθρϊκθκε τθν Παραςκευι 30 Αυγοφςτου 2019. Πρόκειται για το 85ο 

ετιςιο Παγκόςμιο Συνζδριο τθσ Διεκνοφσ Συνομοςπονδίασ Ενϊςεων και Ιδρυμάτων 

Βιβλιοκθκϊν (IFLA), που φζτοσ φιλοξενικθκε ςτθν Ακινα με τθ ςυνδρομι τθσ Ζνωςθσ 

Ελλινων Βιβλιοκθκονόμων και Επιςτθμόνων Πλθροφόρθςθσ και τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ 

τθσ Ελλάδασ και τθ ςυμβολι περιςςότερων από 300 εκελοντϊν. Παίρνοντασ τθ ςκυτάλθ 

από τθν Κουάλα Λουμποφρ για να τθν παραδϊςει ςτο Δουβλίνο, θ ελλθνικι διοργάνωςθ 

μζτρθςε πάνω από 3.600 ςυνζδρουσ - εκπροςϊπουσ βιβλιοκθκϊν κάκε μεγζκουσ και 

είδουσ, που προζρχονταν από 140 και πλζον χϊρεσ. Τα ετιςια ςυνζδρια τθσ IFLA αποτελοφν 

το κορυφαίο γεγονόσ παγκοςμίωσ ςτον χϊρο των βιβλιοκθκϊν, ενϊ, παράλλθλα με αυτά, 

διοργανϊνεται πάντα διεκνισ ζκκεςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο 

του εκάςτοτε ςυνεδρίου.  



Η Βιβλιοκικθ του ΤΕΕ, ωσ μια από τισ ςθμαντικότερεσ τεχνικζσ βιβλιοκικεσ τθσ χϊρασ, δεν 

κα μποροφςε να απουςιάηει. Ήταν εκεί λοιπόν ςτθ λεωφόρο (boulevard) των ελλθνικϊν 

βιβλιοκθκϊν, ανάμεςα ςε άλλεσ βιβλιοκικεσ τθσ χϊρασ.  

  

Τθν τελευταία θμζρα του ςυνεδρίου, ςτισ 29 Αυγοφςτου, θ Βιβλιοκθκονόμοσ υπάλλθλοσ τθσ 

Βιβλιοκικθσ, Βενετία Κόγκου μαηί με τον επιςτθμονικό ςυνεργάτθ, Μθχανολόγο Μθχανικό 

και Βιομθχανικό Σχεδιαςτι, Κϊςτα Μπίςα, παρουςίαςαν τθν ειςιγθςι τουσ ςτθν Ενότθτα 

“Science and Technology Libraries with Reference and Information Services and AV and 

Multimedia”. Η ειςιγθςθ αφοροφςε τθ νζα υπθρεςία που παρζχει πιλοτικά θ Βιβλιοκικθ, 

το «Αναγνωςτιριο Πραγμάτων». Οι ςυνάδελφοι διατφπωςαν τθν άποψθ ότι οι Μθχανικοί 

ζχουν ειδικζσ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ, που δεν μποροφν να καλυφκοφν μόνο μζςω των 

παραδοςιακϊν καναλιϊν πλθροφόρθςθσ, ενϊ μποροφν να «διαβάςουν» τα αντικείμενα 

αντλϊντασ χριςιμεσ για αυτοφσ πλθροφορίεσ. Ανζτρεξαν πίςω ςτθν ιςτορία εξετάηοντασ τισ 

ςυλλογζσ με αντικείμενα ςτθ βιβλιοκικθ του Αριςτοτζλθ, τισ ςυλλογζσ ςτο Μουςείο και τθ 

Βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ, όπου οι επιςτιμονεσ τθσ εποχισ μελετοφςαν μζςα ςτο ειδικό 

εργαςτιριο με τα αςτρονομικά και διάφορα άλλα όργανα τθσ εποχισ, τουσ καλάμουσ με τα 

αξιοπερίεργα (cabinets of curiosities) ςτθν Ευρϊπθ για να καταλιξουν ςτθ μζκοδο του 

Leonardo Da Vinci, ο οποίοσ, μελετϊντασ τα αντικείμενα γφρω του ςχεδίαηε ϊςτε να 

καταλιξει ςε κάποια πρωτότυπθ για τθν εποχι καταςκευι. Στθ ςυνζχεια παρουςίαςαν τθ 

διαδικαςία «ανάγνωςθσ» ενόσ αντικειμζνου, με εργαλεία τθν πρότερθ γνϊςθ (earlier 

knowledge), τθν τυχαία ανακάλυψθ (serendipity) τθ βιωματικι μάκθςθ (experiential 

learning) και τθ ςθμειωτικι (semiotics). Η ειςιγθςθ ολοκλθρϊκθκε με τθν παρουςίαςθ του 

εργαςτθρίου «Αναγνωςτιριο Πραγμάτων» ςτθ Βιβλιοκικθ του ΤΕΕ, υποςτθρίηοντασ ότι δεν 

είναι μια πρόςκετθ υπθρεςία αλλά μπορεί να ενταχκεί ςτισ ςυλλογζσ τθσ όπου ο 



Μθχανικόσ εκτόσ από τθν ζντυπθ πλθροφορία κα μπορεί να «διαβάηει» και αντικείμενα, 

που είτε κα ςχεδιάςει ςτο εργαςτιριο είτε κα τα τυπϊνει τριδιάςτατα ςτον εκτυπωτι.  

 

 Το εργαςτιριο λειτουργεί ςτουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ φςτερα από τθν πολφτιμθ 

ςυνδρομι του Δροσ Λάμπρου Πυργιϊτθ (Μζλουσ τθσ Αντιπροςωπείασ ΤΕΕ), τθσ Κατερίνασ 

Λάμπρου (Αρχιτζκτονοσ Μθχανικοφ) εκ μζρουσ του Fab Lab Athens του ΕΜΠ και του Κϊςτα 

Μπίςα (Μθχανολόγου Μθχανικοφ).  


