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... Първия ден преди не-конференцията нашата интернационална група посети
Общинската библиотека в Илиополи, за да видим новооткритата медийна лаборатория –
проект, реализиран в няколко гръцки библиотеки от програмата „Библиотеки на
бъдещето“. Всички бяхме единодушни, че проектът е от изключително значение за
общността. Подобно техническо оборудване е мечта за всяка една библиотека, за да е
модерна, полезна за ползвателите и посещавана. Колкото и да завиждахме на гръцките
колеги, взехме със себе си само идеи и снимки за спомен. От последвалото посещение в
информационния център, който се намира непосредствено до строителната площадка
на новата сграда на гръцката Национална библиотека, можахме да се уверим, че
гръцките библиотеки имат изключителна подкрепа в лицето на частната Фондация
„Ставрос Ниаркос“. Същата фондация е изключителен донор на неправителствената
организация „Библиотеки на бъдещето“ (Future Library).
Фондацията се стреми към развитие на устой чива мрежа от държавни и общински
библиотеки в цяла Гърция, които ще бъдат свързани с Националната библиотека на
Гърция, когато се премести в новата си сграда. Целта е да се засили значението на
библиотеките за знанието, иновациите и ученето.
Програмата на двудневния форум с 55 участници от Гърция, Европа и Египет го
доказа. Темите бяха разнообразни – модерни библиотечни сгради, насочени към
удобството на потребителя, електронни книги, дигитализация, технологии, идеи и
творчество. Творчество, което стимулира библиотекарите да мислят, да искат, да
търсят и дават всичко от себе си, за да предлагат нови услуги – за всеки. Освен всичко
друго организаторите на не-конференцията ни демонстрираха в реална среда как се
работи с доброволци. За всички събития, формални и неформални, бяха осигурени
около петдесетина отзвчиви и добре подготвени млади хора, които организираха,
насочваха и помагаха, а усмивките не слизаха от лицата им...
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