2017: ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το 2017 σηματοδοτεί την ιστορική μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθώς το επιβλητικό αναγνωστήριο επί της οδού
Πανεπιστημίου κλείνει τις πόρτες του για το κοινό, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του έργου
που συντελείται στο εσωτερικό του αποκαλύπτεται σταδιακά μέσα από τη νέα “ιστοσελίδα
μετάβασης” στη διεύθυνση transition.nlg.gr.
Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου Σταύρος Ζουμπουλάκης “δεν πρόκειται
για μια απλή μετακόμιση βιβλίων αλλά για επανίδρυση του θεσμού. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος εισέρχεται στην ψηφιακή περίοδο της ιστορίας της. Με πλουσιότερες συλλογές, νέες
υπηρεσίες, άλλο ύφος σχέσης με το κοινό”. Το νέο κτήριο θα παρέχει κατάλληλες συνθήκες και
σύγχρονες υποδομές για τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη
των θησαυρών της. Παράλληλα θα φιλοξενεί ποικίλα προγράμματα για την κατανόηση του
Ελληνισμού και την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση.
Για τους επόμενους μήνες “μία ανθρώπινη αλυσίδα εκατό δημοσίων υπαλλήλων και διακοσίων
εξωτερικών συνεργατών θα εργάζεται νυχθημερόν για την μετάβαση σε μία νέα εποχή” δηλώνει
ο Γενικός Διευθυντής Δρ.Φίλιππος Τσιμπόγλου. Με αφορμή την μετεγκατάσταση
αναπτύσσονται 40 έργα σε πέντε άξονες: την επεξεργασία και την ανάπτυξη των συλλογών, την
αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, τη δημιουργία ενός νέου δανειστικού τμήματος, την
ανάπτυξη κοινού και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Από 1η Ιανουαρίου 2017 οι χώροι του Βαλλιανείου θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για τον
καθαρισμό, την επεξεργασία και τον εγκιβωτισμό 750.000 βιβλίων, αλλά και ως χώροι εργασίας
και εκπαίδευσης για το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μακροπρόθεσμα, εφόσον
υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του διατηρητέου κτηρίου, το Βαλλιάνειο
αναμένεται να φιλοξενήσει ξανά μέρος των συλλογών και να επαναλειτουργήσει ως
αναγνωστήριο, εκθεσιακός χώρος και πύλη ενημέρωσης για της υπηρεσίες της Εθνικής
Βιβλιοθήκης στο κέντρο της πόλης.
Το έργο μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος χρηματοδοτείται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ύψους
5.000.000 ευρώ και από έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κράτους ύψους 5.200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, τα εγκαίνια της Εθνικής Βιβλιοθήκης στις νέες τις
εγκαταστάσεις αναμένονται να πραγματοποιηθούν στα τέλη του 2017.
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