
 

 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο 

στις 26 - 27 Μαΐου και 10 Ιουνίου, με θέμα «Let's Get Ready: Planning Risk 

Mitigation for Cultural Heritage Institutions» και εισηγήτρια την Jeanne Drewes, 

κορυφαία σύμβουλο πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 
επιμελητές συλλογών, διοικητικούς υπαλλήλους και διαχειριστές 
κτιρίων/εγκαταστάσεων φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως Βιβλιοθήκες, 
Αρχεία και Μουσεία. 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει διαλέξεις αλλά και ενεργή συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων. Σκοπός του είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις αρχές 
διαχείρισης κινδύνων και τη διαδικασία διεξαγωγής «αξιολόγησης κινδύνου» στο 
ίδρυμά τους, να εκτιμήσουν τη σημασία της πρόληψης ενδεχόμενων κινδύνων και 
να κατανοήσουν τα βήματα ώστε αυτή να επιτευχθεί και να μπορούν να λάβουν 
μέτρα ώστε οι κίνδυνοι να μετριαστούν, μέσω βραχυπρόσθεσμων, μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων ενεργειών, με στόχο ένα ασφαλέστερο οργανισμό για τις 
συλλογές, το προσωπικό και το κοινό. Με τη βοήθεια μελέτης περιπτώσεων 
καταστροφών, μεγάλων και μικρών, θα αναδειχθούν δημιουργικές λύσεις για τη 
μείωση του κινδύνου, μέσω της πρόληψης και του προσχεδιασμού. Στόχος είναι 
κάθε ίδρυμα, ανεξαρτήτου μεγέθους, να ωφεληθεί θέτοντας τις βάσεις για την 
στρατηγική και τον σχεδιασμό ανταπόκρισης αναπόφευκτων καταστροφών.  

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  26-27/5/2022 | 10/6/2022   

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να δεσμευτούν για τη 

συμμετοχή τους στις τρεις ημέρες του σεμιναρίου. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά 

Κόστος: Το κόστος συμμετοχής θα καλυφθεί από την Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος 

Προθεσμία Εγγραφής: Λόγω περιορισμού στον αριθμό θέσεων θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει εγγραφή μέχρι 

στις 17/5/2022 στον ακόλουθο σύνδεσμο  

https://bit.ly/3yKBLOz   
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Σύντομο Βιογραφικό της εισηγήτριας 

Η Jeanne Drewes είναι μία διεθνώς 

αναγνωρισμένη σύμβουλος πολιτιστικής 

κληρονομιάς με πολυετή εμπειρία στην 

πρόληψη και την αποκατάσταση κινδύνου 

και καταστροφών. Από το 2006 έως το 

2019, διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος 

«Binding and Collections Care / 

Preservation Directorate» στην Βιβλιοθήκη 

του Κογκρέσου (Library of Congress) στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Επί σαράντα χρόνια, 

διδάσκει σε σεμινάρια διαχείρισης 

κινδύνου, και ετοιμότητας για 

αντιμετώπιση καταστροφών  σε ιδρύματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω εθνικών 

και διεθνών οργανισμών. Επιπλέον, έχει 

δημοσιεύσει εγχειρίδια, άρθρα και 

παρουσιάσεις στον τομέα αυτό. Συνεχίζει να λαμβάνει μέρος σε εθνικές όσο και 

διεθνείς ενώσεις πολιτιστικής κληρονομιάς και παραμένει ενεργή στις εθνικές 

ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών και στην εκπαίδευση μέσω της ιδιότητας της 

ως μέλους της AIC CERT. Σε διεθνές επίπεδο συνεχίζει τη διδασκαλία και τη 

συμβουλευτική σε θέματα αποκατάστασης καταστροφών μέσω της IFLA, του ICOM 

και σεμιναρίων σε φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 2017 έλαβε το «Ross 

Atkinson Lifetime Achievement Award», ενώ είναι εταίρος του American Institute for 

Conservation of Historic and Artistic Works (FAIC). 

 

 


