Μζγαρα, 9 Ιανουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εθνικη Βιβλιοθηκη τησ Ελλάδοσ ευχαριςτεί το Δήμαρχο Μεγαρζων
κ. Γρηγόρη Σταμοφλη, για την δωρεά Βιβλίων
για την Ιςτορία και Λαογραφία των Μεγάρων
τισ αρχζσ του περαςμζνου Δεκζμβρθ θ Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ
ηιτθςε με ςχετικό ζγγραφο προσ το Διμο Μεγαρζων τθ βοικεια με δωρεά βιβλίων
για τισ ανάγκεσ του νεοςφςτατου δανειςτικοφ τμιματοσ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ, που
λειτουργεί ςτο Ιδρυμα ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΧΟ.
Σο ζγγραφο αυτό απευκφνκθκε ςτο Γραφείο Δθμοςίων χζςεων του Διμου
κι αναφζρει:
« Αξιότιμε κε Διμαρχε,
ςτθν προςπάκειά μασ θ Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ (ΕΒΕ) να αναδείξει
βιβλιογραφικά τον ιδιαίτερο πολιτιςμό και τθν ιςτορία κάκε περιοχισ τθσ Πατρίδασ
μασ, πολφ περιςςότερο όλων όςοι βρίςκονται εντόσ τθσ Αττικισ, ηθτοφμε τθ
βοικεια-δωρεά ςασ, για να εντάξουμε ςτθν ςυλλογι μασ, ςτο νεοδθμιοφργθτο
Δανειςτικό Σμιμα-Σοπικι Ιςτορία, εκδόςεισ ςυγγραφζων και φορζων πολιτιςμοφ,
που διακζτετε, είτε μπορείτε να εξεφρετε, και αφοροφν ςτθν ιςτορία και ςτον
πολιτιςμό των Μεγάρων, κακώσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τουσ.
τόχοσ μασ ςτακερόσ να καταςτεί ο τομζασ τθσ Σοπικισ Ιςτορίασ του
Δανειςτικοφ Σμιματοσ τθσ ΕΒΕ-ςτον πολυςφχναςτο νζο τθσ χώρο, ςτο Κζντρο
Πολιτιςμοφ Ίδρυμα τ. Νιάρχοσ- πόλοσ ζλξθσ του πολυπλθκοφσ αναγνωςτικοφ μασ
κοινοφ, ώςτε ο πολιτιςμόσ όλων των Σόπων που ζδραςε ο Ελλθνιςμόσ, μικρών και
μεγάλων, όχι μόνο να γίνει γνωςτόσ αλλά και να "αγαπθκεί"!»
Σο Γραφείο Επικοινωνίασ του Διμου Μεγαρζων χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ
ςυγκζντρωςε τα ςχετικά βιβλία, που ζχουν ςχζςθ με τθν ιςτορία και τθ λαογραφία
του τόπου μασ και τα ζςτειλε ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ.
Ο Γενικόσ Διευθυντήσ τησ Εθνικήσ Βιβλιοθήκησ τησ Ελλάδοσ Δρ κ Φίλιπποσ
Τςιμπόγλου με νζο ζγγραφό του (9616/17 Δεκεμβρίου 2018) απζςτειλε ςτο
Δήμαρχο Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη την παρακάτω Ευχαριςτήρια επιςτολή:
« Κφριε Διμαρχε, θ Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδοσ (ΕΒΕ) κι εγώ προςωπικά
ςασ ευχαριςτοφμε κερμά, όπωσ και το Γραφείο Σφπου & Δθμοςίων χζςεων του
Διμου ςασ, για τθν πολφτιμι δωρεά ςασ (35 Σίτλοι & 62 τεκμιρια), θ οποία αφοφ
καταλογογραφθκεί, κα αποτελζςει εξαιρετικισ ςθμαςίασ υλικό του Δανειςτικοφ
μασ Σμιματοσ ςτον τομζα τθσ Σοπικισ Ιςτορίασ.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον ςυμβάλλουμε όλοι μασ ςτθ βιβλιογραφικι προβολι
τθσ Ιςτορίασ των τοπικοτιτων τθσ πατρίδασ μασ και ςτθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικών και τθσ πολυμορφίασ τουσ.

τόχοσ μασ ςτακερόσ να καταςτεί ο τομζασ τθσ Σοπικισ Ιςτορίασ του
Δανειςτικοφ Σμιματοσ τθσ ΕΒΕ πόλοσ ζλξθσ του αναγνωςτικοφ μασ κοινοφ, ώςτε ο
πολιτιςμόσ όλων των τόπων τθσ πατρίδοσ μασ, μικρών και μεγάλων, όχι μόνο να
γίνει γνωςτόσ αλλά και να “αγαπθκεί”.
Να είςτε λοιπόν, κακ’ όλα βζβαιοι ότι με τθν προςφορά ςασ αυτι ςτζκεςτε
ςθμαντικοί αρωγοί ςτθν προςπάκεια που ςυςτθματικά καταβάλλουμε με ςκοπό τον
εμπλουτιςμό τθσε Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ με νζουσ, δυςεφρετουσ και
πολφτιμουσ για τθν Σοπικι Ιςτορία τίτλουσ.»
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων Σχζςεων

