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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά με τη 
διοίκηση και την οργάνωση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και την ποικι-
λόμορφη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης σ' αυτές με αναφορά 
στις εξελίξεις των έργων του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παρουσιά-
στηκαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
του έντυπου και ψηφιακού υλικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και για 
την πληρέστερη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της ακαδημαϊκής και 
της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, που εργάζεται σήμερα σε ένα ε-
ξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον. Η εκτίμηση ότι οι συνθήκες της εκπαί-
δευσης και της έρευνας παγκοσμίως αλλάζουν δραματικά με την ενσωμά-
τωση της νέας τεχνολογίας (και ιδιαίτερα του Διαδικτύου) και συγκλίνουν 
προς την "αυτοκατευθυνόμενη" και "δια βίου" μάθηση υπήρξε καθοριστικό 
πλαίσιο των παρουσιάσεων του Συνεδρίου. 

Παρουσιάστηκαν αξιόλογα παραδείγματα σύγχρονων πρακτικών διοίκησης 
και διαχείρισης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η συλλογή και α-
ξιοποίηση στατιστικών στοιχείων από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, η αξιο-
λόγηση της συλλογής περιοδικών και η εκλογίκευση της ανάπτυξης της σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο, ο σχεδιασμός και η οργάνωση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης χρηστών και προσωπικού, η χάραξη πολιτικής, η οικονομική 
διαχείριση των δικτύων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών κλπ. 

Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στη λειτουργία 
και την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών συζητήθηκαν εκτενώς. Παρουσιάστηκαν 
εισηγήσεις σχετικά με νέες ειδικότητες προσωπικού βιβλιοθήκης, που απαιτεί 
η τεχνολογία (π.χ. Βιβλιοθηκάριοι Συστημάτων), με την αυτοματοποίηση 
υπηρεσιών συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθηκών, το ρόλο του Διαδικτύου και 
γενικότερα των ψηφιακών βιβλιοθηκών στην εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας. 

Οι εργασίες ήταν σαφώς προσανατολισμένες στα μεγάλα έργα του ΕΠΕΑ-
ΕΚ, εξαιτίας των οποίων οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας αντιμετω-
πίζουν σοβαρές και πρωτόγνωρες διοικητικές και οικονομικές προκλήσεις. 
Οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες απολαμβάνουν μέσα από τα έργα 
του ΕΠΕΑΕΚ γενναιόδωρη χρηματοδότηση και εμπλουτίζονται σταδιακά 
με τον πιο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Εντούτοις, διαπιστώνονται 
ελλείψεις, καθυστερήσεις και γενικά δυσλειτουργία στην υλοποίηση πολλών 
έργων, γεγονός που συνολικά αποδίδεται στα ακανθώδη διοικητικά και θε-
σμικά προβλήματα. 

Ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
αλλά και για την ομαλή πορεία των έργων, που περιγράφηκε εύστοχα στο 
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Συνέδριο, είναι επίσης η εμπλοκή στις σχέσεις μεταξύ της διοίκησης των ΑΕΙ 
και ΤΕΙ και των βιβλιοθηκών τους. Τα παραπάνω προβλήματα, αν δεν 
επιλυθούν στην κατεύθυνση που περιγράφηκε στο Συνέδριο, εκφράστηκε η 
ανησυχία ότι θα υποσκάψουν τη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
και μετά το πέρας των χρηματοδοτήσεων. 
 
Η εμπειρία από τις βιβλιοθήκες των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων πανεπι-
στημίων σε παρόμοια ζητήματα, η οποία μεταφέρθηκε από τους ξένους ομι-
λητές και οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις των ελλήνων συναδέλφων σύγκλιναν 
προς την ίδια κατεύθυνση. Ότι δηλαδή ουσιαστική προϋπόθεση για τον εκ-
συγχρονισμό των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αποτελεί η ριζική 
αλλαγή του τρόπου διαχείρισης και διοίκησης τους σε συνδυασμό με τη νο-
μοθετική κατοχύρωση τους στα πλαίσια των υπό έγκριση οργανισμών των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 
 
Η εφαρμογή των αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ, προσαρμοσμένη στις 
ειδικές συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας, και η υγιής συνεργασία των 
μελών ΔΕΠ με το προσωπικό των βιβλιοθηκών υποστηρίχθηκε ότι προσφέρει 
τη δυνατότητα απεγκλωβισμού από τη σημερινή κρίση. Αν δεν προχωρήσουν 
παράλληλα οι εκκρεμείς θεσμικές αλλαγές, η διοικητική αναδιάρθρωση και η 
στελέχωση των βιβλιοθηκών, ενόσω υπάρχουν ευνοϊκές οικονομικές 
συνθήκες, μετά τη λήξη των έργων προβλέπεται ότι τα προβλήματα θα 
διογκωθούν. 
 
Τότε τα εργαλεία της τεχνολογίας κινδυνεύουν να μείνουν αναξιοποίητα και 
οι νέες υπηρεσίες ενδεχομένως να μειωθούν, εφόσον το προσωπικό θα συρ-
ρικνωθεί πάλι και η διοικητική δομή δεν θα τις διευκολύνει. Πολλοί επιμορ-
φωμένοι βιβλιοθηκάριοι θα μείνουν άνεργοι και στις επαυξημένες πλέον 
απαιτήσεις των χρηστών και των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών για πληρο-
φόρηση, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα αδυνατούν να ανταποκριθούν. Τα 
αρνητικά αυτά αποτελέσματα θα επηρεάσουν και άλλες ακαδημαϊκές δρα-
στηριότητες, όπως τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τη διασύνδεση 
της έρευνας με την παραγωγή κλπ. 
 
Ειδικότερα στο 6ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών οι εισηγήσεις και οι 
συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα σε εκπροσώπους όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, οδήγησαν στα παρακάτω συμπεράσματα και τις 
αποφάσεις. 
 
1.    Απαιτείται συνεργασία και λήψη γενναίων αποφάσεων από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας ως φορέα 
της κρατικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την πληροφόρηση, τις 
διοικήσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίες εποπτεύουν επί σειρά ετών τη 
διαχείριση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τους βιβλιοθηκάριους, 
που τις υπηρετούν καθημερινά και έρχονται σε επαφή με τους χρήστες. 
Όλοι οι παραπάνω φορείς, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, ευθύνονται 
για τη σημερινή κακή κατάσταση των βιβλιοθηκών, όπως επίσης και για 
τα προβλήματα στην εκτέλεση των έργων του ευρωπαϊκού επιχειρησια-
κού προγράμματος. 
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2.     Τα έργα του ΕΠΕΑΕΚ αποτελούν σταθμό για τον τεχνολογικό εκσυγ-

χρονισμό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και την ανάπτυξη νέων υπη-
ρεσιών πληροφόρησης, μέσα από την ηλεκτρονική δικτύωση και την 
πολύμορφη συνεργασία των βιβλιοθηκών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διοικητική δομή των βιβλιο-
θηκών δημιουργεί νέες συνθήκες και πρωτοφανή ζητήματα, όπως νέες 
ειδικότητες επαγγελματιών, συνεργατικό μάνατζμεντ, οικονομική δια-
χείριση υπηρεσιών κλπ. 

 
3.     Η πορεία των παραπάνω έργων κατέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο 

την ανάγκη αναθεώρησης της έως τώρα διοικητικής και διαχειρι-
στικής πρακτικής, που αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για ανάπτυξη. 
Η εποπτεία και η διαχείριση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών -επί χρόνια 
παράλληλη προς την εκπαιδευτική διαδικασία αρμοδιότητα των μελών 
ΔΕΠ- πρέπει να αντικατασταθεί από σύγχρονα διοικητικά μοντέλα στη-
ριγμένα στους διεθνείς κανόνες μάνατζμεντ και τις αρχές των επιστημών 
της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης. Μόνον έτσι θα είναι απο-
δοτική η λειτουργία τους και θα εξυπηρετήσουν τις πληροφοριακές ανά-
γκες της ακαδημαϊκής κοινότητας στο σημερινό ανταγωνιστικό περι-
βάλλον της πληροφόρησης. 

 
4.     Απαραίτητη, ως εκ τούτου, είναι η ίδρυση των οργανισμών των ακα-

δημαϊκών βιβλιοθηκών και η έγκριση των κανονισμών λειτουργίας 
        τους στα πλαίσια των οργανισμών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, έτσι ώστε να υπάρ-

χει στρατηγικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος σ' αυτόν του υπερκείμενου 
φορέα, σαφής πολιτική βιβλιοθήκης για την πληροφόρηση, όργανα 
διοίκησης με καθορισμένες αρμοδιότητες και λεπτομερής περιγραφή 
διαδικασιών. Οι κανονισμοί λειτουργίας και οι οργανισμοί θα πρέπει ο-
πωσδήποτε να αποκτήσουν νομική υπόσταση. Η σχέση και η ομαλή συ-
νεργασία με άλλες μονάδες και υπηρεσίες του ακαδημαϊκού ιδρύμα-
τος, όπως το υπολογιστικό κέντρο, το γραφείο διασύνδεσης κλπ. πρέπει 
να προβλέπεται με σαφήνεια. 

 
5.     Τα ιδιαίτερα προβλήματα και οι προοπτικές των ακαδημαϊκών βιβλιο-

θηκών, οι οποίες έγιναν φανερές μέσα από την υλοποίηση των έργων του 
Β' ΚΠΣ αλλά και από το μέγεθος της διοργάνωσης και της συμμετοχής 
του Συνεδρίου, προκάλεσαν για άλλη μια φορά έντονες συζητήσεις 
σχετικά με την ανάγκη σύστασης ενός επιστημονικού οργάνου, μιας 
Ένωσης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Σκοπός του θα είναι να προάγει 
την ακαδημαϊκή βιβλιοθηκονομία στην Ελλάδα, να χαράσσει πολιτική, 
να συντονίζει τη συνεργασία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και να 
εκπροσωπεί τις βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης απέναντι στο ΥΠΕΠΘ και άλλους αρμόδιους φορείς για θέ-
ματα πληροφόρησης. 

6.    Η προοπτική των δικτύων ή κοινοπραξιών (consortia) ακαδημαϊκών βι-
βλιοθηκών κατά τα πρότυπα του εξωτερικού, που εντάσσεται και στην 
υπό εξέλιξη Οριζόντια Δράση του ΕΠΕΑΕΚ για τις βιβλιοθήκες, θέτει 
νέα ζητήματα διοίκησης και λειτουργίας. Αυτά σχετίζονται με την επί- 
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δράση των δικτύων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην πολιτική 
και τις λειτουργίες των βιβλιοθηκών-μελών καθώς και με τη θεσμο-
θέτηση της συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την καθιέρωση 
εθνικών προτύπων για την επεξεργασία του υλικού, την εθνική πολιτική 
ανάπτυξης των συλλογών βιβλίων και περιοδικών, κλπ. 
 

7.    Η υλοποίηση των έργων δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τυπική 
και ουσιαστική εμπλοκή των βιβλιοθηκών, ως οργανισμών. Η ε-
μπλοκή αυτή πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια στον εσωτερικό κα-
νονισμό κάθε ιδρύματος. Η πρακτική πολλών ιδρυμάτων να μειώσουν το 
ρόλο των βιβλιοθηκών στην εκτέλεση των έργων είχε πολύ δυσάρεστες 
συνέπειες, που θα φανούν καλύτερα στο άμεσο μέλλον. Καίρια ζητήματα 
όπως η αναδρομική καταλογογράφηση του υλικού, η εκπαίδευση του 
προσωπικού, ο σχεδιασμός και η οικονομική διαχείριση των νέων 
υπηρεσιών κλπ. επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν σε στενή συνεργασία 
με τον άμεσα ενδιαφερόμενο πόλο, τη βιβλιοθήκη. Σ' αυτήν υπάρχει όχι 
μόνο η βιβλιοθηκονομική γνώση και εμπειρία αλλά και η εξοικείωση με 
τις ιδιαιτερότητες και την κουλτούρα του ιδρύματος. Η χρήση "ειδικών" 
εξωτερικών συμβούλων για επιμέρους τεχνικά προβλήματα είναι 
αποδεκτή, πάντα όμως σε συνεννόηση με τη βιβλιοθήκη. 

 
8.    Η ταχεία εκτέλεση των έργων μέσα από την εύρυθμη απορρόφηση των 

πόρων εξαρτάται άμεσα από την ευελιξία και τον εκσυγχρονισμό άλ-
λων υπηρεσιών των ιδρυμάτων, όπως της γραμματείας της επιτροπής 
ερευνών, του τμήματος προμηθειών, του υπολογιστικού κέντρου, της 
τεχνικής υπηρεσίας κλπ. Αν δεν αναβαθμιστούν και δεν προσαρμοστούν 
στη νέα σύνθετη πραγματικότητα που δημιουργούν τα έργα, δε θα δυ-
σχεράνουν μόνο την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών αλλά και συνολικά την 
πορεία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς η νέα τεχνολογία μεταμορ-
φώνει συνεχώς τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της έρευνας. 

 
9.    Η τεράστια επένδυση σε εξοπλισμό και νέες υπηρεσίες θέτει το ζήτημα 

της υποστήριξης εξωτερικών χρηστών, από την ευρύτερη επιστημονική 
κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία, ειδικά για τα περιφερειακά α-
καδημαϊκά ιδρύματα. Η υποστήριξη των αναγκών πληροφόρησης ε-
πιστημόνων εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει σαφώς να ε-
νισχυθεί μέσα από ένα οροθετημένο πλαίσιο, που θα προβλέπεται από 
τον κανονισμό λειτουργίας. 

 
10.  Η υλοποίηση των έργων έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα της επάρ-

κειας και της διαδικασίας χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βι- 
βλιοθηκών καθώς και της ορθολογικής κατανομής της ανα γνωστικό α- 
ντικείμενο. Οι βιβλιοθήκες μέσα από θεσμοθετημένες συνεργασίες (π.χ. 
δίκτυα βιβλιοθηκών) οφείλουν να εκλογικεύσουν τις δαπάνες τους, η 
χρηματοδότηση τους όμως πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται απευθείας 
από το ΥΠΕΠΘ, να είναι έγκαιρη, ευέλικτη και πάντα σε συνάρτηση με 
τις ειδικές ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών του κάθε ιδρύματος. 
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11.  Η έλλειψη επαρκούς και θεσμοθετημένης στελέχωσης των ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών αποτελεί μείζον πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία τους 
και την παροχή νέων υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η 
μέχρι τώρα πορεία των έργων του ΚΠΣ κατέδειξε την ανάγκη προσ-
διορισμού του νομικού καθεστώτος των προσλήψεων εποχιακού προ-
σωπικού στα πλαίσια των έργων καθώς και της ομογενοποίησης του 
προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, που καλύπτει πάγιες ανά-
γκες. Η θεσμοθετημένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων κρίνεται 
αποφασιστικός παράγοντας όχι μόνο για την υλοποίηση των έργων αλλά 
ιδιαιτέρως για τη βιωσιμότητα τους. 

 
12. Οι ιδιαίτερες και επαυξημένες ανάγκες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε 

ειδικευμένο προσωπικό έγιναν φανερές μέσα από την εκτέλεση των 
έργων, γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει έντονα και άμεσα τις 
σχολές βιβλιοθηκονομίας. Η ενσωμάτωση ειδικών μαθημάτων για τις 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στα προγράμματα διδασκαλίας είναι επι-
βεβλημένη, όπως επίσης και η θεσμοθέτηση μεταπτυχιακών σπουδών 
σε θέματα ακαδημαϊκής βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης από εξει-
δικευμένο προσωπικό. Η συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού των 
σχολών αυτών στην επιστημονική αντιμετώπιση των ειδικών προβλημά-
των των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και α-
παραίτητη. 
 

Οι εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών εξουσιοδοτούν τη Συντονι-
στική Επιτροπή των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την προώθηση των ζη-
τημάτων που τις αφορούν. 
 
Ειδικότερα εξουσιοδοτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή για τα παρακάτω: 
 
Ι.     Να έρθει σε επαφή με το ΥΠΕΓΊΘ για να διερευνήσει τις πληροφορίες 

του τύπου για αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ακαδημαϊκών βι-
βλιοθηκών, στα πλαίσια των συγχωνεύσεων των δημοσίων οργανισμών. 

ΙΙ.   Να ζητήσει από τους αρμόδιους του ΥΠΕΠΘ την προώθηση των νομο-
θετικών ρυθμίσεων, που αφορούν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, όπως 
την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπει ο νόμος 
1404/83 ή άλλη σχετική ρύθμιση προς την ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής σημεία: 

       Κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να έχει μια και μοναδική Βι-
βλιοθήκη ή τουλάχιστον μια Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης των βιβλιο-
θηκών του με σαφώς καθορισμένη θέση στη διοικητική του δομή και 
αυτή να αποτελεί αυτόνομη μονάδα υποστήριξης του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου του ιδρύματος και όχι διοικητική υπηρεσία του. 

        Η οριστική και σαφής οριοθέτηση του μοντέλου διοικητικής και φυσικής 
οργάνωσης της Βιβλιοθήκης (προτείνεται ο πιο σύγχρονος όρος 
"Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης") κάθε ιδρύματος να αποτυ-
πώνεται στον εσωτερικό της κανονισμό λειτουργίας και οργανισμό, σε 
συνάρτηση πάντα με τον οργανισμό του ΑΕΙ ή ΤΕΙ, όπου ανήκει. Οι ε- 
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σωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας μετά την έγκριση τους από τις συγκλήτους 
να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Σε κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να οριστεί ένας διευθυντής 
Βιβλιοθήκης ή Κεντρικής Μονάδας Διαχείρισης Βιβλιοθηκών, στον οποίο -
αφού επιλεγεί με αυστηρά αξιοκρατική διαδικασία βάσει υψηλών προσόντων- 
να χορηγηθεί η μέγιστη δυνατή αυτονομία λήψης αποφάσεων και να 
καθοριστεί η σχέση του με τα άλλα όργανα διοίκησης της Βιβλιοθήκης και 
του ιδρύματος. 
 
Το προσωπικό που έχει αποκλειστική απασχόληση σε βιβλιοθήκες και 
υπηρετεί σήμερα σε οιαδήποτε υπηρεσιακή κατηγορία και με οιαδήποτε 
σύμβαση να ενταχτεί σε μια κατηγορία προσωπικού Βιβλιοθήκης και να 
υπάγεται στη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης ή της Κεντρικής Μονάδας 
Διαχείρισης Βιβλιοθηκών. 
 
Να εξεταστεί συστηματικά η δυνατότητα απευθείας χρηματοδότησης των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από το ΥΠΕΠΘ με τη χρήση αλγορίθμων 
κατανομής. 
 
Να δημιουργηθούν μόνιμες δομές, που θα ασχολούνται αποκλειστικά με 
ζητήματα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ενδεχομένως βιβλιοθηκών, 
όπως συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, καθιέρωση προτύπων, 
εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού, λειτουργία δικτύων κλπ. 
 
Να ενισχυθεί με κάθε τρόπο η συμμετοχή των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε 
δίκτυα βιβλιοθηκών για αλληλοδανεισμό και κοινοπραξίες βιβλιοθηκών 
(consortia) για την συντονισμένη αγορά υλικού ή την από κοινού κάλυψη των 
δαπανών πρόσβασης σε βιβλιογραφικές ή άλλες βάσεις δεδομένων, την 
συνεργατική επεξεργασία του υλικού κλπ. Το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τις 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να προωθήσει τις απαιτούμενες νομικές ρυθμίσεις. 
 
ΠΙ.  Όσον αφορά στην εξέλιξη των έργων του ΚΠΣ να ενημερώσει τους αρ-

μόδιους του ΥΠΕΠΘ για τα πορίσματα του Συνεδρίου και ειδικά για τη 
συζήτηση του Στρογγυλού τραπεζιού, που πραγματοποιήθηκε την τρίτη 
ημέρα ανάμεσα σε επιστημονικούς υπευθύνους έργων από ΑΕΙ και ΤΕΙ 
(μέλη ΔΕΠ και βιβλιοθηκάριους) και να προωθήσει τις παρακάτω θέσεις: 

 
Κάθε έργο βιβλιοθήκης πρέπει να υλοποιείται εντός των φυσικών χώ- 
ρων των βιβίοθηκών και να ανατίθεται η μέγιστη κατα το δυνατόν ευ- 
θύνη υλοποίησης του έργου στο προσωπικό των βιβλιοθηκών. 
Το προσωπικό που απασχολείται στα έργα και καλύπτει πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες της βιβλιοθήκης να προσλαμβάνεται με συμβάσεις ο-
ρισμένου χρόνου ή συμβάσεις εργασίας. 
Η βιωσιμότητα των έργων πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το ΥΠΕΠΘ, 
όσον αφορά τη στελέχωση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, τη χρέωση 
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κάποιων υπηρεσιών, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τη θεμε-
λίωση της συνεργασίας κλπ. 

 
Οι εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όρισαν επιτροπή, αποτελού-
μενη από τον Γ. Ζάχο (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Ν. Ζαχιώτη (Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών) και Ν. Σταυρόπουλο (Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών), με σκοπό να μελετήσει την ίδρυση της Ένωσης Α-
καδημαϊκών Βιβλιοθηκών και να εισηγηθεί τον κανονισμό λειτουργίας της 
στο επόμενο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
 
Αποφασίστηκε επίσης η διεξαγωγή του 7ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βι-
βλιοθηκών να γίνει από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στο Βόλο. 
Τέλος οι εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εξέλεξαν τη νέα Συντο-
νιστική Επιτροπή, για να προωθήσει τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν. Τα 
μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής: 
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Φωτεινή Σύρα                     ΑΠΘ 
Γεωργία Αβασταγού Θεόδωρος Κυρκούδης 
ΤΕΙ Αθηνών Πανεπιστήμιο Θράκης 
 


