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Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
θα ήθελα να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήρια μου στην Οργανωτική Επι

τροπή για την πετυχημένη ομολογουμένως διοργάνωση του Συνεδρίου που λαμβάνει χώρα στις 
Σέρρες. 

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων (Ε.Ε.Β.) που ιδρύθηκε το 1968, αποτελεί το επιστημονικό και 
επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους της χώρας. 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Ε.Ε.Β. είναι η προαγωγή της επιστήμης της βιβλιοθηκο
νομίας και της πληροφόρησης στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό η παρουσία της Ε.Ε.Β. στις εργα
σίες και αυτού του Συνεδρίου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, κρίνεται απαραίτητη, γιατί πιστεύει 
ότι τέτοιου είδους συνέδρια θα πρέπει να προάγουν την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας και να 
ενημερώνουν τους συναδέλφους, αναφορικά με τις νέες εξελίξεις στα θέματα οργάνωσης και 
διαχείρισης της πληροφορίας στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παράλληλα τέτοιου εί
δους συναντήσεις έχουν και ένα κοινωνικό χαρακτήρα, διότι αποτελούν τόπο συνάντησης και α
νταλλαγής απόψεων των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες. 

Είναι γνωστό ότι η Ε.Ε.Β. συμμετέχει ενεργά ,στο βαθμό που είναι δυνατό, σχεδόν σε κάθε εί
δους επιστημονική συνάντηση, και συμμετέχει σε επιτροπές που έχουν σχέση με την ευρύτερη 
πολιτική των βιβλιοθηκών. Ενδεικτικά αναφέρω τη συμμετοχή της Ε.Ε.Β. στη διοργάνωση του Διε
θνούς Συνεδρίου των Λαϊκών Βιβλιοθηκών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο με τη 
συνεργασία του Υπ.Ε,Π.Θ., των μορφωτικών ιδρυμάτων της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, 
της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και των Η.Π.Α. Παράλληλα στη διοργάνωση του συνεδρίου 
συμμετείχαν η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Εθνι
κό Κέντρο Βιβλίου. Η συμμετοχή των συνέδρων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

Η επιτυχία ενός συνεδρίου, είναι να παρουσιάζει τις νέες εξελίξεις στους συνέδρους του, δί
νοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής τους στις εργασίες του, μέσα από μικρές 
ομάδες με θέματα που έχουν σχέση με την πραγματική ανάγκη επιμόρφωσης τους. Η επανάλη
ψη των ίδιων προσώπων και των ίδιων θεματικών ενοτήτων σε ένα συνέδριο που γίνεται κάθε 
χρόνο, όπως αυτό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, πολλές φορές καταλήγει σε κακή αντιγραφή 
των προηγουμένων συνεδρίων, χωρίς ουσιαστικά να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτών που 
το παρακολουθούν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η κριτική αναφέρεται στον θε
σμό του συνεδρίου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και όχι βέβαια στην διοργάνωση που έχει γί
νει από το Τ.Ε.Ι Σερρών. Η παραπάνω διαπίστωση, ανήκει στην πλειοψηφία των βιβλιοθηκονό
μων της χώρας, που βλέπει με αγωνία και προβληματισμό πολλά συνέδρια και ημερίδες που α
φορούν τις βιβλιοθήκες, να στερούνται φαντασίας και κυρίως της αναφοράς στα πραγματικά 
προβλήματα που τους απασχολούν. Ο επιστημονικός χαρακτήρας ενός συνεδρίου δεν περιορίζε
ται μόνο στην παρουσίαση των δράσεων της κάθε βιβλιοθήκης ή των συλλογικών δράσεων των 
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διαφόρων δικτύων βιβλιοθηκών, αλλά προσπαθεί να αναδείξει και τα υπαρκτά προβλήματα. 
Το επίπεδο των υπηρεσιών και η υλικοτεχνική υποδομή των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώ

ρας μας, βελτιώθηκε σε σημείο που επιτρέπει να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με την έως τώρα 
πορεία τους. Παράλληλα όμως, υπάρχουν προβλήματα που συνεχίζουν να παραμένουν και να α
πειλούν αυτή την πολύ καλή εξέλιξη και δυστυχώς απουσιάζουν από τις θεματικές ενότητες αυ
τού του συνεδρίου. Το πρώτο είναι η ανάλυση της πορείας των χρηματοδοτήσεων που προέρχο
νται από το Γ΄ ΚΠΣ και συγκεκριμένα από το ΕΠΕΑΕΚ, δεδομένου ότι τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι φαίνε
ται να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις των πρυτανικών 
αρχών. 

Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παρατηρεί
ται ότι η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόμων, που εργάζεται στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, δεν έ
χουν μόνιμη σχέση εργασίας και όσοι την απέκτησαν είναι λόγω της ευνοϊκής νομοθετικής ρύθ
μισης περί μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Ωστόσο το πρόβλημα πα
ραμένει, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των βιβλιοθηκονόμων εργάζεται με σύμβαση έργου χωρίς 
ικανοποιητικές αμοιβές, με σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές και με μια αβεβαιότητα για 
το επαγγελματικό μέλλον. Παράλληλα, με θλίψη μας, διαπιστώνουμε ότι ελάχιστες Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες προχώρησαν στην προκήρυξη θέσεων βιβλιοθηκονόμων Π.Ε. και Τ.Ε. μέσω των δια
δικασιών του Α.Σ.Ε.Π. 

Πολλές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες έχουν επιστημονικό υπεύθυνο και διευθυντή που δεν έχει την 
απαιτούμενη βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση. Αυτό Ισως να είναι και ελληνική πρωτοτυπία, αλλά θα 
πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατό, αν θέλουμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον 
των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και αν θέλουμε να επεκτείνουμε τα όρια της δράσης των βιβλιο
θηκών, όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου σας. Τα επαγγέλματα στην ελεύθερη ευρωπαϊκή α
γορά μπορεί να είναι ανοικτά, αλλά προϋποθέτουν και συγκεκριμένα επιστημονικά εφόδια. Ο κά
θε επιστήμονας και επαγγελματίας, έχει την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε συγκεκριμένο χώ
ρο, ο βιβλιοθηκονόμος έχει εκπαιδευτεί για να εργάζεται στις βιβλιοθήκες, ο γιατρός για να πα
ρέχει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς, ο αρχιτέκτων μηχανικός για να σχεδιάζει κτίρια. 

Η άποψη αυτή δεν αποτελεί κοντόφθαλμη συντεχνιακή λογική, αλλά είναι η άποψη που δείχνει 
και η διεθνής εμπειρία. Η αγάπη για τις βιβλιοθήκες, ανθρώπων που δεν έχουν την βιβλιοθηκο
νομική εκπαίδευση, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να προέχει από την επιστημονική εκπαίδευση 
του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές. Η υλικοτεχνική υποδομή και η ποιότητα των υπηρεσιών, 
δε θα μπορούσαν να έχουν τα θετικά αποτελέσματα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, αν δεν υλο
ποιούνταν από τους βιβλιοθηκονόμους που αγωνίζονται καθημερινά, με σκοπό τη διαχείριση της 
γνώσης και την ανταπόκριση τους στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας. 

Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της εξέλιξης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, οφείλεται στη 
δική σας εργασία συνάδελφοι βιβλιοθηκονόμοι και γι' αυτό σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 
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