
Αξιότιμες Πρυτανικές Αρχές  

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές, 

Αξιότιμοι Σύνεδροι, 

Αγαπητοί Οργανωτές, 

Είναι  μεγάλη  μου  τιμή  να  μπορώ  να  απευθύνομαι  και  πάλι  στην  οικογένεια  των 

βιβλιοθηκονόμων  και  των  επιστημόνων  πληροφόρησης  με  τους  οποίους  είμαι 

συνοδοιπόρος  εδώ  και  πολλά  χρόνια  στην  κοινή  μας  προσπάθεια  αναβάθμισης  των 

Ακαδημαϊκών  Σπουδών.  Οι  βιβλιοθήκες  των Πανεπιστημίων  και  των  ΤΕΙ,  οι  δημόσιες  και 

δημοτικές  βιβλιοθήκες,  αλλά  και  κάθε  άλλη  κατηγορία  βιβλιοθηκών,  είναι  από  τους  πιο 

σημαντικούς  φορείς  της  γνώσης  και  της  πληροφόρησης  μέσα  στην  Ελληνική  Κοινωνία. 

Αυτός  είναι  ο  ρόλος  που  τους  αρμόζει  και  ο  ρόλος  τον  οποίο  η  Πολιτεία  θα  πρέπει  να 

φροντίσει να διασφαλίσουν. 

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, αισθανόμαστε όλοι περήφανοι για τα 

όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες 

της  εύθραυστης πραγματικότητας που δημιουργήθηκε μετά  τη λήξη  των  χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρίας αυτή θα πρέπει να γίνει ‐και έχει ήδη 

γίνει‐ βασικό σημείο αναφοράς για μελλοντικό σχεδιασμό και υλοποίηση.  

Η  αναστροφή  της  αρνητικής  πορείας  που  οι  Ακαδημαϊκές  Βιβλιοθήκες  ακολουθούσαν  τα 

τελευταία  χρόνια,  και  η  οποία  θα  οδηγούσε  σε  αφανισμό  όλων  των  προηγούμενων 

επιτευγμάτων, υπήρξε το πρώτο μέλημά μου από τη νέα μου θέση ως Ειδικού Γραμματέα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα  επιτεύχθηκε  η  επίλυση  ενός  σημαντικού  προβλήματος,  παρά  τη  σκληρή 

δημοσιονομική κατάσταση που όλοι γνωρίζετε, δηλαδή η εξασφάλιση της χρηματοδότησης 

των  Ηλεκτρονικών  Πηγών  για  τα  επόμενα  τρία  έτη  από  πόρους  του  προγράμματος 

δημοσίων  επενδύσεων.  Το  γεγονός  αυτό  θέτει  σε  πιο  στέρεες  βάσεις  μία  από  τις  πιο 

σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ωστόσο, δεν αναιρεί 

την αναγκαιότητα της επανεξέτασης και του εξορθολογισμού του μοντέλου λειτουργίας των 

Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών,  που  πρέπει  να  είναι  μία  από  τις  προτεραιότητες  του 

Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Επιπλέον, σχεδιάσθηκε, ανακοινώθηκε και ολοκληρώθηκε μια συνολική παρέμβαση για τις 

βιβλιοθήκες  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ψηφιακή  Σύγκλιση», 

συνολικής χρηματοδότησης 30 εκατομμύριων ευρώ, με έμφαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. 

Η δέσμευση των υπευθύνων είναι να ενταχθούν το γρηγορότερο δυνατό οι προτάσεις και 

να αρχίσει η χρηματοδότηση, ακόμα και πριν το τέλος του έτους. Η προσπάθεια συνεχίζεται 

με μια σειρά από πρόσθετες δράσεις, όπως αυτή των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η δημόσια 

διαβούλευση για τη δράση αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αναμένεται η ανακοίνωση 

της  πρόσκλησης  εντός  του  μήνα.  Υπάρχουν,  επίσης,  νέες  σχεδιαζόμενες  δράσεις 

πληροφοριακής παιδείας.  



Έχοντας την πλήρη εικόνα της κατάστασης γνωρίζουμε ότι οι κινήσεις αυτές θα δώσουν μια 

μεσοπρόθεσμη  ανάσα  και  χρήσιμα  εργαλεία  για  περαιτέρω  ανάπτυξη  στις  βιβλιοθήκες.   

Δεν  είναι  όμως  πανάκεια.  Επομένως,  ίσως  είναι  η  τελευταία  ευκαιρία,  χωρίς  την 

προηγούμενη  πίεση  του  αφανισμού,  για  τις  ακαδημαϊκές  βιβλιοθήκες,  με  αρωγό  την 

ακαδημαϊκή  κοινότητα,  να  ανασυγκροτηθούν  και  να  επαναπροσδιορίσουν  τον  ρόλο  τους 

εντός  και  εκτός  του  εκάστοτε  Ιδρύματός  στοχεύοντας  στην  παροχή  υπηρεσιών  υψηλού 

επιπέδου. 

Το  Υπουργείο  Παιδείας  θα  αναμένει  στο  πλαίσιο  της  διαβούλευσης  για  την  Ανώτατη 

Εκπαίδευση,  αλλά  και  στο  ευρύτερο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  μιας  Εθνικής  Πολιτικής 

Βιβλιοθηκών,  τις  προτάσεις  των  ακαδημαϊκών  βιβλιοθηκών  και  των  ανθρώπων  τους. 

Αποτελεί στοίχημα όχι μόνο για  την Βιβλιοθηκονομική Κοινότητα αλλά και  για  το σύνολο 

της Ελληνικής Κοινωνίας, το Ελληνικό Κράτος και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, να αναδείξουν 

το  ρόλο  των  Βιβλιοθηκών,  ως  ισχυρού  εργαλείου  στη  διαδικασία  της  εκπαίδευσης,  της 

ενημέρωσης, της πληροφόρησης και της μεταλαμπάδευσης γνώσης στον Πολίτη.  


