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Κύξηε Πξύηαλε, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη. Βξίζθνκαη ζε έλα ρώξν όπνπ 

έρσ ππεξεηήζεη γηα πάξα πνιιά ρξόληα σο κέινο ηνπιάρηζηνλ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Έλα ρώξν ζηνλ νπνίν έρσ δνπιέςεη πάξα πνιύ. Δπνκέλσο κπνξώ λα κηιάσ 

από ηε ζέζε πνπ ζα θξαηήζσ κόληκα θαη όρη ηελ πξνζσξηλή. Απηή ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ 

δαζθάινπ. Πάλησο γηα λα έξζσ ζηε ζέζε ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα, ράξεθα πάξα πνιύ από 

απηά πνπ είπε ν θύξηνο Παπάδνγινπ. Πξάγκαηη ε αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ 

πνπ ζα πξνηαζεί πεξηιακβάλεη αθξηβώο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Γειαδή πξέπεη λα 

νδεγήζνπκε ηηο ζπνπδέο όρη πιένλ ζηελ από θαζ' έδξαο δηδαζθαιία αιιά ζην λα αξρίζνπλ 

νη θνηηεηέο καο λα αζρνινύληαη κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, λα πξνζπαζνύλ λα ηα ιύζνπλ, 

λα πξνζπαζνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ, λα απηελεξγήζνπλ θαη βέβαηα λα αξρίζνπκε λα 

καζαίλνπκε γηαηί απηό ζα είλαη δηελεθέο. Γελ είλαη δειαδή κία δηαδηθαζία κίαο πεληαεηίαο 

ζην Πνιπηερλείν ή κηαο ηεηξαεηίαο ζην Παλεπηζηήκην. Δίλαη κία δηαδηθαζία ή κάζεζε πνπ 

ζα δηαξθέζεη ζε νιόθιεξε ηε δσή. Απηέο ινηπόλ ηηο δεμηόηεηεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη 

είλαη ζεκαληηθόηεξεο από ηηο όπνηεο γλώζεηο απνθηήζνπλ ζην Παλεπηζηήκην. 

Άξα απηέο είλαη νη θαηεπζύλζεηο ζηηο νπνίεο ζα νδεγήζνπκε ηηο πξνπηπρηαθέο 

ζπνπδέο θαη βέβαηα κε απηό ηνλ ηξόπν ε ζέζε ηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Πξέπεη λα δνύκε πνην ήηαλ ην πξόβιεκα ηεο βηβιηνζήθεο ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ 

Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Τόηε έπξεπε λα νξγαλσζνύλ ζηνηρεησδώο. Τώξα πξέπεη λα γίλνπλ θηιηθέο ζην 

ρξήζηε, λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη λα γίλεη αθόκα πην δύζθνιε ε δνπιεηά. Καη ζα πξέπεη 

επηπιένλ λα κελ είλαη ρώξνη πνπ έρνπλ βηβιία αιιά ρώξνη πνπ παξέρνπλ γλώζεηο θαη δίλνπλ 

ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ θνηηεηώλ. Πξέπεη ινηπόλ λα γίλνπλ ελέξγεηεο πνιύ πην 

δύζθνιεο, πνιύ πην αλαβαζκηζκέλεο. Ο ξόινο ηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη ζεκαληηθόο θαη ησλ 

βηβιηνζεθνλόκσλ αθόκα ζεκαληηθόηεξνο. Πηζηεύσ όηη θαη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα θνηηάμεη 

ην ζέκα απηό κε ηελ έλλνηα όηη ν δηεπζπληήο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό 

πξόζσπν, νη βηβιηνζεθνλόκνη είλαη πνιύ ζεκαληηθά πξόζσπα γηα ηελ όιε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζα πξέπεη λα δνζεί κία έκθαζε ζηε δηνηθεηηθή ηεο νξγάλσζε. Γελ είλαη δηθό 

κνπ βέβαηα ην ζέκα αιιά ζα είκαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ζε ζπδήηεζε κε ηνλ Υπνπξγό. 

Με απηά ηα ιόγηα ζαο εύρνκαη θαιή επηηπρία. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

ζπλεξγάδνληαη νη βηβιηνζήθεο θαη ν θαζέλαο λα θεξδίδεη από ηα θαιά παξαδείγκαηα πνπ έρεη 

πεηύρεη θάπνηνο άιινο. Πξέπεη λα κάζνπκε λα ζπλεξγαδόκαζηε θαη απηό είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό ζηελ Διιάδα πνπ δελ ην έρνπκε κάζεη θαη πνιύ θαιά. 

 

 

Σαο εύρνκαη θαιή επηηπρία ζην ζπλέδξην ζαο. 
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