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Είναι γεγονός ότι σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι βιβλιοθήκες, όπως και οι 

άλλοι συναφείς βασικοί φορείς της επιστημονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τα αρχεία και τα 
μουσεία, διαδραματίζουν, με την βοήθεια της νέας τεχνολογίας, σημαντικό ρόλο στην οργάνωση 
και διαχείριση της γνώσης, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής μετεξέλιξης. 

Οι βιβλιοθήκες έχουν αλλάξει πλέον τους παραδοσιακούς τους ρόλους και ρυθμούς, την 
οργάνωση, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους. Μετέχουν στην κοινωνία της πληροφορίας ως 
κέντρα συγκέντρωσης, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης της γνώσης και ως κέντρα 
πρόσβασης στην έντυπη και ηλεκτρονική πληροφορία. Αποτελούν, ως κόμβοι πληροφόρησης, 
παιδείας και πολιτισμού, τους βασικούς πυλώνες τόσο για την στήριξη του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, όσο και για τη δια βίου μάθηση και την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση.   

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες βρίσκονται στο επίκεντρο των βιβλιοθηκονομικών εξελίξεων στη 
χώρα μας με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό τους, τον εξοπλισμό και το σεβαστό αριθμό 
πηγών που διαθέτουν, τον όγκο του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου τους υλικού, και την 
κοινοπραξία τους, η οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη τους. Γι΄ 
αυτό το λόγο παρακολουθούμε πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συνέδρια που διοργανώνετε.  

Οι θεματικές ενότητες και οι τίτλοι των ανακοινώσεων του σημερινού Συνεδρίου συνιστούν 
ένα απτό παράδειγμα, καθώς υποδηλώνουν την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων του 
κλάδου και το ερευνητικό και επιστημονικό έργο που παράγεται από την επιστημονική και την 
βιβλιοθηκονομική κοινότητα, προκειμένου οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Μπορούν άρα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των 
μέσων οργάνωσης και διαχείρισης της γνώσης στο σύγχρονο περιβάλλον των ψηφιακών μέσων 
και του διαδικτύου, αλλά και στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.  

Τα βιβλιοθηκονομική συνέδρια αναδεικνύουν την ανάγκη συνεργασίας των βιβλιοθηκών και 
αποτελούν μία καλή ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών των βιβλιοθηκονόμων και των 
επιστημών της πληροφόρησης. 

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι καμιά βιβλιοθήκη μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
σύγχρονες προκλήσεις, ούτε να διαχειρισθεί  αποτελεσματικά τις πηγές γνώσεις και 
πληροφόρησης, αν δεν συνεργασθεί με τις άλλες, τόσο σε τοπικό , όσο και σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

Για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες της χώρας μας δίνουμε βαρύτητα 
σε τρείς τομείς: 

Πρώτον. Στην ανάπτυξη των βασικών βιβλιοθηκονομικών εργαλείων και των εργαλείων 
υποδομής: πρότυπα, συλλογικός κατάλογος, μεταφράσεις βιβλιοθηκονομικών εργαλείων, 
λειτουργία διαδανεισμού, κατευθυντήριες γραμμές για τα πνευματικά δικαιώματα κ.ο.κ. 

Δεύτερον. Στην ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων που θα καταστήσουν αποτελεσματικότερη 
τη διαχείριση της γνώσης και την επικοινωνία των βιβλιοθηκών.  

Τρίτον. Σε θεσμικά μέτρα που θα διευκολύνουν και θα υποστηρίζουν αυτή τη συνεργασία, 
τόσο με την άμεση επικοινωνία των βιβλιοθηκών σε τοπικό επίπεδο με την ανάπτυξη 
συνεργατικών σχημάτων, όσο και με τη λειτουργία ενός ανώτατου οργάνου που θα εκδίδει τις 
κατευθυντήριες εκείνες γραμμές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν δυναμικά σχήματα συνεργασίας και 
δημιουργίας δικτύων βιβλιοθηκών με απώτερο στόχο τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου 
Βιβλιοθηκών. 
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Προϋπόθεση γι΄αυτό αποτελεί η συμπόρευση των διαφόρων τύπων βιβλιοθηκών στη χώρα 
μας. Εκτός από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, θα πρέπει και οι δημόσιες βιβλιοθήκες, οι 
δημοτικές, οι σχολικές και άλλες να επεκτείνουν τα όρια τους και με βάση την κατάλληλα 
εξειδικευμένη στελέχωση τους και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας να ανταποκριθούν 
με ταχύτερο βηματισμό στις βιβλιοθηκονομικές και πληροφοριακές ανάγκες της εποχής μας. 

Κομβικό σημείο γι' αυτή την προσπάθεια πρέπει και οφείλει να είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος, η οποία αποτελεί για όλους εμάς τους βιβλιοθηκονόμους και τους επιστήμονες της 
πληροφόρησης το εθνικό κέντρο της διαχείρισης των πηγών, της πληροφορίας και της γνώσης. 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω στο Συνέδριο σας ότι ήδη έχουν προχωρήσει σε 
σημαντικό βαθμό οι διεργασίες για την απόκτηση ενός νέου σύγχρονου κτηρίου της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, ενός σύγχρονου κέντρου όπου θα διασταυρώνονται δημιουργικά οι βιβλιοθηκονο-
μικές κατευθύνσεις με τον πολιτισμό και τη γνώση βασικά της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσμιας 
πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Στο βιβλιοθηκονομικό και επιστημονικό διάλογο που λαμβάνει μέρος στην εποχή μας, σχετικά 
με τα σύγχρονα ζητήματα που ανακύπτουν, θα θέλαμε να συμβάλλουμε διοργανώνοντας ανάλογες 
εκδηλώσεις και βήματα συζήτησης. Στις 2 Φεβρουαρίου διοργανώνουμε, σε συνεργασία με το 
Νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Αρχειακή Εταιρεία, Συνέδριο για το θέμα των 
πνευματικών δικαιωμάτων στις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία, στο οποίο θα θέλαμε να σας 
προσκαλέσουμε.   

Ταυτόχρονα, υπό την σκέπη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει σχηματισθεί 
αρμόδια επιτροπή κα έχουν ήδη γίνει οι πρώτες αναγκαίες κινήσεις, ώστε να διεκδικήσουμε την 
πραγματοποίηση του Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA, στην Αθήνα, το 2009. Και, σ΄ αυτήν τη 
διεκδίκηση, αναμφισβήτητα, η επιτυχία του συνεδρίου σας θα αποτελέσει ένα ακόμη πλεονέκτημα 
που θα εμπλουτίσει το φάκελο της υποψηφιότητας μας. 

Με τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα του Συνεδρίου θα συμβάλουν στην ανάδειξη των 
βιβλιοθηκών ως πυλών γνώσης και ως κέντρων επικοινωνίας και πληροφόρησης, συγχαίρω τους 
οργανωτές και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. 
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