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Χαιρετισμός 

Δρ. Κ. Σούτσα 
Πρόεδρος Τ.Ε.Ι Λάρισας 

Welcome of 

Dr Kosta Soutsa 
President Τ. Ε. I. of Larissa 

Πανοσιολογιότατε, κ. Δήμαρχε, κ. Ειδικέ Γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ, αγαπητοί σύνεδροι, κυ-

ρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για το Τ.Ε.Ι. Λάρισας να σας έχει σήμερα εδώ. Θα τολ-

μούσα να πω ότι η ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής να διοργανωθεί το 11ο Συνέδριο 

σας στο χώρο μας ήταν μια σημαντική εμπειρία για μας και πιστεύω ότι μέσα στην ανελι-

κτική πορεία του Τ.Ε.Ι. μας το Συνέδριο αυτό θα είναι ένας πρόδρομος και για επόμενα πα-

νελλήνια και γιατί όχι, πανευρωπαϊκά Συνέδρια. 

Όπως σας είπε και ο κ. Δήμαρχος, η πόλη της Λάρισας προσφέρεται να παίξει αυτό το ρό

λο. Έχει όλες τις υποδομές και τις δυνατότητες καθώς επίσης και το ίδρυμα μας. Ευελπι

στούμε αυτό να το διαπιστώσετε. 

Η προσφορά των Βιβλιοθηκών σε όλη την πορεία της ανθρωπότητας ήταν και είναι ανα-

ντικατάστατη. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι είναι ένα από τα μέτρα πολιτισμού μιας χώ

ρας και αποδεικνύει το επίπεδο ανάπτυξης ανάλογα με την χρήση των Βιβλιοθηκών μας. 

Στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα ειδικότερα, και λέω «Τριτοβάθμια» με την παλιά έννοια, διότι 

πλέον τα ιδρύματα μας ανήκουν εδώ και δυο χρόνια στην ανωτάτη πλέον εκπαίδευση, οι 

Βιβλιοθήκες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δια

δικασίας. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, και με 

τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών έχουν αναπτυχθεί ραγδαία και αποτελούν πλέον το ση

μαντικότερο εργαλείο της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λάρισας έχει πρωτοστατήσει στην εξέλιξη του Τ.Ε.Ι. ανα-
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διαμορφώνοντας λειτουργίες της, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και προσφέροντας νέ

ες υπηρεσίες, όχι μόνο στους φοιτητάς και τους καθηγητάς του ιδρύματος αλλά και στην 

ευρύτερη κοινωνία της πόλεως μας. 

Μάλιστα, ένας από τους επόμενους στόχους- μας είναι η παροχή υπηρεσιών και στα άτο

μα με ειδικές ανάγκες ώστε να πάψουν οι παντός είδους αποκλεισμοί σε ένα τόσο ευαί

σθητο και εν δυνάμει αποδοτικό κομμάτι της κοινωνίας μας. 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία ήδη με δυο τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, προχω

ρούν με γοργούς ρυθμούς στην τροποποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων και χώρων 

αυτών των τμημάτων ώστε το πρόγραμμα τους να είναι προσβάσιμο, προσπελάσιμο από 

φοιτητάς με ειδικές ανάγκες. 

Και βέβαια, για το καινούργιο κτίριο που ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα το έχουμε, θα 

δημιουργηθεί μία επιπλέον υποδομή, ένας επιπλέον χώρος και πιστεύω ότι θα είναι ένα κό

σμημα όχι μόνο για το Τ.Ε.Ι. αλλά και για την πόλη της Λάρισας ώστε να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του σαν ένα κέντρο γνώσεων και πληροφόρησης. 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες και κυρίως η αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου συνθέτουν 

ένα υπεραποτελεσματικό εργαλείο για την καλύτερη, αποδοτικότερη, αλλά κυρίως για την 

συνεχή και χωρίς φυσικούς περιορισμούς χρήση των παρεχομένων από την Βιβλιοθήκη 

υπηρεσιών. 

Ανταποκρινόμενες λοιπόν οι Βιβλιοθήκες στις προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογικών 

εξελίξεων σε ένα σύγχρονο κέντρο υποδοχής, ανάπτυξης και διαχείρισης της πληροφο

ρίας, εξελίσσονται. 

Ελπίζω ότι αυτό το Συνέδριο θα είναι γόνιμο και θα προσφέρει σε όλους τους συνέδρους 

αλλά και γενικότερα στον χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών νέες γνώσεις, εμπειρίες και 

ερευνητικά ενδιαφέροντα, χρήσιμα στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του τόσου ευαί

σθητου και σημαντικού κομματιού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Κηρύσσω λοιπόν την έναρξη του Συνεδρίου με την ευχή ότι όταν αυτό τελειώσει, Θα φύ

γουμε όλοι πλουσιότεροι σε εμπειρίες και σε καινοτόμες ιδέες για την αποδοτικότερη χρή

ση των Βιβλιοθηκών από τους φοιτητάς, από τους εκπαιδευτικούς και από την ευρύτερη 

κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. 
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