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Πανοσιολογιότατε, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Τ.Ε.Ι., κ. Ειδικέ Γραμματέα, κυρίες και κύ

ριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες βρέθηκαν τα τελευταία 

χρόνια αντιμέτωπες με την καταιγιστική ανάπτυξη της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο 

χώρο τους. 

Οι υπηρεσίες άλλαξαν με ταχύτατο ρυθμό και η ανάγκη εφαρμογής των νέων μεθόδων 

υπήρξε άμεση και πιεστική. Η υλοποίηση των προγραμμάτων μεταφοράς της νέας τε

χνολογίας στηρίχθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ και η ανάπτυξη των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ήταν 

πλέον γεγονός. 

Στη διαδρομή αυτών των χρόνων, τα ετήσια Συνέδρια είχαν ένα σημαντικό ρόλο. Με την 

παρουσίαση της προόδου των εργασιών των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, την 

ανταλλαγή απόψεων και τη συμμετοχή σε αυτά ομιλητών από διάφορα κράτη που μετέ

φεραν τις δικές τους εμπειρίες, διευκόλυναν την εξέλιξη των υπηρεσιών των Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. 

Το φετινό Συνέδριο θέλει να προχωρήσει πέρα από τα τεχνικά θέματα και να ασχοληθεί 

και με ορισμένα άλλα που έχουν κοινωνική σημασία. Ο τρόπος προσέγγισης από τις τοπι

κές κοινωνίες και η ανάπτυξη των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

είναι δυο θέματα που πρέπει να προβληματίσουν. 

Παρά τα όσα συνήθως λέγονται, είναι πολύ λίγα τα βήματα που έχουν γίνει για την διευ

κόλυνση της πρόσβασης στις ελληνικές Βιβλιοθήκες και στο υλικό τους, των ατόμων που 

έχουν κάποια αναπηρία ή πρόβλημα και αυτό είναι αρνητικό φαινόμενο. 
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Η ανάπτυξη προγράμματος για παράδειγμα, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατ' αρ

χήν και στη συνέχεια κι από άλλα, για την υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα όρα

σης, είναι ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη του κενού. 

Ο τρόπος προσέγγισης των τοπικών κοινωνιών είναι πάλι ένα θέμα με πολλά περιθώρια 

συζήτησης. Η Ένωση Ελλήνων Β,βλιοθηκαρίων παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις 

στον χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τον πρόσθετο λόγο ότι μέσω των δράσεων 

του ΕΠΕΑΕΚ, στελεχώθηκαν με ένα μεγάλο αριθμό νέων βιβλιοθηκονόμων, στους οποί

ους δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε τομείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Η δημιουργία στελεχών στον βιβλ,οθηκονομικό χώρο είναι αισιόδοξη προοπτική για την 

εξέλιξη και την πορεία του επαγγέλματος. Η Ένωση θα συμβάλει με τις όποιες δυνάμεις 

της στην εξέλιξη των Βιβλιοθηκών και στη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδε-

σης στους βιβλιοθηκονόμους. 

Για να είναι σε θέση να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες και να επηρεάσει με μεγαλύ-

τερη ατελεσματικότητα, καλεί όλους τους νέους συναδέλφους να στηρίξουν με τη συμ-

μετοχή τους το συλλογικό τους όργανο και να αναπτύξουν τους προβληματισμούς τους 

για να είναι αποτελεσματικότερες οι ενέργειες του. 

Ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες του 11ου Συνεδρίου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
Ευχαριστώ. 
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