
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Χαιρετισμός 

Δρ. Φ. Λόκκα 
Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

Welcome of 

Dr Phil Lokka 
Vice-President T.E.I. of Larissa 

'Αγαπητοί μας εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με τη σεμνή αυτή τελετή ξεκι

νάμε σήμερα το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβα

σης που για φέτος οργανώνεται πρώτη φορά στον χώρο των Τ.Ε.Ι. και μεταδίδεται και ζω

ντανά μάλιστα από τον χώρο του Internet. 

Συναισθανόμαστε την ευθύνη και το βάρος αυτής της οργάνωσης και να πούμε την αλή

θεια, αισθανόμαστε και εκπαιδευτικά υπερήφανοι. 

Θα ήθελα πριν από όλα να σας καλωσορίσω όλους και να σας ευχαριστήσω για την τιμη

τική σας παρουσία, παρά τον κακό καιρό που αντιμετωπίζουμε, και αν και επιφυλάσσομαι 

να το κάνω αυτό στο τέλος του Συνεδρίου, θα ήθελα από τώρα να πω ένα μεγάλο ευχαρι

στώ για όλους όσους βοήθησαν στην οργάνωση αυτού του Συνεδρίου, είτε σωματικά εί

τε πνευματικά, είτε ιδιαίτερα οικονομικά. Οργάνωση, η οποία παρά την μεγάλη προσπά

θεια που κατεβλήθη, πιθανόν να έχει και ατέλειες, για τις οποίες από τώρα ζητάμε την κα

τανόηση σας. 

Ευχαριστίες λοιπόν σε εκείνους οι οποίοι δούλεψαν χειρωνακτικά, ξόδεψαν φαιά ουσία στη 

συλλογή διαφόρων πληροφοριών και την οργάνωση, έτσι ώστε να προκύψει ένα λειτουργικό 

πρόγραμμα. 

Ευχαριστίες όμως ιδιαίτερες σε εκείνους οι οποίοι συνεισέφεραν οικονομικά για το στήσι

μο αυτού του Συνεδρίου. Από εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, οργανισμούς, τράπεζες 

αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα από την Διαχείριση του ΕΠΕΑΕΚ 

διότι έτσι αποδεικνύεται έμπρακτα το θερμό τους ενδιαφέρον για τις Βιβλιοθήκες. 
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Σύντομα, θα ήθελα να σταθώ σε δυο σημεία, τονίζοντας το ρόλο των Βιβλιοθηκών και ει

δικότερα το ρόλο της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. 

Ιστορικά είναι δεδομένη και έχει αποδειχθεί στο παρελθόν η συνεισφορά των Βιβλιοθη

κών στη διαμόρφωση της κουλτούρας των διαφόρων λαών. Και νομίζω ότι δεν θα ήταν 

καθόλου υπερβολή να πούμε ότι η χρήση των Βιβλιοθηκών σε μια χώρα αποτελεί έναν σο

βαρό και αδιαμφισβήτητο παράγοντα του πολιτισμού της. 

Εάν αυτή η πρόταση είναι αληθής - που είναι - τι θα μπορούσαμε άραγε να πούμε για την 

συνεισφορά μιας Βιβλιοθήκης σε ένα Τριτοβάθμιο Ίδρυμα; 

Το Τ.Ε.Ι. της Λάρισας από παλιά είχε μια ευαισθησία στη χρήση της Βιβλιοθήκης από όλη 

την εκπαιδευτική κοινότητα του ιδρύματος, που είναι και οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδα

στές. 

Αυτός είναι και ο λόγος που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια κατόρθωσε μέσα από διάφορα 

προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ να αυξήσει θεαματικά όχι μόνο τον αριθμό των τόμων, περιο

δικών και CD που διατίθενται σήμερα, αλλά και τους χώρους λειτουργίας της, χώροι οι 

οποίοι σήμερα δυστυχώς κρίνονται ανεπαρκείς με δεδομένο τον γιγαντιαίο αριθμών σπου

δαστών που φιλοξενεί το ίδρυμα μας. Μιλάμε για πάνω από 20 χιλιάδες. 

Γι' αυτό κι εμείς προχωρήσαμε, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα από τον Πρόεδρο, 

στην εκπόνηση πλήρους μελέτης και την τήρηση των διαδικασιών εκείνων που θα οδη

γήσουν αργότερα στην έκδοση μιας οικοδομικής αδείας ενός υπερσύγχρονου κτίσματος 

Βιβλιοθήκης, εμβαδού περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων που, πολύ σωστά τονίστηκε 

και από τον Πρόεδρο, θα αποτελεί κόσμημα όχι μόνο για το Τ.Ε.Ι. μας αλλά και για την ίδια 

την πόλη. 

Και κάτι ακόμα. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λάρισας έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρό

λο στην εξέλιξη του Ιδρύματος, βοηθώντας όχι μόνο το εκπαιδευτικό της προσωπικό μαζί 

με τους σπουδαστές, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες της πόλης μας. 

Και φυσικά, η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του διαδι-

κτύου, αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο το οποίο στα χέρια ενός έμπειρου χρήστη βοη

θάει έτσι ώστε να γίνονται οι Βιβλιοθήκες ο πόλος εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει τους χρή

στες της να έχουν μία αποδοτική πρόσβαση, γρήγορη και χωρίς φυσικά εμπόδια. 

Όπως τονίστηκε και πριν, μία από τις μελλοντικές μας προθέσεις είναι η παροχή υπηρε

σιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς στην μείωση ή την 

εξάλειψη των παντός είδους αποκλεισμών γι' αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας 

μας. 

Εύχομαι οι εργασίες αυτού του Συνεδρίου να είναι γόνιμες και ωφέλιμες για όλους μας μα 

πάνω από όλα, για τις Ακαδημαϊκές μας Βιβλιοθήκες. Σας ευχαριστώ. 
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