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Χαιρετίζω με ικανοποίηση την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ανώτατο Ίδρυμα Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης των Σερρών, να διοργανώσει το 12ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που έ

χει ως στόχο να διερευνήσει τις σημαντικές λειτουργικές και διαχειριστικές αλλαγές που έχει 

φέρει στις βιβλιοθήκες η παρουσία των ψηφιακών αντικειμένων. Σήμερα η γνώση είναι το 

κλειδί στη συμμετοχή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης του 21ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο 

η βιβλιοθήκη έχει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους να παίξει, διότι εγγυάται την πολυ

φωνία, αμβλύνει τις πολιτιστικές ανισότητες, εξασφαλίζει την πρόσβαση στην πληροφορία και 

ενισχύει την πολιτιστική δημιουργία της χώρας. 

Οι ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο της διακίνησης της πληροφορίας και των νέων τεχνολο

γιών, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, η διεθνοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών σχέσεων, ασκούν τεράστιες επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι βιβλιοθή

κες οφείλουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και απαι

τήσεις για ευελιξία, προσαρμοστικότητα και αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

τους, στο περιεχόμενο των συλλογών, στην υιοθέτηση νέων και περισσότερο αποτελεσματι

κών μεθόδων παροχής υπηρεσιών. Το Υπουργείο Παιδείας δημιουργεί σήμερα νέο τοπίο στον 

τομέα αυτό με σύγχρονες και αποτελεσματικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Με τη λειτουργία των 

Σχολικών Βιβλιοθηκών, με τον εκσυγχρονισμό του μαθητικού πλαισίου της Εθνικής Βιβλιοθή

κης και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών, παράλληλα δημιουργούμε ένα νέο τοπίο στην παιδεία α

κολουθώντας το τρίπτυχο ποιότητα, φρεσκάδα, βελτίωση. Προχωρήσαμε ταχύτατα σε έργα που 

στοχεύουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας εισάγοντας τις τεχνο

λογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δη

μιουργήσαμε ολοκληρωμένες εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης στα σχολεία, το e-sohool, και 

στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, έ

χουμε ήδη δημιουργήσει εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικά εργαλεία για τα περισσότε

ρα μαθήματα, τα οποία διανέμονται στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς ώστε να τα χρησι

μοποιούν άμεσα στα εργαστήρια. Λειτουργούμε ήδη την "εκπαιδευτική πύλη" που αποτελεί χώ

ρο ενημέρωσης, συζήτησης και βοήθειας για τη διδασκαλία με τη χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών όπου προσφέρονται εκπαιδευτικά εργαλεία και σενάρια 

για διδακτική χρήση. Η παιδεία είναι εθνικό μέγεθος και απαιτείται ευαισθησία, ευθύνη και α

λήθεια απ' όλους τους εμπλεκόμενους και σήμερα το δημόσιο σχολείο βρίσκεται σε μία από 

τις καλύτερες φάσεις του αποκτώντας αξιοπιστία, κύρος και αποδοχή. Έχω την πεποίθηση ότι 

το πλούσιο θεματολόγιο των εισηγήσεων και ο διάλογος που θα ακολουθήσουν θα δώσουν 

θετικά αποτελέσματα στην κοινή μας προσπάθεια για ποιοτική ανασυγκρότηση των βιβλιοθη

κών, για τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος, για την επίλυση των προβλημάτων που δη-
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μιουργούνται πλέον μέσα στις ραγδαίες αυτές εξελίξεις, στη διαχείριση και διάθεση της πλη

ροφορίας. Περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών και υποστηρίζω α

μέριστα to έργο σας. 

Νίκος Γκεσούλης 

Υφυπουργός Παιδείας 

* Το χαιρετισμό εκ μέρους του Υφυπουργού Παιδείας απηύθυνε η Ειδική Σύμβουλος για θέματα Βιβλιοθη
κών κα. Κατερίνα Χατζοπούλου. 
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