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Αιδεσιμότατε, εκπρόσωποι των αρχών, κύριε Πρόεδρε του Τ.Ε.Ι., κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής 
Ερευνών, κυρία Μανιατάκου, υπεύθυνη του έργου «Εκσυγχρονισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», 
κύριοι διευθυντές των Σχολών, εκπαιδευτικοί και προσωπικό του Ιδρύματος μας, εκπρόσωποι των 
Ακαδημαϊκών, Δημοσίων, Δημοτικών Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους, ξένοι προ
σκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και όλου του προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερ
ρών, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην φιλόξενη αυτή αίθουσα, στην πόλη μας και στο Ίδρυμα 
μας. Ελπίζουμε να βρείτε το τριήμερο πρόγραμμα του Συνεδρίου μας ενδιαφέρον και τις συζητή
σεις εποικοδομητικές. 

Θυμάμαι, ότι όταν πρωτοεμπλακήκαμε στην αναδιοργάνωση της Ακαδημαϊκής μας Βιβλιοθήκης 

το 1997, παραλάβαμε, στην κυριολεξία, δεκαπέντε βι-
βλιοστάσια με αταξινόμητα βιβλία σ' έναν υπόγειο 
χώρο. Έχουν περάσει από τότε έξι χρόνια και είχα
με τη χαρά να δούμε ένα καινούριο κτίριο Βιβλιοθή
κης να υψώνεται, να εξοπλίζεται και να λειτουργεί. 
Είδαμε μία τεράστια αλλαγή στην υποδομή, στην ορ
γάνωση, αλλά κυρίως στην ατμόσφαιρα. Είδαμε ξαφ
νικά να δημιουργείται μία καινούρια κοινότητα, αγα
πητοί φίλοι και φίλες. Η κοινότητα των ανθρώπων 
που αγαπούν τη Βιβλιοθήκη μας. Ολιγάριθμη αρχικά, 
που έγινε ευάριθμη σήμερα. Μια κοινότητα που έχει 
ενδιαφέρον, όραμα και στόχους για το βιβλίο και την 
πληροφόρηση. 

Η πρώτη αφίσα που επιλέξαμε να μας εκπροσωπή
σει, ήταν ένα πλοίο φορτωμένο βιβλία, έτοιμο να 
σαλπάρει. Συμβολική και ρομαντική θα έλεγα. Αντι
προσωπευτική όμως, τόσο για τον τότε ενθουσιασμό 
μας, τον ενθουσιασμό ενός νεοφερμένου. Εμείς λοι
πόν, οι νεοφερμένοι στο χώρο, χωρίς παράδοση, χω
ρίς πολλά εφόδια, παραλάβαμε πέρσι στη Λάρισα, τη 
σκυτάλη της διοργάνωσης του 12ου Πανελληνίου Συ
νεδρίου, μια σειρά Συνεδρίων που έχουν γίνει θε
σμός στον ελληνικό χώρο. Από τα Γιάννενα στο Βό
λο, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, χρόνο με χρό
νο, το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθη
κών, διέσχισε όλη την Ελλάδα. 
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Το Τ.Ε.Ι. Σερρών συμπτωματικά ανέλαβε για πρώτη φορά μέσω αυτού του Συνεδρίου και μια 
διοργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας. Και γι' αυτό οφείλω να σας ομολογήσω ότι αισθάνομαι μια 
περίεργη αν θέλετε, συγκίνηση και φόρτιση. Προσωπικά ζητάω συγγνώμη για τυχόν παραλείψεις 
και λάθη που έγιναν και αναλαμβάνω την ευθύνη τους, ελπίζοντας και σε ικανοποιητικό μερίδιο 
για τα τυχόν θετικά σημεία. 

Το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα 
όρια...». Επιλέχτηκε γιατί απηχεί κατά τη γνώμη μας, την ετοιμότητα των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βι
βλιοθηκών, ως αποτέλεσμα του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και του εμπλουτισμού των συλλο
γών τους, να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και συνεργασίες. Ας επεκτείνουμε, αγαπητοί φίλοι και 
φίλες, τα όρια μας, προς τις τοπικές κοινωνίες. Ας επεκτείνουμε τα όρια μας προς τους άλλους 
φορείς. Ας επεκτείνουμε τα όρια μας προς τις νέες τεχνολογίες. Ας επεκτείνουμε τέλος τα όρια 
μας, προς νέους χρήστες, που δεν είχαν μέχρι πρόσφατα πρόσβαση στον πλούτο των Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ας δοκιμάσουμε εν τέλει, αν μπορούμε και αν αντέχουμε, να βγούμε 
από την Ακαδημαϊκή θαλπωρή, στην ανοιχτή θάλασσα της πληροφόρησης. Να δημιουργήσουμε κι 
όχι να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Να εξελίξουμε κι όχι να διατηρήσουμε απλά τη γνώση. 

Και μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ αγαπητοί σύνεδροι, δείχνει ότι κάναμε το 
πρώτο βήμα σ' αυτό το στόχο. Αθρόα η συμμετοχή σ’ αυτό το Συνέδριο. Προεγγράφησαν τετρα-
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κόσιοι τριάντα (430) σύνεδροι βιβλιοθηκονόμοι και επιστήμονες της πληροφόρησης, όπως δεί
χνουν τα στατιστικά μας στοιχεία. Πλειοψηφούμε οι γυναίκες. Πλειοψηφούν οι βιβλιοθηκονόμοι. 
Μεγάλο ποσοστό εκπροσωπείται από άλλους επιστήμονες της πληροφορικής. Πανελλήνιας εμβέ
λειας. Ήρθε κόσμος απ' όλη την Ελλάδα. 

Καθαρά οργανωτικά τώρα, 
προσπαθήσαμε φέτος να κά
νουμε ένα βήμα παραπέρα. Μι
κρό πιθανότατα σε σχέση με 
τα βήματα που γίνανε στις προ
ηγούμενες διοργανώσεις. Η 
Οργανωτική Επιτροπή, προσπά
θησε να λειτουργήσει το Συνέ
δριο υπό την εποπτεία Επιστη
μονικής Επιτροπής, που θα δια
σφάλιζε τη θεματολογία, τη με
θοδολογία και το περιεχόμενο 
των εισηγήσεων. Το αποτέλε
σμα είναι στην κρίση όλων σας 
και η εμπειρία μας στη διάθεση 
των επόμενων διοργανωτών. 
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Μας περιμένει πολλή δουλειά αγαπητοί φίλοι και φίλες αυτό το τριήμερο, αφού αναμένεται να 
ακούσουμε εκλεκτούς εισηγητές να αναπτύσσουν είκοσι τρεις (23) προφορικές και έξι (6) αναρ
τημένες εισηγήσεις, εντασσόμενες σε πέντε (5) θεματικές ενότητες. Μια ξεχωριστή θεματική ε
νότητα, αναφέρεται στις εξελίξεις στην Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ενώ μια ε
νημερωτική θεματική ενότητα, αφορά στην παρουσίαση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών για 
βιβλιοθήκες. Ανατρέχοντας πάλι στα στοιχεία μας, βλέπουμε το προφίλ των εισηγητών, να δια
γράφεται ως εξής: 
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Εδώ τα πράγματα αντιστρέφονται. Προηγούνται οι άνδρες. Σχεδόν οι μισοί έχουν μεταπτυχια
κές σπουδές και διδακτορικά. Ως προς την ειδικότητα και πάλι προηγούνται οι βιβλιοθηκονόμοι. 

Σας ανακοινώνω κι εγώ με τη σειρά μου, ότι στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα λειτουργήσει έκ
θεση αρχειακού υλικού των Γενικών Αρχείων του Κράτους, στο φουαγιέ της Βιβλιοθήκης, στα ε
γκαίνια της οποίας, σήμερα στις 18:30 το απόγευμα, σας καλούμε όλους. Συμμετέχουν τα Γ.Α.Κ. 
Αρχεία Νομού Σερρών, το ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, τα Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Καβάλας. 

Τέλος, πιστεύω ότι μέσα απ' όλες τις διεργασίες του Συνεδρίου, την Παρασκευή, θα υποδει
χθεί και θα αναδειχθεί το Ίδρυμα που θα αναλάβει την επόμενη διοργάνωση. Γι' αυτό ας ετοιμά
ζονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι. 

Κλείνοντας, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Σερρών και τους χο
ρηγούς μας για την οικονομική τους βοήθεια. Χωρίς αυτούς δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
αυτό το Συνέδριο. Θερμές ευχαριστίες από τα βάθη της καρδιάς μου στην Οργανωτική Επιτροπή, 
όλους εκείνους που δούλεψαν, και δούλεψαν πολύ σκληρά για να πραγματοποιηθεί αυτό το Συνέ
δριο, όλους αυτούς τους φίλους που έδωσαν κάτι περισσότερο από την επαγγελματική τους ικα
νότητα, έδωσαν κομμάτι από την ψυχή τους, τους ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω επίσης προκαταβο
λικά τα Προεδρεία των θεματικών ενοτήτων, τους εισηγητές και βέβαια όλους εσάς που ανταπο
κρινόμενοι στο κάλεσμα μας, είστε σήμερα εδώ. 

Κι επειδή οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα μουσεία και οι χώροι πολιτισμού αγαπούν τη μουσική, 
ας εγκαινιάσουμε το Συνέδριο μας με μια μικρή μουσική εκδήλωση που μας προσφέρει το γει
τονικό μας Μουσικό Γυμνάσιο Σερρών. 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλές εργασίες. 
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