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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σύνεδροι. 
Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, σας καλωσορίζω στις Σέρρες και 

σας εύχομαι καλή διαμονή στην όμορφη και φιλόξενη πόλη μας. 
Με την ευκαιρία του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, θα ήθελα να κά

νω μια συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, τα τελευταία χρόνια. 

Πριν από την έναρξη του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης, η Βιβλιοθήκη ήταν ένα απλό δωμάτιο 
χωρίς βιβλιοθηκονόμο, όπου υπήρχε ένας υπάλληλος, ο οποίος ταξινομούσε τα βιβλία κατά την 
κρίση του, ευσυνείδητα μεν, αυτοσχεδιάζοντας δε. Βέβαια, για ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ούτε λό
γος. Χάρη στις προσπάθειες όλου του προσωπικού, σήμερα η λειτουργία της υποστηρίζεται από 
τέσσερις βιβλιοθηκονόμους, δύο διοικητικούς υπαλλήλους και φοιτητές που κάνουν την πρακτική 
τους άσκηση, αλλά και χάρη στη σημαντική χρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η 
βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών έχει εξελιχθεί, προσφέροντας σύγχρονες ποιοτικές υπηρεσίες όχι 
μόνο στους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος, αλλά και σε όλους τους Σερραίους πολί
τες. Ενδεικτικά αναφέρω τον εμπλουτισμό της με περισσότερους από 30.000 νέους τίτλους βι
βλίων, τη δυνατότητα αναζήτησης μέσω διαδικτύου, την απόκτηση πλούσιου οπτικοακουστικού υ
λικού, τη συστηματική καταλογογράφηση νέων και παλαιών τίτλων, την αναλυτική ενημέρωση των 
χρηστών και την πρόσβαση σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών χάρη στην Κοινοπραξία Ακαδη
μαϊκών Βιβλιοθηκών. Θα έχετε όλοι την ευκαιρία να την επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε λε
πτομερέστερα και πληρέστερα από το υπάρχον προσωπικό. 

Η μετάβαση από τη συμβατική στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γίνεται με ραγδαίους ρυθμούς, αλλά 
παρόλα αυτά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι τίποτα δε μπορεί να αντικαταστήσει ένα βιβλίο. Δε 
μπορεί κανείς να μελετήσει διαβάζοντας ένα κείμενο στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλ
λά μόνο έχοντας ένα βιβλίο μπροστά του, το οποίο μπορεί να το πιάνει, να το ανοίγει και να το δια
βάζει γυρνώντας τις σελίδες. 

Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για τις συνεχείς προσπάθειες 
που κατέβαλε, να ευχαριστήσω τους χορηγούς για την πολύτιμη συνεισφορά τους και να ευχαρι
στήσω όλους εσάς που παρίστασθε εδώ. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη του Συνεδρίου αυτού, εκφράζοντας την ελπίδα 
και την πεποίθηση ότι τα συμπεράσματα θα είναι χρήσιμα σε όλους μας. 

Σας ευχαριστώ. 


