Χαιρετισμός Γ. ΖΑΧΟΥ,
Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών,
Γ.Α.Κ. και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
στο 19ο Συνέδριο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι
Προσωπικοί λόγοι δεν μου επέτρεψαν να είμαι μαζί σας και να
συμμετέχω στο 19ο Συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της
Χώρας μας.
Θέλω να ευχαριστήσω την Πρυτανεία και τους Συναδέλφους της
Βιβλιοθήκης του Πάντειου Πανεπιστήμιου για την πρόσκληση και να
τους συγχαρώ για την απόφασή τους, σε χαλεπούς καιρούς, να
αναλάβουν τη διοργάνωση και τη συνέχιση του θεσμού του
Συνεδρίου μας.
Πέρασαν δεκαοχτώ
χρόνια από τότε που διοργανώσαμε στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο - όπως το
αποκαλέσαμε τότε- των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών της Χώρας
μας. Σε εκείνη την πρώτη συνάντησή μας συζητήθηκαν, για πρώτη
φορά συγκροτημένα, τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μας τότε, και διατυπώθηκαν οι θέσεις και
οι αρχές μας για όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούσαν την
Βιβλιοθηκονομική και Διοικητική οργάνωση τους.
Το αρχικό εγχείρημα δυνάμωσε στην πορεία και σήμερα σε ένα τοπίο
τελείως διαφορετικό και με Βιβλιοθήκες σαφώς καλύτερες από τότε
πραγματοποιούμε το 19ο Συνέδριο.
Είναι γενική η εκτίμηση ότι ο θεσμός των παρόντος Συνεδρίου
συνέβαλε
καθοριστικά
στη
μεταφορά
τεχνογνωσίας
στην
βιβλιοθηκονομική μας κοινότητα, την ενημέρωσή μας για πολλές
καινοτόμες εξελίξεις στο χώρο των Βιβλιοθηκών και της
επιστημονικής πληροφόρησης καθώς και για την πρακτική εφαρμογή
τους.
Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία των
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, να αναδείξουμε τα προβλήματα που
αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν και να καλλιεργήσουμε πνεύμα
συνεργασίας που οδήγησε σε κατακτήσεις όπως τον Σύνδεσμο των
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, το συνεργατικό σύστημα
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πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά - το γνωστό σε όλη την
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας Heal-Link-, το
Σύστημα Διαδανεισμού, τους Συλλόγους Καταλόγους, τη Μονάδα
Ολικής Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών τη
γνωστή ΜΟΠΑΒ κ.α.
Ως Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών
Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
επιθυμώ να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό τόσο τον δικό μου όσο και
των μελών του για επιτυχία του Συνεδρίου σας. Η παρουσία
σημαντικών ερευνητών - ομιλητών από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
χώρας μας αλλά και του Εξωτερικού καθώς και τόσο αξιόλογων
συνέδρων διασφαλίζει ότι ο απολογισμός του παρόντος Συνεδρίου
θα είναι θετικός.
Όπως ήδη γνωρίζετε η Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
προανήγγειλε τη διοργάνωση Συνδιάσκεψης με τη συμμετοχή
εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και ομιλητών από
άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής
Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Αρχείων στη χώρα μας.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στην Διαβούλευση που το Υπουργείο
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα ξεκινήσει το
επόμενο διάστημα, ώστε όλοι μαζί να επανασχεδιάσουμε τον χάρτη
των Βιβλιοθηκών και των Αρχείων της χώρας μας με βάση τα νέα
οργανωτικά,
τεχνολογικά
και
διοικητικά
δεδομένα
που
διαμορφώνονται.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αναμείνουμε τα συμπεράσματα του
παρόντος Συνεδρίου για το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει
άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα των επιτυχημένων συνεδρίων που
οργανώσαμε μέχρι τώρα.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Πρόεδρος τους Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους
και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
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