
Χαιρετισμός του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 
Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε μπροστά στην έναρξη του 14ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών με θέμα: «Διαχείριση της γνώσης: Ο παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες 
πληροφόρησης», που οργανώνει το Τ.Ε.Ι. Αθήνας από σήμερα  και μέχρι της 3 Δεκεμβρίου σ΄ 
αυτόν εδώ πολύ όμορφο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. 

Στο συνέδριό μας συμμετέχουν συνολικά 900 άτομα, (σύνεδροι), θα γίνουν 32 επιστημονικές 
ανακοινώσεις, ενώ θα υπάρχουν και 7 αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). 

Για την οργάνωση του συνεδρίου εργάστηκαν σκληρά 25 άτομα – μέλη της οργανωτικής 
επιτροπής, 10 καθηγητές – μέλη της επιστημονικής επιτροπής, 45 εθελοντές φοιτήτριες και 
φοιτητές της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας κυρίως από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αλλά και από το Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Στη διοργάνωση συνέβαλαν αποφασιστικά και οι 35 χορηγοί (εκπρόσωποι κρατικών, 
ημικρατικών και ιδιωτικών οργανισμών), τους οποίους θα πρέπει να ευχαριστήσουμε από αυτό 
εδώ το βήμα. 

Για πρώτη φορά συνέδριο του ΤΕΙ Αθήνας έχει ζωντανή μετάδοση (web casting), ώστε να 
είναι δυνατή η παρακολούθησή του απευθείας σε όλη την επικράτεια αλλά και διεθνώς μέσω του 
δικτυακού τόπου του ιδρύματος www.teiath.gr και μέσω του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης 
www.library.teiath.gr . 

Το υψηλό επίπεδο των επιστημονικών ανακοινώσεων και η ακαδημαϊκότητα των συζητήσεων 
θα δώσει τη δυνατότητα σε καθηγητές μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και Δ.Ε.Π. μέλη των Πανεπιστημίων, 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και επαγγελματίες του χώρου της 
Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης, να γίνουν επί ένα τριήμερο κοινωνοί όλων των 
σύγχρονων δεδομένων και εξελίξεων στους χώρους τους. 

Η οργάνωση του συνεδρίου ως τώρα υπήρξε κατά γενική ομολογία άψογη και θέλω να 
πιστεύω, ότι η προσπάθεια τόσων πολλών ανθρώπων επί ένα εξάμηνο απέδωσε καρπούς, αφού 
όλοι οι σύνεδροι αναγνώρισαν ήδη την άρτια οργάνωσή μας, ενώ κατεβλήθη κάθε δυνατή 
προσπάθεια ελαχιστοποίησης των όποιων προβλημάτων. 

Στο συνέδριο συμμετέχουν και θα χαιρετήσουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας με επικεφαλής 
την Ειδική Γραμματέα Βιβλιοθηκών και Αρχείων, κ. Κεφαλληναίου, η οποία εκπροσωπεί την Υπουργό 
Παιδείας κ. Μ. Γιαννάκου και η κ. Αντ. Μανιατάκου από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

Παρευρίσκονται επίσης και θα χαιρετήσουν το συνέδριο η κ. Μυρσίνη Ζορμπά από το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών – Βιβλιοθηκών κ. Γιώργος 
Δαρδανός και άλλοι. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει σε λίγο ο Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας κ. Μιχάλης Μπρατάκος, ο οποίος θα αναφερθεί και στη σπουδαιότητα που έχει η 
Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τους φοιτώντες και τους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος. 

Στο περιθώριο των επιστημονικών εργασιών του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρισθούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου, να ανταλλάξουν απόψεις και να 
ενημερωθούν από τους χορηγούς του Συνεδρίου, αλλά και να διασκεδάσουν παρουσία του Προέδρου και 
του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας στην επίσημη δεξίωση κατά τη λήξη του.  
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