
Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Εκ μέρους 

του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας κου Δημητρίου Νίνου ο οποίος λόγω προανειλημμένων 
υποχρεώσεων δεν μπόρεσε σήμερα να είναι κοντά μας, σας καλοσωρίζω στο 14ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, την οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει για φέτος το 
Ίδρυμα μας και σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, που έχει 
σαν στόχο την προσφορά νέων ιδεών για παροχή περισσότερης γνώσης μέσω των οργανωμένων 
ψηφιακών βιβλιοθηκών. 

Ο τίτλος των εργασιών του Συνεδρίου «Διαχείριση της γνώσης: ο παγκόσμιος ιστός και οι 
μονάδες πληροφόρησης» είναι πράγματι πολύ πετυχημένος και επίκαιρος διότι ύστερα από μια 
μακρά διαδρομή, βήμα προς βήμα, μια παραδοσιακή βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε σύγχρονη 
ψηφιακή που προσφέρει απείρως περισσότερη γνώση προσεγγίζοντας μεγάλο αριθμό 
ηλεκτρονικών εκδόσεων, περιοδικών, βιβλίων, πρακτικών συμποσίων, συνεδρίων και λοιπής 
δημοσιευμένης γνώσης μέσω του Διαδικτύου σε πολύ μικρότερο χρόνο. 

Η αξιοποίηση του Διαδικτύου από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες βοηθά σημαντικά τους 
χρήστες (φοιτητές, διδακτικό προσωπικό αλλά και εξωτερικούς επισκέπτες) να εκμεταλλευτούν 
τον πλούτο των γνώσεων που τους προσφέρεται. Συνεπώς, τόσο η εκπαίδευση και η έρευνα όσο 
και οι τοπικές κοινωνίες ωφελούνται τα μέγιστα από τη χρήση τέτοιων σύγχρονων ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών. Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που διακινείται καθημερινά από το 
Διαδίκτυο απαιτεί νέους τρόπους διαχείρισης και ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών αξιολόγησης και 
διάδοσης της γνώσης, ώστε αυτό που φθάνει στο χρήστη, να μην είναι μια απλή πληροφόρηση την 
οποία παθητικά θα δεχθεί, αλλά να αντενεργεί, να μπαίνει στη διαδικασία μάθησης για να 
μπορέσει τελικά να αποκτήσει τη δική του γνώση. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
πληροφόρηση στην ηλεκτρονική της μορφή επιβάλλει την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, 
αξιολόγησης της πληροφορίας και κατάκτηση της γνώσης που προκύπτει απ’ αυτήν. 

Έγινε πια συνείδηση σε όλους όσους ασχολούνται με την απόκτηση γνώσης ότι η ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη δεν είναι ο χώρος που απλά φυλάσσονται βιβλία και περιοδικά, αλλά είναι ένας 
ζωντανός οργανισμός που παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική – ερευνητική διαδικασία και 
όχι μόνο. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το πραγματικό πλαίσιο επικοινωνίας και επιστημονικής 
προσέγγισης μεταξύ φοιτητών – καθηγητών και ερευνητών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πιθανόν να 
απαιτείται επαναπροσδιορισμός του ρόλους της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης ως κέντρου 
πληροφόρησης. 

Το 2005 δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανάγκη ύπαρξης ενημερωμένης βιβλιοθήκης αλλά 
καλώς οργανωμένης και δικτυωμένης, μέσω Internet, με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι 
κοινοπρακτικές αυτές συνεργασίες είναι οι καταλληλότεροι φορείς για τη διαμόρφωσης της 
πληροφοριακής παιδείας. Μιας παιδείας που καθιστά ικανό το χρήστη στην αναγνώριση της 
πληροφοριακής ανάγκης, του εντοπισμού της πληροφορίας, της αξιολόγησης και της 
αποτελεσματικής χρήσης που οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσης. 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πως δυο λόγια για τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας, η οποία 

αποτελεί κόσμημα για το Ίδρυμα μας αλλά και για τη δυτική Αθήνα. 
Η κεντρική βιβλιοθήκη χτίστηκε μέσα σε δύο χρόνια 1999-2000 στη θέση της παλαιάς 

βιβλιοθήκης με κόστος 650 εκατ. δραχμές από τις Δημόσιες Επενδύσεις. Είναι ίσως η μεγαλύτερη 
βιβλιοθήκη του λεκανοπεδίου της Αττικής με ωφέλιμους χώρους 2.500 m2. Στα ράφια της 
υπάρχουν 60.000 τίτλοι βιβλίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός, της τάξεως των 300.000 
ευρώ, για την προμήθεια νέων βιβλίων. 
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Οι υπηρεσίες που προσφέρει και συγκεκριμένα η αναζήτηση, η πρόσβαση σε πλήρη κείμενα 
των ηλεκτρονικών περιοδικών, αλλά και των βάσεων δεδομένων παρέχονται μέσω του διαδικτύου 
σε 24ωρη βάση. Ειδικότερα οι βάσεις δεδομένων καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα όλων των 
τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος και παρέχονται με το σύστημα Linksolver. Προς το παρόν 
λειτουργεί ως δανειστική μόνο για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ πολύ σύντομα 
έχει δρομολογηθεί λύση για δανεισμό βιβλίων και στους φοιτητές με την προμήθεια ειδικής 
κάρτας. Διαθέτει ηλεκτρονικό αναγνωστήριο και αίθουσα τηλεκπαίδευσης. 

Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας μετά την ενίσχυση της από το Β΄ και Γ ΚΠΣ με εξειδικευμένο 
προσωπικό που φθάνει τους 30 εργαζόμενους, σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και τον εμπλουτισμό 
της συλλογής της, αποτελεί σήμερα την καρδιά του Ιδρύματος το site της οποίας επισκέπτεται 
καθημερινά μεγάλος αριθμός φοιτητών, καθηγητών αλλά και εξωτερικών συνεργατών 
καθιστώντας την ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Τελειώνοντας, κηρύσσω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή την έναρξη του συνεδρίου αυτού και είμαι 
απόλυτα πεπεισμένος, ότι το πλούσιο θεματολόγιο των εισηγήσεων και ο διάλογος που θα 
ακολουθήσει θα διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα και θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα που 
έχουν να κάνουν με τη διάθεση και χρήση των μονάδων πληροφόρησης, του παγκόσμιου ιστού 
και της διάθεσης και διαχείρισης της γνώσης. 

 
Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος 
Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
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