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Χαηξεηηζκόο έλαξμεο ηνπ 17
νπ

 Σπλεδξίνπ Αθαδεκαϊθώλ 

Βηβιηνζεθώλ 
 

 

Γξ. Γεώξγηνο  Εάρνο 

Γηεπζπληήο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ. 

 

 

Αμηόηηκε θ. Δηδηθέ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΔΠΘ θ. Παληξεκέλε, Κύξηε Γεληθέ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, Κύξηε Πξύηαλε, Κύξηνη Αληηπξπηάλεηο, Κύξηνη 

Κνζκήηνξεο, Πξόεδξνη Σκεκάησλ, Μέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Κπξίεο θαη Κύξηνη 

Πέξαζαλ δεθαέμη ρξόληα από ηόηε πνπ νξγαλώζακε ζην Παλεπηζηήκην 

Ισαλλίλσλ ην πξώην Παλειιήλην πκπόζην Παλεπηζηεκηαθώλ Βηβιηνζεθώλ - όπσο 

ην απνθαιέζακε ηόηε. ε εθείλε ηελ πξώηε ζπλάληεζή καο ζπδεηήζεθαλ, γηα πξώηε 

θνξά ζπγθξνηεκέλα, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδαλ νη Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Υώξαο καο, θαη δηαηππώζεθαλ νη ζέζεηο θαη νη αξρέο καο γηα όια 

ζρεδόλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ Βηβιηνζεθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή νξγάλσζε 

ηνπο.  

Σν αξρηθό εγρείξεκα δπλάκσζε ζηελ πνξεία θαη ζήκεξα ζε έλα 

βηβιηνζεθνλνκηθό θαη ηερλνινγηθό ηνπίν ηειείσο δηαθνξεηηθό θαη κε Βηβιηνζήθεο 

ζαθώο θαιύηεξεο από ηόηε, κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην 17
ν
 

Παλειιήλην πλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ.  

Η ραξά καο είλαη κεγαιύηεξε από ην γεγνλόο όηη ζήκεξα, αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ 

γηα πξώηε θνξά απηό ην ππέξνρν πλεδξηαθό Κέληξν πνπ ε Πξπηαλεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ καο εκπηζηεύηεθε γηα λα νξγαλώζνπκε ην πλέδξηό καο. 

Σελ επραξηζηνύκε γηα απηή ηεο ηελ απόθαζε. 

Ο ζεζκόο ηεο παξάιιειεο έθζεζεο ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ζρεηηθώλ κε 

Βηβιηνζήθεο, Αξρεία θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Πιεξνθόξεζε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πνπ είρακε αλάγθε.  

Δπραξηζηνύκε ηνπο εθζέηεο θαη ηνπο ρνξεγνύο  γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ 

έδεημαλ θαη δείρλνπλ ζην πλέδξηό καο.  Λππνύκαζηε γηαηί ν ρώξνο πνπ είρακε δελ 

καο επέηξεςε λα δερζνύκε θαη άιινπο εθζέηεο πνπ δεηνύζαλ επίκνλα λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαη νη νπνίνη καο ηόληζαλ « Μελ καο μεράζεηε ζην επόκελν 

Σπλέδξηό ζαο». 

Ο απνινγηζκόο ησλ κέρξη ηώξα πλεδξίσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεηηθόο. Η 

δηνξγάλσζή ηνπο,  καο έδσζε ηελ επθαηξία λα ελεκεξσλόκαζηε γηα πνιιέο 

θαηλνηόκεο εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ Βηβιηνζεθώλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

πιεξνθόξεζεο θαζώο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο.  

Η παξνπζία ηόζν ζεκαληηθώλ εξεπλεηώλ - νκηιεηώλ από όια ζρεδόλ ηα 

Αθαδεκατθά Ιδξύκαηα θαη από πνιιέο ρώξεο ηνπ Δμσηεξηθνύ ( Η.Π.Α., Μεγάιε 

Βξεηαλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία) θαζώο θαη ηόζν αμηόινγσλ ζπλέδξσλ δηαζθαιίδεη 

όηη ην ίδην ζεηηθόο ζα είλαη ν απνινγηζκόο θαη ηνπ παξόληνο πλεδξίνπ.  

Σν πξνζσπηθό ηεο Βηβιηνζήθεο καο: Μόληκνη ππάιιεινη, Τπάιιεινη κε ζρέζε 

εξγαζίαο Ανξίζηνπ Υξόλνπ,  εξγαδόκελνη ζην έξγν ΔΠΔΑΔΚ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη 

εζεινληέο θαζώο θαη πξνζσπηθό άιισλ ππεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 

εξγάζηεθε κε ραξά θαη ελζνπζηαζκό γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξόληνο πλεδξίνπ. 

Όινη καο  έρνπκε δεζκεπηεί λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην ξπζκό γηα ηελ επηηπρία ηνπ.  
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Δπρόκαζηε ζε όζεο θαη όζνπο ήξζαλ από θάζε γωληά ηεο Διιάδνο θαη ην 

εμωηεξηθό ζηα όκνξθα θαη θηιόμελα Γηάλλελα, θαιή δηακνλή θαη θαιή επηηπρία 

ζην Σπλέδξην καο. 

 

 


