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Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 8ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που 
διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο. 
Είναι ένα Συνέδριο που γίνεται σε μια κατάλληλη στιγμή για ένα πολύ κρίσιμο θέμα 
που απασχολεί όλες τις Βιβλιοθήκες και πάρα πολύ βαθιά και τη Βιβλιοθήκη του 
Αιγαίου. Είμαστε σε μια εποχή που πράγματι δε ξέρουμε ποια πρέπει να είναι η Βι-
βλιοθήκη του μέλλοντος και αυτό το μέλλον είναι πολύ κοντά. Είναι μια εποχή που η 
ψηφιακή τεχνολογία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε τεράστιες 
ποσότητες πληροφορίας σε πολύ μικρούς χώρους και δεν είναι μόνο αυτό, συγ-
χρόνως μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή τη πληροφόρηση από Βιβλιοθήκη σε Βι-
βλιοθήκη και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 
του. Επομένως ποια είναι η νέα Βιβλιοθήκη, τί πρέπει να γίνει με τα περιοδικά, ποια 
είναι η συνεργασία των Βιβλιοθηκών, πόσο μεγάλη είναι η νέα Βιβλιοθήκη, τί ακριβώς 
μορφή έχει η νέα Βιβλιοθήκη. 

Σε εμάς στο Αιγαίο, μας απασχολούν όλα αυτά τα ερωτήματα και για έναν επιπλέον 
λόγο: 
Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μελετάμε και σχεδιάζουμε τη Βιβλιοθήκη 
του Αιγαίου, μετά από μία απόφαση της Συγκλήτου. Σχεδιάζουμε μια Βιβλιοθήκη 
μοντέρνα, μια Βιβλιοθήκη που κοιτάει στο μέλλον, μια Βιβλιοθήκη που πέρα από την 
εξυπηρέτηση του Πανεπιστημίου μας θα έχει στόχο να είναι η Βιβλιοθήκη του 
Αιγαίου; που αμέσως μας θέτει το ερώτημα για το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση 
της Βιβλιοθήκης με την κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται. Πιστεύω ότι σε όλα 
αυτά τα ερωτήματα θα κάνετε κρίσιμες ερωτήσεις, θα έχετε χρήσιμα 
συμπεράσματα και πιστεύω ότι το συνέδριο σας θα είναι μια συνεισφορά στη Βι-
βλιοθήκη του παρόντος - στη Βιβλιοθήκη του μέλλοντος. 

Καλό Συνέδριο 
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