
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη Βι
βλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σε μια δύσκολη 

συγκυρία για τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Το κυρίως μέρος 
του συνεδρίου έλαβε χώρα στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό 
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 
2009. Δύο όμως εκπαιδευτικές ενότητες (tutorials) διοργα
νώθηκαν στους χώρους της βιβλιοθήκης την Τετάρτη, 4 Νο
εμβρίου 2009. Οι δύο αυτές ενότητες ήταν οι «Open Journal 
Systems and related PKP e-publishing tools» και «Ολοκλη
ρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών Πλη
ροφόρησης». Παράλληλα, την ίδια ημέρα διεξήχθη η ειδική 
εκδήλωση «Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) Πανεπι
στημίου Harvard: Αποστολή στον 21ο αιώνα και σύγχρονες 
ολοκληρωμένες μέθοδοι ψηφιοποίησης παλαιών χειρογρά
φων», η οποία συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, με έντονη πα
ρουσία ακαδημαϊκών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Κεντρικό θέμα του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακα
δημαϊκών Βιβλιοθηκών ήταν το «Ψηφιακό Επιστημονικό Πε
ριεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση». Το συνέδριο 
ήταν διαρθρωμένο σε επτά ενότητες, οι οποίες έδωσαν 
βήμα σε μια γόνιμη συζήτηση μεταξύ διακεκριμένων ομιλη
τών, αντιπροσώπων διαφορετικών ομάδων που συμβάλλουν 
με τον έναν ή άλλον τρόπο στην παραγωγή και διαχείριση 
επιστημονικού περιεχομένου και βιβλιοθηκονόμων. Οι αξιο
λογημένες εργασίες των μελών της ελληνικής βιβλιοθηκο-
νομικής κοινότητας, από το σύνολο των δεκαπέντε που 
υπεβλήθησαν συνολικά, παρά το σύντομο χρονικό διά
στημα για την κατάθεση του πλήρους κειμένου τους, ενώ 
σε διακριτές συνεδρίες συζητήθηκαν θέματα εμπορικών 
εφαρμογών, αλλά και η πορεία των έργων της συνεργατι
κής Οριζόντιας Δράσης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που 
χρηματοδοτήθηκε για το διάστημα 2000-2008 από πόρους 
του ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΟ. Η συμμετοχή της ελληνικής κοι
νότητας ήταν μεγάλη, καθώς στο συνέδριο προσήλθαν περί 
τα 250 άτομα, ενώ τις εκπαιδευτικές ενότητες παρακολού
θησαν περί τα 40. Γενική κτίμηση είναι πως το συνέδριο 
ήταν επιτυχημένο, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών 
και του περιορισμένου χρόνου από την ανάληψη της υπο
χρέωση για την υλοποίηση του από τη Βιβλιοθήκη και Κέν
τρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η 
Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους 
τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, που με τη φυσική τους 
παρουσία έδειξαν πόσο μεγάλη ανάγκη έχει η κοινότητα για 
ένα χώρο επικοινωνίας, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτρο
πής, για την άρτια εργασία τους κατά την περίοδο κρίσης 
των υποβληθεισών εργασιών, και τους χορηγούς και εκθέ
τες, που στήριξαν σημαντικά τη διοργάνωση του. Ιδιαίτερη 
μνεία θα πρέπει να γίνει στον εκδοτικό οίκο επιστημονικών 
περιοδικών και βιβλίων Elsevier, γιατί εκτός των συμβατικών 
της υποχρεώσεων ανέλαβε οικονομικά τη διοργάνωση του 
επίσημου δείπνου του συνεδρίου. 
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