ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 22° Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιό μας είναι για τέταρτη φορά ο
διοργανω τής του, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στο θεσμό των
βιβλιοθηκών και την αναγνώριση του έργου του προσωπικού που απασχολείται
σε αυτές.
Το φετεινό συνέδριο αποτελεί ορόσημο. Βρισκόμαστε στο χρονικό σημείομεταίχμιο για τη μετάβαση σε ένα μέλλον που προδιαγράφεται άδηλο, όχι μόνο
για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αλλά και για τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Είναι
βέβαιο ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί οι εποχές της αφθονίας. Το γεγονός ότι
οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υπήρξαν ένας από τους ελάχιστους χώ ρους του
ελληνικού δημοσίου που αξιοποίησαν επί κοινή ωφελεία και το τελευταίο λεπτό
από τους πακτωλούς τω ν ευρωπαϊκών χρημάτω ν με απτά και υποδειγματικά
αποτελέσματα, τις τιμά. Η ελληνική εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα
βρέθηκε να απολαμβάνει υπηρεσίες εφάμιλλες με αυτές τω ν βιβλιοθηκών του
εξωτερικού και μέσω του Συνδέσμου τω ν Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
να χρησιμοποιεί ένα πλούτο ηλεκτρονικών πηγώ ν που η διάθεσή του θα ήταν
αδιανόητη τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και για τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια
της χώρας. Ο θεσμοθετημένος Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών, ένα πρωτοφανές υπόδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στα ΑΕΙ, τα TEi
και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, παρά τις επίπονες διαδικασίες και τις
τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσει για τη ν
εκταμίευση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, ελάμβανε μέχρι και π ρ ιν από
δυο χρόνια, ανελλιπή χρηματοδότηση από το Υπουργείο για να υλοποιεί τη
δράση των ηλεκτρονικών πηγών. Δυστυχώς, μέσα στη δίνη της νέας εποχής, το
έργο του ΣΕΑΒ φαίνεται να γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολο και όταν
τριγύρω σε κάθε επίπεδο και σε κάθε χώ ρο οι ελλείψεις αυξάνονται, η παροχή
πληροφορίας μοιάζει να θεωρείται πολυτέλεια. Δεν πρέπει όμως να είναι έτσι
τα πράγματα. Οι βιβλιοθήκες και οι άνθρωποί τους έχουν ζήσει εποχές μίζερες
αλλά είχαν οράματα και θέληση. Κι έτσι κατώρθωσαν εκτός τω ν άλλων, να
διατηρήσουν αυτό το συνέδριο επί 22 χρόνια ως μια σταθερά του χώ ρου τους.
Σήμερα καλούμαστε να σκύψουμε πάνω στις διαχρονικές αξίες της
βιβλιοθηκονομίας και των βιβλιοθηκών για να φωτίσουμε λίγο και να
αρχίσουμε να δίνουμε σχήμα στο μέλλον.
Εκ μέρους της Οργανω τικής Επιτροπής, της Διευθύντριας και του
προσω πικού της Βιβλιοθήκης σας εύχομαι καλή παραμονή και καλή επιτυχία.
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