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Καλημέρα Κυρίες και Κύριοι και ευχαριστούμε για την παρουσία σας 

  

 Οι εντυπώσεις που κατά το πρόγραμμα καλούμαι να διατυπώσω αφορούν στα έξι 

τελευταία χρόνια που είχα τη τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. Για 

τα άλλα 84 χρόνια θα σας παραπέμψω στους επόμενους ομιλητές …   

 

 Δυο λόγια κατ’ αρχήν για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης που πέραν 

του Προέδρου απαρτίζεται από εκπροσώπους επιλεγμένων Διευθύνσεων της 

Τράπεζας. 

 

 Ασκεί για λογαριασμό της Διοίκησης τη συνολική εποπτεία τόσο του τρέχοντος 

έργου της Βιβλιοθήκης όσο και του σχεδιασμού για τη μελλοντική της ανάπτυξη. 

Ειδικότερα: 

o εγκρίνει τον ετήσιο και τους τριμηνιαίους προϋπολογισμούς και απολογισμούς, 

o  τους τίτλους των έντυπων και ηλεκτρονικών προμηθειών, 

o  λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης,  

o σχεδιάζει τη μελλοντική ανάπτυξη των υποδομών της και  

o εγκρίνει τα σχετικά έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης.  

 

 Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια: 

o προωθήσαμε νέα ολοκληρωμένα συστήματα λειτουργίας της βιβλιοθήκης (το 

Millennium και στη συνέχεια το Sierra),   

o προωθήσαμε την εγκατάσταση συστήματος RFID (Radio Frequency Identification) 

για τον εντοπισμό όλων των εντύπων της βιβλιοθήκης, 

o Αντικαταστήσαμε τα σταθερά βιβλιοστάσια στον αποθηκευτικό χώρο της 

βιβλιοθήκης με κυλιόμενες συστοιχίες, 

o Εγκαταστήσαμε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ενοποιημένης αναζήτησης (τη 

Summon), 

o Συνδεθήκαμε με διεθνείς βάσεις ηλεκτρονικών βιβλίων εξασφαλίζοντας τη δωρεάν 

χρήση τους από τους εσωτερικούς χρήστες της βιβλιοθήκης, 

o Συγκεντρώσαμε στη Βιβλιοθήκη τη προμήθεια και διαχείριση όλων των 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τη ΤτΕ και πριν ήταν 

διάσπαρτες σε επιμέρους διευθύνσεις, 

o Εκσυγχρονίσαμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, 

o Προωθήσαμε τη δημιουργία Γνωσιακής Βάσης όπου συγκεντρώνονται οι 

δημοσιεύσεις, τα κείμενα εργασίας και οι εσωτερικές εκθέσεις στελεχών της ΤτΕ 

o Διεξαγάγαμε έρευνα ικανοποίησης χρηστών και τέλος, 

o Ξεκινήσαμε το έργο της ανακαίνισης του αναγνωστηρίου και των λοιπών χώρων της 

βιβλιοθήκης εξασφαλίζοντας βελτιωμένες υποδομές για τους χρήστες αλλά και 

σεβόμενοι τον διατηρητέο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της. 

 Για όλα αυτά στηριχθήκαμε στις άρτιες και μελετημένες εισηγήσεις των στελεχών 

της βιβλιοθήκης και πρωτίστως της προϊσταμένης μας αγαπητής κας Σεμερτζάκη 

την οποία από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά. 
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 Η πρώτη και βασική εντύπωση λοιπόν που αποκόμισα είναι ότι οι άνθρωποί μας 

στη Βιβλιοθήκη όχι μόνο γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο αλλά κυρίως ότι 

αγαπούν τη δουλειά τους και πραγματικά αγωνιούν για το αποτέλεσμά της. 

 Μια δεύτερη εντύπωση είναι ότι οι συνάδελφοι στη ΤτΕ συνεχίζουν να διαβάζουν 

αντιστεκόμενοι στη απόλυτη κυριαρχία της εικόνας. Ο αριθμός χρηστών μένει λίγο 

ως πολύ σταθερός σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά μας στοιχεία. 

 Παράλληλα είναι σαφές ότι η ψηφιακή τεχνολογία προηγείται με διαφορά των 

έντυπων μορφών ως προς την απορρόφηση των πόρων της Βιβλιοθήκης. Στον 

προϋπολογισμό του 2018 οι ηλεκτρονικές πηγές αντιπροσωπεύουν το 58%. 

 Πολλές από τις πηγές αυτές συνοδεύονται από υποχρεωτικά συστήματα 

παρακολούθησης των χρηστών για να διαφυλάξουν ότι τηρούνται οι όροι της 

άδειας χρήσης. Έτσι μια ακόμα κάθε άλλο παρά ευχάριστη εντύπωση είναι το 

αίσθημα του μεγάλου αδελφού που δεν σε αφήνει στιγμή από το μάτια του. 

Σκεφθείτε να διαβάζετε ένα βιβλίο και κάποιος να ελέγχει συνεχώς πόσες σελίδες 

διαβάσατε, πόση ώρα διαβάζετε κάθε σελίδα, σε ποιους άλλους δείξατε τη σελίδα 

που διαβάζετε κοκ. Ούτε στα μαθητικά μου χρόνια δεν είχα τέτοιο έλεγχο μελέτης… 

 Μια άλλη τάση που με προβληματίζει είναι ο μονοπωλιακός χαρακτήρας των 

παρόχων της ηλεκτρονικής γνώσης. Εκδότες βιβλίων και περιοδικών είναι πολλοί, 

εκατοντάδες. Πάροχοι πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βάσεις είναι ελάχιστοι και 

μετά τη πτώχευση της SWETS ακόμα λιγότεροι. Ο κίνδυνος αθέμιτης εκμετάλλευσης 

μονοπωλιακής θέσης είναι υπαρκτός.   

 Τέλος εντύπωση μου έκανε ο αφανισμός των ελληνικών περιοδικών εκδόσεων 

επιστημονικού χαρακτήρα, προφανώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι ελληνικές 

περιοδικές εκδόσεις αντιπροσωπεύουν πλέον μόλις 1% του προϋπολογισμού μας. 

Η επιστημονική μας κοινότητα δεν διαθέτει πια ελληνικό βήμα παρουσίασης των 

ερευνητικών της ευρημάτων. 

Φίλες και φίλοι, εγώ εδώ διατυπώνω απλές εντυπώσεις. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα 

αυτά θα συζητηθούν πολύ πιο εμπεριστατωμένα τόσο στη παρούσα ημερίδα όσο και 

σε άλλες σχετικές συναντήσεις. Δεν έχει νόημα να καταναλώσω περισσότερο από το 

χρόνο σας. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και καλή συνέχεια των εργασιών. 

Ηλίας Πλασκοβίτης 

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης 

 


