Χαιρετισμός έναρξης του 17ου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Αξιότιμε κ. Ειδικέ Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Παντρεμένε, Κύριε Γενικέ
Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, Κύριε Πρύτανη, Κύριοι Αντιπρυτάνεις, Κύριοι
Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων, Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι
Πέρασαν δεκαέξι χρόνια από τότε που οργανώσαμε στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων το πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών - όπως
το αποκαλέσαμε τότε. Σε εκείνη την πρώτη συνάντησή μας συζητήθηκαν, για πρώτη
φορά συγκροτημένα, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες της Χώρας μας, και διατυπώθηκαν οι θέσεις και οι αρχές μας για όλα
σχεδόν τα θέματα που αφορούσαν την Βιβλιοθηκονομική και Διοικητική οργάνωση
τους.
Το αρχικό εγχείρημα δυνάμωσε στην πορεία και σήμερα σε ένα
βιβλιοθηκονομικό και τεχνολογικό τοπίο τελείως διαφορετικό και με Βιβλιοθήκες
σαφώς καλύτερες από τότε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 17ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Η χαρά μας είναι μεγαλύτερη από το γεγονός ότι σήμερα, ανοίγει τις πύλες του
για πρώτη φορά αυτό το υπέροχο Συνεδριακό Κέντρο που η Πρυτανεία του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας εμπιστεύτηκε για να οργανώσουμε το Συνέδριό μας.
Την ευχαριστούμε για αυτή της την απόφαση.
Ο θεσμός της παράλληλης έκθεσης υπηρεσιών και προϊόντων σχετικών με
Βιβλιοθήκες, Αρχεία και την Επιστημονική Πληροφόρηση συνέβαλε σημαντικά στην
μεταφορά τεχνογνωσίας που είχαμε ανάγκη.
Ευχαριστούμε τους εκθέτες και τους χορηγούς για την εμπιστοσύνη που
έδειξαν και δείχνουν στο Συνέδριό μας. Λυπούμαστε γιατί ο χώρος που είχαμε δεν
μας επέτρεψε να δεχθούμε και άλλους εκθέτες που ζητούσαν επίμονα να
συμμετάσχουν και οι οποίοι μας τόνισαν « Μην μας ξεχάσετε στο επόμενο
Συνέδριό σας».
Ο απολογισμός των μέχρι τώρα Συνεδρίων είναι εξαιρετικά θετικός. Η
διοργάνωσή τους, μας έδωσε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε για πολλές
καινοτόμες εξελίξεις στο χώρο των Βιβλιοθηκών και της επιστημονικής
πληροφόρησης καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους.
Η παρουσία τόσο σημαντικών ερευνητών - ομιλητών από όλα σχεδόν τα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και από πολλές χώρες του Εξωτερικού ( Η.Π.Α., Μεγάλη
Βρετανία, Πορτογαλία, Ρουμανία) καθώς και τόσο αξιόλογων συνέδρων διασφαλίζει
ότι το ίδιο θετικός θα είναι ο απολογισμός και του παρόντος Συνεδρίου.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μας: Μόνιμοι υπάλληλοι, Υπάλληλοι με σχέση
εργασίας Αορίστου Χρόνου, εργαζόμενοι στο έργο ΕΠΕΑΕΚ της Βιβλιοθήκης και
εθελοντές καθώς και προσωπικό άλλων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
εργάστηκε με χαρά και ενθουσιασμό για την προετοιμασία του παρόντος Συνεδρίου.
Όλοι μας έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό για την επιτυχία του.
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Ευχόμαστε σε όσες και όσους ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος και το
εξωτερικό στα όμορφα και φιλόξενα Γιάννενα, καλή διαμονή και καλή επιτυχία
στο Συνέδριο μας.
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