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Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Σερρών: 1997-2007 ∆έκα χρόνια προσπάθειας 

Η αναβάθµιση των υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών είναι 
ένα γεγονός µε πολλαπλές 
επιπτώσεις. Από χώρος 
συγκέντρωσης, ταξινόµησης και 
διαφύλαξης υλικού, έχει 
µετατραπεί σε χώρο διαχείρισης 
και διάδοσης της συσσωρευµένης 
γνώσης, κατατεθειµένης τόσο σε 
φυσικούς χώρους, όσο και µέσω 
διαδικτύου. 

Η αναβάθµιση επιτεύχθηκε 
σταδιακά µέσω µιας επίπονης 
προσπάθειας που διήρκεσε 
σχεδόν δέκα χρόνια. Το πρώτο 
σηµαντικό βήµα έγινε το 2000 µε 
τη µεταφορά στο νεόδµητο κτίριο, 
που σχεδιάστηκε και εξοπλίστηκε 
ειδικά για Βιβλιοθήκη. Ακολούθησε 
η βιβλιοθηκονοµική οργάνωση και 
ο εµπλουτισµός της συλλογής, 
τόσο µε έντυπες, όσο και µε 
ηλεκτρονικές προσκτήσεις, µε 
στόχο τη συγκρότηση µιας 
ποιοτικής συλλογής γύρω από τα 
γνωστικά αντικείµενα σπουδών του 
Ιδρύµατος. Ως δεύτερος σταθµός 
θα µπορούσε να θεωρηθεί η 
επιτυχής διοργάνωση του 12ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών τον Νοέµβριο του 2003, µέσω του οποίου η 
Βιβλιοθήκη ανέδειξε τις υπηρεσίες της, τους ανθρώπους της και πέρασε σε µια φάση εξωστρέφειας. 
Τρίτο σταθµό αποτελεί ασφαλώς η στροφή τα τελευταία χρόνια προς την ηλεκτρονική πληροφόρηση και 
η προσπάθεια να διαδοθεί η χρήση των βάσεων δεδοµένων, η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά επιστηµονικά 
περιοδικά, η συνεργασία µε άλλες βιβλιοθήκες, ο διαδανεισµός άρθρων και βιβλίων. Η ψηφιοποίηση και 
καταλογογράφηση περιοδικών που αφορούν την περιοχή µας, ενηµερωτικές εκδηλώσεις και βελτίωση 
του δικτυακού τόπου και του φυσικού χώρου υπήρξαν τα επόµενα βήµατα. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάχθηκε η έκδοση ενός τριµηνιαίου ηλεκτρονικού περιοδικού, για να 
κωδικοποιήσει και να διαδώσει µε εύληπτο τρόπο τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης, να εξοικειώσει το 
ευρύ κοινό µε τον πλούτο των τεκµηρίων της και να ενηµερώσει κάθε ενδιαφερόµενο για τις εξελίξεις 
στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφόρησης. Η πρωτοβουλία της έκδοσης του ενηµερωτικού 
περιοδικού «Info-λόγιο» ξεκίνησε στις αρχές του 2007 και υπήρξε µια συλλογική προσπάθεια του 
προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία µε αρκετά µέλη της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας. Η 
διαδικασία περιλάµβανε την απόκτηση του ΙSSΝ (International Standard Serial Number) από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, το σχεδιασµό και τη διάταξη της ύλης, την «παρακίνηση» στη συγγραφή των αντιστοίχων 
άρθρων και την ηλεκτρονική επεξεργασία µε τη βοήθεια εξειδικευµένου προσωπικού. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το περιοδικό στην ηλεκτρονική του µορφή έχει κερδίσει την αποδοχή και την 
στήριξη ενός µεγάλου αριθµού φίλων της Βιβλιοθήκης, φίλων του βιβλίου και των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης. ∆ιανέµεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε πάνω από 1.000 αναγνώστες. Η 
παρούσα έκδοση, αποτελεί την έντυπη µορφή των τεσσάρων πρώτων τευχών του ηλεκτρονικού 
περιοδικού της Βιβλιοθήκης µας. Θεωρούµε ότι η έντυπη µορφή του Info -λογίου θα βοηθήσει στην 



περαιτέρω διάδοση του και άρα θα συµβάλλει στην επίτευξη του αρχικού στόχου για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη προσέλκυση χρηστών, αξιοποίηση του πλούτου και των δυνατοτήτων της. 

Γνωρίζουµε ότι η επιτυχία των µέχρι τώρα δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης, επιτεύχθηκε µέσα από τη 
µεγάλη συµµετοχή τόσο των µελών της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας, όσο και των πολιτών της περιοχής. 
Η διοικητική υποστήριξη από τις εκάστοτε διοικήσεις του Ιδρύµατος και ιδιαίτερα από το σηµερινό 
Πρόεδρο κ. Ερρίκο Μουρατίδη υπήρξε αµέριστη. Η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της εξαρτάται εν πολλοίς από τη συνέχιση του έργου «Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης ΤΕΙ 
Σερρών», όµως προϋποθέτει και τη δική µας ενεργό συµµετοχή και ανιδιοτελή προσφορά. 

Θεωρώντας λοιπόν ότι η υπόθεση «Βιβλιοθήκη» δεν είναι κάτι που περιορίζεται στην οργανωτική 
προσπάθεια µιας περιορισµένης οµάδας ανθρώπων, αλλά αποτελεί (και πρέπει να αποτελεί) στάση και 
άποψη ζωής ευρύτερων στρωµάτων, σας προσκαλούµε όλους να στηρίξετε την προσπάθεια µε τις ιδέες 
σας, τα άρθρα και τις υποδείξεις σας. 

Ας συνεχίσουµε µε το ίδιο κέφι και διάθεση, αλλά και µε περισσότερη πλέον εµπειρία, την προσπάθεια 
να µετατραπεί η Βιβλιοθήκη µας, κατά τη «δεύτερη» δεκαετία της, σε στολίδι της ακαδηµαϊκής µας 
κοινότητας, σε κύτταρο πολιτισµού για την περιοχή, σε δίαυλο επικοινωνίας µε το ελληνικό και παγκόσµιο 
δίκτυο της γνώσης. 
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