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ΨΗΦΙΣΜΑ

Η ολομέλεια των συνέδρων που συμμετείχαν στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που έγινε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις 13-15 Οκτωβρίου 
2004, διαπίστωσε ότι δεν δρομολογήθηκε η λύση κανενός από τα θέματα, που είχαν 
τεθεί υπόψη του ΥΠΕΠΘ, της Συνόδου των Πρυτάνεων Α.Ε.Ι. και  της συνόδου των 
Προέδρων Τ.Ε.Ι., μετά το τέλος του 12ου  Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (Σέρρες, Νοέμβριος 2003).

Κατά συνέπεια τα θέματα αυτά συνεχίζουν να υφίστανται και να δημιουργούν 
εντονότατα προβλήματα και η ολομέλεια των συνέδρων εφιστά την προσοχή των 
Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας στα παρακάτω :

1. Η Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), διανύοντας 
το 6ο έτος της λειτουργίας της, αντιμετωπίζει σοβαρά θεσμικά και οικονομικά 
προβλήματα.  Η μη αντιμετώπιση των προβλημάτων άμεσα θα έχει ως αποτέλεσμα 
το πάγωμα των διαπραγματεύσεων και τη μη ανανέωση των συμβάσεων που 
λήγουν στις 31-12-2004 και αυτών που λήγουν στο τέλος του 2005. Αυτό θα έχει 
ως συνέπεια η Ακαδημαϊκή Κοινότητα να στερηθεί κάθε δυνατότητα πρόσβασης 
στην τρέχουσα επιστημονική πληροφορία.

2. Η απουσία καθορισμένων διαδικασιών διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσεων 
και η καθυστέρηση με την οποία το ΥΠΕΠΘ αποστέλλει τις χρηματοδοτήσεις 
για την πληρωμή των συνδρομών σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, έχει 
ως αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και επιβάρυνση της 
Κοινοπραξίας με την επιβολή προστίμων.

3. Η παντελής έλλειψη ενεργειών για τη θεσμοθέτηση της Κοινοπραξίας των 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), όπως προβλέπεται στο 
Τεχνικό Δελτίο της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών και σύμφωνα με αποφάσεις 
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών, έχει 
ως αποτέλεσμα την αδυναμία κατοχύρωσης των  επιτευγμάτων της Δράσης αυτής 
και τη συνέχιση της πορείας της Κοινοπραξίας. 

4. Υπενθυμίζει το πρόβλημα απουσίας θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου για τις 
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, πρόβλημα το οποίο χρονίζει από το 1983, και  του 
οποίου η επίλυση καθυστερεί.

5. Τα οριζόμενα από το Ν 2121/1993 και η εναρμόνισή του (Ν 3057/2002) με 
την Κοινοτική Οδηγία (2001/29), θέτουν ουσιαστικά εκτός νομίμου πλαισίου 
τη λειτουργία των βιβλιοθηκών και τα Ακαδημαϊκά  Ιδρύματα διατρέχουν τον 
κίνδυνο να κληθούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά ως πρόστιμα για το δανεισμό, 
την αναπαραγωγή και την ψηφιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών τους. Η 
ολομέλεια παρακαλεί για την άμεση προώθηση της συνημμένης πρότασης νομικών 
ρυθμίσεων (την οποία είχε καταθέσει και με το ψήφισμα του 12ου Συνεδρίου).

Κατά τα καθιερωμένα, οι σύνεδροι εξουσιοδοτούν το Ίδρυμα που οργάνωσε το 
συνέδριο (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) να προωθήσει το παρόν ψήφισμα στη σύνοδο Πρυτάνεων 
Α.Ε.Ι. και στο ΥΠΕΠΘ, το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για να το προωθήσει στη σύνοδο Προέδρων 
Τ.Ε.Ι. και τη Βιβλιοθήκη του ΙΘΑΒΙΚ για να το προωθήσει στη ΓΓΕΤ, ελπίζοντας στην 
αντιμετώπιση  και την επίλυση των σημαντικών αυτών θεμάτων.
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