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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ησυγκεκριμένη εργασία υλοποιείταιστα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος 

του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, του Τμήματος βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων πληροφόρησης.  

Αρχικά, για την πλήρη κατανόηση του φάσματος που άπτεται η πτυχιακή εργασία 

κρίνεται ορθό να παρατεθούν οι έννοιες και οι ορισμοί που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Έτσι, στο Α’ μέρος υπάρχει αρχικά ο ορισμός της 

βιβλιοθήκης καθώς και μία απόπειρα ανάλυσης της έννοιας αυτής.  

Παράλληλα παρατίθενται τα είδη και οι υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει μία 

σύγχρονη βιβλιοθήκη. Έπειτα, δεν παραλείπεται μία εκτενής αναφορά στους ρόλους 

τόσο της βιβλιοθήκης όσο και του ίδιου του βιβλιοθηκονόμου.  Δεν θα μπορούσε, 

φυσικά, να μη γίνει και μία επιδερμική εξέταση των επιδράσεων της οικονομικής 

κρίσης στη λειτουργία των βιβλιοθηκών.  

Στη συγκεκριμένη εργασία το ζήτημα είναι οι βιβλιοθήκες του δήμου Δέλτα και πιο 

συγκεκριμένα η βιβλιοθήκη των Διαβατών, για την οποία θα γίνει λόγος τόσο από 

ιστορική άποψη όσο και από τη σύγχρονη πτυχή της, αναφορικά με τη λειτουργία και 

τις δράσεις της.  

Στο Β’ μέρος του εκπονήματος πραγματοποιείται πλέον η έρευνα στους χρήστες της 

βιβλιοθήκης Διαβατών. Προκειμένου να γίνει αυτή η έρευνα έπρεπε πρώτα να 

εξεταστούν παρόμοιες έρευνες χρηστών τόσο σε Ελλάδα όσο και εξωτερικό. Για τη 

δε υλοποίηση αξιοποιήθηκε η μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύξεων για τη 

συλλογή δεδομένων.  

Βάσει αυτών των δεδομένων αναλύονται οι απόψεις των χρηστών της βιβλιοθήκης 

και προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία παρατίθενται στο τέλος, πριν από 

τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ABSTRACT 

 

This project is being implemented under the undergraduate program of the Alexander 

Technical University of Thessaloniki, the Department of Library Science and 

Information Systems.  

Initially, for the full understanding of the spectrum covered by this dissertation it is 

appropriate to quote the concepts and definitions that will be used throughout the 

writing process. Thus, in part A there is initially the definition of the library as well as 

an attempt to analyze this concept. At the same time, there are listed the types and 

services that a modern library can provide.  

It would not be acceptable, of course, the exclusion of an examination of the effects of 

the financial crisis on the operation of libraries.  

Then, some well -known libraries as well as some different library types are listed. In 

this work the issue is the libraries of the municipality of Delta and more specifically 

the Diavata library, which will be discussed both in its historical perspective and in its 

contemporary aspect, in terms of its operation and actions. In the second part of the 

project, a research is being carried out on the users of the Diavata library.  

In order to do this research first, similar user surveys should be considered both in 

Greece and abroad. The method of semi-structured interviews for data collection was 

used. Based on these data, the users of the library are analyzed and some conclusions 

are extracted, which are listed at the end before the proposals for future research. 

 

Keywords: Library, Diavata, Users, Satisfaction, Librarian   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο θεσμός της βιβλιοθήκης εξαρχής αναφερόταν σε ένα οικοδόμημα που συγκέντρωνε 

απαραίτητα έγγραφα και στη συνέχεια άρχισε να φιλοξενεί και λογοτεχνικά 

επιστημονικά τεκμήρια. Στις μέρες μας αυτός ο ρόλος δεν φαίνεται να έχει αλλάξει 

άρδην. Ωστόσο, αυτό που έχει αλλάξει είναι η μορφή του υλικού από έντυπο σε  

ψηφιακό. Με άλλα λόγια σκοπός της βιβλιοθήκης ήταν και είναι η ανεμπόδιστη 

διάδοση και πρόσβαση των πληροφοριών.Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία ο σκοπός 

είναι να δούμε την ικανοποίηση των χρηστών της βιβλιοθήκης των Διαβατών, που 

βρίσκεται στο Δήμο Δέλτα. 

Για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να πραγματοποιηθεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με την έννοια της βιβλιοθήκης, τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τον τρόπο 

μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως την αντιλαμβάνονται οι πελάτες. Για το 

ρόλο της βιβλιοθήκης και τη γενικότερη έννοια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως βιβλία και 

επίσημοι φορείς, όπως η IFLA, ενώ για την μέτρηση της ποιότητας της υπηρεσίας 

χρησιμοποιήθηκε το LibQUAL+, που είναι και το κατάλληλο εργαλείο για αυτή τη 

χρήση και για το οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω. 

Πιο συγκεκριμένα, τα κεφάλαια προχωρούν από το γενικό στο ειδικό. Έτσι, αρχικά 

υπάρχουν οι υπηρεσίες και η έννοια της βιβλιοθήκης. Έπειτα παρουσιάζεται ο ρόλος 

που έχει αυτός ο φορέας στις μέρες μας καθώς και ο ρόλος του επαγγελματία που 

ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Στη συνέχεια, σειρά έχει η αναφορά για το Δήμο 

Δέλτα και πιο αναλυτικά για τις βιβλιοθήκες του Δήμου και τη βιβλιοθήκη των 

Διαβατών.  

Στο Β’ μέρος της εργασίας υπάρχει η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας που έγινε 

καθώς και η θεωρία της ποιοτικής έρευνας, τα οποία δίνουν τη σειρά τους στα 

αποτελέσματα της έρευνας μέσω ορισμένων διαγραμμάτων και σχολιασμών. Η 
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τήρηση των κλιμάκων δεν είναι εφικτή σε κάθε ερώτηση (λ.χ. στην τελευταία, όπου 

ζητούνται προτάσεις βελτίωσης της βιβλιοθήκης) ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις 

οι πιθανές απαντήσεις είναι ναι ή όχι, με πιθανές διαβαθμίσεις και περαιτέρω σχόλια. 

Στόχος της έρευνας ήταν να βρούμε το κατά πόσο ήταν ικανοποιημένοι οι χρήστες 

της βιβλιοθήκης καθώς και τα προφίλ τους, την ηλικία τους δηλαδή, τους λόγους 

επίσκεψής τους κ.ά. 

Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας υπάρχουν τα συμπεράσματα, τα οποία έχουν 

προκύψει από το συνδυασμό της βιβλιογραφικής έρευνας και της πρωτογενούς. Μετά 

τα συμπεράσματα ακολουθούν οι προτάσεις για εξέταση προς τους μελλοντικούς 

ερευνητές, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε καθώς και το παράρτημα, στο οποίο 

αναγράφεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως γνώμονας για τις 

συνεντεύξεις στη βιβλιοθήκη των Διαβατών.   
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Ά ΜΕΡΟΣ 

1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

Η βιβλιοθήκη είναι η «αποθήκη» της γνώσης για τη χρήση των μελλοντικών γενεών. 

Η ανθρώπινη γνώση μπορεί να καταγραφεί και να διατηρηθεί σε διαφορετικά μέσα. 

Μερικά χρόνια πριν, τα έγγραφα που ήταν γραμμένα ή τυπωμένα σε χαρτί 

θεωρήθηκαν ως το καλύτερο μέσο. Ωστόσο, με την ανάπτυξη της επιστήμης και της 

τεχνολογίας σήμερα τα ηλεκτρονικά πολυμέσα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη 

διατήρηση της γνώσης στις βιβλιοθήκες κάθε είδους, είτε πρόκειται για δημόσια, 

ακαδημαϊκή, εθνική ή ειδική βιβλιοθήκη. Από τιςαπαρχές του πολιτισμού, οι 

άνθρωποι έχουν δώσει έμφαση στην αποθήκευση πληροφοριών με διαφορετικούς 

τρόπους. Ωστόσο, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι οι βιβλιοθήκες στην αρχαιότητα δεν 

ήταν σαν εκείνες της σημερινής εποχής. Οι βιβλιοθήκες είναι δυναμικές και 

αναπτύσσονται μαζί με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Η ώθηση της κοινωνικής, 

οικονομικής, πνευματικής και πολιτιστικής βελτίωσης απαιτεί την ανάπτυξη 

διαφόρων ειδών βιβλιοθηκών.  

Στη σύγχρονη εποχή η αξία της εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση είναι οι κύριοι 

πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη και την αυτοβελτίωση ενός 

ανθρώπου και κατ’ επέκταση της κοινωνίας ολόκληρης. Σκοπός είναι η επιβίωση 

στην παγκόσμια πραγματικότητα. Για αυτό το λόγο καθίσταται αναγκαία γιαόλο και 

περισσότερα άτομα η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η διάρκεια αλλά και 

ηποικιλία των οποίων θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν στις σημερινές 

συνθήκες(Μυφταράι, 2013). Επιπλέον, η βιβλιοθήκη αποτελεί πάντα έναν χώρο που 

προσφέρεται για την ανάγνωση και το δανεισμό βιβλίων, χωρίς, φυσικά, να 

περιορίζεται μόνο σε αυτά. 
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1.1.ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Σύμφωνα με την UNESCO, «Η δημόσια βιβλιοθήκη, η τοπική πύλη στη γνώση, 

παρέχει το βασικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση, την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και την πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων. Η δημόσια 

βιβλιοθήκη είναι το τοπικό κέντρο πληροφόρησης προσφέροντας όλα τα είδη της 

γνώσης και της πληροφορίας προς εύκολη διάθεση στους χρήστες της. 

       Οι υπηρεσίες της δημόσιας βιβλιοθήκης παρέχονται στη βάση της ισότητας στην 

πρόσβαση για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, εθνικότητας, γλώσσας και 

κοινωνικής τάξης.  Ειδικές υπηρεσίες και υλικό πρέπει να παρέχονται σε εκείνους τους 

χρήστες που δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συμβατικές 

υπηρεσίες και το υλικό, όπως για παράδειγμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ασθενείς 

που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή οι φυλακισμένοι.»http://vivl-

dramas.dra.sch.gr/?page_id=27 

Η βιβλιοθήκη αποτελεί ένα χώρο στον οποίο οι χρήστες μπορούν να δανειστούν 

βιβλία, να προβούν σε ανάγνωση, να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή να 

συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα που έχει διοργανώσει η ίδια η βιβλιοθήκη ή 

κάποιος άλλος φορέας. Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί πως υπήρξε μεγάλη δυσκολία 

στην εξεύρεση καθολικών ορισμών από έγκυρες πηγές.  

Σύμφωνα με την IFLA, η βιβλιοθήκη είναι ένας οργανισμός με κύριο σκοπό το 

συντονισμό της χρήσης πηγών πληροφόρησης, υπηρεσιών και υποδομών για την 

ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών της για ενημέρωση, έρευνα, εκπαίδευση και 

πολιτισμό. (IFLA, LIBRARY MAP OF THE WORLD DEFINITIONS, 2017) 

«Η σημασία της βιβλιοθήκης, φυσικά όχι μόνο ως χώρου αποθήκευσης ή έστω και 

χρήσης βιβλίων αλλά ως πνευματικού ιδρύματος, είναι μεγάλη. Μία βιβλιοθήκη 

κατέχει ή, πιο σωστά, πρέπει να κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 

http://vivl-dramas.dra.sch.gr/?page_id=27
http://vivl-dramas.dra.sch.gr/?page_id=27
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καλλιέργειας της παιδείας ενός λαού» (http://3gym-

serron.ser.sch.gr/library/library_history.htm)_. 

Γενικότερα, παρατηρείται από την βιβλιογραφία μία τάση γενίκευσης του ορισμού 

της βιβλιοθήκης ωθώντας της από το προσωπικό στο συλλογικό συμφέρον. Αυτό 

σημαίνει πως η βιβλιοθήκη μπορεί να είναι πρακτικά ένα κτίριο ή ένα δωμάτιο με 

βιβλία αλλά η αξία της δεν είναι τόσο υλική όσο πνευματική. Με άλλα λόγια, όταν 

γίνεται λόγος για τη βιβλιοθήκη αναφέρεται εκ των πραγμάτων και το άυλο στοιχείο 

της. Αναφορικά με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη ( ή αλλιώς λαϊκή βιβλιοθήκη), αυτή η 

έννοια μπορούμε να την ορίσουμε σαν ένα ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί από μία 

αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Δήμος, από την οποία και συνήθως 

χρηματοδοτείται αποκλειστικά. Φυσικά, μπορεί υπεύθυνος για την ίδρυση μιας 

βιβλιοθήκης γενικότερα να είναι κάποιος άλλος φορέας, όπως κάποιο κυβερνητικό 

όργανο ή πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ακόμα και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδεολογικά, η 

βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν τις 

υπηρεσίες της, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους.  

Ενδεικτικά, βιβλιοθήκες υπήρχαν και υπάρχουν στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα, όπως 

για παράδειγμα οι φυλακές, τα ορφανοτροφείαή ακόμα και σε ένα κοιμητήριο, 

προσφέροντας παρηγοριά στους πενθούντες (https://qz.com/773248/libraries/).  

Η λαϊκή βιβλιοθήκη πρέπει να ιδρύεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,που έχουν 

διαμορφωθεί από την Διεθνή Ένωση Βιβλιοθηκών (IFLA). Ταπρότυπα αυτά θα 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας την οποία και 

εξυπηρετεί. Πιο συγκεκριμένα ταπρότυπα αυτά αφορούν: 

Την ίδρυση: Η λαϊκή βιβλιοθήκη πρέπει να λειτουργείυπό τη μορφή ενός 

ανεξάρτητου φορέα. 

http://3gym-serron.ser.sch.gr/library/library_history.htm)_
http://3gym-serron.ser.sch.gr/library/library_history.htm)_
https://qz.com/773248/libraries/
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Τη συλλογή: Το μέγεθος της συλλογής θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον πληθυσμό 

στον οποίο και απευθύνεται. Η δε θεματολογία της συλλογής και ο ρυθμός αύξησης 

της πρέπει αντιστοιχεί στο μέγεθος του επωφελούμενου πληθυσμού.  

Το προσωπικό: Ο αριθμός των εργαζομένων πρέπει να είναι ανάλογος του 

πληθυσμού, του μέγεθος της συλλογής και των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης. 

Κατά κύριο λόγο σε μια δημοτική βιβλιοθήκη είναι αναγκαία η ύπαρξη 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

Την κτιριακή υποδομή: Στο σημείοτον κύριο ρόλο διαδραματίζει η επιλογή της 

τοποθεσίας ώστε να επιτυγχάνεται η ευκολότερη δυνατή πρόσβαση του κοινού.  

Συνήθως επιλέγεται το κέντρο μίας τοποθεσίαςέτσι ώστε να προσελκύσει το μέγιστο 

αριθμό χρηστών. 

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό δεν είναι εύκολος ο προσδιορισμός του 

ακριβούς αριθμού των βιβλιοθηκών που λειτουργούν σε μία δεδομένη περιοχή όπως 

επίσης δεν είναι εύκολος και ο εντοπισμός του καθεστώτος υπό το οποίο 

δραστηριοποιούνται. Η πρώτη απόπειρα καταγραφής των βιβλιοθηκών 

πραγματοποιήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγκέντρωσε αξιοθαύμαστα 

στοιχεία, υποδεικνύοντας 1566 βιβλιοθήκες στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, 

πρέπει πάντα ο ερευνητής να έχει υπόψη πως λόγω της μη απαιτητικής φύσης του 

βιβλίου πολλές βιβλιοθήκες δεν αποτελούν παρά δωμάτια με απαρχαιωμένα και 

λιγοστά βιβλία, χωρίς προβολή και χωρίς προσωπικό ή χρηματοδότηση (Κορκίδη Μ. 

, 2003).  
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1.2.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

Μετά την αποσαφήνιση της έννοιας της βιβλιοθήκης κρίνεται σκόπιμο να 

παρατεθούν τα είδη των βιβλιοθηκών και οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται. Παρά 

το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη μπορεί να αναφέρεται στην προσωπική συλλογή ενός 

ατόμου, η συνηθέστερη χρήση του όρου γίνεται για συλλογές μεγαλύτερες σε όγκο, 

όπου φιλοξενούνται σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή οργανισμό. Άξιο αναφοράς είναι 

πως σήμερα οι βιβλιοθήκες, εκτός από το έντυπο υλικό, διαθέτουν και διάφορες 

μορφές ψηφιακού υλικού όπως DVD, CD- ROM, δίσκους βινυλίων, βάσεις 

δεδομένων και, ασφαλώς, το διαδίκτυο. Συνεπώς, οι βιβλιοθήκες πέρα από το φυσικό 

στοιχείο του χώρου και του βιβλίου παρέχουν και τη δυνατότητα αναζήτησης ή 

εύρεσης πληροφοριών με την χρήση ψηφιακών εργαλείων σε απομακρυσμένες 

περιοχές,όπως τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι ενός χρήστη. 

Η κατηγοριοποίηση των βιβλιοθηκών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη σκοπιά από 

την οποία εξετάζουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Πιο αναλυτικά, μπορούμε να 

συναντήσουμε κατηγοριοποίηση ανάλογα με την αρχή που δημιουργεί, οργανώνει 

και συντηρεί μία βιβλιοθήκη, όπως σχολικές, εταιρικές, κυβερνητικές κι άλλα. Μία 

επιπλέον κατηγοριοποίηση είναι βάση του διαθέσιμου υλικούκαι μπορούν να 

αποτελούν ψηφιακές, φωτογραφιών, μοντελισμού, διαφανειών κι άλλα. Δεν θα ήταν 

ορθό να παραληφθεί και η ταξινόμηση βάση του θέματος που αποτελεί το κεντρικό 

στοιχείο γύρω από τις παρεχόμενες πληροφορίες μιας βιβλιοθήκης. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δύνανται να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες ιατρικές, νομικές, 

οικονομικές, στρατιωτικές και καλών Τεχνών.(Madan, 1919) 

Δεδομένου ότι η γνώση και η πληροφόρηση είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την 

ανάπτυξη όλης της ανθρωπότητας, οι βιβλιοθήκες που χειρίζονται και διαχειρίζονται 

τις γνώσεις και τις πληροφορίες είναι πράγματι ανεκτίμητες. Η σημερινή κοινωνία 

της γνώσης χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό, την προσφορά και τη ζήτηση 
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γνώσης για την κάλυψη των ποικίλων και πολύπλοκων αναγκών των ατόμων που 

αξιοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη. Η διάδοση των σωστών 

πληροφοριών στον κατάλληλο αναγνώστη / χρήστη στην κατάλληλη στιγμή είναι η 

διαθήκη όλων των κέντρων βιβλιοθήκης και πληροφοριών. Σε σύντομο χρονικό 

διάστημα η βιβλιοθήκη είναι μια υπηρεσία διάδοσης πληροφοριών. Η βασική 

λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι η εκπαίδευση.  

Ο σκοπός μιας βιβλιοθήκης στη σύγχρονη κοινωνία είναι να εκπαιδεύσει την 

κοινότητα με την ευρύτερη έννοια. Οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία της επίσημης και άτυπης μάθησης, στην έρευνα 

και την ανάπτυξη, στις πολιτιστικές δραστηριότητες, στην πνευματική και ιδεολογική 

σφαίρα και στην ψυχαγωγία. Με τις θεαματικές εξελίξεις στην τεχνολογία των 

πληροφοριών και τις αυξανόμενες κατηγορίες των χρηστών και των πληροφοριακών 

τους αναγκών σε διαφορετικές καταστάσεις, η σύγχρονη κοινωνία κατευθύνεται προς 

μια κοινωνία της πληροφορίας στην οποία το βασικό μέσο αλλαγής, δύναμης και 

κατεύθυνσης της αλλαγής είναι η γνώση και η πληροφόρηση. Λόγω του αμιγώς 

ανθρωποκεντρικού της χαρακτήρα η πιο διαδεδομένη κατηγοριοποίηση των 

βιβλιοθηκών είναι βάσει των χρηστών που εξυπηρετούν. Αυτή είναι η 

κατηγοριοποίηση, που θεωρείται η πιο σημαντική από την IFLA,θα χρησιμοποιηθεί 

στα πλαίσια της παρούσης εργασίας. 
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Είδη Βιβλιοθήκης 

Σύμφωνα με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών στους αναγνώστες. οι βιβλιοθήκες 

χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη 

2. Ειδική βιβλιοθήκη 

3. Λαϊκή Βιβλιοθήκη και 

4. ΣχολικήΒιβλιοθήκη 

 

Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη: 

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη είναι η βιβλιοθήκη που συνδέεται με ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μια 

ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη εξυπηρετεί πιο συγκεκριμένα τους φοιτητές, τους ερευνητές, 

τους καθηγητές και το προσωπικό του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Κύριος στόχος μιας 

ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης είναι να προσφέρει σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους το 

μέγιστο εκπαιδευτικό υλικό ώστε να μπορεί να είναι πλήρως καταρτισμένο στο 

αντίστοιχο επίπεδο. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κατηγοριοποιούνται βάσει της 

βαθμίδας εκπαίδευσης που εξυπηρετούν, ανάλογα δηλαδή αν εξυπηρετούν την 

πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

Ειδική Βιβλιοθήκη: 

Η ειδική βιβλιοθήκη έγινε δημοφιλής από τις αρχές του 20ού αιώνα. Μια ειδική 

βιβλιοθήκη είναι αυτή που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, όπως οι 

υπάλληλοι μιας υπηρεσίας κρατικών υπηρεσιών ή το προσωπικό και τα μέλη ενός 

επαγγελματικού ή ερευνητικού οργανισμού. Μια τέτοια βιβλιοθήκη ασχολείται 

ουσιαστικά με πληροφορίες (Kumar, 1987). 
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Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Μια δημόσια βιβλιοθήκη είναι μια βιβλιοθήκη που είναι προσβάσιμη από το κοινό 

και γενικά χρηματοδοτείται από δημόσια κονδύλια (όπως χρήματα από φόρους) και 

μπορεί να λειτουργείται από δημοσίους υπαλλήλους. Η δημόσια βιβλιοθήκη είναι ένα 

εξαιρετικό μοντέλο διοίκησης στο καλύτερο δυνατό σημείο, δηλαδήένα τοπικά 

ελεγχόμενο δημόσιο αγαθό που εξυπηρετεί κάθε άτομο ελεύθερα στο βαθμό που το 

ίδιο επιθυμεί. 

 

Σχολική Βιβλιοθήκη 

Μια σχολική βιβλιοθήκη είναι ένα εργαστήριο μάθησης, το οποίο παρέχει μια 

ποικιλία μέσων διδασκαλίας, απαραίτητα για τη βέλτιστη υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Σκοπός της σχολικής βιβλιοθήκης είναι η επίτευξη των 

στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος. Αφορά την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

μεθόδων σκέψης, εμβάθυνσης κοινωνικών στάσεων, απόκτησης σημαντικών 

πληροφοριών και προώθησης της προσωπικής ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των παιδιών. Η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης είναι να βοηθήσει τους 

μαθητές στη διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους, να υιοθετήσουν υψηλά ιδεώδη 

στη ζωή, να βελτιώσουν τη σχολική επίδοσή τους μέσω αυτοδιδασκαλίας και να 

αναπτύξουν την ικανότητα για κριτική σκέψη. http://www.lisbdnet.com/types-

libraries-academic-public-national-special-library/ 

 

  

http://www.lisbdnet.com/types-libraries-academic-public-national-special-library/
http://www.lisbdnet.com/types-libraries-academic-public-national-special-library/
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1.3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

Μία βιβλιοθήκη δεν επιλέγεται γενικότερα για το σκοπό και το υλικό της αλλά 

λαμβάνονται υπόψη από το χρήστη μια σειρά παραγόντων, ο πιο σημαντικός εκ των 

οποίων είναι ενδεχομένως το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μία 

βιβλιοθήκη. Όπως είναι αναμενόμενο, τα διαφορετικά είδη βιβλιοθηκών 

παρουσιάζουν και διαφορετικά είδη υπηρεσιών. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις 

υπηρεσίες είναι κοινές και ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται και πιο συχνά από 

άλλες. Οιυπηρεσίεςπουπροέκυψανείναιοιεξής(IFLA, The Public Library Service: the 

IFLA/UNESCO Guidelines for Development, 2001): 

 Υπηρεσία δανεισμού και διαδανεισμού. 

 Υπηρεσία εξυπηρέτησης, πληροφόρησης και κατεύθυνσης χρηστών. 

 Υπηρεσία υποστήριξης και διευκόλυνσης της έρευνας και συγκέντρωσης 

υλικού πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Υπηρεσία υποστήριξης της ανάγνωσης, της εκπαίδευσης και της προώθησης 

της ψυχαγωγίας. 

 Υπηρεσία προώθησης της αναγνωσιμότητας και της δια βίου εκπαίδευσης. 

 Υπηρεσία πρόσβασης σε πολύγλωσσες και πολύμορφες πηγές. 

 Υπηρεσία ξενάγησης στο χώρο της βιβλιοθήκης. 

 Υπηρεσία διάθεσης του χώρου. 

 Υπηρεσία διάθεσης μηχανημάτων εντός της βιβλιοθήκης. 

 Υπηρεσία πρόσβασης για άτομα με σωματικές, μαθησιακές δυσκολίες. 

 Υπηρεσία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Υπηρεσία χρήσης Διαδικτύου εντός της βιβλιοθήκης. 

 Πληροφοριακός γραμματισμός. 

 Δικτυακή παρουσίαση των βιβλιοθηκών. 

 Εκπαίδευση χρηστών στον ψηφιακό αλφαβητισμό, κ.ά. 
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 Δυνατότητα αγοράς μεταχειρισμένων βιβλίων. Τα βιβλία που φθείρονται 

υπερβολικά αντί να καταστρέφονται πωλούνται με μία συμβολική τιμή στους 

χρήστες της βιβλιοθήκης. 

 Δυνατότητα δωρεάς μεταχειρισμένων βιβλίων 

 Παρουσίαση βιβλίων 

 Ανάγνωση βιβλίων σε κοινό 

 Ανάγνωση βιβλίων με σκοπό τη δημιουργία ακουστικών βιβλίων, 

εξυπηρετώντας ανθρώπους με προβλήματα όρασης. 

Βέβαια, με τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών 

έχει αλλάξει άρδην. Έτσι, ανάμεσα στις προαναφερθείσες παροχές είναι πιθανό ο 

χρήστης να μπορεί επίσης να προβεί σε 

(https://www.researchgate.net/publication/315683935_WEB_BASED_LIBRARY

_SERVICES_-_AN_OVERVIEW) 

 Πραγματοποίηση συναλλαγών όπως η συλλογή των χρημάτων για τις 

εισφορές των μελών της βιβλιοθήκης ή ενδεχομένως συλλογή των 

«προστίμων» για την καθυστέρηση της επιστροφής των βιβλίων. 

 Αποστολή υλικού όπως η αποστολή ηλεκτρονικών πηγών (π.χ. Journals) 

μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομείου. 

 Φόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων 

 Ηλεκτρονικά Ενημερωτικά Έντυπα 

 Εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών (π.χ. 

http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=additional-references)   

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/315683935_WEB_BASED_LIBRARY_SERVICES_-_AN_OVERVIEW
https://www.researchgate.net/publication/315683935_WEB_BASED_LIBRARY_SERVICES_-_AN_OVERVIEW
http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=additional-references
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Εικόνα 1: Ενδεικτικές υπηρεσίες βιβλιοθήκης. Πηγή: https://ucl-new-

primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UCL_VU2&sortby=rank&lang=en_US 

 

 

 

Εικόνα 2: Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Birmingham, 

https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/documents/public/library-services-guide.pdf 

  

https://ucl-new-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UCL_VU2&sortby=rank&lang=en_US
https://ucl-new-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UCL_VU2&sortby=rank&lang=en_US
https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/documents/public/library-services-guide.pdf
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1.4.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

Ο ρόλος της σύγχρονηςβιβλιοθήκης είναι σημαντικός από κοινωνική, πολιτιστική και 

οικονομική άποψη.Οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην κοινωνία 

μας. Είναι οι συλλέκτες και ταυτόχρονα οι διαχειριστές της κληρονομιάς μας. Ως 

δημόσια ιδρύματα οφείλουν, όπως έχει ήδη ειπωθεί, να εξασφαλίζουν την ισότητα 

πρόσβασης όλων των πολιτών. Ουσιαστικά κατέχουν τη γνώση του παρελθόντος και 

του παρόντος, και αυτό συνεχίζεται κατ’ επέκταση και για το μέλλον. 

Η βιβλιοθήκη πρέπει να λειτουργεί ως μορφωτικό, πνευματικό, εκπολιτιστικό και  

ψυχαγωγικό κέντρο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανάδειξη των ποικίλων πόρων 

της και τις υπηρεσίες που παρέχει είτε δωρεάν είτε με κάποιο εύλογο αντίτιμο στη 

διάθεση του κάθε χρήστη, και του εξασφαλίζει το δικαίωμα στη γνώση, την έγκυρη 

πληροφόρησης και τον ψυχικό εξωραϊσμό του. 

«H βιβλιοθήκη σήμερα δεν είναι το προνόμιο λίγων ανθρώπων όπως τότε που 

στεγάζονταν σε ναούς και παλάτια και τα βιβλία ήταν δεμένα στα ράφια για να μη 

μπορεί να τα απομακρύνει κανείς. Δεν είναι αποθήκες βιβλίων, ούτε κενοτάφιο σοφών 

ανθρώπων περασμένων γενεών»(Κορκίδη Μ. , 2003). 

Οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία περιέχουν ένα πλήθος υλικού που αντιπροσωπεύει τον 

πλούτο της ιστορίας της εκάστοτε χώρας, πλούτος που αποκτήθηκε σταδιακά. Αυτά 

τα υλικά αποτελούνται από μία ποικιλία μορφών όπως βιβλία, εφημερίδες, ταινίες, 

εικόνες και χάρτες. Φέρνοντας σε επαφή τον πολίτη με τη βιβλιοθήκη τον 

διευκολύνουμε να εκτιμήσει το δικό του πολιτισμό καθώς και τον πολιτισμό άλλων 

χωρών, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας και κατανόησης τελικά μεταξύ της 

τοπικής κοινότητας, της χώρας και ολόκληρου του κόσμου, εφόσον οι συλλογές των 

βιβλιοθηκών στις διάφορες χώρες αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική τους ταυτότητα.  
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Ωστόσο, το διαδίκτυο προσφέρει μια απίστευτη ευκαιρία να επιτρέψει τη 

διάδοσητηςπολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμια κλίμακα.Από οικονομική άποψη, 

οι πολιτιστικές βιομηχανίες και η πολιτιστική κληρονομιά είναι σημαντικοί τομείς 

δραστηριότητας που αξιοποιούνται από πολλούς κλάδους ως «προϊόντα». Το 

διαδίκτυο, με άλλα λόγια, δεν δρα ανταγωνιστικά κατά του θεσμού της βιβλιοθήκης 

αλλά μπορεί να συνδράμει στη διάδοση της πληροφορίας μέσα από την ψηφιοποίηση 

των έργων.  

Βέβαια, έχοντας, πλέον, μεταβεί στο άλλο άκρο της πλάστιγγας γίνεται λόγος για τις 

ψηφιακές βιβλιοθήκες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλές απόψεις για 

το τι είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Είναι μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη; Μια 

ψηφιοποιημένη συλλογή; Ένα επιστημονικό αποθετήριο λογισμικού; Ή μήπως ο 

ίδιοςο παγκόσμιος ιστός;Αυτές οι εικονικές βιβλιοθήκες μπορούν να δώσουν στον 

πολίτη πρόσβαση σε βιβλία, σε τοπικά αρχεία, ταινίες, μουσειακά εκθέματα σε 

ψηφιακή μορφή και παροχή υπηρεσιών. (Reding, 2005) 

Πιο συγκεκριμένα οι δημοτικές βιβλιοθήκες σήμερα χρειάζεται να ανταποκριθούν σε 

μια σειρά από ρόλους,μερικοί εκτων οποίων είναι:  

 Προμηθευτής της πληροφορίας: Πρόσβαση των χρηστών σε έντυπες και 

ηλεκτρονικές πηγές που θα καλύψουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες.  

 Πύλη στη γνώση: Πρόσβαση των χρηστών στις λεωφόρους της πληροφορίας 

μέσω της βιβλιοθήκης. 

 Εκπαιδευτής: Ενημέρωση και εκμάθηση των χρηστών στις νέες βιβλιοθήκες 

μέσω της βιβλιοθήκης.  

 Οργανωτής της πληροφορίας:Παροχή οργανωμένων τρόπων πρόσβασης στην 

πληροφορία.  

 Παραγωγόςτης πληροφορίας και εκδότης: Παραγωγή online καταλόγων και 

πληροφοριακών πηγών για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. 
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  Σύμβουλος: Συνεργασία με τις δημοτικές αρχές για τον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη μιας σειράς πολιτικών που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας 

στα όρια του δήμου.  
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2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ικανοποιούν την ανάγκη των πολιτών για 

πληροφόρηση και γνώση, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και την οικονομική 

και κοινωνική τους κατάσταση. Για την υποστήριξη αυτού του έργου και για την 

κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών από την πλευρά των ατόμων που επισκέπτονται 

τις βιβλιοθήκες, στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των νέων πληροφοριών τόσο σε 

έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. (Φ.Ε.Κ./1173, 2003) 

Σχετικά με τις δημόσιες βιβλιοθήκες, στην κατηγορία των οποίων ανήκει και η 

βιβλιοθήκη που συμμετέχει στο πρακτικό μέρος της συγκεκριμένης έρευνας, η 

διοίκηση και η οικονομική διαχείριση πραγματοποιούνται από δημοσίους 

υπαλλήλους αρμόδιους για την οργάνωση και την οικονομική ενίσχυση των κρατικών 

δομών. Για τον λόγο αυτό η χρηματοδότηση των δημόσιων βιβλιοθηκών προέρχεται 

κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, οι βιβλιοθήκες αυτής της 

κατηγορίας μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω οικονομική στήριξη από δωρεές, 

δωρεές και εκμίσθωση των ακίνητων περιουσιών τους, αν υπάρχουν. Επιπλέον, η 

οικονομική στήριξη μπορεί να πραγματοποιείται από ιδιωτικά και νομικά πρόσωπα 

που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Άλλες πηγές εισοδήματος περιλαμβάνουν 

χρεωμένες υπηρεσίες (π.χ. συνέδρια, εκθέσεις και ημερίδες) παρόλο που η 

συγκεκριμένη μορφή άντλησης κονδυλίων δεν εμφανίζεται συχνά στην χώρα μας.  

Η διαχείριση των οικονομικών και των διοικητικών πολιτικών αναλαμβάνεται από 

τον τοπικό υπεύθυνο φορέα για την εκάστοτε βιβλιοθήκη. Σε περιπτώσεις μεγάλων 

δημόσιων βιβλιοθηκών, όπως οι ακαδημαϊκές, παρατηρείται εσωτερική διοικητική 

οργάνωση που περιλαμβάνει διευθυντή, προϊστάμενο και εργαζομένους 

βιβλιοθηκονόμους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο διευθυντής είναι αρμόδιος για 

τον καταμερισμό των οικονομικών κονδυλίων ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

δυνατή εικόνα της βιβλιοθήκης τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε φυσικό χώρο. Σε 
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αντίθετη περίπτωση, οι τοπικές μικρές βιβλιοθήκες δεν διαθέτουν εσωτερική 

διοίκηση και δέχονται, συνήθως, τις κατευθυντήριες γραμμές του τοπικού δήμου για 

την διοχέτευση των οικονομικών πόρων, ενώ μπορεί να υπάρξει και συνεργασία 

δήμου και βιβλιοθήκης με τους αρμόδιους υπαλλήλους να συναποφασίζουν για της 

ανάγκες της δημοτικής βιβλιοθήκης. (Λεκίδου, 2001) 

Η κρίση του 2008 επηρέασε τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα της 

Ελλάδας. Σε πολλές από τις κοινωνικοοικονομικές δομές της χώρας έχουν επιβληθεί 

μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 

συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων βιβλιοθηκών. Η πολιτική λιτότητας των 

τελευταίων ετών έχει μειώσει σημαντικά την οικονομική στήριξη σε αυτές τις δομές, 

αλλάζοντας έτσι τα πρότυπα διαχείρισης και λειτουργίας τους. οι επιπτώσεις αφορούν 

τόσο περικοπές για νέο υλικό και εκσυγχρονισμό των μέσων όσο και αλλαγές στο 

εργασιακό κομμάτι. Αρκετές θέσεις που έμειναν κενές λόγω συνταξιοδότησης δεν 

καλύφθηκαν από νέο προσωπικό και οι λίγες νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν 

αφορούσαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου με στόχο της υλοποίηση ενός 

συγκεκριμένου προγράμματος και έπειτα την λήξη της εργασιακής σχέσης του 

βιβλιοθηκονόμου. Επιπρόσθετα, οι περικοπές και η αδυναμία συντήρησης των 

βιβλιοθηκών οδήγησε σε συγχώνευση ορισμένων με εμφανείς επιδράσεις στην 

οργάνωση και την δυσχέρεια εξυπηρέτησης μεγαλύτερων ομάδων πολιτών. 

(Vassilakaki, 2015) 

Το ζήτημα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης πυροδότησε πλήθος ερευνών με 

στόχο να μελετηθεί η διαμόρφωση των νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στην 

ελληνική πραγματικότητα. Ασφαλώς, έρευνες παρόμοιου περιεχομένου 

πραγματοποιήθηκαν και για το θέμα των βιβλιοθηκών με αξιόλογα αποτελέσματα.  

Οι (Giannakopoulos, Koulouris, & Kokkinos, 2013) εξέτασαν τις επιπτώσεις της 

μείωσης του προϋπολογισμού και του προσωπικού στις ελληνικές και κυπριακές 

δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι όλες οι 
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λειτουργίες των βιβλιοθηκών έχουν υποβαθμιστεί ως άμεση συνέπεια των περικοπών 

του προϋπολογισμού και της μείωσης του προσωπικού. 

Μια ακόμη έρευνα με ενδιαφέρον αφορά τις διαφορετικές πηγές ικανοποίησης από 

την εργασία για τους Έλληνες επαγγελματίες πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ότι οι επαγγελματίες 

της πληροφόρησης ήταν ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους συνολικά. Ωστόσο, 

εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στις πηγές ικανοποίησης από την εργασία 

ανάμεσα στους βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται σε διαφορετικούς τύπους 

οργανισμών. Όσον αφορά τις δημόσιες βιβλιοθήκες, διαπιστώθηκε ότι είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι από εκείνους που εργάζονταν σε ειδικές βιβλιοθήκες, ενώ ήταν 

περισσότερο ικανοποιημένοι με το γόητρο που συνδέεται με το συγκεκριμένο 

επάγγελμα από τους βιβλιοθηκονόμους που εργάζονταν στις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες.  

Ολοκληρώνοντας, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις βιβλιοθήκες αποτέλεσε 

ένα κυρίαρχο θέμα στην σύγχρονη βιβλιογραφία. Άξιο αναφοράς είναι πως το θέμα 

διερευνάται από διαφορετικές οπτικές γωνίες ανάλογα από το αντικείμενο μελέτης 

στο οποίο στοχεύει κάθε ερευνητής. Υπάρχουν και επιστήμονες που δεν 

περιορίστηκαν μόνο στην εξέταση της κρίσης στις βιβλιοθήκες αλλά και στους 

τρόπους αντίδρασης και αντιμετώπισης της προβληματικής κατάστασης που έχει 

δημιουργηθεί στις βιβλιοθήκες της χώρας. (Mouza & Taousanis, 2018) 
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2.1.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ 

 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα στις βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια είναι η 

στελέχωση του εκάστοτε φορέα με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Από την άλλη 

πλευρά, ακόμα και στην περίπτωση που το προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο 

ενδέχεται και πάλι να μην είναι αριθμητικά επαρκές. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 

γενικότερη οικονομική δυσπραγία ή τις λάθος διοικητικές αποφάσεις.  

Σύμφωνα με την (Κορκίδη Μ. , 2003), το 61% τωνβιβλιοθηκών στην Ελλάδα 

απασχολεί μόλις ένα άτομο – όπως και στην περίπτωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Διαβατών- ενώ παράλληλα υπάρχει περίπτωση το νομικό πλαίσιο να μην ορίζει πως 

απαιτείταιεξειδικευμένο προσωπικό και να αφήνει τα εργασιακά δικαιώματα του 

βιβλιοθηκονόμου αδιαφύλακτα. Μέσα από την ψηφιακή κατάνυξη που έχει φέρει η 

αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει και ο ρόλος του σύγχρονου 

βιβλιοθηκονόμου.  

Πλέον η επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας συμβαδίζει με τα σύγχρονα μέσα ενώ ο 

βιβλιοθηκονόμος μετατρέπεται από απλός διοργανωτής του υλικού σε ομιλούσα 

πηγή. Ο ίδιος, ως άνθρωπος της επιστήμης, καλείται, πλέον, να εκφράσει μία γνώμη 

πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί ένας μη εξοικειωμένος χρήστης. Ιδιαίτερα σε 

μία εποχή που η γνώση –χωρίς να αξιολογείται η εγκυρότητά της- είναι εύκολα 

διαθέσιμη σε πάσης φύσης πηγή μέσα από την ψηφιοποίηση ο βιβλιοθηκονόμος 

καλείται έτι περισσότερο να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση 

του κάθε πολίτη, ερευνητή ή μαθητή. 

Όπως προκύπτει από την παρακάτω εικόνα, στις μέρες μας, δυστυχώς, ο ρόλος του 

βιβλιοθηκονόμου είναι ακόμη συνυφασμένος με την έννοια του βιβλίου, γεγονός που 

δημιουργεί μία εκ πρώτης όψεως αντίληψη περί απαρχαίωσης του επαγγέλματος και 

της επιστήμης. 
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Σύμφωνα με την έρευνα των (Bedford, Donley, &Lensenmayer, 2015)η κοινωνία της 

γνώσης και η οικονομία θα φέρουν αλλαγές που θα μεταβάλλουν τον τρόπο 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών και τιςδράσεις τους. Η πιο σημαντική αλλαγή, 

ωστόσο,θα είναι η αυξημένη αξία του«διανοητικού κεφαλαίου» των 

βιβλιοθηκονόμων. Το όραμα της κοινωνίας της γνώσης επικεντρώνεται στην 

ψηφιοποίηση και την ψηφιακή παροχή των σημερινών υπηρεσιών. Οι βιβλιοθηκάριοι 

πρέπεινα προετοιμαστούν για τους νέους ρόλους τους στην κοινωνία της γνώσης, όχι 

μόνο αυξάνοντας την ανάπτυξή τους και τις δεξιότητες στη χρήση της νέας 

τεχνολογίας της πληροφορίας, αλλά επενδύοντας και καλλιεργώντας τα διανοητικά 

περιουσιακά στοιχεία τους. Οι επαγγελματικές ικανότητες του βιβλιοθηκονόμου 

πρέπει να είναιαναπτυγμένες. Η εκπαίδευση των επιστημόνων της βιβλιοθήκης 

πρέπει να περιλαμβάνει τη διαχείριση της γνώσηςκαι των πνευματικών κεφαλαίων. 

Οι δεξιότητες συμπεριφοράς πρέπει να θεωρούνται εξίσου σημαντικές με τις 

λειτουργικές ικανότητες. Ένα θεμελιώδεςπρώτο βήμα θα ήταν η αλλαγή της στάσης 

προς το δικό μας πνευματικό κεφάλαιο.Οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να θεωρούν τον 

εαυτό τους όχι μόνο ως διαχειριστή των πόρων πληροφόρησης αλλά και ως ενεργό 

και κρίσιμο παράγοντα στην κοινωνία της γνώσης. 
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Εικόνα 3: Εικόνες Βιβλιοθηκονόμων. Πηγή: GoogleImages 
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2.2.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

  

Καθώς η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το ζήτημα της ποιότητας 

εξυπηρέτησης πελατών δεν θα μπορούσε να μην γίνει λόγος σχετικά με αυτήν την 

έννοια, την ποιότητα της υπηρεσίας. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι σημαντικό να 

εξεταστεί, καθώς όπως αναφέρει ο Ismail (2016), κάθε επιχείρηση χάνει περίπου τους 

μισούς από τους πελάτες της κάθε πέντε χρόνια. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των επισκεπτών τους, να τους παροτρύνουν να εκφράζουν 

τις επιθυμίες τους καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία 

εύρεσης, δανεισμού και εξυπηρέτησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση 

των πελατών και κατ’ επέκταση η επισκεψιμότητα της βιβλιοθήκης.  

O(Pallet, Taylor, &Jayawardena., 2003) υποστηρίζουν ότι η ποιότητα πρέπει πρώτα 

να σχεδιάζεται νοητά, μετά να ξεκινάει, να προγραμματίζεται, να πραγματοποιείται, 

να ελέγχεται και τέλος να διατηρείται. Ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπ’ όψη το γεγονός 

ότι οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης συνδέονται πολύ έντονα με το άτομο που τις 

προσφέρει (τον βιβλιοθηκονόμο), τότε μπορεί να καταλάβει κανείς την ιδιαίτερη 

σημασία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ίσως να μπορέσει να 

αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους η ικανοποίηση του χρήστη είναι ύψιστης  

σημασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η κύρια διαφορά ανάμεσα στο υψηλό 

επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη και την κακή εξυπηρέτηση είναι η προσωπική 

«πινελιά», η σκέψη που δεν παραμένει στο πρώτο επίπεδο αλληλεπίδρασης και η 

ικανότητα διαχείρισης παραπόνων ενώ επίσης γίνεται λόγος για το ζήτημα της δομής 

του οργανισμού με σκοπό να γίνει αντιληπτό το περιβάλλον δράσης.  

Για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει δημιουργηθεί ένα εργαλείο 

το οποίο ονομάζεται SERVQUAL (SERVice – QUALity) (Archakova, 2013). Αυτό 

το εργαλείο, σε συνδυασμό με το LIBQUAL+ μπορούν να εξετάσουν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μία βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα, το 
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LibQUALεξετάζει 4 παράγοντες της ποιότητας των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, 

αλλά για το εργαλείο αυτό θα γίνει λόγος αναλυτικότερο στο επόμενο υποκεφάλαιο.  

Το εργαλείο αυτό δείχνει το πώς αντιλαμβάνονται οι χρήστες (πελάτες) την εν 

λόγω έννοια και αποτελεί μία σύγκριση ανάμεσα σε πραγματική υπηρεσία και 

προσδοκία.  

Εμφανίζονται, λοιπόν, στο εξής οι 10 διαστάσεις της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών:  

1) Απτή διάσταση: Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις, την εμφάνισή τους, την 

παλαιότητά τους καθώς και για το ίδιο το προσωπικό, αν είναι δηλαδή προσεγμένο, 

καθαρό κ.ο.κ. 

2) Αξιοπιστία: Αν παρέχεται η υπηρεσία σωστά, πάντα και από όλους τους 

εργαζόμενους το ίδιο. 

3) Ανταπόκριση: Αν τα προβλήματα και τα παράπονα αντιμετωπίζονται με 

υπευθυνότητα, αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.  

4) Ικανότητα: Η πτυχή της ικανότητας εξετάζει τις τεχνικές γνώσεις του 

προσωπικού, αν δηλαδή μπορούν να παρέχει μια υπηρεσία χωρίς καθυστερήσεις.  

5) Ευγένεια: Η φιλικότητα που εκφράζει ο εργαζόμενος που εξυπηρετεί τον 

πελάτη. 

6) Εμπιστοσύνη: Σε αυτήν την περίπτωση δηλώνεται η εμπιστοσύνη που δείχνει 

ο πελάτης όχι μόνο στον υπάλληλο αλλά και σε ολόκληρο το φορέα. Διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περίπτωση τόσο οι προηγούμενες εμπειρίες του πελάτη 

σε σύγκριση με τη βιβλιοθήκη (προηγούμενη επίσκεψη, φημολογία) όσο και το 

«όνομα» της βιβλιοθήκης (brand).  

7) Ασφάλεια: Αναφέρεται στην ασφάλεια τόσο στη χρήση του εξοπλισμού στη 

βιβλιοθήκη όσο και η ασφάλεια στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, όπως 

για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας και της ταυτότητας.  
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8) Προσέγγιση: Η αμεσότητα στην επαφή με το προσωπικό για την επίλυση 

προβλημάτων (Τηλέφωνο, mail, ιδιαιτέρως ή απ’ ευθείας στην υποδοχή). 

9) Επικοινωνία: Άμεση, ανεμπόδιστη επικοινωνία με τον πελάτη και με όρους 

που καταλαβαίνει.  

10) Κατανόηση: Η απόπειρα του προσωπικού να μάθει τους πελάτες, να διακρίνει 

τις επιθυμίες του και να αντιδράσει σύμφωνα με αυτές.  

 

Πρακτικά, οι πέντε πιο ουσιαστικές πτυχές του εργαλείου αυτού είναι οι εξής: 

1) Αξιοπιστία 

2) Ανταπόκριση 

3) Εγγύηση 

4) Κατανόηση 

5) Απτότητα 
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2.3.LIBQUAL+TM 

 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το LibQUAL + είναι ένα εργαλείο που οι 

βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν για να βρουν, να παρακολουθούν, να κατανοούν και να 

δρουν βάσει των απόψεων των χρηστών για την ποιότητα των υπηρεσιώντους. Είναι 

μια αυστηρά δοκιμασμένη έρευνα υπό τη μορφή ερωτηματολογίου που βοηθά τις 

βιβλιοθήκες να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, να αλλάξουν 

την πολιτική τους και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες του φορέα. Οι 

στόχοι του LibQUAL + είναι οι εξής: 

 

I. Προωθεί μια προσέγγισηυπεροχήςστην παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης 

II. Βοηθάει τις βιβλιοθήκες να κατανοήσουν καλύτερα τις αντιλήψεις των 

χρηστών τους σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι ίδιες 

III. Συλλέγει και ερμηνεύει συστηματικά τις απαντήσεις των χρηστών της 

βιβλιοθήκης σε τακτά χρονικά διαστήματα 

IV. Παρέχει στις βιβλιοθήκεςσυγκριτικές πληροφορίες αξιολόγησης από 

παρόμοια ιδρύματα 

V. Προσδιορίζει τις βέλτιστες πρακτικές στις υπηρεσίεςτων βιβλιοθηκών 

VI. Ενισχύει τις αναλυτικές δεξιότητες των μελών του προσωπικού της 

βιβλιοθήκης για την ερμηνεία και την επεξεργασία δεδομένων  

Από το 2000, περισσότερες από 1.300 βιβλιοθήκες σε 33 χώρες έχουν συμμετάσχει 

στο LibQUAL +, συμπεριλαμβανομένων των κολλεγίων, των ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών και άλλων βιβλιοθηκών για επαγγελματίες. Αυτή η αυξανόμενη 

κοινότητα των συμμετεχόντων και το εκτεταμένο σύνολο δεδομένων που 

περιλαμβάνει πάνω από ένα εκατομμύριο ολοκληρωμένες έρευνες είναι εξαιρετικά 

καλοί πόροι για τη βελτίωση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης. 

Το SERVQUAL έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον εμπορικό τομέα. 

Αποτελώντας μια μονάδα μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, που βασίζεται 

στους χρήστες, το SERVQUAL είναι μια δυναμικά χρήσιμη προσέγγιση, που μπορεί 

να θεωρηθεί συμπλήρωμα των τρεχουσών προσεγγίσεων για τον υπολογισμό της 

ποιότητας στις Βιβλιοθήκες. 
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Από το 1988, που πρωτοεμφανίστηκε το μοντέλο SERVQUAL 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη πολλών τομέων που παρέχουν υπηρεσίες, όπως ο 

ιατρικός τομέας, ο τραπεζικός τομέας, ο τομέας επισκευής συσκευών και σε αρκετούς 

άλλους. Σαφώς χρησιμοποιήθηκε και στον τομέα των βιβλιοθηκών, όπως 

αποδεικνύεται από αρκετές μελέτες για δημόσιες, ειδικές και ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες καθώς επίσης και από περιγραφικά άρθρα και συνεδρίες.  

Στο Servqual, στηρίχθηκαν και άλλες μεθοδολογίες όπως το LIBQUAL+TM , για 

τη βελτίωση των υπηρεσιών μιας Βιβλιοθήκης και βρίσκεται ακόμη στην αρχή της 

έρευνας.  

Η ανάπτυξη του LibQUAL+ΤΜ επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Εκπαίδευσης / 

Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών, και συγκεκριμένα από το Τμήμα Βελτίωσης της 

Μετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης (FundfortheImprovementofPost - 

SecondaryEducation) και ανέκυψε σαν μια πρωτοβουλία του ARL 

(AssociationofResearchLibraries). Η προσπάθεια εκείνη αντικατοπτρίζει την 

αποφασιστικότητα του ARL, να αυξήσει το σύνολο της συλλογής των Βιβλιοθηκών – 

μελών του, καθώς και τις μετρήσεις των οικονομικών εισροών που περιλαμβάνουν, 

φυσικά, και τις στατιστικές με τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων του ARL, όπως 

είναι η εκτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών και η ικανοποίηση των χρηστών.  

Η βασικότερη αρχή που επικρατεί στο SERVQUAL και κατ’ επέκταση στο 

LibQUAL+ΤΜ, είναι ότι μόνο οι πελάτες – χρήστες των παρεχομένων, από τους 

οργανισμούς υπηρεσιών μπορούν να κρίνουν την ποιότητα και όλες οι άλλες κριτικές 

δεν ευσταθούν. Έτσι, το SERVQUAL καθιερώθηκε ως ένα πρότυπο μέτρησης της 

ποιότητας στους εμπορικούς τομείς, όλου του φάσματος της αγοράς. Σιγά – σιγά, οι 

ήδη υπάρχουσες εφαρμογές του επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές μη 

κερδοσκοπικές. 

Το LibQUAL+ΤΜ διατίθεται και στο διαδίκτυο (www.libqual.org/) βάσει του 

οποίου μπορεί μια βιβλιοθήκη και οι χρήστες της να εξοικειωθούν με αυτό. Η 

διαδικασία είναι πλέον απλή, οι χρήστες «άμεσα» μπορούν να συμπληρώσουν τη 

φόρμα του Libqual+ΤΜ με τις 25 ερωτήσεις, καθώς και διάφορα στοιχεία, όπως τους 

κωδικούς των ιδρυμάτων τους, και έναν αριθμό από σημαντικά δημογραφικά 

ερωτήματα.  

http://www.libqual.org/
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Οι 25 ερωτήσεις αυτού του μοντέλου, σχεδιάστηκαν για να μετρηθούν οι 

αντιλήψεις – perceptions της ολικής ποιότητας υπηρεσιών καθώς επίσης και οι 

τέσσερις διαστάσεις που περιλαμβάνουν την αντίληψη της ποιότητας των 

παρεχόμενων  υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες. 

Αυτές οι ερωτήσεις, που ταυτόχρονα είναι μετρήσεις των αντιλήψεων των 

χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίζονται σε 4 διαστάσεις (εν αντιθέσει με 

το SERVQUAL, που όπως προαναφέρθηκε είχε 5), οι οποίες είναι οι εξής: 

1) Επίδραση της υπηρεσίας (Effectofservice):Το κατά πόσο επιδρά ο χρήστης με 

το προσωπικό της βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα σχετικά με την αντίληψη της 

«φροντίδας» και του επαγγελματισμού (ή της εγγύτητας γενικότερα). 

2) Ατομικός έλεγχος (PersonalControl):Το βάθος μέχρι το οποίο οι χρήστες 

μπορούν να πλοηγηθούνστο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης 

3) Πρόσβαση στην πληροφορία (Accesstoinformation):Ο προσδιορισμός της 

επάρκειας των ίδιων των συλλογών και η ικανότητα πρόσβασης στην 

απαιτούμενη πληροφορία βάσει χρόνου και απόστασης του χρήστη από τη 

βιβλιοθήκη 

4) Βιβλιοθήκη ως χώρος (Libraryasplace):Οι διάφοροι παράγοντες, που 

εξαρτώνται από την αντίληψη του χρήστη, όπως ο χώρος για μελέτη και κατά  

πόσο αυτός είναι  χρηστικός, ένα ήρεμο μέρος για περισυλλογή και 

γενικότερα η ανάπτυξη της γνώσης (Λούβαρη , 2006). 
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3. ΔΙΑΒΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

Τα Διαβατά βρίσκονται βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 9 χιλιομέτρων 

από αυτήν, αποτελώντας μια από τις περιφερειακές ενότητες της. Διοικητικά 

υπάγεται στην Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δέλτα και σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 αριθμεί 11.140 κατοίκους. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η ονομασία της 

περιοχής ήταν «Δουδουλάρ», όνομα προερχόμενο από μία όμορφη μουσουλμάνα της 

περιοχής. Οι κάτοικοι ήταν Τούρκοι, Έλληνες και Βούλγαροι με κύρια ασχολία την 

καλλιέργεια της γης. Το 1926, η περιοχή μετονομάστηκε σε Διαβατά, όνομα 

εμπνευσμένο από το κομβικό σημείο θέσης που αποτελεί η εν λόγω  περιοχή. 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF

%84%CE%AC, πρόσβαση στις: 22/1/2019) 

Στις μέρες μας τα Διαβατά αποτελούν το μεγαλύτερο πληθυσμιακό κέντρο του Δήμου 

Δέλτα. Ο οικισμός είναι ευρύτατα γνωστός λόγω των δικαστικών φυλακών που 

φιλοξενεί. Παράλληλα, στη συγκεκριμένη περιοχή εντοπίζονται θέματα που θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν το όνομα του Δήμου. Πιο αναλυτικά, ο Δήμος Δέλτα 

φιλοξενεί το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, μια από τις σπουδαιότερες μικτές αποικίες 

πουλιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φιλοξενώντας περίπου 300 

είδη πουλιών που αντιστοιχεί στο 66% των ειδών που έχουν παρατηρηθεί ως σήμερα 

στη χώρα μας. Άξιο αναφοράς, ακόμη, αποτελεί το γεγονός πως στον Ιερό Ναό 

Κοιμήσεως Θεοτόκου εκτίθεται ένα ιδιαίτερης συναισθηματικής, θρησκευτικής και 

αισθητικής αξίας κειμήλιο. Πρόκειται για τον επιτάφιο που σώθηκε και μεταφέρθηκε 

από τους πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή, αποτελώντας τόσο έκθεμα 

της ξυλογλυπτικής ορθόδοξης τέχνης όσο και απόδειξη της σύνδεσης των 

Μικρασιατών με το θρησκευτικό στοιχείο. 

(https://www.dimosdelta.gr/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE

%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1-2/, πρόσβαση στις: 21/1/2019) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AC
https://www.dimosdelta.gr/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1-2/
https://www.dimosdelta.gr/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1-2/
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Ο Δήμος συνδέεται με μια πληθώρα δομών και δράσεων. Επιγραμματικά αναφέρεται 

πως λειτουργούν σχολεία όλων των βαθμίδων, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, ΟΑΕΔ, 4 δημοτικές 

βιβλιοθήκες και πλήθος άλλων δημόσιων δομών. Επιπρόσθετα, στην περιοχή 

λαμβάνουν χώρα το  Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών, οι Εκδηλώσεις Γης & 

Παράδοσης και το Παιδικό Φεστιβάλ μαζί με επιπλέον δρώμενα που οργανώνονται 

από τους 18 συλλόγους του Δήμου. (πολιτιστικός, λαογραφικός, ποντίων, γυναικών, 

μόρφωσης κ.α.) 

(https://www.dimosdelta.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%

B9%CF%82/, πρόσβαση στις 21/1/2019) 

 

Εικόνα 4 Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για Παιδιά. Πηγή: ΔημοτικήΒιβλιοθήκηΔιαβατώνΙωνίας - 

Facebook 

  

http://www.youthbandfestival.gr/
file:///C:/Users/asxetos19/Desktop/To%20do/Marie%20Virginie/Έτοιμα/(https:/www.dimosdelta.gr/%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582/
file:///C:/Users/asxetos19/Desktop/To%20do/Marie%20Virginie/Έτοιμα/(https:/www.dimosdelta.gr/%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582/
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3.1.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 

 

Η βιβλιοθήκη του Μουσικοπνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωνίας ιδρύθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 1977, ουσιαστικά όμως οι πρώτες εργασίες για την συγκρότησή της 

ως ανεξάρτητη δομή βιβλιοθήκης άρχισαν τον Οκτώβριο του 1988. Το αποτέλεσμα 

του συγκεκριμένου εγχειρήματος ήταν η ανέγερση και τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης 

στις 12 Μαΐου του 1989. 

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στο 

ισόγειο, σε έναν χώρο 85 τ. μ., και φιλοξενεί ράφια βιβλίων ελεύθερης προσπέλασης, 

αναγνωστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην 

βιβλιοθήκη απασχολούνται μια βιβλιοθηκονόμος και μια υπάλληλος υπεύθυνη για 

την καθαριότητα. Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του 

A.A.C.R.2 (Anglo-AmericanCataloguingRulesCode2) και η ταξινόμηση σύμφωνα με 

το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα του DEWEY, προσαρμοσμένο σε κάποιες ιδιαίτερες 

ανάγκες της βιβλιοθήκης όπως:  

 Ξ: Ξένομυθιστόρημα 

 Μ: Ελληνικόμυθιστόρημα 

 Δ: Διήγημα 

 Ι.Ε.: Εικονογραφημένες ιστορίες 

 Π: Παραμύθι 

 ΠΛ: Πληροφοριακά βιβλία που δεν δανείζονται όπως Εγκυκλοπαίδειες, 

Λεξικά κ.α. 

Το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης περιλαμβάνει: 

 000 Γενικάθέματα 

 100 Φιλοσοφία -  Ψυχολογία 

 200 Θρησκεία -  Μυθολογία 
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 300 Κοινωνικές επιστήμες -  λαογραφία 

 400 Γλώσσα 

 500 Φυσικές Επιστήμες -  Αστρονομία 

 600 Εφαρμοσμένες Επιστήμες 

 700 Καλέςτέχνες -  Διακόσμηση 

 800 Λογοτεχνία 

 900 Ιστορία - Γεωγραφία 

(Δήμος_Ιωνίας, 1989) 

Από το 1977 έως το 1988 υπήρχαν συνολικά στην βιβλιοθήκη 2.045 βιβλία που 

προήλθαν είτε από αγορά του Δήμου είτε από δωρεές ιδιωτών. Κατά την χρονιά 

εγκαινίασης της βιβλιοθήκης υπό το νέο πλαίσιο (1989) ο αριθμός προσαυξήθηκε 

κατά 1.017 τόμους διαμορφώνοντας τον τελικό αριθμό των 3.062 βιβλίων για την 

πρώτη χρονιά λειτουργίας ως ανεξάρτητη βιβλιοθήκη. Για το προαναφερθέν έτος, τα 

εγγεγραμμένα μέλη της βιβλιοθήκης απ’ αριθμούσαν 1.005 άτομα και αφορούσαν 

τόσο ενήλικες όσο και παιδιά. Από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους 

πραγματοποιήθηκαν 41 εκδηλώσεις που αφορούσαν δραστηριότητες για παιδιά, 

παρουσιάσεις βιβλίων και συζητήσεις.  

Το 2018 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Διαβατών συμπλήρωσε 29 χρόνια λειτουργίας 

απαριθμώντας 5.526 μέλη και διαθέτοντας 13.480 τόμους. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν 

εξυπηρετηθεί χιλιάδες μαθητές, σπουδαστές, επαγγελματίες και δημότες καθώς και 

κάτοικοι άλλων περιοχών εκτός των ορίων των Διαβατών. Το πλούσιο υλικό σε 

έντυπη και οπτικοακουστική μορφή παρέχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης πλήθους 

ατόμων και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Η βιβλιοθήκη 

πληροί τις περισσότερες προϋποθέσεις μιας ορθής οργάνωσης σύμφωνα με τα μέσα 

που διαθέτει προς μια κατεύθυνση με σκοπό την σύγχρονη και οργανωμένη 

πληροφόρηση. 



Έρευνα Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Δέλτα: Η Περίπτωση της Βιβλιοθήκης 

των Διαβατών 

39 

 

Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και εορτασμοί με 

αφορμή θρησκευτικές γιορτές, εθνικές επετείους και παγκόσμιες ημέρες. Πιο 

αναλυτικά, έχει καθιερωθεί η χριστουγεννιάτικη γιορτή για μικρούς και μεγάλους που 

περιλαμβάνει τον στολισμό του δέντρου κάτω από μουσική υπόκρουση και 

προσφορά εδεσμάτων, τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές και την ανάγνωση 

θεματικών βιβλίων και παραμυθιών. Αντίστοιχα, το Πάσχα πραγματοποιείται 

ανάγνωση βιβλίων θρησκευτικού περιεχομένου και στολίζεται ο χώρος σύμφωνα με 

το θέμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Ακόμη, σε κοντινές 

ημερομηνίες για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου 

διοργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης με σκοπό την παρουσίαση των ιστορικών 

γεγονότων στα παιδιά και την κατασκευή χειροτεχνιών σύμφωνα με τα συγκεκριμένα 

θέματα. Σχετικά με τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματοποιούνται ημερίδες για τη 

γιορτή της μητέρας, την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την ημέρα παιδικού και 

εφηβικού βιβλίου. 

Άξιο αναφοράς είναι πως η βιβλιοθηκονόμος οργανώνει σε όλη την διάρκεια του 

χρόνου εκθετήριο με προτεινόμενα βιβλία που συνοδεύονται από κείμενο περίληψης 

ώστε να ενθαρρυνθούν και να εμπνευστούν οι αναγνώστες και τα μέλη της 

βιβλιοθήκης. Ασφαλώς η παρουσία της βιβλιοθηκονόμου προσφέρει και την δια 

ζώσης πληροφόρηση και εκτίμηση των βιβλίων που έχουν προταθεί. Η κίνηση της 

πρότασης βιβλίων ενισχύεται από την οργάνωση ομάδων συζητήσεων σε 

καθορισμένες ημέρες και ώρες. Με τον τρόπο αυτό έρχονται σε επαφή άτομα με 

παρόμοια ενδιαφέρονται και επιβεβαιώνεται πως το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει 

φορέα κοινωνικοποίησης. 

Σε συνεργασία με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα προγραμματίζονται επισκέψεις μαθητών στο χώρο 

της βιβλιοθήκης. Σκοπός, ασφαλώς, δεν είναι απλά η φυσική παρουσία των παιδιών 

στο χώρο της βιβλιοθήκης αλλά η πραγματική γνώση μέσα από την επίσκεψη γι’ 
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αυτό συχνά πραγματοποιούνται ομιλίες των αρμόδιων καθηγητών και της 

βιβλιοθηκονόμου σχετικά με την αναζήτηση υλικού και την εκμαίευση πληροφοριών.  

Κατά την διάρκεια του καλοκαιρινών μηνών προσφέρονται από την βιβλιοθήκη 

προγράμματα απασχόλησης παιδιών που περιλαμβάνουν σταυρόλεξα, 

σπαζοκεφαλιές, αινίγματα, ζωγραφική, θέατρο και ανάγνωση βιβλίων με σκοπό να 

καλυφθούν οι ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες τους όταν δεν λειτουργούν τα 

σχολεία. 

Δεν θα ήταν ορθό να παραλειφθεί πως σε συνεργασία με τον Κοινωνικό και 

Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα πραγματοποιούνται στην βιβλιοθήκη 

παρουσιάσεις βιβλίων από συγγραφείς του Δήμου. 

Η ίδρυση, η συντήρηση και η «καρποφορία» μιας δημοτικής βιβλιοθήκης που 

καλείται να διαδραματίσει ένα ζωτικό ρόλο στην τοπική κοινωνία, δυστυχώς είναι 

άμεσα εξαρτώμενη από την πολιτική βούληση της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. 

Μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι πίσω από το έργο και τις διακρίσεις ορισμένων 

δημοτικών βιβλιοθηκών βρίσκεται, εκτός από τη φιλοπονία και το μεράκι των 

εργαζομένων, και μια δημοτική αρχή πρόθυμη να υιοθετήσει προτάσεις, να ενισχύσει 

προσπάθειες και να διαθέσει τα αντίστοιχα κονδύλια. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές 

περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει, οπότε κάθε προσπάθεια για εξέλιξη είναι 

αδύνατη. 

Όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη έχει έντονη 

δραστηριότητα προσπαθώντας να διατηρήσει αναλλοίωτο το ενδιαφέρον των 

δημοτών για το βιβλίο και την φιλαναγνωσία. Οι επίμονες και συστηματικές 

προσπάθειες των εργαζόμενων αλλά και του Δήμου εν γένει είναι ο μόνος τρόπος 

έτσι ώστε να διαφυλαχθεί αυτός ο πολιτιστικός φορέας γνώσης και 

κοινωνικοποίησης. 
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Εικόνα 5Είσοδος της Βιβλιοθήκης Διαβατών. Πηγή: Προσωπική συλλογή 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 

Το Β’ μέρος αυτής της εργασίας είναι αυτό που ουσιαστικά προσφέρει τα πρωτογενή 

δεδομένα και επιτρέπει την ανάλυσή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιείται μια ποιοτική έρευνα, η 

οποίαχρησιμοποιεί δειγματοληψία ευκολίας και της οποίας το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Ήδη από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ήταν εξαιρετικά φανερά τα σημεία στα οποία θα έπρεπε να επιμείνει 

κανείς προκειμένου να αποκτήσει ένα αξιόλογο υλικό για την συγκεκριμένη 

περίπτωση. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν οι ενδεικτικές ερωτήσεις- άξονες που θα 

καθοδηγούσαν τη συνέντευξη και πήγα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Αναφορικά με το 

ερωτηματολόγιο πρέπει να αναφερθεί ότι στηρίχθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του 

στο ερωτηματολόγιο LibQUAL+, το οποίο είναι ένα εργαλείο μέτρησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης, όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης της 

από τη δική του οπτική γωνία. 

Οι εν λόγω συνεντεύξεις έλαβαν χώρα μέρος στο χώρο της βιβλιοθήκης, 

προκειμένου τόσο ο συμμετέχων όσο και ο ερευνητής να βρίσκονται σε ένα οικείο 

μεν επαγγελματικό δε περιβάλλον. Μάλιστα, αυτού του είδους το ερέθισμα φάνηκε 

πως λειτούργησε θετικά, διευκολύνοντας την ανάκληση στη μνήμη, κατά τη διάρκεια 

της συνομιλίας, περιστατικών που σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη, τηβιβλιοθηκονόμο 

και τους λόγους επίσκεψης και χρήσης. 

Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν από 10-20 λεπτά. Ο χρόνος αυτός ήταν 

επαρκής για την καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών και δεν ήταν τόσο 

μεγάλο διάστημα ώστε να προκαλέσει δυσφορία ή αμηχανία ή να κάνει κάποιον να 

αρνηθεί να λάβει μέρος στη συνέντευξη. Στο σύνολο των ερωτηθέντων 

επιβεβαιώθηκε η ανωνυμία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των 

δεδομένων και να διεξαχθεί η έρευνα με τη μέγιστη δυνατή ειλικρίνεια. Αυτό ήταν 

σίγουρα ένα πολύ σημαντικό τμήμα της συνέντευξης καθώς τα Διαβατά είναι μία 
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μικρή περιοχή και οι άνθρωποι ήθελαν να εξασφαλίσουν πως τα λεγόμενά τους δεν 

θα τους δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια. 

Για την καταγραφή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε τόσο η τεχνική των 

χειρόγραφων σημειώσεων τόσο για τις απαντήσεις που λαμβάνονταν όσο και για 

άλλα σχόλια που μπορεί να προέκυπταν. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις χρονικές περιόδους η κάθε μια από τις οποίες 

αφορούσε την δημιουργία των ερωτηματολογίων, την διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

και την καταγραφή των απαντήσεων. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια αναζήτηση 

σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες έρευνες και τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν και κατόπιν συμφωνίας με τον επιβλέποντα καθηγητή 

διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο. Αργότερα έλαβαν χώρα οι συνεντεύξεις, μια 

διαδικασία που χρειάστηκε περίπου μια εβδομάδα. Τέλος, η μελέτη, η σύνδεση και η 

καταγραφή των αποτελεσμάτων αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της 

παρούσης εργασίας και δόθηκε ο χρόνος του ένα μήνα προς την τελική διαμόρφωση, 

έπειτα από τις απαιτούμενες διορθώσεις. 

Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν ανά ερώτηση και με ταξινόμηση σε θετική, αρνητική 

και ουδέτερη στάση, ανάλογα με τη φύση της ερώτησης. Η μελέτη των πληροφοριών 

συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση των συμπερασμάτων και οδήγησε από μόνη της 

στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα που υπάρχουν στο τέλος των συμπερασμάτων.  

Η ποιοτική έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα (situatedactivity), η 

οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίσταται σε ένα σύνολο 

ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον κόσμο ορατό. Αυτές οι 

πρακτικές μετασχηματίζουν τον κόσμο. Μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά από 

αναπαραστάσεις του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πεδίου, των 

συνεντεύξεων, των συνομιλιών, των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των 

σημειώσεων σε ημερολόγια. Σε αυτό το επίπεδο, η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια  

ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να 
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δώσουν νόημα ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι 

άνθρωποι δίνουν σε αυτά (Denzin&Lincoln, 2005). 
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4.1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

1) ΦΥΛΟ 

Αυτή η ερώτηση ανήκει στις δημογραφικές ερωτήσεις και σκοπός είναι να 

καταγραφεί το φύλο των χρηστών της βιβλιοθήκης, σε μια απόπειρα εύρεσης του 

προφίλ των ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί. 

Από τους 15 ερωτώμενους οι 6 ήταν άντρες ενώ οι 9 ήταν γυναίκες. Δυστυχώς, δεν 

μπορεί να γίνει γενίκευση για τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες του Δήμου Δέλτα, ωστόσο 

γίνεται αντιληπτό ότι στο συγκεκριμένο φορέα οι περισσότεροι χρήστες είναι 

γυναίκες. Άλλωστε, στόχος της συγκεκριμένης έρευνας δεν είναι η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων για την πόλη ή την χώρα αλλά η κατανόηση του φαινομένου όπως 

εκφράζεται σε ένα στενό πλαίσιο.  
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2) ΗΛΙΚΙΑ 

Η δεύτερη ερώτηση είναι επίσης μέρος των δημογραφικών ερωτήσεων και 

εντάσσεται στο πλαίσιο σκιαγράφησης των χρηστών. Όπως είναι εύλογο, κάθε 

ερωτώμενος είχε διαφορετικό νούμερο στην ηλικία και για αυτόν τον λόγο κρίθηκε 

απαραίτητο να δημιουργήσουμε κλίμακες. Πιο αναλυτικά, διαμορφώθηκαν 4 ομάδες 

ηλικιών, που αφορούσαν τους μαθητές –παιδιά, δηλαδή τα άτομα κάτω των 18 ετών, 

αυτούς που ήταν από 19 ως 35 χρονών, αντιπροσωπεύοντας τη νεαρότερη ηλικιακή 

ομάδα, την κλίμακα 36-50, που είναι οι ενήλικες πιο ώριμης περιόδου, και, τέλος, οι 

άνω των 50, που αποτελούν τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα και μπορεί να 

περιλαμβάνει ακόμη και συνταξιούχους.  

Στην προκειμένη περίπτωση, η μικρότερη ομάδα ήταν των κάτω των 18 ετών, με 

ποσοστό 20%, με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες να είναι στο ¼ περίπου του 

δείγματος η κάθε μία.  

Θα μπορούσε να πει κανείς πως οι χρήστες της βιβλιοθήκης των Διαβατών 

καλύπτουν όλες τις ηλιακές ομάδες. Το γεγονός αυτό είναι άξιο σχολιασμού καθώς 

για τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεί πόλο έλξης 

ανθρώπων σε διαφορετικές ηλικίες και πιθανότατα με  διαφορετικά ενδιαφέροντα. 

Αυτό το γεγονός συμβαδίζει με τη γενικότερη αντίληψη για την εκπαίδευση, η οποία 

οφείλει να λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Άλλωστε, 

και ο αρμόδιος φορέας της εκπαίδευσης περιλαμβάνει και τη Διεύθυνση Διά Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς. 
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3) ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σε αυτό το βήμα της συνέντευξης οι άνθρωποι ρωτήθηκαν για το επίπεδο 

εκπαίδευσής τους. Για την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν 4 

κατηγορίες εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τους μαθητές επί του παρόντος, τους 

αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, και, τέλος, τους πτυχιούχους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

Όπως και με την ηλικία, έτσι και με το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρήθηκαν 

απαντήσεις σε όλες τις επιλογές. Η χαμηλότερη συγκέντρωση ήταν στους απόφοιτους 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελώντας ένδειξη πως η εκπαίδευση και η 

καλλιέργεια δεν είναι αποκλειστικά συμπληρωματικές έννοιες. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές ήταν το 20% των ατόμων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, γεγονός που 

μου προκάλεσε έκπληξη καθώς η γενικότερη αντίληψη ορίζει πως οι σύγχρονοι 

μαθητές έχουν αποκοπεί από το φυσικό χώρο μιας βιβλιοθήκης και χρησιμοποιούν ως 

πηγή πληροφόρησης το διαδίκτυο. Συνεχίζοντας, η επόμενη ομάδα κατέχει το 

ποσοστό του 27% και αποτελείται από αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου. 

Ολοκληρώνοντας, η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάστηκε στα άτομα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο μπορεί να θεωρηθεί εύλογο καθώς τα 

άτομα που έχουν φοιτήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πιο εξοικειωμένα με το 

θεσμό και τη χρήση της βιβλιοθήκης. 
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4) ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Η 4η παρατήρηση αφορά την ιδιότητα των χρηστών της βιβλιοθήκης που εξετάζεται. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργήθηκαν 5 κατηγορίες, προκειμένου να 

εκφραστούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις σχετικά με την εργασία. Η πρώτη κατηγορία 

είναι των μαθητών, οι οποίοι βάσει νόμου δεν εργάζονται ενώ η δεύτερη και τρίτη 

κατηγορία αφορούν τους εργαζόμενους με μερική και πλήρη απασχόληση αντίστοιχα. 

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες αποτελούνται από άτομα που δεν ανήκουν στο 

εργατικό δυναμικό της χώρας, με τους ανέργους και τους συνταξιούχους.  

Τα ηλικιακά άκρα παρουσιάζουν το ίδιο ποσοστό συγκέντρωσης, με τους μαθητές και 

τους συνταξιούχους να έχουν και οι δυο από 20%. Οι εργαζόμενοι καταλαμβάνουν το 

33% του δείγματος, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στο συγκεκριμένο δημογραφικό 

στοιχείο. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνει η ομάδα των ανέργων, με 27%. 

Αυτό το ποσοστό είναι απογοητευτικό, καθώς περίπου 1 στους 2 συμμετέχοντες, που 

ανήκει στον εργασιακά δυνητικά ενεργό πληθυσμό, δεν εργάζεται.  

Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι για τους συνταξιούχους και τους ανέργους η 

βιβλιοθήκη μπορεί να επιτελεί έναν φορέα κοινωνικοποίησης και μία δίοδο 

απόδρασης από την καθημερινότητα. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές και οι 

εργαζόμενοι φαίνεται πως εξακολουθούν να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις της 

βιβλιοθήκης παρά τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν. 
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5) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Η συγκεκριμένη ήταν μία από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που έγινε στους 

ανθρώπους που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς έπρεπε να καταγραφεί η συχνότητα 

επίσκεψής τους στο χώρο. Αρχικά δεν υπήρχε κατηγοριοποίηση για τις πιθανές 

απαντήσεις αλλά βάσει των απαντήσεων δημιουργήθηκαν 4 ομάδες συχνότητας 

επισκέψεων για τη διευκόλυνση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 

Η πρώτη κατηγορία αφορά αυτούς που πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη λιγότερο από μία 

φορά το μήνα και συγκέντρωσε το χαμηλότερο ποσοστό, το 7%, γεγονός που είναι 

ευοίωνο για την πορεία της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, η επόμενη κατηγορία είναι 

αυτοί που συχνάζουν κατά μέσο όρο μία φορά το μήνα και συγκέντρωσε το αμέσως 

επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό, το 13%. Τέλος, οι δύο άλλες κατηγορίες, που 

συχνάζουν μία φορά την εβδομάδα ή και περισσότερο, συγκέντρωσαν ίδια ποσοστά 

(40%) και μαζί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών. Οι 

συγκεκριμένες απαντήσεις των ανθρώπων είναι αξιόλογες καθώς δείχνουν μία 

κινητικότητα στη βιβλιοθήκη των Διαβατών. Ακριβώς επειδή οι συνεντεύξεις είναι 

διαδραστικές και οι ερωτώμενοι δεν απαντούν μονολεκτικά, στη συγκεκριμένη 

ερώτηση σχολίασαν και τους λόγους επίσκεψης, που συνδέονται με τη συχνότητα και 

θα αναλυθούν στην επόμενη ερώτηση, που σκόπιμα τοποθετήθηκε εκεί.  
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6) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Ο λόγος επίσκεψης ενός πολίτη στη βιβλιοθήκη μπορεί να αντλήσει πληροφορίες 

τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την ποιότητα και τις υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης. Πιο αναλυτικά, αν μία βιβλιοθήκη προσφέρει πολλές δραστηριότητες 

τότε μπορεί να αποτελεί πόλο έλξης για άτομα με διαφορετικές ηλικίες και 

διαφορετικά ενδιαφέροντα. Στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, o συντριπτικός λόγος 

επίσκεψης είναι ο δανεισμός, γεγονός εύλογο αφού αποτελεί την κύρια 

δραστηριότητα μιας βιβλιοθήκης. Πιο αναλυτικά, οι 11 στους 15 συμμετέχοντες 

ανέφεραν τον συγκεκριμένο λόγο με τους 10 από αυτούς να τον συνδυάζουν και με 

άλλους λόγους, όπως το αναγνωστήριο ,τη συνάντηση και την κοινωνικοποίηση με 

άλλα άτομα, την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την ενημέρωση σχετικά 

με τις νέες κυκλοφορίες. Δύο από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως επισκέπτονται 

την βιβλιοθήκη για να κάνουν εργασίες και την αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού, 

καθώς υπήρξε και ένα άτομο που ανέφερε ότι έρχεται στην βιβλιοθήκη μόνο για το 

αναγνωστήριο και την ησυχία που προσφέρει ο χώρος. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι 

πώς ένα άτομο επισκέπτεται την βιβλιοθήκη για τον εθελοντισμό και την προσφορά, 

καθώς όπως αναφέρθηκε στην συνέντευξη θεωρεί πως η αποστολή της βιβλιοθήκης 

αποτελεί ένα σημαντικό έργο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Άξια αναφοράς 

είναι η έκφραση ανησυχίας που είχε ένας ερωτώμενος όταν μίλησε για το 

συγκεκριμένο ζήτημα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: […]πέρα από το δανεισμό 

σημαντικό θεωρώ να ερχόμαστε στη βιβλιοθήκη γιατί αλλιώς θα κλείσει. 

  

Εθελοντισμός - Χρήση 
Η/Υ

Αναγνωστήριο -
Εργασίες

Δανεισμός
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7)      ΣΑΣ ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Η πρώτη από τις ερωτήσεις του κορμού των συνεντεύξεων αφορούσε την 

εμπιστοσύνη που εμπνέει το προσωπικό της βιβλιοθήκης στον ερωτώμενο. Η 

ερώτηση αυτή συνδέει το στόχο της βιβλιοθήκης για την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών και αφορά την πρώτη πτυχή του εργαλείου μέτρησης LibQUAL + σχετικά 

με την επίδραση της υπηρεσίας. Όπως έχει αναλυθεί και στο θεωρητικό κομμάτι, η  

ικανοποίηση των πολιτών εξαρτάται και από το επικοινωνιακό κομμάτι του 

προσωπικού και καθορίζει εν μέρει την επιλογή επαναληψιμότητας των επισκέψεων. 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα, θετική στάση είχαν οι 9 από τους 15 συμμετέχοντες. Τα 

άτομα αυτά μίλησαν θετικά για την υπάλληλο της βιβλιοθήκης υποστηρίζοντας πως 

απαντάει στις ερωτήσεις τους, βοηθάει σε περίπτωση που χρειάζεται εξειδικευμένο 

υλικό για εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους και εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο εύρεσης 

βιβλίων και υλικού σύμφωνα με την αρχειοθέτηση της βιβλιοθήκης. Δύο 

συμμετέχοντες που είναι ευχαριστημένοι από την μεταξύ τους επικοινωνία 

υποστήριξαν όμως πως οι σχέσεις τους παραμένουν σε τυπικό επίπεδο.  

Ολοκληρώνοντας, υπήρξαν και οι συμμετέχοντες που έθιξαν τον τρόπο βελτίωσης 

της επικοινωνίας με την βιβλιοθηκονόμο παρά την θετική στάση που έλαβαν αρχικά. 

Τα άτομα αυτά υποστήριξαν πως θα ήθελαν περισσότερο ζήλο από την υπάλληλο 

καθώς και την αύξηση του προσωπικού διότι ταπροβλήματα που προκύπτουν 

πηγάζουν από το γεγονός πως μία υπάλληλος έχει επωμιστεί όλο το βάρος της 

εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Αρνητική στάση είχαν τρεις συνολικά.Τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν για τη 

στήριξη της θέσης τους αφορούσαν την έλλειψη εξειδίκευσης και υψηλής κατάρτισης 

της υπαλλήλου, την απροθυμία εξυπηρέτησης ορισμένες φορές και την άρνηση για 

ορισμένες προτάσεις εθελοντισμού που έχουν γίνει από την πλευρά του κοινού.  

Ολοκληρώνοντας, τρία άτομα ανέφεραν στην συζήτηση πως παρά το ευγενικό 

καλωσόρισμα και την τυπικότητα από την πλευρά της υπαλλήλου δεν χρειάζεται να 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η ίδια. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό 

είναι επειδή οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη για 
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δανεισμό, εθελοντισμό ή κάποια άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με το 

ανθρώπινο δυναμικό της δομής. 

  

ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 

9 στους 15 6 στους 15 

Απάντηση σε ερωτήσεις 
Έλλειψη εξειδίκευσης και υψηλής 

κατάρτισης 

Υποστήριξη σε περίπτωση 

εξειδικευμένου υλικού 

Απροθυμία εξυπηρέτησης 

ορισμένες φορές 

Ανάλυση του τρόπου εύρεσης υλικού 
Άρνηση για ορισμένες προτάσεις 

εθελοντισμού 



Έρευνα Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Δέλτα: Η Περίπτωση της Βιβλιοθήκης 

των Διαβατών 

53 

 

8) ΣΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ Η ΕΡΕΥΝΑ; 

Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορούσε την έμπνευση που προκαλεί ο  συγκεκριμένος 

χώρος για μελέτη και έρευνα. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η συγκεκριμένη 

ερώτηση από τις συνεντεύξεις καθώς η βιβλιοθήκη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ένας χώρος αναζήτησης βιβλίων, δανεισμού και στη συνέχεια αποχώρησης. Η 

βιβλιοθήκη οφείλει να πλαισιώνει τον πολίτη τόσο με την ποιότητα του περιεχομένου 

όσο και με την προσοχή του περιβάλλοντα χώρου. Όταν ο επισκέπτης νιώσει μία 

ατμόσφαιρα φιλική για ανάγνωση υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για 

ουσιαστική χρήση των βιβλίων, λήψη πληροφοριών και γενικότερα επίτευξη του 

στόχου της βιβλιοθήκης για διακίνηση πολιτισμού μεταξύ των ατόμων.  

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν αρνητική στάση με δύο από αυτούς 

να απαντούν ρητά «όχι», χωρίς να δίνουν περαιτέρω επιχειρήματα για την άποψή 

τους, δημιουργώντας μία αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αλλά 

και έναν βαθύ προβληματισμό για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι χρήστες το χώρο 

της βιβλιοθήκης. Από την άλλη πλευρά, όσοι επιχειρηματολόγησαν για την αρνητική 

τους θέση στο ζήτημα, υποστήριξαν πως ο χώρος είναι μουντός και απαρχαιωμένος 

για να εμπνέει τα άτομα να παραμείνουν και να μελετήσουν εκεί. Ακόμη, υπήρξαν 

και δύο άτομα που έθιξαν το ζήτημα της καθαριότητας, τονίζοντας πως υπάρχει 

αρκετή σκόνη που λειτουργεί κατασταλτικά στην παραμονή τους στο χώρο. Τέλος, 

υπήρξαν και εκείνοι που υποστήριξαν πως προτιμούν τη μελέτη στο σπίτι, όπου 

έχουν την πολυτέλεια να απολαύσουν καλύτερα ένα ανάγνωσμα. Το συγκεκριμένο 

επιχείρημα δεν πρέπει να βαραίνει τον φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης καθώς αποτελεί 

την ανάγκη του ατόμου για υποχώρηση στο ιδιωτικό του περιβάλλον. 

Οι υπόλοιποι ερωτώμενοι, επτά στον αριθμό, υποστήριξαν πως ο συγκεκριμένος 

χώρος τους εμπνέει για μελέτη. Πιο αναλυτικά, οι δύο από αυτούς υποστήριξαν ότι 

ενώ ενοχλούνται από τον χώρο αποτελεί προτεραιότητά τους η επίσκεψή τους 

βιβλιοθήκη που στόχο έχει τη μελέτη και την άντληση πληροφοριών και όχι την 

ευχαρίστηση από έναν περιποιημένο περιβάλλοντα χώρο. Υπήρξαν και δύο από τους 

συμμετέχοντες πουστήριξαν τη θετική στάση θίγοντας το θέμα της οικονομικής 

κρίσης. Τα συγκεκριμένα άτομα υποστήριξαν πως οι περικοπές και η λιτότητα στον 

δημόσιο τομέα έχει περιορίσει αρκετά την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των 
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δομών, οπότε η σημερινή εικόνα της βιβλιοθήκης των Διαβατών αν και δεν είναι 

τέλεια, είναι σίγουρα υποφερτή. 

  



Έρευνα Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Δέλτα: Η Περίπτωση της Βιβλιοθήκης 

των Διαβατών 

55 

 

9)      ΣΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΠΩΣ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Ή Η ΧΡΗΣΗ 

Η/ Υ; 

Η βιβλιοθήκη, όπως έχει αναφερθεί, δεν εξυπηρετεί μόνο στο δανεισμό βιβλίων αλλά 

αποτελεί χώρο πραγματοποίησης κι άλλων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν βιβλιοθήκες που διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λέσχη ανάγνωσης 

και ένα ενεργό πρόγραμμα δράσεων όπως η πραγματοποίηση ημερίδων 

πληροφόρησης. Επίσης διεξάγονται μαθήματα διαφόρων τεχνών, λόγου χάρη 

ζωγραφική, γλυπτική, συγγραφή κειμένων κι άλλα. Η συγκεκριμένη ερώτηση 

αποσκοπούσε στην εκτίμηση του βαθμού έμπνευσης των επισκεπτών για τέτοιου 

είδους δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην υπό εξέταση βιβλιοθήκη. 

Όπως και η προηγούμενη ερώτηση αφορούσε την έμπνευσή του χώρου για 

ανάγνωση, έτσι και εδώ οι συμμετέχοντες διχάστηκαν ανάμεσα σε θετική και 

αρνητική στάση. Πιο αναλυτικά, οι 8από τους 15 ερωτώμενους υποστήριξαν ότι 

εμπνέονται από την συγκεκριμένη βιβλιοθήκη για τις επιπλέον δραστηριότητες, 

κυρίως λόγω της ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης μέσα από αυτές τις δράσεις. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη πως οι ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας έχουν 

κλονιστεί και οι άνθρωποι αναζητούν την ανθρώπινη επαφή μέσα από οργανωμένες 

δραστηριότητες της περιοχής. Επιπρόσθετα επιχειρήματα γύρω από τη συγκεκριμένη 

στάση ήταν το γεγονός ότι οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην λήψη πληροφοριών 

και την απόκτηση εμπειριών καθώς και το γεγονός πως για την συμμετοχή σε 

δραστηριότητες σημαντική είναι η φύση και η ποιότητα της ίδιας της δράσης και όχι 

ο χώρος που θα συμβεί αυτή. 

Σχετικά με τα άτομα που απάντησαν πως δεν συμμετέχουν στις δραστηριότητες της 

βιβλιοθήκης πρέπει να τονιστεί πως δεν υποτίμησαν την σημαντικότητα των δράσεων 

αλλά οι ίδιοι δεν συμμετέχουν για διάφορους λόγους. Πιο συγκεκριμένα, τα 

νεαρότερα άτομα των συνεντεύξεων υποστήριξαν πως έρχονται για να αντλήσουν 

υλικό ή να γράψουν μία εργασία και έπειτα φεύγουν. Ακόμη, αρκετοί από τους 

εργαζόμενους είπαν πως ο χώρος σίγουρα θέλει βελτίωση και πως ο μοναδικός λόγος 

που δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες είναι ότι ο χρόνος τους είναι περιορισμένος 

και δεν τους επιτρέπει τη συμμετοχή. 
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Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως υπήρξε και ένας συμμετέχων, ο οποίος τόνισε πως ο 

χώρος δεν τον εμπνέει για τις δραστηριότητες αλλά η φύση των δραστηριοτήτων τον 

ωθεί στην τελική συμμετοχή του. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς φαίνεται 

ότι το άτομο έχει διαχωρίσει τον περιβάλλοντα χώρο από την ουσιαστική δράση που 

λαμβάνει χώρα μέσα σε αυτόν. 
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10)  ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΣΦΑΛΗ; 

Το αίσθημα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από 

το φύλο, την ηλικία η το επίπεδο εκπαίδευσης του. Είναι εύλογο πως κανένας δεν 

μπορεί να είναι λειτουργικός αν βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον που του προκαλεί 

φόβο και αναστάτωση. Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί ένα 

βήμα προς συζήτηση σχετικά με το πόσο ασφαλείς νιώθουν οι χρήστες της 

βιβλιοθήκης των Διαβατών. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστήριξε πως δεν νιώθει ασφαλής στον 

περιβάλλοντα χώρο της βιβλιοθήκης με κύρια επιχειρήματα την τοποθεσία και τους 

γύρω χώρους. Πιο αναλυτικά, υπήρξαν δύο άτομα που υποστήριξαν πως το Κέντρο 

Υγείας, κτίριο γειτονικό της βιβλιοθήκης, επιβαρύνει την ασφάλεια καθώς αποτελεί 

μέρος με μεγάλη και συχνή επισκεψιμότητα. Ακόμη, υπήρξαν συμμετέχοντες που 

γενίκευσαν την ασφάλεια σε σχέση με τα σημεία των καιρών καθώς έχει αυξηθεί η 

εγκληματικότητα και στην ευρύτερη περιοχή έχουν υπάρξει κλοπές και διαρρήξεις. 

Σε γενικές γραμμές δεν υπήρξε συμμετέχων που να θίξει το ζήτημα της ασφάλειας 

λόγω έλλειψης συντήρησης του κτιρίου αλλά οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν σε 

εξωτερικούς παράγοντες. Κυρίως οι γυναίκες και τα νεαρότερα άτομα έκαναν λόγο 

για απομάκρυνση από την βιβλιοθήκη πριν νυχτώσει καθώς και την απαραίτητη 

συνοδεία εάν πρέπει να επισκεφτούν την βιβλιοθήκη μετά την δύση του ηλίου. 

Οι τέσσερις συμμετέχοντες που υποστήριξαν πως δεν αισθάνονται ανασφαλείς κατά 

την επίσκεψή τους στην βιβλιοθήκη κατανόησαν τον λόγο ύπαρξης της ερώτησης και 

επικεντρώθηκαν στο γεγονός πως, παρά τη σιγουριά που αισθάνονται οι ίδιοι για τον 

εαυτό τους, δείχνουν κατανόηση σε πιο ευάλωτες ομάδες που δεν νιώθουν ασφαλείς. 

Άξια αναφοράς είναι η διήγηση ενός συμμετέχοντα για ένα περιστατικό που του 

συνέβη τον περασμένο χειμώνα. Ο συμμετέχων ανέφερε πως μία κυρία μεγαλύτερης 

ηλικίας τον πλησίασε και του ζήτησε να περιμένει μαζί της μέχρι να έρθει ο άντρας 

της γιατί φοβόταν να μείνει μόνη στον προαύλιο χώρο της βιβλιοθήκης. 

Το γεγονός της ανασφάλειας των επισκεπτών είναι σοβαρός παράγοντας προς μελέτη 

και συζήτηση γιατί οι συμμετέχοντες αποτελούν τους ανθρώπους που παρά την 

ανασφάλεια βρέθηκαν στην βιβλιοθήκη για αυτό, άλλωστε, και συμμετείχαν στην 

έρευνα. Αξίζει να αναρωτηθούμε πόσοι άνθρωποι δεν επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη 

και ένας από τους λόγους που το κάνουν αυτό είναι το αίσθημα της ασφάλειας. 
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11)  ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ; 

Οι ώρες λειτουργίας είναι σημαντικές για την ικανοποίηση των επισκεπτών σε μια 

βιβλιοθήκη. Μετά από συζήτηση με την υπάλληλο της βιβλιοθήκης διαπιστώθηκε 

πως τα ωράρια λειτουργίας έχουν αλλάξει μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Το 

συγκεκριμένο ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο και μέσα από τις παρατηρήσεις ορισμένων 

συμμετεχόντων που επισκέπτονται τον χώρο από την αρχή της δημιουργίας του. 

Αρχικά, η βιβλιοθήκη λειτουργούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ πέντε μέρες την 

εβδομάδα συν κάποιες ώρες το πρωί του Σαββάτου. Αργότερα υπήρξε περιορισμός 

στο προσωπικό, που επηρέασε την δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού. Πλέον η 

βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί καθόλου το Σάββατο, καθώς και μία από τις εργάσιμες 

ημέρες, την Παρασκευή. Η λειτουργία δεν είναι ολοήμερη, με κάποιες μέρες να 

παρατηρούμε την λειτουργία της βιβλιοθήκης μόνο πρωί και κάποιες άλλες μόνο 

απόγευμα. 

Παρά την αναμενόμενη δυσφορία των πολιτών σε σχέση με το περιορισμένο ωράριο 

λειτουργίας, περίπου το 1/3 ισχυρίστηκε πως δεν νιώθει ικανοποιημένο από τις ώρες 

λειτουργίας. Η συγκεκριμένης κατηγορία υποστήριξεπως λόγω περιορισμένου 

χρόνου και φόρτου εργασίας δεν προλαβαίνουν τη βιβλιοθήκη και δυσκολεύονται να 

συνδυάσουν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους με την ανάγνωση βιβλίων  

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, 9 στο σύνολο, ανέφεραν πως δεν έχουν πρόβλημα με το 

ωράριο λειτουργίας, με τους περισσότερους από αυτούς να δηλώνουν πως δεν τους 

προβληματίζει το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπήρχαν και τα άτομα που είπαν πως δεν 

έχουν κάποιο πρόβλημα οι ίδιοι αλλά καταλαβαίνουν πως το ωράριο είναι δεσμευτικό 

και θα ήταν ορθό να πραγματοποιηθεί μία προσαρμογή αυτού ώστε να βοηθηθούν 

όλοι οι επισκέπτες. Ιδιαίτερο δε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές που λόγω 

σχολικού ωραρίου, αν χρειάζονται την βιβλιοθήκη πρέπει να περιοριστούν στις 

ελάχιστες απογευματινές ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης μέσα στην εβδομάδα. Το 

θετικό είναι πως οι επιπλέον δραστηριότητες πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου 

λειτουργίας της βιβλιοθήκης δίνοντας την δυνατότητα σε αρκετούς από τους δημότες 

να συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους 

ίδιους. 
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12)  ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ; ΣΕ ΠΕΙΘΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ; 

Η συγκεκριμένη ερώτηση κινήθηκε γύρω από το θέμα της ικανοποίησης που νιώθουν 

οι επισκέπτες της βιβλιοθήκης Διαβατών από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται 

αυτή. Το ερώτημα αποσκοπούσε στην εύκολη ή όχι πρόσβαση της βιβλιοθήκης από 

τους επισκέπτες της. 

Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων υποστήριξαν πως η βιβλιοθήκη βρίσκεται σε 

κεντρική περιοχή και εύκολα προσβάσιμη για τους ίδιους. Η συζήτηση δεν 

επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες που να αφορούν επισκέπτες ειδικής κατηγορίας της 

κοινωνίας, όπως άτομα με αμαξίδια ή μητέρες με καρότσια. 

Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, σε αντίθεση με την παραπάνω κατηγορία, 

αφιέρωσε παραπάνω χρόνο στη συγκεκριμένη ερώτηση. Μεταξύ άλλων ακούστηκε 

και το επιχείρημα για την έλλειψη ειδικής ράμπας ώστε να γίνει η βιβλιοθήκη 

προσβάσιμη από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Μεταξύ των συμμετεχόντων 

υπήρξε και μία κυρία που βρέθηκε στη βιβλιοθήκη με το παιδάκι της και δήλωσε πως 

τα προηγούμενα χρόνια που το παιδί δεν περπατούσε η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη 

ήταν ακόμη δυσκολότερη. Τέλος, ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας ανέφερε πως, παρά 

το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη είναι τοποθετημένη σε κεντρικό σημείο των Διαβατών, η 

πρόσβαση από το πεζοδρόμιο απαιτεί αρκετά μέτρα περπάτημα μέχρι την είσοδο και 

απαιτείται η προσπέλαση εμποδίων για εξοικονόμηση απόστασης και χρόνου. 
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13)  ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ; 

Το επαρκές περιεχόμενο είναι ένα από τα ζωτικά σημεία για μία βιβλιοθήκη. Αν 

υπάρχει πρόβλημα στην ποιότητα των βιβλίων θεωρείται πως η βασικότερη υπηρεσία 

της βιβλιοθήκης δεν είναι ικανοποιητική. 

Στην ερώτηση σχετικά με την ικανοποίηση από το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης οι 

έξι στους 15 συμμετέχοντες υποστήριξαν πως δεν θεωρούν το υλικό επαρκές. Τα 

περισσότερα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας έκαναν λόγο για την επιτακτική 

ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης επιστημονικών συγγραμμάτων. 

Υπήρξε και ένα άτομο που θεώρησε πως όλες οι εκδόσεις είναι παλιές και δεν 

ικανοποιείται το αίσθημα για την ενημέρωση των νέων κυκλοφοριών στον χώρο της 

λογοτεχνίας λόγω έλλειψης οικονομικής ενίσχυσης αλλά και της πολυπλοκότητας 

στις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να αγοραστεί νέο υλικό για τις βιβλιοθήκες.  

Στον αντίποδα, 8 άτομα υποστήριξαν πως είναι ευχαριστημένοι από το περιεχόμενο 

της βιβλιοθήκης και μπορούν να βρουν όποια πληροφορία χρειάζονται. Τα 

συγκεκριμένα άτομα, ωστόσο, έκαναν λόγο για άντληση πληροφοριών γενικού 

περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολικές εργασίες ή για την 

ανάγνωση βιβλίων κλασικής λογοτεχνίας που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις 

βιβλιοθήκες. 
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Θετική στάση Αρνητική στάση 

9 στους 15 6 στους 15 

Άντληση πληροφοριών γενικού 

περιεχομένου 

Επιτακτική ανάγκη του 

εκσυγχρονισμού 

Ύπαρξη βιβλίων κλασικής 

λογοτεχνίας 

Ενίσχυσης επιστημονικών 

συγγραμμάτων 

Υλικό που εξυπηρετεί τις 

μαθητικές εργασίες 

Έλλειψη ενημέρωσης στις νέες 

κυκλοφορίες 
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14)  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΥΚΟΛΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ; 

Το σύστημα ταξινόμησης σε κάθε βιβλιοθήκη είναι πολύ σημαντικό καθώς βοηθάει 

στην εύρεση των βιβλίων χωρίς χρονικό κόστος και σύγχυση που μπορεί να 

προκληθεί από την αδυναμία εντοπισμού ενός τόμου. Στο σημείο αυτό οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το πόσο εξυπηρετικό είναι το 

σύστημα ταξινόμησης στην βιβλιοθήκη των Διαβατών. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, πιο συγκεκριμένα οι 11 στους 15 υποστήριξαν 

πως δεν δυσκολεύονται με την τοποθέτηση των βιβλίων και την εύρεση αυτών καθώς 

επισκέπτονται χρόνια την βιβλιοθήκη και έχουν μάθει πλέον το συγκεκριμένο 

σύστημα. Υπήρξαν και αυτοί που υποστήριξαν ότι σε γενικές γραμμές το έχουν 

καταλάβει αλλά αν κάτι τους δυσκολεύει απευθύνονται στην βιβλιοθηκονόμο και 

έτσι δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση. 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν άτομα μικρότερης ηλικίας και είναι εύλογο να μην 

έχουν καταλάβει τον τρόπο που δομείται μία βιβλιοθήκη. Αντίστοιχα υπήρξαν και 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πουμε χιούμορ είπαν πως δεν προλαβαίνουν αλλά και δεν 

χρειάζεται να μάθουν το σύστημα ταξινόμησης γιατί ο χρόνος τους είναι 

περιορισμένος και η υπάλληλος αρκετά εξυπηρετική για να τους αφήσει να κάνουν 

κάτι τέτοιο μόνοι τους. 
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15)  ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Η/Υ, 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Κ.Α); 

Ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι ένα κομμάτι που κάνει την βιβλιοθήκη πιο θελκτική 

για το κοινό και αποτελεί ένδειξη της ουσιαστικής εξέλιξης της. Ο εξοπλισμός της 

βιβλιοθήκης των Διαβατών αποτέλεσε το θέμα συζήτησης στο συγκεκριμένο σημείο 

της συνέντευξης, με τους συμμετέχοντες να συγκεντρώνονται κατά πολύ μεγάλη 

πλειοψηφία στο ένα άκρο, την αρνητική τοποθέτηση. 

Οι 13 από τους συμμετέχοντες απάντησαν πως ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης δεν 

είναι εκσυγχρονισμένος και απαιτεί αρκετές αλλαγές. Ορισμένες από τις 

παρατηρήσεις των ατόμων είχαν να κάνουν με παλαιωμένα ράφια που αποτελούν τον 

τόπο φιλοξενίας των βιβλίων καθώς και τα γραφεία και τις καρέκλες του 

αναγνωστηρίου που πέρα από τον μειωμένο αριθμό τους βρίσκονται σε κακή 

κατάσταση. Επιπρόσθετα, δύο συμμετέχοντες ανέφεραν πως οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές είναι παλιοί, έχουν μικρή ταχύτητα και το διαδίκτυο δεν βρίσκεται πάντα 

σε λειτουργική κατάσταση, αναλόγως μάλιστα και του καιρού.  

Πέρα από τη συζήτηση και τον τονισμό των προβλημάτων οι συμμετέχοντες 

συζήτησαν και για τους τρόπους που θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν και να 

βοηθήσουν την βιβλιοθήκη ώστε να είναι περισσότερο ευχάριστη, λειτουργική και 

ασφαλής. Δύο άτομα ανέφεραν πώς θα μπορούσε να υπάρξει μία πίεση στον τοπικό 

Δήμο ώστε να δοθούν κάποια κονδύλια για την βελτίωση της βιβλιοθήκης με το 

επιχείρημα πως ένας δημότης που διαβάζει είναι ένας δημότης που σκέφτεται. 

Ασφαλώς, υπήρξαν και οι τοποθετήσεις σχετικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία για τη 

βελτίωση της βιβλιοθήκης με προτάσεις όπως προσωπική εργασία για το βάψιμο των 

τοίχων και τη συνεισφορά ελάχιστου ποσού από το κάθε μέλος για την επιδιόρθωση 

βασικών αδυναμιών του χώρου. 

Από τους συμμετέχοντες που έλαβαν θετική στάση τα επιχειρήματα που ακούστηκαν 

ήταν πως δεν είναι σημαντικό το αν είναι εκσυγχρονισμένη μία βιβλιοθήκη αλλά αν 

είναι λειτουργική και πως δεν μπορούμε να είμαστε ευθυνόφοβοι ως χρήστες της 

βιβλιοθήκης γιατί έχουμε προσωπική συμβολή για την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται ο χώρος που επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά.  
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16)  ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Κ.Α.); 

Στόχος αυτής της ερώτησης ήταν να διαπιστώσει το κατά πόσο η βιβλιοθήκη βοηθάει 

στο να φέρνει τους χρήστες της σε επαφή με ζητήματα της επικαιρότητας, όπως οι 

νέες εκδόσεις και οι επιστημονικές καινοτομίες, οι δημοσιεύσεις και άλλα κρίσιμα 

θέματα. Αυτό που προκάλεσε έκπληξη στις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι πως 

το οι 6 στους 15 απάντησαν με κάποια έκπληξη πως δεν είχε προκύψει ποτέ αυτή η 

επιθυμία ή σκέψη στο μυαλό τους και πως για την επαφή με την επικαιρότητα 

αξιοποιούν άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο και η τηλεόραση. Στο 

σημείο αυτό προέκυψε το ερώτημα αν τελικά ο ρόλος της βιβλιοθήκης δεν είναι να 

βοηθάει την επαφή με την επικαιρότητα αλλά να παρέχει τα εργαλεία για την 

διατήρηση της επαφής με την επικαιρότητα. 

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν 4 συμμετέχοντες που ανέφεραν πως η  βιβλιοθήκη δεν 

τους βοηθάει στην επαφή με την επικαιρότητα. Ενώ ο ένας απάντησε μονολεκτικά, 

ένας άλλος αναγνώρισε πως δεν είναι αυτός ο στόχος της επίσκεψής του ούτως ή 

άλλως, δείχνοντας μία ωριμότητα σκέψης. Οι άλλοι δύο που διατήρησαν την 

αρνητική στάση ανέφεραν πως το υλικό της βιβλιοθήκης δεν είναι σύγχρονο και 

επικαιροποιημένο ενώ μόνο οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται βοηθούν κάπως στην 

επαφή με την επικαιρότητα. 

Τέλος, οι 5 από τους 15 συμμετέχοντες υποστήριξαν πως πράγματι η βιβλιοθήκη τους 

βοηθά στο να είναι σε επαφή με την επικαιρότητα. Οι δύο εξ αυτών ανέφεραν πως η 

επιτυχία αυτή δεν οφείλεται στο υλικό της βιβλιοθήκης αλλά στην κοινωνικοποίηση 

που επιτυγχάνεται μέσα από την επίσκεψή της και την ανταλλαγή απόψεων και 

επικοινωνίας με τους άλλους χρήστες. Ανάμεσα στις άλλες απόψεις που ακούστηκαν 

ήταν πως ναι μεν βοηθάει στην επικαιρότητα αλλά δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

έργων ή αυτό οφείλεται στην δωρεάν πρόσβαση που δίνει ο φορέας σε επιστημονικά 

άρθρα. Τέλος, ακούστηκε και η έκφραση πως υπάρχει διευκόλυνση στην επαφή με 

την επικαιρότητα αλλά αυτό δεν γίνεται εύκολα και πως πρέπει πρώτα ο 

ενδιαφερόμενος να αναζητήσει εντατικά την πληροφόρηση. 
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17)  ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ; 

Σε αυτήν την ερώτηση θέλαμε ουσιαστικά να κάνουμε το συμμετέχοντα να 

«βαθμολογήσει» την βιβλιοθήκη και την εξυπηρέτηση που προσφέρει αυτή. Οι 

κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για την κωδικοποίηση είναι το «αρκετά», το «λίγο», 

το «πολύ» ενώ ένας συμμετέχων απάντησε πως δεν τον απασχολεί η εξυπηρέτηση 

που λαμβάνει από τη βιβλιοθήκη αρκεί να τον καλύπτει το υλικό της, είτε 

ηλεκτρονικό είτε έντυπο. Έτσι, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των ατόμων, η 

ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση βρίσκεται ικανοποιητικό επίπεδο αλλά πάντα 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ίσως ο λόγος που δεν υπήρξε κάποιος που να 

υποστηρίξει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος είναι η καλή εξυπηρέτηση από τη 

μεριά της βιβλιοθηκονόμου ή η αναγνώριση των αντικειμενικών δυσκολιών για τη 

συντήρηση μια δημοτικής βιβλιοθήκης σε μία αναπτυσσόμενη περιοχή. 

Πιο αναλυτικά, το 64% δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση της 

βιβλιοθήκης.  Η απάντηση «πολύ» αντιπροσώπευσε το 22% των ερωτηθέντων, ενώ 

την αρνητική τους στάση στην αξιολόγηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης δήλωσαν 

οι συμμετέχοντες που διαμόρφωσαν το 14%. 
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18) ΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ; 

Αυτή η ερώτηση, παρόλο που φαινομενικά δείχνει απλή, μπορεί να εκφράσει πέρα 

από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η βιβλιοθήκη, το «παράπονο» 

των χρηστών από τον φορέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε κάποια 

ομαδοποίηση των απαντήσεων εκ των προτέρων προκειμένου να μην αποτελέσει 

περιορισμό των απαντήσεων από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, ήταν μία καλή 

ερώτηση για το τελείωμα της συνέντευξης καθώς είναι προαιρετικού και θετικού 

χαρακτήρα ενώ διατηρεί ορθά το στυλ της ποιοτικής έρευνας μέσω συνέντευξης.  

Σχετικά με τις απαντήσεις, αυτές περιελάμβαναν κατά κύριο λόγο την αύξηση του 

αριθμού των εκδόσεων καθώς και την επικαιροποίηση των συλλογών. Επιπλέον, 

εκφράστηκε η έντονη επιθυμία ώστε να είναι η βιβλιοθήκη ανοιχτή και τα 

σαββατοκύριακα ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους εργαζόμενους.  

Μία ακόμη ιδέα που ακούστηκε έντονα ήταν η βελτίωση του χώρου μέσα από 

προσωπικές πινελιές, την καθαριότητα και την ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού. 

Βέβαια, το ζήτημα της υποστελέχωσης του φορέα δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί 

ως θέμα προς επίλυση. Επιπλέον, υπήρξε ένας ερωτώμενος που ανέφερε πως θα 

μπορούσε να απασχοληθεί κάποιος securityγια την ασφάλεια των χώρων και των 

ανθρώπων εντός του φορέα  ενώ ένας άλλος ερωτώμενος υποστήριξε πως η 

συνεργασία με άλλους φορείς (βιβλιοθήκες ή άλλους οργανισμούς) είναι κομβικής 

σημασίας και μπορεί να τονώσει την κίνηση στη βιβλιοθήκη. 

Συνοπτικά, οι ιδέες που ακούστηκαν, με σειρά από την πιο συχνή στην πιο σπάνια 

είναι οι εξής: 

 Σύγχρονες εκδόσεις – Περισσότερο υλικό 

 Βελτίωση του χώρου 

 Αύξηση ωρών λειτουργίας – προσωπικού 

 Συνεργασία με άλλους φορείς & αύξηση ασφάλειας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα συμπεράσματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία οποιασδήποτε 

επιστημονικής προσέγγισης για ένα ζήτημα. Στην παρούσα έρευνα τα ευρήματα είναι 

ποικίλα και αξιόλογα, καθώς μέσα από αυτά μπορεί να εκτιμηθεί η κατάσταση στη 

βιβλιοθήκη των Διαβατών και εν μέρει να γίνει μία προσπάθεια επέκτασης αυτής της 

σκέψης στο άμεσο μέλλον.  

Αρχικά πρέπει να γίνει λόγος σχετικά με το προφίλ των χρηστών της βιβλιοθήκης. 

Όταν λέμε προφίλ εννοούμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και τα κίνητρα 

που οδηγούν τον άνθρωπο να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις της 

βιβλιοθήκης όπως και το είδος χρήσης που κάνει.  

Αναφορικά, λοιπόν, με το προφίλ των επισκεπτών του χώρου πρέπει να γίνει λόγος 

πως το πλήθος είναι αρκετά ετερόκλητο και επισκέπτεται το χώρο αρκετά συχνά. Πιο 

αναλυτικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν και στα 2 φύλα και όλων των 

ηλικιών. Επίσης, οι χρήστες συχνάζουν στη βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από αν 

εργάζονται, αν είναι σε εύρεση εργασίας ή αν δεν εργάζονται. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι χρήστες είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς είναι πιο 

εξοικειωμένοι με τις βιβλιοθήκες.  

Επιπλέον, οι ίδιοι πηγαίνουν εκεί κυρίως για το δανεισμό βιβλίων ή το αναγνωστήριο. 

Σχετικά δε με τους εργαζόμενους της βιβλιοθήκης ναι μεν τίθεται το ζήτημα της 

βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού αλλά παρατηρείται μεγάλο ποσοστό 

ικανοποίησης. Το ίδιο όμως δεν παρατηρείται και στο ζήτημα του χώρου όπου 

βρίσκεται η βιβλιοθήκη καθώς φαίνεται πως παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα 

ασφάλειας και πρόσβασης. Ιδιαίτερα το ζήτημα της ασφάλειας πήρε μεγάλες 

διαστάσεις κυρίως για τις γυναίκες, όπως είναι αναμενόμενο. Μία ακόμη δυσφορία 

παρατηρήθηκε για τον άτονο χώρο της βιβλιοθήκης και για τις ώρες λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης καθώς για τους εργαζόμενους, που έχουν περιορισμένο χρόνο, 

θεωρούνται λιγοστές.  

Αναφορικά με το υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάστηκε διάσταση απόψεων για την 

επάρκεια των βιβλίων και του υπόλοιπου υλικού που διατίθεται. Ωστόσο, σημαντική 

διαφορά είναι πως αυτοί που ήταν πιο ικανοποιημένοι με το υλικό της βιβλιοθήκης 
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απάντησαν μονολεκτικά (ενδεχομένως να μην τους ενδιέφερε τόσο η ποικιλία και το 

νέο υλικό) ενώ αυτοί που απάντησαν αρνητικά έκαναν λόγο για τη μικρή ποικιλία, τις 

παλιές εκδόσεις και τα λίγα αντίτυπα στις λιγοστές νέες εκδόσεις.  

Γενικότερα παρατηρείται πως η βιβλιοθήκη των Διαβατών προκαλεί θετικές και 

αρνητικές εντυπώσεις μέσα από τη λειτουργία της, τις υποδομές της και το υλικό της. 

Οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με 

τη λειτουργία και το ρόλο της βιβλιοθήκης αλλά παράλληλα υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα, που οφείλονται κατά ένα μέρος –μικρό ή μεγάλο- στην οικονομική 

κρίση, που δυσχεραίνουν την επίσκεψη στο χώρο. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

το γεγονός πως δεν είναι μόνο ο δανεισμός σημαντικός στη βιβλιοθήκη και ως εκ 

τούτου πρέπει να δοθεί σημασία και σε άλλες πτυχές, όπως ο χώρος, για το 

αναγνωστήριο, και το υλικό, για την έρευνα. Τέλος, πρέπει να ειπωθεί πως παρά τις 

δυσκολίες η βιβλιοθήκη των Διαβατών καταφέρνει και εξυπηρετεί τους χρήστες της 

αλλά δεν καταφέρνει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, γεγονός που 

υποσκάπτει την ίδια της την επιβίωση. 

Σχετικά με τα ζητήματα προς μελέτη σε επόμενη φάση θα ήθελα να θίξω το ζήτημα 

της οικονομικής κρίσης και τις βιβλιοθήκες της Ελλάδας ή της περιοχής καθώς θα 

ήταν αξιόλογο να δούμε τις επιδράσεις της δυσπραγίας σε απτή αποτύπωση (π.χ. 

αριθμός τίτλων πριν και μετά). Επιπλέον, ένα ακόμη αξιόλογο θέμα είναι η σύγκριση 

ανάμεσα σε ηλεκτρονική και ψηφιακή βιβλιοθήκη για να καταστεί φανερή η διαφορά 

τους και αν αρχίζει να υποχωρεί η μία της άλλης.  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ερευνητικό υλικό από συναδέλφους σχετικά με 

βιβλιοθήκες της πόλης και της χώρας, υπάρχουν ακόμη κενά που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν έναυσμα για φοιτητές που ασχολούνται με την βιβλιοθηκονομία. Δεν θα 

ήταν ορθό να παραληφθεί και η πρόταση μιας συγκριτικής μελέτης μεταξύ 

βιβλιοθηκών ώστε να γίνουν φανερές οι διαφορές μεταξύ δομών και να αποτελέσουν 

κίνητρο για αλλαγή σε σημεία που θεωρούνται αδύναμα στην οργάνωση των φορέων. 

Τέλος, ένα ακόμη εξαιρετικό θέμα προς εξέταση είναι το ερευνητικό έργο των 

βιβλιοθηκών της Ελλάδας σχετικά με το πλήθος, τη διάρκεια και την επιτυχία που 

γνωρίζει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί τον οδηγό των συνεντεύξεων με τους χρήστες 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Δέλτα στα Διαβατά. Έχει στηριχθεί στο 

ερωτηματολόγιο LibQUAL+, το οποίο αποτελεί εργαλείο μέτρησης της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της ποιότητας 

εξυπηρέτησης πελατών. 

Οι κλίμακες (τα κόκκινα γράμματα) δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση του 

ερευνητή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και της συγγραφής. Κανένας από τους 

ερωτώμενους δεν θα υποχρεωθεί να απαντήσει μονολεκτικά σε κάποια ερώτηση. 

Τέλος, το ερωτηματολόγιο δεν θα διανεμηθεί στους ερωτώμενους προκειμένου να 

τηρηθεί η μορφή της συνέντευξης.  

 

1) ΦύλοΑΝΤΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ 

2) Ηλικία<18 / 19-35 / 36-50  >50 

3) Επίπεδο εκπαίδευσης:  ΜΑΘΗΤΗΣ/ Πρ.Ε. / Δ.Ε. / Π.Ε. 

4) ΙδιότηταΜΑΘΗΤΗΣ – ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ/ 

ΑΝΕΡΓΟΣ 

5) Συχνότητα Επίσκεψης <1-ΜΗΝΑ / 1-ΜΗΝΑ / 1-ΒΔΟΜΑΔΑ / >1-

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

6) Λόγος ΕπίσκεψηςΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ/ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ Η-Υ / ΑΛΛΟ 

7) Σας εμπνέουν εμπιστοσύνη οι εργαζόμενοι της βιβλιοθήκης;ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

8) Σας εμπνέει ο χώρος της βιβλιοθήκης για ατομική μελέτη ή έρευνα;  ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ 

9) Σας εμπνέει ο χώρος της βιβλιοθήκης για άλλες δραστηριότητες, όπως η κοινή 

ανάγνωση βιβλίων ή η χρήση Η/ Υ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

10) Θεωρείτε το χώρο της βιβλιοθήκης ασφαλή; ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

11) Είστε ικανοποιημένοι από τις ώρες και μέρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης; 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

12) Είναι η τοποθεσία της βιβλιοθήκης εύκολη στην πρόσβαση; Σε πείθει να την 

επισκεφτείς; ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

13) Θεωρείτε επαρκές το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης; ΠΟΛΥ/ ΑΡΚΕΤΑ/ ΛΙΓΟ 

/ ΚΑΘΟΛΟΥ 

14) Το σύστημα ταξινόμησης εξυπηρετεί την άμεση και εύκολη εξεύρεση των 

επιθυμητών βιβλίων;  ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

15) Υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός στη βιβλιοθήκη (Η/Υ, εκτυπωτές); ΝΑΙ/ ΟΧΙ 
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16) Σας βοηθάει η βιβλιοθήκη στην επαφή με την επικαιρότητα (Νέες εκδόσεις, 

Επιστημονικές Καινοτομίες κ.ά.); ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

17) Γενικά είστε ικανοποιημένοι με την εξυπηρέτηση στη βιβλιοθήκη; ΠΟΛΥ/ 

ΑΡΚΕΤΑ/ ΛΙΓΟ / ΚΑΘΟΛΟΥ 

18) Πώς πιστεύετε πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η βιβλιοθήκη; ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 
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