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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Μεταξύ των υπηρεσιών που αναπτύσσουν οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, πρωτεύουσα θέ-

ση έχει η υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών ή Πληροφοριακής Παιδείας, η οποία αποτελεί 

φυσική προέκταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραµµάτων σπουδών των ακαδη-

µαϊκών ιδρυµάτων.  Ο ρόλος της είναι καθοριστικής σηµασίας, διότι εκπαιδεύει τους φοιτη-

τές έτσι ώστε από µόνοι τους να αντιλαµβάνονται πότε χρειάζεται να ξεκινήσουν έρευνα, να 

µάθουν πού και πώς να εντοπίζουν τις πληροφορίες και πώς να τις αξιοποιούν, εξασφαλίζο-

ντας πληροφοριακή αυτονοµία και αυτάρκεια, γεγονός απαραίτητο, όχι µόνο κατά τη διάρ-

κεια των σπουδών τους, αλλά και µετέπειτα στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

Εξετάζεται το ιστορικό της υπηρεσίας, οι σκοποί και οι στόχοι της, τα µέσα και οι µέθο-

δοι διδασκαλίας, που έχουν χρησιµοποιηθεί ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, οι µηχανισµοί 

προώθησής της και εξετάζεται η έννοια και ο ρόλος αξιολόγησής της. 

Επιπλέον, µέσα στους στόχους ίδρυσης πολλών εκ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ε-

ντάσσεται και η παροχή υπηρεσιών προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Έτσι, η τοπική κοι-

νότητα ενισχύεται σε σχέση µε την ΚτΠΓ, αλλά και το κύρος και η προσφορά του Πανεπι-

στηµίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα.  Κύριος χρηµατοδότης των Ελληνικών ∆ηµοσίων ΑΕΙ 

είναι οι Έλληνες πολίτες.  Κατά πόσο θα µπορούσε να προσφερθεί η υπηρεσία Πληροφορια-

κής Παιδείας σε εξωτερικούς, µη ακαδηµαϊκούς, χρήστες, που ενδιαφέρονται, όµως, για τεκ-

µηριωµένη ακαδηµαϊκή γνώση και έρευνα; Είναι κάτι που το θέλει η Ακαδηµαϊκή Κοινότη-

τα; Μπορούν οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες να ανταποκριθούν στο ρόλο αυτόν; 

Για την απάντηση των παραπάνω ερωτηµάτων επιχειρήθηκε µία προσέγγιση σε τρεις Α-

καδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης, του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 

του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  Παράλληλα, δείγµα αποτελούµενο από 107 φοιτητές και φοιτήτριες, που φοι-

τούν στα εν λόγω ιδρύµατα, δίδουν απαντήσεις σχετικά µε τη σχέση τους µε τη βιβλιοθήκη 

και τη µετοχή τους στην υπηρεσία Πληροφοριακής Παιδείας, αλλά και τη διάθεσή τους να 

µοιραστούν την υπηρεσία αυτή µε µη ακαδηµαϊκούς συµπολίτες τους. 
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ABSTRACT 

 

Among the services developed by academic libraries, the Library User Education or 

Information Literacy service has a primary position, and it is a natural extension of the 

educational process of the academic institution. Its role is crucial because it trains students to 

learn by themselves how to understand when to start an academic research, to learn where and 

how to locate information and how to use it, providing informational autonomy and self-

sufficiency, which is so important for them, not only during their studies, but later in their 

careers. 

Examining the history of the service, its goals and objectives, its terms and their meaning, 

with-Methods and media of instruction used or intended to be used, the promotion 

mechanisms, the meaning and role of assessment concern with the contents of this project. 

Moreover, within the aims of the founding of many Academic Libraries is the rendering of 

services to the wider community, so that the local public to be information enhanced against 

the Information Society and Knowledge. At the same time, the prestige of the Academic 

Institutions must remain in high levels, as the main contributor to the Greek Public 

Universities are the Greek citizens. Whether could offer the User Education service to 

external non-academic users, who are interested in scholarly knowledge via the academic 

research? Is something that Academic Community need? Can academic libraries respond to 

this role? 

To find answers to these questions attempted an approach to three Academic Libraries of 

Thessaloniki's: Aristotle University of Thessaloniki, University of Macedonia and Alexander 

Technological Educational Institute of Thessaloniki.  Furthermore, a sample, consisting of 

107 students, reveals useful elements about their relations with the libraries of their 

institutions and their point of view about sharing the service of Information Literacy with 

non-academic external users. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Έχοντας αποκτήσει διδακτική και επαγγελµατική εµπειρία στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και 

Συστηµάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και στη Βιβλιοθήκη του ιδρύµατος, αντίστοιχα, είχα 

τη δυνατότητα να δω και να βιώσω δύο βασικές δεσπόζουσες θεωρήσεις της Ελληνικής εκπαι-

δευτικής πραγµατικότητας: αυτήν που βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπικότητα κάποιου εκ-

παιδευτικού και ενός έντυπου βοηθήµατος (σηµειώσεων ή κάποιου συγγράµµατος) και από την 

άλλη πλευρά τις προοπτικές και τον πλούτο που µπορούν να εξασφαλίζουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία µια ευρύτερη σχέση των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, τόσο σε προσωπικό, όσο 

και σε οµαδικό επίπεδο, µε το υπάρχον υλικό και τις υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει οι ακαδηµα-

ϊκές βιβλιοθήκες, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας. 

Παρατηρείται, όµως, αρκετοί φοιτητές των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της Ελλάδας, αλλά και 

πολλών ξένων χωρών, να σπουδάζουν ένα αντικείµενο, µε κύριο µέληµά τους να τελειώσουν τα 

µαθήµατα το συντοµότερο δυνατόν, αδιαφορώντας οι ίδιοι, αλλά και η περιρρέουσα ατµόσφαιρα, 

για την ποιότητα των σπουδών τους, παρουσιάζοντας ελλείψεις, απορίες και αδυναµίες,.   

Μία από τις σπουδαιότερες υπηρεσίες, που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στις Ελ-

ληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και συγκεκριµένα η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών», στο-

χεύει στην ενίσχυση του Πληροφοριακού Γραµµατισµού (αλφαβητισµού), ή της Πληροφοριακής 

Παιδείας - όπως αλλιώς λέγεται - της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό την υποστήριξη των 

µελών της και την ισχυροποίησή τους σε ακαδηµαϊκό, επαγγελµατικό και πολιτισµικό επίπεδο. 

Παράλληλα δε, σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο και στην προσπάθειά τους να προβάλουν το 

έργο τους, τόσο οι ΑΒ, όσο και τα ιδρύµατα, στα οποία ανήκουν και λειτουργούν, επιθυµούν να 

διατηρήσουν και να µεγιστοποιήσουν το κύρος τους στις συνειδήσεις της τοπικής κοινωνίας, ώ-

στε και αυτήν να ενθαρρύνουν, αλλά και τη βιωσιµότητά τους να εξασφαλίσουν. 

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η υπηρεσία «Εκπαίδευσης χρηστών» φαίνεται να είναι αυτή που κα-

λείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τοµείς ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, καλώντας τα µέλη 

της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αλλά και εξωτερικούς χρήστες, να µετάσχουν ενεργά στις πολιτι-

σµικές µεταβολές, που έχει προκαλέσει η Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, µέσα από 

τη διαµόρφωση της Πληροφοριακής τους Παιδείας. 

Ποια η αποδοχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας από πλευράς φοιτητών;  Η υπηρεσία αυτή θα 

µπορούσε να επεκτείνει τις αρµοδιότητές της και εκτός Ακαδηµαϊκής κοινότητας, σε διάφορους 

δυνητικούς χρήστες, ενισχύοντας πολιτισµικά την τοπική κοινότητα, ή και την Παγκόσµια, µέσα 

από τα τεχνολογικά εργαλεία που διαθέτει η Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης;   
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Είναι θετικό ένα τέτοιο βήµα για την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα;  Πώς το αντιµετωπίζουν οι υ-

πεύθυνοι της υπηρεσίας αυτής στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες των τριών µεγαλύτερων Ακαδηµα-

ϊκών Ιδρυµάτων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριµένα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-

τικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης;  

Και όλα αυτά δεδοµένου ότι ένα κοινό µε Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί και το όραµα κά-

θε Βιβλιοθήκης, πολύ περισσότερο µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης, καθώς τη θέτει πρωταγωνί-

στρια µέσα στο επιστηµονικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι των χρηστών της. 

Σε όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους µε βοήθησαν ποικιλοτρόπως 

για την εκπόνηση της εργασίας αυτής:   

Συγκεκριµένα, πάνω από όλους ευχαριστώ το Θεό, διότι δίχως τη βοήθειά Του δε θα έ-

φτανα ποτέ στη θέση αυτή.  Εξέχουσα θέση έχει και ο Πνευµατικός µου Πατέρας, του οποίου 

οι προσευχές στάθηκαν ουσιαστικές για την ολοκλήρωση τούτου του πονήµατος. 

Στη συνέχεια θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στο πρόσωπο του κ. Βαµβακά 

Βασιλείου, ο οποίος έχοντας το ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή, µε βοήθησε ποικιλοτρό-

πως, µέσα από την πατρική του αυστηρότητα, την ακαδηµαϊκή του αρτιότητα και τη διδακτι-

κή του διάκριση, να εντοπίσω λάθη και ελλείψεις και να προχωρήσω στην ουσιαστική αντι-

µετώπισή τους. 

∆ε θα µπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω τις κκ. Τσοκτουρίδου ∆έσποινα, Μάλ-

λιαρη Αφροδίτη και Κοεµτζή Νίκη, από τη Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., τις κκ. Εµµανουηλί-

δου Ευφροσύνη και Αλεξανδρίδου Σοφία, από τη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και την κ. Πολυµε-

ράκη Φωτεινή,  από τη Βιβλιοθήκη του ΠΑ.ΜΑΚ. για τις συνεντεύξεις που µου παραχώρη-

σαν και όχι µόνο, καθώς και σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, που µπήκαν στον κόπο 

να απαντήσουν στο σύνολο των ερωτήσεων, αλλά και να καλέσουν κι άλλους συναδέρφους 

τους να πράξουν το ίδιο. 

Ξεχωριστή µνεία οφείλω στην αγαπητή φίλη και συνάδερφο από το ΕΑΠ, κ. Κουτσουρί-

δου Ζωή, για την πολύτιµη συµβολή της στην τεκµηρίωση του θέµατος της ∆ιπλωµατικής 

εργασίας, αλλά και στο φίλο και συνάδερφο, από τη Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Μηχανικό 

Πληροφορικής, κ. Παρασκευόπουλο Κωνσταντίνο για τις πολύτιµες συµβουλές του πάνω σε 

θέµατα τεχνικής φύσεως. 

Τέλος, αφιερώνω την εργασία αυτήν στην αρραβωνιαστικιά µου κ. Τζίκα Ελισάβετ και 

την οικογένειά µου, που στάθηκαν δίπλα µου όλο αυτό το διάστηµα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Χρειάζεται η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών; 

 

Μία κινέζικη παροιµία αναφέρει το εξής:  

«Εάν δώσεις σε κάποιον ένα ψάρι,  

θα έχει φαγητό για µία µέρα.  

Αν τον διδάξεις πώς να ψαρεύει,  

θα έχει φαγητό για µια ζωή» (Αντωνάτου, 2010, σ.1).   

Η αντικατάσταση της σωµατικής τροφής, που απεικονίστηκε στην παροιµία µε το ψάρι, 

µε τη γνωστική-πνευµατική τροφή, που αφορά στην πληροφορία, ως εκπαιδευτικό και πολι-

τιστικό αγαθό1
, είναι το ζητούµενο της υπηρεσίας «Εκπαίδευσης χρηστών», την οποίαν ανέ-

πτυξαν οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, σε µία προσπάθεια ενηµέρωσης και εκπαίδευσης της 

Ακαδηµαϊκής κοινότητας, προς γνώση και αξιοποίηση της υπάρχουσας συλλογής (βιβλίων 

και περιοδικών), των διαθέσιµων ηλεκτρονικών πηγών και των παρεχόµενων υπηρεσιών, κα-

θώς και την εκµάθηση των κατάλληλων εργαλείων, µε τα οποία οι φοιτητές, από µόνοι τους, 

θα µπορούν να εντοπίζουν πιο αξιόπιστες και ποιοτικές πληροφορίες, από αυτές που διακι-

νούνται ελεύθερα και κατά χιλιάδες στον Παγκόσµιο Ιστό.  Η αξιοπιστία και η ποιότητα έ-

γκειται στο γεγονός ότι οι πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν από έρευνα στις Ακαδηµαϊκές 

Βιβλιοθήκες, βασίζονται σε επιστηµονικές µελέτες και δεδοµένα, ικανά να καλύψουν τις 

πληροφοριακές ανάγκες της κοινότητας και κυρίως των φοιτητών.  Αντίθετα, τα οµοιόµορφα, 

τυποποιηµένα και µαζικά µηνύµατα που διακινούνται ανεξέλεγκτα στον Παγκόσµιο Ιστό, 

από άγνωστους ποµπούς, µε σκοπό να εξυπηρετήσουν άγνωστους προσωπικούς τους στό-

χους, µπορούν να επιφέρουν αµφίβολες συνέπειες για τα εκατοµµύρια των µοναχικών ατό-

µων που λειτουργούν ως αποδέκτες όλων αυτών των µηνυµάτων (Καστόρας, 2002, σ.23).  Τα 

εργαλεία αναζήτησης, ανάκτησης και αποτίµησης πληροφοριών, που προσφέρουν οι ΑΒ, ε-

νισχύουν τους φοιτητές, όχι µόνον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και στη δια βί-

ου εκπαίδευσή τους, απαραίτητη πλέον για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και την 

ευρύτερη πολιτιστική τους ανάπτυξη.  

                                                

1 Η Ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη παράγει υπηρεσίες και αγαθά, τα οποία απευθύνονται στους χρήστες τους, δηλαδή 

στην κοινωνία, µε σκοπό να ενισχύσουν την εκπαιδευτική και πολιτιστική της ανάπτυξη (Καραµήτρος, 2010, 

σσ.15-16). 
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2. Η διεθνής εµπειρία για την Εκπαίδευση Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βι-

βλιοθηκών 

 

Οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες των Ανεπτυγµένων χωρών και κυρίως στις Η.Π.Α., στον 

Καναδά και στη ∆υτική Ευρώπη, κάνουν λόγο για την υπηρεσία «Εκπαίδευσης χρηστών των 

Βιβλιοθηκών», από πολύ νωρίς, θεωρώντας την ως βασικό κοµµάτι της δια βίου εκπαίδευ-

σης.  Οι Betty L. Hacker και Joel S. Rutstein, στο έργο τους “Educating large numbers of us-

ers in University Libraries”, το 1978, κάνουν λόγο για την πρώτη κίνηση εκπαίδευσης των 

βιβλιοθηκών γύρω στο 1870 (Renford και Hendrickson, 1980, σ.121).  Αξιοσηµείωτη, όµως, 

είναι και η αναφορά στο διασωθέντα ετήσιο απολογισµό του Πανεπιστηµίου της Columbia, 

εν έτει 1883, στον οποίον ο τότε Πρόεδρος του ιδρύµατος συνέστησε την ύπαρξη µικρής, αλ-

λά συστηµατικής, εκπαίδευσης, ικανής να παρέχει, στους φοιτητές του ιδρύµατος, τις κατάλ-

ληλες µεθόδους έρευνας στις βιβλιοθήκες, για άµεση και ποιοτική πληροφόρηση, ανά πάσα 

στιγµή και για όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους (Fjallbrant & Malley, 1984, σ.7).  

Στη συνέχεια - και λόγω της εποχής της Πληροφορίας και της Τεχνολογικής ανάπτυξης - 

η υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών γνώρισε τέτοια άνθιση, που οδήγησε, µεταξύ άλλων, το 

1971, µετά την «Πρώτη Ετήσια ∆ιάσκεψη για την Εκπαίδευση χρηστών», στην ίδρυση του 

LOEX.  O LOEX (Library Orientation Exchange) αποτελεί ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικό 

εκπαιδευτικό κέντρο διαλογής ζητηµάτων, που αφορούν στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκών 

και στην Πληροφοριακή Παιδεία, ενώ απαριθµεί ως µέλη του πάνω από 600 ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες (Η.Π.Α., Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) (LOEX, 2011).  

Πιο πρόσφατη έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε, το 2008, από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, µε θέµα «Εναλλακτικές Στρατηγικές για τη δια βίου Εκπαίδευση», προσδιορίζει τέσσε-

ρεις µορφές άτυπης µάθησης (Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

2011, σ.26): 

(α) αυτοµόρφωση: κάνοντας χρήση έντυπου υλικού 

(β) µάθηση βασισµένη σε χρήση Η/Υ: συγχρονισµένη εκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου 

(γ) χρήση εκπαιδευτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών ή ασύγχρονων προ-

γραµµάτων (πάλι µέσω ∆ιαδικτύου) και 

(δ) χρήση εκπαιδευτικών υποδοµών: βιβλιοθήκες και κέντρα µάθησης 

Ως γνωστόν, οι Ακαδηµαϊκές συστάθηκαν για να υποστηρίζουν την τυπική εκπαίδευση, 

τουλάχιστον στην τριτοβάθµια βαθµίδα της. Εδώ, όµως, διαφαίνεται, έντονα, η ανάγκη στή-

ριξης και της άτυπης µάθησης, που αφορά σε ευρύτερα πληθυσµιακά και ηλικιακά πλαίσια, 
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δηλαδή πριν ακόµα την τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και πέραν αυτής, καθώς γίνεται λόγος 

για δια βίου µάθηση. 

Επιπλέον, οι ΑΒ µπορούν να συνεισφέρουν σε όλες τις µορφές, που αναδεικνύει η έρευ-

να, διότι κατ’ αντιστοιχία: 

(α) έντυπο υλικό διακινείται, οργανωµένα, σ’ αυτές και είναι διαθέσιµο στο κοινό, 

(β) ήδη υπάρχουν περιπτώσεις, σε αρκετές βιβλιοθήκες, σύγχρονης επικοινωνίας πληρο-

φοριακού, άρα εκπαιδευτικού, χαρακτήρα, µέσω ηλεκτρονικών πλατφορµών επικοινωνίας 

(π.χ. τύπου skype) µε το βιβλιοθηκονόµο, σε πραγµατικό χρόνο (real time),  

(γ) όπως φαίνεται και στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, υπάρχουν χιλιάδες video, ή 

άλλου είδους, tutorials
2
, τα οποία αποτελούν ασύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας-µάθησης και 

(δ) οι ΑΒ διαθέτουν τεχνογνωσία, χώρους, εξειδικευµένο προσωπικό και εξοπλισµό ικανά 

να αναλάβουν δράση προς την κάλυψη των τρεχουσών αυτών αναγκών. 

 

 

3. Σκοπός και στόχοι της διπλωµατικής εργασίας 

 

Κύριος σκοπός του πονήµατος αυτού είναι αφενός να αναδείξει το ρόλο και τα οφέλη της 

υπηρεσίας Εκπαίδευσης χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και της καταλυτικής της 

συνεισφοράς στην ενίσχυση της Πληροφοριακής Παιδείας ή του Πληροφοριακού Γραµµατι-

σµού της Ακαδηµαϊκής κοινότητας, αφετέρου να εξετάσει την περίπτωση προσφοράς της υ-

πηρεσίας σε δυνητικό3
, µη ακαδηµαϊκό κοινό, όπως π.χ. η τοπική κοινότητα, ώστε να συνει-

σφέρει στην πολιτιστική της ανάπτυξη. 

Το τελευταίο φαίνεται να υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευµάτων, το οποίο, τα τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει τη χάραξη Εθνικού 

προγράµµατος δια βίου µάθησης και αναφέρεται, δια του Ν.3879/2010 και συγκεκριµένα στο 

άρθρο 14 (Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 2010, σ.3414), µετα-

ξύ άλλων πολιτιστικών φορέων, στις βιβλιοθήκες ως δυνητικούς φορείς υλοποίησης διαφό-

ρων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και υπηρεσιών δια βίου µάθησης για νέους, για ενήλικες 

και για άτοµα τρίτης ηλικίας (Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

2011, σ.33). 

                                                

2 Ψηφιακά µαθήµατα, φροντιστηριακού χαρακτήρα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα πλεονεκτήµατα που προ-

σφέρουν οι τεχνολογίες ∆ιαδραστικών Πολυµέσων, αλλά και η δυνατότητα παρακολούθησής τους βάσει των 
εξατοµικευµένων χαρακτηριστικών και ρυθµών πρόσληψης της πληροφορίας για κάθε χρήστη. 
3 ∆υνητικός είναι αυτός που µπορεί να γίνει ή να µη γίνει (Βαρµάζης, 1981, σσ.236-237). 
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Επιµέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

• Η βιβλιογραφική έκθεση της εµπειρίας άλλων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και ορ-

γανισµών που πρωτοστάτησαν σε Ευρώπη και Αµερική µερικές δεκαετίες νωρίτε-

ρα, αναφορικά µε την υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών. 

• Η ανάδειξη της υπηρεσίας σε τρεις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-

κης, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης 

και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και οι σύγχρονες τάσεις και ανησυχίες που 

αντιµετωπίζουν οι υπεύθυνοί της. 

• Η παρουσίαση της σηµερινής κατάστασης αναφορικά µε τη γνώση, ενηµέρωση ή 

ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ή δεν επιδεικνύουν οι φοιτητές για τη συγκεκριµένη 

υπηρεσία.  

• Η παρουσίαση των υπαρχουσών πολιτικών προώθησης της υπηρεσίας και η πρό-

ταση νέων 

• Η παρουσίαση των τρεχουσών µεθόδων και µέσων διδασκαλίας, αλλά και αυτών 

που προηγήθησαν στο παρελθόν, καθώς και η πρόταση νέων µεθόδων για το µέλ-

λον, µέσα από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η ΚτΠΓ. 

• Η εξέταση σεναρίου εξωστρεφούς κίνησης των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών προς 

ένα εκτενέστερο, δυνητικό, µη ακαδηµαϊκό κοινό, µε σκοπό την πολιτιστική προ-

σφορά στην τοπική κοινότητα και όχι µόνο, σύµφωνα και µε τις νέες τάσεις και 

καινοτόµες πρωτοβουλίες, όπως αυτή του ΜΙΤ και του Harvard να ξεκινήσουν 

την προσφορά δωρεάν και εξ αποστάσεως προγραµµάτων σπουδών σε όλον τον 

κόσµο, µέσα από τεχνολογίες που προσφέρει ο Παγκόσµιος Ιστός. 
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4. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η µεθοδολογία προσέγγισης του θέµατος της εργασίας χωρίζεται σε δύο άξονες.   

(α) Ο πρώτος αφορά στη θεωρητική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην υπάρχουσα βι-

βλιογραφία, Ελληνική και ξένη. 

(β) Ο δεύτερος άξονας, βασιζόµενος στην εµπειρική προσέγγιση, χαρακτηρίζεται από τη 

µελέτη τριών περιπτώσεων υπηρεσιών «Εκπαίδευσης χρηστών» σε ισάριθµες Ακαδηµαϊκές 

Βιβλιοθήκες, ενώ η προσέγγιση των περιπτώσεων αυτών πραγµατοποιήθηκε µέσω:  

(i) µίας δοµηµένης συνέντευξης, απευθυνόµενης στους υπευθύνους της υπηρεσίας 

Εκπαίδευσης χρηστών των προαναφερθεισών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών αναφορικά 

µε το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον-προοπτικές της υπηρεσίας, και  

(ii) ενός ερωτηµατολογίου, µεικτού τύπου, το οποίο απαντήθηκε από ένα δείγµα 

107 φοιτητών, που φοιτούν στα ιδρύµατα, στα οποία ανήκουν οι υπό έρευνα βιβλιοθή-

κες.  Οι φοιτητές αποτελούν τους αρχικούς και κυριότερους αποδέκτες της εξεταζόµε-

νης υπηρεσίας, καθώς αποτελούν το πιο άµεσο εξωτερικό περιβάλλον των ΑΒ (καθώς 

οι φοιτητές είναι µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας).  Άλλωστε, σκοπό του ελέγχου 

και της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί ο εντοπισµός των περιβαλ-

λοντικών τάσεων, που αφορούν στην Πληροφοριακή Παιδεία των µελών της Ακαδηµα-

ϊκής Κοινότητας4
, ώστε να αξιοποιηθούν οι θετικές και περιοριστούν οι αρνητικές (Hill 

O’Sullivan και O’ Sullivan, 2007, σ.281). 

(iii) την προσωπική εµπειρία και παρατήρηση του συγγραφέα της εργασίας αυτής, 

καθώς διετέλεσε µέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και της Βιβλιο-

θήκης του. 

Οι δύο πρώτες µέθοδοι έρευνας άπτονται της υπάρχουσας κατάστασης της υπηρεσίας στις 

εν λόγω ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ θίγονται ερωτήµατα που αφορούν στην προοπτική 

εξωστρεφούς παρουσίας τους προς ένα ευρύτερο (όχι απαραίτητα ακαδηµαϊκό) κοινό, βάσει 

των νέων τάσεων και προβληµατισµών που διέπουν την ΚτΠΓ.   

 

                                                

4 Γεγονός που σχετίζεται άµεσα µε τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, αλλά και την υπηρεσία «Εκπαίδευσης χρη-

στών» που έχουν αναπτύξει και η οποία εξετάζεται στην παρούσα εργασία. 
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5. ∆οµή της εργασίας 

 

Η δοµή του πονήµατος αυτού χωρίζεται σε δύο µέρη και έχει ως εξής: 

Το πρώτο Μέρος, αφορά στη βάση της θεωρητικής προσέγγισης, υποστηρίζεται από βι-

βλιογραφικές πηγές και χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια  Το δεύτερο µέρος, αποτελούµενο από 

τρία κεφάλαια, αφορά στην εµπειρική προσέγγιση του θέµατος, µέσα από την άντληση πρω-

τογενών πληροφοριών.  Συγκεκριµένα:  

Στο 1ο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της υπηρεσίας Εκ-

παίδευσης χρηστών και στη συνέχεια γίνεται λόγος για τους συγγενείς όρους που συναντώ-

νται σε Ελληνική και Αγγλόφωνη Βιβλιογραφία, εστιάζοντας στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες.  

Πότε και πού πρωτοεµφανίστηκε η υπηρεσία αυτή;  Ποιοι συγγενείς όροι την πλαισιώνουν 

και ποιες οι διαφορές τους (αν υπάρχουν).  Στη συνέχεια τίθενται οι ορισµοί. 

Στο 2ο κεφάλαιο εκτίθενται σκοποί και στόχοι που έχουν τεθεί από ακαδηµαϊκές βιβλιο-

θήκες, κυρίως της Αµερικής και της Ευρώπης (συµπεριλαµβανοµένης και της χώρας µας, 

τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο), εξετάζοντας κυρίως το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα 

µέχρι τις µέρες µας, ενώ προηγούνται σηµαντικές διευκρινήσεις αναφορικά µε τις βασικές 

έννοιες «εκπαίδευσης», «ορθής χρήσης των βιβλιοθηκών» και «ανοικτής πρόσβασης στην 

πληροφορία».  Στο ίδιο κεφάλαιο τίθενται προβληµατισµοί για τις εξελίξεις στην τεχνολογία 

και την πολυεπίπεδη παγκόσµια κρίση. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο αναφέρονται οι διδακτικές µέθοδοι και τα µέσα διδασκαλίας που χρησι-

µοποιήθηκαν για την υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών, ενώ γίνεται λόγος για καινοτόµες 

πλατφόρµες και µέσα επικοινωνίας και εκπαίδευσης που µπορούν να απαντήσουν στις τρέ-

χουσες τάσεις τεχνολογίας και επικοινωνίας. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο γίνεται λόγος για µηχανισµούς προώθησης που χρησιµοποίησαν οι Ακα-

δηµαϊκές Βιβλιοθήκες, ώστε να προσεγγίσουν το κοινό τους.  Πολυεπίπεδη προσέγγιση, τόσο 

στο χώρο του Ιδρύµατος µε αναλογικά, παραδοσιακά µέσα, όσο και µε τη χρήση τεχνολογιών 

του Παγκόσµιου Ιστού, ώστε να διευρυνθεί το δικαίωµα πρόσβασης και σε αποµακρυσµέ-

νους ή εξωτερικούς χρήστες. 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο του πρώτου µέρους, γίνεται λόγος για την α-

ξιολόγηση των προγραµµάτων Εκπαίδευσης Χρηστών, µέσα από την οποίαν µπορούν να α-

ντληθούν χρήσιµες πληροφορίες, µε σκοπό να αναλυθούν και να προκύψουν συµπεράσµατα 

που θα βοηθήσουν στη λειτουργία λήψης αποφάσεων (σχεδιασµό) των παρεχόµενων εκπαι-
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δευτικών προγραµµάτων.  Θα συνεχίσει να υφίσταται ως έχει, θα γίνουν κάποιες διορθωτικές 

κινήσεις για την καλύτερη αποτελεσµατικότητα διεξαγωγής τους ή θα διακοπούν; 

Στο 6
ο
 κεφάλαιο, το οποίο είναι και το πρώτο του εµπειρικού µέρους, αναφέρονται δύο 

διεθνή φαινόµενα, τα οποία αφορούν σε µελλοντικούς σχεδιασµούς και σε τρέχουσες καινο-

τόµες δράσεις, καθώς και στην προώθηση της Ανοικτής πρόσβασης από Εθνικό φορέα.  Στο 

ίδιο κεφάλαιο επισηµαίνεται ο καταλυτικός ρόλος των χρηµατοδοτήσεων από τα 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και ΙΙ για τη σηµερινή παρουσία των Ελληνικών ΑΒ. 

Στο 7
ο
 κεφάλαιο καταγράφονται οι απαντήσεις των εκπροσώπων των εξεταζόµενων ΑΒ 

οι οποίοι ρωτήθηκαν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές ενός δοµηµένου πλάνου συνέ-

ντευξης, όπως επίσης κατατίθενται οι απαντήσεις 107 φοιτητών και φοιτητριών, συνολικά, - 

και από τα τρία ιδρύµατα - ανταποκρινόµενοι σε online ερωτηµατολόγιο µεικτού τύπου, εκ-

φράζοντας ανώνυµα τις προσωπικές τους απόψεις. 

Τέλος, στο 8
ο
 κεφάλαιο, απαριθµούνται τα συµπεράσµατα της έρευνας και κατατίθενται 

προτάσεις για το µέλλον. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΑΒ Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη ή Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες 
Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 
ΑµεΑ ή ΑΜΕΑ Άτοµα µε Αναπηρία (και όχι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες) 

Το αντίστοιχο στα αγγλικά: People with disabilities 

Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης" 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Η/Υ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
ΚΕΣ Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Harvard (Ναύπλιο) 

Κ.Π.Σ. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
ΚτΠ 

ΚτΠΓ 

Κοινωνία των Πληροφοριών (ή της Πληροφορίας) 
Κοινωνία των Πληροφοριών (ή της Πληροφορίας) και της Γνώσης 

ΠΑ.ΜΑΚ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
ΠΕ Πακέτο Εργασίας 
σ.  

σσ. 

Σελίδα, π.χ. σ.2, σηµαίνει σελίδα 2  

Σελίδες πχ. σσ.2-10, σηµαίνει από σελίδα 2 έως σελίδα 10 

ΣΕΑΒ ή Σ.Ε.Α.Β. Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

ACRL Association of College and Research Libraries (Ένωση Κολεγιακών και 
Ερευνητικών Βιβλιοθηκών) 

BOAI Budapest Open Access Initiative (Πρωτοβουλία Ανοικτής Πρόσβασης 
της Βουδαπέστης) 

IR Institutional Repositories (Ιδρυµατικά Καταθετήρια ή Αποθετήρια) 

ISO International Standard Organization (∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης) 
LOEX Library Orientation Exchange (Οργανισµός διαχείρισης πληροφοριών 

που αφορούν στη Γνωριµία και Εκπαίδευση των Βιβλιοθηκών) 

MIT Massachusetts Institute of Technology (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μα-

σαχουσέτης) 
ΟΑ Open Access (Ανοιχτή πρόσβαση στην Πληροφορία) 

OO OpenOffice (Σουίτα εφαρµογών γραφείου Ανοικτού λογισµικού) 

OPAC Online Public Access Catalogue (∆ηµόσιος κατάλογος της συλλογής 
µιας βιβλιοθήκης, προσβάσιµος µέσω Παγκόσµιου Ιστού) 

p. και p.p. Βλέπε: σ. και σσ., αντίστοιχα. 

PDA Personal Digital Assistant (Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός) 
s. Slide, π.χ. s.1, σηµαίνει slide 1 ή διαφάνεια 1 (από παρουσίαση τύπου 

MS Power Point, ή OO Presentation) 

S.M.A.R.T. Specific, Measurable, Agreed (or achievable), Realistic, Time con-

strained 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

VLE Virtual Learning Environment (Εικονικό περιβάλλον µάθησης) 
WWW World Wide Web (Παγκόσµιος Ιστός) 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Από την Εκπαίδευση Χρηστών των Ακαδηµαϊ-

κών Βιβλιοθηκών στην Πληροφοριακή Παιδεία της Ακαδηµαϊκής 

κοινότητας 

 

 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Από τα µέσα του 20ού αιώνα και µετά οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες δεν έδιναν βαρύτητα 

µονάχα στον εµπλουτισµό, στην οργάνωση και διαχείριση της συλλογής τους, προς όφελος 

των χρηστών, αλλά προχώρησαν ακόµη περισσότερο.  Θέλησαν να βοηθήσουν το κοινό τους 

να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση στην καταλληλότερη πληροφορία και στην αποτελε-

σµατικότερη χρήσης αυτής.  Για την επίτευξη των παραπάνω έπρεπε οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιο-

θήκες να ενηµερώσουν - και ακόµη περισσότερο - να εκπαιδεύσουν τους χρήστες τους, ώστε 

από µόνοι τους να έρθουν σε θέση να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που 

χρειάζονται, για να καλύψουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες.  Για το σκοπό αυτό αναπτύ-

χθηκε η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» (Library user education).  Θεωρείται δε ότι η 

σπουδαιότητα της υπηρεσίας αυτής για τους χρήστες, σε συνδυασµό µε το τρέχον τεχνολογι-

κό περιεχόµενο, ποτέ δεν ήταν µεγαλύτερη για τα κολέγια και τα πανεπιστήµια (Dewey, 

2001, σ.viii).  

Η προβληµατική για τη δηµιουργία της υπηρεσίας αυτής έχει τις ρίζες της ακόµη πιο πί-

σω, βάσει των υπαρχουσών πηγών, αγγίζοντας το 1870, µε την πρώτη κίνηση εκπαίδευσης 

στις βιβλιοθήκες, όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή.  Αλλά και το 1926, ο Cuming, σε άρ-

θρο του µε τίτλο “Library Association record”, υποστήριξε πως η γνώση χρήσης της βιβλιο-

θήκης και η ενεργοποίηση του αναγνωστικού ενδιαφέροντος αποτελούν σηµαντικά συστατι-

κά της εκπαίδευσης (Fjallbrant & Malley, 1984, σ.7). 

Η δια βίου εκπαίδευση είναι ακόµη πιο σηµαντική σήµερα µε τη ραγδαία αύξηση των 

πληροφοριών, ενώ οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν λογική κριτικής προσέγγι-

σης στο αντικείµενο σπουδών τους.  Πρέπει να µάθουν να είναι ανεξάρτητοι και να µην στη-

ρίζονται σε έτοιµες βιβλιογραφικές λίστες (Fjallbrant & Malley, 1984, σ.8). 
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Lizabeth A. Wilson, το 2001, «Καµµία άλλη αλλαγή 

δεν προσέφερε µεγαλύτερες προκλήσεις από όσες η Εποχή της Πληροφορίας».  Ο όγκος των 

πληροφοριών αυξάνεται µε ανεπανάληπτους ρυθµούς, σε συνδυασµό µε τα άλµατα της τε-

χνολογικής ανάπτυξης, µε την οποίαν επιτυγχάνεται η αποθήκευση, η οργάνωση, η πρόσβα-

ση, και η διάδοση της Πληροφορίας.  Και καθώς, η διάδοση της γνώσης βασίζεται πλέον σε 

παγκόσµια δίκτυα, ένας νέος πληροφοριακός γραµµατισµός έχει εµφανιστεί, ο οποίος αποτε-

λεί, πλέον, δεξιότητα επιβίωσης (Wilson, 2001, σ.2).   

Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης, το οποίο έχει κατατεθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας της Ελλάδας, δίνει έµφαση, µεταξύ άλλων, στον ψηφιακό εγγραµµατισµό και στις 

νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και στην πολιτισµική συνείδηση και έκφραση (Υπουργείο 

Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 2011, σ.26). 

Οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, οι οποίες συνδράµουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

στην έρευνα - µέσα από τις υπηρεσίες οργάνωσης και παροχής πληροφόρησης -, µπορούν να 

βοηθήσουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της Πληροφοριακής Παιδείας ή του 

Πληροφοριακού Γραµµατισµού της ακαδηµαϊκής κοινότητας και όχι µόνο (Κοροµπίλη Μάλ-

λιαρη και Χριστοδούλου, 2007). 

Ένας από τους σπουδαιότερους φορείς και σηµαντικός σύµµαχος στο εκπαιδευτικό έργο 

των ΑΒ, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά µε την Εκπαίδευση χρηστών και την Πληροφορι-

ακή Παιδεία, διατηρεί πλούσια ιστορική συλλογή, διοργανώνει διασκέψεις, συµβουλεύει, συ-

ζητά και γενικότερα υποστηρίζει τους εκπαιδευτές βιβλιοθηκονόµους είναι ο LOEX (Library 

Orientation Exchange).  Η συλλογή του - σχετικά πρόσφατα - έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό 

αρχείο και αφορά αποκλειστικά στην περιοχή της εκπαίδευσης και της πληροφοριακής παι-

δείας.  ∆ιοργανώνει, σε µόνιµη βάση, ετήσια διάσκεψη, της οποίας τα πρακτικά δηµοσιεύο-

νται.  Εκδίδει τριµηνιαία περιοδική έκδοση, ενώ ενηµερώνει, σε µηνιαία βάση, ηλεκτρονικά 

τα µέλη του.  Προϋποθέτει συνδροµή και απαιτεί κωδικό πρόσβασης για τις πιο πρόσφατες 

εκδόσεις του, χρησιµοποιώντας ως βασικό τρόπο επικοινωνίας τον επανασχεδιασµένο, από το 

2007, δικτυακό του τόπο  (LOEX, 2012).  Κάθε µέλος µπορεί να βρει tutorials, ξεναγήσεις, 

αξιολογηµένες ηλεκτρονικές πηγές, διδακτική ύλη, λίστες συζητήσεων, περιοδικά, ιστολόγια, 

προγράµµατα κ.ά. (LOEX, 2008).) 

Κάτι αντίστοιχο όµως υπάρχει και στη Μεγάλη Βρετανία µε την ηλεκτρονική βάση LIMB 

(Library Instruction Material Bank).  Ιδρύθηκε το 1977 για να καλύψει όλες τις πτυχές της 

εκπαίδευσης των βιβλιοθηκών και των χρηστών.  Η Αυστραλία για τους ίδιους λόγους ανέ-

πτυξε το USER (USer Education Resources) (Fjallbrant & Malley, 1984, σ.17). 
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1.2 Συγγενείς όροι και έννοιες - Ορισµοί 

 

 

1.2.1 Συγγενείς όροι και έννοιες 

 

Φαίνεται τόσο από τη ∆ιεθνή, όσο και από την Ελληνική βιβλιογραφία, ότι υπάρχει µερι-

κή σύγχυση στη χρήση καθιερωµένου όρου για την υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών.  Μπο-

ρεί, δηλαδή, ο ερευνητής, αντί της «Εκπαίδευσης χρηστών», να συναντήσει τους όρους «Βι-

βλιογραφική Εκπαίδευση», «Υπηρεσία Πληροφοριακού Γραµµατισµού», «Υπηρεσία Πλη-

ροφοριακού Αλφαβητισµού», ή «Υπηρεσία Πληροφοριακής Παιδείας», ακόµη και «Σεµι-

νάρια διαχείρισης της Βιβλιοθήκης», ενώ θα µπορούσαν ίσως να προστεθούν δύο ακόµη 

όροι «Πληροφοριακός καταρτισµός» ή «Πληροφοριακή κατάρτιση». 

∆ε θα ήταν άτοπος ο ισχυρισµός ότι η «Υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών» ή η «Υπηρεσία 

Πληροφοριακής Κατάρτισης» φαίνονται να υποδηλώνουν δράση/πράξη/διαδικασία που θα 

έχει ως αποτέλεσµα τον «Πληροφοριακό τους Καταρτισµό/Γραµµατισµό/Αλφαβητισµό» ή 

«την Πληροφοριακή τους Παιδεία».  Άλλωστε, ο όρος «γραµµατισµός»5
 αποτελεί νέο όρο 

στο Ελληνικό λεξιλόγιο, σε µία προσπάθεια να µεταφραστεί ο αγγλικός όρος literacy (εγ-

γραµµατοσύνη).  Οι έννοιες της Εκπαίδευσης χρηστών, ή της Πληροφοριακής κατάρτισης, 

όµως, φαίνονται να είναι ευρύτερες και από τη «Βιβλιογραφική Εκπαίδευση», αλλά και από 

τα «σεµινάρια διαχείρισης της Βιβλιοθήκης».  Απαραίτητη προϋπόθεση, για την κατανόηση 

της εργασίας αυτής, είναι το γεγονός, πως όποιος όρος, από τους προαναφερθέντες, εµφανίζε-

ται στη ροή του κειµένου, να θεωρείται ισοδύναµος µε την Εκπαίδευση χρηστών. 

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην αγγλική γλώσσα, στην οποίαν οι ισοδύναµοι όροι που 

συναντώνται είναι: Library user education, Information Literacy (IL), Library Instruction 

(LI), Bibliographic Instruction (BI). 

Η Εκπαίδευση χρηστών αποτελείται από δύο βασικούς άξονες: 

                                                

5 Ο γραµµατισµός είναι ευρύτερος από τον όρο αλφαβητισµό, τον οποίον και περιλαµβάνει (Ηλεκτρονικός 
Κόµβος ΚΕΓ, 1997).  Ο όρος γραµµατισµός συναντάται είτε µόνος του, είτε σε συνδυασµούς: «Σχολικός γραµ-

µατισµός», «Κοινωνικός γραµµατισµός» και «Λειτουργικός και Κριτικός Γραµµατισµός», αλλά και «Οπτικός 
Γραµµατισµός», «Γραµµατισµός των µέσων», «Γραµµατισµός στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», «∆ι-
κτυακός Γραµµατισµός» κλπ.  Η Χαρίκλεια Ζαρβαλά υποστηρίζει πως ο γραµµατισµός στη χρήση των Η/Υ και 
του ∆ιαδικτύου µπορούν να διδαχθούν.  Οι υπόλοιποι πρέπει να καλλιεργηθούν (Μιχαλάκη και Φίνος, 2007, 

σ.14). 
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(α) Library Orientation: αφορά στην παρουσίαση – ξενάγηση των χρηστών ώστε να προ-

σανατολιστούν στο χώρο της βιβλιοθήκης να ενηµερωθούν για τη συλλογή, τους τρόπους 

πρόσβασης σ’ αυτήν, τις παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ.
6
  

(β) Library Instruction: αφορά στην εµβάθυνση της πληροφοριακής εργασίας. Στον άξο-

να αυτόν οι χρήστες εκπαιδεύονται-καταρτίζονται πάνω στα εργαλεία έρευνας, δηλαδή διδά-

σκονται πότε και πώς να κάνουν αναζήτηση, εντοπισµό, αξιολόγηση και χρήση των πληρο-

φοριών (ευρηµάτων) βάσει της υπάρχουσας συλλογής, της έρευνας σε συλλογικούς καταλό-

γους, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων κλπ. (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.13). 

Οι δύο αυτοί άξονες επηρεάζονται µεταξύ τους αντιστρόφως ανάλογα, όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα της εικόνας 1.  Συγκεκριµένα, κάθε νέος χρήστης έχει άµεση ανάγκη από ξενάγη-

ση-περιήγηση στο χώρο.  Στη συνέχεια, υποχωρεί η ανάγκη γνωριµίας και αντικαθίσταται 

από την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση-κατάρτιση στα παρεχόµενα εργαλεία έρευνας.   

 

                                                

6 Ο πρώτος άξονας έχει επικριθεί από εκπαιδευτές βιβλιοθηκονόµους του δεύτερου άξονα, οι οποίοι τον θεω-

ρούν ως µη απαραίτητο.  Η απάντηση στην αµφισβήτηση αυτήν είναι ότι κάθε χρόνο εισάγονται νέοι φοιτητές-
χρήστες, και κανείς δεν εγγυάται ότι όλοι οι φοιτητές θα περάσουν από τα σεµινάρια εκπαίδευσης χρηστών.  
Άρα, µία οργανωµένη υποδοχή περιήγησης και γνωριµίας θα απαλλάξει τη βιβλιοθήκη από επαναλαµβανόµενα 

ερωτήµατα ρουτίνας (Renford and Hendrickson, 1980, σσ.24-25). 

Εικόνα 1:Εκπαίδευση χρηστών - ένα µοντέλο  

(Fjallbrant και Malley, 1984, σ.12) 
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1.2.2 Ορισµοί 

 

Έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί για την Εκπαίδευση χρηστών και η παράθεση µερικών εξ 

αυτών κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση του ζητήµατος:  

1. H Mews θεωρεί την Εκπαίδευση χρηστών ως «οδηγίες, που δίδονται στους αναγνώ-

στες, για να τους βοηθήσουν να χρησιµοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο µια βιβλιοθήκη» 

(Fjallbrant and Malley, 1984, σ.11). Ο ορισµός αυτός δείχνει ελλιπής, διότι φαίνεται να είναι 

περιοριστικός, ακόµη και για την ίδια τη σηµασία του όρου «Εκπαίδευση», ο οποίος είναι 

κατά πολύ ευρύτερος από την έννοια της φράσης «οδηγίες χρήσης».   

2. Η Εlizabeth Frick, το 1987, ορίζει την Εκπαίδευση χρηστών ως εξής: «Η διάδοση της 

µεθοδολογίας της πρόσβασης αποτελεί αντικείµενο της εκπαίδευσης των χρηστών στις βιβλι-

οθήκες. Είναι τµήµα της βιβλιοθηκονοµικής εργασίας και έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση, λό-

γω της έκρηξης των πληροφοριών και λόγω της έµφασης που δίνεται στην αυτοεξυπηρέτηση 

και στην ανεξαρτησία του χρήστη.  Αναγνωρίζεται πως η δια βίου µάθηση αποτελεί πλέον 

τµήµα του κόσµου µας και λόγω της αυξανόµενης ανάγκης για συνεχή πληροφόρηση πρέπει 

κάθε άτοµο να µπορεί να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις των καιρών.  Αυτή 

η εκπαίδευση του χρήστη, στη µεθοδολογία της πρόσβασης στις πληροφορίες, βρίσκεται 

στην πρώτη γραµµή του επαγγέλµατος» (Μορελέλη-Κακούρη, 1997, σ.102).  Ο ορισµός αυ-

τός φαίνεται να αποκαλύπτει τρία σηµαντικά στοιχεία: (α) ότι το επάγγελµα του βιβλιοθηκο-

νόµου δεν περιορίζεται µονάχα στην οργάνωση και φύλαξη πληροφοριακού υλικού, αλλά 

ενέχει «εξέχουσες» εκπαιδευτικές προεκτάσεις προσφοράς προς το κοινό, (β) ότι οι λόγοι 

γέννησης της υπηρεσίας αυτής οφείλονται αφενός στην έκρηξη πληροφοριών και αφετέρου 

στην ανάγκη αυτοεξυπηρέτησης του κοινού.  (γ) ότι αναγνωρίζεται πλέον και στην Ελλάδα ο 

ρόλος της δια βίου µάθησης. 

3. «Στόχος των προγραµµάτων πληροφοριακού γραµµατισµού είναι η εκπαίδευση των 

φοιτητών στη σωστή χρήση της πληροφορίας.  Ο εκπαιδευµένος φοιτητής θα πρέπει να είναι 

αυτόνοµος, ικανός να αναζητά, να ανακτά και να αξιολογεί πληροφορίες σε οποιοδήποτε πε-

ριβάλλον και αν βρεθεί» (Μάλλιαρη και Νίτσος, 2007, σ.6).  Η νέα διάσταση, που διαφαίνε-

ται από αυτήν τη διατύπωση, είναι τα θετικά οφέλη της υπηρεσίας για τη δια βίου µάθηση 

των µετασχόντων, καθώς καταρτίζονται καταλλήλως, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν 

επαρκώς τις πληροφοριακές τους ανάγκες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

4. Σύµφωνα µε την American Library Association (ALA): Η πληροφοριακή παιδεία είναι 

ένα σύνολο ικανοτήτων των ατόµων, θέτοντάς τα σε θέση «να αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται 

η πληροφόρηση και να έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν, να αποτιµούν και να χρησιµοποι-
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ούν αποτελεσµατικά την απαραίτητη πληροφορία» (Μιχαλάκη και Φίνος, 2007, σ.13).  Ο ο-

ρισµός της ALA δείχνει να εστιάζει στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας στους αποδέ-

κτες της υπηρεσίας. 

5. Η Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών [Association of College & Re-

search Libraries (ACRL)] αναφέρει ότι η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα πνευµατικό πλαί-

σιο για κατανόηση, εύρεση, αποτίµηση και χρήση της πληροφόρησης - δραστηριότητες που 

µπορούν να υλοποιηθούν εν µέρει από την ευχέρεια µε την τεχνολογία, εν µέρει από εύηχες 

ερευνητικές µεθόδους, αλλά και το κυριότερο, µέσω κριτικής οξυδέρκειας και συλλογισµού 

(Μιχαλάκη και Φίνος, 2007, σ.13). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Σκοποί και στόχοι της υπηρεσίας Εκπαίδευσης 

χρηστών στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, χτες και σήµερα 

 

 

2.1 Εισαγωγικές έννοιες, θέσεις και απόψεις 

 

Πριν αναφερθούν συγκεκριµένοι σκοποί και στόχοι, τους οποίους ανέδειξε η διεθνής και 

εγχώρια εµπειρία, χτες και σήµερα, κρίνεται σκόπιµο να διασαφηνιστούν κάποιες θεµελιώ-

δεις έννοιες. 

 

 

2.1.1 Η έννοια της εκπαίδευσης 

 

Η λέξη «εκπαίδευση», προέρχεται από το ρήµα «εκπαιδεύω», δηλαδή «εντυπώνω εις αυ-

τόν δια της διδασκαλίας» (Liddell και Scott, 2006) και έχει ως σκοπό να µεταβάλει τους εκ-

παιδευόµενους από µία προϋπάρχουσα κατάσταση σε µία καινούργια.  Όµως, η διαδικασία 

αυτή απαιτεί «κάποιον, ο οποίος πρέπει να αποφασίζει για το ποιες αλλαγές θεωρούνται δυ-

νατές και, ταυτοχρόνως, επιθυµητές.  Κάθε αλληλεπίδραση µεταξύ δασκάλου-µαθητή βασί-

ζεται στην αναµφίβολη βεβαιότητα, ότι ο κοινός τόπος εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων 

παρουσιάζει τις δυνατότητες και τη θέληση για συγκεκριµένες αλλαγές» (Fjallbrant και 

Malley, 1984, σ. 21). 

 

 

2.1.2 Ο κίνδυνος ύπαρξης βιβλιοθηκών που δε χρησιµοποιούνται (σωστά) 

 

Ανάµεσα στις δύο ακόλουθες αποφθεγµατικές φράσεις φαίνεται να υπάρχει ένα µεγάλο 

χάσµα το οποίο καλείται να καλύψει η υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών: 

1. «Ένα βιβλίο που παραµένει αδιάβαστο δεν είναι τίποτε άλλο παρά άγραφο χαρτί» - Πα-

ροιµία (Μαλλιάρης, 2004, σ.76) και 

2. «Μπορεί να είναι προικισµένος από τη φύση µε µεγάλη εξυπνάδα.  Μα γέµισε το κεφάλι 

του µε τόσα πολλά βιβλία, κι έτσι το µυαλό του δεν µπορεί να λειτουργήσει»-Χαλ (Μαλ-

λιάρης, 2004, σ.76). 
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Στην πρώτη φράση γίνεται λόγος για βιβλία που έχουν παραµεληθεί, στα οποία δεν οδη-

γήθηκαν οι φοιτητές µέσα από τα προγράµµατα σπουδών τους, ακυρώνοντας έτσι όλη την 

προσπάθεια ποιοτικού εµπλουτισµού της συλλογής µιας βιβλιοθήκης, ενώ ταυτόχρονα δεν 

εµπλουτίζουν το ακαδηµαϊκό τους προφίλ. 

Στη δεύτερη φράση, αντιθέτως, η υπερβολική χρήση πολλών βιβλίων, δίχως την καλλιέρ-

γεια της κριτικής ικανότητας των φοιτητών, µπορεί να επιφέρει δυσλειτουργία στην κριτική 

τους ικανότητα κι έτσι, αντί να επέλθει µόρφωση, επέρχεται παραµόρφωση ή και πολτοποίη-

ση της κριτικής σκέψης και της προσωπικότητας του εκπαιδευόµενου. 

Η µη χρήση µιας βιβλιοθήκης – ή η κακή χρήση αυτής – φαίνεται να αποτελεί ζήτηµα έ-

ντονου προβληµατισµού για τον James Thompson, ο οποίος δηµοσιεύει βιβλίο (1982) µε τίτ-

λο: «Το τέλος των βιβλιοθηκών» (The end of the libraries).  Στο έργο αυτό κάνει λόγο για 

υπερσυσσώρευση χιλιάδων βιβλίων σε µεγάλες βιβλιοθήκες, η οποία επιφέρει ένα πληροφο-

ριακό κοµφούζιο τέτοιο, που απαιτεί τεράστιες σπατάλες σε χώρο, σε χρόνο και σε χρήµα, 

ενώ την ίδια στιγµή οι χρήστες δε διαθέτουν καν επαρκή γνώση στη χρήση του καταλόγου 

και θα πρέπει να εκπαιδευτούν αρκετά για αυτό (Thompson, 1984, σ.7). 

Ο προβληµατισµός αυτός δεν ήταν τυχαίος.  Ουσιαστικά προέκυψε την εποχή που οι υ-

πολογιστές έµπαιναν δυναµικά στο χώρο των βιβλιοθηκών, έχοντας ήδη αναπτυχθεί τα πρώ-

τα προγράµµατα εισαγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διακίνησης της πληροφορίας.  

Αναφερόµενος στο µέλλον του βιβλίου αναφέρει χαρακτηριστικά «Η εποχή των εντύπων έχει 

τελειώσει» (the age of printing is over) (Thompson, 1984, σ.76), ενώ για το µέλλον των βι-

βλιοθηκών προβλέπει ότι θα αποκτήσουν µουσειακό ρόλο, καθώς το κόστος αποθήκευσης 

και διατήρησης των βιβλίων γίνεται ολοένα και µεγαλύτερο, ακόµη και από το κόστος ψηφι-

οποίησής τους και συνεχούς πρόσβασης σ’ αυτά. (Thompson, 1984, σ.100). 

Τίθενται, όµως, ερωτήµατα όπως: οι φοιτητές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς να δια-

χειρίζονται το υλικό µιας βιβλιοθήκης όντες στο χώρο της, θα µπορούν να το κάνουν από µό-

νοι τους, µέσω ενός υπολογιστή από τα σπίτια τους;  Ποιος θα τους πληροφορήσει σχετικά;  

Ποιος θα τους βοηθήσει να µάθουν να κάνουν έρευνα;  Ποιος θα τους προτείνει ή θα τους 

υποδείξει τις κατάλληλες για αυτούς πηγές;  Πώς θα µάθουν από µόνοι τους να αναζητούν, 

να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που αντλούν;  Τα ερω-

τήµατα αυτά γιγαντώνονται αν κάτι τέτοιο εφαρµοστεί, σήµερα, στη χώρα µας. 
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2.1.3 Ανοιχτή πρόσβαση και Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες 

 

Ο Peter Suber, το 2004, ορίζει την ανοιχτή πρόσβαση ως τη δυνατότητα ελεύθερης, άµε-

σης και διαρκούς προσπέλασης σε ψηφιακό, ακαδηµαϊκό ή επιστηµονικό υλικό, δίχως τους 

περιορισµούς που θέτουν οι πολιτικές των πνευµατικών δικαιωµάτων (Ντίνη-Κουνούδη, Αρ-

τέµη, Ζέρβας και Ευαγόρου, 2010). 

Η Peiling Wang, σε εισήγησή της στα πλαίσια ενός Workshop, που πραγµατοποιήθηκε 

στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (2006), κατέθεσε συνοπτικό χρονολογικό πίνακα, ο οποίος απεικόνιζε την ε-

ξέλιξη της πορείας της ανοιχτής πρόσβασης στις βιβλιοθήκες και στις συλλογές τους.  Φαίνε-

ται ότι οι προσπάθειες 

αυτοµατισµού των υ-

πηρεσιών των Βιβλιο-

θηκών, που είχαν ξε-

κινήσει λίγο πριν το 

1980, να οδηγούν κα-

τά τη δεκαετία του 

2000, δηλαδή κατά 

την είσοδο στον 21
ο
, 

αιώνα σε δύο βασι-

κούς άξονες: (α) στη 

δηµιουργία ψηφιακών 

καταθετηρίων και (β) 

στην ελεύθερη πρό-

σβαση σε αυτά 

Εικόνα 2: Χρονολογικός πίνακας πρόσβασης στην Πληροφορία (Wang, 2006, s.2) 

 

Η Ανοιχτή πρόσβαση σκοπεύει κυρίως στη διευκόλυνση ανταλλαγής επιστηµονικών 

πληροφοριών.  Έλαβε δε επίσηµη υπόσταση στη ∆ιακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής 

Πρόσβασης της Βουδαπέστης (BOAI).  Συγκεκριµένα αναφέρει τους παρακάτω δύο τρόπους 

παροχής Ανοικτής Πρόσβασης, που αποτελούν τις πιο συστηµατικές και οργανωµένες προ-

σεγγίσεις και µεγιστοποιούν τις πιθανότητες εντοπισµού και αναγνωρισιµότητας του ερευνη-

τικού και ακαδηµαϊκού περιεχοµένου (OpenAccess.gr, 2006): 

Timeline: Access to Information Timeline: Access to Information 
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http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm
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1. Αυτο-αρχειοθέτηση (ή ο «Πράσινος ∆ρόµος»)  

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ίδιοι οι συγγραφείς υποβάλουν άρθρα τύπου preprints 

(άρθρα που δεν έχουν υποστεί ακόµη διαδικασία αξιολόγησης από κριτές) και postprints 

(άρθρα που έχουν περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης και έχουν κριθεί κατάλληλα προς 

δηµοσίευση) και άλλο ψηφιακό επιστηµονικό υλικό (πρακτικά συνεδρίων, µονογραφίες, δι-

δακτορικές διατριβές, κλπ) σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων, σε θεµατικές ψηφιακές 

συλλογές, σε θεσµικά καταθετήρια, στον προσωπικό τους διαδικτυακό τόπο, 

2. Ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (ή ο «Χρυσός ∆ρόµος»)  

Πρόκειται για ηλεκτρονικά περιοδικά, ελεύθερα προσβάσιµα από όλους χωρίς χρέωση, 

στα οποία δηµοσιεύονται ακαδηµαϊκά και ερευνητικά άρθρα, που έχουν υποστεί αξιολόγηση 

από κριτές.  Τα περιοδικά αυτά εκδίδονται είτε από τους παραδοσιακούς εκδοτικούς οργανι-

σµούς, είτε από τους αποκλειστικούς εκδότες Ανοικτής Πρόσβασης, είτε από νέες µορφές 

εκδοτικών σχηµάτων.  

Ιδιαίτερη σηµασία, όµως, έχουν οι απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

• Πού απευθύνεται η Ανοικτή πρόσβαση και ποια τα οφέλη της; 

• Η ανταλλαγή επιστηµονικών δεδοµένων και πληροφοριών, που πραγµατοποιείται ελεύ-

θερα λόγω της ανοικτής πρόσβασης, ποιους συντελεστές έχει; 

• Ποιοι µπορούν να είναι δυνητικοί αποδέκτες όλων αυτών; 

• Ποιες οι πολιτισµικές επιδράσεις από µία τέτοια θεώρηση της γνώσης; 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα επιχειρούνται στην υποενότητα 6.1.3.2., όπου 

περιγράφεται η περίπτωση της Πύλης OpenAccess.gr, η οποία αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ. 
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2.2 Σκοποί και στόχοι της Εκπαίδευσης χρηστών 

 

Ο σχεδιασµός κάθε υπηρεσίας ξεκινά µε την προφορι-

κή διατύπωση της ερώτησης: «Τι πρέπει να αλλάξει στην 

υπάρχουσα κατάσταση και αν µπορεί να αλλάξει».  Στη 

συνέχεια τίθενται οι σκοποί και οι στόχοι, µε τους σκοπούς 

να αποτελούν ευρύτερη και πιο σταθερή έννοια από τους 

στόχους  Οι στόχοι είναι βραχυπρόθεσµοι και λειτουργούν 

σύµφωνα µε τους ευρύτερους σκοπούς (Fjallbrant και 

Malley, 1984, σ.23). 

Στο σχεδιάγραµµα της εικόνας 3 παρουσιάζονται, ξε-

κάθαρα, τα στάδια οργάνωσης και ανάπτυξης ενός προ-

γράµµατος εκπαίδευσης. 

Σκοποί και στόχοι µπορούν να χωριστούν σε γνωστι-

κούς, συναισθηµατικούς και ψυχοκινητικούς.  Σε ένα 

πρόγραµµα εκπαίδευσης χρηστών των βιβλιοθηκών, συνή-

θως, συναντώνται οι δυο πρώτες κατηγορίες.   

Η πρώτη κατηγορία αφορά στην κατανόηση βασικών 

αρχών, ενώ η δεύτερη σχετίζεται µε τα συναισθήµατα των 

φοιτητών, π.χ. η ικανοποίηση που νιώθουν οι φοιτητές ό-

ταν εντοπίζουν µια πληροφορία (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.23) . 

Την ευθύνη της Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης αναλαµβάνει, συνήθως, το Πληροφοριακό 

Τµήµα της Βιβλιοθήκης, λόγω της σχέσης του µε το κοινό και της γνώσης των αναγκών του, 

ενώ η ύπαρξη πολλών σχολών και επιµέρους παραρτηµάτων των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών 

απαιτεί καλή οργάνωση και συντονισµό της υπηρεσίας αυτής.  Ο υπεύθυνος θα πρέπει να συ-

γκεντρώσει κατάλληλο προσωπικό, το οποίο έχει τις δεξιότητες που χρειάζονται για την υπη-

ρεσία αυτήν, να κάνει έρευνα αναγκών, κατάρτιση προϋπολογισµού, επιµόρφωση και ενηµέ-

ρωση του προσωπικού (Μορελέλη-Κακούρη, 1997, σ.110). 

Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα ανάπτυξης, για την Εκπαίδευση χρηστών, ήταν η 

σταδιακή αναγνώριση της αναγκαιότητας ύπαρξης σκοπών και στόχων.  Αν και εκδόθηκαν 

διάφοροι οδηγοί εκπαίδευσης χρηστών, εν τούτοις δε βασίστηκαν σε συγκεκριµένους σκο-

πούς ή στόχους.  Καταλυτική υπήρξε η συνεισφορά της ACRL (Association of College and 

Research Libraries), στις ΗΠΑ, όσον αφορά στην κατοχύρωση ύπαρξης σκοπών και στόχων, 

για τη διαµόρφωση της υπηρεσίας εκπαίδευσης χρηστών.  Αυτό το πέτυχε συγκροτώντας ένα 

Εικόνα 3: Ανάπτυξη προγράµµατος εκ-

παίδευσης (Fjallbrant και Malley, 1984, 
σ.22) 



«Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για τον Πληροφοριακό Γραµµατισµό του κοινού, 
εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.  Οι περιπτώσεις των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» Θεόφιλος Γκίνης 

 30 

Εγχειρίδιο Βιβλιογραφικής Καθοδήγησης (ACRL Bibliographic Instruction Handbook, 

1979), στο οποίο περιλάµβανε σύνολο στόχων, ως υποδείγµατα.  Αν και κάθε περίπτωση ι-

δρύµατος είναι µοναδική, τόσο από πλευράς σκοπών, όσο και αποτελεσµάτων, εν τούτοις οι 

οδηγίες αυτές εστίαζαν στους Βιβλιοθηκονόµους, για να τους βοηθήσουν να συντάξουν τις 

δικές τους λίστες στόχων (κατά περίπτωση) (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.24). 

Σκοποί και στόχοι τέτοιων προγραµµάτων πληροφοριακής κατάρτισης πρέπει να βρίσκο-

νται σε συµφωνία µε τους στόχους των βιβλιοθηκών κάθε ακαδηµαϊκού ιδρύµατος.  Οι γενι-

κοί σκοποί µιας πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης επιδιώκουν να συνεισφέρουν στην πραγµατο-

ποίηση των σκοπών του πανεπιστηµίου7
, να καταγράφουν και να αποθηκεύουν το υλικό που 

προσκτήθηκε (προτρέποντας, όµως, τους φοιτητές για τη χρήση του), να προσαρµόζουν τις 

πληροφοριακές πηγές και υπηρεσίες στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του ιδρύµατος και της 

κοινωνίας και να συνεισφέρουν στην ενσωµάτωση εθνικών και διεθνών πληροφοριακών πη-

γών στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.25). 

Ένας τρόπος προτροπής για ενεργή χρήση των παρεχόµενων πληροφοριών είναι η κατάρ-

τιση των χρηστών βιβλιοθήκης στο πώς να εξασφαλίζουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 

από το διαθέσιµο υλικό.  Άρα, ένας γενικός σκοπός είναι µια προσπάθεια ενηµέρωσης των 

χρηστών, προβλεπόµενων αλλά και δυνητικών, για τις παρεχόµενες πηγές. 

 

 

2.2.1 ∆ιαφορές συµπεριφορών και ενδιαφερόντων των εµπλεκοµένων µερών 

 

Πριν από τη σύνταξη σκοπών και στόχων και τη χάραξη συγκεκριµένων στρατηγικών, 

πρέπει να προηγείται η ανάλυση των συµπεριφορών και των ενδιαφερόντων των εµπλεκοµέ-

νων µερών, δηλαδή των βιβλιοθηκονόµων, των εκπαιδευτικών και των φοιτητών.  Μία τέτοια 

ανάλυση βοηθά στην κατανόηση διαφόρων προβληµάτων, αλλά και συνεισφέρει ουσιαστικά 

στην επίλυσή τους. 

Ο Vogel, το 1972, αναρωτιέται αν οι Βιβλιοθηκονόµοι αντιλαµβάνονται την εικόνα που 

έχουν οι φοιτητές για τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, τι πραγµατικά πρέπει να γνωρίζουν οι 

φοιτητές για τη βιβλιοθήκη και σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν για να λάβουν απαντήσεις 

(Fjallbrant και Malley, 1984, σ.26). 

Ένα από τα κύρια συστατικά για ένα πετυχηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης χρηστών στις 

ΑΒ αποτελεί η στήριξη από τη σχολή.  Αν η ίδια η σχολή δεν αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

                                                

7 Σκοποί, οι οποίοι αφορούν στην εκπαίδευση, στην έρευνα και ευρύτερα στον πολιτισµό. 
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της βιβλιοθήκης, δε θα υπάρχει ζήτηση, από τους φοιτητές, για βιβλιογραφική εκπαίδευση 

(Renford and Hendrickson, 1980, σ.8).  Με το ίδιο σκεπτικό, αν η ευρύτερη κοινωνία δεν α-

ναδεικνύει το ρόλο των βιβλιοθηκών της (συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων ακαδηµα-

ϊκών) στις συνειδήσεις των πολιτών της, οι τελευταίοι δε θα έχουν τη δυνατότητα να αντι-

ληφθούν τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας της Πληροφοριακής τους Παιδείας και δε θα 

µπορέσουν να µετάσχουν και να απολάβουν τα οφέλη της οµώνυµης υπηρεσίας. 

Μία µελέτη, που πραγµατοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 1970, από το Πανεπιστήµιο 

Chalmers, για την Τεχνολογική Βιβλιοθήκη, στο Gothenburg της Σουηδίας, αναφορικά µε τις 

ανάγκες χρηστών, πώς τις αντιλαµβάνονται οι φοιτητές, το ακαδηµαϊκό προσωπικό, οι βιβλι-

οθηκονόµοι, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και οι µηχανικοί και βιβλιοθηκονόµοι παραγω-

γής, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ… ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ… 

Προπτυχιακοί 
Φοιτητές 

∆εν υπάρχει ανάγκη χρήσης της βιβλιο-
θήκης τα δύο πρώτα χρόνια.  Χρειάζεται 
µονάχα ως πηγή υλικού για εργασίες: βι-
βλιογραφικά σεµινάρια και προπτυχιακές 
εργασίες. 

Ελάχιστη χρήση της βιβλιοθήκης 
για περαιτέρω µελέτη ή δανεισµό. 

∆εν γνωρίζουν για τα εργαλεία α-

νάκτησης πληροφοριών. Η βιβλιο-
θήκη χρησιµοποιείται, αποκλειστι-
κά, για εργασίες των µαθηµάτων. 

Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές 

Έχουν εµπειρία σε προβλήµατα ανάκτη-

σης πληροφοριών.  Ενδιαφέρονται να µά-
θουν πώς να διεξάγουν πληροφοριακές 
έρευνες. 

Χρησιµοποιούν περισσότερο τη 

βιβλιοθήκη από όσο οι προπτυχια-
κοί φοιτητές. 
Γνωρίζουν καλύτερα τα εργαλεία 

ανάκτησης πληροφοριών. 

Ακαδηµαϊκό 

Προσωπικό 

Σπουδαστική χρήση της βιβλιοθήκης «ε-
πιθυµητή» ως πηγή πληροφόρησης. 
Προετοιµασµένοι να παροτρύνουν τη 

χρήση της βιβλιοθήκης (αλλά όχι εις βά-
ρος των µαθηµάτων τους). 

Λίγοι καθηγητές προωθούν ενεργά 
τη χρήση της βιβλιοθήκης σε συν-

δυασµό µε τις σπουδές. 
Έλλειψη χρόνου για πρόσθετο υλι-
κό. 

Προσωπικό 

Βιβλιοθήκης 

Οι παρεχόµενες πηγές πληροφόρησης της 
βιβλιοθήκης θα έπρεπε να είναι σε πρώτη 

ζήτηση από τους φοιτητές. 
Οι φοιτητές οφείλουν να µάθουν πώς να 

χειρίζονται τα εργαλεία της βιβλιοθήκης. 

Έλλειψη επαφής µε το ακαδηµαϊκό 

προσωπικό. 

 ∆υσκολίες στον εντοπισµό ποια 
προγράµµατα σπουδών σχεδιάζο-

νται και τι πληροφορίες χρειάζονται 
οι φοιτητές. 

∆ιοικητικό 

Προσωπικό 

Οι πηγές των Βιβλιοθηκών οφείλουν να 

χρησιµοποιούνται στο µέγιστο βαθµό. 

∆εν προσφέρουν κονδύλια για την 

εκπαίδευση στο πώς να χρησιµο-

ποιούνται οι πηγές (αυτό άλλαξε: 
χρήµατα που προσφέρθηκαν για 
εκπαίδευση). 

Μηχανικοί και  
Βιβλιοθηκονόµοι  

παραγωγής 

Η Βιβλιοθήκη και η εκπαίδευση χρήσης 
της οφείλουν να ενταχθούν-συνδεθούν σε 
κάποιο έργο. 

Χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη σε 
συνδυασµό µε έργα παραγωγής από 
µόνοι τους. 

Πίνακας 1: Οι ανάγκες των χρηστών βιβλιοθήκης, όπως τις αντιλαµβάνονται διάφορες οµάδες (Fjallbrant και 

Malley, 1984, σ.26). 
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2.2.2 Παραδείγµατα ξένων Ειδικών, Φορέων και Πανεπιστηµίων 

 

Hutton 1942 

Η διεθνής βιβλιογραφία απαριθµεί σειρά στόχων για την εκπαίδευση χρηστών σε µια ΑΒ, 

τους οποίους διατύπωσε ο Hutton (1942) και αφορούν στην εξοικείωση µε τα βιβλία στις µε-

γάλες βιβλιοθήκες, µέσα από την εκπαίδευση πάνω σε τρόπους εντοπισµού βιβλίων συγκε-

κριµένων θεµάτων, στην εδραίωση της βάσης για την αυτοεκπαίδευση (βασικό συστατικό 

στοιχείο της δια βίου εκπαίδευσης), στην ώθηση των εννοιών της πρωτοβουλίας και της ανε-

ξαρτησίας.   

Στη συνέχεια, παρέθεσε και άλλους επιµέρους στόχους, αναφορικά µε τη σύνταξη ερευ-

νών σε διεθνή περιοδικά, σε θεµατικές κατηγορίες που δεν καλύπτονται από τα βιβλία της 

συλλογής, την πρόσβαση σε ευρύτερο φάσµα πληροφοριών, τη µελέτη των διαφορετικών α-

πόψεων, την έρευνα διαφόρων υποθέσεων σε περιοδική συχνότητα, την καλλιέργεια της κρι-

τικής ικανότητας (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.32). 

 

ACRL 1975 

Η βιβλιογραφική οµάδα ανάληψης αποστολής της ACRL παρουσίασε ένα µοντέλο στό-

χων της υπηρεσίας εκπαίδευσης χρηστών για τους φοιτητές, το 1975, εστιάζοντας στην ανά-

πτυξη της πληροφοριακής τους παιδείας, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για την κάλυ-

ψη των πληροφοριακών τους αναγκών (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.33).  Το µοντέλο αυτό 

χωρίστηκε σε τέσσερις τερµατικούς στόχους (Fjallbrant και Malley, 1984, σσ.33-34): 

Στόχος 1: Η αναγνώριση της βιβλιοθήκης ως πρωταρχική πηγή πληροφόρησης. 

Στόχος 2: Η αναγνώριση του προσωπικού, ιδιαιτέρως του πληροφοριακού τµήµατος, της 

βιβλιοθήκης, ως πηγή πληροφόρησης, επίσης. 

Στόχος 3: Η εξοικείωση µε τις διαθέσιµες πηγές της βιβλιοθήκης. 

Στόχος 4: Η αποτελεσµατική χρήση των πηγών αυτών. 

 

David F. Kohl 1995 

O David F. Kohl στην πραγµατεία του µε τίτλο “As Time Goes by…: Revisiting Funda-

mentals”, µετά από χρόνια θητείας στη θέση του ∆ιευθυντή στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθή-

κη του Illinois, καταλήγει τονίζοντας δύο βασικούς στόχους για την Εκπαίδευση χρηστών:  

(α) Πρωταρχικός στόχος για τη δηµόσια υπηρεσία των ΑΒ πρέπει να είναι η εκπαίδευση 

ανεξάρτητων χρηστών και όχι η παροχή πληροφοριών, µε τρόπο που οι τελευταίοι να εξαρ-

τώνται από τους εκπαιδευτές τους, ειδικά δε στη συνέχεια της σταδιοδροµίας τους. 
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(β) Η βιβλιοθήκη πρέπει να αναδιοργανωθεί για να διευκολύνει και να ενθαρρύνει ανε-

ξάρτητους χρήστες.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον πληροφοριακό τοµέα (Kohl, 

1995, σ.427). 

 

Evergreen State College, 1995 

Στο Evergreen State College, την Άνοιξη του 1995, µαζί µε τις έως τότε υπάρχουσες δι-

δακτικές µεθόδους και ασκήσεις, σκοπός αποτέλεσε η γνωριµία των φοιτητών µε τις βασικές 

αρχές του ∆ιαδικτύου, τις γραφικές απεικονίσεις, τη θεµατική βιβλιογραφία και η σύνταξη 

βιβλιογραφικών κριτικών.  Αυτός ο κύκλος µαθηµάτων ήταν κατά ένα µεγάλο µέρος µία 

προέκταση των δραστηριοτήτων της Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης του Evergreen, της περιό-

δου εκείνης, ενσωµατώνοντας πληροφοριακές σπουδές από άλλα προγράµµατα του Πανεπι-

στηµίου.  Κύριος σκοπός ήταν η δοκιµή, από πριν, για το µοντέλο που θα ακολουθούσε 

(Hubbard, 1995, σ.451). 

 

Blandy και Libuti, 1995 

Αν και τα προγράµµατα Εκπαίδευσης χρηστών σηµείωσαν µεγάλες προόδους, προσπα-

θώντας (οι βιβλιοθηκονόµοι) να κατευθύνουν τους φοιτητές, από ένα «επίπεδο χρήσης της 

βιβλιοθήκης» σε ένα «επίπεδο ακαδηµαϊκής κατάρτισης», από το 1980 και µετά, το επίπεδο 

χρήσης της βιβλιοθήκης υποστηρίζεται από το «τεχνολογικό επίπεδο», το οποίο επιτρέπει 

ταχύτατη αναζήτηση, πρόσβαση και αξιολόγηση πληροφοριών.  Εν έτει 1995 και µετά, θα 

πρέπει το κάθε πρόγραµµα Εκπαίδευσης χρηστών να αποσκοπεί στο να δώσει απαντήσεις σε 

οµάδες ερωτήσεων, τεσσάρων επιπέδων, που αφορούν στους φοιτητές (Blandy και Libuti, 

1995, σσ.291-292): 

1
ο
 Επίπεδο Έρευνας-δυνατότητα φοιτητή για: 

-Αναγνώριση ανάγκης για πληροφόρηση 

-Σύνθεση ερωτήσεων 

-Προφορική έκφραση των ερωτήσεων 

-Εξατοµίκευση της εκάστοτε έρευνας 

-Νέα έρευνα, προκύπτουσα των συγκεντρωθέντων 

πληροφοριών 

2ο Επίπεδο Βιβλιοθήκης-δυνατότητα φοιτητή για:  

-Περιγραφή πληροφοριακών αναγκών 

-Αναγνώριση & εφαρµογή ταξινόµησης πληροφο-

ριών, βάσει τρέχοντος πληροφοριακού περιβάλ-

λοντος 

-Αναγνώριση διαφορών των µορφών πληροφορίας 

-Γνώση και διατύπωση περιγραφών εντοπισµού 

-Περιήγηση από την παραποµπή στην πρόσβαση 

της πληροφορίας 
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3
ο
 Επίπεδο Τεχνολογίας-δυνατότητα φοιτητή για: 

-∆ιατύπωση ερωτήσεων σε δοµηµένη αναζήτηση 

-Γνώση & εφαρµογή πρωτοκόλλων έρευνας 

-Απόκτηση πολλαπλών γνώσεων Πληροφορικής 

-Τεχνικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ 

-Αποκωδικοποίηση ηλεκτρονικών κειµένων 

4
οΑκαδηµαϊκό Επίπεδο-δυνατότητα φοιτητή 

για: 

-Αναγνώριση των δεδοµένων και µετατροπή τους 

σε πληροφορίες 

-Ανάπτυξη «διαλόγου», έντυπου και προφορικού 

-Παρουσίαση δεξιοτήτων επικοινωνίας στο κοινό 

-Αντανάκλαση των διαφορετικών απόψεων 

-Ανάπτυξη προσωπικής θεώρησης, αλλά και της 

σχέσης µε τις βιβλιογραφικές πηγές 

-Ανάπτυξη µεταγνωστικών στρατηγικών µάθησης, 

για αναζήτηση και παραγωγή πληροφοριών 

 

Πανεπιστήµιο του Texas 

Το Πανεπιστήµιο του Τέξας στο Austin παρήγαγε ένα εγχειρίδιο  µε τίτλο ”A comprehen-

sive program of user education”, το οποίο περιελάµβανε ανακοινώσεις στόχων. Οι προτεινό-

µενοι σκοποί του προγράµµατος ήταν να θέσουν τη βιβλιοθήκη ως κυρίαρχη πηγή πληροφό-

ρησης στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών, να εξοικειώσουν τους τελευταίους µε τις 

παρεχόµενες ευκολίες, βοηθώντας τους έτσι ώστε να τις αξιοποιήσουν στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.36). 

 

Πανεπιστήµιο Μελβούρνης 

Για την ενεργοποίηση των χρηστών, ώστε να χρησιµοποιούν τις πηγές της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης, αρχικά προσπάθησαν να διαλύσουν τις εντυπώσεις του 

δήθεν µυστικιστικού χαρακτήρα της λειτουργίας των µεγάλων βιβλιοθηκών.  Στη συνέχεια 

επεχείρησαν να ανεξαρτητοποιήσουν τους φοιτητές διδάσκοντάς τους τρόπους προσωπικής 

αναζήτησης πληροφοριών, αλλά και εξοικονόµησης πολύτιµου χρόνου, µέσα από την υπό-

δειξη των πιο αξιόπιστων πληροφορικών πηγών, καθώς και τεχνικές δεξιοτήτων χρήσης ειδι-

κού εξοπλισµού (microfilms) και των διαφόρων παραρτηµάτων των ΑΒ. 

Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης αυτής ήταν και τα προστατευτικά φίλτρα στην έρευνα 

µέσα από την αναζήτηση τρόπων αποφυγής της πλήρους εξάρτησης των φοιτητών από ανα-

φορές «κλειδιά», είτε πρόκειται για βιβλία, είτε για άρθρα περιοδικών εκδόσεων, αλλά και 

την εξασφάλιση της συµβουλευτικής βοήθειας των φοιτητών από το Πληροφοριακό Τµήµα 

της Βιβλιοθήκης τους (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.36). 
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2.2.3 Επιλεκτικά παραδείγµατα Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, σήµερα 

 

Μία µικρή, µα περιεκτική, προβολή της υπηρεσίας Εκπαίδευσης χρηστών εντοπίζεται στο 

δικτυακό τόπο του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).  Εδώ η υπηρεσία Εκπαί-

δευσης Χρηστών εστιάζει στην ενηµέρωση και στην εξοικείωση του συνόλου των µελών της 

Ακαδηµαϊκής Κοινότητας µε τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιο-

θήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Γ.Π.Α.  Η υλοποίηση των παραπάνω επιτυγχάνεται µέ-

σα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, για 

τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για τα υπόλοιπα µέλη του 

Ιδρύµατος (προπτυχιακούς / µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, µέλη ∆.Ε.Π., 

Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικό προσωπικό)»(Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2012). 

Η Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης ενσωµάτωσε στην επωνυµία της 

και τον όρο «Κέντρο Πληροφόρησης» θέλοντας να παρουσιάσει ένα πιο ενεργό προφίλ απέ-

ναντι στους χρήστες.  Στο δικτυακό της τόπο προβάλει το Γραφείο Πληροφόρησης και Εκ-

παίδευσης χρηστών, το οποίο είναι χρεωµένο µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, οι οποίες, εν 

περιλήψει, είναι οι ακόλουθες:  

� Εκπαίδευση χρηστών στη χρήση της Βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών της πηγών και 

κατάρτιση πάνω σε τεχνικές βιβλιογραφικών και θεµατικών αναζητήσεων 

� Συνεργασία µε τις υπηρεσίες διαδανεισµού, παραγγελιών και καταλογογράφησης για τη 

χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης της συλλογής, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες των χρη-

στών 

� Συνεργασία µε το Εκπαιδευτικό προσωπικό για τον ορισµό Συλλογής Περιορισµένου ∆α-

νεισµού για τις ανάγκες του προγράµµατος σπουδών 

� Ενηµέρωση του κοινού για τη δράση της, µέσω εντύπων, ξεναγήσεων και άλλων εκδη-

λώσεων (π.χ. εκθέσεων) στο χώρο της βιβλιοθήκης, αλλά και τακτική ενηµέρωση της ι-

στοσελίδας της. 

 

 

2.3 Γενικότεροι προβληµατισµοί για το σηµερινό ρόλο της υπηρεσίας 

 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα, τα οποία επιλέχθηκαν για να δώσουν µιαν εικόνα του τι 

συνέβη και συµβαίνει σήµερα, τόσο σε ξένες, όσο και σε Ελληνικές βιβλιοθήκες, φαίνεται 

πως η εν λόγω υπηρεσία αποσκοπεί στο να ενηµερώσει τους φοιτητές για την ύπαρξη και το 
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έργο της βιβλιοθήκης, να τους εισάγει στον τρόπο και στους κανόνες λειτουργίας της και στη 

συνέχεια να τους εκπαιδεύσει, ώστε να ανταπεξέρχονται από µόνοι τους στην κάλυψη των 

πληροφοριακών τους αναγκών, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στη µετέ-

πειτα επαγγελµατική τους καριέρα, προάγοντας έναν εκπαιδευτικό πολιτισµό που επιτάσσει η 

εποχή της δια βίου εκπαίδευσης. 

Όµως, τι σηµαίνει πρακτικά ο εµπλουτισµός του Παγκόσµιου Ιστού µε εκατοµµύρια πλη-

ροφορίες για κάθε θέµα;  Ποιο το αντίκτυπο της ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης της Τεχνο-

λογίας, που οδήγησε στην ύπαρξη τουλάχιστον ενός Η/Υ σε κάθε σπίτι, σε συνδυασµό µε 

πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό;  Με άλλα λόγια τι σηµαίνει η ΚτΠΓ για µία Ακαδηµαϊκή 

Βιβλιοθήκη;   

Όπως αναφέρει η Τόνια Αράχωβα σε βιβλίο της το 2005, µία µεγάλη µερίδα του κόσµου 

έχει την εντύπωση ότι ο Παγκόσµιος ιστός µείωσε τη σηµασία των βιβλιοθηκών, όσον αφορά 

στην πρόσβαση στον κόσµο των πληροφοριών (Νικιτάκης και Βραχλιώτη, 2006, σ.1). 

Εύλογα γεννιούνται, λοιπόν, στο κοινό - χρήστη τα παρακάτω ερωτήµατα: 

1.Γιατί να µην ανοίξει τον Η/Υ του και να µην πάρει άµεσα τις πληροφορίες που θέλει, 

για να καλύψει την όποια πληροφοριακή του ανάγκη; 

2. Ποιος θα τού εξηγήσει τι παραπάνω έχει να του δώσει µια ΑΒ από αυτά που µπορεί να 

βρει στον Παγκόσµιο Ιστό; 

3.Μπορεί να χρησιµοποιήσει τη βιβλιοθήκη εξ αποστάσεως, ώστε αφενός να µην αναγκά-

ζεται να την επισκέπτεται κάθε φορά που έχει κάποιο πρόβληµα να λύσει, αφετέρου δε να 

µπορεί να χρησιµοποιεί τις παρεχόµενες ψηφιακές ευκολίες όλες τις ώρες του 24ώρου; 

4.Ποιος θα τον βοηθήσει ώστε να καταλάβει ποια πληροφορία είναι σωστή, ποια είναι 

επαρκής και ποια είναι η καλύτερη, εν τέλει, για την επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος; 

Αν δεν τεθούν και δεν απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα, τότε εύλογα δηµιουργού-

νται και άλλα, τόσο από την ίδια την πολιτεία και τους πολίτες της, όσο και από το Ακαδηµα-

ϊκό Ίδρυµα, για τους λόγους χρηµατοδότησης των ΑΒ, οι οποίες, λόγω των ακριβών και εξει-

δικευµένων, επιστηµονικών συγγραµµάτων των συλλογών τους, των πολλαπλών συνδροµών 

σε ακριβά επιστηµονικά περιοδικά, και την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευµένου προσωπικού 

(Βιβλιοθηκονόµους και Πληροφορικούς), απαιτούν υψηλούς πόρους για να επαρκώς.  Αν υ-

πάρχουν οι πόροι υπάρχει µία σχετική ισορροπία. Αν δεν υπάρχουν οι πόροι λόγω οικονοµι-

κής στενότητος τότε προκύπτουν τα εξής ερωτήµατα: 

1.Εφόσον οι φοιτητές δε χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη του ιδρύµατος, µήπως θα πρέπει 

να γίνουν περικοπές, ώστε να δοθούν αλλού προτεραιότητες; 
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2.Εφόσον οι Εκπαιδευτικοί δεν εντάσσουν στο πρόγραµµα σπουδών τους τη χρήση της 

βιβλιοθήκης, δεν υπάρχει κίνηση στη Συλλογή και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιο-

θήκης, ποιος ο λόγος να δαπανώνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για έναν οργανισµό, που ζη-

τά συνέχεια να εµπλουτίζει το υλικό του και να επιµορφώνει το προσωπικό του; 

3.Και αναφερόµενοι στην Ελλάδα που τα ΑΕΙ είναι ∆ηµόσια, γιατί οι πολίτες να µην α-

πολαµβάνουν υπηρεσίες και υλικό για το οποίο χρεώνονται; 

4.Γιατί να µην περιοριστούν οι ΑΒ (εφόσον «δεν χρειάζονται»), σε τοµείς που αφορούν 

στις συλλογές τους, στο προσωπικό τους και σε τµήµατα της κτηριακών τους υποδοµών; 

Άρα, φαίνεται πως η ευκολία χρήσης των Η/Υ από τους φοιτητές, όπως παρατηρεί η 

Manuel ήδη από το 2002 (Νικητάκης και Βραχλιώτη, 2006, σ.1), σε συνδυασµό µε την Πα-

γκόσµια Οικονοµική Κρίση φαίνεται να θέτουν σοβαρά προβλήµατα που αφορούν στην επι-

βίωση και στο ρόλο των ΑΒ. 

Οι βιβλιοθήκες εξ αρχής απετέλεσαν τόπο αναζήτησης και εντοπισµού γνώσης.  Ο Πα-

γκόσµιος ιστός δηµιούργησε πολλά προβλήµατα στις βιβλιοθήκες, διότι προέκυψε νέος τόπος 

αναζήτησης, πιο προσιτός, πιο γρήγορος, πιο άµεσος.  Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τους υ-

πευθύνους των βιβλιοθηκών όχι µόνο να εστιάζουν στην ανάπτυξη της συλλογής τους (µε 

έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό), αλλά κυρίως στην πρόσβαση στην πληροφορία και στην α-

ποτελεσµατική χρήση αυτής, σε τέτοιο βαθµό, ώστε ο χρήστης της πληροφορίας να µπορεί να 

αυτοεξυπηρετείται (Νικητάκης και Βραχλιώτη, 2006, σ.2). 

Η ΚτΠΓ είναι αυτή που οδήγησε στο µετασχηµατισµό του εκπαιδευτικού έργου των βι-

βλιοθηκών και συγκεκριµένα από τη Βιβλιογραφική Εκπαίδευση (Bibliographic Instruction) 

στον Πληροφοριακό Γραµµατισµό (Information Literacy), γεγονός που απαιτεί έγκαιρη και 

έγκυρη γνώση και χρήση των νέων τεχνολογιών, από πλευράς Βιβλιοθηκονόµων. 

Βάσει των νέων δεδοµένων οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες οφείλουν να κινηθούν µε ευελι-

ξία και προοπτική, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους και να συνεχίσουν να επιτε-

λούν το έργο τους, πείθοντας το κοινό τους για τα όσα έχουν να προσφέρουν.  Θα πρέπει να 

αναπτύξουν στρατηγικές προσέγγισης και συνεργασίας µε το Εκπαιδευτικό προσωπικό, µε 

τους φοιτητές, αλλά και µε την τοπική κοινωνία.   

Αναµφισβήτητα χρειάζονται περισσότερους συµµάχους, περισσότερους πόρους, ώστε να 

µπορέσουν να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους διατηρώντας µία εικόνα υψηλού κύρους και 

προσφοράς στην Ακαδηµαϊκή και την Ευρύτερη κοινότητα, αλλά και στο πολιτισµικό γίγνε-

σθαι αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: Μέθοδοι και µέσα διδασκαλίας χτες και σήµερα 

 

 

3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία µάθησης 

 

Η διαδικασία της µάθησης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και από την πλευρά 

των χρηστών, αλλά και από την πλευρά των βιβλιοθηκονόµων-εκπαιδευτών.   

(α) Από πλευράς χρηστών  

Το κίνητρο, η δράση, η αντίληψη, η ανάδραση, η εξοικείωση µε την τεχνολογία και η τε-

χνοφοβία είναι οι κυριότεροι παράγοντες επίδρασης στη µάθηση. Συγκεκριµένα: 

Την εκπαίδευση διευκολύνει η ύπαρξη κινήτρου, π.χ. αναζήτηση πληροφοριών για µία 

ακαδηµαϊκή εργασία.  Η πρακτική εξάσκηση, αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας, προτάσσει τη µάθηση µέσα από την πράξη (δράση).  Η ανάγκη κατανόησης της ά-

σκησης καλύπτεται από την ικανότητα αντίληψης, απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας 

µάθησης.  Τέλος, οι πληροφορίες που προκύπτουν από την πρόοδο των φοιτητών κατά τη δι-

αδικασία µάθησης, λειτουργούν ως µηχανισµός ανάδρασης, όταν και εφόσον τους γνωστο-

ποιούνται (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.43). 

∆ύο ακόµη, συγγενείς παράγοντες επίδρασης της διαδικασίας της µάθησης είναι το επίπε-

δο εξοικείωσης µε την τεχνολογία, το οποίο απαιτεί την προσοχή των εκπαιδευτών, ώστε να 

αποφεύγεται η απογοήτευση από τους άπειρους, η πλήξη από τους γνωρίζοντες, αλλά και η 

τεχνοφοβία, καθώς µερικοί χρήστες δείχνουν φειδωλοί στο να χρησιµοποιήσουν τεχνολογικά 

εργαλεία έρευνας (Νικητάκης, 2007, σ.4). 

(β) Από πλευράς βιβλιοθηκονόµων-εκπαιδευτών 

Χρησιµοποιείται συνήθως η διάλεξη-εισήγηση θεµάτων που εστιάζουν στην αναφορά 

οδηγιών, στην παρουσίαση εννοιών, µεθόδων έρευνας και των συµπερασµάτων που προκύ-

πτουν.  Οι άλλες τεχνικές αποφεύγονται συχνά, διότι πολλοί εκ των βιβλιοθηκονόµων δεν 

έχουν παιδαγωγική κατάρτιση (Νικητάκης, 2007, σ.6 (ήτοι 537)), επικοινωνιακή ευχέρεια, ή 

µεταδοτικότητα, ενώ άλλοι δεν είναι τεχνολογικά καταρτισµένοι.  
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3.2 Μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν 

 

Αναφερόµενοι στην περίοδο του δεύτερου µισού του 20ού αιώνα περίπου, ίσως και λίγο 

πριν, οι µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιήθηκαν, βάσει του πλήθους του κοινού που α-

πευθύνονται, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ-ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

∆ιάλεξη 

Σεµινάριο/φροντιστήριο/επίδειξη 

Ξενάγηση 
Οµαδική εκπαίδευση 

Προβολή φιλµ 

Προβολή βίντεο 

Κασέτα ήχου και προβολή διαφανειών (slides) 

Ηχητική κασέτα (συνοδευόµενη ή όχι από εικόνες) 
Απλή ακρόαση ακουστικού µέσου (κασέτα) 

Οµαδική και ατοµική 

εκπαίδευση 

Βιβλίο, έντυπος οδηγός κλπ. 

Microfiches  

Πρακτικές ασκήσεις 
Προγραµµατισµένη εκπαίδευση 

Υλικό αυτό-εκµάθησης 
Ξεναγήσεις, σηµατοδότηση κλπ. 

Ατοµική βοήθεια 

Ατοµική εκπαίδευση 

Πίνακας 2: Μέθοδοι διδασκαλίας για οµαδική ή ατοµική εκπαίδευση (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.44) 

Όσον αφορά στην ιεράρχηση για το ποια µέθοδος από τις παραπάνω ήταν η καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµων αφο-

ρά στις συνθήκες διδασκαλίας/µάθησης και επιδρά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως επί-

σης σηµαντικό ρόλο παίζει η ιδιοσυγκρασία του ατόµου.  Π.χ. ένας εσωστρεφής φοιτητής 

αισθάνεται πιο άνετα στα ατοµικά µαθήµατα εκπαίδευσης χρηστών, από ότι ένας εξωστρεφής 

φοιτητής, ο οποίος προτιµά να εκπαιδεύεται µέσα σε κοινωνικό περιβάλλον τάξης.  Άρα, 

καµµία µέθοδος δεν µπορεί να οριστεί ως η καλύτερη.  Οφείλουν, στο σύνολό τους, να λει-

τουργούν συµπληρωµατικά µεταξύ τους. 

 

 



«Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για τον Πληροφοριακό Γραµµατισµό του κοινού, 
εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.  Οι περιπτώσεις των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» Θεόφιλος Γκίνης 

 40 

3.3 Σύγχρονες µέθοδοι και µέσα διδασκαλίας 

 

Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα, µέσα από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, φαίνεται πως 

τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν έχουν αντικατασταθεί στο σύνολό τους 

από άλλα πιο σύγχρονα εργαλεία, εξαιρώντας, βεβαίως, τις εισηγήσεις-διαλέξεις, που αφο-

ρούν στον παράγοντα άνθρωπο. 

Τα οπτικοακουστικά µέσα έχουν αντικατασταθεί από τα διαδραστικά πολυµέσα.  Οι κα-

σέτες ήχου, τα φιλµς, τα slides (µικροδιαφάνειες) και οι βιντεοκασέτες θεωρούνται παρωχη-

µένα, εδώ και µία δεκαετία περίπου.  Πανίσχυρα πληροφοριακά συστήµατα πολυµέσων 

(σταθερά ή φορητά) ενσωµατώνουν, επεξεργάζονται, µεταφέρουν και προβάλουν πολλαπλές 

µορφές της πληροφορίας, ενισχύοντας ποικιλοτρόπως το εκπαιδευτικό έργο, ενώ ταυτόχρονα 

κάθε άσκηση µπορεί να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, σε πραγµατικές συνθήκες, καθώς η εν-

σύρµατη και η ασύρµατη δικτύωση των πληροφοριακών αυτών συστηµάτων επιτρέπουν ταυ-

τόχρονη πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές, τόσο από τον εισηγητή, όσο και από τους εκ-

παιδευόµενους. 

Οι σύγχρονες ΑΒ είναι, πλέον, «δισυπόστατες».  Έχουν τη φυσική τους υπόσταση, αλλά 

και την αντίστοιχη ψηφιακή, δηλαδή τους δικτυακούς τους τόπους.  Οι ανάγκες που οδήγη-

σαν σε αυτήν την κίνηση είχαν ήδη τεθεί µερικά χρόνια πριν, καθώς τα πλεονεκτήµατα είναι 

αρκετά και πολύ σηµαντικά: 

1. Προσφέρεται εκπαίδευση για τη χρήση της βιβλιοθήκης 24 ώρες το 24ωρο, επτά µέρες 

την εβδοµάδα, 365 µέρες το χρόνο. 

2. Υπάρχει ελευθερία στην επιλογή θέµατος, αλλά ακόµη πιο σηµαντικό είναι ότι ο χρήστης 

µπορεί να εργάζεται µε τους δικούς του ρυθµούς, βάσει των δυνατοτήτων του. 

3. Αποτελεί διέξοδο για εσωστρεφή άτοµα, τα οποία συνηθίζουν να εργάζονται µόνα ή δι-

στάζουν να απευθυνθούν στο προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

4. Αποδεσµεύει τους βιβλιοθηκονόµους από ερωτήσεις ρουτίνας εξασφαλίζοντας χρόνο για 

άλλες εργασίες. 

5. Εξοικειώνει βιβλιοθηκονόµους και χρήστες µε τη σύγχρονη τεχνολογία και τους επιτρέπει 

να προχωρήσουν σε πιο πολύπλοκα συστήµατα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πληροφό-

ρησης (Μορελέλη-Κακούρη, 1997, σ.114).  

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως π.χ. η είσοδος του Web 2.0, που θέλει τους 

χρήστες του ∆ιαδικτύου ενεργούς διαµορφωτές του Παγκόσµιου ιστού, µέσα από διαδραστι-

κές και ευέλικτες πλατφόρµες επικοινωνίας και παραµετροποίησης, οδήγησαν αναπόφευκτα 
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στη µετατροπή των στατικών δικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) σε δυναµικές Πύλες (Γκίνης 

και Φραγκιαδάκη, 2008, σσ.6-7). 

Όλα αυτά προκάλεσαν µία σειρά νέων φαινοµένων, τόσο στο χώρο των ΑΒ και των ιδρυ-

µάτων τους, όσο και εκτός αυτών, βασιζόµενα στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-

learning).  Κάπως έτσι εµφανίστηκαν και τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης (VLEs).  Πρό-

κειται για «υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε διαδικασίες online µάθη-

σης, παρέχονται µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (WWW) και αφορούν είτε στους φοιτητές, που 

φοιτούν στο φυσικό χώρο του πανεπιστηµίου, είτε στους εξ αποστάσεως φοιτητές.» (Σίτας, 

2006, σ.55). 

 

 

3.3.1 Στο χώρο της βιβλιοθήκης 

 

Ο Μιχάλης Νικητάκης (2007) επισηµαίνει πως η ύπαρξη ειδικά διαµορφωµένου χώρου, 

µε εξοπλισµό ικανό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των µαθηµάτων Πληροφοριακής Παι-

δείας, λειτουργεί επικουρικά στην εξοικείωση των χρηστών µε το χώρο της βιβλιοθήκης (Νι-

κητάκης, 2007, σ.1). 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι εισηγήσεις – διαλέξεις σε οµάδες κοινού αποτελούν σταθε-

ρή µέθοδο, η οποία χρησιµοποιείται για την Εκπαίδευση χρηστών, είτε στο αρχικό στάδιο 

γνωριµίας τους µε το χώρο και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, είτε στην εξοικείωση µε τα 

υπάρχοντα εργαλεία έρευνας, για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των προκυπτουσών 

πληροφοριών.  Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτής ή οι εκπαιδευτές, ενισχυόµενοι από τα µέσα 

που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία, επικοινωνούν µε τους χρήστες τους διαµέσου: 

• Οµαδικών περιηγήσεων-ξεναγήσεων στο χώρο και στα γραφεία των ΑΒ και ενηµερώσε-

ων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, συνοδευόµενες από τη διανοµή ενηµερωτικών εντύ-

πων (Library Orientation). 

• ∆ιαλέξεων, πλαισιωµένων από µοντέρνες οπτικοακουστικές παρουσιάσεις, από online 

περιηγήσεις σε δικτυακούς τόπους, που έχουν σχέση µε την Πύλη της Βιβλιοθήκης και τα 

εργαλεία της.  Συνήθως δεν είναι µεγάλης διάρκειας (µέχρι 20 λεπτά) και είναι διαρθρω-

µένες σε τρεις ενότητες (εισαγωγή, κυρίως µέρος, επίλογο).  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσ-

δίδουν οι τεχνικές ερωτήσεων-απαντήσεων, ή καταιγισµού ιδεών από τους φοιτητές, διότι 

προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού (Νικητάκης, 2007, σσ.6-7). 

• Οµαδικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων, εργαστηριακού τύπου (workgroups), σε αίθουσες 

µε κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό (Νικητάκης, 2007, σ.5).  Στο χώρο αυτόν µπορεί να 
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πραγµατοποιηθεί η επίδειξη των πληροφοριακών εργαλείων π.χ. του OPAC, που θα προ-

καλέσει τους φοιτητές να επαναλάβουν όσα τους δίδαξε ο εισηγητής,  

• Ατοµικών µαθηµάτων και βοηθητικών ασκήσεων, κατόπιν ραντεβού. 

• Μαθηµάτων διαχείρισης βιβλιοθήκης, ενσωµατωµένων σε προγράµµατα σπουδών ορι-

σµένων τµηµάτων-σχολών. 

 

 

3.3.2 Σε αποµακρυσµένους χρήστες µέσω τεχνολογιών του Παγκόσµιου Ιστού 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε ΑΒ χαρακτηρίζεται και από την ψηφιακή της παρουσία-

υπόσταση.  Μέσα από την Πύλη της π.χ., ενηµερώνει την Παγκόσµια Κοινότητα (ακαδηµαϊ-

κή και µη) για την παρουσία της, για τους σκοπούς και στόχους της, για το ιστορικό της, για 

το ρόλο που επιτελεί σήµερα, για τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

Οι ΑΒ, είτε ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, που αναπτύσσουν ή υιοθετούν τα α-

καδηµαϊκά ιδρύµατα, τα οποία υποστηρίζουν, είτε πρωτοστατούν σε αυτές, συµµετέχουν α-

ναπόφευκτα στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποδέσµευσή της από 

γεωγραφικούς περιορισµούς.  Η Veronique Hadengue (2004) απαριθµεί τα πλεονεκτήµατα 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:  

• Εύκολη πρόσβαση σε µεγάλο όγκο πληροφοριών 

• Ταυτόχρονη προσφορά ελεγχόµενων και ανοικτών πληροφοριακών πηγών από εκπαιδευ-

τικούς σε ευρύ κοινό, εµπλουτίζοντας την παιδαγωγική διαδικασία.  

• Η κύρια διαφορά µεταξύ συµβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν εντοπίζεται 

τόσο στον όγκο των διαθέσιµων πληροφοριών, όσο στην επεξεργασία των πληροφοριών, 

αλλά και στα διαφοροποιηµένα κανάλια διακίνησης και πρόσβασής τους.  

• Ικανότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης διαφορετικών και ποικίλων διεργασιών, όπως η 

αναζήτηση, η διαχείριση και η παραγωγή πληροφοριών, αλλά και της επικοινωνίας, ερ-

γασίες οι οποίες στις συµβατικές εκπαιδευτικές µεθόδους ίσως να αποτελούσαν ξεχωρι-

στές διαδικασίες.  

• Μπορεί να ανοίξει δρόµους που οδηγούν σε µεγαλύτερη ποικιλοµορφία της µαθησιακής 

διαδικασίας, µέσω της οποίας ο φοιτητής µπορεί να γίνει κυρίαρχος της παραγόµενης 

πληροφορίας (Σίτας, 2006, σ.2).  

Το µέσο που συγκροτήθηκε για να παράσχει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες είναι τα Ει-

κονικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Virtual Learning Environments (VLE)], δηλαδή λογισµικά, 
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τα οποία χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς, από τα τριτο-

βάθµια, κυρίως, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, προς όφελος των καθηγητών, των φοιτητών τους, 

αλλά και ευρύτερου κοινού (ακαδηµαϊκού και µη, καθώς είναι συνήθως προσβάσιµα σε ό-

λους).  Οι εκπαιδευτικές αυτές πλατφόρµες, ηλεκτρονικού ή ψηφιακού περιεχοµένου, βασί-

ζονται στο ∆ιαδίκτυο και το αξιοποιούν, χρησιµοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες του 

Παγκόσµιου ιστού.  Για την εγκατάστασή τους απαιτούνται ισχυροί εξυπηρετητές (servers), 

ώστε να µπορούν να φιλοξενούν µεγάλες βάσεις δεδοµένων, ήτοι αρχείο πολλών χιλιάδων 

καθηγητών και φοιτητών, διατηρώντας, µάλιστα, σύνθετες παραµετροποιήσεις για κάθε εγ-

γραφή.   

Υπάρχουν παραδείγµατα κλειστής και ανοικτής πρόσβασης σε VLE:   

(α) Κλειστή θεωρείται η πρόσβαση σε ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης, όταν για την 

εισαγωγή των χρηστών σε αυτό απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις και συνθήκες.  Π.χ. Το 

blackboard, το οποίο αφορά σε εκπαιδευτική πλατφόρµα, την οποίαν χρησιµοποιούν αρκετά 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως συµπληρωµατική προέκταση της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, απαιτείται από τα µέλη (καθηγητές και φοιτητές), για την εί-

σοδό τους, η καταχώρηση ονόµατος και κωδικού κωδικό χρήστη, αποκλείοντας το ευρύτερο 

κοινό. 

(β) Ανοικτή θεωρείται η πρόσβαση σε ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης όταν οποιοσ-

δήποτε πολίτης, ακαδηµαϊκός ή µη, µπορεί να απολαύσει ελεύθερα, µέρος ή το σύνολο του 

περιεχοµένου του, προς εκπαιδευτικό, αλλά και ευρύτερα πολιτισµικό όφελος.  Παράδειγµα 

ανοικτού VLE αποτελεί το πρόγραµµα πληροφοριακού γραµµατισµού του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. «Ωρί-

ων». 
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3.3.2.1 Το παράδειγµα του Ωρίωνα 

 

Το 2009 εισήχθη στο ∆ιαδίκτυο υπηρεσία, την οποίαν ανέπτυξε η Βιβλιοθήκη του 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ., εκµεταλλευόµενη Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια, και αποτελεί online πρό-

γραµµα πληροφοριακού γραµµατι-

σµού, υπό την ονοµασία ΩΡΙΩΝ, µε 

κύριο στόχο την εκπαίδευση των φοι-

τητών για την ορθή διαχείριση της 

πληροφορίας. 

Η πρωτοπόρος αυτή κίνηση, για τα 

δεδοµένα των Ακαδηµαϊκών Βιβλιο-

θηκών της Ελλάδας, βασίστηκε σε διε-

θνή πρότυπα, κυρίως της ACRL και 

του Ινστιτούτου Πληροφοριακού 

Γραµµατισµού της Αυστραλίας και Ν. 

Ζηλανδίας, προτάσσοντας πέντε καλο-

σχεδιασµένες ενότητες, οι οποίες έχουν 

σκοπό να προσφέρουν µία εξ αποστά-

σεως εκπαίδευση εκπόνησης ακα-

δηµαϊκών εργασιών.  Οι µέτοχοι, 

της υπηρεσίας αυτής, µπορούν µε διαδραστικές ασκήσεις να µάθουν πώς να προσδιορίζουν 

τις πληροφοριακές τους ανάγκες, πώς να αναζητούν και να ανακτούν πληροφορίες, πώς να 

τις αξιολογούν και στη συνέχεια να προχωρούν στη συγγραφή και δηµοσίευση της εργασίας 

τους µέσα από µία ορθή χρήση της πληροφορίας (Βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 2009). 

 

 

3.3.3 Τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης στην υπηρεσία ΑµεΑ 

 

Αξίζει να αναφερθεί πως τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, τα οποία πλαισιώνουν την 

έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποτελούν, ταυτοχρόνως, ουσιαστική διέξοδο για 

την υποστήριξη ατόµων µε αναπηρία, καθώς άτοµα, που παρουσιάζουν π.χ. κινητικές δυσκο-

λίες, µπορούν πλέον να συµµετάσχουν σε καινοτόµες υλοποιήσεις, εκπαιδευτικού και κατ’ 

επέκτασιν πολιτιστικού περιεχοµένου, όπως τα VLE, µέσω της χρήσης πληροφοριακών συ-

στηµάτων µε πρόσβαση στον Παγκόσµιο ιστό.   

Εικόνα 4: Online πρόγραµµα πληροφοριακού γραµµατισµού Ωρίων 

(Βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 2009). 
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Βάσει των Πρότυπων Κανόνων για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτοµα µε Αναπη-

ρία (UN Standard Rules on Equal Opportunities for Disabled People), που θεσπίστηκαν το 

1993, από τον ΟΗΕ, κατοχυρώνεται η διασφάλιση απόλαυσης ιδίων δικαιωµάτων και υπο-

χρεώσεων των ΑΜΕΑ µε τους υπόλοιπους συµπολίτες τους.  Πιο συγκεκριµένα, στη δεύτερη 

και τρίτη παράγραφο, του κανόνα 10, που αφορά στον Πολιτισµό, τα κράτη υποχρεούνται να 

εξασφαλίζουν, αφενός τη διαθεσιµότητα και προσπελασιµότητα χώρων πολιτιστικών δρα-

στηριοτήτων και υπηρεσιών και αφετέρου την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας µε σκοπό 

την προσβασιµότητα στους χώρους και στις υπηρεσίες αυτές (Πικοπούλου-Τσολάκη και Γλύ-

τση, 2002, σ.219). 

 

 

3.4 Σύγχρονες τάσεις επικοινωνίας και εκπαίδευσης 

 

3.4.1 Ψηφιακό υλικό, ψηφιακές συλλογές, ψηφιακές βιβλιοθήκες 

 

Ο John V. Lombardi, σε άρθρο του µε τίτλο “Academic Libraries in a Digital Age”, ήδη 

από το 2000, αποδίδει κύρια προτεραιότητα στη στήριξη των χρηστών, όσον αφορά στον ε-

ντοπισµό πληροφοριών, µέσα στο χάος της ψηφιακής εποχής, ενώ σε δεύτερη θέση τοποθετεί 

την ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων της συλλογής, παραπέµποντας, εµµέσως πλην σαφώς, στις 

ψηφιακές συλλογές των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, η υπόσταση των οποίων αναπτύσσεται 

συνεχώς, κυρίως µέσα από τα ιδρυµατικά καταθετήρια, αλλά και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.  

Στο ίδιο κείµενο αναφέρει πως οι ΑΒ θα πρέπει να ανακατασκευάσουν τον εαυτό τους σε ένα 

είδος ακαδηµαϊκού Yahoo, ή διανοούµενου Google, ειδάλλως θα µείνουν εκτός πραγµατικό-

τητας. 

Η παραπάνω θέση υποδηλώνει την ανάγκη εξοικείωσης, τόσο των ΑΒ, όσο και των φοι-

τητών, µε κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία τέτοια, ώστε να υπάρχει άµεση, συ-

νεχής και ταχεία συνεργασία µεταξύ των. 

 

 

3.4.2 Κινητός ιστός και κινητή εκπαίδευση, εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

 

Κινητός Ιστός (mobile Web) ορίζεται ως «ο Παγκόσµιος ιστός του οποίου η πρόσβαση 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση φορητών συσκευών, απαριθµώντας από ένα απλό κινητό τη-
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λέφωνο µέχρι ένα iPod αφής».  Είναι τόσο διαδεδοµένος τα τελευταία χρόνια, που το 39% 

των Αµερικανών, χρησιµοποιούν τις φορητές συσκευές τους για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, 

ενώ 40 εκατοµµύρια ενεργοί χρήστες από διάφορα κοινωνικά-δηµογραφικά στρώµατα φαίνε-

ται να συµφωνούν, εν τοις πράγµασι, ότι η «κινητή συνδεσιµότητα αποτελεί το νέο πυρήνα 

της high-tech πραγµατικότητας» (Seeholzer και Salem, 2011, σσ.9-10). 

Από το συσχετισµό ψηφιακού περιεχοµένου των βιβλιοθηκών, των εικονικών περιβαλλό-

ντων µάθησης, των ασύρµατων ζεύξεων (Wi-Fi), των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (GPRS) 

και της τεχνολογίας φορητών συσκευών τύπου smartphones, PDA, laptops, netbooks κλπ., 

προέκυψε ο όρος Κινητή Εκπαίδευση (mobile learning), που αποσκοπεί στην ενίσχυση και 

επέκταση της διδασκαλίας και της µάθησης και αποτελεί κοµµάτι και εξέλιξη της ηλεκτρονι-

κής εκπαίδευσης (e-learning) (Κλούρα, 2011, σ.12). 

Χαρακτηριστικά της κινητής εκπαίδευσης είναι (Loomba και Loomba, 2009, σ.55): 

• Πρωτοβουλία  για πρόσκτηση γνώσης 

• Φορητό/κινητό περιβάλλον µάθησης 

• ∆ιαδραστικότητα κατά τη διαδικασίας µάθησης 

• Ενσωµάτωση εκπαιδευτικού περιεχοµένου 

• Άµεση και επείγουσα ανάγκη για µάθηση 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µία σχετικά πρόσφατη µελέτη των Jamie Seeholzer και 

Joseph A. Salem (2011), αναφορικά µε τις κινητές υπηρεσίες, που µπορούν να αναπτύξουν οι 

ΑΒ.  Επειδή, αφενός οι δυνατότητες των φορητών συσκευών είναι σχετικά περιορισµένες, 

όσον αφορά σε θέµατα αποθήκευσης µεγάλου όγκου πληροφοριών, αλλά και «βαριών» δι-

κτυακών τόπων, αφετέρου οι ακαδηµαϊκές Πύλες έχουν αρκετό υλικό, οι ερευνητές σκέφτη-

καν να εστιάσουν σε χρήστες-φοιτητές, που παρουσίαζαν µία αυξηµένη εξοικείωση µε τις 

φορητές συσκευές, ώστε από κοινού να αποφασίσουν για το ποια στοιχεία από τη βιβλιοθήκη 

θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στη mobile Web homepage της Βιβλιοθήκης (Seeholzer 

και Salem, 2011, σ.9).  Τα συµπεράσµατα από την έρευνα αυτήν ήταν ενθαρρυντικά και για 

τις δύο πλευρές (ΑΒ και φοιτητές), σηµειώνοντας θετική εξέλιξη στη µεταξύ τους σχέση. Αυ-

τά που ζήτησαν οι συµµετάσχοντες φοιτητές ήταν να ενηµερώνονται µέσω γραπτών µηνυµά-

των για τους λογαριασµούς τους από τη βιβλιοθήκη, για τις ερευνητικές συναντήσεις (αφορά 

στην Εκπαίδευση χρηστών) και για τη διαχείριση των αναθέσεων εργασιών.  Επίσης, ζήτη-

σαν κανάλια επικοινωνίας µε το προσωπικό της βιβλιοθήκης για να µπορούν να θέτουν διά-

φορες ερωτήσεις, ενώ πρότειναν τη δηµιουργία πληροφοριακής υπηρεσίας που θα απαντά 
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άµεσα σε πληροφοριακά ερωτήµατα, υπό τη µορφή γραπτών µηνυµάτων (Seeholzer και Sa-

lem, 2011, σ.20).  

Από την παραπάνω πρωτοβουλία, επιβε-

βαιώνεται η ανάγκη συνεργασίας όλων των 

εµπλεκοµένων µερών (καθηγητών, βιβλιοθη-

κονόµων, φοιτητών) για το σχεδιασµό των 

υπηρεσιών των βιβλιοθηκών και αποτελεί θε-

τική συνταγή, προτεινόµενη δεκαετίες πριν, 

όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην εικόνα 5.  

Εκείνο όµως που δεν πρέπει να παραληφθεί είναι ότι, τόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

όσο και η κινητή, αποτελούν χρήσιµο εργαλείο για τους χρήστες µε προσωρινή ή µόνιµη α-

ναπηρία (ΑµεΑ), καθώς τόσο το χαµηλό κόστος (πλέον) των φορητών συσκευών, όσο και το 

ασήµαντο βάρος τους, επιτρέπουν τη συχνή χρήση τους (Κλούρα, 2011, σ.16).  Γλαφυρό πα-

ράδειγµα είναι τα ηχητικά βιβλία (audio books), τα οποία επιτρέπουν σε άτοµα µε προβλήµα-

τα όρασης ή σε χρήστες µε δυσκολίες αναγνωσιµότητας, να ακούσουν ένα βιβλίο, αντί να το 

διαβάσουν.  Τα βιβλία αυτά έχουν ηχογραφηθεί και ταυτόχρονα ψηφιοποιηθεί σε γνωστά 

πρότυπα ηχητικών αρχείων (MP3, WMA κλπ) και µπορούν να τα µεταφορτώνουν οι χρήστες 

από την Πύλη της Βιβλιοθήκης ή να τα δανείζονται εντός του φυσικού χώρου της βιβλιοθή-

κης µαζί µε κάποια συσκευή, π.χ. mp3 player.  Χρησιµοποιούµενα στην εκπαίδευση, µπο-

ρούν να εντάξουν περισσότερα άτοµα που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες στην εκ-

παιδευτική διαδικασία (Κλούρα, 2011, σσ.58-59). 

 

 

Ðñïóùðéêü ÂéâëéïèÞêçò

Áêáäçìáúêü Ðñïóùðéêü ÖïéôçôÝò
Εικόνα 5:  Η σχέση µεταξύ προσωπικού βιβλιοθήκης, 

ακαδηµαϊκού προσωπικού και φοιτητών στην Εκπαίδευ-

ση χρηστών (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.26) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: Μηχανισµοί προώθησης της υπηρεσίας εκπαί-

δευσης χρηστών 

 

Η προώθηση µίας υπηρεσίας αποτελείται από τις στρατηγικές και τις τακτικές που χρησι-

µοποιεί για να δηµιουργήσει και να διατηρήσει σχέσεις ικανοποίησης µε τους χρήστες της, 

συνεπάγοντας µία σταθερή αξία και για τις δύο πλευρές.  Αυτά τα επιτυγχάνει, αναλύοντας 

τις ανάγκες των χρηστών, σχεδιάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες τέτοιες, ώστε να συναντήσει 

τις ανάγκες αυτές, και να ενηµερώσει το κοινό  για τη διαθεσιµότητά τους.  Η Aira Lepik, σε 

εισήγησή της για την προώθηση της Εκπαίδευσης χρηστών, συστήνει πως είναι απαραίτητο 

για τον οργανισµό να µην προσπαθεί µονάχα να βρει απάντηση στο ερώτηµα «πώς» να προ-

ωθήσει το προϊόν του, αλλά και στο «γιατί» να το προωθήσει και βεβαίως να προσδιορίζει το 

κοινό του. Αντιπροτείνει ένα µοντέλο marketing των 7P, έναντι των 4P (τα τέσσερα πρώτα 

είναι κοινά), ώστε να οδηγήσουν από την προώθηση στην υπόσχεση (Lepik, 2008): 

Product (Προϊόν ή Υπηρεσία, διάρκεια ζωής του, ή ολοκλήρωσής του κλπ.) 

Price (Τιµολόγηση διείσδυσης, ψυχολογικό κόστος) 

Place (Τόποι διάθεσης της υπηρεσίας, κανάλι επικοινωνίας, ενδιάµεσοι κλπ) 

Promotion (∆ηµόσιες Σχέσεις, εκθέσεις κλπ) 

People (Επιµόρφωση κλπ.) 

Process (αλυσίδα αξιών, µέτρηση επιτυχίας των στόχων µάρκετινγκ) 

Physical evidence (∆ιαδίκτυο/ιστοσελίδες, φυλλάδια, επαγγελµατικές κάρτες) 

Πολύ βοηθητική είναι η εικόνα 6 για την κατανόηση της ιστορίας του µάρκετινγκ στο 

χώρο των Βιβλιοθηκών και της 

Πληροφορίας, γενικά.  Έτσι, πιο 

συγκεκριµένα φαίνεται πως 

στην εκπνοή του 19
ου

 και στο 

µεγαλύτερο µέρος του 20ού 

αιώνα µεσουρανούσε η ανάγκη 

και η προσπάθεια ενηµέρωσης 

του κοινού για κάθε προϊόν που 

παρήγαγαν ή προωθούσαν εται-

ρείες, φορείς και οργανισµοί.  

Στη συνέχεια, κατά τη δεκαετία 

του 1970, επιχειρήθηκε η ενηµέρωση κοινού και από µη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίοι 

Εικόνα 6: Μάρκετινγκ Βιβλιοθήκης και Πληροφορίας (Lepik, 2008) 
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υιοθέτησαν στρατηγικές κερδοσκοπικών οργανισµών.  Κατά τη δεκαετία του 1990 πραγµα-

τοποιείται έντονη κινητικότητα, όσον αφορά στην προώθηση άυλων αγαθών, παραπέµποντας 

σε πολιτιστικές δράσεις ή υπηρεσίες (Μακρή, 2003, σ.56).  Η πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα 

θεµελιώνεται στο κεφάλαιο των κοινωνικών σχέσεων, στοχεύοντας στη δηµιουργία σχέσεων 

εµπιστοσύνης ανάµεσα σε φορείς και καταναλωτικό κοινό.  Στη σύγχρονη εποχή η ενηµέρω-

ση του κοινού και η προώθηση των αγαθών πραγµατοποιείται µε τη χρήση τεχνολογιών του 

∆ιαδικτύου και µε εφαρµογές που παρέχει ο Παγκόσµιος ιστός. 

Σε προηγούµενη ενότητα, άλλωστε, αναφέρθηκε πως οι ΑΒ έχουν δύο υποστάσεις: τη 

φυσική και την ψηφιακή, άρα οι µηχανισµοί προώθησης της υπηρεσίας Εκπαίδευσης χρη-

στών θα πρέπει να εστιάσουν και στις δύο, αλλά κυρίως στη δεύτερη πλέον, όπως άλλωστε 

φαίνεται καθαρά στην εικόνα 6.. 

 

 

4.1 Προώθηση της υπηρεσίας στο χώρο του Ιδρύµατος 

 

Κάθε ΑΒ ως αυτοτελής, σχεδόν, οργανισµός χρησιµοποιεί τεχνικές µάρκετινγκ για να 

προσελκύσει το κοινό.  ∆εν αποτελεί, βεβαίως, αντικείµενο της εργασίας αυτής το γενικό θε-

ωρητικό υπόβαθρο τεχνικών marketing, αλλά ούτε και οι µηχανισµοί προώθησης όλων των 

υπηρεσιών.  Θα αναφερθούν, συνοπτικά, προβληµατισµοί και πρακτικές που ακολουθήθηκαν 

σε διάφορες ΑΒ, αναφορικά µε την Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών. 

Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ΑΒ αποτελούν οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα.  Στοχεύουν σε µία επικοινωνία µε τα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, µέλη που 

αποτελούνται από Καθηγητές (όλων των βαθµίδων), φοιτητές (προπτυχιακούς και µεταπτυχι-

ακούς) και λοιπό προσωπικό (π.χ. ∆ιοικητικό). 

Οι κλασικές µέθοδοι προσέγγισης αυτού του κοινού, ώστε να γίνουν µέτοχοι της υπηρε-

σίας Εκπαίδευσης χρηστών, είναι: 

(α) Έντυπα µέσα σε θέσεις κλειδιά του ιδρύµατος, υπό τη µορφή αφισών, ή ενηµερωτι-

κών φυλλαδίων (Κοεµτζή, 2008, σ.73).  Τοποθετούνται σε ειδικούς στατήρες και βρίσκονται 

στις βιβλιοθήκες, ή σε διάφορα άλλα µέρη  π.χ. χώρους αναµονής (γραµµατειών, γραφείων 

καθηγητών κλπ). 

(β) Εποπτικά µέσα: γιγαντοοθόνες που εναλλάσσουν ενηµερωτικά µηνύµατα που αφο-

ρούν στο ίδρυµα, ώστε µεταξύ αυτών να προβάλλεται η υπηρεσία (LaBonte, 2010). 
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(γ) Εκδηλώσεις καλωσορίσµατος των πρωτοετών φοιτητών µε οργανώτρια τη βιβλιοθή-

κη, ή µε συµµετοχή της βιβλιοθήκης ή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας (Κοεµτζή, 2009, σ.75). 

(δ) Προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία µε προϊσταµένους σχολών και τµηµάτων ή α-

πλούς καθηγητές, µε σκοπό την ενηµέρωση για τις υπηρεσίες ή την πρόσκληση για κάποια 

εκδήλωση. 

(ε) Αποστολή έντυπων επιστολών, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις µεγάλων ιδρυµάτων, τα ο-

ποία µπορεί να έχουν παραρτήµατα σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

(στ) Ενεργή συµµετοχή σε συµβούλια διοικητικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που αφο-

ρούν στο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, ενισχύοντας έτσι τις σχέσεις µε το υπάρχον προσωπικό, αλλά 

και ενηµερώνοντας για διάφορα θέµατα που αφορούν στη Βιβλιοθήκη γενικά, αλλά και την 

υπηρεσία ειδικότερα. 

(ζ) Ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας (µέσω δηµοσιευµάτων τοπικού τύπου, ή επικοινω-

νία µε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες εκπαιδευτικές ή επαγγελµατικές οµά-

δες). 

(η) Επικοινωνία µε φορείς ΑµεΑ εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. 

 

 

4.2 Προώθηση της υπηρεσίας στον Παγκόσµιο Ιστό 

 

Ιδιαίτερη σύγχυση φαίνεται να υπάρχει κυρίως στη διεθνή, αλλά και στην Ελληνική βι-

βλιογραφία, όσον αφορά στο µέλλον των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µέσα σε µία Ψηφιακή 

Εποχή.  Αυτό φαίνεται ακόµη και από τη συµπεριφορά των φοιτητών, οι οποίοι προτιµούν να 

εντοπίζουν τις πληροφορίες που επιθυµούν σε µία online µηχανή αναζήτησης, παρά να επι-

σκέπτονται τη βιβλιοθήκη τους.  Αυτό είναι ένα τεχνολογικό θαύµα, αλλά και ταυτοχρόνως 

µια απειλή (Lombardi, 2000).  Για το λόγο αυτόν οι ΑΒ έχουν αναπτύξει  την ψηφιακή τους 

υπόσταση µέσα από το σχεδιασµό δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε κυρίαρ-

χους σκοπούς την προβολή τους, την παροχή εργαλείων εκπαίδευσης και ευρύτερης πρόσβα-

σης στις συλλογές τους, κλπ. (∆άλλας, 2003, σ.259). 
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4.2.1 ∆ικτυακοί τόποι των Βιβλιοθηκών 

 

Όλοι δικτυακοί τόποι των Βιβλιοθηκών, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν πολύ γλαφυ-

ρά το σύνολο των υπηρεσιών τους απευθυνόµενων στους χρήστες τους, µεταξύ αυτών και τα 

προγράµµατα Εκπαίδευσης Χρηστών, ή Πληροφοριακής Παιδείας8
, καθώς ανεπαρκείς δικτυ-

ακοί τόποι δίδουν την εντύπωση οργανισµού φτωχού, τόσο σε αξία, όσο και σε περιεχόµενο 

(∆άλλας, 2003, σ.269).  Στον ίδιο χώρο επιδεικνύονται τρόποι επικοινωνίας µε το προσωπικό, 

ώστε να οργανώνονται ατοµικές ή οµαδικές συναντήσεις – µαθήµατα.  Επιπλέον, όχι σπάνια, 

τίθενται ερωτηµατολόγια που αφορούν στην Πληροφοριακή Παιδεία.  Η φύση όµως των δι-

κτυακών τόπων των ΑΒ στον Παγκόσµιο Ιστό προκαλεί κάποιες εύλογες απορίες, για τις ΑΒ 

ως φορείς, αλλά και για το κοινό, προβλεπόµενο και δυνητικό: 

1
η
 απορία: ο Παγκόσµιος Ιστός από κατασκευής του δεν απευθύνεται µονάχα σε µία το-

πική κοινότητα, αλλά και έξω από αυτήν.  Ειδάλλως, οι Πύλες θα ήταν προσβάσιµες µονάχα 

από το εσωτερικό δίκτυο του ιδρύµατος. Άρα, προκύπτει το ερώτηµα: οι Πύλες και γενικά οι 

υπηρεσίες των ΑΒ που είναι προσβάσιµες διαδικτυακά απευθύνονται µονάχα σε αποµακρυ-

σµένα µέλη του ιδρύµατος, παρουσιάζουν το ίδρυµα σε οµόλογα ιδρύµατα του Εσωτερικού 

και του Εξωτερικού, ή µπορούν να απευθύνονται και σε ευρύτερο κοινό, µη ακαδηµαϊκό; 

2
η
 απορία:  Αντιστρόφως, τώρα, εφόσον η τοπική κοινωνία, ή, φίλοι της ακαδηµαϊκής 

γνώσης (παλιοί απόφοιτοι τριτοβάθµιων ιδρυµάτων και µη) έχουν πρόσβαση στην Πύλη µιας 

ΑΒ και µπορούν να απολαµβάνουν των ψηφιακών υπηρεσιών της, όπως π.χ. στο πρόγραµµα 

πληροφοριακού γραµµατισµού Ωρίων, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν περαιτέρω εκπαίδευ-

ση αν το επιθυµήσουν, π.χ. σε χώρους των ΑΒ, όπως άλλωστε επιτάσσει η ανάγκη για δια 

βίου εκπαίδευση, µία ανάγκη που φαίνεται να πλαισιώνεται από νοµικές διατάξεις, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό; 

 

 

4.2.2 Μέσα από την αποστολή συλλογικών e-mail, newsletters 

 

Οι ΑΒ έχουν τη δυνατότητα, µέσα από τα επικοινωνιακά εργαλεία που διατίθενται σε κά-

θε Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, συνεργαζόµενοι µε το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου να αναπτύσσουν 

ηλεκτρονική αλληλογραφία µε τα µέλη του ιδρύµατος ενηµερώνοντάς τα για υπηρεσίες και 

εκδηλώσεις. 
                                                

8 Ο όρος «Πληροφοριακή Παιδεία» τείνει να κερδίζει έδαφος συνεχώς, λόγω ανάγκης συµβατότητας µε τον αγ-
γλικό όρο Information Literacy. 
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Συγκεκριµένα, µέσα από την ίδια υπηρεσία µπορούν να αποστέλλονται: 

1.∆ιάφορα ενηµερωτικά σηµειώµατα, ή λειτουργίες υπενθύµισης. 

2.Εξατοµικευµένες αποστολές µηνυµάτων εστιάζοντας σε θεµατολογία που αφορά σε συ-

γκεκριµένους χρήστες (∆άλλας, 2003, σ.264). 

3.Ερωτηµατολόγια, ώστε να µεταφέρονται παρατηρήσεις, προτάσεις ή ερωτήσεις από το 

κοινό τους κλπ. 

 

 

4.2.3 ΑΒ και πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης 

 

Ως απάντηση των ΑΒ στην έλλειψη ενδιαφέροντος αρκετών φοιτητών να επικοινωνούν 

µε τη βιβλιοθήκη τους, στάθηκε ο προβληµατισµός για το αν θα βοηθούσε τις ΑΒ µία ενδε-

χόµενη παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. το facebook.  Σε αρκετά άρθρα, τα 

οποία θίγουν το θέµα αυτό, αναφέρεται ρητά, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σελί-

δες του facebook που ανήκουν σε ΑΒ, ενώ παράλληλα τα κοινωνικά δίκτυα δεν µπορούν να 

αποτελέσουν εργαλεία εκπαίδευσης, παρά µόνο µηχανισµούς επικοινωνιακής πολιτικής των 

βιβλιοθηκών, που ακόµη κι έτσι δεν προέκυψαν ουσιαστικές µεταβολές στην επισκεψιµότητα 

από τους φοιτητές.  Αντιθέτως, «σε πολλές περιπτώσεις το ποσοστό επισκεπτών, που µάλιστα 

δεν ήταν φοιτητές και άφησαν ένα feedback, υπερέβη το 80% ή 90% του συνόλου των ανα-

τροφοδοτήσεων» (Gerolimos, 2011).   

Τα παραπάνω δεδοµένα επιτρέπουν τρεις σχολιασµούς: 

1.Φαίνεται ότι υπάρχει ή µπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον επικοινωνίας εξωακαδηµαϊκού 

κοινού µε τις ΑΒ, π.χ. µε την τοπική κοινωνία και όχι µόνο. 

2.Οι ΑΒ µπορούν να κερδίσουν επικοινωνιακά φοιτητές οι οποίοι είναι εθισµένοι στην 

πλατφόρµα του facebook και ενδιαφέρονται λιγότερο για την Πύλη της βιβλιοθήκης, και  

3.Μία καλοστηµένη παρουσία ΑΒ στο facebook θα µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµο ερ-

γαλείο-σύµµαχο περιήγησης και γνωριµίας µε τη βιβλιοθήκη, τους χώρους της και τα παρε-

χόµενα εργαλεία της (Library Orientation), τόσο για τα ακαδηµαϊκά µέλη, όσο και για εξωτε-

ρικούς χρήστες. 
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4.3 Ενσωµάτωση της υπηρεσίας Εκπαίδευσης Χρηστών σε µαθήµατα 

 

Μία σκέψη, η οποία έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν από Πανεπιστήµια, κυρίως των Ηνω-

µένων Πολιτειών της Αµερικής, είναι η ένταξη µαθήµατος Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης στο 

πρόγραµµα σπουδών, επιτυγχάνοντας έτσι, έµµεσα και άµεσα, την προώθηση της υπηρεσίας, 

ως: 

1.Ειδικό µάθηµα: το οποίο αποτελεί µέρος του προγράµµατος σπουδών και µπορεί να εί-

ναι ξεχωριστό µάθηµα. ∆ιδάσκεται από βιβλιοθηκονόµους και συνήθως οδηγεί σε απόκτηση 

ακαδηµαϊκών µονάδων. 

2.Εκπαίδευση διάρκειας µίας διδακτικής περιόδου: κατά την οποίαν, αναπτύσσονται συ-

νεργασίες της βιβλιοθήκης µε κάποιους διδάσκοντες, οι οποίοι επιδιώκουν την εξοικείωση 

των φοιτητών µε τη βιβλιοθήκη.  Στην πρωτοβουλία τους αυτή αφιερώνουν ένα µάθηµα στην 

βιβλιογραφική κατάρτιση των φοιτητών για να µπορέσουν να ανταποκριθούν εν συνεχεία 

στις απαιτήσεις των εργασιών τους. 

3.Πληροφοριακή κατάρτιση µόνιµα ενσωµατωµένη σε µάθηµα: καθώς η φύση του µαθή-

µατος µπορεί να είναι τέτοια, που κάποιοι από τους στόχους του να ταυτίζονται µε τους στό-

χους της υπηρεσίας.  Από την ταύτιση αυτήν µπορεί να προκύψει µόνιµη συνεργασία και επί-

δειξη πληροφοριακής εκπαίδευσης, πάνω από µία φορά µέσα στα πλαίσια του εξαµήνου 

(Μορελέλη-Κακούρη, 1997, σ.106). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: Αξιολόγηση σε ένα πρόγραµµα Εκπαίδευσης 

 

 

5.1 Τι είναι η αξιολόγηση; 

 

Η λειτουργία της αξιολόγησης αφορά στη συλλογή πληροφοριών για τα αποτελέσµατα 

ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, γεγονός που οδηγεί στη σύγκριση των αποτελεσµάτων 

αυτών µε τις προσδοκίες και τις προθέσεις.  Πιο συγκεκριµένα, η αξιολόγηση αφορά στη 

συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών εισαγωγής δεδοµένων, σε θέµατα εκπαιδευτικού δυ-

ναµικού, τις µεταβλητές που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το τελικό προϊόν, 

που προκύπτει (Fjallbrant και Malley, 1984, σ.94). 

Η αξιολόγηση προϋποθέτει την παρατήρηση οµάδων κοινού, π.χ. κατά τη διάρκεια συµ-

µετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης.  Αν και πρόκειται για µία πο-

λύπλοκη διαδικασία, εν τούτοις παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς η παρατήρηση 

αποτελεί µέθοδο γνώσης και συλλογής χρήσιµων πληροφοριών (Ζαφειράκου, 2002, σ.197). 

Υπάρχει µία σχετική σύγχυση για το αν η λειτουργία της αξιολόγησης περιλαµβάνει και 

την κριτική των συγκεντρωθέντων στοιχείων.  Άλλοι θεωρούν ότι η αξιολόγηση περιλαµβά-

νει την κριτική, ενώ άλλοι έχουν την άποψη ότι ο ρόλος της λειτουργίας αυτής είναι, απλώς, 

να συλλέγει στοιχεία από ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιη-

θούν στον εκ νέου εκπαιδευτικό σχεδιασµό, ο οποίος θα ορίζει τη συνέχιση ή τη διακοπή ε-

νός εκπαιδευτικού προγράµµατος, ή κάποιες τροποποιήσεις, που ενδεχοµένως να χρειάζονται 

(Fjallbrant και Malley, 1984, σ.95). 

 

 

5.2 Ποιο το αντικείµενο της αξιολόγησης; 

 

Συνήθως, οι τεχνικές αξιολόγησης εστιάζουν στις υπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών α-

ναφορικά µε τις βιβλιοθήκες, τις συλλογές τους και τις υπηρεσίες τους, αλλά είναι απαραίτη-

το να φανεί κατά πόσο «η Εκπαίδευση χρηστών συντελεί θετικά στον τρόπο µε τον οποίον οι 

φοιτητές χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη» (Μορελέλη-Κακούρη, 1997, σ.112). 

Ο Miguel Angel Marzal Garcia-Quismondo, σε άρθρο του (2010) αναρωτιέται πώς µπο-

ρούν οι φοιτητές να αξιολογηθούν στα πλαίσια ενός προγράµµατος πληροφοριακού γραµµα-
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τισµού και πώς αξιολογούνται τα ίδια τα ιδρύµατα στα οποία φοιτούν οι συγκεκριµένοι φοι-

τητές;  Προτείνει τα εργαλεία για την αξιολόγηση των προγραµµάτων να είναι δισδιάστατα:  

(α) η πρώτη διάσταση να έχει σχέση µε την αξιολόγηση του ιδρύµατος, χρησιµοποιώντας 

δείκτες. 

(β) η δεύτερη διάσταση να αφορά στους φοιτητές (µε την έννοια της αποτίµησης), χρησι-

µοποιώντας διαγνωστικά ερωτηµατολόγια, στην αρχή του προγράµµατος, και ερωτηµατολό-

για επάρκειας, µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος (Marzal Garcia-Quismondo, 2010, 

σσ.31-32).  Στη δεύτερη διάσταση θα µπορούσε, σαφέστατα, να προστεθεί και το ευρύτερο 

κοινό, εφόσον τα προγράµµατα Εκπαίδευσης αποκτήσουν ένα ευρύτερο κοινωνικό προφίλ, 

βάσει των νέων τάσεων της δια βίου εκπαίδευσης, καθώς ενσωµατώνουν στο σύνολο των α-

ποδεκτών της εξεταζόµενης υπηρεσίας νέους δυνητικούς χρήστες. 

Αµφότερες οι αξιολογήσεις θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε µία συνολική αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων.  Επιπλέον, οι σύγχρονες τάσεις επιτάσσουν την πιστοποίηση ποιότητας 

ISO τέτοιων υπηρεσιών και συγκεκριµένα στα πρότυπα ISO 9001 και ISO 9002. 

 

 

5.3 Μέθοδοι αξιολόγησης 

 

Η Αξιολόγηση µπορεί να διακριθεί, βάσει των µεθόδων συλλογής και ανάλυσης των δε-

δοµένων, σε τρεις τύπους (Fjallbrant και Malley, 1984, σσ.97-99): 

(α) Ψυχοµετρική αξιολόγηση: η οποία, βασιζόµενη στην επιστήµη της ψυχολογίας, ε-

φαρµόζει διάφορα τεστ σε οµάδες, προσπαθώντας να βρει συσχετισµούς και διαφορές, δια-

τηρώντας ή αλλάζοντας κάποιες παραµέτρους. 

(β) Κοινωνιολογική αξιολόγηση: κατά την οποίαν επιχειρείται κοινωνιολογική προσέγγι-

ση (βάσει της βιοµηχανικής κοινωνιολογίας).  Χρησιµοποιούνται συνεντεύξεις και ερωτηµα-

τολόγια για να αντλήσουν πληροφορίες από την παρατηρητικότητα των συµµετασχόντων, 

στις όποιες δοµικές αλλαγές του οργανισµού. 

(γ) Αξιολόγηση ανταπόκρισης: κατά την οποίαν η πραγµατική εφαρµογή µιας καινοτοµί-

ας θεωρείται ως το πιο σηµαντικό µέρος της µελέτης.  Η έρευνα εστιάζει στην παρατήρηση 

του τι συµβαίνει στους χρήστες κατά τη συνάντησή τους µε το καινούργιο.  ∆εν εξετάζεται 

τόσο το πρόγραµµα εκπαίδευσης χρηστών, αλλά επιχειρείται η περιγραφή και η κατανόηση 

του τρόπου µε τον οποίον λειτουργεί το πρόγραµµα και πώς αυτό επιδρά στους χρήστες.   
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΟΙ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪ-

ΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Υπόβαθρο της µελέτης περίπτωσης 

 

Οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες προσπαθώντας να πλεύσουν σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµε-

νο περιβάλλον (σε περιεχόµενο και µορφή) καλούνται όχι µονάχα να διαχειριστούν τον αυ-

ξανόµενο όγκο πληροφοριών της ΚτΠΓ, αλλά ακόµη περισσότερο να εκπαιδεύσουν τους 

χρήστες τους, ώστε, οι τελευταίοι, να µάθουν από µόνοι τους να καλύπτουν τις πληροφορια-

κές τους ανάγκες. 

Οπωσδήποτε, µία τέτοια εκπαίδευση αφορά στον πληροφοριακό καταρτισµό των προπτυ-

χιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, όσο και στα πλαίσια ενδεχόµενης ακαδηµαϊκής ή επιστηµονικής σταδιοδροµίας, χωρίς 

να αποκλείονται απόφοιτοι, οι οποίοι επιθυµούν να ενηµερώνονται πάνω σε θέµατα, που ά-

πτονται του επιστηµονικού τους πεδίου (και όχι µόνο). 

Ωστόσο, όµως, αφενός η έννοια της ανοιχτής πρόσβασης, αφετέρου η δια βίου µάθηση, 

φαίνεται άτυπα µεν, ουσιαστικά δε, να ανοίγουν ορίζοντες, όχι µονάχα σε αποµακρυσµένους, 

ακαδηµαϊκούς χρήστες, αλλά και σε εξω-ακαδηµαϊκό κοινό, το οποίο µπορεί να αποκτά πρό-

σβαση σε υλικό και υπηρεσίες των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και να απολαµβάνει µερίδιο 

σε ποιοτική και αξιόπιστη, ακαδηµαϊκή και επιστηµονική πληροφόρηση. 

 

 

6.1 ∆ιεθνείς και Εθνικές τάσεις 

 

Στην ενότητα αυτή, κρίνεται σκόπιµο, να θιχτούν πτυχές τριών πρωτοβουλιών ώστε να 

γίνει ακόµη πιο κατανοητή η αναγκαιότητα πληροφοριακής κατάρτισης ακαδηµαϊκού κοινού 

και µη.  Οι δύο αφορούν σε πρωτοβουλίες φορέων της Αµερικανικής Ηπείρου, κυρίαρχης 

δύναµης στην εξέλιξη των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.  Η τρίτη αφορά στο µεγάλο κεφάλαιο 

της Ανοικτής Πρόσβασης µέσα από τη θεώρηση του ΕΚΤ. 
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6.1.1 ∆υνητικά σενάρια, στρατηγικός σχεδιασµός 

 

Αν και οι ΑΒ ανήκουν διοικητικά, οικονοµικά, αλλά και ουσιαστικά στα Ακαδηµαϊκά ι-

δρύµατα, τα οποία και υπηρετούν, εν τούτοις, λειτουργικά και σε παγκόσµιο επίπεδο, έχουν 

εξελιχθεί σε αυτόνοµες οργανωµένες οντότητες, οι οποίες λειτουργούν σε ένα συνεχώς µετα-

βαλλόµενο περιβάλλον (Κοεµτζή, 2009, σ.51).  Κάθε οργανισµός, όµως, παρουσιάζει συγκε-

κριµένες λειτουργίες διοικητικού χαρακτήρα, όπου πρωταγωνιστεί η λειτουργία του σχεδια-

σµού, κατά την οποία ορίζονται οι σκοποί, οι στόχοι και τίθενται οι στρατηγικές, που θα ακο-

λουθηθούν, για την επίτευξη αυτών. 

Το Πανεπιστήµιο του Οχάιο, υλοποιεί µελέτη περίπτωσης αναφορικά µε τον προσδιορι-

σµό και την αξιολόγηση δυνητικών µελλοντικών σεναρίων, τον κατάλληλο γι’ αυτά στρατη-

γικό σχεδιασµό και την ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού.  Συγκεκριµένα, η µελέτη µε 

τίτλο “Futuring
9
, Strategic Planning and Shared Awareness: an Ohio University Libraries’ 

Case Study”, χαρακτηρίζει ως κρίσιµο συστατικό του στρατηγικού σχεδιασµού τη δηµιουρ-

γία κοινής-ευαισθητοποίησης του προσωπικού της βιβλιοθήκης.  Ευαισθητοποίηση για ενδε-

χόµενες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες θα µπορού-

σαν να επηρεάσουν δυνητικά το πώς οι χρήστες θα παράγουν και θα καταναλώνουν επιστη-

µονικό υλικό, τι θα ήθελαν από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και πώς θα τις χρησιµοποιή-

σουν (Staley Seaman και Theodore-Shusta, 2012, σ.1). 

Η ίδια µελέτη αποκαλύπτει ότι δυνητικά σενάρια οδήγησαν τον καθηγητή David Staley 

να συντάξει διαδραστικές ασκήσεις και να ανοίξει θέµατα συζήτησης, προσπαθώντας να βο-

ηθήσει στην κατανόηση των εξωτερικών παραγόντων, που διαµορφώνουν την κοινωνία, την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και το µέλλον των βιβλιοθηκών, γεγονός που φανερώνει τη σχέση 

µεταξύ τους (Staley Seaman και Theodore-Shusta, 2012, σ.1).  Υπογραµµίζεται δε ότι δίχως 

την κοινή-ευαισθητοποίηση απέναντι στις ευρύτερες εξωτερικές τάσεις, τα αποτελέσµατα του 

στρατηγικού σχεδιασµού θα περιορίζονται απλά στον επαναπροσδιορισµό εσωτερικών διαδι-

κασιών της βιβλιοθήκης και δε θα αναδεικνύουν δυνητικές στρατηγικές µεταβολές υπηρε-

σιών προς το ευρύτερο κοινό (Staley Seaman και Theodore-Shusta, 2012, σ.1).  

Η έρευνα αυτή δεν ήταν πρωτότυπη.  Βασίστηκε σε προβληµατισµούς που έθεσε η Ένω-

ση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL), η οποία, το 2010, συνέταξε και δη-

                                                

9  "Futuring» ορίζεται ως «πράξη, τέχνη, επιστήµη ή ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση πιθανών µελλο-

ντικών γεγονότων." Για τον ορισµό αυτό το γλωσσάρι προσθέτει επίσης: «Futuring είναι ένας πολύ ευρύς όρος 
και µπορεί να χρησιµοποιείται σε οµιλίες που διαπραγµατεύονται το µέλλον και αφορούν υποθέσεις επαγγελµα-

τικές και προσωπικές. Άλλοι σχετικοί όροι είναι: future research, futuristics, futurics, futurology, prognostics 

κ.λ.π. (Alkon, 2005). 
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µοσίευσε 26 πιθανά, µελλοντικά σενάρια, που περιέγραφαν ενδεχόµενες µεταβολές σε τοµείς 

τεχνολογίας, εκπαίδευσης, επικοινωνίας ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και της κοινωνίας των πο-

λιτών, που θα µπορούσαν να συµβούν τα επόµενα 15 χρόνια.   

Τα σενάρια αυτά διαπραγµατεύονται θέµατα που αφορούν «στην ακαδηµαϊκή κουλτούρα, 

σε δηµογραφικά θέµατα, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη χρηµατοδότηση, στην παγκο-

σµιοποίηση, στην υποδοµή των βιβλιοθηκών, στο πολιτικό κλίµα, στην εκδοτική βιοµηχανία, 

στις κοινωνικές αξίες, στους φοιτητές, στη µάθηση και στην τεχνολογία» (Staley και Malen-

fant, 2010, σ.3).  

Σκοπός αυτής της ιδέας ήταν η ενίσχυση και η επίδειξη της αξίας και του έργου των ΑΒ 

στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα, η οποία µε τη σειρά της θα µπορέσει να επηρεάσει καταλλή-

λως – και το σηµαντικότερο εγκαίρως - µηχανισµούς λήψης αποφάσεων, αλλά και να προ-

σελκύσει χρηµατοδότες. 

Τα ενδεχόµενα µελλοντικά σενάρια που τέθηκαν, πολύ συνοπτικά, είναι τα εξής: 

1.∆ίπλωµα πανεπιστηµίου για κάθε πολίτη 14.Μακροζωΐα ως νέα αξία 

2.Ακαδηµαϊκή Εξειδίκευση µέσω δικτύωσης 15.Νέα τάξη πρωτοετών 

3.Ακτιβιστές ηλικιωµένοι συνεχίζουν να εργάζο-

νται 
16.Χρήµα και αλλαγή του κόσµου 

4.Αρχεία διαθέσιµα σε κάθε ζήτηση 17.Μείωση ανάγκης για αναζήτηση 

5.Κατάργηση του µονοπωλίου των βιβλίων 18.∆ίχως αντικείµενο εργασίας 
6.Γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ ακαδηµαϊκών 

και επαγγελµατιών 

19.Ξεπερασµένη πανεπιστηµιούπολη (α-

ντικατάσταση από online υπηρεσίες) 
7.Η κοινότητα πάνω από τον καταναλωτισµό 20.Αναγέννηση (σχέση µε την κοινωνία) 

8.∆ηµιουργική επιστράτευση 21.Άµεσες, εικονικές συναντήσεις 
9.Σχεδιασµός για την αναπηρία 22.Γελοιοποίηση των πηγών γνώσης & 

µάθησης 
10.Ο κάθε ένας «µη παραδοσιακός» φοιτητής 23.Κατάργηση της µονιµότητας των βιβλι-

οθηκονόµων, λόγω της απαξίωσης του ρό-

λου τους στην εκπαίδευση 

11.Νέα περιβάλλοντα µάθησης µε µεγάλες οθό-

νες και κάµερες 
24.Ενίσχυση των οπτικοακουστικών µέσων 

ως παραγόντων µάθησης από µικρή κιόλας 
ηλικία. 

12.Αύξηση απειλής κυβερνο-πολέµου, κυβερνο-

εγκλήµατος και κυβερνο-τροµοκρατίας 
25.Ιδιωτικοποίηση και κατά παραγγελία 

εκπαίδευση, ανταγωνισµός και κανόνες 
εµπορίου στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. 

13.Κιναισθητική ευχέρεια 26.Μάθηση µέσα και από άλλες αισθήσεις. 
Για κάθε σενάριο συστάθηκε γραφική παράσταση µε δύο άξονες: 

(α) Πιθανότητα εµφάνισής του και  

(β) Βαθµός επίδρασης - σε περίπτωση εµφάνισης - στην εκπαίδευση, στην κοινωνία, στο 

ρόλο και το έργο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Staley και Malenfant, 2010, σσ.8-20). 
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Εικόνα 7: Γραφική παράσταση πιθανοτήτων και επιδράσεων των ενδεχόµενων σεναρίων του µέλλοντος σε βά-

θος χρόνου 15 ετών (Staley και Malenfant, 2010, σ.3). 

Για την κατανόηση της γραφικής παράστασης, στην εικόνα 4, θα πρέπει να ληφθούν σο-

βαρά υπόψη τα εξής: 

(α) Τα νούµερα που εµφανίζονται αντιστοιχούν στα σενάρια που προαναφέρθηκαν. 

(β) Το µέγεθος της γραµµατοσειράς των αριθµών δείχνει τη συντοµία εµφάνισης των σε-

ναρίων, δηλαδή τα σενάρια µε µικρά γράµµατα θα εµφανιστούν µακροπρόθεσµα, ενώ αυτά 

µε τη µεγάλη γραµµατοσειρά είναι το πιθανότερο να εµφανιστούν πολύ σύντοµα. 

(γ) Το χρώµα των σεναρίων είναι είτε πράσινο, είτε κόκκινο, υποδηλώνοντας ευκαιρία ή 

απειλή, αντίστοιχα. 

(δ) Τα σενάρια που τοποθετούνται στο πάνω και δεξιό τεταρτηµόριο παρουσιάζουν την 

υψηλότερη πιθανότητα να εµφανιστούν και ταυτοχρόνως θα ασκήσουν τη µεγαλύτερη επί-
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δραση.  Ακριβώς το αντίστροφο θα συµβεί για τα σενάρια που βρίσκονται στο κάτω και αρι-

στερό τεταρτηµόριο. 

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, για µια ακόµη φορά η ρύση του Ιπποκράτη του Κώου (460-370 

π.Χ.) «Κάλλιον το προλαµβάνειν παρά το θεραπεύειν».  Κάθε βιβλιοθήκη µπορεί να θέτει  

δικά της δυνητικά σενάρια, τα οποία διαφαίνονται ήδη από τις τρέχουσες τάσεις.  Σενάρια 

που βοηθούν στη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την 

επιβίωση και την ορθή λειτουργία των ΑΒ, απέναντι στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα, αλλά και 

στο ευρύτερο κοινό, χάριν των ιδρυµάτων των οποίων και υποστηρίζουν. 

 

 

6.1.2 Ο ρόλος των ΑΒ στην επικοινωνία Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων µε το Κοινό 

 

6.1.2.1 Η περίπτωση του MIT 

∆ηµοσιεύµατα από το 2011 και µέχρι την περίοδο συγγραφής της εργασίας αυτής, κάνουν 

λόγο για τα προγράµµατα σπουδών που έχουν ξεκινήσει να παραδίδονται, από το MIT δω-

ρεάν, σε αποµακρυσµένους χρήστες.  Το γεγονός αυτό είναι πρωτόγνωρο, αλλά και απρόσµε-

νο συνάµα, καθώς οι φοιτητές του πληρώνουν χιλιάδες δολάρια στο ΜΙΤ για τις σπουδές 

τους (Σεφερλή, 2012).  

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης ονόµασε τη νέα σειρά µαθηµάτων MITx 

(Πρατικάκης, 2012) και ήδη, από το Μάρτιο του 2012, ξεκινά πρόγραµµα σπουδών µε θέµα 

«Κυκλώµατα και Ηλεκτρονική», το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του ιδίου έτους. 

Ο επίσηµος δικτυακός τόπος του Ιδρύµατος κάνει λόγο για κύκλους µαθηµάτων, οι οποίοι 

θα προσφέρονται, δωρεάν, σε εικονική κοινότητα µαθητών, σε όλον τον κόσµο (MITx, 2012) 

Μια τέτοια κίνηση του διάσηµου αυτού ακαδηµαϊκού ιδρύµατος δεν µπορεί παρά να υπο-

στηρίζεται αναλόγως από τη βιβλιοθήκη του.  Το πώς όµως γίνεται αυτό αποκαλύπτεται από 

προσωπική επικοινωνία, µέσω e-mail, µε εκπρόσωπο Βιβλιοθηκονόµο του ΜΙΤ στον τοµέα 

της Μουσικής, κ. Peter Munstedt, o οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: “The MIT Libraries 

provide tutorials about various library topics.  These are available from the MIT Libraries 

website: http://libguides.mit.edu/video” (Munstedt, 2012).  ∆ηλαδή, η βιβλιοθήκη του MIT 

επέλεξε να υποστηρίξει τους φοιτητές του ιδρύµατος, αλλά και αποµακρυσµένους χρήστες, 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των video tutorials, τα οποία αφορούν σε οπτικοακουστικές 

ακολουθίες εικόνας και ήχου, των οποίων η ροή µπορεί να ελέγχεται διαδραστικά από τους 

χρήστες και να τους δίδει τις πληροφορίες που χρειάζονται.   
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Περαιτέρω επικοινωνία και βοήθεια µπορεί να δοθεί µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

ή τηλεφωνικά, όπως αναφέρεται στο video tutorial της αρχικής σελίδας. 

 

6.1.2.2 Η περίπτωση του Harvard 

Παρόµοια βήµατα έχει ξεκινήσει και το Πανεπιστήµιο του Harvard, καθώς πρόσφατα δη-

µοσιεύµατα αποκαλύπτουν κοινή δράση µε το MIT, υπό τη µορφή «συµµαχίας» των δύο Πα-

νεπιστηµίων, ανταγωνιστικών, κατά τα άλλα, µεταξύ τους (Sofokleousin.gr, 2012).  Η µη 

κερδοσκοπική αυτή πρωτοβουλία10
 ονοµάζεται edX και ήδη οι δηλώσεις συµµετοχής 120.000 

ατόµων, όχι µονάχα αποκαλύπτουν περίτρανα την επιθυµία των Ελλήνων για µόρφωση, αλλά 

δηµιουργείται µια δυναµική τέτοια, την οποίαν καλούνται οι ΑΒ των ιδρυµάτων αυτών να 

υποστηρίξουν βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. 

Επιπλέον, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, παράρτηµα του Harvard στο Ναύπλιο, οργα-

νώνει διάφορες δράσεις, µεταξύ των οποίων είναι και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο 

«Εισαγωγή στα ψηφιακά εργαλεία γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών 

Σπουδών», το οποίο απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, µε σκοπό να τους πα-

ρουσιάσει την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Harvard και να τους εισάγει στις σύγχρονες µεθό-

δους έρευνας και διάδοσης της γνώσης µέσα από τη χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας (Κέ-

ντρο Ελληνικών Σπουδών, 2012, παράγρ.5).  Η πρωτοβουλία αυτή αφορά καθαρά στην υπη-

ρεσία Εκπαίδευσης χρηστών του Πανεπιστηµίου, αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς επεκτείνεται όχι µονάχα σε ευρύτερο κοινό, αλλά σε κοινό µιας άλλης χώρας, προβάλ-

λοντας το Πανεπιστήµιο και προσελκύοντας νέους να σπουδάσουν σ’ αυτό.  Άρα, φαίνεται 

καθαρά η υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών σε αποµακρυσµένους χρήστες να λειτουργεί ως 

µηχανισµός προώθησης του πολιτιστικού αγαθού της εκπαίδευσης που προσφέρει ένα Αµε-

ρικάνικο Πανεπιστήµιο, όπως αυτό του Harvard. 

 

 

6.1.3 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ανοικτή Πρόσβαση 

 

6.1.3.1 Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), ιδρύθηκε το 1980, µε χρηµατοδότηση του «Προ-

γράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών», αποτελεί τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισµό 

                                                

10 Όπως χαρακτηρίζεται από τις δηµοσιογραφικές πηγές. 
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για την τεκµηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέµατα έρευνας, επιστήµης 

και τεχνολογίας (ΕΚΤ, 2008). 

Μέσα στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων λειτουργιών του ανεδείχθησαν: 

1.Η δηµιουργία και παροχή Ελληνικών βάσεων δεδοµένων, που αφορούν στην επιστήµη 

και την τεχνολογία, online 

2.Η συλλογή των Ελληνικών ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών, η συγκρότηση ειδικού Εθνικού 

Αρχείου ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών και η διάθεσή τους µέσα από εργαλεία και πλατφόρµες 

που προσφέρει ο Παγκόσµιος Ιστός 

3.Η ανάπτυξη και παροχή λογισµικού αυτοµατοποίησης λειτουργιών των Ελληνικών Βι-

βλιοθηκών, αλλά και η διασφάλιση µεταξύ τους διασύνδεσης, όπως επίσης και πρόσβασής 

τους µε τράπεζες πληροφοριών Ελληνικού και ∆ιεθνούς περιεχοµένου σε Επιστηµονικά και 

Τεχνολογικά πεδία. 

4.Η δηµιουργία ∆ικτύου Βιβλιοθηκών, η σύνταξη και συνεχής ενηµέρωση Εθνικών Συλ-

λογικών Καταλόγων. 

5.Η υποστήριξη του τµήµατος ISSN (που αφορά σε περιοδικές εκδόσεις) και ISBN (που 

αφορά στην εκδοτική παραγωγή της χώρας) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΚΤ, 

2008). 

Τις τελευταίες δεκαετίες εκµεταλλευόµενοι Ευρωπαϊκά κονδύλια των ΕΠΕΑΕΚ και συ-

νεργαζόµενοι, κυρίως Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ανέπτυξαν πρωτοπόρες δράσεις: Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη Επιστήµης και Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικά Καταθετήρια κ.λ.π. 

 

6.1.3.2 Η Πύλη OpenAccess.gr 

Εκείνο, όµως, που είναι άξιο προσοχής είναι ο νέος δικτυακός τόπος 

www.oppenaccess.gr, που υποστηρίζει το ΕΚΤ και αφορά στην Ανοικτή Πρόσβαση (της ο-

ποίας ο ορισµός δόθηκε στην εισαγωγή), µια έννοια τόσο φρέσκια, όσο και πολλά υποσχόµε-

νη.  Οι ανάγκες που οδήγησαν στη συγκρότηση του δικτυακού αυτού τόπου περιγράφονται 

γλαφυρά στη συνέχεια: 

1. Περιορισµένη πρόσβαση στην επιστηµονική παραγωγή 

2. Αργοί χρόνοι δηµοσίευσης της επιστηµονικής γνώσης. 

3. Μειωµένη επίδραση της έρευνας στην οικονοµική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής. 

4. Οι συνεχώς αυξανόµενες τιµές των επιστηµονικών συνδροµητικών περιοδικών και των 

ολιγοπωλιακών τακτικών των παραδοσιακών εκδοτικών σχηµάτων 

5. Η αύξηση της επιστηµονικής παραγωγής 
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6. Η µείωση της αγοραστικής δύναµης των βιβλιοθηκών 

7. Οι απαιτητικές ανάγκες των χρηστών 

8. Οι µειωµένες κρατικές επιχορηγήσεις 

9. Η ταχύτατη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού. 

Ποιοι όµως είναι οι αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών;  Η Πύλη «Ανοικτή Πρόσβαση: 

γνώση για όλους» ορίζει τους αποδέκτες, αλλά και τα οφέλη αυτών:  

(α) Ακαδηµαϊκοί και Ερευνητές 

(β) Ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα και βιβλιοθήκες 

(γ) Επιχειρήσεις και κερδοσκοπικούς οργανισµούς και  

(δ) Ευρύ κοινό 

Οι β και δ κατηγορίες αναφέρονται στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και στο ευρύ κοινό , 

αντίστοιχα.  Για το ευρύ κοινό, συγκεκριµένα, η Ανοικτή Πρόσβαση βοηθά (ΕΚΤ, 2010β): 

1. Καθιστώντας τα επιστηµονικά αποτελέσµατα δηµόσιο αγαθό 

2. Προωθώντας τη δηµιουργικότητα και αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσµατα 

3. Ενισχύοντας ένα διακρατικό δίκτυο συνεργασιών και επαφών 

4. Προσφέροντας στις αναπτυσσόµενες χώρες σύγχρονες και χωρίς κόστος δυνατότητες 

δηµιουργίας και πρόσβασης σε επιστηµονικό περιεχόµενο. 

 

 

6.2 Αποκλειστική χρηµατοδότηση από τα προγράµµατα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

 

Οι χρηµατοδοτήσεις των Κ.Π.Σ.
11

, που απορροφήθηκαν από τα τριτοβάθµια ιδρύµατα της 

χώρας µέσα από τα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, οδήγησαν στην ανατροπή του σκηνικού για τις ΑΒ της 

Ελλάδας, ενισχύοντάς τες µε εξειδικευµένο προσωπικό, εξοπλισµό, κτηριακές υποδοµές, για 

τον εµπλουτισµό των συλλογών τους, την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών, µε σκοπό την 

αναβάθµιση του ρόλου τους και την ουσιαστική συµβολή τους στο Ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι. 

Συγκεκριµένα, για την υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών στις εξεταζόµενες ΑΒ έχουν ση-

µειωθεί τα εξής: 

 

                                                

11 Κ.Π.Σ.: Κοινοτικό/-ά Πλαίσιο/-α Στήριξης 
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6.2.1 Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. 

 

ΕΠΕΑΕΚ Ι: Το έργο «Εκσυγχρονισµός του Συστήµατος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.», το 

οποίο ήταν µέρος του Υποπρογράµµατος 3 για την Γ΄θµια Εκπαίδευση (1994-1999) αποτέλε-

σε την απαρχή για το σχεδιασµό της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του 

Ιδρύµατος.  Η υλοποίηση του έργου χωρίστηκε σε 9 ΠΕ, εκ των οποίων η Εκπαίδευση χρη-

στών αφορούσε στο ΠΕ4 (Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ., 2012α). 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: Στα πλαίσια του ιδίου έργου, εκµεταλλευόµενη το Γ΄ ΚΠΣ (2000-2009), 

στοχεύει στην αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες τόσο για την 

«ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφόρησης της χώρας, όσο και για τη στροφή της εκπαι-

δευτικής κοινότητας προς τα έξω, χρησιµοποιώντας τις υποδοµές και την τεχνογνωσία 

των βιβλιοθηκών προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας» (Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ., 2012β).  Το 

ΠΕ6 αφορά στη δηµιουργία εκπαιδευτικών πακέτων. 

 

 

6.2.2 Βιβλιοθήκη του ΠΑ.ΜΑΚ. 

 

ΕΠΕΑΕΚ Ι: Από 1996-1999 έλαβε χώρα το έργο «Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας», κάνοντας λόγω για την ανάπτυξη της υπηρεσίας «Εκπαίδευ-

σης Χρηστών» στο Ε2.1.4 του Τεχνικού ∆ελτίου. 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: Από 15 Οκτωβρίου 2002 έως και 7 Οκτωβρίου 2004, νέα χρηµατοδότηση, 

από το ΕΤΠΑ, ενισχύει τη Βιβλιοθήκη και προχωρά στη στήριξη υπαρχουσών υπηρεσιών και 

σε δηµιουργία νέων.  Ο όρος Εκπαίδευσης χρηστών αντικαθίσταται πλέον από τον όρο 

Πληροφοριακή Παιδεία στο κείµενο περιγραφής του Έργου (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πλη-

ροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2006).   

Στο ίδιο έργο, από 1 Ιουλίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007, αναπτύσσεται η δράση 

ΠΛΟΗΓΙΣ, του 3
ου

 Κ.Π.Σ. µε στόχο τη διαµόρφωση «πληροφοριακά εγγράµµατων» ατό-

µων. Στο έργο αυτό η υπηρεσία Πληροφοριακής Παιδείας επεκτείνεται σε ΑµεΑ, ειδικά δε 

για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 
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6.2.3 Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

 

ΕΠΕΑΕΚ Ι: Την περίοδο από Οκτώβριο του 1996 έως τον Ιούνιο του 2000 στις ενέργειες 

που υλοποιήθηκαν, µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το ΕΤΠΑ, 

εντάχθηκε και η Υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών, στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού της κε-

ντρικής βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (Βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 2008). 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: Με τίτλο «Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: ένα µοντέλο που α-

νταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της για πληροφόρηση», τον Ιούλιο 2000 έως Σε-

πτέµβριο 2008, φαίνεται ξεκάθαρα η εκπαιδευτική κατεύθυνση του έργου, µε κύριο στόχο 

την παροχή online βιβλιογραφικής εκπαίδευσης χρηστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζονται τρεις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης.  Η 

βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., του ΠΑ.ΜΑΚ. και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  Η προσέγγιση βασίζεται σε δευ-

τερογενείς πηγές, οι οποίες εντοπίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και στις δικτυακές Πύ-

λες τους, αλλά και σε πρωτογενείς πηγές οι οποίες είχαν δύο κύριους άξονες: 

(α) Ο µεν πρώτος αφορά σε προσωπική δοµηµένη συνέντευξη στους υπευθύνους των βι-

βλιοθηκών που εξετάζονται.  Η δοµή της συνέντευξης παρουσιάζει τις εξής υποενότητες: 

Εισαγωγικά – Ιστορικά: πότε ξεκίνησε η υπηρεσία, πώς και γιατί; 

Σχεδιασµός: ακολουθήθηκαν κάποια διεθνή πρότυπα κλπ.; 

Υλοποίηση: µέσα από ποιες ενέργειες έλαβε χώρα η υπηρεσία; 

Έλεγχος-Αξιολόγηση: ποια τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες αυτές; 

Προοπτικές: ποιο είναι το µέλλον της υπηρεσίας (ρόλος, συµβολή κλπ) 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει από την αρχή να σηµειωθεί πως ειδικά για τη βιβλιοθήκη του 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ. χρησιµοποιείται ως άντληση πληροφορικών και η προσωπική παρατήρηση12
.  Ε-

πιπλέον, για την ίδια βιβλιοθήκη πραγµατοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις, σε δύο υπευθύνους 

αντίστοιχα, για λόγους που θα αναπτυχθούν σε επόµενη ενότητα. 

Η προσωπική συνέντευξη προτιµήθηκε διότι δίδεται η δυνατότητα προσαρµογής των ε-

ρωτηµάτων και περαιτέρω διευκρίνισής τους, σε περίπτωση ασαφούς διατύπωσης. Βέβαια, 

ενέχει τον κίνδυνο σε περιορισµό των ερωτώµενων σε «κοινωνικά (ή υπηρεσιακά) αποδε-

κτές» απαντήσεις (Σταθακόπουλος, 1997, σ.84). 

(β) Ο δε δεύτερος άξονας αφορά σε ερωτηµατολόγιο µεικτού τύπου, δηλαδή το µεγαλύ-

τερο µέρος του αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις 

υπάρχουν πεδία ανοικτού τύπου, για να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους επιθυµούν να εκ-

φράσουν άποψη, που θα βοηθούσε στην κατανόηση της στάσης, της συµπεριφοράς και της 

άποψης του ερωτώµενου.  Το ερωτηµατολόγιο αυτό τέθηκε σε online φόρµα (Γκίνης, Θ., 

2012), και τα αποτελέσµατα συγκεντρώθηκαν βάσει των εργαλείων που διατίθενται από τη 

google.   

Τόσο το γενικό πλάνο της δοµηµένης συνέντευξης, όσο και το ερωτηµατολόγιο βρίσκο-

νται στο Παράρτηµα του πονήµατος. 
                                                

12 Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο συντάσσων την εργασία αυτήν, εργάστηκε στη βιβλιοθήκη επί 3 χρόνια 

(από τις αρχές Ιουνίου, του 2006 έως και τα τέλη Μαΐου, του 2009) σε πρόγραµµα που αφορούσε στον εκσυγ-

χρονισµό της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).  Η παρατήρηση, αν και ήταν άµεση και έµµεση, εν 
τούτοις  δεν απαλλάσσεται του κινδύνου της υποκειµενικότητας του παρατηρητή (Τσιπλιτάρης και Μπαµπάλης, 
2006, σσ.63-65). 
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7.1 Απαντήσεις των συνεντεύξεων των υπευθύνων των Βιβλιοθηκών 

 

Για τις συνεντεύξεις προηγήθηκε η αποστολή του γενικού πλάνου, µέσω e-mail, στους 

αρµόδιους φορείς και στη συνέχεια ορίστηκαν οι ηµεροµηνίες και ώρες των συναντήσεων.  

Και στις τέσσερις περιπτώσεις οι συναντήσεις ορίστηκαν την επόµενη εβδοµάδα της αρχικής 

επικοινωνίας και αυτό διότι οι συνάδελφοι είχαν ήδη βεβαρυµµένο πρόγραµµα, γεγονός ι-

διαίτερα θετικό για την πορεία και την αναγνώριση της υπηρεσίας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία δεν είναι και η µοναδική 

απασχόληση των υπευθύνων και στις τρεις βιβλιοθήκες, γεγονός που καταδεικνύει ότι στις 

ΑΒ υπάρχει σχετική έλλειψη προσωπικού, ενώ το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό κλίµα της 

κρίσης δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη και την ψυχολογία των ερωτώµενων. 

Άραγε, µία τέτοια περιρρέουσα ατµόσφαιρα είναι ανασταλτική για τις προοπτικές µιας 

ΑΒ ή αποτελεί πρόκληση και αφορµή ενεργοποίησης καινοτόµων στρατηγικών; 

 

 

7.1.1 Η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. 

 

7.1.1.1 Εισαγωγικά - Ιστορικά 

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (http://www.lib.auth.gr/) ιδρύθηκε στις 11 Ιουλίου 1927, για να 

καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες ενός από τα µεγαλύτερα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Ελ-

λάδας.  Η συλλογή και οι υπηρεσίες της, σήµερα, δε στεγάζονται µονάχα σε ένα χώρο, αλλά 

είναι µοιρασµένη σε διάφορα παραρτήµατα, τα οποία βρίσκονται διασκορπισµένα εντός της 

Πανεπιστηµιούπολης και έξω αυτής, όπως π.χ. οι βιβλιοθήκες των τµηµάτων ∆ηµοσιογραφί-

ας και Θεάτρου, που στεγάζονται σε οικοδοµικά συγκροτήµατα, επί της κεντρικής οδού Ε-

γνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.   

Οι βιβλιοθηκονόµοι που εργάζονται σε αυτά τα παραρτήµατα ίσως να διατελούν µεταξύ 

άλλων και στοιχεία της υπηρεσίας εκπαίδευσης χρηστών, αλλά σε προσωπικό επίπεδο µε ε-

ξατοµικευµένους χρήστες.  Όµως, την κύρια ευθύνη, για την υπηρεσία αυτήν, έχουν δύο βι-

βλιοθηκονόµοι και συγκεκριµένα η κ. Εµµανουηλίδου Ευφροσύνη και η κ. Αλεξανδρίδου 

Σοφία, οι οποίες δέχτηκαν µε ιδιαίτερη χαρά να παραχωρήσουν πρώτες τη συνέντευξη αυτή. 

Η παρουσία τους στη Βιβλιοθήκη του ιδρύµατος συµπίπτει χρονικά µε τη χρηµατοδότηση 

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ13
.  Άρα, η εµπειρία τους και οι γνώσεις τους είναι πλούσιες, καθώς έχουν 

                                                

13 Βλέπε υποενότητες 6.2 και 6.2.1 
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αρκετά χρόνια που ανέλαβαν, σε συνεργασία πάντα µε την προϊστάµενη αρχή, την οργάνωση 

και διεκπεραίωση της υπηρεσίας Εκπαίδευσης χρηστών.  Η υπηρεσία είχε ήδη συσταθεί από 

παλαιότερους συναδέρφους. 

 

7.1.1.2 Σχεδιασµός πολιτικής 

Ο σχεδιασµός της πολιτικής της υπηρεσίας καθώς και οι προκαταρκτικές ενέργειες είχαν 

πραγµατοποιηθεί πριν αναλάβουν την υπηρεσία οι ερωτηθείσες βιβλιοθηκονόµοι και για το 

λόγο αυτό δεν έχουν ιδία πείρα για τα αρχικά στάδια της υπηρεσίας.  Γνωρίζουν όµως και 

κατέθεσαν πως από το Νοέµβριο του 1999 έως και το Μάιο του 2000, πραγµατοποιήθηκαν 

36 πιλοτικά σεµινάρια εκπαίδευσης χρηστών, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 300 άτο-

µα14
.  Αναλυτικά στοιχεία αυτής της δράσης παρουσιάστηκαν στο 9

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.  

Έκτοτε, όµως, οι τεχνολογικές αλλαγές έφεραν αρκετές καινούργιες προκλήσεις και αλ-

λαγές, καθώς η πληροφοριακή έρευνα σήµερα δε γίνεται, δίχως Η/Υ συνδεδεµένο στο ∆ιαδί-

κτυο και πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων και άλλες πληροφοριακές πηγές, που είναι προ-

σβάσιµες µέσα από στατικές IP15
 διευθύνσεις Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. 

Επιπλέον υπάρχουν συγκεκριµένες βάσεις δεδοµένων µε συγκεκριµένα εργαλεία και προ-

ϋποθέσεις έρευνας, τα οποία καλούνται οι εκπαιδεύτριες να διδάξουν σε οµάδες χρηστών. 

 

7.1.1.3 Υλοποίηση 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, αρχικά πραγµατοποιήθηκαν πιλοτικά σεµινάρια σε σύνολο 

300 ακαδηµαϊκών µελών.  Αυτό άλλωστε επιτάσσουν τόσο η επιστηµονική µέθοδος, όσο και 

η διεθνής εµπειρία.  Τα µαθήµατα αυτά ανέλαβαν τρεις εκπαιδευτές βιβλιοθηκονόµοι. 

Στη συνέχεια υλοποιήθηκε το έργο σε πραγµατικές συνθήκες, αρχικά ενηµερώνοντας τα 

µέλη ∆ΕΠ, µέσω των προϊστάµενων αρχών τους, και στη συνέχεια η Βιβλιοθήκη στέλνει ε-

νηµερωτικά e-mail σε λίστες επαφών, που περιλαµβάνουν το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινό-

τητας του ΑΠΘ. 

                                                

14 Στους µετάσχοντες των σεµιναρίων συγκαταλέγονται ελάχιστα µέλη ∆ΕΠ, κάποιοι υποψήφιοι διδάκτορες, 
αρκετοί µεταπτυχιακοί φοιτητές, αλλά το κύριο σώµα αποτελείτο από προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τµη-

µάτων του Α.Π.Θ. (∆έρβου Τόγια Μπρούµα και Παπαδάκη, 2009, σ.46). 
15 IP= Internet Protocol. Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο ∆ιαδίκτυο λαµβάνει µία διεύθυνση IP, η οποία 

αποτελείται από τέσσερις τριψήφιους αριθµούς, µε τον κάθε τριψήφιο να παίρνει τιµές από 000-255.  Έχουν 

εξασφαλιστεί πληροφοριακές πηγές, για την πρόσβαση των οποίων οι ΑΒ πληρώνουν ακριβές συνδροµές και 
για το λόγο αυτό είναι προσβάσιµες µονάχα από δηλωµένο εύρος στατικών IP διευθύνσεων των συµβεβληµέ-
νων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. ∆εν µπορεί ο οποιοσδήποτε να συνδεθεί δωρεάν. Υπάρχουν αρκετοί περιορι-
σµοί. 
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Σε ερώτηση αν θα µπορούσε κάποιο σχήµα εθελοντών να βοηθήσουν την υπηρεσία, αξί-

ζει να αναφερθεί πως υπήρξε περίοδος που διορίστηκαν, ως εκπαιδευτές, επιστηµονικοί συ-

νεργάτες από άλλες ειδικότητες, µη βιβλιοθηκονόµοι, µε τη δικαιολογία ότι τη συγκεκριµένη 

περίοδο, αφενός δεν υπήρχαν ενδιαφερόµενοι βιβλιοθηκονόµοι για να αναλάβουν το εκπαι-

δευτικό αυτό έργο, αφετέρου οι επιστηµονικοί αυτοί συνεργάτες θεωρήθηκε ότι είχαν µεγα-

λύτερη αποδοχή από ακαδηµαϊκά µέλη της ειδικότητάς τους. 

Τα µαθήµατα, τότε και σήµερα, παραµένουν οµαδικά, πραγµατοποιούνται σε συγκεκρι-

µένους χώρους, οι οποίοι είναι εξοπλισµένοι µε όλον τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό 

(Η/Υ, video projectors, µόνιµη σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο) και διαρκούν περίπου δύο ώρες.  

∆εν αποκλείεται και η ατοµική εκπαίδευση, αλλά αυτή µπορεί να τελείται κατά τόπους,  στις 

βιβλιοθήκες παραρτήµατα, από το εκεί προσωπικό. 

Η επικοινωνία µε τους φοιτητές κυµαίνεται σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ κάποιοι εντυπω-

σιασµένοι, µετά το τέλος του µαθήµατος, παραδέχτηκαν, έκδηλα, τη συνολική άγνοια που 

είχαν για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχονται στις ΑΒ. 

Πέραν της Εκπαίδευσης χρηστών στα παρεχόµενα πληροφοριακά εργαλεία, δεν υπάρχει 

τακτική οργανωµένης ξενάγησης στο χώρο και στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.  Το γεγονός 

αυτό οφείλεται στο ότι οι φοιτητές είναι χιλιάδες και οι βιβλιοθηκονόµοι ελάχιστοι.   Η ενη-

µέρωση του κοινού πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, η οποία 

φαίνεται να είναι αρκετά περιεκτική. 

 

7.1.1.4 Έλεγχος – Αξιολόγηση 

Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, οι εκπαιδευµένοι (πλέον) χρήστες καλούνται να 

αξιολογήσουν το πρόγραµµα και τα σχόλια είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την υπηρεσία και 

τους διδάσκοντες. 

 

7.1.1.5 Προοπτικές 

Όσον αφορά στις προοπτικές για την υπηρεσία αυτήν ρωτήθηκαν για την περίπτωση ανά-

πτυξης κάποιου online εκπαιδευτικού προγράµµατος, ανάλογου µε τον Ωρίωνα του 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  Απάντησαν µε κολακευτικά σχόλια για το online πρόγραµµα πληροφοριακού 

γραµµατισµού της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., ενώ εξέφρασαν την άποψη πως καλή και δο-

κιµασµένη πρακτική αποτελούν τα tutorials και ίσως θα πρέπει η υπηρεσία τους να αποκτή-

σει και ψηφιακή οντότητα µέσα από την παραχώρηση online πληροφοριακών µαθηµάτων.  

Αυτή φάνηκε να είναι µία αποδεκτή προσέγγιση για τις µελλοντικές ενέργειες που θα µπο-
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ρούσε να υλοποιήσει η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, απα-

ντώντας στις προ(σ)κλήσεις των νέων τάσεων. 

Σε σχετική ερώτηση για την ξενάγηση στη βιβλιοθήκη µέσα από ένα ενδεχόµενο βίντεο 

καλωσορίσµατος, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιεί υλοποιήσεις του Web 2.0, όπως π.χ. το 

Youtube και το οποίο θα µπορούσε να βρίσκεται στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου 

της Βιβλιοθήκης, η απάντηση δεν ήταν αρνητική.  Όµως, χρειάζεται να οργανωθεί καλά µία 

τέτοια ιδέα. Πώς θα οργανωθεί, ποιοι θα αναλάβουν να το κάνουν; Κάθε έργο σε ένα ακαδη-

µαϊκό ίδρυµα απαιτεί µεγάλη προσοχή ώστε να είναι έγκυρο, αξιόπιστο και διαχρονικό. 

Όσον αφορά στο άνοιγµα της υπηρεσίας προς ευρύτερο κοινό (εξω-ακαδηµαϊκό), το ο-

ποίο άλλωστε επιτάσσει και το άρθρο 1.1 του κανονισµού λειτουργίας της Βιβλιοθήκης που 

λέει ρητά: «Σκοπός της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 

των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, καθώς και η συµβολή στη συνολική πνευ-

µατική και πολιτιστική ανάπτυξη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινω-

νικού συνόλου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσω της ενιαίας οργάνωσης του υλικού και 

του συντονισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών» (Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ., 2012γ), η υπηρεσία 

Εκπαίδευσης Χρηστών έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς Εκπαιδευτικούς και µαθητές της δευ-

τεροβάθµιας εκπαίδευσης και έπεται συνέχεια.  Όµως, το προσωπικό δεν είναι αρκετό, ώστε 

να καλύπτει την Πανεπιστηµιακή κοινότητα του Α.Π.Θ. και να κάνει ανοίγµατα αυτού του 

είδους,  Αν κάποιοι από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ενδιαφερθούν να µετάσχουν της υπη-

ρεσίας, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι, αλλά το υπάρχον δυναµικό της Βιβλιοθήκης δεν έχει τη 

δυνατότητα επικοινωνιακής εξωστρέφειας και συστηµατικής υποστήριξης ευρύτερου κοινού. 

Όµως, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής µέλους και έκδοσης κάρτας βιβλιοθήκης σε ε-

ξωτερικούς, ακόµη και εξω-ακαδηµαϊκούς, χρήστες έναντι κάποιου ποσού ετησίως, εν τού-

τοις δεν υπάρχει οργανωµένη εξωτερική επικοινωνιακή πολιτική κι εδώ, διότι ήδη οι φοιτητές 

είναι χιλιάδες και το προσωπικό ολιγοµελές. 

Η µείωση του κρατικού προϋπολογισµού για την Παιδεία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, 

ακόµη και για την υπάρχουσα κατάσταση, στα Ιδρύµατα (που δεν είναι και η καλύτερη δυνα-

τή) και ακόµη περισσότερο στις Βιβλιοθήκες, που ήδη έχουν υποστεί µείωση προσωπικού 

αλλά και των συνδροµών τους σε επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων. 
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7.1.2 Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 

7.1.2.1 Εισαγωγικά - Ιστορικά 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (http://www.lib.uom.gr) ιδρύθηκε το 

1962, αλλά άρχισε να παράσχει υπηρεσίες στους χρήστες της (δανεισµό) µόλις το 1965.  Από 

το 2001, βάσει του νέου κανονισµού λειτουργίας της µετονοµάζεται σε Υπηρεσία Βιβλιοθή-

κης και Πληροφόρησης (Υ.ΒΙ.Π.), ενώ στη συνέχεια µε το άρθρο 16 του νόµου περί ρύθµι-

σης θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

αποκτά και το σηµερινό της όνοµα: «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης» (Βιβλιοθήκη 

και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 2006α). 

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας Εκπαίδευσης χρηστών, η οποία, όταν µετονοµάστηκε σε Υπη-

ρεσία Πληροφοριακής Παιδείας, ανελήφθη εξ αρχής από την κ. Πολυµεράκη Φωτεινή, η ο-

ποία την «αγκάλιασε»
16

 όλα αυτά τα χρόνια και σήµερα προΐσταται µίας οµάδας τεσσάρων 

ατόµων (συµπεριλαµβανοµένης και της ιδίας) για την οργάνωση και λειτουργία της.  Όπως 

φαίνεται η συγκεκριµένη υπηρεσία απαιτεί πάνω από έναν Βιβλιοθηκονόµο εκπαιδευτή, αλλά 

και εδώ οι υπεύθυνοι έχουν και άλλα καθήκοντα. 

 

7.1.2.2 Σχεδιασµός πολιτικής 

Τα προγράµµατα Πληροφοριακής Παιδείας µπόρεσαν να υλοποιηθούν από τη στιγµή που 

εξασφαλίστηκαν οι πόροι από τις προαναφερθείσες χρηµατοδοτήσεις.  Υπήρχε, η ενηµέρωση 

των δράσεων των ξένων ΑΒ και η ανάγκη συµπόρευσης µε αυτές, αλλά η διαδικασία ανα-

βάθµισης των Ελληνικών ΑΒ επετεύχθη µέσα από την οικονοµική αυτή συγκυρία.  

Ακολουθήθηκαν διεθνή πρότυπα και πρακτικές του ACRL και άλλων προτύπων ώστε να 

«στηθεί» ο κορµός της υπηρεσίας.  Οι φοιτητές δε γνώριζαν και δε ζήτησαν κάτι τέτοιο στο 

παρελθόν.  Άλλωστε η (τότε) πρόσφατη εµφάνιση των καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

ήταν εκείνη που οδήγησε στην ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση στον Ελληνικό Ακαδηµαϊ-

κό χώρο. 

Ο αρχικός σχεδιασµός της Εκπαίδευσης Χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληρο-

φόρησης του ΠΑ.ΜΑΚ. προέβλεπε τα εξής: «Το πρόγραµµα βιβλιογραφικής εκπαίδευσης 

απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της βιβλιοθήκης.  Το κοινό της βιβλιοθήκης ποικίλει, η 

βιβλιοθήκη δεν απευθύνεται µόνο στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, αλλά 

και σε καθηγητές, προσωπικό του πανεπιστηµίου, όπως µέλη Ε∆ΤΠ, διοικητικούς υπαλ-

                                                

16 Ας επιτραπεί η έκφραση. 
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λήλους κ.ά. καθώς και εξωτερικούς χρήστες της βιβλιοθήκης από την κοινότητα της ευρύ-

τερης περιοχής της Θεσσαλονίκης».  Το ίδιο κείµενο, στη συνέχεια, ξεκαθαρίζει ότι δίδει 

προτεραιότητα στους φοιτητές, εξαιτίας του άµεσου δικαιώµατός τους για ακαδηµαϊκή έρευ-

να (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 1999, σ.3). 

 

7.1.2.3 Υλοποίηση 

Πραγµατοποιήθηκαν πιλοτικά µαθήµατα Πληροφοριακής Παιδείας σε συνεργασία µε κα-

θηγητές του ιδρύµατος αφού πρωτίστως προηγήθηκε επικοινωνία µαζί τους, ενώ χρήσιµα 

στοιχεία αντλήθηκαν από ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στους 468 µετόχους φοιτητές 

(προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς) της υπηρεσίας (Πολυµεράκη, 1999, σσ.29-32). 

Το προσωπικό που ξεκίνησε την υπηρεσία αρχικά αποτελούνταν από µία Βιβλιοθηκονόµο 

και συγκεκριµένα τη συνεντευξιαζόµενη κ. Πολυµεράκη, η οποία προσλήφθηκε αρχικά µε 

σύµβαση, για το σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας και αργότερα µονιµο-

ποιήθηκε. 

Κριτήρια της επιλογής του προσωπικού, πέραν των βασικών προσόντων, ήταν η γνώση 

ξένων γλωσσών για τη µελέτη ξένων προτύπων και της διεθνούς εµπειρίας, αλλά και η επι-

κοινωνιακή ευχέρεια, ώστε να µπορέσει η υπηρεσία να προβληθεί καταλλήλως στην Ακαδη-

µαϊκή Κοινότητα του ιδρύµατος (σε καθηγητές και φοιτητές)17
. 

Τα µαθήµατα που πραγµατοποιούνται σήµερα είναι κυρίως οµαδικά και διαρκούν περί-

που δύο ώρες.  Ενισχύονται από την προσωπικότητα των διδασκόντων και από τον υπάρχο-

ντα εξοπλισµό, καθώς επίσης η ανάπτυξη διαλόγου µε τους φοιτητές προκαλεί αµεσότητα 

επικοινωνίας, λύνονται οι απορίες και αναπτύσσεται η κριτική τους ικανότητα. 

Οι χώροι που φιλοξενούν τις διαλέξεις µε κωδική ονοµασία lib1, για τη γνωριµία µε τη 

βιβλιοθήκη, και lib2, για την εκπαίδευση πάνω στα παρεχόµενα εργαλεία της, είναι είτε κά-

ποιο διαθέσιµο αµφιθέατρο, είτε κάποια εργαστηριακή αίθουσα, κατάλληλα εξοπλισµένη (µε 

προβολικά µηχανήµατα, καθώς και ενσύρµατη ή ασύρµατη δικτύωση). 

Τα µαθήµατα γίνονται κατά τη διάρκεια µαθηµάτων του Πανεπιστηµίου και σε συνεργα-

σία µε καθηγητές, πολλοί εκ των οποίων προσεγγίζουν οι ίδιοι πλέον τους υπευθύνους της 

υπηρεσίας και κλείνουν ραντεβού για να παρακολουθήσουν οι φοιτητές τους. 

Ο δικτυακός χώρος που είναι αφιερωµένος στην υπηρεσία αυτήν είναι πλήρης πληροφο-

ριών, µε τη µορφή εγγράφων τύπου pdf. 

                                                

17 Την πληροφορία αυτή είναι σε θέση να τη γνωρίζει ο συντάκτης τούτης της εργασίας, διότι ήταν συνυποψή-

φιος µε την κ. Πολυµεράκη για τη θέση. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι η πληροφοριακή παιδεία δεν εξαιρεί όσους φοιτητές έχουν προ-

βλήµατα όρασης.  ∆ιατίθενται ειδικοί σταθµοί εργασίας και επιπροσθέτως η βιβλιοθήκη ορ-

γανώνει σεµινάρια επιµόρφωσης βιβλιοθηκονόµων άλλων ΑΒ µε σκοπό την παροχή υπηρε-

σιών σε άτοµα µε µειωµένη όραση.  Η συγκεκριµένη υπηρεσία υποστηρίζεται από άλλη οµά-

δα. 

 

7.1.2.4 Έλεγχος – Αξιολόγηση 

Το κυριότερο στοιχείο για την επιτυχία της υπηρεσίας είναι η διαρκής συνεργασία µερι-

κών καθηγητών µε την οµάδα Πληροφοριακής Παιδείας, όπου φέρνουν τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες του µαθήµατος για να ενηµερωθούν σε τοµείς που άπτονται της Πληροφοριακής 

Έρευνας, γεγονός που θα τους βοηθήσει στις εργασίες τους και στη δια βίου εκπαίδευσή 

τους. 

Όπως επεσήµανε η κ. Πολυµεράκη υπάρχουν σταθεροί επικοινωνιακοί δεσµοί καθηγητών 

µε συγκεκριµένα µέλη της εκπαιδευτικής οµάδας της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι ρυθµίζουν από 

κοινού µε τα µέλη αυτά τις εκπαιδευτικές συναντήσεις για τα τµήµατα κάθε εξαµήνου. 

 

7.1.2.5 Προοπτικές 

Η κ. Πολυµεράκη αποκάλυψε ότι η υπηρεσία Πληροφοριακής Παιδείας βρίσκεται σε πε-

ρίοδο αναβάθµισης.  Θα υπάρξουν εξελίξεις, στο άµεσο µέλλον, αλλά ακόµη δεν µπορεί να 

ανακοινωθεί κάτι συγκεκριµένο. 

Ρωτήθηκε αν χρησιµοποιούν το πρόγραµµα online πληροφοριακού γραµµατισµού του 

Ωρίωνα, απήντησε πως κάτι τέτοιο δεν γίνεται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργή-

σουν κάτι δικό τους αντιστοίχως.  Αυτό δείχνει ότι η κάθε βιβλιοθήκη δε θέλει να στηρίζεται 

σε πλατφόρµες άλλων ΑΒ και φαίνεται να µην συνεργάζονται µεταξύ τους, τουλάχιστον ό-

σον αφορά στη συγκεκριµένη υπηρεσία. 

Σε ερώτηση σχετικά µε τη χρήση εθελοντών για τη στήριξη της υπηρεσίας, ήταν κατηγο-

ρηµατικά αρνητική, καθώς δεν θα ήθελε µε τίποτα, η Πληροφοριακή Παιδεία, είτε ως ξενά-

γηση, είτε ως κατάρτιση, να χαρακτηριστεί από προχειρότητα και να κατηγορηθεί ως τεχνικά 

ή επικοινωνιακά ελλιπής από την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα. 

Αναφορικά µε το άνοιγµα της υπηρεσίας προς εξωτερικούς χρήστες ανέφερε πως κάτι τέ-

τοιο δεν τους έχει απασχολήσει µέχρι τώρα, καθώς το πρόγραµµα είναι ήδη βεβαρυµµένο από 

την εξυπηρέτηση της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αλλά δεν είναι αρνητικοί αν προκύψει κάτι 

τέτοιο.  Άλλωστε και αυτή η ΑΒ εκδίδει κάρτα βιβλιοθήκης σε µη ακαδηµαϊκό κοινό, έναντι 



«Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για τον Πληροφοριακό Γραµµατισµό του κοινού, 
εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.  Οι περιπτώσεις των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» Θεόφιλος Γκίνης 

 74 

κάποιας ετήσιας συνδροµής.  Μονάχα που η πληροφοριακή σχέση µε τους εν λόγω εξωτερι-

κούς χρήστες θα είναι προσωπική και όχι οµαδική. 

Οτιδήποτε άλλο αφορά σε καινοτόµες τεχνολογίες (tutorials, πολυµεσικό υλικό κλπ) θα 

ανακοινωθεί όταν ετοιµαστεί. 

Και εδώ η µείωση του κρατικού προϋπολογισµού για την Παιδεία προκαλεί ιδιαίτερη α-

νησυχία ακόµη και για την υπάρχουσα κατάσταση στα Ιδρύµατα (που δεν είναι και η καλύτε-

ρη δυνατή) και ακόµη περισσότερο στις Βιβλιοθήκες που ήδη έχουν υποστεί µείωση των 

συνδροµών τους σε επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων. 

 

 

7.1.3 Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

 

7.1.3.1 Εισαγωγικά - Ιστορικά 

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (http://www.lib.teithe.gr) ιδρύθηκε το 1974 για να στηρίξει 

τους στόχους του ιδρύµατος, που δεν είναι άλλοι από τη: «θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ-

ση φοιτητών για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώ-

σεων και δεξιοτήτων στο επάγγελµα» (Βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 2008). 

Η ουσιαστική αναβάθµιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έλαβε χώρα από το 1996, ό-

ταν και εδώ απορροφήθηκαν κονδύλια του Β΄ ΚΠΣ, ενώ η υπηρεσία προς τους χρήστες ξεκί-

νησε το 2001. 

Στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη αντλήθηκαν από τη νέα Προϊσταµένη της Βιβλιοθήκης κ. 

Τσοκτουρίδου ∆έσποινα, η οποία µε ιδιαίτερη προθυµία απάντησε στις ερωτήσεις, από την κ. 

Μάλλιαρη Αφροδίτη, η οποία, εργαζόµενη σε Ερευνητικό πρόγραµµα της Βιβλιοθήκης του 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ., ανέπτυξε το Online Πρόγραµµα Πληροφοριακού Γραµµατισµού Ωρίων, ταυτο-

χρόνως είναι καθηγήτρια στο Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης και 

µε χαρά δέχτηκε να παραχωρήσει συνέντευξη, από το συγγραφέα της Εργασίας, ο οποίος α-

νήκε στο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης για 3 έτη (2006-2009), αλλά και 14 έτη στο εκπαιδευ-

τικό προσωπικό του Ιδρύµατος (1997-2011), καθώς και από δευτερογενείς πηγές. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. παρουσιάζει ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα και ένα µειονέκτηµα έναντι των άλλων δύο ΑΒ που εξετάζονται: 

Το πλεονέκτηµα αφορά στο γεγονός ότι στο ίδιο Ίδρυµα υπάρχει και λειτουργεί το Τµήµα 

Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης.  Το γεγονός αυτό µπορεί δυνητικά να 

φέρει έναν πολύ σηµαντικό και δυναµικό συνδυασµό, ο οποίος, στη συνέχεια, έχει τη δυνατό-

τητα να παρακολουθεί, ή να προκαλεί εξελίξεις στο χώρο, τουλάχιστον στους τοµείς Εκπαί-
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δευσης.  Κάτι τέτοιο δεν ήταν τόσο εφικτό στο παρελθόν, - και ίσως εν µέρει στο παρόν - κα-

θώς έπρεπε να έχουν άµεση και συνεχή επικοινωνία τρεις προϊστάµενες αρχές: Η προϊστάµε-

νη αρχή της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., η προϊστάµενη αρχή των Προγραµµάτων αναβάθ-

µισης της Βιβλιοθήκης και η Προϊστάµενη αρχή του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας. 

Το µειονέκτηµα, το οποίο είναι διοικητικού χαρακτήρα, έγκειται στο γεγονός ότι η Βιβλι-

οθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. δεν αποτελεί αυτόνοµο οργανισµό µέσα στο ίδρυµα, αλλά είναι τµήµα 

της ∆ιεύθυνσης Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης και ως εκ τούτου φαίνεται να υστερεί διοικητικά. 

 

7.1.3.2 Σχεδιασµός 

Ο σχεδιασµός της υπηρεσίας Εκπαίδευσης Χρηστών ξεκίνησε µε την εξασφάλιση των 

απαραίτητων οικονοµικών πόρων για την επάνδρωση της Βιβλιοθήκης, τον υλικοτεχνικό της 

εξοπλισµό πέραν του εµπλουτισµού της συλλογής της και της κτηριακής της ανακατασκευής. 

Από την αρχή η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. προσπάθησε να κινηθεί ταυτοχρόνως και 

στους δύο άξονες της Εκπαίδευσης χρηστών: 

(α) Στη γνωριµία µε τη Βιβλιοθήκη (library orientation) όπου συνεργαζόµενη µε µόνιµους 

καθηγητές των Τµηµάτων του ιδρύµατος, ή σε Εκδηλώσεις καλωσορίσµατος πρωτοετών φοι-

τητών στα Τµήµατα των Σχολών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., επεχείρησε να ενηµερώσει το Ίδρυµα για τη 

λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχει, είτε µέσω του προσωπικού του Πληροφοριακού 

Τµήµατός της, είτε παρουσία των προϊσταµένων προσώπων της. 

(β) Ο δεύτερος τοµέας περιελάµβανε τα µαθήµατα διαχείρισης των προσφερόµενων πη-

γών της Βιβλιοθήκης (library instruction), που από BI (bibliographic Instruction), λόγω της 

ΚτΠΓ µετατράπηκε σε υπηρεσία IL (Information Literacy= Πληροφοριακό Γραµµατισµό). 

(γ) Ένα τρίτο µέρος αφορούσε στο σχεδιασµό online προγράµµατος Πληροφοριακού 

Γραµµατισµού για τη στήριξη αποµακρυσµένων και εξωτερικών χρηστών. 

 

7.1.3.3 Υλοποίηση 

Η επιλογή και πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, που θα αναλάµβανε την υλοποίηση 

των προγραµµατισµένων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και της υπηρεσίας Εκπαίδευσης 

Χρηστών, πραγµατοποιήθηκε µετά από συνέντευξη υποψηφίων βιβλιοθηκονόµων και πλη-

ροφορικών, όταν εξασφαλίστηκαν οι χρηµατοδοτήσεις από τα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.  

Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης πέραν των 

παραδοσιακών, γεγονός που εµπλούτισε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο της Εκπαίδευσης χρη-

στών. 
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Η υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών από την αρχή της σύστασής της και µέχρι σήµερα δε 

άλλαξε µορφή, ούτε και τακτική: 

(α) Πραγµατοποιείται µέσω δίωρων διαλέξεων, οι οποίες γίνονται σε σπουδαστές οµαδικά 

ή ατοµικά και σε καθηγητές ατοµικά. 

(β) Η παρουσίαση αφορά στη βιβλιοθήκη και σε εργαλεία αναζήτησης βιβλιογραφικών 

πηγών. 

Προσπαθεί και ενηµερώνει το Ακαδηµαϊκό κοινό, µέσω της Πύλης της, ή αφισών, ή επι-

κοινωνώντας µε τους προϊσταµένους των τµηµάτων για τις υπηρεσίες, µεταξύ αυτών και της 

Εκπαίδευσης Χρηστών, ώστε το Εκπαιδευτικό προσωπικό να επικοινωνεί µε το Πληροφορι-

ακό Τµήµα της Βιβλιοθήκης και να κλείνουν µέρα και ώρα συνάντησης µε οµάδες φοιτητών. 

Οι χώροι που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι ο χώρος της βιβλιοθήκης και τα σπουδα-

στήρια της Σ.∆.Ο.
18

 και της Σ.Ε.Υ.Π.
19

. 

Ως µέσα διδασκαλίας χρησιµοποιούνται φορητός ή σταθερός Η/Υ, συνδεδεµένος µε το 

∆ιαδίκτυο και προβολική συσκευή, ώστε να µπορούν να παρακολουθούν πολυπληθή σύνολα 

ατόµων. 

Σηµαντική προσθήκη στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. αποτελεί το online 

πρόγραµµα Πληροφοριακού Γραµµατισµού, το οποίο καλύπτει την υπηρεσία εκπαίδευσης 

χρηστών ή πληροφοριακής παιδείας, στην ψηφιακή υπόσταση της βιβλιοθήκης.  Αποτέλεσε 

καινοτοµία στο χώρο των ΑΒ.  Βασίστηκε στα διεθνή πρότυπα της A.C.R.L. και του Ινστι-

τούτου Πληροφοριακού Γραµµατισµού της Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας 

 

7.1.3.4 Αξιολόγηση 

Η προϊσταµένη της βιβλιοθήκης κ. Τσοκτουρίδου ∆έσποινα εξέφρασε τις ανησυχίες της 

σε σχέση µε την εν λόγω υπηρεσία, όσον αφορά στην υπάρχουσα υποδοµή, την οποίαν και 

ονόµασε ελλιπή.  Κάποιοι από τους κύριους λόγους ελλείψεως είναι οι εξής: 

1. Το προσωπικό είναι περιορισµένο.  Ήδη οι διακοπές των χρηµατοδοτήσεων για τις ΑΒ 

τις έχει στερήσει και από την παρουσία έµπειρου προσωπικού, που συνέταξε και υπο-

στήριξε πολλές εκ των σηµερινών υπηρεσιών, ενώ το ωράριο της βιβλιοθήκης έχει µει-

ωθεί δραµατικά (8.00-15.00), όταν µάλιστα κάποιοι µεµονωµένοι φοιτητές, µεταξύ αυ-

τών και µία αλλοδαπή από πρόγραµµα Erasmus, είχαν εκφράσει την επιθυµία διεύρυν-

σης του ωραρίου τόσο τις καθηµερινές, όσο και µέσα στα Σαββατοκύριακα, στα οποία η 

Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. παραµένει κλειστή. 

                                                

18 Σ.∆.Ο.= Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
19 Σ.Ε.Υ.Π.= Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας 
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2. Η βιβλιοθήκη δεν έχει κατάλληλη αίθουσα που να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το 

λόγο αυτόν.  Στις περιπτώσεις που θα πραγµατοποιηθούν οι διαλέξεις, δεσµεύονται τα 

προαναφερθέντα σπουδαστήρια, ενώ κάποια αµφιθέατρα που υπάρχουν στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

υπολείπονται υλικοτεχνικού εξοπλισµού, ο οποίος θα πρέπει κάθε φορά να µεταφέρε-

ται20
. 

3. ∆εν έχουν αναπτυχθεί επικοινωνιακοί µηχανισµοί σε προσωπικό επίπεδο, ώστε η Βιβλι-

οθήκη να µπορεί να αποστέλλει e-mail στο σύνολο των εκπαιδευτικών και των φοιτη-

τών. 

Όσον αφορά στο online πρόγραµµα του Πληροφοριακού Γραµµατισµού, παρουσιάζει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των παραδοσιακών µεθόδων Εκπαίδευσης χρηστών: 

(α) Είναι διαθέσιµο 24 ώρες το 24ωρο, 7 µέρες την εβδοµάδα, 365 µέρες το χρόνο 

(β) Είναι προσβάσιµο από οποιοδήποτε Η/Υ συνδεδεµένο στο ∆ιαδίκτυο 

(γ) Μπορούν να µετάσχουν εκατοµµύρια άνθρωποι από το σπίτι τους 

(δ) Μπορεί ο κάθε φοιτητής ή ενδιαφερόµενος επισκέπτης να το παρακολουθήσει µε τους 

δικούς του ρυθµούς 

(ε) Εξυπηρετεί ενισχυτικά ακόµη και φοιτητές που έγιναν µέτοχοι της υπηρεσίας Εκπαί-

δευσης Χρηστών 

(στ) Αποτελεί ουσιαστική διέξοδο για τα ΑΜΕΑ. 

∆υστυχώς, όµως, όπως ανέφερε η κ. Μάλλιαρη Αφροδίτη, η οποία σχεδίασε και υλοποίη-

σε το πρόγραµµα αυτό (σε συνεργασία µε Μηχανικό Πληροφορικής), λόγω διακοπής των 

χρηµατοδοτήσεων δεν πρόλαβε να συµπεριλάβει και άλλες γλώσσες υποστήριξης, αλλά και 

να καθιερωθεί επισήµως ως πρωτοπόρος υπηρεσία στον Ελληνικό χώρο των Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών, γεγονός το οποίο δεν το βοήθησε να προβληθεί επαρκώς. 

 

7.1.3.5 Προοπτικές 

Η ελλιπής χρηµατοδότηση των ΑΒ, λόγω έλλειψης Εθνικής Πολιτικής για τη στήριξη των 

ΑΕΙ (συµπεριλαµβανοµένων και των ΑΒ), αλλά και της Οικονοµικής Κρίσης, έχει µειώσει 

αρκετά τη δυναµική που ανέπτυξαν τα προηγούµενα χρόνια οι Βιβλιοθήκες τους.  Και εδώ, η 

ψυχολογία του προσωπικού είναι επηρεασµένη, καθώς τα περιθώρια για πρωτοβουλίες έχουν 

στενέψει αρκετά.  Ένα άνοιγµα, παρ’ όλα αυτά, προς την ευρύτερη κοινωνία θα πρέπει να 

διατηρήσει τη σχέση των Ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων µε την τοπική κοινωνία, από την οποίαν 

άλλωστε στηρίζονται, αλλά και την οποίαν ενισχύουν.  Ο κανονισµός της βιβλιοθήκης για 

                                                

20 Μόνον και εφόσον υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης ενσύρµατης ή ασύρµατης, αλλά και όταν δεν είναι δε-
σµευµένα από τη διεξαγωγή µαθηµάτων. 
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τους Εξωτερικούς χρήστες αναφέρει ξεκάθαρα τα εξής:  «Μέσα στους βασικούς στόχους της 

βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες τόσο της ακαδηµαϊκής κοινό-

τητας του Ιδρύµατος για πληροφόρηση, όσο και εξωτερικούς χρήστες. Σύµφωνα µε τον κα-

νονισµό της βιβλιοθήκης εξωτερικοί χρήστες θεωρούνται οι: 

• Κάτοικοι του δήµου Εχεδώρου 

• Εργαζόµενοι της Βιοµηχανικής περιοχής της Σίνδου 

• Εκπαιδευτικοί άλλων Ιδρυµάτων και 

• Απόφοιτοι του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» (Βιβλιοθήκη Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 2009β) 

Σε απάντησή της, η προϊσταµένη της βιβλιοθήκης κ. Τσοκτουρίδου ∆., για τη σχέση της 

Βιβλιοθήκης µε εξωακαδηµαϊκό κοινό αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η βιβλιοθήκη κάνει ά-

νοιγµα σε εξωακαδηµαϊκό κοινό, όπως π.χ. στο 8ο ΕΠΑΛ και σε κατοίκους του δήµου Εχε-

δώρου π.χ. σε σχολεία. Επίσης προγραµµατίζει να κάνει διαλέξεις που αφορούν στο µάθηµα 

"Συγγραφή ερευνητικής εργασίας" σε επαγγελµατικά λύκεια.». 

 

 

7.2 Το ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις των φοιτητών 

 

Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο αναρτήθηκε στον Παγκόσµιο Ιστό και ήταν διαθέσιµο 

online, ώστε να απαντήσουν φοιτητές και των τριών ∆ηµοσίων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της 

Θεσσαλονίκης, αποτελείται από 40 ερωτήσεις.  Οι ερωτήσεις που κυριαρχούν είναι κλειστού 

τύπου, από τις οποίες καλείται ο ερωτώµενος να επιλέξει µία ή περισσότερες απαντήσεις για 

κάθε ερώτηµα (βάσει του είδους των ερωτήσεων) και υπάρχουν µερικές ανοιχτού τύπου, στις 

οποίες ο ερωτώµενος µπορεί να αιτιολογήσει τη θέση του ή να εκφράσει τις προτάσεις του.  

Ως εκ τούτου το ερωτηµατολόγιο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µεικτού τύπου:  

 

 

7.2.1 Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

 

Τα είδη των ερωτήσεων κλειστού τύπου, που τέθηκαν, περιλαµβάνουν όλες τις περιπτώ-

σεις και συγκεκριµένα (Τσιπλητάρης και Μπαµπάλης, 2006, σ.81): 

(α) Ερωτήσεις διχοτόµησης, π.χ. 4. Φύλο:  Άντρας – Γυναίκα 

(β) Σε ερωτήσεις βεντάγιας, π.χ. 26. Θεωρείτε απαραίτητη την υπηρεσία Πληροφοριακής 

Παιδείας; Πάρα πολύ, πολύ, αρκετά, όχι ιδιαίτερα, καθόλου (µία επιλογή µονάχα) 
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(γ) Σε ερωτήσεις ποικίλλων απαντήσεων, π.χ. 28. Με ποιους τρόπους θα επιθυµούσατε να 

επικοινωνείτε µε τη βιβλιοθήκη και να ενηµερώνεστε για υπηρεσίες και εργαλεία που αφορούν 

στις σπουδές σας; Έντυπο υλικό, Προσωπική επιστολή, Τηλεφωνικά, e-mail, κλπ (δυνατότητα 

για µία ή περισσότερες επιλογές) 

Χαρακτηριστικά του αυτού τύπου ερωτήσεων είναι τα εξής (Javeau, 1996, σσ.96-97): 

(α) Είναι καλύτερα για στατιστική ανάλυση και ανίχνευση. 

(β) Ενέχουν τον κίνδυνο υπαγορευµένων απαντήσεων, που δε συµφωνούν µε την άποψη 

του ερωτώµενου πλήρως. 

(γ) Γίνονται εύκολα κατανοητές και απαντώνται εύκολα 

(δ) Εγγυώνται µία σχετική ανωνυµία 

(ε) Μπορούν να χρησιµεύσουν σαν ερωτήσεις φίλτρα. 

 

 

7.2.2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

 

Αν και οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου παρουσιάζουν δυσκολία ως προς την κωδικοποίηση 

των πληροφοριών και την ανάλυσή τους (Τσιπλητάρης και Μπαµπάλης, 2006, σ.81), εν τού-

τοις κρίθηκαν απαραίτητες για να αντληθούν περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο σκέψης 

των φοιτητών.  Π.χ. 40. Γνωρίζετε ότι το ΜΙΤ έχει ξεκινήσει την προσφορά δωρεάν εξ αποστά-

σεως σπουδών, µε τη βιβλιοθήκη του (http://libguides.mit.edu/video) να παράσχει υποστήριξη 

στους αποµακρυσµένους χρήστες µέσω tutorials; Πώς βλέπετε το ρόλο των βιβλιοθηκών σε µια 

τέτοια εξέλιξη ενός από τα πιο διάσηµα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του πλανήτη;  

 

 

7.2.3 Οι απαντήσεις και τα στατιστικά 

 

Στο ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελείτο από 40 ερωτήσεις, απήντησαν συνολικά 107 

φοιτητές και φοιτήτριες των εξεταζόµενων ιδρυµάτων, από ένα τυχαίο δείγµα, το οποίο προ-

σεγγίστηκε κυρίως µέσω ηλεκτρονικής ή και προσωπικής επικοινωνίας.  ∆εν πραγµατοποιή-

θηκε προσέγγιση των φοιτητών στους χώρους των βιβλιοθηκών, για να µην διαταραχθεί η 

ησυχία των χώρων, για να µην απασχοληθούν από τη µελέτη τους οι φοιτητές και να µην έρ-

θει σε δύσκολη θέση το προσωπικό των βιβλιοθηκών, που φέρουν και την κύρια ευθύνη, για 

ό,τι συµβαίνει στο χώρο.  Άλλωστε, το ερωτηµατολόγιο ήταν σε online µορφή. 
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Εικόνα 8: Ποσοστό φοιτητών ανά Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα 

Ως τόποι εντοπισµού αλλά και επικοινωνίας µε φοιτητές απεδείχθησαν και οι επίσηµοι 

δικτυακοί τόποι των ιδρυµάτων αυτών σε πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, τύπου face-

book.  Πολλά από τα µέλη των δικτυακών αυτών τόπων εδέχθησαν προσωπικό e-mail, είτε 

υπήρξε σχετική ανακοίνωση στον «τοίχο» του δικτυακού τόπου του ιδρύµατός τους. 

 

(α) ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος  

Οι πρώτες ερωτήσεις στοχεύουν στο να δώσουν δηµογραφικό ένα προφίλ  Πού σπουδά-

ζουν; Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες κλπ. 

1.Η πρώτη ερώτηση αφορά στο 

Εκπαιδευτικό ίδρυµα που σπουδάζουν.  

Σηµειώθηκαν τα εξής ποσοστά, τα οποία 

παρουσιάζονται γραφικά στην εικόνα 5: 

Α.Π.Θ.:        41 φοιτητές (38%) 

ΠΑ.ΜΑΚ.:  31 φοιτητές (29%) 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ. : 35 φοιτητές (33%) 

 

2.Στη δεύτερη ερώτηση οι φοιτητές καταθέτουν το τµήµα των σπουδών τους, όπου διαπι-

στώνεται ποικιλία τµηµάτων και από τα τρία ιδρύµατα 

 

3.Στην τρίτη ερώτηση καταχωρήθηκαν τα τυπικά εξάµηνα των φοιτητών των ερωτηθέ-

ντων φοιτητών. Το δείγµα καλύπτει από το 2
ο
 εξάµηνο έως και το Πτυχίο. 

 

4.Η τέταρτη ερώτηση αποκάλυψε το ποσοστό 

των ανδρών και των γυναικών που ανταποκρίθηκαν 

στο ερωτηµατολόγιο.  Συγκεκριµένα 74 γυναίκες 

και 33 άνδρες αποτελούν το εν λόγω δείγµα.  

 

5.Από το σύνολο των απαντήσεων για την πέµπτη ερώτηση προέκυψαν οι ηλικίες των 

ερωτώµενων, οι οποίες (για όσους απάντησαν) ξεκινούν από τα 18 και φτάνουν τα 62, καθώς 

υπάρχουν και φοιτητές µεγάλης ηλικίας.  Συγκεκριµένα, όµως, η εικόνα 10 απεικονίζει γρα-

φικά τις ηλικίες που κυριαρχούν στο δείγµα και οι οποίες είναι κυρίως µεταξύ 20-30 χρόνων:  

 

 

Εικόνα 9: Ποσοστό φοιτητών και φοιτητριών 
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(β) Ποια η σχέση του δείγµατος µε τη βιβλιοθήκη του ιδρύµατος 

Στη δεύτερη οµάδα ερωτήσεων επιχειρείται η αποκάλυψη της τρέχουσας σχέσης των φοι-

τητών και των φοιτητριών µε τη βιβλιοθήκη τους.  Συγκεκριµένα: 

 

6.Στην έκτη ερώτηση αν επισκέπτονται ή όχι οι φοι-

τητές/-τριες τη βιβλιοθήκη, οι 93 (δηλαδή το 87%) α-

πάντησαν ναι, ενώ οι 14 (το 13%) απάντησαν όχι.  Η 

Γραφική παράσταση της εικόνας 11 παρουσιάζει πιο 

γλαφυρά το ποσοστό αυτό. 

 

7.Στην έβδοµη ερώτηση που αφορά στη συχνότητα των επισκέψεών τους στη βιβλιοθήκη, 

τα µεγαλύτερα ποσοστά ε-

ντοπίστηκαν κυρίως στις 

κατηγορίες: Από µία και πά-

νω φορές την εβδοµάδα και 

µονάχα για εργασία.  Η ει-

κόνα 12 είναι αποκαλυπτική: 

 

 

 

8.Στην όγδοη ερώτηση κλήθηκαν οι φοιτητές να εκφράσουν τη συναισθηµατική τους ά-

ποψη για το χώρο της βιβλιοθήκης.  Το 75% θεωρεί το χώρο της βιβλιοθήκης από οικείο έως 

πολύ οικείο, ενώ το υπόλοιπο 25% φαίνεται να απέχει συναισθηµατικά από τη βιβλιοθήκη 

του ιδρύµατος, όπως φαίνεται καθαρά στην εικόνα 13 

5. Ηλικία;
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5. Ηλικία;

Εικόνα 10: Οι ηλικίες των ερωτώµενων φοιτητών 

Εικόνα 11: Ποσοστό φοιτητών που 

χρησιµοποιούν τη βιβλιοθήκη 

Εικόνα 12: Συχνότητα χρήσης της βιβλιοθήκης 
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Εικόνα 13:  Συναισθηµατική άποψη των χρηστών για τις ΑΒ 

 

9.Όσον αφορά στην απασχόληση του προσωπικού για τον εντοπισµό υλικού φαίνεται να 

ξεχωρίζει η απάντηση «σπάνια», µε δεύτερη επιλογή «συχνά» και Τρίτη «µερικές φορές». Οι 

ακραίες απαντήσεις 

είναι περιορισµένες, 

µε την αρνητική να 

παραµένει σταθερά 

στο 13%, όπως πα-

ρουσιάζει η εικόνα 

14. 

 

 

 

(γ) Ποια η γνώση των φοιτητών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες των ΑΒ 

 

10.Στη 10
η
 ερώτηση το δείγµα κλήθη-

κε να απαντήσει αν έχει γνώση για τις υ-

πηρεσίες που έχουν αναπτύξει οι ΑΒ. Η 

πλειοψηφία βρίσκεται στη µέση (δηλαδή 

γνωρίζει µερικές).  Το δεύτερο µεγαλύτε-

ρο ποσοστό δε γνωρίζει ή γνωρίζει ελάχι-

στα. Περισσότερα στην εικόνα 15. 

Εικόνα 14: Απασχολούν οι φοιτητές το προσωπικό; 

Εικόνα 15: Γνωρίζουν οι φοιτητές τις υπηρεσίες των ΑΒ; 
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Εικόνα 19: Επιθυµία ευρύτερης επικοινωνίας/βοήθειας 

11. Στην 11
η
 ζητήθηκε από τους φοιτητές να καταθέσουν αν γνωρίζουν πώς να ψάχνουν 

υλικό στις βιβλιοθήκες. Οι περισσό-

τεροι απάντησαν θετικά, αλλά ήταν 

αρκετοί αυτοί που γνωρίζουν ελάχι-

στα ή καθόλου, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 16: 

 

 

 

(δ) Ποια η γνώµη των φοιτητών για το προσωπικό των ΑΒ 

 

12. Στη 12
η
 ερώτηση διερευνήθηκε αν οι ερωτώµενοι έλαβαν βοήθεια από το προσωπικό 

των ΑΒ και οι απα-

ντήσεις αναπαριστά-

νονται στην εικόνα 

17. 

 

13. Στη 13
η
 ερώτηση ρωτήθηκαν αν ικανοποιήθηκαν από την εξυπηρέτηση του προσωπι-

κού της βιβλιοθήκης και οι απαντή-

σεις κλίνουν καθαρά προς τη θετική 

κατεύθυνση.  Η γραφική παράσταση 

της εικόνας 18 το περιγράφει πολύ 

ζωντανά. 

 

 

14. Στην ερώτηση 14 οι φοιτητές 

ρωτήθηκαν σχετικά µε το αν θα ήθε-

λαν ευρύτερη επικοινωνία και βοήθεια 

από τη βιβλιοθήκη.  Η συντριπτική 

πλειοψηφία, τη θέλει, αλλά µοιρασµέ-

νη σε δύο οµάδες.  Η µία οµάδα θέλει 

ανοικτή επικοινωνία, ενώ η δεύτερη 

θέλει να ενεργοποιούνται κανάλια επικοινωνίας µονάχα αν και όταν το ζητήσουν, όπως απο-

καλύπτει η εικόνα 19. 

Εικόνα 16: Γνώση αναζήτησης υλικού  από τη Βιβλιοθήκη 

Εικόνα 17: Λήψη βοήθειας από το προσωπικό 

Εικόνα 18: Ικανοποίηση από το προσωπικό των ΑΒ 
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15. Στην ερώτηση 15 ζητήθηκε να απαντήσουν οι φοιτητές σε µία επιλογή από τρία ζεύγη 

ερωτήσεων: (α) Προσωπική ή 

οµαδική επικοινωνία; (β) Μονό-

πλευρη (απλές ενηµερώσεις) ή 

αµφίπλευρη (συζήτηση); και (γ) 

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης ή Εξ 

αποστάσεως; ∆όθηκε και άλλη 

επιλογή, η οποία µπορούσε να 

ζητά όλα τα παραπάνω, αλλά δεν προτιµήθηκε. 

 

 

(ε) ∆ιαφοροποίηση των πηγών των ΑΒ από αυτές του Παγκόσµιου Ιστού 

 

16. Στη συνέχεια, η 16η ερώτηση ζήτησε από τους φοιτητές να εκφράσουν την άποψή 

τους σχετικά µε το αν υπάρχει διαφορά των πληροφοριακών πηγών των ΑΒ και αυτών που 

διακινούνται ελεύθερα στον Παγκόσµιο Ιστό.  Η συντριπτική πλειοψηφία (εικόνα 21) έκλεινε 

προς την κατεύθυνση 

ότι υπάρχει διαφορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Είδη επιθυµητής επικοινωνίας µε τη ΑΒ. 

Εικόνα 21: Υπάρχει διαφορά µεταξύ πηγών των ΑΒ και WWW; 
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17. Στη 17
η
 ερώτηση, διερευνητικού χαρακτήρα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να αποκα-

λύψουν αν θα ήθελαν κάποιον αν τους εξηγήσει τη διαφορά της προηγούµενης ερώτησης και 

να τους ενηµερώσει για τα παρεχόµενα εργαλεία έρευνας των ΑΒ.  Εκτός του 14% που έδειξε 

αρνητική συµπεριφορά, το 86% έδειξε πρό-

θυµο να δεχτεί µία ενηµέρωση αυτού του 

είδους, γεγονός που σηµαίνει αποδοχή σε 

ένα µάθηµα Πληροφοριακού Γραµµατι-

σµού! Η εικόνα 22 είναι σαφής. 

 

 

 

(στ) Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης χρηστών» ή «Πληροφοριακής Παιδείας» 

 

18. Στην ερώτηση 18 ζητήθηκε ευθέως από τους φοιτητές να απαντήσουν αν γνωρίζουν 

την υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών 

ή Πληροφοριακής Παιδείας.  Το µε-

γαλύτερο ποσοστό απάντησε πως δεν 

την ήξερε, παρά το γεγονός ότι ακόµη 

και το εισαγωγικό κείµενο του ερω-

τηµατολογίου εξηγεί τι είναι.  Οι ο-

ρολογίες όµως συνήθως τροµάζουν τους φοιτητές, ιδίως όταν είναι και στα πρώτα εξάµηνα 

των σπουδών τους. Χαρακτηριστικό το σχετικό γράφηµα της εικόνας 23. 

 

19. Η 19
η
 ερώτηση τοποθετήθηκε στο να προβληµατίσει τους φοιτητές για το τι περιλαµ-

βάνει η υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρη-

στών.  Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

απαντά σωστά, αλλά είναι και αρκετοί 

όπως φαίνεται στο γράφηµα της εικό-

νας 24, µοιρασµένοι στα δύο που θεω-

ρούν ότι η εν λόγω υπηρεσία αφορά σε 

ένα αντικείµενο.  Άλλοι θεωρούν ως αντικείµενο την ξενά-

γηση του χώρου και άλλοι την εκπαίδευση πάνω στα παρεχόµενα εργαλεία. 

 

Εικόνα 22: Επιθυµία περαιτέρω εξήγησης από το προσωπικό 

Εικόνα 23: Γνωρίζετε την υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών; 

Εικόνα 24: Τι από όλα είναι; 
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-Σε µια περιήγηση-ξενάγηση στο χώρο και στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης   4         4% 

-Στη γνωριµία και εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία και στους µηχανισµούς 

αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών που παρέχει η βιβλιοθήκη 

20       19% 

-Και στις δύο προηγούµενες επιλογές 67       63% 

-∆εν ξέρω/δεν απαντώ 14       13% 

 

 

20. Στην ερώτηση 20 εισήχθη η έννοια του πληροφοριακού γραµµατισµού, αλλά και πάλι 

το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων δήλωσε άγνοια.  Όπως φαίνεται άλλωστε στην εικόνα 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Σε ερώτηση αν υπάρχει σχέση µεταξύ της Εκπαίδευσης χρηστών του Πληροφοριακού 

Γραµµατισµού, υπήρξαν ελάχιστες απαντήσεις κυρίως από φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και συγκε-

κριµένα του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας που είχαν σχετική εκπαίδευση ενταγµένη σε σχετικό 

µάθηµα.  Η πιο πετυχηµένη απάντηση από τις ελάχιστες που δόθηκαν είναι η εξής: 

«Ο πληροφοριακός γραµµατισµός είναι στην ουσία µια εξέλιξη της εκπαίδευσης των 

χρηστών και ο οποίος έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση των χρηστών στη σωστή χρήση της 

πληροφορίας, ώστε να γίνουν πληροφοριακά εγγράµµατοι». 

 

Εικόνα 25: Γνωρίζετε τι εστί Πληροφοριακός Γραµµατισµός; 
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22.Στην ερώτηση 22 ζητήθηκαν να κατατεθούν τα κανάλια επικοινωνίας και εκπαίδευσης 

µεταξύ Βιβλιοθηκών και φοιτητών και η εικόνα 26 είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική όπως και ο 

πίνακας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κανάλι επικοινωνίας Άτοµα Ποσοστό 

Ενηµερωτικό φυλλάδιο 8 7% 

Προσωπική επιστολή 0 0% 

Τηλεφωνικά 0 0% 

Online συζήτηση/ chat 1 1% 

Sms 0 0% 

e-mail από τη βιβλιοθήκη 4 4% 

e-mail από κάποιον καθηγητή 3 3% 

Tutorial 4 4% 

Εκπαιδευτική πλατφόρµα 7 7% 

Προσωπική περιήγηση στην Πύλη της Βιβλι-
οθήκης 

11 10% 

Πολυµεσικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 0 0% 

Smart mobile application 1 1% 

Εκδήλωση υποδοχής φοιτητών και περιήγηση 

στη βιβλιοθήκη 

6 6% 

Βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο από Βιβλιο-

θηκονόµο 

5 5% 

∆ιάλεξη 5 5% 

Σεµινάριο 5 5% 

Workshop 1 1% 

Πριµοδοτούµενη συµµετοχή σε ασκήσεις στη 

βιβλιοθήκη βάσει ειδικού βιβλίου εργασιών 

0 0% 

Ασκήσεις χρήσης της βιβλιοθήκης, ενταγµέ-
νες σε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών 

8 7% 

∆εν έχω συµµετάσχει ποτέ σε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα της βιβλιοθήκης 
78 73% 

 

Εικόνα 26: Κανάλια επικοινωνίας ΑΒ µε τους χρήστες τους 
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23. Στην 23
η
 ερώτηση κλίθηκαν οι ερωτώ-

µενοι να απαντήσουν εάν είχαν ενηµέρωση για 

την υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών, ή Πλη-

ροφοριακής Παιδείας, αλλά το µεγαλύτερο πο-

σοστό απάντησε αρνητικά, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 27. 

 

 

24. Η ερώτηση 24 αφορά στον τρόπο ενηµέρωσης - για όσους είχαν ενηµερωθεί - και οι 

κυριότερες ενηµερώσεις 

πραγµατοποιήθηκαν από 

καθηγητές και από φίλους, 

σύµφωνα µε τη γραφική 

παράσταση της εικόνας 28. 

 

 

 

 

 

25. Με την 25
η
 ερώτηση ζητήθηκε από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να επιλέξουν 

τρόπους, που κατά τη γνώµη τους θα έκαναν πιο αποδοτική την υπηρεσία.  Η εικόνα 29 δεί-

χνει σαφές προβάδισµα στις οµαδικές διαλέξεις έναντι των ατοµικών συναντήσεων, στις ερ-

γαστηριακές ασκήσεις έναντι παθητική µάθηση προβολής κάποιου βίντεο και στο χώρο της 

βιβλιοθήκης έναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.   

 

 

 

 

 

Εικόνα 27: Έλλειψη ενηµέρωσης για την ύπαρξη 

της υπηρεσίας 

Εικόνα 28: Κύριοι φορείς της ενηµέρωσης για την υπηρεσία 

Τρόποι διεξαγωγής Άτοµα Ποσοστό 

Ατοµικές συναντήσεις 15 14% 

Οµαδικές διαλέξεις, σεµινάρια 72 67% 

Προβολή εκπαιδευτικού βίντεο 26 24% 

Εργαστηριακές ασκήσεις 56 52% 

Στο χώρο της βιβλιοθήκης 62 58% 

Εξ αποστάσεως 33 31% 

∆ε γνωρίζω 9 8% 

 

Εικόνα 29: Επιθυµητές µέθοδοι διδασκαλίας 
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26. Η 26
η
 ερώτηση έθεσε τον προ-

βληµατισµό κατά πόσο η υπηρεσία 

Πληροφοριακού γραµµατισµού είναι 

απαραίτητη.  Ένα ποσοστό κοντά στο 

90% απάντησε θετικά διότι από τις 

ερωτήσεις που προηγήθηκαν, ακόµη 

και όσοι δε γνώριζαν την υπηρεσία 

αντελήφθησαν τη σπουδαιότητά της, 

όπως αποκαλύπτουν τα αποτελέσµατα η εικόνα 30. 

Σε επερώτηση ανοικτού τύπου ζητήθηκε από όσους φοιτητές ήθελαν να αιτιολογήσουν τη 

θέση που πήραν στην προηγούµενη ερώτηση, υπήρξαν αρκετοί σχολιασµοί.  Μεταξύ αυτών 

κατατίθενται δύο. 

Μία φοιτήτρια, από το Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 22 χρόνων, σχολιάζει 

χαρακτηριστικά: «Νοµίζω ότι "χάνουµε" πολλά απ’ το να µην ξέρουµε.  Καµιά φορά ψάχνω 

κάποιο βιβλίο γνωρίζοντας το θέµα και όχι τον τίτλο και δυσκολεύοµαι αρκετά και είναι κρίµα 

µια τόση µεγάλη βιβλιοθήκη να µένει ανεκµετάλλευτη έστω κι από ένα άτοµο, δηλαδή εµένα!». 

Μία άλλη φοιτήτρια, από το Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, 

του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 22 χρόνων επίσης, αναφέρει: «Η πληροφοριακή παιδεία είναι απαραίτητη, ώ-

στε οι χρήστες να εξοικειωθούν στην αναζήτηση και στην αξιολόγηση των προσφερόµενων 

πληροφοριών µε απώτερο σκοπό να εκπληρωθεί η πληροφοριακή τους ανάγκη, χωρίς να τους 

"παρασύρει" η δίνη των πληροφοριών.». 

 

(ζ) Αναζήτηση σηµείων επικοινωνίας µεταξύ χρηστών και ΑΒ 

 

27. Στη συνέχεια οι ερωτώµενοι κλήθη-

καν να καταθέσουν σε ποιο εξάµηνο ένιωσαν 

πιο έντονη την ανάγκη να επισκεφτούν / να 

απευθυνθούν στη Βιβλιοθήκη.  Το πρώτο 

εξάµηνο υπερτερεί των υπολοίπων. Ακολου-

θεί το δεύτερο και το τρίτο.  Τα άλλα είναι 

αρκετά χαµηλότερα.  Υπάρχουν και άλλοι που χρησιµοποίησαν τη βιβλιοθήκη στο τέλος των 

σπουδών τους µονάχα.  Λεπτοµέρειες παρουσιάζει η εικόνα 31. 

Εικόνα 30: Είναι σηµαντική η Εκπαίδευση χρηστών στις ΑΒ; 

Εικόνα 31: Εξάµηνο γνωριµίας µε τη βιβλιοθήκη 
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28. Ποιους τρόπους επικοινωνίας προτιµά το δείγµα για την ενηµέρωσή του από τις  ΑΒ 

µε τους φοιτητές; Την απάντη-

ση στο ερώτηµα αυτό έδωσαν 

οι ερωτώµενοι µέσα από τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 

28.  Η ηλεκτρονική αλληλο-

γραφία (δηλαδή η αποστολή e-

mail) φαίνεται προς το παρόν 

να έχει σαφές και µε µεγάλη 

διαφορά προβάδισµα, όπως 

περιγράφεται στο γράφηµα της εικόνας 32. 

 

29. Ποια θα ήταν η επιθυµητή συχνότητα επικοινωνίας της ΑΒ για τους χρήστες; Οι απα-

ντήσεις των φοιτητών, στην ερώ-

τηση 29, ανέδειξαν τη µηνιαία 

συχνότητα επικοινωνίας ως πρώ-

τη και ακολουθεί η ενηµέρωση 

για κάθε νέο που θα παρουσιάζε-

ται.  Πολύ κοντά βρίσκονται η 

Εβδοµαδιαία και δεκαπενθήµερη 

συχνότητα επικοινωνίας, όπως κα-

ταµαρτυρεί η εικόνα 33. 

 

(η) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

30. Στην 30
η
 ε-

ρώτηση τέθηκε ερώ-

τηµα για την εξ α-

ποστάσεως εκπαί-

δευση.  Μεγάλο πο-

σοστό τη βλέπει ως ενδιαφέρουσα, ενώ εξίσου µεγάλο ποσοστό τη θεωρεί συµπληρωµατική 

µε τις παραδοσιακές µεθόδους.  Υπάρχει όµως κι ένα ποσοστό που προτιµά τις παραδοσιακές 

µεθόδους όπως αποκαλύπτει το γράφηµα στην εικόνα 34. 

Εικόνα 32: Τρόπους επικοινωνίας που προτείνει το δείγµα 

Εικόνα 33: Επιθυµητές συχνότητες επικοινωνίας των χρηστών µε ΑΒ 

Εικόνα 34:  Ποια η άποψη για την  
εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 
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31.Μία εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση θα ήταν πιο θελκτική εάν 

χρησιµοποιούσε ποικιλία µορφών 

πληροφορίας, προδίδει το αποτέλε-

σµα των απαντήσεων της ερώτησης 

31, που διακρίνεται στην εικόνα 

35. 

 

32. Στην ερώτηση 32 τέθηκε η ερώτηση για το αν και κατά πόσον τα online προγράµµατα 

εκπαίδευσης χρηστών (εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση) διευκολύνουν τα ΑµεΑ.  

Οι θετικές απαντήσεις (από «πιθανόν» 

έως «σίγουρα ναι») καλύπτουν το 98% 

του συνολικού δείγµατος (εικ.36). 

 

 

(θ) Συστάσεις και Εθελοντισµός 

33. Στην 33
η
 ερώτηση οι ερωτώµενοι κλή-

θηκαν να απαντήσουν εάν θα σύστηναν την 

υπηρεσία αυτήν και σε άλλους. Και εδώ τα 

δείγµατα είναι πολύ θετικά για την υπηρεσία 

(εικ.37). 

 

 

34. Το ερώτηµα 34 κάλεσε τους φοιτητές να πάρουν θέση για τον εθελοντισµό ως υπο-

στηρικτικό µηχανισµό για τα προγράµµατα Εκπαίδευσης χρηστών και εδώ οι απαντήσεις 

κλείνουν προς τη θετική κατεύθυνση (εικ.38). 

 

 

Εικόνα 35: Επιθυµητές µορφές πληροφορίας 
για online προγράµµατα εκπαίδευσης 

Εικόνα 36: ∆ιευκολύνουν τα online 

προγράµµατα Πληροφοριακής Παιδείας τα ΑµεΑ; 

 

Εικόνα 37: Σύσταση της υπηρεσίας και σε άλλους; 

 

Εικόνα 38: Άποψη για ενδεχόµενη εθελοντική στήριξη 
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35. Θα ενδιαφερόντουσαν οι ερω-

τώµενοι να γίνουν ενεργοί εθελοντές, 

που να εκπαιδεύσουν συµφοιτητές 

τους;  Οι απαντήσεις της ερώτησης 35 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς η ζυγαριά γέρνει καταφατικά 

(εικ.39). 

 

 

ι) Η υπηρεσία Εκπαίδευσης χρηστών των ΑΒ προς ευρύτερο κοινό 

 

36. Πώς αντιµετωπίζουν οι ερωτώµενοι φοιτητές και φοιτήτριες ένα ενδεχόµενο άνοιγµα 

της υπηρεσίας αυτής προς κοινό, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη ακαδηµαϊκή κοινότητα (λ.χ. 

Παλαιούς αποφοίτους); 

Οι ερωτώµενοι απάντη-

σαν καταφατικά, στη 

συντριπτική τους πλει-

οψηφία (εικ.40). 

 

 

37.Ποια θα ήταν η θέση τους αν το άνοιγµα αυτό ήταν ακόµη µεγαλύτερο και προσέφε-

ραν την Εκπαίδευση Χρηστών στην τοπική κοινωνία, ώστε να προσφέρουν στην Πληροφορι-

ακή της Παιδεία. Και 

εδώ οι απαντήσεις ήταν 

ξεκάθαρες (εικ.41). 

 

 

 

 
Εικόνα 39: Θα ήθελες βοηθήσεις εθελοντικά την υπηρεσία Πλη-

ροφοριακής Παιδείας; 

 

Εικόνα 40: Είναι θεµιτό ένα άνοιγµα 

προς την ευρύτερη ακαδηµαϊκή κοινότητα; 

Εικόνα 41: Η προσφορά της υπηρεσίας Εκπαίδευσης χρηστών  

σε µη ακαδηµαϊκούς θα ήταν για σας... 
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38.Θα ήταν καλό για την κοινωνία ή επικίνδυνο για την ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε την 

έννοια ότι θα είχε απώλειες το 

ακαδηµαϊκό προφίλ του ιδρύµα-

τος;  Η καταφατική απάντηση κι 

εδώ αποτελεί την επιλογή του 

µεγαλύτερου µέρους του δείγ-

µατος (εικ. 42).  

 

39.Η 39η ερώτηση διεκδίκησε από τους ερωτώµενους την άποψή τους για τις ενδεχόµενες 

συνέπειες από µία τέτοια κίνηση (εικ. 43).  Η προσπάθεια που θα κατατεθεί από την ΑΒ θα 

ενισχύσει την τοπική κοινωνία ενάντια στην παραπληροφόρηση ή δε θα είναι τίποτα άλλο 

παρά φόρτος εργασιών, πάνω από τις διαθέσιµες δυνάµεις της Βιβλιοθήκης και τελικά αυτό 

που λέει ο λαός “άδικος κόπος”;  

Στην ίδια ερώτηση υπήρξε και η δυνατότητα σχολιασµού. Χαρακτηριστικό το κείµενο 

που ακολουθεί, από την απάντηση µιας 23χρονης φοιτήτριας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.: “Σε τέτοιες πε-

ριπτώσεις νοµίζω είναι καλύτερα να µην σκέφτεσαι τον φόρτο εργασίας, την κούραση και 

όλες τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσεις, γιατί πραγµατικά θα βοηθήσει.  Θα γίνουν πιο οι-

κείες οι βιβλιοθήκες και µόνο κέρδος θα υπάρχει. Επίσης, θα µάθουν τι ανάγκες έχουν οι 

χρήστες”. 

Μία άλλη φοιτήτρια, του ιδίου ιδρύµατος, σχολιάζει λακωνικά: “∆ια βίου επιµόρφωση 

της κοινωνίας µας” 

 

40.Η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου αναφέρθηκε στο πρωτόγνωρο άνοιγµα 

που έκανε το MIT ένα ακριβό, ακαδηµαϊκό ίδρυµα, προσφέροντας δωρεάν και εξ αποστάσε-

ως προγράµµατα σπουδών, καθώς φέρνει και τη βιβλιοθήκη του να κινηθεί ανάλογα προς της 

στήριξη των προγραµµάτων αυτών, παρέχοντας tutorials για τους αποµακρυσµένους χρήστες. 

Ποια η άποψη των φοιτητών στο άνοιγµα αυτό τόσο του ιδρύµατος, όσο και των βιβλιοθη-

κών του;  

 

Εικόνα 42: Θετική η εξέλιξη για την κοινωνία, 

ή επικίνδυνο για το επίπεδο της ακαδηµαϊκής κοινότητας; 

Εικόνα 43: Ποιες οι συνέπειες από ένα τέτοιο άνοιγµα; 
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Οι περισσότεροι φοιτητές και συγκεκριµένα οι 70 (ποσοστό 65% περίπου) έκπληκτοι ε-

στίασαν στην πρωτοβουλία του MIT και όχι στο ρόλο της βιβλιοθήκης, ενώ µόλις το 35% 

ξεπέρασε την αρχική έκπληξη (της πρωτοβουλίας του MIT) και έδωσε απάντηση για το ρόλο 

των βιβλιοθηκών.  Μεταξύ αυτών 3 άτοµα εξέφρασαν την απαισιοδοξία τους για το παρόν 

και το εγγύς µέλλον της Ελληνικής πραγµατικότητας.  Μερικές από τις δοθείσες απαντήσεις 

ήταν οι εξής:  

• “Τέτοιου είδους tutorials βοηθούν στην εκπαίδευση και ενηµέρωση των µελών της 

Βιβλιοθήκης”. 

• “Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Θα ήταν ωραία µια “συµµαχία” Πανεπιστηµίου – 

Βιβλιοθήκης να ήταν πιο εξελιγµένη στη χώρα µας. Σίγουρα θα βοηθούσε αρκετούς 

ανθρώπους που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να σπουδάσουν ή που δε θέ-

λουν να σταµατήσουν να αποκτούν γνώσεις µόλις πάρουν πτυχίο.  Υπάρχουν πολλοί 

που θέλουν να συνεχίσουν να µαθαίνουν”. 

• Πολύ θετικά. Είναι µία καινοτοµία που θα ήταν καλό να ακολουθήσουν και άλλα πα-

νεπιστήµια, η οποία µάλιστα θα µπορούσε να στηρίξει στον χαρακτήρα τις δωρεάν 

παιδείας. Ακόµη θα µπορούσε να συµβάλει στην περαιτέρω επιµόρφωση των αποφοί-

των προσδίδοντας έτσι και το χαρακτηρισµό της δια βίου εκπαίδευσης…  

• Όχι δεν το γνώριζα. Ωστόσο είναι µια αρκετά ενδιαφέρουσα κίνηση, και ευελπιστώ να 

αποτελέσει προάγγελος παρόµοιων κινήσεων και στα Ελληνικά Πανεπιστήµια αλλά 

και στις σχολές του εξωτερικού. Αν λοιπόν υποθέσουµε πως υιοθετείται το συγκεκρι-

µένο µοντέλο και στα Α.Ε.Ι. της χώρας µας, και του εξωτερικού, θέλω να πιστεύω 

πως για να ανταποκριθούν οι βιβλιοθήκες σε ένα τέτοιο project θα υπάρξουν και οι 

ανάλογες µεταρρυθµίσεις στο τρόπο λειτουργίας της κάθε βιβλιοθήκης έτσι ώστε να 

υπάρχει και το θεµιτό αποτέλεσµα και αυτό θεωρώ πως θα καθιστούσε την κάθε βι-

βλιοθήκη µια αξιόλογη και φιλική πηγή άντλησης πληροφοριών για όποιον φοιτητή 

επιθυµούσε να λάβει µέρος σε ένα παρόµοιο project µε αυτό του Μ.Ι.Τ.  

• ∆εν το ήξερα.  Σίγουρα χρήσιµος ο ρόλος τους.  Πιστεύω ότι θα αναδειχτεί η βιβλιο-

θήκη και θα εκτιµηθεί περισσότερο.  

• Πολύ ενδιαφέρον, πολύ πρωτοποριακό και σίγουρα όχι αποθαρρυντικό για κάποιον 

που θέλει να συνεχίσει ή να ξεκινήσει τις σπουδές του µε φυσική παρουσία.  Η βιβλι-

οθήκη αποκτά τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει: ανοιχτό, προσβάσιµο, πλούσιο 

και ελκυστικό σε όλους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

 

8.1 Συµπεράσµατα από την Πρωτογενή Έρευνα 

 

8.1.1 Από τη συνέντευξη των υπευθύνων 

 

Από την πρωτογενή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους Υπευθύνους των εξεταζόµενων 

βιβλιοθηκών προκύπτουν τα εξής: 

1. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας ως επέ-

κταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ιδρύµατος.  Η Πληροφοριακή Παιδεία εί-

ναι απαραίτητη για κάθε Ακαδηµαϊκή ή Επιστηµονική Έρευνα, αλλά αποτελεί συ-

νάµα και πολιτιστικό αγαθό για την ευρύτερη κοινωνία, το οποίο εξελίσσεται σε 

βάθος χρόνου, καθώς τα ακαδηµαϊκά µέλη αποτελούν, παράλληλα, πολίτες της ευ-

ρύτερης κοινωνίας και ως τέτοιοι επιδρούν και πολιτιστικά σε αυτήν.  Αν συνυπο-

λογιστούν και οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες των Πανεπιστηµίων MIT και 

Harvard, τότε φαίνεται ξεκάθαρα η προσέγγιση των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων στο 

ευρύ κοινό, δίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις βιβλιοθήκες τους, αλλά ασκώντας 

και επιδράσεις διαπολιτισµικού χαρακτήρα. 

2. Υπάρχει η βούληση και η ενηµέρωση ώστε οι ΑΒ να ακολουθούν σε ικανοποιητικό 

βαθµό τη διεθνή εµπειρία, σε όλες τις υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της υπηρε-

σίας Εκπαίδευσης Χρηστών ή Πληροφοριακής Παιδείας.  Εδώ ακριβώς µπορούν να 

εφαρµοστούν εθνικά21
, ή διακρατικά µοντέλα συνεργασίας22

.   

3. Μεγάλο εµπόδιο αποτελεί η έλλειψη οικονοµικών πόρων που να ενισχύει αυτήν την 

προσπάθεια.  Οι ΑΒ στηρίζονται αποκλειστικά από κρατικές ή Ευρωπαϊκές χρηµα-

τοδοτήσεις.  Η κατανοµή των κονδυλίων των ΑΕΙ προς τις ΑΒ ενίοτε µπορεί να µην 

είναι επαρκής ή ικανοποιητική.  Π.χ. η ενίσχυση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, µέσω 

των Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ήταν που ενίσχυσε τις εξεταζόµενες βιβλιοθήκες µε προσωπικό, 

υλικοτεχνικό εξοπλισµό κλπ., ώστε να µπορέσουν να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες ή 

να αναβαθµίσουν τις ήδη υπάρχουσες.  ∆εν υπάρχει σχέδιο αναζήτησης εναλλακτι-

                                                

21 Όπως π.χ. ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) ή Heal-Link όπως είναι διεθνώς κα-

θιερωµένος (Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2009). 
22 Όπως π.χ. το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Harvard που εδράζεται στο Ναύπλιο και 
υποστηρίζει τον τοµέα σπουδών του εν λόγω Πανεπιστηµίου, που αφορά στα πολιτισµικά επιτεύγµατα της αρ-

χαίας Ελλάδας (∆ήµος Ναυπλιέων, 20011). 
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κής χρηµατοδότησης, διότι υπάρχει φόβος αλλοίωσης του «∆ηµόσιου χαρακτήρα» 

των ΑΒ.  Φαίνεται δηλαδή να τίθεται µία προβληµατική αµυντικής στάσης απέναντι 

στον κίνδυνο ενδεχόµενης δέσµευσης των ΑΕΙ - και κατά συνέπεια των βιβλιοθη-

κών τους - απέναντι σε ιδιώτες (πρόσωπα ή φορείς), χρηµατοδότες και χορηγούς, 

αλλά από την άλλη πλευρά η οικονοµική τους δύναµη, εξαρτώµενη αποκλειστικά 

από κρατικά κονδύλια, υποβαθµίζεται διαρκώς. 

4. Οι ΑΒ του Α.Π.Θ. και του ΠΑ.ΜΑΚ. εξασφαλίζουν κάποιες µικρές συνδροµές ε-

ξωτερικών (ενδεχοµένως και εξωακαδηµαϊκών) χρηστών, οι οποίοι επιθυµούν να 

έχουν πρόσβαση στις εν λόγω συλλογές και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα έχουν προ-

βλέψει οικονοµικές κυρώσεις (π.χ. η ΑΒ του ΠΑ.ΜΑΚ. χρεώνει 0,50€ για κάθε µέ-

ρα καθυστέρησης και για κάθε τεκµήριο).  Η ΑΒ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. δεν έχει αναπτύξει 

πολιτικές οικονοµικών χρεώσεων για τους χρήστες της.  Ο συντάσσων την εργασία 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο τα ποσά που συγκεντρώνονται στις άλλες 

βιβλιοθήκες είναι ικανά να ενισχύσουν αποτελεσµατικά τις ΑΒ και τις υπηρεσίες 

τους (π.χ. αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τα µαθήµατα Πληροφοριακής Παι-

δείας, µισθοδοσία έκτακτου προσωπικού κλπ.). 

5. Αν και οι εξεταζόµενες ΑΒ κινήθηκαν περίπου παράλληλα στην ανάπτυξη της υπη-

ρεσίας αυτής, δε διαφαίνεται κάποια συνεργασία µεταξύ τους και αυτό φαίνεται και 

στη διαφορά ορολογίας που χρησιµοποιούν και στο γεγονός ότι δεν προτείνονται 

από µία βιβλιοθήκη, εργαλεία που έχει αναπτύξει κάποια άλλη.  Π.χ. το Online 

Πρόγραµµα Πληροφοριακού Γραµµατισµού Ωρίων, της Βιβλιοθήκης του 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ., θα µπορούσε να βοηθήσει και τους φοιτητές του Α.Π.Θ. και του 

ΠΑ.ΜΑΚ.  H Εύα Σεµερτζάκη (2008) υπογραµµίζει τα οφέλη από τις συνεργασίες 

µεταξύ πολιτιστικών ιδρυµάτων σε τοµείς χρηµατοδότησης, οικονοµίας, τεχνογνω-

σίας, ποιοτικής αναβάθµισης των υπηρεσιών και προβολής των πολιτιστικών τους 

προϊόντων (Σεµερτζάκη, 2008, σ.3). 

6. Οι βιβλιοθήκες δεν έχουν τη δύναµη αυτήν, που θα τις επέτρεπε να έρθουν σε άµε-

ση επικοινωνία µε τους φοιτητές, ώστε να οργανώσουν από µόνες τους οµάδες κοι-

νού.  Μονάχα οι καθηγητές µπορούν να φέρουν τα τµήµατά τους για να παρακο-

λουθήσουν τα µαθήµατα.  Ταυτοχρόνως πρέπει να είναι και αυτοί παρόντες, για να 

διασφαλιστεί η συµµετοχή των φοιτητών και στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλλο-

νται τέτοιες εργασίες στους φοιτητές, που να τους ωθούν προς αυτήν την κατεύθυν-

ση της έρευνας.  ∆υστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται από όλους. 
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7. Κατά συνέπεια, οι ΑΒ δεν έχουν τη δύναµη να προσελκύσουν ακόµη και καθηγητές 

που εργάζονται στο ίδρυµα, ενώ έχουν παρατηρηθεί και επιλεκτικές επικοινωνιακές 

πολιτικές.  Π.χ. η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία 

µονάχα µε µόνιµους καθηγητές και όχι µε τους έκτακτους (οι οποίοι ήταν τρεις φο-

ρές περισσότεροι από τους µονίµους) µε αποτέλεσµα την έλλειψη επικοινωνίας µε 

εκατοντάδες µέλη του ιδρύµατος (έκτακτοι καθηγητές και φοιτητές).  Άλλωστε, τό-

σο οι βιβλιοθήκες, όσο και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται σε αυτές δηµιουργήθη-

καν για κοινό όφελος και όχι προς όφελος των ολίγων (Σεµερτζάκη, 2008, σ.3). 

8. Όσοι καθηγητές συνεργάστηκαν µε τη Βιβλιοθήκη και έφεραν φοιτητές στα µαθή-

µατα Πληροφοριακού Γραµµατισµού, τα σχόλια από τους ίδιους και από τους φοι-

τητές είναι συνήθως κολακευτικά και ενθαρρυντικά για την υπηρεσία.  Παρατηρού-

νται, λοιπόν, έντονες αδυναµίες στον επικοινωνιακό τοµέα µεταξύ των µελών της 

Ακαδηµαϊκής κοινότητας, για την ενηµέρωση και συµµετοχή στην υπηρεσία. 

9. Οι Εκπαιδευτές Βιβλιοθηκονόµοι είναι βεβαρυµµένοι και µε άλλες αρµοδιότητες, 

γεγονός που τους αποτρέπει να ασχοληθούν ακόµη και µε τον επικοινωνιακό προ-

σανατολισµό της υπηρεσίας, είτε εντός, είτε εκτός του Ιδρύµατος. 

10. Υπήρξαν περιπτώσεις παράδοσης µαθηµάτων Πληροφοριακής Παιδείας σε οµάδες 

µαθητών δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από σχολεία της τοπικής κοινωνίας και πέ-

ραν αυτής.  Το γεγονός αυτό δείχνει λογικό, διότι τα σχολεία είναι ένας από τους 

ελάχιστους θεσµούς που µπορεί να στείλει οργανωµένες οµάδες µαθητών, υπό την 

καθοδήγηση των καθηγητών τους, αλλά και διότι οι µαθητές αποτελούν δυνητικά 

ακαδηµαϊκά µέλη.  Άρα, η προσέγγιση µε την τοπική κοινωνία, τουλάχιστον όσον 

αφορά σε οµαδικά σύνολα, συναντά στα σχολεία ίσως την καλύτερη λύση εφαρµο-

γής µιας ενδεχόµενης εξωστρεφούς κίνησης των ΑΒ προς την τοπική κοινωνία.   

11. Από κει και µετά αν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι εξωτερικοί χρήστες που θέλουν να 

µάθουν για την υπηρεσία αυτήν σε προσωπικό επίπεδο προσεγγίζουν από µόνοι 

τους την ΑΒ.  Όµως δεν υπάρχει επίσηµη ενηµέρωση και επικοινωνία προς αυτήν 

την κατεύθυνση.  ∆εν υπάρχει επίσηµη πρόσκληση προς την ευρύτερη κοινωνία. 

12. Το πρόγραµµα του Ωρίωνα είναι ένα θετικό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη 

στήριξη της υπηρεσίας Εκπαίδευσης χρηστών τόσο εντός της Ακαδηµαϊκής Κοινό-

τητας, όσο και πέραν αυτής, αλλά υπολείπεται της επικοινωνιακής προώθησης και 

περαιτέρω υποστήριξης. 



«Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για τον Πληροφοριακό Γραµµατισµό του κοινού, 
εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.  Οι περιπτώσεις των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» Θεόφιλος Γκίνης 

 98 

8.1.2 Από τις απαντήσεις των φοιτητών 

 

Ο εντοπισµός των φοιτητών του δείγµατος δεν ήταν εύκολη υπόθεση.  Αν και ρωτήθηκαν 

ακόµη και κάποιοι βιβλιοθηκονόµοι στις εξεταζόµενες βιβλιοθήκες για το αν µπορούσαν να 

διανείµουν ερωτηµατολόγια σε µερικούς φοιτητές, η στάση τους ήταν αρνητική µε τη δικαιο-

λογία ότι οι φοιτητές έχουν κουραστεί από τα πολλά ερωτηµατολόγια που δέχονται να απα-

ντήσουν και γενικά δείχνουν απρόθυµοι.  Όµως, εάν το ερωτηµατολόγιο αυτό διδόταν σε 

φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα Εκπαίδευσης χρηστών ή Πληροφοριακής 

Παιδείας, τότε θα υπήρχε άλλη ποιότητα απαντήσεων στο υλικό που θα συλλεγόταν. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως αρκετά άτοµα εντοπίστηκαν ακόµη και από επίσηµες σελίδες 

που αναπτύχθηκαν σε πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες υποστηρίζονται από µέλη 

των εξεταζόµενων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.  Εστάλη προσωπικό e-mail, ενηµερωτικού χα-

ρακτήρα, σε πολλούς από τους φοιτητές – µέλη των οµάδων αυτών, εκ των οποίων αρκετοί 

ανταποκρίθηκαν άµεσα. 

Από το δείγµα των φοιτητών προέκυψε ότι το µεγαλύτερο µέρος τους επισκέπτεται τη βι-

βλιοθήκη, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις της ερώτησης 6.  Υπάρχει όµως ένα ποσοστό 

13-15%, όπως φαίνεται και από την ερώτηση 7, το οποίο δεν χρησιµοποιεί τη βιβλιοθήκη.  

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 8 αν και είναι θετικές προς τη βιβλιοθήκη κατά 75% εν τού-

τοις φαίνεται ότι το 25% θεωρεί τη βιβλιοθήκη αδιάφορη, ξένη ή ψυχρή. 

Και µόλις η 9
η
 ερώτηση, που βρίσκει τους χρήστες να απασχολούν σπανίως το προσωπι-

κό της Βιβλιοθήκης, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις όποιες υπόνοιες είχαν δηµιουργηθεί από 

πριν, για την έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ ΑΒ και φοιτητών. 

Το αποτέλεσµα της επικοινωνιακής έλλειψης έχει ως αποτέλεσµα το 37% να γνωρίζει µε-

ρικές από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ενώ το 24% να µη γνωρίζει τίποτα. 

Παρ’ όλα αυτά οι ερωτώµενοι πέφτουν σε αντίφαση µε τις ερωτήσεις 10 και 11, διότι ενώ 

δηλώνουν ότι δεν έχουν σαφή εικόνα των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί στη Βιβλιοθήκη, 

το σύνολο των οποίων αφορά σε Πληροφοριακά εργαλεία, εν τούτοις θεωρούν ότι γνωρίζουν 

πώς να αναζητούν και να εντοπίζουν ακαδηµαϊκό υλικό για τις εργασίες τους. 

Είτε ψυχροί, είτε αδιάφοροι φοιτητές απέναντι στις ΑΒ τους και σε συνδυασµό µε εκεί-

νους που νοµίζουν ότι γνωρίζουν, θα πρέπει να κερδηθούν από τη βιβλιοθήκη κατά τη διάρ-

κεια των σπουδών τους, καθώς δε νοείται ακαδηµαϊκό µέλος δίχως να είναι πληροφοριακά 

καταρτισµένο, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό. 

Για τη γνώση, ή όχι, των υπηρεσιών που έχουν αναπτύξει οι ΑΒ παρατηρείται γενική ά-

γνοια, γεγονός που πρέπει σταδιακά να αλλάξει, διότι όχι µόνον δαπανήθηκαν µεγάλα χρηµα-



«Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για τον Πληροφοριακό Γραµµατισµό του κοινού, 
εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.  Οι περιπτώσεις των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» Θεόφιλος Γκίνης 

 99 

τικά ποσά και δούλεψαν αρκετοί άνθρωποι για να προκύψουν όλα αυτά, αλλά κυρίως διότι 

αποτελούν χρησιµότατο υλικό, αλλά και καθοριστικό, συνάµα, για τη σύσταση πετυχηµένων 

ακαδηµαϊκών εργασιών – ερευνών. 

Όσον αφορά στο επικοινωνιακό σκέλος, φαίνεται (εικόνα 20) οι φοιτητές να ζητούν προ-

σωπική και οµαδική επικοινωνία, µε χαρακτήρα συζήτησης (αµφίπλευρη) και φαίνεται να 

προτιµούν ακόµη, έστω και µε µικρή διαφορά, χώρους της βιβλιοθήκης ή του ιδρύµατος για 

εκπαίδευση, σε σχέση µε την εξ αποστάσεως επικοινωνία. 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 16 και 17 αποκαλύπτουν ότι οι φοιτητές αντιλαµβάνονται 

ότι οι Βιβλιοθήκες έχουν κάτι παραπάνω από τις ελεύθερες υπηρεσίες πληροφόρησης που 

διακινούνται στον Παγκόσµιο ιστό και µάλιστα εκφράζουν την επιθυµία να λάβουν περαιτέ-

ρω σχετικές πληροφορίες.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι οι Βιβλιοθήκες και οι φοιτητές 

επιθυµούν τη µεταξύ τους επικοινωνία, ωστόσο όµως λείπουν οι µηχανισµοί εκείνοι που να 

γεφυρώνουν τις δύο πλευρές. 

Η διερεύνηση για το αν υπάρχει γνώση ή ενηµέρωση για την υπηρεσία Εκπαίδευσης χρη-

στών έβγαλε ότι πάνω από το 70% δεν έχει συµµετάσχει σε κάποιο πρόγραµµα Πληροφορια-

κού Γραµµατισµού, ενώ το ίδιο ποσοστό περίπου δήλωσε ότι δεν είχε καν σχετική ενηµέρω-

ση.  Όσοι την είχαν, την έλαβαν κυρίως από κάποιον καθηγητή. 

Στη συνέχεια η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του 

ρόλου της υπηρεσίας Πληροφοριακού Γραµµατισµού, διότι εξασφαλίζει στους φοιτητές ένα 

είδος πληροφοριακής κατάρτισης τέτοιο, που είναι ικανό να τους βοηθήσει κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους και στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, η οποία πλέον είναι συνυφα-

σµένη µε τη δια βίου εκπαίδευση. 

Ένας από τους πιο δηµοφιλείς τρόπους επικοινωνίας που προτείνουν οι φοιτητές είναι η 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, γεγονός που θα πρέπει να προβληµατίσει τις εξεταζόµενες ΑΒ.  

Επιπλέον το µεγαλύτερο µέρος των φοιτητών, σύµφωνα µε τις απαντήσεις στο 29
ο
 ερώτηµα, 

επιθυµεί τουλάχιστον µία φορά το µήνα επικοινωνία µε τη βιβλιοθήκη. 

Επιπλέον, τέθηκε το θέµα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία φαίνεται να κερδίζει 

έδαφος στη συνείδηση των φοιτητών, ενώ αρκετά άτοµα υποστήριξαν πως µπορούν οι παρα-

δοσιακές και ηλεκτρονικές µέθοδοι διδασκαλίας να λειτουργούν συµπληρωµατικά η µία µε 

την άλλη.  Οι φοιτητές αντιλήφθηκαν τα πλεονεκτήµατα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 

τα ΑΜΕΑ. 

Τέθηκε το θέµα του εθελοντισµού, αλλά ίσως από τα αποτελέσµατα οι µόνοι που θα µπο-

ρούσαν να χρησιµοποιήσουν ουσιαστικά και αποδοτικά τον εθελοντισµό, είναι το σύνολο 

των εκπαιδευτικών των ιδρυµάτων  Το γεγονός αυτό θα αναλυθεί στην υποενότητα 8.3. 
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Όσον αφορά στο άνοιγµα των ιδρυµάτων και δη των ΑΒ προς την ευρύτερη κοινωνία οι 

φοιτητές στο µεγαλύτερο µέρος τους συµφωνούν µε µια τέτοια εξέλιξη.  Υπάρχουν βέβαια 

και µερικοί που είναι αντίθετοι προς την κατεύθυνση αυτήν, αλλά το ποσοστό αυτό είναι πο-

λύ µικρό. 

Τέλος, όσον αφορά στο άνοιγµα του MIT, ως παράδειγµα αναφοράς προς συζήτηση, οι 

περισσότεροι από τους ερωτώµενους δήλωσαν άγνοια για το γεγονός, αλλά θετικοί προς την 

πρωτοβουλία αυτήν, καθώς και για το ρόλο των βιβλιοθηκών, τον οποίον θέλουν πιο ανοικτό, 

πιο επικοινωνιακό, πιο προσβάσιµο. 

 

 

8.2 Γενικά συµπεράσµατα - Τόπος για περαιτέρω έρευνα 

 

Συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που προέκυψαν τόσο από τις δοµηµένες συνεντεύξεις 

στους υπευθύνους των βιβλιοθηκών, όσο και από τα ερωτηµατολόγια µεικτού τύπου στο 

δείγµα των φοιτητών και των τριών ιδρυµάτων µπορούν να αντληθούν κάποια συµπεράσµα-

τα:  

1. Έργο των ΑΒ δεν είναι µονάχα να εµπλουτίσουν τη συλλογή τους ή τις υπηρεσίες 

τους, αλλά πολύ περισσότερο να τις διοχετεύσουν στην ακαδηµαϊκή, αλλά και την ευ-

ρύτερη κοινότητα, ενισχύοντας συνάµα την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και το πο-

λιτισµικό επίπεδο των χρηστών τους. 

2. Οι οικονοµικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναµικό είναι περιορισµένα και θα πρέπει να 

αναζητηθούν νέοι πόροι, που να συµπληρώνουν τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις.  Αυτό 

θα µπορούσε να αποτελέσει τόπο έρευνας, µε πολύ σηµαντικά πορίσµατα. 

3. Οι ΑΒ θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία µε τους φοιτητές, αλλά και ευρύτερο κοινό, 

ώστε να τους βοηθήσουν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και κατά την ε-

παγγελµατική τους σταδιοδροµία, αντίστοιχα.  Εκεί στοχεύει άλλωστε η πληροφορια-

κή κατάρτιση, που έχει ως αποτέλεσµα την Πληροφοριακή Παιδεία.  Επαρκούν οι υ-

πάρχοντες επικοινωνιακοί µηχανισµοί που χρησιµοποιούνται στην Ελληνική πραγµα-

τικότητα;  Μήπως θα πρέπει οι περιπτώσεις των πανεπιστηµίων MIT και Harvard να 

αποτελέσουν πεδία έρευνας για την εξωστρεφή τους πολιτική, την οποίαν ξεκίνησαν 

λίαν προσφάτως, και µάλιστα σε διακρατικό επίπεδο; Μήπως θα πρέπει να αναζητη-

θούν, µέσα από επιστηµονική έρευνα, µηχανισµοί επικοινωνίας των Ελληνικών ΑΕΙ 

και των υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών τους, η οποία θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία 
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Επιστήµονες του Marketing ώστε να καταλήξουν σε συγκεκριµένες προτάσεις; Προ-

τάσεις που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν πιλοτικά σε κάποια ΑΕΙ και στη συνέχεια 

να επεκταθούν και στα υπόλοιπα, ώστε να προκύψει κάτι καλύτερο από την υπάρχου-

σα κατάσταση; 

4. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι και οι φοιτητές είναι ανοικτοί προς µια τέτοια κα-

τεύθυνση, αλλά δεν είναι διατεθειµένοι να κάνουν το πρώτο βήµα, καθώς όπως δήλω-

σαν, δεν έχουν ενηµέρωση και ίσως δεν έχουν και τα κίνητρα να προσέλθουν ενεργά 

στη βιβλιοθήκη τους.  Μία ενδεχόµενη αναλυτικότερη προσέγγιση σε µεγαλύτερο 

δείγµα φοιτητών από κάθε ίδρυµα, θα βοηθούσε στην άντληση περισσότερων και ί-

σως κατατοπιστικότερων πληροφοριών πάνω σε αυτά. 

5. Υπάρχει ένα ποσοστό των φοιτητών το οποίο απέχει από τις ΑΒ.  Τίθεται το ερώτηµα:  

Αρκούν τα συγγράµµατα που µοιράζονται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, ώστε να τους προσδώσουν ένα ακαδηµαϊκό προφίλ, ή θα πρέπει να α-

φιερώσουν ώρες στις βιβλιοθήκες τους, εντοπίζοντας κι εκµεταλλευόµενοι κι άλλες 

πηγές, να αποκτήσουν πιο εµπεριστατωµένη άποψη, προκύπτουσα ακόµη και µέσα 

από τη διαφορετικότητα των επιστηµονικών πορισµάτων;  Και ένα δεύτερο ερώτηµα.  

Ποιος θα τους βοηθήσει να µάθουν να κάνουν ακαδηµαϊκή έρευνα, αν όχι οι ΑΒ µέσα 

από την υπηρεσία Πληροφοριακού Γραµµατισµού;  

6. Πρωτεύοντα ρόλο στην έρευνα έχει και το Εκπαιδευτικό προσωπικό των εξεταζόµε-

νων ιδρυµάτων, η προσέγγιση του οποίου θα µπορούσε να αποτελέσει τόπο έρευνας 

για µία επόµενη εργασία.  Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που έρχονται σε άµεση επαφή 

µε τους φοιτητές και πέραν των ακαδηµαϊκών γνώσεων, µέσα από το µάθηµα που δι-

δάσκουν, οφείλουν να ενηµερώνουν τους φοιτητές (κυρίως των πρώτων εξαµήνων) 

για την παρουσία και τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης τους.  Στη συνέχεια θα πρέπει 

να διαµορφώνουν τα µαθήµατά τους µε τέτοιον τρόπο που να ωθούν τους φοιτητές 

τους να τελούν ακαδηµαϊκές έρευνες, έστω και περιορισµένου βαθµού για να εγκλι-

µατίζονται στο τρόπο διεξαγωγής των. 

7. Οι ΑΒ, επιπλέον, µπορούν να προεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και στις τοπικές κοι-

νωνίες.  Άλλωστε από τα κείµενα των κανονισµών λειτουργίας τους διαφαίνεται αυτή 

η προοπτική, η οποία όµως µοιάζει να είναι ανενεργή.  Θα πρέπει να αναζητήσουν 

τρόπους παράδοσης µαθηµάτων Εκπαίδευσης χρηστών σε ενήλικες που ανήκουν σε 

κάποιες επαγγελµατικές οµάδες, στηρίζοντας το θεσµό της δια βίου µάθησης, ή σε 

µαθητές της δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ώστε όταν αργότερα θα έρθουν ως φοιτη-

τές στα ΑΕΙ της χώρας να έχουν από πριν την εξοικείωση µε τις Βιβλιοθήκες και τα 
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Πληροφοριακά Κέντρα των ιδρυµάτων τους.  Η προσέγγιση κοινού από αυτούς τους 

χώρους θα µπορούσε επίσης να αποτελέσει πεδίο έρευνας, που θα ενδιέφερε τις ΑΒ 

πριν ξεκινήσουν την όποια πρωτοβουλία. 

 

 

8.3 Προτάσεις 

 

Για την ανάπτυξη των παραπάνω θα µπορούσαν να διατυπωθούν κάποιες προτάσεις οι 

οποίες έχουν σκοπό να αποτελέσουν τόπους προβληµατισµού, στοχασµού και γιατί όχι να 

δώσουν και λύσεις:  

 

 

8.3.1 Ενδοεπικοινωνιακός άξονας 

 

1.Οι ΑΒ ανήκουν στα ΑΕΙ που τις ίδρυσαν.  Τα ιδρύµατα αυτά δεν θα πρέπει να έχουν 

µονάχα αξιώσεις από τις βιβλιοθήκες τους, αλλά και υποχρεώσεις απέναντι σ' αυτές.  Π.χ. ∆ε 

θα πρέπει να υπάρχουν µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που να δηλώνουν άγνοια, εν τοις 

πράγµασι για το ρόλο και το έργο των Βιβλιοθηκών.  Η ∆ιοικούσα αρχή οφείλει να ενεργο-

ποιήσει τις ικανότητες των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό την επίτευξη των 

σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας του εκάστοτε ακαδηµαϊκού ιδρύµατος.  ∆ηλαδή, απαιτείται 

να υπάρξει υποκίνηση, ή παρακίνηση23
 (Κουτούζης, 1999, σ.172), γεγονός που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε ποικίλους µηχανισµούς, όπως π.χ. σε συνεννόηση µε τη Βιβλιοθήκη και 

σε κενό χρόνο να οργανώνονται ηµερίδες ενηµέρωσης του Εκπαιδευτικού προσωπικού για 

κάθε εξέλιξη που αφορά στις πληροφοριακές υπηρεσίες. 

2.Οι ΑΒ, ως σηµαντικοί πολιτιστικοί φορείς (Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 2002, σ.101), ή ως 

πολιτιστικά κέντρα της κοινότητας την οποίαν εξυπηρετούν, σύµφωνα µε τη Μονιάρου-

Παπακωνσταντίνου (Καραµήτρος, 2010, σ.16), πρέπει να ορίσουν µε ακρίβεια τις οµάδες 

κοινού-στόχου (targets groups), ώστε ο προγραµµατισµός των δράσεων τους να ανταποκρίνε-

ται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες ευρύτερου φάσµατος ανθρώπων (Αθανασοπούλου, 

2003, σ.122), είτε εντός, είτε εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.   

3.Το Εκπαιδευτικό προσωπικό δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται χωριστά, αλλά να προσεγ-

γίζεται ισότιµα, είτε είναι µόνιµο, είτε είναι έκτακτο.  Το πολιτιστικό αγαθό που λέγεται Βι-

                                                

23  Όπως αλλιώς συναντάται ο αρχικός όρος στη βιβλιογραφία. 
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βλιοθήκη δεν ιδρύθηκε για µερικούς, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας (Σεµερτζάκη, 2008, 

σ.3).  Πολλοί νέοι Εκπαιδευτικοί µπορούν να γίνουν καλύτεροι φίλοι της βιβλιοθήκης, µε ό,τι 

συνεπάγεται αυτό, διότι πολλοί από αυτούς διαµορφώνουν το πρόγραµµα σπουδών, ή το µά-

θηµά τους, µε τέτοιον τρόπο, που θα µπορούσε να συµπεριλαµβάνει σταθερά τη συµµετοχή 

των φοιτητών στα προγράµµατα Πληροφοριακού Γραµµατισµού των ΑΒ.  Άλλωστε, µέσα σε 

όλα αυτά θα µπορούσαν να προκύψουν εθελοντές καθηγητές, µόνιµοι ή έκτακτοι, που, σε 

συνεργασία µε τις ΑΒ, να στηρίζουν την Υπηρεσία Πληροφοριακής Παιδείας, ποικιλοτρό-

πως. 

4.Όσον αφορά στους φοιτητές, θα πρέπει όχι µονάχα να ενηµερώνονται έγκαιρα και ε-

παρκώς, αλλά ακόµη περισσότερο να παροτρύνονται από τους καθηγητές τους, ώστε να συµ-

µετάσχουν σε µαθήµατα Πληροφοριακής Παιδείας. Επιπλέον, θα µπορούσαν να δίδονται, ως 

κίνητρα, ακαδηµαϊκές µονάδες (πόντοι), σε όσους και όσες παρακολουθούν τα προσφερόµε-

να σεµινάρια Εκπαίδευσης χρηστών. 

 

 

8.3.2 Ηλεκτρονική παρουσία στον Παγκόσµιο ιστό 

 

1.Η online παρουσία των ΑΒ οφείλει να αναβαθµιστεί και να γίνει πιο φιλική και ζωντα-

νή.  Π.χ. Ένα βίντεο στην αρχική σελίδα της Πύλης της Βιβλιοθήκης που θα παρουσιάζει τη 

βιβλιοθήκη, σύµφωνα µε το παράδειγµα των Βιβλιοθηκών του MIT (MIT Libraries, 2012).  

Πού βρίσκεται, τι περιλαµβάνει, ποιες υπηρεσίες προσφέρει κλπ. θα µπορούσε να αποτελεί 

µία τέλεια λύση για τους χρήστες, όσον αφορά στον άξονα του Library Orientation, δηλαδή 

της γνωριµίας - περιήγησης στο χώρο της βιβλιοθήκης.  ∆εν είναι, άλλωστε, εφικτή η προ-

σέγγιση εκατοντάδων φοιτητών από το υπάρχον ελλιπές προσωπικό της Βιβλιοθήκης, πολλώ 

δε µάλλον η προσέλκυση και επικοινωνία µε εξωτερικούς χρήστες της τοπικής κοινωνίας. 

2.Οι ΑΒ θα πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλίες συνεργασίας µε φορείς προώθησης προ-

ϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να µπορούν να προσελκύουν κοινό, ενώ και το προσωπικό να 

επιµορφώνεται πάνω σε τοµείς εξυπηρέτησης κοινού. 

3.Να ενεργοποιηθούν ανενεργοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί επικοινωνίας.  Να µπορεί π.χ. 

ελεύθερα να αποστέλλονται ενηµερωτικά email σε όλα τα µέλη του ιδρύµατος.  Κάθε βιβλιο-

θήκη θα µπορούσε να έχει παρουσία σε χώρους που χρησιµοποιούν οι φοιτητές: facebook, 

skype, msn, google+, flickr, youtube κλπ., ώστε να δείχνουν έντονο επικοινωνιακό προφίλ. 
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8.3.3 Πρόσωπο προς την ευρύτερη κοινωνία 

 

1.Όσον αφορά στους εξωτερικούς χρήστες, περιπτώσεις οµάδων κοινού-στόχου, µπορεί 

να είναι σχολεία, φροντιστήρια, σύλλογοι (όπως π.χ. ΚΑΠΗ, ΑΜΕΑ) και επαγγελµατικές 

οµάδες.  Η περίπτωση του Πανεπιστηµίου του Harvard µέσα από την πρόσκληση που έχει 

απευθύνει σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας επιβεβαιώνει περίτρανα 

τη θέση αυτήν (∆ήµος Ναυπλιέων, 2011). 

2.Η διακοπή σχέσεων των αποφοίτων µε τα ιδρύµατα και τις ΑΒ τους αποτελεί σηµείο 

παράδοξο, καθώς ζητείται από τους αποφοίτους να παραδώσουν την κάρτα βιβλιοθήκης για 

να λάβουν το πτυχίο τους.  ∆ηλαδή από τη στιγµή που είναι πτυχιούχοι ειδικοτήτων, τους 

αφαιρείται το δικαίωµα, ή η πρόσβαση στην Πληροφορία;  Ίσως αυτοί είναι οι πλέον ικανοί 

να αξιοποιήσουν τις ΑΒ.  Μία αντιπρόταση είναι να εκδίδεται και να δίδεται κάρτα άλλου 

χρώµατος στους αποφοίτους των ιδρυµάτων, ενιαία για όλα τα ΑΕΙ της χώρας, που να µπο-

ρεί, ο δικαιούχος, έστω µε µία µικρή ετήσια συνδροµή, η οποία θα καταβάλλεται στην ΑΒ 

έκδοσής της, να είναι µέλος όλων των ΑΒ της χώρας, ή έστω του ιδρύµατός του.  Αυτό θα 

του δίδει το δικαίωµα να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ οι ενηµερώσεις της Βιβλιοθήκης 

και για τα µαθήµατα Πληροφοριακής Παιδείας να διατίθενται και σε αυτούς, εδραιώνοντας 

ένα νέο είδος Εκπαιδευτικού Πολιτισµού, τον οποίον επιθυµούν οι πολίτες και προτείνει, δια 

νόµου το κράτος, µέσω της φιλοσοφίας της δια βίου εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 2011). 

3.Τέλος, ένα ισχυρό, εξωστρεφές, επικοινωνιακό προφίλ των ΑΒ προς ευρύτερο κοινό, 

διατηρεί το κύρος των ΑΕΙ στη χώρα σε υψηλά επίπεδα, µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά 

στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών, ενώ, παράλληλα, µπορεί να αποτελέσει και πόλο έλξης 

πρόσθετων, εναλλακτικών πόρων χρηµατοδότησης (δωρεές, επιχορηγήσεις, χορηγούς κλπ.).  

Απαιτείται η ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών από πλευράς της Βιβλιοθήκης, αλλά και 

η στήριξή τους από το ίδρυµα και την τοπική κοινωνία, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιη-

θούν π.χ. ΜΜΕ της τοπικής κοινωνίας, να οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις εκπαιδευ-

τικού και πολιτιστικού χαρακτήρα απευθυνόµενες και σε εξωακαδηµαϊκό κοινό. 

Π.χ. η οργάνωση έκθεσης ζωγραφικής κάποιου ζωγράφου, σε χώρους του Πανεπιστηµίου 

και η ενηµέρωση οµάδων κοινού, όπως σχολικών οµάδων ή τµηµάτων καλών τεχνών (π.χ.  

από Α.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., αλλά και άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών σχολών), µέσω της γνωριµίας των 

µαθητών - φοιτητών µε το έργο του καλλιτέχνη, µέσα από τη χρήση των προσφερόµενων ερ-

γαλείων έρευνας που διαθέτουν οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες.   
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Οι πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες θα στηρίζονταν σε µεγάλο βαθµό από την Υπηρεσία 

Πληροφοριακής Παιδείας της Βιβλιοθήκης του εν λόγω Πανεπιστηµίου, αναµφίβολα θα προ-

καλούσαν το αισθητήριο της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, θα αποσπούσαν την προσοχή και 

την υποστήριξη επίσηµων θεσµικών φορέων (Πολιτείας, Εκκλησίας κλπ.) και θα προέβαλλαν 

το έργο των ΑΒ και των Ιδρυµάτων τους. 

Πρόκειται, σαφώς, για δυνητικά σενάρια, τα οποία προϋποθέτουν την ανάπτυξη συνεργα-

σίας των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και µε άλλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές µονάδες, 

µε κρατικούς φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες κλπ.  Οι συ-

νεργασίες αυτές θα µπορούσαν να αναδείξουν τη δυναµική των ΑΒ και πολύ περισσότερο 

την εξεταζόµενη υπηρεσία, η οποία θα αποτελούσε και το θεµέλιο λίθο σε όλα αυτά, που 

σκοπό θα έχουν την αναβάθµιση του υπάρχοντος πολιτισµικού σκηνικού µέσα από συνεργα-

τικά µοντέλα ενεργοποίησης του κοινού. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

 

Η διάταξη των βιβλιογραφικών αναφορών, που ακολουθούν, πραγµατοποιήθηκε σύµφω-

να µε το πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ (Anglia 

Ruskin University Library, 2012).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

1. Προσωπικά στοιχεία: (ονοµατεπώνυµο, βιβλιοθήκη, ιδιότητα και θέση στη βιβλιοθή-

κη). 

2. Ποιες οι σηµαντικότερες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αν, 

κατά τη γνώµη σας, η υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών ανήκει µέσα σε αυτές; 

3. Ποιος ο σκοπός ύπαρξης και ποιος ο ρόλος της για τη βιβλιοθήκη σας;   

4. Πότε έγινε λόγος για τη συγκεκριµένη υπηρεσία στη βιβλιοθήκη σας και πότε άρχισε 

η υλοποίησή της (πιλοτικά ή ουσιαστικά);  Αν θα µπορούσατε να µας δώσετε ένα σύ-

ντοµο ιστορικό της υπηρεσίας. 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

5. Βάσει βιβλιογραφίας, εν έτει 1972, ο Vogel αναρωτιέται αν οι βιβλιοθηκονόµοι των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών είναι σε θέση να αφουγκράζονται τους φοιτητές, την αντί-

ληψή τους για την εικόνα που έχουν για τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της, για το τι 

χρειάζεται να γνωρίζουν και ποιους θα πρέπει να προσεγγίσουν για να βρουν απαντή-

σεις στις απορίες τους και στις πληροφοριακές τους ανάγκες. Αν θέλετε  να τα σχο-

λιάσετε βάσει της εµπειρίας σας. 

6. Στηριχτήκατε σε κάποια διεθνή πρότυπα; 

7. Υπάρχουν διαθέσιµες αναλύσεις SWOT ή αν µπορείτε να µας δώσετε κάποιες δικές 

σας εκτιµήσεις για τις συνθήκες στις οποίες γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η υπηρεσία 

(δυνατά σηµεία, αδυναµίες ή περιορισµοί, ευκαιρίες και προοπτικές, ενδεχόµενες α-

πειλές); 

8. Σκοπός της υπηρεσίας ήταν η εξοικείωση των χρηστών µε το χώρο και τις υπηρεσίες 

της βιβλιοθήκης (library orientation), ή προσβλέπατε και στην περαιτέρω εκπαίδευ-

ση των χρηστών στο να µπορούν να προχωρούν στην ανάκτηση πληροφοριών που 

τους αφορούν χρησιµοποιώντας επαρκώς τα παρεχόµενα από σας εργαλεία (library 
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instruction); 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

9. Τι περιλάµβανε ο αρχικός σχεδιασµός της και πώς παρουσιάστηκε, προωθήθηκε (ενη-

µερωτικά έντυπα, ενηµέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, διαδικτυακά); 

10. Βάσει ποιων κριτηρίων έγινε η επιλογή προσωπικού, πόσα άτοµα ανέλαβαν τη συγκε-

κριµένη υπηρεσία, ποια η ειδικότητά τους και ποιες οι αρµοδιότητές τους; 

11. Τα µαθήµατα ήταν/είναι ατοµικά ή οµαδικά; 

12. Ποιους χώρους χρησιµοποιείτε για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας και αν προσφέρετε 

και εξ αποστάσεως µαθήµατα σε αποµακρυσµένους χρήστες (µέσω ∆ιαδικτύου); 

13. Ποιος ο τεχνολογικός εξοπλισµός, οπτικοακουστικά ή άλλα µέσα που χρησιµοποιείτε; 

14. Ποιες οι επικοινωνιακές σας τεχνικές στους µετέχοντες της υπηρεσίας ώστε να πείσε-

τε για την αναγκαιότητά της (επιχειρήµατα); 

15. Ποιες οι κινήσεις προσαρµογής στα νέα δεδοµένα; (π.χ. χρήση πλατφορµών κοινωνι-

κής δικτύωσης, youtube) 

16. Τι κάνει σήµερα αναφορικά µε (library orientation) ή (library instruction); 

17. Ποιοι οι τρόποι-κανάλια προσέγγισης των χρηστών σας σήµερα [έντυπα, οµαδικές 

συναντήσεις για ενδιαφερόµενους, υποχρεωτική ενσωµάτωση της υπηρεσίας σε µα-

θήµατα των προγραµµάτων σπουδών των σχολών, ∆ιαδίκτυο, tutorials, προγράµµατα 

εκποµπής σεµιναρίων (broadcasting), email, sms]; 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

18. Ποια ήταν η αρχική ανταπόκριση-ενδιαφέρον από τους χρήστες; 

19. Έχει αλλάξει κάτι από τον αρχικό σκοπό ή τους επιµέρους στόχους, ή ακόµη και τις 

στρατηγικές –πολιτικές υλοποίησης της υπηρεσίας από τότε;  Και αν ναι, µπορείτε να 

µας αναφέρετε σε γενικές γραµµές  

20. Οι αλλαγές που ενδεχοµένως σηµειώθηκαν είχαν να κάνουν µε εστίαση συγκεκριµέ-

νων οµάδων, προσωπικού, χώρων, µεθόδων διδασκαλίας, εργαλεία-εξοπλισµός; 

21. Σε ποιο κοινό εστιάζει κυρίως η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ σήµερα; 
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• Απευθείας στους φοιτητές; 

• Στο Εκπαιδευτικό προσωπικό για την ενσωµάτωση της υπηρεσίας στα µαθήµατά 

τους; 

• Και στους δύο; 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

22. Υπάρχουν σκέψεις για τη χρήση νέων εργαλείων-µέσων που προσφέρει η ψηφιακή 

τεχνολογία (είτε εντός του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης, είτε σε εξ αποστάσεως 

χρήστες); Αν θέλετε να µας πείτε κάποιες από αυτές. 

23. Υπήρξαν σκέψεις-πρωτοβουλίες οργάνωσης σεµιναρίων επιµόρφωσης ενδιαφερόµε-

νων, εθελοντών φοιτητών, που θα µπορούσαν να επεκτείνουν τη συγκεκριµένη υπη-

ρεσία σε συµφοιτητές τους, που δεν είναι τόσο συχνοί επισκέπτες της Βιβλιοθήκης, ή 

που αγνοούν την υπηρεσία;  

24. Τα τελευταία χρόνια, στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, γίνεται λόγος για «Πληροφορι-

ακό Γραµµατισµό», µε ανάλογο παράδειγµα την υπηρεσία Ωρίων 

(http://orion.lib.teithe.gr/) που αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ.  Έχετε 

σκεφτεί πλάνα επέκτασης του κοινού της Βιβλιοθήκης, µε τη βοήθεια κάποιας πλατ-

φόρµας εκπαίδευσης εξωτερικών, ή αποµακρυσµένων χρηστών; 

25. Πώς θα κρίνατε την περίπτωση ανάπτυξης της υπηρεσίας Εκπαίδευσης Χρηστών - 

Πληροφοριακός Γραµµατισµός σε µη Ακαδηµαϊκό Κοινό, που ενδιαφέρεται όµως για 

επιστηµονική γνώση; 

26. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο άνοιγµα θα µπορούσε να προσφέρει πολιτισµικά στην τοπική 

κοινωνία και όχι µόνο, ενδεχοµένως µέσα από ανάλογες δράσεις, που αναπτύσσουν οι 

δηµόσιες βιβλιοθήκες, αλλά παρέχοντας πιο επιστηµονικό και αξιόπιστο περιεχόµενο; 

27. Αν κάτι τέτοιο ήταν να υλοποιηθεί άµεσα, πιστεύετε ότι το υπάρχον προσωπικό επαρ-

κεί για τη διεύρυνση αυτή (αριθµητικά και από πλευράς προσόντων) και θα µπορούσε 

να το «αντέξει ο υπάρχων οικονοµικός σας προϋπολογισµός»; 

28. Πώς βλέπετε την πρωτοβουλία του ΜΙΤ 

(http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=450397&ci) και πώς θα µπορούσαν, κα-

τά τη γνώµη σας, οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες να κινηθούν στον τοµέα αυτόν; 
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29. Μήπως ένα τέτοιο άνοιγµα θα εξασφάλιζε µια ευρύτερη χρηµατοδότηση της Βιβλιο-

θήκης, τόσο από κρατικούς, όσο και από άλλους θεσµικούς φορείς (π.χ. ∆ήµους, Πε-

ριφέρειες, χορηγούς, συνδροµητές κλπ.) ή µήπως θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο πιθανά να 

αλλοίωνε το χαρακτήρα της; 

30. Θα θέλατε από την εµπειρία σας να αναφέρετε τα δυνατά και τα αδύνατα συστατικά 

(εµπόδια) της υπηρεσίας σας σήµερα και τι βλέπετε µελλοντικά από πλευράς προοπτι-

κής ανάπτυξης ή επερχοµένων απειλών ή αν θα θέλατε να προσθέσετε ο,τιδήποτε πι-

στεύετε ότι θα βοηθούσε την έρευνα αυτήν. 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 
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ONLINE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ" 

 

Αγαπητέ/-ή , 

Εύχοµαι να είσαι καλά.  

∆ιεξάγω µία έρευνα που αφορά στην υπηρεσία "Εκπαίδευσης χρηστών των Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών", την οποίαν και θέλω να εξετάσω και να αναδείξω.  Ποιος ο ρόλος της, ποια η 

θέση της στις συνειδήσεις των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, ποια τα κενά της και κατά 

πόσο θα µπορούσε, η υπηρεσία αυτή, να επεκταθεί προς ένα πιο εξωστρεφή προσανατολισµό, 

δηλαδή σε µη ακαδηµαϊκό κοινό. 

Θα σε παρακαλούσα να συµπληρώσεις το ερωτηµατολόγιο, το οποίο απευθύνεται σε φοι-

τητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), του Πανεπιστηµίου Μακε-

δονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσα-

λονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 

Η εκπαίδευση χρηστών, η οποία αφορά σε µαθήµατα ή σεµινάρια (και όχι µόνο) που ορ-

γανώνει µια ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη σε τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήµατα, αποσκοπεί, όχι 

µονάχα να ενηµερώσει τους φοιτητές για τους χώρους, τη συλλογή της και τα παρεχόµενα 

εργαλεία έρευνας, αλλά πολύ περισσότερο να τους εκπαιδεύσει στη χρήση όλων αυτών για 

την ενίσχυση της Πληροφοριακής τους Παιδείας ή του Πληροφοριακού τους Γραµµατισµού 

(όπως αλλιώς λέγεται). 

Νοµίζω ότι κάτι θα κερδίσεις από τη βόλτα αυτή στις ερωτήσεις. 

Σ' ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Θεόφιλος Γκίνης 

Βιβλιοθηκονόµος 

email: teogin@gmail.com 

ΥΓ. Αν έχεις κι άλλους φοιτητές φίλους και φίλες που σπουδάζουν σε ΑΠΘ ή ΠΑ.ΜΑΚ. 

ή Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και µπορούν να βοηθήσουν θα σας ήµουν υπόχρεος. 

 

ΣΩΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

1. Εκπαιδευτικό ίδρυµα; *  
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• Α.Π.Θ. 

• Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
• Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

 

2. Σχολή / Τµήµα; *  

 

3. Εξάµηνο; *  

 

4. Φύλλο; *  

• Άνδρας 
• Γυναίκα 

 

5. Ηλικία;  

 

6. Επισκέπτεστε/χρησιµοποιείτε τη βιβλιοθήκη σας; *  

• Ναι 
• Όχι 

 

7. Ποια η συχνότητα των επισκέψεών σας; *  

 

8. Ποια εικόνα σας έρχεται στο µυαλό όταν επισκέπτεστε το χώρο της βιβλιοθήκης (οικείος, 
ή ξένος, ζεστός ή ψυχρός κόσµος *  

 

9. Για τον εντοπισµό του υλικού σας απασχολείτε συνήθως το προσωπικό της, εκτός από το 

τελικό στάδιο δανεισµού *  

 1 2 3 4 5  

Πάντα      Ποτέ 

 

10. Γνωρίζετε τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στη Βιβλιοθήκη για το κοινό; *  

 1 2 3 4 5  

Ναι, όλες!      ∆ε γνωρίζω! 

 

11. Γνωρίζετε πώς να ψάχνετε υλικό µέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη βιβλιο-

θήκη σας; *  

 1 2 3 4 5  

Βεβαιώτατα      Καθόλου 

 

12. Υπήρξαν περιπτώσεις που σας υπέδειξαν τρόπους αναζήτησης πληροφοριών; *  

• Ναι 
• Όχι, διότι δε ζητήσατε βοήθεια 

• Όχι! Σάς αγνόησαν 
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13. Ικανοποιηθήκατε από τη βοήθεια του προσωπικού; *  

 1 2 3 4 5  

Πάρα πολύ      Καθόλου 

 

14. Θα επιθυµούσατε ευρύτερη επικοινωνία και βοήθεια από τη βιβλιοθήκη; *  

• Ναι 
• Μόνο αν τη ζητήσω 

• Όχι 

 

15. Και αν ναι ποια θα µπορούσε να είναι αυτή; * Απαντήστε σε µία από κάθε δυάδα σειρών  

• Προσωπική ή 

• Οµαδική; 

• Μονόπλευρη (ενηµέρωση) ή  

• Αµφίπλευρη (συζήτηση/ανάδραση); 

• Φυσική παρουσία ή  

• Εξ αποστάσεως (∆ιαδίκτυο, τηλεφωνικά κλπ); 

• Άλλο:  

 

16. Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά στον τρόπο και στο αποτέλεσµα αναζήτησης πληροφο-

ριών γενικώς στο ∆ιαδίκτυο από ότι σε µια ηλεκτρονική πύλη µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθή-

κης; *  

 1 2 3 4 5  

Σίγουρα, ναι!      Καµµία διαφορά 

 

17. Θα θέλατε κάποιον να σας εξηγήσει τη διαφορά αυτήν και να σας βοηθήσει να ανακαλύ-

ψετε τα εργαλεία που προσφέρονται από την ψηφιακή υπόσταση της βιβλιοθήκης σας; *  

• Ναι 
• Όχι 

 

18. Γνωρίζετε για την υπηρεσία «Πληροφοριακής παιδείας» ή «Εκπαίδευσης χρηστών των 

βιβλιοθηκών»; *  

• Ναι 
• Όχι 

 

19. Πιστεύετε ότι η εν λόγω υπηρεσία αφορά:  

• σε µία περιήγηση-ξενάγηση στο χώρο και στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 
• στη γνωριµία και εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία και στους µηχανισµούς αναζήτησης 

και ανάκτησης πληροφοριών που παρέχει η βιβλιοθήκη 



«Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για τον Πληροφοριακό Γραµµατισµό του κοινού, 
εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.  Οι περιπτώσεις των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» Θεόφιλος Γκίνης 

 123 

• και στις δύο προηγούµενες επιλογές 
• δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

20. Γνωρίζετε τι είναι ο πληροφοριακός γραµµατισµός *  

• Ναι 
• Όχι 

 

21. Γνωρίζετε αν υπάρχει σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης χρηστών και του πληροφοριακού 

γραµµατισµού; Αν ναι ποια είναι αυτή;  

 

22. Έχετε γίνει µέτοχος των προαναφερθεισών υπηρεσιών; Αν ναι, µε ποιον τρόπο; *  

• Ενηµερωτικό φυλλάδιο 

• Προσωπική επιστολή 

• Τηλεφωνικά 

• Online συζήτηση / chat 

• Sms 

• e-mail από τη βιβλιοθήκη 

• e-mail από κάποιον καθηγητή 

• Tutorial 

• Εκπαιδευτική πλατφόρµα 

• Προσωπική περιήγηση στην ηλεκτρονική πύλη (διεύθυνση) της βιβλιοθήκης 
• Πολυµεσικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα-παιγνίδι 
• Smart mobile application 

• Εκδήλωση υποδοχής φοιτητών και περιήγησή τους στη βιβλιοθήκη 

• Βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο από Βιβλιοθηκονόµο 

• ∆ιάλεξη 

• Σεµινάριο 

• Workshop 

• Πριµοδοτούµενη συµµετοχή σε ασκήσεις στη βιβλιοθήκη βάσει ειδικού βιβλίου ερ-

γασιών 

• Ασκήσεις χρήσης της βιβλιοθής, ενταγµένες σε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών 

• ∆εν έχω συµµετάσχει ποτέ σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης 

 

23. Είχατε ενηµερωθεί σχετικά; *  

• Ναι 
• Όχι 

 

24. Με ποιον τρόπο ενηµερωθήκατε;  

• Ενηµερωτικό έντυπο 

• Ενηµερωτική αφίσα 

• Καθηγητή 

• Φίλο/-η 
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• e-mail από καθηγητή 

• e-mail από τη βιβλιοθήκη 

• Ανακοίνωση στο δικτυακό της τόπο 

• Sms 

• Other:  

 

25. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα απέδιδε µια τέτοια υπηρεσία (απαντήστε ένα από κάθε 
δυάδα σειρών); * Παρακαλώ όπως απαντήσετε µία για κάθε δυάδα  

• Ατοµικές συναντήσεις (ραντεβού) ή 

• Οµαδικές διαλέξεις, σεµινάρια, workshops; 

• Προβολή ενός ποιοτικού βίντεο που θα εξηγεί τα πάντα ή  

• Εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες θα επιβλέπονται από το αρµόδιο εκπαιδευτικό 

προσωπικό; 

• Στο χώρο της βιβλιοθήκης και του ιδρύµατος ή 

• Εξ αποστάσεως επικοινωνία µέσω εργαλείων του Παγκόσµιου ιστού; 

• ∆ε γνωρίζω / δεν απαντώ 

 

26. Θεωρείτε απαραίτητη την υπηρεσία «Πληροφοριακής Παιδείας»/«Εκπαίδευσης χρηστών 

της βιβλιοθήκης»; *  

 1 2 3 4 5  

Πάρα πολύ      Καθόλου 

 

26 (+) Αιτιολογείστε (αν θέλετε) την απάντησή σας  
 

27. Σε ποιο εξάµηνο των σπουδών σας νιώσατε πιο έντονη την ανάγκη να επισκεφτείτε τη 

βιβλιοθήκη; *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Πρώτο εξάµηνο           Επί πτυχίω 

 

28. Με ποιους τρόπους θα επιθυµούσατε να επικοινωνείτε µε τη βιβλιοθήκη και να ενηµερώ-

νεστε για υπηρεσίες και εργαλεία που αφορούν στις σπουδές σας; *  

• Έντυπο υλικό (φυλλάδια ή εφηµερίδα) 

• Προσωπική επιστολή (αλληλογραφία) 

• Τηλεφωνικά 

• e-mail 

• sms 

• smart mobile app 

• Internet broadcasting 

• Tutorials στο site/portal της βιβλιοθήκης 
• Μέσω των καθηγητών σας 
• ∆εν θέλω επικοινωνία µε τη βιβλιοθήκη 

• Other:  

 



«Η υπηρεσία «Εκπαίδευσης Χρηστών» στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για τον Πληροφοριακό Γραµµατισµό του κοινού, 
εντός και εκτός της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.  Οι περιπτώσεις των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστηµίου Μακεδο-
νίας και του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.» Θεόφιλος Γκίνης 

 125 

29. Ποια θα ήταν κατά τη δική σας προτίµηση η επιθυµητή συχνότητα επικοινωνίας της βι-
βλιοθήκης µαζί σας για θέµατα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης; *  

• Σε κάθε νέο 

• Εβδοµαδιαία 

• ∆εκαπενθήµερη 

• Μηνιαία 

• Τριµηνιαία 

• Εξαµηνιαία 

• Ετήσια 

• Ποτέ! 

 

30. Πώς κρίνετε την περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσής σας µε τη βοήθεια ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών (µέσω ∆ιαδικτύου); *  

• Ενδιαφέρουσα 

• Προτιµώ επικοινωνία µε φυσική παρουσία 

• Θα ήθελα συνδυασµό 

• Αδιαφορώ 

 

31. Τι µορφή θα θέλατε να έχει µια τέτοια εξ αποστάσεως εκπαίδευση; *  

• Κείµενο 

• Ακουστικές οδηγίες / επεξηγήσεις 
• Βίντεο παρουσίασης υπηρεσιών 

• Πολυµεσικό-διαδραστικό παιγνίδι 
• Ασκήσεις αλληλεπίδρασης 
• Συνδυασµό όλων των προηγούµενων 

32. Πιστεύετε, γενικά, πως µια τέτοια υπηρεσία θα διευκόλυνε φοιτητές ΑΜΕΑ; *  

• Σίγουρα ναι 
• Πιθανόν 

• ∆εν το νοµίζω 

• Καθόλου 
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33. Θα συστήνατε την εκπαιδευτική αυτή υπηρεσία σε συµφοιτητές σας; *  

 1 2 3 4 5  

Σίγουρα      Όχι 

 

34. Θεωρείτε πως κάποιο σχήµα εθελοντισµού φοιτητών θα µπορούσε να αποτελέσει σύµµα-

χο της Βιβλιοθήκης στην εν λόγω υπηρεσία; *  

 1 2 3 4 5  

Βεβαιότατα      Όχι 

 

35. Θα θέλατε να συµµετάσχετε εθελοντικά ώστε να εκπαιδεύσετε συµφοιτητές σας ή φίλους 
σας, εφόσον περάσετε µε επιτυχία ένα αντίστοιχο σεµινάριο; *  

• Ναι, θα µού άρεσε κάτι τέτοιο 

• Ίσως 
• ∆ε νοµίζω 

 

36. Πώς κρίνετε ένα ενδεχόµενο άνοιγµα της υπηρεσίας αυτής σε Εξωτερικούς χρήστες (π.χ. 

απόφοιτους ή άλλους Ακαδηµαϊκούς χρήστες); *  

• Θετικό 

• Αδιάφορο 

• ∆εν καταλαβαίνω το λόγο για κάτι τέτοιο 

 

37. Πώς σας φαίνεται ένα ενδεχόµενο άνοιγµα της υπηρεσίας εκπαίδευσης χρηστών της βι-
βλιοθήκης σας σε κοινό που δεν ανήκει στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλά που ενδιαφέρεται 
να µετέχει στη διάθεση παρεχόµενων πληροφοριακών υπηρεσιών. Π.χ. κάποιο συγγενικό σας 
πρόσωπο δεν κατάφερε εισαχθεί στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και να σπουδάσει. Μια ενδεχό-

µενη εκπαίδευση από µία ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη στον τρόπο εύρεσης επιστηµονικών πλη-

ροφοριών που τον ενδιαφέρουν σε συνδυασµό µε την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο υ-

πάρχον υλικό θα ήταν για σας ένα θεµιτό γεγονός; *  

• Ενδιαφέρον 

• Αδιάφορο 

• Επικίνδυνο 

• ∆ε γνωρίζω 

 

38. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλό για την τοπική και όχι µόνον κοινωνία ή αρνητικό 

για την ακαδηµαϊκή κοινότητα; *  

• Θετικό για την τοπική κοινωνία 

• Αρνητικό για την ακαδηµαϊκή κοινότητα 
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39. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το αποτέλεσµα από µία ενδεχόµενη εξωστρεφή κίνηση µιας τέ-
τοιας υπηρεσίας; *  

• Χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά θα βοηθήσει ενάντια στην παραπληροφόρηση 

• Πιθανός φόρτος εργασιών πάνω από τις διαθέσιµες δυνάµεις 
• Άλλο:  

 

40. Γνωρίζετε ότι το ΜΙΤ έχει ξεκινήσει την προσφορά δωρεάν εξ αποστάσεως σπουδών, µε 
τη βιβλιοθήκη του (http://libguides.mit.edu/video) να παράσχει υποστήριξη στους αποµακρυ-

σµένους χρήστες µέσω tutorials; Πώς βλέπετε το ρόλο των βιβλιοθηκών σε µια τέτοια εξέλι-
ξη ενός από τα πιο διάσηµα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του πλανήτη; *  

 

 


