
ACCELERATE
ένα δοκιμαστικό έργο 

Παρήγαγε μια σειρά από πιλοτικά 
προϊόντα, εργαλεία, μεθόδους τα οποία 
μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα 
και να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον τόσο 
από τους σημερινούς εταίρους του έργου 
όσο όμως και από άλλους αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς φορείς 
(πολλαπλασιαστικά)



1) Μια εφαρμογή σε δύο Ακαδημαϊκές 
βιβλιοθήκες 

(Ελλάδα & Κύπρο)

Καινοτόμες για τα εθνικά δεδομένα
Δοκιμάστηκαν από δύο ομάδες χρηστών 
Με το πέρας του έργου θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν αποτελεσματικά και στις δύο 

βιβλιοθήκες



2) Δύο εργαλεία καινοτόμα και 
δοκιμασμένα

α) Ένας Εκπαιδευτικός Οδηγός: "Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτών"

για τους βιβλιοθηκονόμους  που καλούνται να 
υποστηρίξουν τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες και 

να τους εισαγάγουν στον κόσμο της βιβλιοθήκης τους 
β) Βοήθημα Πρακτικής Εκμάθησης "Εκπαίδευση 

Χρηστών"
Ολοκληρωμένη παρουσίαση τη χρήσης υποστηρικτικής 

τεχνολογίας 
(hardware & software)



Για να είναι επιτυχημένο ένα 
δοκιμαστικό έργο θα πρέπει:

τα αποτελέσματα τους να μπορούν να 
προσαρμόζονται εύκολα με σκοπό να 
χρησιμοποιούνται στο μέλλον

Α) από τους ίδιους εταίρους 
Β) από άλλους φορείς σε οριζόντιο επίπεδο 
παράγοντας ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα



Χρήση Αποτελεσμάτων

I) Υπάρχει δέσμευση από τα δύο 
πανεπιστήμια ότι όχι μόνο θα 
συνεχίσουν να παρέχουν τις 

υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν και 
δοκιμάστηκαν από το ίδιο το έργο, 

αλλά και να επεκτείνουν των 
υπηρεσιών αυτών



Χρήση Αποτελεσμάτων

II) Σε ότι αφορά τα δύο εκπαιδευτικά εργαλεία 
(για τους βιβλιοθηκονόμους και για τους 
χρήστες)  
 θα ενσωματωθούν άμεσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των εταίρων 
 θα είναι διαθέσιμα σε ένα ευρύ φάσμα 

φορέων από την Ευρώπη (ήδη έχει εκδηλωθεί 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον)



Ο μελλοντικός ορίζοντας του έργου έχει 
δύο πιθανές κατευθύνσεις

Α) σε οριζόντιο επίπεδο
Ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών σε 
άλλες βιβλιοθήκες σε εθνικό επίπεδο 

για την Ελλάδα ή σε άλλες χώρες 
τόσο της Ε.Ε. όσο και στις υπό ένταξη 

χώρες  



Ο μελλοντικός ορίζοντας του έργου έχει 
δύο πιθανές κατευθύνσεις

Β) σε κάθετο επίπεδο
Το ACCELERATE διαπίστωσε μια 

σειρά από προβλήματα / θέματα που 
αναζητούν λύσεις έτσι ώστε οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες να φτάσουν σε 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο

σημείωση: μεγάλο ενδιαφέρον & ανάγκη



Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1) Υπηρεσίες πληροφόρησης 
2) Υλικό προσβάσιμο στον κατάλογο,  databases, 
fulltext
3) Βελτίωση της φυσικής προσπελασιμότητας των 
χώρων των βιβλιοθηκών αλλά και των 
πανεπιστημίων 
4) Εκπαίδευση προσωπικού βιβλιοθήκης

5) Εκπαίδευση φοιτητών- χρηστών των 
υπηρεσιών



Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1)Ανάπτυξη / επέκταση των προσβάσιμων υπηρεσιών 
βιβλιοθηκών (κατάλογος, πρόσβαση στο Web, βάσεις 
δεδομένων, κλπ.)
2)Συγκέντρωση, ανταλλαγή, επιλογή των καλύτερων, 
προσφερόμενων Τεχνολογιών προσπελασιμότητα του 
διαδικτύου, φωνητικό βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο, κ.ά.
3)Εξ’ αποστάσεως πρόσβαση στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης
4)Απεικόνιση/ επεξήγηση μαθηματικών συμβόλων & 
γραφικών



Γ. ΘΕΣΜΙΚΟ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1)Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και θέματα
πνευματικών δικαιωμάτων για τη διάθεση υλικού
2)Τρόποι διακίνησης του υλικού στο Διαδίκτυο
3) Σχέσεις με τους εκδότες, συμφωνίες για
παραχώρηση υλικού
4)Υποστηρικτικά Κέντρα για τους φοιτητές με
προβλήματα όρασης στα Πανεπιστήμια
5) Διαδανεισμός μεταξύ Ακαδημαϊκών και Ειδικών
Βιβλιοθηκών στην Ευρώπη



Συμπέρασμα:
οι ανάγκες είναι πολλαπλές

 Να συνεργαστούν πολλοί φορείς μεταξύ τους με
δυνατότητα αλληλοσυμπλήρωσης

 Να σχεδιαστούν νέες υπηρεσίες ή να βελτιωθούν
ήδη υπάρχουσες

 Να επεξεργαστούν μια σειρά προτάσεις μέσω των
οποίων οι φορείς θα μπορέσουν να πετύχουν
χρηματοδοτήσεις

 Να δημιουργηθεί μια ομπρέλα, ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο ακαδημαϊκών ή και δημόσιων
βιβλιοθηκών, άλλων ερευνητικών ή θεσμικών
οργανισμών, φορέων χρηστών,  εταιριών που
παράγουν ή εμπορεύονται ειδικό εξοπλισμό κ.α.



Δικτύωση 

• Το ACCELERATE είναι ένα μικρό δίκτυο το
οποίο βοήθησε τους συμμετέχοντες φορείς
να προχωρήσουν πέρα από τα
αποτελέσματα του έργου

• Το δίκτυο αυτό πρέπει να συνεχιστεί, να
εμπλουτιστεί  & να επεκταθεί

• Ένα τέτοιο δίκτυο είναι μια συνεχής πηγή
πληροφόρησης και ενημέρωσης αλλά και

  ένας τόπος άντλησης συνεργασιών,
εμπειρίας και πόρων



Το δίκτυο: Accessing

Άμεση λειτουργία με την  λήξη του ACCELERATE
Μορφή του Δικτύου: άτυπη στην αρχή

Θα στηριχθεί στις ίδιες δυνάμεις, γνώσεις και πόρους των 
μελών του 

Μέλη του: όλοι οι εταίροι του ACCELERATE αλλά 
επιπλέον όσοι φορείς δραστηριοποιούνται στον 

ευρωπαϊκό χώρο με το θέμα της παροχής υποστηρικτικών 
υπηρεσιών για την πρόσβαση των τυφλών και μερικών 

βλεπόντων χρηστών στις βιβλιοθήκες



Εργαλείο δικτύου: ιστότοπος

 Προφίλ των μελών
 Καταγραφή (βάση δεδομένων) των

προσφερόμενων υπηρεσιών
 Ανάρτηση νέων εργασιών
 Ανάρτηση αποτελεσμάτων έργων που

σχετίζονται με το θέμα
 Πληροφόρηση για νέα χρηματοδοτικά

προγράμματα
 Αναζήτηση συνεργασιών

 ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας (για άμεση
επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών)



Ιστότοπος Δικτύου

Δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού του δικτύου με 
εγγραφές 
Κατηγοριοποίηση των φορέων και των υπηρεσιών
Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους που σχετίζονται 
με το θέμα

Διπλή χρησιμότητα
στους φορείς που συμμετέχουν ή που ζητούν 
πληροφόρηση 
στους χρήστες των βιβλιοθηκών με προβλήματα 
όρασης



Παραδείγματα Προγραμμάτων

Leonardo da Vinci II
(πιλοτικά, θεματικά δίκτυα, πολλαπλασιαστικά, 

κινητικότητα)

Socrates 
IST /e-Content / Ten Telecom

PHARE - TACIS - MED
ERDF (ΕΤΠΑ)

Eθνικό - Περιφερειακό επίπεδο 
(Επιχειρησιακά Προγράμματα)



Παράδειγμα στην κινητικότητα: 
A.S.A.P.

Στόχος: κατάρτιση 16 τυφλών & μερικώς 
βλεπόντων φοιτητών στην χρήση της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Συμμετέχοντες:
φορέας χρήστης: Π.Σ.Τ.
φορέας εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο του Linz
συντονισμός: Polyplano Euroconsultants



Παράδειγμα: τοπικό - περιφερειακό δίκτυο 
βιβλιοθηκών με στόχο την εξυπηρέτηση χρηστών 
με προβλήματα όρασης

Μεταφορά τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας σε άλλες βιβλιοθήκες (δημόσιες-δημοτικές-
ακαδημαϊκές) της περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
Συνεργασία με ένα πλέγμα φορέων χρηστών, τεχνικών 
εταίρων, μεγάλων βιβλιοθηκών της περιοχής
 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
Παραγωγή υλικού σε αναγνώσιμες μορφές 
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