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ΕισαγωγήΕισαγωγή
ΜεταβολέςΜεταβολές στοστο στρατηγικόστρατηγικό οργανωτικόοργανωτικό σχέδιοσχέδιο
τωντων ΑκαδημαϊκώνΑκαδημαϊκών ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών
ΣυνεργατικέςΣυνεργατικές στρατηγικέςστρατηγικές -- υπηρεσίεςυπηρεσίες προςπρος τουςτους
χρήστεςχρήστες
ΠιθανέςΠιθανές επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο προσωπικόπροσωπικό τωντων
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών
ΣυμπόρευσηΣυμπόρευση μεταξύμεταξύ τηςτης βιβλιοθηκονομικήςβιβλιοθηκονομικής
στρατηγικήςστρατηγικής καικαι τηςτης στρατηγικήςστρατηγικής τουτου ΑνοιχτούΑνοιχτού
ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου



θέματαθέματα ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής
ΣυνεργατικάΣυνεργατικά περιβάλλονταπεριβάλλοντα εικονικήςεικονικής
μορφήςμορφής
ΣΣτοιχειοθέτησητοιχειοθέτηση ειδικώνειδικών δεσμώνδεσμών
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού υλικούυλικού
ΣυνδιαμόρφωσηΣυνδιαμόρφωση στρατηγικστρατηγικώνών σσ’’ έναένα
συνεργατικόσυνεργατικό σχεδιασμόσχεδιασμό εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών
ενοτήτωνενοτήτων
ΔΔιευθέτησηιευθέτηση τηςτης σχέσηςσχέσης:: εικονικάεικονικά -- σταστα
φυσικάφυσικά περιβάλλονταπεριβάλλοντα



ΚρίσιμαΚρίσιμα ΕρωτήματαΕρωτήματα
ΧρειάζονταιΧρειάζονται τατα ΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμια τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες τώρατώρα
πιαπια; ; 
ΤιΤι είδουςείδους βιβλιοθηκάριουςβιβλιοθηκάριους χρειαζόμαστεχρειαζόμαστε γιαγια τοτο
μέλλονμέλλον τωντων ΑνοιχτούΑνοιχτού ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου καικαι τωντων
φοιτητώνφοιτητών τουτου; ; 
ΤοΤο διαδίκτυοδιαδίκτυο τατα έχειέχει όλαόλα;;
ΟιΟι φοιτητέςφοιτητές δενδεν χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν πλέονπλέον τιςτις
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες;;



ΔιεθνήΔιεθνή ΔεδομέναΔεδομένα
ΕννοποιημένοΕννοποιημένο πλαίσιοπλαίσιο παροχήςπαροχής εξεξ αποστάσεωναποστάσεων
βιβλιοθηκονομικώνβιβλιοθηκονομικών υπηρεσιώνυπηρεσιών μεμε κύριουςκύριους
συνεργαζόμενουςσυνεργαζόμενους φορείςφορείς τοτο ΑνοιχτόΑνοιχτό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο
καικαι τιςτις ΑκαδημαϊκέςΑκαδημαϊκές ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες
ΕικονικάΕικονικά ΜαθησιακάΜαθησιακά ΠεριβάλλονταΠεριβάλλοντα
ΗΗ δημιουργίαδημιουργία μιαςμιας συνεχώςσυνεχώς εμπλουτιζόμενηςεμπλουτιζόμενης
προσαρμοζόμενηςπροσαρμοζόμενης στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα μαθημάτωνμαθημάτων
τωντων εκπαιδευομένωνεκπαιδευομένων –– φοιτησάντωνφοιτησάντων φόρμαφόρμα
κοινοπραξιακήςκοινοπραξιακής συνεργασίαςσυνεργασίας

ΦιλόδοξοςΦιλόδοξος στόχοςστόχος «« ΔιασύνδεσηΔιασύνδεση στοστο
καθετίκαθετί πουπου ενδιαφέρειενδιαφέρει τοτο φοιτητήφοιτητή »»



ΑντίληψηΑντίληψη πουπου καλλιεργείταικαλλιεργείται
ΤοΤο λεγόμενολεγόμενο ««βιβλιοθηκονομικόβιβλιοθηκονομικό ήθοςήθος»»
ΚατευθύνσειςΚατευθύνσεις πλοήγησηςπλοήγησης σεσε έναένα περιβάλλονπεριβάλλον
συμπαράστασηςσυμπαράστασης στουςστους χρήστεςχρήστες –– εκπαιδευόμενουςεκπαιδευόμενους
ΕιδικάΕιδικά σκοποθετικάσκοποθετικά δημιουργημένεςδημιουργημένες
μαθησιακέςμαθησιακές πηγέςπηγές



ΣημείαΣημεία πουπου αξίζειαξίζει νανα
υπογραμμισθούνυπογραμμισθούν

ΗΗ κοινωνιολογικήκοινωνιολογική
χρήσηχρήση τηςτης τεχνολογίαςτεχνολογίας
έχειέχει συμπαρασύρεισυμπαρασύρει τητη
σκοποθεσίασκοποθεσία τηςτης
λειτουργικότηταςλειτουργικότητας τωντων
ΑκαδημαϊκώνΑκαδημαϊκών
ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών

ηη διεύρυνσηδιεύρυνση τωντων εξεξ
αποστάσεωςαποστάσεως
υπηρεσιώνυπηρεσιών, , προκαλείπροκαλεί
αλλαγέςαλλαγές
ηη κοινωνίακοινωνία τηςτης
πληροφορίαςπληροφορίας ζητάζητά νανα
αυτοαναδειχθείαυτοαναδειχθεί σεσε
κοινωνίακοινωνία τηςτης γνώσηςγνώσης
δραστικήδραστική αναθεώρησηαναθεώρηση
ενόςενός εθνικούεθνικού, , 
διαφοροποιημένουδιαφοροποιημένου, , 
αλλάαλλά ταγμένουταγμένου
λειτουργικάλειτουργικά σεσε μίαμία
ομογενοποιημένηομογενοποιημένη
δομήδομή συστήματοςσυστήματος



ΣτατιστικάΣτατιστικά ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΟΟ αριθμόςαριθμός τωντων εξεξ
αποστάσεωςαποστάσεως
εκπαιδευομένωνεκπαιδευομένων τηντην
τελευταίατελευταία τριετίατριετία 2000 2000 ––
2003, 2003, παρουσίασεπαρουσίασε μίαμία
αύξησηαύξηση κατάκατά 58%.58%.

ΟΟ συνδυασμόςσυνδυασμός εργασίαςεργασίας καικαι
σπουδώνσπουδών αρχίζειαρχίζει νανα
κατακτάκατακτά ποσοστάποσοστά ύψουςύψους
69%,69%, σεσε ηλικίεςηλικίες μεταξύμεταξύ 28 28 
έωςέως καικαι 58 58 ετώνετών

ΟιΟι ηλικίεςηλικίες τωντων εκπαιδευομένωνεκπαιδευομένων
παρουσιάζουνπαρουσιάζουν μίαμία σταθερήσταθερή
αύξουσααύξουσα κλιμάκωσηκλιμάκωση, , μεμε
πρώτεςπρώτες στηνστην κορυφήκορυφή τηντην
ΙταλίαΙταλία, , τηντην ΠορτογαλίαΠορτογαλία καικαι
τητη ΜεγάληΜεγάλη ΒρετανίαΒρετανία

ΑμερικήΑμερική καικαι ΑυστραλίαΑυστραλία,,
έναςένας αυξανόμενοςαυξανόμενος
ανταγωνισμόςανταγωνισμός τηςτης
ανταγωνιστικότηταςανταγωνιστικότητας στηνστην
παραλαβήπαραλαβή τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών
πληροφόρησηςπληροφόρησης γιαγια τηντην

ανώτερηανώτερη εκπαίδευσηεκπαίδευση



ΧρήσηΧρήση καικαι ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΧρήσηςΧρήσης ΔιαπανεπιστημιακώνΔιαπανεπιστημιακών OnlineOnline
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών στηνστην ARL ARL 

StatisticsStatistics BureauBureau ((DCDC, 8/14/2004), 8/14/2004)
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ΤαΤα μαθησιακάμαθησιακά περιβάλλονταπεριβάλλοντα τουτου
μέλλοντοςμέλλοντος

ΣπουδαστοκεντρικάΣπουδαστοκεντρικά
ΔιαδραστικάΔιαδραστικά καικαι δυναμικάδυναμικά
ΙκανάΙκανά νανα διαχειρίζονταιδιαχειρίζονται σεσε πραγματικόπραγματικό χρόνοχρόνο τηντην
ηλεκτρονικήηλεκτρονική μετάδοσημετάδοση τηςτης γνώσηςγνώσης
ΚαθοδηγούνΚαθοδηγούν τουςτους εκπαιδευόμενουςεκπαιδευόμενους νανα
επιλέξουνεπιλέξουν τιςτις μαθησιακέςμαθησιακές τουςτους ««διαδρομέςδιαδρομές»»
ΔΔίνοίνουνυν έμφασηέμφαση τηντην υιοθέτησηυιοθέτηση ενόςενός
ενεργητικούενεργητικού ρόλουρόλου τωντων ακαδημαϊκώνακαδημαϊκών
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών καικαι τωντων οικείωνοικείων ιδρυμάτωνιδρυμάτων γιαγια
τηντην ίδιαίδια τηντην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία



ΗΗ ΕλληνικήΕλληνική ΠραγματικότηταΠραγματικότητα: : 
ΠρόκλησηΠρόκληση:: πώςπώς οιοι ελληνικέςελληνικές
ακαδημαϊκέςακαδημαϊκές βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
μπορούνμπορούν νανα μεταμορφώσουνμεταμορφώσουν
καικαι νανα μετεξελίξουνμετεξελίξουν τηντην
αποστολήαποστολή τουςτους μέσαμέσα απόαπό μίαμία
διαδικασίαδιαδικασία συνεργασίαςσυνεργασίας όχιόχι
μόνομόνο στοστο επίπεδοεπίπεδο τωντων
συλλογώνσυλλογών τουςτους, , αλλάαλλά
κυρίωςκυρίως τηςτης φιλοσοφίαςφιλοσοφίας τουςτους
αναφορικάαναφορικά μεμε τηντην
εκπαιδευτικήεκπαιδευτική τουςτους
δραστηριότηταδραστηριότητα ««κρατούνκρατούν τοτο
κλειδίκλειδί τηςτης εικονικήςεικονικής
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης»»



ΈμφασηΈμφαση χρειάζεταιχρειάζεται νανα δοθείδοθεί::
ΑνάγκηΑνάγκη δημιουργίαςδημιουργίας
ψηφιακήςψηφιακής βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης
ΨηφιοποίησηΨηφιοποίηση βιβλιακούβιβλιακού
υλικούυλικού καικαι αρχείωναρχείων
ΔημιουργίαΔημιουργία ενόςενός ““learninglearning
resourceresource centercenter”” μέσαμέσα απόαπό
νόρμεςνόρμες μορφωτικώνμορφωτικών πλάνωνπλάνων
μεμε στόχοστόχο τητη λεγόμενηλεγόμενη "self "self 
contained" contained" διαδικασίαδιαδικασία
ΕΕμπρακτημπρακτη εφαρμογήεφαρμογή τουτου
24/7, 24/7, όλοόλο τοτο εικοσιτετράωροεικοσιτετράωρο
οοιι πηγέςπηγές συγκεντρωμένεςσυγκεντρωμένες
μέσαμέσα σεσε μίαμία κοινήκοινή βάσηβάση
αναζήτησηςαναζήτησης



ΞέναΞένα ΠαραδείγματαΠαραδείγματα
ΤαΤα προγράμματαπρογράμματα INSPIRALINSPIRAL, , 
ResIDEResIDE, , NSDLNSDL, , EQLIPSEEQLIPSE, , 
CAMILLECAMILLE, , JUBILEEJUBILEE καικαι τοτο
EISEISκατέδειξανκατέδειξαν τηντην ανάγκηανάγκη
««δημιουργίαςδημιουργίας μιαςμιας
μεγάληςμεγάλης ακαδημαϊκήςακαδημαϊκής
βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης γιαγια τοτο έθνοςέθνος, , 
μεμε τουςτους βιβλιοθηκάριουςβιβλιοθηκάριους
νανα στηρίζουνστηρίζουν τοτο
ακαδημαϊκόακαδημαϊκό εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό
προσωπικόπροσωπικό μεμε σεβασμόσεβασμό
στηνστην επιλογήεπιλογή τωντων
επαρκώνεπαρκών βιβλιογραφικώνβιβλιογραφικών
πηγώνπηγών γιαγια κάθεκάθε μάθημαμάθημα»»



ΟφέληΟφέλη
ΝέοιΝέοι μορφωτικοίμορφωτικοί
στόχοιστόχοι στοστο σχεδιασμόσχεδιασμό
τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης
««ΑκαδημαϊκήΑκαδημαϊκή
ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη»»
ΠΠροσωποποιημένηροσωποποιημένη
επικοινωνίαεπικοινωνία μεμε
έμπειρουςέμπειρους στοστο
αντικείμενοαντικείμενο
βιβλιοθηκονόμουςβιβλιοθηκονόμους
ΕδραίωσηΕδραίωση κλίματοςκλίματος
συνεργασίαςσυνεργασίας καικαι
μεγαλύτερηςμεγαλύτερης
εγγύτηταςεγγύτητας

ΔιεύρυνσηΔιεύρυνση τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών
συνόρωνσυνόρων τηςτης
επιστήμηςεπιστήμης τηςτης
πληροφόρησηςπληροφόρησης
βελτιστοποίησηβελτιστοποίηση τηςτης
χρηστικήςχρηστικής
λειτουργίαςλειτουργίας τωντων
ακαδημαϊκώνακαδημαϊκών
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών καικαι τητη
διευκόλυνσηδιευκόλυνση, , λόγωλόγω
τουτου εγχειρήματοςεγχειρήματος, , 
καικαι τωντων επόμενωνεπόμενων
γενιώνγενιών ––
εκπαιδευομένωνεκπαιδευομένων
στηστη μαθησιακήμαθησιακή τουςτους
πορείαπορεία



ΠαράμετροιΠαράμετροι ΙΙ..

ΟιΟι χρήστεςχρήστες, , 
ειδικότεραειδικότερα, , οιοι
φοιτητέςφοιτητές, , 
συμπεριφέρονταισυμπεριφέρονται σανσαν
καταναλωτέςκαταναλωτές πουπου
επιθυμούνεπιθυμούν νανα έχουνέχουν
τητη δυνατότηταδυνατότητα
επιλογήςεπιλογής σχετικάσχετικά μεμε
τοτο πώςπώς καικαι τοτο πότεπότε
θέλουνθέλουν νανα συλλέξουνσυλλέξουν
πληροφορίαπληροφορία καικαι
γνώσηγνώση. . 

ΟιΟι μηχανέςμηχανές
αναζήτησηςαναζήτησης
εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τηντην
προσβασιμότηταπροσβασιμότητα στοστο
υλικόυλικό
ΤΤοο διαδίκτυοδιαδίκτυο δενδεν είναιείναι
επαρκέςεπαρκές ούτεούτε
αξιόπιστοαξιόπιστο σεσε κάθεκάθε
περίπτωσηπερίπτωση



ΠαράμετροιΠαράμετροι ΙΙΙΙ..
ΜίαΜία διαδια--
βιβλιοθηκονομικήβιβλιοθηκονομική
λειτουργίαλειτουργία
υπηρεσιώνυπηρεσιών απόαπό
ειδικούςειδικούς στοστο
referencereference
βιβλιοθηκάριουςβιβλιοθηκάριους
εγγυάταιεγγυάται μίαμία
ενδοσκοπικήενδοσκοπική
ιχνηλάτησηιχνηλάτηση τουτου
υπάρχοντοςυπάρχοντος στιςστις
ελληνικέςελληνικές
ακαδημαϊκέςακαδημαϊκές
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες υλικούυλικού

ΔιεθνώςΔιεθνώς, , στιςστις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες
καικαι τουςτους βιβλιοθηκονόμουςβιβλιοθηκονόμους
ηη ψηφιακήψηφιακή προσέγγισηπροσέγγιση
φαίνεταιφαίνεται κάπωςκάπως άβοληάβολη, , γιγι’’
αυτόαυτό προτείνεταιπροτείνεται
αλληλοϋποστήριξηαλληλοϋποστήριξη τόσοτόσο
μεταξύμεταξύ τουςτους όσοόσο καικαι μεμε τοτο
συνεργαζόμενοσυνεργαζόμενο ακαδημαϊκόακαδημαϊκό
προσωπικόπροσωπικό μεμε στόχοστόχο τηντην
προσωπικήπροσωπική καθοδήγησηκαθοδήγηση
τουτου φοιτητήφοιτητή στηνστην επιλογήεπιλογή
επαρκώνεπαρκών καικαι τωντων
καλύτερωνκαλύτερων υπαρχουσώνυπαρχουσών
πηγώνπηγών σεσε εθνικόεθνικό επίπεδοεπίπεδο
γιαγια τηντην ικανοποίησηικανοποίηση τωντων
απαιτήσεωναπαιτήσεων ενόςενός
συγκεκριμένουσυγκεκριμένου ερωτήματοςερωτήματος
ήή μαθήματοςμαθήματος



ΠαράμετροιΠαράμετροι ΙΙΙΙΙΙ..

ΣτιςΣτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι
τουςτους
βιβλιοθηκονόμουςβιβλιοθηκονόμους ηη
ψηφιακήψηφιακή προσέγγισηπροσέγγιση
φαίνεταιφαίνεται κάπωςκάπως
άβοληάβολη

ΣτόχοΣτόχοςς:: ηη προσωπικήπροσωπική
καθοδήγησηκαθοδήγηση τουτου
φοιτητήφοιτητή στηνστην επιλογήεπιλογή
επαρκώνεπαρκών καικαι τωντων
καλύτερωνκαλύτερων
υπαρχουσώνυπαρχουσών πηγώνπηγών σεσε
εθνικόεθνικό επίπεδοεπίπεδο γιαγια τηντην
ικανοποίησηικανοποίηση τωντων
απαιτήσεωναπαιτήσεων ενόςενός
συγκεκριμένουσυγκεκριμένου
ερωτήματοςερωτήματος ήή
μαθήματοςμαθήματος



ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα
((ΣτατιστικήΣτατιστική ΥπηρεσίαΥπηρεσία ΥΠΠΟΥΠΠΟ, 28/2/2004), 28/2/2004)
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ΑνοιχτόΑνοιχτό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο
ΤριπλασιασμόςΤριπλασιασμός τωντων
φοιτητώνφοιτητών πουπου
παρακολουθούνπαρακολουθούν εξεξ
αποστάσεωςαποστάσεως μαθήματαμαθήματα
ΟιΟι λεγόμενεςλεγόμενες γνωστικέςγνωστικές
βάσειςβάσεις, , τράπεζεςτράπεζες μεμε
επαρκήεπαρκή αριθμόαριθμό
πληροφοριακώνπληροφοριακών
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υποκαταστήματαυποκαταστήματα, , τατα
διάφοραδιάφορα κατάκατά τόπουςτόπους
παραρτήματαπαραρτήματα τωντων
ακαδημαϊκώνακαδημαϊκών
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών τηςτης χώραςχώρας
μεμε κοινήκοινή άδειαάδεια
πρόσβασηςπρόσβασης στουςστους
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ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός ΣυνεργατικούΣυνεργατικού ΜοντέλουΜοντέλου ––
ΚαίριαΚαίρια ΕρωτήματαΕρωτήματα

ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι ανάγκεςανάγκες, , οιοι
δυνατότητεςδυνατότητες καικαι οιοι
προσδοκίεςπροσδοκίες;;
ΠοιοιΠοιοι είναιείναι οιοι περιορισμοίπεριορισμοί καικαι
ποιεςποιες οιοι ευκαιρίεςευκαιρίες;;
ΠώςΠώς μπορούμεμπορούμε νανα σχεδιάσουμεσχεδιάσουμε
καικαι νανα εφαρμόσουμεεφαρμόσουμε
κατευθύνσειςκατευθύνσεις δράσηςδράσης πουπου νανα
επιφέρουνεπιφέρουν τοτο επιθυμητόεπιθυμητό
αποτέλεσμααποτέλεσμα στηνστην ουσίαουσία καικαι τητη
δυναμικήδυναμική τηςτης πολιτικήςπολιτικής
διαχείρισηςδιαχείρισης τωντων ακαδημαϊκώνακαδημαϊκών
βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών σεσε εθνικόεθνικό
επίπεδοεπίπεδο;  ;  ((τοτο ρολόιρολόι νανα χτυπάχτυπά
τηντην ίδιαίδια ώραώρα))




ΠροτάσειςΠροτάσεις
ΓεφύρωσηΓεφύρωση τωντων ακαδημαϊκώνακαδημαϊκών βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών
μεμε τοτο ΑνοιχτόΑνοιχτό ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο, , τητη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη
τουτου ΑνοιχτούΑνοιχτού ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου σεσε πρώτηπρώτη
φάσηφάση καικαι μεμε τιςτις δημόσιεςδημόσιες βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες ανάανά
περιοχέςπεριοχές σεσε υστερότερηυστερότερη σεσε έναένα
διαδραστικόδιαδραστικό οργανωτικόοργανωτικό πλαίσιοπλαίσιο



ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα::
ΕιδικάΕιδικά σχεδιασμένασχεδιασμένα
μαθήματαμαθήματα, , μέσωμέσω
εικονικώνεικονικών τάξεωντάξεων, , μεμε
θεματικόθεματικό αντικείμενοαντικείμενο
““ΕκμάθησηΕκμάθηση
στρατηγικώνστρατηγικών γιαγια τηντην
αναζήτησηαναζήτηση πηγώνπηγών, , 
τητη σωστήσωστή χρήσηχρήση
ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών μέσωνμέσων
παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών, , 
τοντον εντοπισμόεντοπισμό
αρχείωναρχείων καικαι τηντην
πλοήγησηπλοήγηση στονστον
κόσμοκόσμο τηςτης γνώσηςγνώσης
τωντων βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών»»

ΚαθορισμόςΚαθορισμός αποστολήςαποστολής, , 
σκοποθεσίαςσκοποθεσίας, , πολιτικήςπολιτικής
καικαι

1.1. ΣτατιστικέςΣτατιστικές σταστα είδηείδη
χρήσεωνχρήσεων τωντων βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών

2.2. ΣτατιστικέςΣτατιστικές στουςστους τύπουςτύπους
τωντων συλλογώνσυλλογών

3.3. ΟργανωτικάΟργανωτικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων
εμπλεκόμενωνεμπλεκόμενων ιδρυμάτωνιδρυμάτων

4.4. ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση
5.5. ΕξειδικευμένοΕξειδικευμένο προσωπικόπροσωπικό
6.6. ΣυμφωνίεςΣυμφωνίες καικαι κώδικεςκώδικες

αποδοχήςαποδοχής τουτου νέουνέου
πλαισίουπλαισίου

7.7. ΑναθεώρησηΑναθεώρηση τουτου
σχεδιασμούσχεδιασμού καικαι τηςτης
ανάπτυξηςανάπτυξης εξεξ αποστάσεωςαποστάσεως
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης



ΠροσοχήΠροσοχή πρέπειπρέπει νανα δοθείδοθεί σταστα
ακόλουθαακόλουθα

1.1. ΔυνατότηταΔυνατότητα πρόσβασηςπρόσβασης σεσε τεχνολογικότεχνολογικό
εξοπλισμόεξοπλισμό απόαπό όλεςόλες τιςτις βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες μέλημέλη
πουπου συμμετέχουνσυμμετέχουν πλήρωςπλήρως στιςστις υπηρεσίεςυπηρεσίες

2.2. ΟΟ στόχοςστόχος δενδεν είναιείναι νανα μετατρέψουμεμετατρέψουμε τηντην
τεχνολογίατεχνολογία στοστο άπανάπαν

3.3. ΟΟ βιβλιοθηκάριοςβιβλιοθηκάριος γίνεταιγίνεται οο εικονικόςεικονικός ««tourtour
guiderguider»»

4.4. ΘεματικήΘεματική κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίηση τωντων
ακαδημαϊκώνακαδημαϊκών βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών

5.5. ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση τουτου προσωπικούπροσωπικού στηστη χρήσηχρήση
εικονικώνεικονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών



6.6. ΓνώσηΓνώση αξιόλογωναξιόλογων τρεχουσώντρεχουσών
προσπαθειώνπροσπαθειών στονστον ελληνικόελληνικό καικαι
διεθνήδιεθνή χώροχώρο
ΠαραδείγματαΠαραδείγματα::
1.1. ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη ΑριστοτέλειουΑριστοτέλειου

ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης
2.2. TheThe BostonBoston PublicPublic Library Library 
3.3. The Texas Information Literacy The Texas Information Literacy 

TutorialTutorial



ΕπιμέρουςΕπιμέρους ΖητήματαΖητήματα
ΝομικάΝομικά ΖητήματαΖητήματα ΠνευματικήςΠνευματικής
ΙδιοκτησίαςΙδιοκτησίας
ΕκπαιδευτικάΕκπαιδευτικά ΘέματαΘέματα
ΔημογραφικάΔημογραφικά ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
ΚοινωνικέςΚοινωνικές ΠαράμετροιΠαράμετροι
ΤεχνικάΤεχνικά καικαι ΟικονομικάΟικονομικά ΖητήματαΖητήματα



ΠροσωπικόΠροσωπικό
ΗΗ ΕιδικήΕιδική ΓραμματείαΓραμματεία ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών καικαι
ΑρχείωνΑρχείων
ΑκαδημαϊκόΑκαδημαϊκό προσωπικόπροσωπικό
ΕμπειροιΕμπειροι ΔιευθυντέςΔιευθυντές
ΑκαδημαϊκώνΑκαδημαϊκών ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών
ΕξειδικευμένοιΕξειδικευμένοι βιβλιοθηκονόμοιβιβλιοθηκονόμοι
ΠληροφορικοίΠληροφορικοί



ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

««Greek Virtual Reference DeskGreek Virtual Reference Desk»» μεμε::
1.1. παροχήπαροχή απόαπό κάθεκάθε εμπλεκόμενοεμπλεκόμενο γραμμώνγραμμών επικοινωνίαςεπικοινωνίας

επαρκώνεπαρκών σεσε μέγεθοςμέγεθος, , αριθμόαριθμό, , προσβασιμότηταπροσβασιμότητα καικαι
επικαιρότηταεπικαιρότητα

2.2. προκαθορισμένοςπροκαθορισμένος χώροςχώρος γιαγια συμβουλευτικέςσυμβουλευτικές
παραπομπέςπαραπομπές, , προεπιλεγμένεςπροεπιλεγμένες σχετικέςσχετικές μεμε τατα
ακαδημαϊκάακαδημαϊκά αντικείμενααντικείμενα συλλογέςσυλλογές

3.3. εικονικήεικονική--ηλεκτρονικήηλεκτρονική συνδεσιμότητασυνδεσιμότητα καικαι ««online chat online chat 
sessionssessions»» μεμε τητη δημιουργίαδημιουργία τηςτης σωστήςσωστής
αρχιτεκτονικήςαρχιτεκτονικής φόρμαςφόρμας

4.4. αξιοποίησηαξιοποίηση τουτου υλικούυλικού πουπου ήδηήδη παρέχουνπαρέχουν επικουρικάεπικουρικά
στουςστους φοιτητέςφοιτητές μεμε τηντην μετατροπήμετατροπή τουτου σεσε ηλεκτρονικήηλεκτρονική
μορφήμορφή καικαι τηντην απαραίτητηαπαραίτητη προσαρμογήπροσαρμογή τουτου στηνστην
τρέχουσατρέχουσα βιβλιογραφικήβιβλιογραφική απαίτησηαπαίτηση



ΟΟ στόχοςστόχος είναιείναι
νανα συναντήσουνσυναντήσουν τιςτις
ανάγκεςανάγκες τωντων φοιτητώνφοιτητών
τουτου ΕλληνικούΕλληνικού ΑνοιχτούΑνοιχτού
ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου
νανα συναντήσουνσυναντήσουν τιςτις
ανάγκεςανάγκες διδασκαλίαςδιδασκαλίας
καικαι έρευναςέρευνας
νανα χειριστούνχειριστούν
αποτελεσματικάαποτελεσματικά μίαμία
μεγάλημεγάλη κλίμακακλίμακα
πληροφοριακώνπληροφοριακών
αναγκώναναγκών

νανα παρέχουνπαρέχουν αα)) τηντην
ιδανικήιδανική ευελιξίαευελιξία στηνστην
δυνατότηταδυνατότητα ύπαρξηςύπαρξης ενόςενός
κεντρικούκεντρικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
σεσε μίαμία κατανεμημένηκατανεμημένη
οργανωτικήοργανωτική δομήδομή ββ))
ΨηφιακέςΨηφιακές βάσειςβάσεις
ερωτημάτωνερωτημάτων όπωςόπως
““AskAsk TheThe
ArchaeologistArchaeologist", ", 
""AskAsk aa LinguistLinguist", ", 
““AskAsk aa HistorianHistorian””, , 
““AskAsk aa
MathematicianMathematician””, , 
““AskAsk aa PhysicianPhysician””

http://www.bgsu.edu/colleges/library/infosrv/ref/ask.html


ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

1.1. ΠροςΠρος οποιαδήποτεοποιαδήποτε κατεύθυνσηκατεύθυνση κικι αναν πορευόμαστεπορευόμαστε, , 
πρέπειπρέπει νανα προχωρήσουμεπροχωρήσουμε πολύπολύ γρήγοραγρήγορα, , καικαι είναιείναι
σίγουροσίγουρο ότιότι αναν πρέπειπρέπει νανα προχωρήσουμεπροχωρήσουμε όλοιόλοι μαζίμαζί, , ηη
πορείαπορεία θαθα είναιείναι πιοπιο ενδιαφέρουσαενδιαφέρουσα, , πιοπιο
αποτελεσματικήαποτελεσματική καικαι πιοπιο συμφέρουσασυμφέρουσα γιαγια όλουςόλους μαςμας

2.2. ΜέσαΜέσα σσ’’ έναένα οργανωμένοοργανωμένο διαδραστικόδιαδραστικό
περιβάλλονπεριβάλλον οιοι βιβλιοθηκάριοιβιβλιοθηκάριοι καικαι οιοι χρήστεςχρήστες
βελτιώνουνβελτιώνουν τατα γνωστικάγνωστικά τουςτους πεδίαπεδία, , τηντην
κοινωνικήκοινωνική τουςτους υπόστασηυπόσταση, , φέρνονταςφέρνοντας τηντην
εγγύτηταεγγύτητα στηστη γνώσηγνώση, , τοντον εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό στιςστις
υπηρεσίεςυπηρεσίες, , τηντην αποτελεσματικήαποτελεσματική διαχείρισηδιαχείριση τουτου
χρόνουχρόνου καικαι τηντην κατάργησηκατάργηση τωντων τοπικώντοπικών
περιορισμώνπεριορισμών, , προτείνονταςπροτείνοντας μίαμία εναλλακτικήεναλλακτική
λύσηλύση στηστη τροφοδότησητροφοδότηση τηςτης σύγχρονηςσύγχρονης εξεξ
αποστάσεωςαποστάσεως εκπαίδευσηςεκπαίδευσης στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα. . 



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

4.4. ΑυτέςΑυτές οιοι συνεργατικέςσυνεργατικές λύσειςλύσεις συναντούνσυναντούν τιςτις
προκλήσειςπροκλήσεις τηςτης νέαςνέας γενιάςγενιάς βιβλιοθηκώνβιβλιοθηκών καικαι τηςτης
νέαςνέας μορφήςμορφής πρόσβασηςπρόσβασης στηνστην ανώτερηανώτερη καικαι ανώτατηανώτατη
εκπαίδευσηεκπαίδευση. . ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει μονοπώλιομονοπώλιο στηνστην παροχήπαροχή
υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι χρειάζεταιχρειάζεται ηη ανάληψηανάληψη ενόςενός ηγετικούηγετικού
ρόλουρόλου απόαπό ερευνητέςερευνητές στηνστην παροχήπαροχή δομημένωνδομημένων
δρόμωνδρόμων πληροφόρησηςπληροφόρησης στουςστους χρήστεςχρήστες. . ειδικάειδικά γιαγια
τουςτους φοιτητέςφοιτητές..

5.5. ΤαΤα ΑνοιχτάΑνοιχτά ΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμια χρειάζονταιχρειάζονται όντωςόντως τιςτις
βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες τουςτους

6.6. ΗΗ βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη παύειπαύει νανα αποτελείαποτελεί περιφερειακήπεριφερειακή
υπηρεσίαυπηρεσία τουτου ακαδημαϊκούακαδημαϊκού ιδρύματοςιδρύματος καικαι
εξασφαλίζειεξασφαλίζει μίαμία κυρίαρχηκυρίαρχη θέσηθέση μέσαμέσα στοστο σύστημασύστημα
κοινωνίακοινωνία –– οικονομίαοικονομία τηςτης γνώσηςγνώσης..



ΗΗ λήψηλήψη κάθεκάθε απόφασηςαπόφασης στηρίζεταιστηρίζεται σεσε
συγκεκριμένησυγκεκριμένη φιλοσοφίαφιλοσοφία καικαι προϋπολογισμόπροϋπολογισμό

««ΗΗ μεγάλημεγάλη ευκαιρίαευκαιρία ίσταταιίσταται στοστο τιτι
διαχειριζόμαστεδιαχειριζόμαστε, , πώςπώς τοτο διαχειριζόμαστεδιαχειριζόμαστε, , 
μέσαμέσα απόαπό μίαμία συνεργατικήσυνεργατική αίσθησηαίσθηση χάραξηςχάραξης
πολιτικήςπολιτικής μεμε ορίζονταορίζοντα εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό. . ΄Όλοι΄Όλοι
εργαζόμαστεεργαζόμαστε οο καθέναςκαθένας χωριστάχωριστά μαμα καικαι όλοιόλοι
μαζίμαζί στέλνονταςστέλνοντας ηχηρόηχηρό μήνυμαμήνυμα γιαγια τοντον
σημαντικόσημαντικό ρόλορόλο πουπου οιοι βιβλιοθήκεςβιβλιοθήκες καικαι οιοι
βιβλιοθηκάριοιβιβλιοθηκάριοι μπορούνμπορούν νανα διαδραματίσουνδιαδραματίσουν
γιαγια τοτο καλόκαλό τουτου έθνουςέθνους τουςτους, , γιαγια τοτο καλόκαλό
όλωνόλων»». . 

–– KayKay RaserokaRaseroka, , ΠρώηνΠρώην ΠρόεδροςΠρόεδρος τηςτης IFLAIFLA



ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ πολύπολύ!!
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