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Περίληψη 

Η  παρουσα  ερευνα  στοχευει  στη  διερευνηση  της  αλληλεπιδρασης  των  χρηστων  με  τις 
προσωπικες ιστοσελιδες (profiles) των ελληνικων ακαδημαικων βιβλιοθηκων σε κοινωνικα 
δικτυα. Ειδικοτερα, διερευνα τη χρηση του κοινωνικου δικτυου Facebook απο φοιτητες ως 
μεσο επικοινωνιας και διαδρασης (interaction) με τις ελληνικες ακαδημαικες βιβλιοθηκες. Ως 
κοινωνικα δικτυα (Social Networks) οριζονται οι δικτυακες υπηρεσιες (web based services), 
οι οποιες στοχευουν να παρεχουν τη δυνατοτητα στους χρηστες να δημιουργουν προσωπικες 
σελιδες  (profiles),  να συνδεονται  με  τις  επαφες  τους και  να  αλληλεπιδρουν μεταξυ  τους 
(Boyd & Ellison, 2008).

Η  παρουσα  εργασια  υιοθετει  τις  μεθοδους  της  Βιβλιογραφικης  Επισκοπησης  (Literature 
Review) για τη  θεωρητικη προσεγγιση των κοινωνικων δικτυων στο χωρο των βιβλιοθηκων, 
αλλα και του Ερωτηματολογιου (Questionnaire) για τη διερευνηση της αλληλεπιδρασης των 
χρηστων  με  τις  προσωπικες  ιστοσελιδες  των  ελληνικων  ακαδημαικων  βιβλιοθηκων  στο 
Facebook.

Η ερευνα αυτη αποσκοπει στην αποτυπωση της ελληνικης πραγματικοτητας σχετικα με την 
υιοθετηση  του  Facebook απο  τους  φοιτητες  για  την  αλληλεπιδραση  με  τις  ακαδημαικες 
βιβλιοθηκες. Ειδικοτερα, συμβαλλει στη περιγραφη του τροπου χρησης του Facebook απο 
τους φοιτητες για την επικοινωνια με τις ακαδημαικες βιβλιοθηκες και την ικανοποιηση των 
πληροφοριακων  αναγκων  τους.  Κατ’  επεκταση,  οι  βιβλιοθηκονομοι  των  ελληνικων 
ακαδημαικων  βιβλιοθηκων θα  μπορουσαν  να  διαμορφωσουν  στρατηγικες  αναπτυξης  των 
προσωπικων τους σελιδων στο Facebook η να τις προσαρμοσουν καταλληλα ωστε αυτες να 
ανταποκρινονται αποτελεσματικοτερα στις αναγκες των χρηστων τους.

Λέξεις   κλειδιά:  Κοινωνικά  Δίκτυα,  Παγκόσμιος  Ιστός  Δευτερης  Γενιάς,  Ακαδημαικές  
Βιβλιοθήκες, Facebook, Συμπεριφορά Χρηστών

Abstract 

This research aims to investigate users' interaction with Greek academic libraries' profile in 
social networks. In particular, it explores students' adoption of Facebook to communicate and 
interact  with  the  Greek  academic  libraries. Social  Networks  are  defined  as  “web-based 
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services” with three characteristics all aiming to allow users to create a profile, link with their  
acquaintances  and be  able  to  view and interact  with  their  friends'  connections (Boyd  & 
Ellison, 2008). 

This paper adopts the methods of Literature Review to explore the use of social networks in  
the library literature, whereas a Questionnaire is employed to investigate users' interaction 
with Greek academic libraries' profiles on Facebook.

This research contributes to  our understanding of users'  interaction with Greek academic 
libraries through Facebook. In particular, it illustrates the way users adopt Facebook so as to 
communicate  with  academic  libraries  and  meet  their  information  needs.  This  in  turn, 
contributed to  enabling  librarians  of  Greek academic  libraries  to  formulate  strategies  for 
developing  their  profiles  on  Facebook  or  customizing  them  to  fit  properly  and  meet 
effectively users' needs.

Keywords: Social Networks, Web 2.0, Academic Libraries, Facebook, User Behavior

1. Εισαγωγή

Τα  τελευταια  χρονια  εχουν  γινει  σημαντικες  αλλαγες  στον  τροπο  επικοινωνιας  και 
ανταλλαγης της πληροφοριας στο Διαδικτυο. Ο Παγκοσμιος Ιστος (World Wide Web) εχει 
μετατραπει  σε  Παγκοσμιο  Ιστο  Δευτερης  Γενιας  (Web2.0)  (Berners  Lee,  2007)  και 
προσφερονται  ολο  και  περισσοτερες  υπηρεσιες  κοινωνικου  περιεχομενου,  οπως  ειναι  τα 
ιστολογια (weblogs η blogs), τα wikis, οι RSS readers και τα social bookmarkers (Vickery & 
Wunsch,  2007).  Οι  υπηρεσιες  αυτες  σκοπο  εχουν  να  διευκολυνουν  την  επικοινωνια 
προσφεροντας νεους τροπους διακινησης της πληροφοριας και της γνωσης και παρεχοντας 
τη δυνατοτητα στους χρηστες να διαδρουν και να εκφραζουν τη γνωμη τους αμεσα και με 
μεγαλη  ευκολια  (Vickery  &  Wunsch,  2007).  Τα  Κοινωνικα  Δικτυα  (Social Networks) 
οριζονται ως οι δικτυακες υπηρεσιες (web based services), οι οποιες στοχευουν να παρεχουν 
τη δυνατοτητα στους χρηστες να δημιουργουν προσωπικες σελιδες (profiles), να συνδεονται 
με τις επαφες τους και να αλληλεπιδρουν μεταξυ τους (Boyd & Ellison, 2008).

Η ραγδαια εξελιξη της τεχνολογιας και η ευρεια χρηση των κοινωνικων δικτυων σε διαφορες 
εκφανσεις  της  κοινωνικης  ζωης,  δημιουργησε  την  αναγκη  και  στις  βιβλιοθηκες  να 
συμβαδισουν με τις εξελιξεις  (Farkas,  2007;  Breeding, 2007).  Ειδικοτερα,  οι  βιβλιοθηκες 
θελησαν  να  εκμεταλλευτουν  καθε  δυνατοτητα  που  τους  παρειχαν  τα  κοινωνικα  δικτυα 
προκειμενου να προωθησουν τις  υπηρεσιες  τους  (Alford,  2009).  Η συγκεκριμενη ερευνα 
επικεντρωνεται στη χρηση του κοινωνικου δικτυου Facebook. Συγκεκριμενα, το Facebook 
ξεκινησε μολις το 2004 και απευθυνοταν αποκλειστικα στους φοιτητες του Πανεπιστημιου 
Harvard.  Λογω  της  ραγδαιας  αναπτυξης  του,  μεσα  σε  συντομο  χρονικο  διαστημα,  ο 
οποιοσδηποτε  με  απλη  συνδεση  στο  διαδικτυο  και  ενα  λογαριασμο  ηλεκτρονικου 
ταχυδρομειου (email account) μπορουσε να εξασφαλισει προσβαση (Boyd & Ellison, 2008). 
Το  Facebook  προσφερει  διαφορα  χαρακτηριστικα  και  δυνατοτητες,  αλλα  και  διαθετει 
υπηρεσιες- δραστηριοτητες, με σκοπο να κεντριζει ολο και περισσοτερο το ενδιαφερον των 
χρηστων  του  (Boyd  &  Ellison,  2008).  Το  Facebook,  ομως,  δεν  απευθυνεται  μονο  σε 
μεμονωμενους  χρηστες,  αλλα  πλεον  παρεχει  τη  δυνατοτητα  και  σε  οργανισμους  να 
δημιουργουν  ομαδες  (groups).  Σε  αυτο  το  πλαισιο,  ολο  και  περισσοτερα  ακαδημαικα 
ιδρυματα  σε  ολο  τον  κοσμο,  δημιουργουν  ομαδες  (groups) των βιβλιοθηκων  τους  στο 
Facebook (Landis, 2007; McKay & Morgan, 2008).
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Η συγκεκριμενη μελετη σκοπο εχει να διερευνησει την αλληλεπιδραση των χρηστων με τις 
προσωπικες ιστοσελιδες (profiles) των ελληνικων ακαδημαικων βιβλιοθηκων σε κοινωνικα 
δικτυα. Ειδικοτερα, διερευνα τη χρηση του κοινωνικου δικτυου Facebook απο τους φοιτητες 
ως μεσο επικοινωνιας και διαδρασης (interaction) με τις ελληνικες ακαδημαικες βιβλιοθηκες.

Το  αρθρο  παρουσιαζει  την  εξης  διαρθρωση.  Αρχικα,  παρατιθενται  ορισμοι  και 
πραγματοποιειται επισκοπηση της βιβλιογραφιας σχετικα με τη χρηση του Facebook απο τις 
ακαδημαικες  βιβλιοθηκες  για  λογους  προσεγγισης  των  χρηστων  και  προωθησης  των 
υπηρεσιων  τους.  Εν  συνεχεια,  αναλυεται  η  δομη  του  Ερωτηματολογιου  το  οποιο 
αναπτυχθηκε  και  διανεμηθηκε  στους  φοιτητες  του  Τμηματος  Βιβλιοθηκονομιας  & 
Συστηματων Πληροφορησης του ΤΕΙ Αθηνων. Τελος, ακολουθει η αναλυτικη παρουσιαση 
των αποτελεσματων της ερευνας με τα σχτικα συμπερασματα.

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Στη  διεθνη  βιβλιογραφια,  εχουν  καταγραφει  αρκετες  μελετες  οι  οποιες  αφορουν  το 
Κοινωνικο  Δικτυο  Facebook και  τις  Βιβλιοθηκες.  Οι  μελετες  αυτες  αλλοτε  εχουν  ως 
επικεντρο  τη  Βιβλιοθηκη  και  τους  βιβλιοθηκονομους  και  αλλοτε  τους  χρηστες. 
Συγκεκριμενα, οι Chu & Meulemans (2008) υποστηριξαν οτι τα Κοινωνικα Δικτυα, MySpace 
και Facebook, μπορουν να χρησιμοποιηθουν απο τις βιβλιοθηκες και τους βιβλιοθηκονομους 
για να προσεγγισουν τους χρηστες και να προωθησουν τις υπηρεσιες τους. Στο ιδιο μηκος 
κυματος και η ερευνα της Secker (2008). Η ερευνα αυτη επικεντρωθηκε στην αναλυση της 
χρησης των κοινωνικων δικτυων απο βιβλιοθηκες στο Ηνωμενο Βασιλειο και τις ΗΠΑ. Η 
Secker (2008) κατεληξε πως τα κοινωνικα δικτυα μπορουν να προσφερουν στο προσωπικο 
της βιβλιοθηκης περισσοτερες δυνατοτητες επικοινωνιας με τους χρηστες τους.

Επιπροσθετα, οι Hendrix et al. (2009) θελησαν να εξετασουν τη χρηση του Facebook απο τις 
βιβλιοθηκες  των  ακαδημαικων  επιστημων  υγειας.  Δευτερευοντως,  προσπαθησαν  να 
καταγραψουν ποσο επιτυχημενη ειναι η χρηση του Facebook απο τις επιστημες υγειας. Αυτο 
που  διαπιστωσαν  ειναι  πως  το  μεγαλυτερο  ποσοστο  (85%)  των  βιβλιοθηκων  δεν 
διατηρουσαν σελιδα στο κοινωνικο δικτυο Facebook κυριως λογω ελλειψης χρονου, αλλα 
και  της  πεποιθησης  οτι  δεν  εξυπηρετουσε  καμια  ακαδημαικη  αναγκη.  Εν  αντιθεσει,  οι 
βιβλιοθηκες με παρουσια στο Facebook επισημαναν την αναγκη προωθησης των υπηρεσιων 
και  δραστηριοτητων  τους.  Όσον  αφορα  την  επιτυχημενη  χρηση  του  Facebook απο  τις 
επιστημες  υγειας,  οι  ερωτηθεντες  δεν  ειναι  ευχαριστημενοι  και  πολλοι  ειναι  εκεινοι  που 
πιστευουν πως οι βιβλιοθηκες των επιστημων υγειας που δεν χρησιμοποιουν το  Facebook, 
δεν θα το χρησιμοποιησουν ουτε στο μελλον (Hendrix et al., 2009).

Αναφορικα με τις ερευνες, οι οποιες εχουν στο επικεντρο τους χρηστες, οι Mack & Head,  
(2007)  θελησαν  να  καταγραψουν  τα  δεδομενα  του  Facebook, τα  οποια λαμβανει  ο 
βιβλιοθηκονομος σε ενα εξαμηνο στο Pennsylvania State  Πανεπιστημιο.  Συμφωνα με  τα 
αποτελεσματα  της  ερευνας,  οι  φοιτητες  ηταν  προθυμοι  να  επικοινωνησουν  με  τους 
βιβλιοθηκονομους μεσω του Facebook. Γι’ αυτο οι συγγραφεις συνιστουν στις βιβλιοθηκες 
να  υιοθετησουν  το  Facebook ωστε  να  εχουν  και  αλλους  τροπους  επικοινωνιας  με  τους 
χρηστες (Mack and Head, 2007).

Ενδιαφερον παρουσιαζει  η  ερευνα της  Lawson (2007),  η οποια θελησε να αναδειξει  μια 
επιτυχημενη προσπαθεια προσεγγισης των φοιτητων, μεσω του Facebook. Η Lawson (2007) 
αναζητησε ολους τους φοιτητες που φοιτουν σε Πανεπιστημια της Νεας Υορκης και στη 
συνεχεια  τους  εστειλε  μηνυμα  στο  Facebook,  καλωντας  τους  να  κανουν  χρηση  των 
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υπηρεσιων της  βιβλιοθηκης.  Η ανταποκριση των φοιτητων κυμανθηκε σε ποσοστο 20%, 
κυριως  οσο αφορα  τη  χρηση της  σελιδας  της  βιβλιοθηκης  στο  Facebook,  αλλα  και  την 
αποστολη διαφορων ερωτησεων.

Ο  Connell  (2009)  επικεντρωθηκε  στα  συναισθηματα  των  πρωτοετων  φοιτητων  του 
Valparaiso University που  προκαλουνται  απο  τη  χρηση  του  Facebook  και  MySpace  ως 
εργαλεια προσεγγισης απο τους βιβλιοθηκονομους. Συμφωνα με τα αποτελεσματα, ενα 17% 
υποστηριξε οτι θα γινοταν 'φιλοι' με τις βιβλιοθηκες αν γνωριζαν την υπαρξη τους, ενω το 
μεγαλυτερο ποσοστο (58%) θα δεχοταν 'αιτημα φιλιας' με μια βιβλιοθηκη μονο αν αυτη το 
ειχε αποστειλει. Ενω, ενα ποσοστο 25% υποστηριξε οτι δεν θα τις προσθετε καθολου. Η 
πλειοψηφια, ομως, των φοιτητων ηταν θετικα διακειμενοι στη ληψη ενημερωσεων απο τις 
Βιβλιοθηκες  μεσω  των  κοινωνικων  δικτυων.  Ο  Connell  (2009)  καταληγει  οτι  σε  καθε 
περιπτωση, οι βιβλιοθηκες πρεπει να ειναι προσεκτικες στη χρηση των κοινωνικων δικτυων 
προκειμενου να μην καταπατουν τον προσωπικο χωρο των χρηστων τους.

Οι  Calvi,  Cassella & Nuijten  (2010)  διερευνησαν  τη  χρηση  του  Fcebook σε  δωδεκα 
επιλεγμενες ακαδημαικες βιβλιοθηκες. Η ερευνα στοχευε στην εμπειρικη και ποιοτικη χρηση 
του  Facebook  απο  τις  βιβλιοθηκες  για  την  επικοινωνια  με  τους  χρηστες  τους.  Τα 
αποτελεσματα αυτης της μελετης, εδειξαν πως οι βιβλιοθηκες χρησιμοποιουσαν το Facebook 
για να προωθησουν γεγονοτα και φωτογραφιες απο εκδηλωσεις. Αναφορικα με τους χρηστες, 
το  μεγαλυτερο  ποσοστο  δεν  τους  ενδιεφερε  να  κανουν  καποια  αναζητηση  η  να 
επικοινωνησουν  με  τη  βιβλιοθηκη.  Βεβαια,  υπηρχαν  και  οι  τακτικοι  χρηστες  που  τους 
ενδιεφερε να επικοινωνησουν με τη βιβλιοθηκη, αλλα αυτοι δεν αποτελεσαν τη πλειοψηφια 
των χρηστων (Calvi, Cassella & Nuijten, 2010).

Τελος, ο Gerolimos  (2011) επικεντρωθηκε στην αναλυση της διαδρασης των χρηστων του 
Facebook με  εικοσι Αμερικανικες  ακαδημαικες  βιβλιοθηκες.  Η  ερευνα  βασιστηκε  στην 
αναλυση περιεχομενου (content analysis) και στην στατιστικη εξαγωγη συμπερασματων. Σε 
αυτο το πλαισιο, παρατηρηθηκε πως το ενδιαφερον για καποιο γεγονος (event), σχολιο (comment), 
ερωτηση, φωτογραφια ηταν μικρο. Γενικα, οι περισσοτεροι χρηστες εδειχναν το ενδιαφερον τους σε 
καποια  δημοσιευση  πατωντας  “Like”  (Μου  αρεσει)  και  οχι  αφηνοντας  καποιο  Σχολιο 
(Comment).  Οι  βιβλιοθηκες  επικεντρωνονταν  στη  δημοσιευση  γεγονοτων  περισσοτερο 
στοχευοντας  στην  ενημερωση  των  χρηστων,  προκαλωντας  ομως,  μικρες  πιθανοτητες 
διαδρασης.  Γεγονος  που μπορει  να  αντιστραφει  αν  οι  δημοσιευσεις  ειναι  πιο  κοντα  στα 
ενδιαφεροντα  των  χρηστων  και  τους  ζητουν  να  παρεχουν  καποια  απαντηση  (Gerolimos, 
2011).

Εν αντιθεσει, η ελληνικη αρθρογραφια συνισταται κυριως στην παρουσιαση των σχετικων με 
τον Web 2.0 ορων (Βελαωρα, 2007),  στη χρηση του Web 2.0 για την εκπαιδευση χρηστων 
(Χριστοδουλιδης, Επιφανιου & Θεμιστοκλεους, 2009) και τη χρηση ιστολογιων (blogs) για 
την  επικοινωνια  μεταξυ  βιβλιοθηκων  και  βιβλιοθηκονομων  (Κατσαρου,  2007).  Μονο  η 
ερευνα  των  Ανδρεου  κ.α.  (2007)  επικεντρωθηκε  στα  κοινωνικα  δικτυα  και  θελησε  να 
εξετασει την εξοικειωση των Επιστημονων Πληροφορησης στις υπηρεσιες των κοινωνικων 
δικτυων. Ειδικοτερα, στοχος των Ανδρεου κ.α. (2007) ηταν η αξιολογηση της χρησιμοτητας 
και χρηστικοτητας των εργαλειων του Παγκοσμιου Ιστου Δευτερης Γενιας (Web 2.0) απο 
Έλληνες και Κυπριους βιβλιοθηκονομους στον τομεα παροχης υπηρεσιων των βιβλιοθηκων. 
Ειδικοτερα, οι Ανδρεου κ.α.  (2007) στοχευαν στην καταγραφη και τον προσδιορισμο του 
επιπεδου  εξοικειωσης  των  βιβλιοθηκονομων  με  τα  εν  λογω  εργαλεια,  καθως  και  την 
καταγραφη των αποψεων των βιβλιοθηκονομων σχετικα με την χρηση των εργαλειων του 
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Παγκοσμιου Ιστου Δευτερης Γενιας (Web 2.0). Τα αποτελεσματα της ερευνας, εδειξαν πως 
το 66% των βιβλιοθηκονομων ηταν εξοικειωμενοι με τον ορο Web 2.0. Εν τουτοις, το 65% 
των  βιβλιοθηκονομων  δεν  χρησιμοποιουσαν  καποια  υπηρεσια  του  Web 2.0.  Όσοι 
χρησιμοποιουσαν, δηλωσαν οτι κυριως επιζητουσαν την επικοινωνια με τους φιλους τους και 
το 16%  απαντησε πως βοηθαει στην ανταλλαγη αποψεων σε σχεση με το επαγγελμα τους. 
Όσον αφορα το βαθμος ικανοποιησης τους απο τα κοινωνικα δικτυα, οι βιβλιοθηκονομοι στη 
πλειοψηφια τους (27 απαντησεις) ειναι απογοητευμενοι, ενω μονο οι πεντε ηταν παρα πολυ 
ικανοποιημενοι.

Τελικα, κατεληξαν πως οι βιβλιοθηκες θα πρεπει να αντιμετωπισουν διορατικα τη νεα αυτη 
τεχνολογικη  προσεγγιση  των  υπηρεσιων  και  να  εκμεταλλευτουν  δεοντως  τις  καινοτομες 
ευκαιριες που τους δινονται  προκειμενου να ειναι σε θεση να προσφερουν ποιοτικοτερες 
υπηρεσιες.  Η  μεταβαση  των  βιβλιοθηκων  στη  νεα  εποχη  πρεπει  να  γινει  επειτα  απο 
προσεγμενες  μελετες  και  ακριβη  σχεδιασμο  για  την  ομαλη  προσαρμογη  των  Web  2.0 
εφαρμογων στις ηδη παρεχομενες υπηρεσιες (Ανδρεου κ.α., 2007).

Όπως αναλυθηκε παραπανω, το μεγαλυτερο μερος της διεθνης βιβλιογραφιας επικεντρωνεται 
στο  τροπο  υιοθετησης  των  κοινωνικων  δικτυων  απο  τις  βιβλιοθηκες  και  τους 
βιβλιοθηκονομους. Ενω, λιγες ειναι εκεινες οι ερευνες που ασχολουνται με τη διερευνηση 
της χρησης των προσωπικων σελιδων των ακαδημαικων βιβλιοθηκων απο τους χρηστες. Η 
δε ελληνικη αρθρογραφια για τα κοινωνικα δικτυα και τη χρηση τους απο τους επιστημονες 
της πληροφοριας ειναι σχεδον ανυπαρκτη. Η παρουσα ερευνα σκοπο εχει να εξετασει τη 
χρηση των προσωπικων σελιδων των ελληνικων ακαδημαικων βιβλιοθηκων στο Facebook με 
μια χρηστοκεντρικη προσεγγιση. 

3. Μεθοδολογία

Η μεθοδος του Ερωτηματολογιου (Questionnaire) ανηκει στις ποσοτικες μεθοδους ερευνας 
(Τσιπληρας, 2006).  Οι ποσοτικες μεθοδοι επικεντρωνονται σε αριθμητικα δεδομενα και σε 
στατιστικες συγκρισεις, καθως και στη μετρηση των θεωρητικων εννοιων μεσω εργαλειων, 
οπως  ειναι  το  τυποποιημενο  ερωτηματολογιο,  προκειμενου  να  εξαγουν  αιτιακες  σχεσεις 
(McLean, 1993). Το ερωτηματολογιο αποτελει ενα τυποποιημενο σχεδιο για τη συλλογη και 
την  καταγραφη  εξειδικευμενης  και  συναφους  με  ενα  θεμα  πληροφορησης  με  σχετικη 
ακριβεια  και  πληροτητα  (Ροντος,  2007).  Τα ερωτηματολογια  εχουν  το  πλεονεκτημα  να 
συγκεντρωνουν  και  να  αντικατοπτριζουν  τις  αποψεις  μεγαλου  αριθμου  ανθρωπων 
(Westbrook, 1994). Έχουν δομημενη μορφη και οι απαντησεις που δινονται ειναι σαφεις και 
συγκεκριμενες  για  την  αποφυγη  προκλησης  συγχυσης  στους  ερωτωμενους  (Westbrook, 
1994). Επιτυγχανεται ουδετεροτητα και αντικειμενικοτητα στις απαντησεις, καθως υπαρχουν 
μικρες πιθανοτητες παρεμβολης του ερευνητη στην εκβαση των αποτελεσματων, αλλα και 
γιατι  οι  ερωτηθεντες,  δεν  απαντουν  με  γνωμονα  το  προσωπικο  τους  συμφερον  η  τη 
προσωπικη τους κριση.  Επισης, με το ερωτηματολογιο υπαρχει η δυνατοτητα να αναλυθουν 
τα  δεδομενα  με  τη  χρηση  στατιστικων  μεθοδων  (γραφηματα-  διαγραμματα-  πινακες) 
(Westbrook, 1994).

Το  ερωτηματολογιο  το  οποιο  αναπτυχθηκε  αποκλειστικα  για  τις  αναγκες  της  εν  λογω 
ερευνας, διακρινεται σε δυο μερη (βλεπε Παραρτημα Α). Το πρωτο μερος αποτελειται απο 
ενα  εισαγωγικο  κειμενο  το  οποιο  σκοπο  εχει  να  ενημερωσει  τον  χρηστη  σχετικα  με  τα 
χαρακτηριστικα  (σκοπος,  διαρκεια,  ονομα  υπευθυνων),  αλλα  και  την  ανωνυμια  των 
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δεδομενων του ερωτηματολογιου. Το δευτερο μερος αποτελειται απο συνολικα 13 ερωτησεις 
κυριως πολλαπλης επιλογης.

Ειδικοτερα, οι ερωτησεις 1-3 (βλεπε Παραρτημα Α) αφορουσαν τα δημογραφικα στοιχεια 
των  χρηστων.  Η  ερωτηση  4  ηταν  η  πρωτη  σχετικα  με  τη  χρηση  του  Facebook  και 
αναφεροταν στη διατηρηση προσωπικη σελιδας (profile)  στο Facebook. Όσοι χρηστες δε 
διατηρουσαν λογαριασμο στο Facebook μπορουσαν να σταματησουν στο σημειο αυτο. Οι 
υπολοιποι χρηστες επρεπε να προσδιορισουν μεσω συγκεκριμενων επιλογων τη συχνοτητα, 
το ωραριο χρησης, το μεσο συνδεσης, αλλα και τους λογους χρησης του κοινωνικου δικτυου 
(βλεπε Παραρτημα Α). 

Εν συνεχεια, οι χρηστες επρεπε να προσδιορισουν αν γνωριζουν η οχι για την υπαρξη των 
προσωπικων σελιδων των ακαδημαικων βιβλιοθηκων στο Facebook και κατ΄ επεκταση αν τις 
εχουν προσθεσει στις ομαδες τους (groups) (βλεπε Παραρτημα Α, Ερ. 8-9). Όσοι δεν τις 
ειχαν προσθεσει,  ειχαν τη δυνατοτητα να σταματησουν σε αυτο το σημειο,  αλλα και  να 
παραθεσουν το συγκεκριμενο λογο. 

Εν  αντιθεσει,  οσοι  χρηστες  ειχαν  προσθεσει  τις  προσωπικες  σελιδες  των  ακαδημαικων 
βιβλιοθηκων,  επρεπε  μεσω συγκεκριμενων επιλογων να προσδιορισουν τον  λογο για τον 
οποιο αρχικα επελεξαν να τις προσθεσουν, τη συχνοτητα, αλλα και τους λογους επισκεψης 
των σελιδων αυτων (Παραρτημα Α, βλεπε Ερ. 9.2-11).

Οι δυο τελευταιες ερωτησεις 12 και 13 σχεδιαστηκαν για να εξετασουν την αλληλεπιδραση 
των  χρηστων  με  τις  προσωπικες  σελιδες  των  ακαδημαικων  βιβλιοθηκων,  αλλα  και  το 
αισθημα ικανοποιησης μεσω αυτης της διαδρασης. Ειδικοτερα, οι ενεργειες που εξεταστηκαν 
βασιστηκαν  στην  αρχιτεκτονικη  δομη  και  χαρακτηριστικα  του  Facebook  (“μου  αρεσει” 
(like), “σχολιασμος” (comment), “κοινοποιηση” (share), “μηνυματα” (messages)), αλλα και 
στο ειδος της πληροφοριας την οποια δημοσιευουν (post) οι ακαδημαικες βιβλιοθηκες στις 
προσωπικες  σελιδες  τους.  Συγκεκριμενη κλιμακα απαντησεων απο “Ποτε”  εως “Παντα”, 
αλλα και η επιλογη του “Δεν γνωριζω”, τεθηκαν στη διακριτικη ευχερεια των χρηστων. 

Η τελευταια ερωτηση (βλεπε Παραρτημα Α, Ερ.  13) επικεντρωθηκε στη διερευνηση του 
βαθμου  ικανοποιησης  των  χρηστων  με  το  περιεχομενο  των  προσωπικων  σελιδων  των 
ακαδημαικων βιβλιοθηκων. Ειδικοτερα, το περιεχομενο μεταξυ αλλων αφορουσε, κυριως, τα 
διαφορα  ειδη  των  δημοσιευσεων  (posts)  των  ακαδημαικων  βιβλιοθηκων,  αλλα  και  τη 
συχνοτητα δημοσιευσης η ενημερωσης τους. Το ερωτηματολογιο που αναπτυχθηκε συνεβαλε 
στην  καταγραφη  των  συνηθειων  των  χρηστων  σχετικα  με  την  επικοινωνια  με  τις 
ακαδημαικες βιβλιοθηκες μεσω της χρησης του κοινωνικου δικτυου «Facebook».

3.1. Διεξαγωγή Έρευνας

Τα  ερωτηματολογια  μοιραστηκαν  στους  φοιτητες  του  τμηματος  Βιβλιοθηκονομιας  και 
Συστηματων Πληροφορησης,  του Τεχνολογικου Εκπαιδευτικου Ιδρυματος  (ΤΕΙ)  Αθηνων. 
Πιο συγκεκριμενα, διανεμηθηκαν τον Ιουνιο του 2012 στους φοιτητες  αφου πρωτα ζητηθηκε  
η αδεια και η συνδρομη των φοιτητων. Το συγκεκριμενο τμημα επιλεχθηκε, αφ’ ενος, λογω 
της χρονικης συγκυριας (Ιουνιος), ηταν πιο ευκολη η προσβαση στο εν λογω τμημα, γεγονος 
το οποιο εξασφαλιζε την αποτελεσματικη και εγκυρη συλλογη των απαραιτητων δεδομενων. 
Αφ’  ετερου  εξασφαλιζε  την  επιτευξη  της  αναγκαιας  ομοιομορφιας  στο  δειγμα  των 
ερωτηθεντων. 

6/26



3.2. Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολογιο αναλυθηκε με τη χρηση του λογισμικου προγραμματος της Microsoft 
Excel.  Ειδικοτερα,  διαμορφωθηκε  ενα  αρχειο  excel  το  οποιο  χωριστηκε  σε  επιμερους 
‘φυλλα’. Καθε ‘φυλλο’ αντιπροσωπευε και μια απο τις 13 ερωτησεις του ερωτηματολογιου 
και εφερε ως επικεφαλιδα τον αντιστοιχο αριθμο της ερωτησης πχ. το ‘φυλλο 1', ειχε την 
ονομασια 'ΕΡ1'. Για καθε μια ερωτηση και για καθε μια απο της δοθεισες απαντησεις, οσο 
αφορα τις ερωτησεις κλειστου τυπου, καταγραφοταν ο συνολικος αριθμος των χρηστων που 
επελεξαν την καθε  μια.  Αναφορικα με  τις  ανοιχτου τυπου ερωτησεις,  οι  απαντησεις  των 
ερωτηθεντων καταγραφηκαν αναλυτικα, ενω σε ενα δευτερο επιπεδο οσες αφορουσαν την 
ιδια  απαντηση  κωδικοποιηθηκαν  σε  μια  προσπαθεια  ομαδοποιησης  των  απαντησεων  και 
εξαγωγης  γενικων  συμπερασματων.  Τελος,  για  καθε  μια  ερωτηση  δημιουργηθηκαν 
σχεδιαγραμμτα για την αναπαρασταση των ποσοτικων στοιχειων της καθε απαντησης.

4. Αποτελέσματα

Το ερωτηματολογιο συμπληρωθηκε απο 90 φοιτητες, 75% ηταν γυναικες και μολις το 25% 
αντρες (βλεπε Σχ.1). Η πλειοψηφια των ερωτηθεντων (68%) ανηκε στην ηλικιακη ομαδα των 
18-22 ετων, ενω, με μικρη διαφορα, επονταν οι φοιτητες που ανηκαν στις ηλικιακες ομαδες 
22-26 (17%) και 26- ανω (15%) (βλεπε Σχ. 2). Τελος, το 46% απο τους ερωτηθεντες διενυε 
το 2ο ετος σπουδων, ακολουθουμενο απο το 4ο ετος σπουδων με ποσοστο 24%.  Μικροτερος 
ηταν ο αριθμος των φοιτητων που διενυαν το 3ο ετος (18%), ενω ενα 12% δηλωσε ετος 
σπουδων μεγαλυτερο του 4ου (βλεπε Σχ.3).

Το  ερωτηματολογιο  σκοπο  ειχε  να  διερευνησει  την  αλληλεπιδραση  των  χρηστων  του 
Facebook με τις προσωπικες σελιδες των ακαδημαικων βιβλιοθηκων. Σε αυτο το πλαισιο, 
στην  ερωτηση  αν  διατηρουν  προσωπικη  σελιδα  (Profile)  στο  Facebook,  πανω απο  τους 
μισους ερωτωμενους απαντησαν θετικα (79%), ενω μολις το 21% απαντησε αρνητικα (βλεπε 
Σχ.4). Απο το ποσοστο των ερωτηθεντων που απαντησαν θετικα στην κατοχη προσωπικης 
σελιδας  στο  Facebook,  οι  περισσοτεροι  απαντησαν  πως το  χρησιμοποιουν  «Κάθε Μέρα» 
(69%) η «Μέρα παρά Μέρα» (25%) (βλεπε Σχ. 4.1). Οι ιδιοι προσδιορισαν τη συνδεση τους 
στο κοινωνικο δικτυο Facebook απο τις 15:00-18:00 με ποσοστο 22%, 22% για το επομενο 
τριωρο  18:00- 21:00 και 36% για το τριωρο  21:00- 24:00. Οι υπολοιπες ωρες σημειωναν 
μικρα ποσοστα χρησης (βλεπε Σχ.  5).  Αυτοι  χρησιμοποιουν τον ηλεκτρονικο υπολογιστη 
(73%) για τη συνδεση τους στο Facebook (βλεπε Σχ.6). Οι πιο συχνοι λογοι χρησης του 
Facebook,  ειναι  η  επικοινωνια με φιλους  (31%),  η  χρηση παιχνιδιων (18%),  αλλα και  η 
online ομιλια (Chat) (14%) (βλεπε Σχ.7). 

Εν  συνεχεια,  το  59%  δηλωσε  οτι  δεν  γνωριζει  αν  οι  ακαδημαικες  βιβλιοθηκες  εχουν 
προσωπικη σελιδα (Profile) στο Facebook (βλεπε Σχ. 8). Απο το υπολοιπο 41%, το 77% δεν 
τις  εχει  προσθεσει  στη  προσωπικη  του  σελιδα  (Profile)  (βλεπε  Σχ.  9).  Οι  λογοι  που 
αναφερθηκαν ηταν κυριως γιατι δεν γνωριζαν την υπαρξη των προσωπικων σελιδων (Profile) 
των ακαδημαικων βιβλιοθηκων στο Facebook (37%) και δεν τους ενδιαφερει να προσθεσουν 
τις ακαδημαικες βιβλιοθηκες στη προσωπικη τους σελιδα (Profile) (30%).

Οι λογοι που το υπολοιπο (23%) των ερωτηθεντων εχει προσθεσει τη προσωπικη σελιδα 
(Profile)  των  ακαδημαικων  βιβλιοθηκων  στη  δικη  τους  προσωπικη  σελιδα  (Profile)  στο 
Facebook ειναι ποικιλοι. Η αναγκη για ενημερωση σχετικα με τη λειτουργια συγκεντρωσε 
25%, οι υπηρεσιες 18% και οι δραστηριοτητες της βιβλιοθηκης 18%.
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Η  συχνοτητα  με  την  οποια  αυτοι  επισκεπτονται  τη  προσωπικη  σελιδα  (Profile)  των 
ακαδημαικων βιβλιοθηκων ειναι  «Μερικές Φορές» (47%) (βλεπε Σχ.10). Οι λογοι για τους 
οποιος,  οι  ερωτηθεντες  επισκεπτονται  καθε  φορα  τη  προσωπικη  σελιδα  (Profile)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  ειναι  κυριως  για  να  ενημερωνονται  για  τις  υπηρεσιες  της 
βιβλιοθηκης κατα 28%, για τις δραστηριοτητες 22% και τις λειτουργιες της 19%. Εντυπωση 
ομως  προκαλει  το  γεγονος,  οτι  ο  σχολιασμος  των  δημοσιευσεων  της  ακαδημαικης 
βιβλιοθηκης συγκεντρωνει μηδενικο ποσοστο (βλεπε Σχ.11). 

Αναφορικα με τη συχνοτητα επιτελεσης καποιων ενεργειων, η πλειοψηφια των ερωτηθεντων 
“Μερικες Φορες” (31%) επιλεγει «Μου αρεσει» (Like) σε μια δημοσιευση, ενω “Σπανια” 
(31%) σχολιαζει (Comment) μια δημοσιευση (βλεπε Σχ. 12.1 & 12.2). Το 44% δεν αναρτα 
«Ποτέ» και  ακολουθει  με ποσοστο 31% εκεινοι που αναρτουν «Σπανια» μια δημοσιευση 
(Post) στη προσωπικη σελιδα (Profile) των ακαδημαικων βιβλιοθηκων (βλεπε Σχ. 12.3). 

Στην  ερωτηση  των  ερευνητων  αν  αποστελλουν  μηνυμα  (Message)  στις  βιβλιοθηκες,  η 
πλειοψηφια των αποτελεσματων κυμαινεται στο «Σπάνια» (44%) και  «Ποτέ» (37%) (βλεπε 
Σχ. 12.4).  Ενω αν συνδεονται στη συνομιλια (Chat) για να μιλησουν με τις βιβλιοθηκες, το 
44% δεν συνδεεται «Ποτέ» και το 25% συνδεεται «Σπάνια» (βλεπε Σχ. 12.5).

Αντιθετως  ομως,  αυτο  που  τους  κινει  περισσοτερο  το  ενδιαφερον  ειναι  να  βρισκουν 
πληροφοριες σχετικα με τη λειτουργια και τις υπηρεσιες που προσφερει η βιβλιοθηκη. Σε 
ποσοστο  που  προσεγγιζει  το  50%,  οι  ερωτηθεντες  απαντησαν  πως  «Μερικές  Φορές» 
αναζητουν πληροφοριες σχετικα με τις υπηρεσιες που προσφερει η ακαδημαικη βιβλιοθηκη 
(βλεπε Σχ. 12.6).

Αναφορικα με τον αν προβαινουν σε κοινοποιηση (Share) πολυμεσικου υλικου, η πλειοψηφια 
των απαντησεων και παλι κυμαινεται αναμεσα στο «Σπάνια» (31%) και στο «Ποτέ» (25%) 
(βλεπε  Σχ.  12.8).  Σχετικα  με  την  κοινοποιηση  (Share)  ενημερωσεων  (News feed),  τα 
ποσοστα  ειναι  ισομερως  κατανεμημενα  αναμεσα  στο  «Μερικές  Φορές»,  «Σπάνια» και 
«Ποτέ» αγγιζοντας  το  25% (βλεπε  Σχ.12.9).  Εντυπωσιακα  επισης  ειναι  τα  ποσοστα που 
συγκεντρωνουν οι απαντησεις «Ποτε» (50%) και «Σπανια» (36%) αναφορικα με τη χρηση 
του τοιχου (Wall) των ακαδημαικων βιβλιοθηκων στο  Facebook  (βλεπε Σχ.  12.10). Όσον 
αφορα  τη  προβολη  των  φιλων  των  ακαδημαικων  βιβλιοθηκων,  η  πλειονοτητα  των 
αποτελεσματων ειναι  μοιρασμενη στο  «Μερικές  Φορές» (31%) και  στο  «Σπάνια» (31%)
(βλεπε  Σχ.  12.11).  Αναφορικα  με  τη  προβολη  των  φωτογραφιων  των  ακαδημαικων 
βιβλιοθηκων, το 44% απαντησε «Μερικές Φορές» και ακολουθει το «Συχνά» με 25% (βλεπε 
Σχ.12.12).

Η  Ερωτηση  δεκατρια  αφορουσε  στο  βαθμο  ικανοποιησης  των  ερωτηθεντων  με  τις 
λειτουργιες  και  τις  ενεργειες  των  προσωπικων  σελιδων  (Profile)  των  ακαδημαικων 
βιβλιοθηκων. Συγκεκριμενα, το 59% θεωρει πως οι ακαδημαικες βιβλιοθηκες ενημερωνουν 
«Λίγο» τη προσωπικη τους  σελιδα (Profile),  σε αντιθεση με το 19% που πιστευει  πως η 
προσωπικη σελιδα (Profile) των βιβλιοθηκων ενημερωνεται «Αρκετα» (βλεπε Σχ. 13.1). 

Επισης,  μονο  το  6% απο  τους  ερωτηθεντες  θεωρουν  πως  ο  τροπος  επικοινωνιας  με  τις 
ακαδημαικες βιβλιοθηκες ειναι  «Πολυ» ξεκαθαρος, ενω σχεδον οι μισοι (44%), πιστευουν 
πως  ειναι  «Λίγο» (βλεπε  Σχ.  13.2).  Όσον  αφορα τις  δημοσιευσεις  στο  τοιχο  (Wall)  των 
ακαδημαικων βιβλιοθηκων αν ειναι πολλες καθημερινα, το 44% απαντησε  «Λίγο», ενω το 
25%  «Αρκετά».  Παρολα  αυτα,  θεωρουν  πως  οι  δημοσιευσεις  στο  τοιχο  (Wall)  των 
ακαδημαικων βιβλιοθηκων ειναι «Αρκετά» επικαιρες (44%), «Αρκετά» ενδιαφερουσες (50%) 
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και  «Αρκετά» σχετικες (56%) με τις δραστηριοτητες της ακαδημαικης βιβλιοθηκης (βλεπε 
Σχ. 13.4- 13.6).

Το 38% θεωρει  πως οι δημοσιευσεις των ακαδημαικων βιβλιοθηκων αφορουν «Λιγο» το 
υλικο που περιεχει η βιβλιοθηκη. Εν αντιθεσει, το 13% ειναι απολυτο πως οι δημοσιευεις 
αφορουν το υλικο της ακαδημαικης βιβλιοθηκης (βλεπε Σχ. 13.7). Το 50%, δηλωσε οτι οι 
δημοσιευσεις ειναι «Λιγο» σχετικες με την επιστημη που υπηρετει η εκαστοτε ακαδημαικη 
βιβλιοθηκη  (βλεπε  Σχ.  13.8),  οπως  επισης  και  οτι  οι  δημοσιευσεις  που αφορουν  βασεις 
δεδομενων ειναι «Λιγες» (44%) (βλεπε Σχ. 13.9). Αναφορικα με τις δημοσιευσεις που ειναι 
σχετικες  με  εκδηλωσεις  και  συνεδρια,  το  38%  δηλωνει  «Πολυ»  ικανοποιημενο  με  τις 
δημοσιευσεις,  σε  αντιθεση  με  το  25%  και  6%  που  ειναι  «Λιγο»  και  «Καθολου» 
ικανοποιημενο αντιστοιχα (βλεπε Σχ.13.10).

Στην  ερωτηση  αν  τα  μηνυματα  (Message)  απαντωνται  γρηγορα  απο  τις  ακαδημαικες 
βιβλιοθηκες, απο 25% κατεχουν οι απαντησεις «Δεν γνωρίζω», «Λίγο» και «Αρκετά» (βλεπε 
Σχ.  13.11).  Επιπροσθετως,  το  50%  ειναι  «Αρκετα»  ικανοποιημενο  απο  τη  συνεχη 
διαθεσιμοτητα των βιβλιοθηκονομων στο Facebook, ενω μολις το 6% ειναι  «Πολυ» (βλεπε 
Σχ. 13.12). 

Τελος, οσον αφορα την ερωτηση αν ειναι ικανοποιημενοι με τους πολλαπλους τροπους με 
τους  οποιους  οι  βιβλιοθηκονομοι  απαντουν  στα  ερωτηματα  τους,  η  πλειοψηφια  (31%) 
δηλωσε «Λίγο», ενω το 25% απαντησε «Αρκετά». Βεβαια, υπαρχει και ενα ποσοστο (25%) 
που απαντησαν «Δεν γνωρίζω» (βλέπε Σχ. 13.13).

5. Συμπεράσματα

Με την εν λογω ερευνα πραγματοποιειται μια πρωτη διερευνηση της αλληλεπιδρασης των 
χρηστων με της προσωπικες σελιδες (Profile) των ακαδημαικων βιβλιοθηκων στο Facebook 
στην Ελλαδα. Οι περισσοτερες ερευνες, σε διεθνες και εθνικο επιπεδο, εστιαζουν στον τροπο 
υιοθετησης και χρησης των κοινωνικων δικτυων απο τις βιβλιοθηκες (Chu &  Meulemans, 
2008; Hendrix et al., 2009) και λιγοτερο στο πως χρησιμοποιουνται απο τους φοιτητες για τη 
διαδραση με τις ακαδημαικες βιβλιοθηκες και τις υπηρεσιες που παρεχουν (Connell, 2009). 

Η συγκεκριμενη ερευνα προσπαθησε να εστιασει στους χρηστες και στον τροπο που αυτοι 
βλεπουν  την  παρουσια  των  ακαδημαικων  βιβλιοθηκων  στο  κοινωνικο  δικτυο  Facebook. 
Παρολου που το δειγμα των ερωτηθεντων ηταν περιορισμενο σε ενα συγκεκριμενο τμημα, εν 
τουτοις μπορουν να εξαχθουν καποια αρχικα συμπερασματα. Ένα σημαντικο ποσοστο των 
φοιτητων (21%) δεν διατηρει προσωπικη σελιδα (profile) στο Facebook. Η πλειοψηφια των 
φοιτητων το χρησιμοποιει  καθημερινα ως μεσο επικοινωνιας με τους φιλους, σχολιασμου 
των τεκταινομενων και χρησης των παιχνιδιων που αυτο προσφερει. 

Η πλειοψηφια των φοιτητων δεν γνωριζει για την παρουσια των ακαδημαικων βιβλιοθηκων 
στο Facebook γεγονος το οποιο πρεπει να λαβουν σοβαρα υποψη τους οι βιβλιοθηκονομοι.  
Στη διεθνη βιβλιογραφια, το Facebook εχει αναγνωρισθει ως ενα ακομα μεσο στη διαθεση 
των ακαδημαικων βιβλιοθηκων για την προωθηση των υπηρεσιων του (Chu και Meulemans, 
2008), αρα και οι ελληνικες βιβλιοθηκες οφειλουν να σχεδιασουν συγκεκριμενη πολιτικη για 
τον τροπο προωθησης της παρουσιας τους στο Facebook. 

Ο  Connell (2009) υποστηριξε οτι μονο ενα μικρο ποσοστο θα προσθετε τις ακαδημαικες 
βιβλιοθηκες στους φιλους του στο Facebook, ενω η συγκεκριμενη ερευνα κατεληξε οτι ο 
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κυριος  λογος  για  την  μη  προσθηκη  των  ακαδημαικων  βιβλιοθηκων,  ηταν  η  αγνοια  των 
φοιτητων σχετικα με την παρουσιας των ακαδημαικων βιβλιοθηκων στο Facebook. Επισης, 
καμια αναφορα δεν εγινε απο τους χρηστες της εν λογω ερευνας σχετικα με την καταπατηση 
του ηλεκτρονικου τους χωρου απο τις ακαδημαικες βιβλιοθηκες, οπως διαπιστωσε ο Connell 
(2009).

Η ενημερωση σχετικα με τη λειτουργια της βιβλιοθηκης ειναι ο κυριος λογος που οι φοιτητες 
αρχικα  τις  προσθετουν  στην  προσωπικη  σελιδα  τους.  Σε  αυτες  θα  επανελθουν  “μερικες 
φορες”  κυριως  για  να  ενημερωθουν  για  τις  δραστηριοτητες  και  τις  υπηρεσιες  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης.  Όσοι  φοιτητες  εχουν  προσθεσει  τις  προσωπικες  σελιδες  των 
ακαδημαικων  βιβλιοθηκων,  δεν  επιδιωκουν  να  εχουν  επικοινωνια  με  τις  ακαδημαικες 
βιβλιοθηκες, με σχεδον κανεναν απο τους προσφερομενους τροπους. Γεγονος που συμφωνει 
με  την  ερευνα  του  Gerolimos  (2011),  ο  οποιος  διαπιστωσε  μειωμενη  χρηση  των 
χαρακτηριστικων  (like,  comment,  posts,  events)  των  σελιδων  των  ακαδημαικων 
βιβλιοθηκων.

Επισης,  η  πλειοψηφια  των  φοιτητων  που  εχει  προσθεσει  τις  προσωπικες  σελιδες  των 
ακαδημαικων  βιβλιοθηκων  στο  Facebook  δεν  εμφανιζεται  ικανοποιημενο.  Ειδικοτερα,  η 
πλειοψηφια των απαντησεων κυμαινεται απο το «Λίγο» εως και «Αρκετά». Η πλειοψηφια δεν 
ειναι  αρκετα  ικανοποιημενοι  απο  τις  προσωπικες  σελιδες  (Profile)  των  ακαδημαικων 
βιβλιοθηκων και δεν επιδιωκουν να εχουν επικοινωνια με τις ακαδημαικες βιβλιοθηκες μεσω 
Facebook.

Οι  ακαδημαικες  βιβλιοθηκες  οφειλουν  να  λαβουν  υποψιν  το  μειωμενο  ενδιαφερον  των 
χρηστων και να δημιουργησουν η/και να επανεξετασουν την πολιτικη τους σχετικα με τη 
δημιουργια και ενημερωση των προσωπικων τους σελιδων στο Facebook. Ειδικοτερα, πρεπει 
να εστιασουν στο πως θα ενημερωσουν και θα προβαλλουν τις σελιδες τους στους φοιτητες 
και  πως  θα  τις  κανουν  ποιο  ενδιαφερουσες  ωστε  οι  φοιτητες  να  τις  υιοθετουν,  να 
επανερχονται και να επικοινωνουν μεσω αυτων με τις βιβλιοθηκες τους. Σε αυτο το πλαισιο, 
οι  βιβλιοθηκες  πρεπει να ενημερωνουν πιο συχνα το περιεχομενο των σελιδων τους στο 
Facebook ωστε να διατηρουν το ενδιαφερον των χρηστων τους.

Η εν λογω εργασια σκοπο ειχε να διερευνησει τη διαδραση των χρηστων με τις σελιδες  των 
ακαδημαικων βιβλιοθηκων στο Facebook.  Παρολα αυτα περαιτερω ερευνα χρειαζεται  να 
πραγματοποιηθει  σε  μεγαλυτερο  δειγμα  φοιτητων  και  αλλων  σχολων  για  την  εξαγωγη 
γενικοτερων  και  ασφαλεστερων  αποτελεσματων.  Επισης,  η  ερευνα  θα  μπορουσε  να 
διευρυνθει και σε αλλα ειδη βιβλιοθηκων οπως ειναι οι δημοσιες. Τελος, εμφαση θα πρεπει 
να δοθει και στους επιμερους λογους πισω απο τη συγκεκριμενη συμπεριφορα των χρηστων 
με την χρηση ποιοτικοτερων μεθοδων οπως ειναι οι συνεντευξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  “FACEBOOK  &  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ”

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το παρον ερωτηματολογιο αναπτυχθηκε στο πλαισιο της εκπονησης πτυχιακης εργασιας με 
τιτλο  «Χρηστες  Ακαδημαικων  Βιβλιοθηκων  και  Κοινωνικα  Δικτυα:  αναλυση  της 
αλληλεπιδρασης τους». Στοχος του ερωτηματολογιου ειναι η καταγραφη των συνηθειων των 
χρηστων σχετικα με την επικοινωνια με τις Ακαδημαικες Βιβλιοθηκες μεσω της χρησης του 
Κοινωνικου Δικτυου «Facebook».  
Το  ερωτηματολογιο  ειναι  ανωνυμο  και  ολες  οι  πληροφοριες  που  συλλεγονται  θα 
χρησιμοποιηθουν αποκλειστικα για τις αναγκες εκπονησης της εν λογω πτυχιακης εργασιας.
Το ερωτηματολογιο αποτελειται απο ερωτησεις ως επι το πλειστον πολλαπλης επιλογης και η 
συμπληρωση του δεν ξεπερνα κατα μεσο ορο τα πεντε λεπτα.
Σας ευχαριστουμε για τη πολυτιμη βοηθεια σας.
Καραγιωργου Κατερινα
Επιβλεπων Καθηγητης: Βασιλακακη Ευγενια

1. Φυλο
� Άντρας
� Γυναικα

2. Ηλικια
� 18-22
� 22-26
� 26-ανω

3. Παρακαλω προσδιοριστε το ετος σπουδων το οποιο διανυετε.
� 1 ετος σπουδων
� 2 ετος σπουδων
� 3 ετος σπουδων
� 4 ετος σπουδων
� Άλλο, παρακαλω προσδιοριστε____________________________________

4. Διατηρειτε προσωπικη σελιδα (Profile) στο Κοινωνικο Δικτυο Facebook;  
� Ναι
� Όχι

Αν ΟΧΙ, μπορειτε να σταματησετε εδω.
       4.1. Αν ΝΑΙ, ποσο συχνα το χρησιμοποιειτε;

� Καθε μερα
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� Μερα παρα μερα
� Μερικες φορες
� Σπανια
� Ποτε, το εχω σχεδον καταργησει.

5. Ποιες ωρες την ημερα συνηθως συνδεεστε και χρησιμοποιειτε το Facebook; (Μπορειτε να 
επιλεξετε παραπανω απο μια επιλογες)

� 06:00 – 09:00
� 09:00 – 12:00
� 12:00 - 15:00
� 15:00 – 18:00
� 18:00 – 21:00
� 21:00 – 24:00
� 24:00 – 06:00

6. Ποιο μεσο χρησιμοποιειτε  συνηθως για τη συνδεση σας στο  Facebook; (Μπορειτε να 
επιλεξετε παραπανω απο μια επιλογες)

� Ηλεκτρονικο Υπολογιστη
� Κινητο Τηλεφωνο
� Ταμπλετες (Tablets)
� Άλλο, παρακαλω προσδιοριστε_____________________________________

7.  Για  ποιον  απο  τους  παρακατω  λογους  χρησιμοποιειτε  το  Facebook;  (Μπορειτε  να 
επιλεξετε παραπανω απο μια επιλογες)

� Επικοινωνια με φιλους
� Ευρεση νεων φιλων
� Chat
� Παιχνιδια
� Παρακολουθηση των δραστηριοτητων (Activities)  των φιλων
� Παρακολουθηση των δραστηριοτητων (Activities) των οργανισμων
� Σχολιασμο (Comment) των ειδοποιησεων (Notifications) των φιλων 
� Σχολιασμο (Comment) των ειδοποιησεων (Notifications) των οργανισμων
� Άλλο, παρακαλω προσδιοριστε ____________________________________

8. Γνωριζετε αν οι ελληνικες ακαδημαικες βιβλιοθηκες εχουν προσωπικες σελιδες (profiles) 
στο Facebook;

� Ναι
� Όχι

9. Έχετε  προσθεσει  τις  προσωπικες  σελιδες  (profiles)  των  ελληνικων  ακαδημαικων 
βιβλιοθηκων στην προσωπικη σας σελιδα (profile) στο Facebook;

� Ναι
� Όχι
�

9.1  Αν οχι, για ποιο λογο;
─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────
Αν ΟΧΙ, μπορειτε να σταματησετε εδω
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9.2.  Αν ΝΑΙ,  για  ποιο λογο επιλεξατε  αρχικά να προσθεσετε  τις  ελληνικες  ακαδημαικες 
βιβλιοθηκες στην προσωπικη σας σελιδα (profile) στο  Facebook; (Μπορειτε να επιλεξετε 
παραπανω απο μια επιλογες)

� Επικοινωνια με την ακαδημαικη βιβλιοθηκη
� Ενημερωση σχετικα με τη λειτουργια της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Ενημερωση σχετικα με τις υπηρεσιες της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Ενημερωση σχετικα με τις δραστηριοτητες (Activities) της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Παρακολουθηση των δημοσιευσεων (Posts) της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Σχολιασμο (Comment) των δημοσιευσεων (Posts) της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Προσκληση (Invitation) απο τους φιλους μου
� Άλλο,  παρακαλω  προσδιοριστε 

___________________________________________

10.  Ποσο συχνά επισκεπτεστε την προσωπικη σελιδα (profile) μιας ελληνικης ακαδημαικης 
βιβλιοθηκης στο Facebook;

� Καθε μερα
� Μερα παρα μερα
� Μερικες φορες
� Σπανια
� Όταν εμφανιζεται στις ενημερωσεις (News feed)
� Όταν εμφανιζεται στις ενημερωσεις (News feed) και με ενδιαφερει
� Άλλο, παρακαλω προσδιοριστε ____________________________________

11. Για ποιον απο τους παρακατω λογους επισκεπτεστε  κάθε φορά την προσωπικη σελιδα 
(profile)  της  ελληνικης ακαδημαικης  βιβλιοθηκης στο  Facebook;  (Μπορειτε  να επιλεξετε 
παραπανω απο μια επιλογες)

� Επικοινωνια με την ακαδημαικη βιβλιοθηκη
� Ενημερωση σχετικα με τη λειτουργια της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Ενημερωση σχετικα με τις υπηρεσιες της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Ενημερωση σχετικα με τις δραστηριοτητες (Activities) της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Παρακολουθηση των δημοσιευσεων (Posts) της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Παρακολουθηση μεσω των ενημερωσεων (News feed) της αρχικης σελιδας 
� Σχολιασμο των δημοσιευσεων (Posts) της ακαδημαικης βιβλιοθηκης
� Άλλο,  παρακαλω  προσδιοριστε 

___________________________________________
12. Όταν επισκεπτεστε τη προσωπικη σελιδα  της ελληνικης ακαδημαικης βιβλιοθηκης ποσο 
συχνα επιτελειται τις παρακατω ενεργειες (Χρησιμοποιειστε τη κλιμακα που σας δινεται απο 
το «Ποτε» εως το «Παντα» η «Δε γνωριζω»)

Ενέργειες Ποτέ Σπάνια Μερικές 
Φορές

Συχνά Πολύ 
Συχνά

Πάντα Δεν 
γνωρίζω

Επιλεγετε «Μου αρεσει» (Like) σε μια 
δημοσιευση (Post) 
Σχολιαζετε (comment) μια δημοσιευση 
(Post)
Αναρταται μια δημοσιευση (Post)

Αποστελετε ενα μηνυμα (Message)

Συνδεεστε  στη  συνομιλια  (Chat)  και 
μιλατε με την ακαδημαικη βιβλιοθηκη
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Αναζητατε  πληροφοριες  για  μια 
υπηρεσια  της  ακαδημαικης 
βιβλιοθηκης
Αναζητατε  πληροφοριες  για  τη 
λειτουργια  της  ακαδημαικης 
βιβλιοθηκης (πχ. ωραριο)

Κανετε  κοινοποιηση  (Share) 
πολυμεσικου υλικου
Κανετε  κοινοποιηση  (Share) 
ενημερωσεων (News feed)
Γραφετε  στο  τοιχο  (Wall)  των 
ακαδημαικων  βιβλιοθηκων
Βλεπετε τους φιλους των ακαδημαικων 
βιβλιοθηκων
Βλεπετε  τις  φωτογραφιες  των 
ακαδημαικων βιβλιοθηκων

13. Στο παρακατω πινακα, καλειστε να υποδειξετε το βαθμο ικανοποιησης σας για καθε μια 
απο  τις  προτασεις  που  παρατιθενται  (Χρησιμοποιηστε  τη  κλιμακα  που  σας  δινετε  απο 
«Καθολου» εως «Απολυτα» η «Δεν γνωριζω»)

Προτάσεις Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
Πολύ

Απόλυτα Δεν 
γνωρίζω

Οι  προσωπικες  σελιδες  (Profiles)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης 
ενημερωνονται συχνα.
Ο  τροπος  επικοινωνιας  με  τις 
ακαδημαικες  βιβλιοθηκες  (τηλεφωνα, 
διευθυνση, ωραριο) ειναι ξεκαθαρος.
Οι  δημοσιευσεις  (Posts)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  στον  τοιχο 
(Wall) ειναι πολλες καθημερινα.
Οι  δημοσιευσεις  (Posts)   της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  στον  τοιχο 
(Wall) ειναι επικαιρες.
Οι  δημοσιευσεις  (Posts)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  στον  τοιχο 
(Wall)  ειναι ενδιαφερουσες.
Οι  δημοσιευσεις  (Posts)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  στον  τοιχο 
(Wall)  ειναι  σχετικες  με  τις 
δραστηριοτητες  (Activities)  της 
ακαδημαικης βιβλιοθηκης.
Οι  δημοσιευσεις  (Posts)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  στον  τοιχο 
(Wall)  αφορουν  το  υλικο  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  (βιβλια- 
αρθρα-  περιοδικα-  οπτικοακουστικο 
υλικο).
Οι  δημοσιευσεις  (Posts)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  στον  τοιχο 
(Wall)  ειναι  σχετικες  με  την  επιστημη 
την οποια υπηρετει.
Οι  δημοσιευσεις  (Posts)  της 
ακαδημαικης  βιβλιοθηκης  στον  τοιχο 
(Wall)  αφορουν βασεις δεδομενων.
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Οι  δημοσιευσεις  (Posts)  αφορουν 
διαφορες εκδηλωσεις η συνεδρια
Τα  μηνυματα  (Messages)  μου 
απαντωνται  απο  την  ακαδημαικη 
βιβλιοθηκη γρηγορα.
Οι  βιβλιοθηκονομοι  της  προσωπικης 
σελιδας  (profile)  της  ακαδημαικης 
βιβλιοθηκης  στο  Facebook ειναι 
διαθεσιμοι συνεχεια.
Οι  βιβλιοθηκονομοι  της  προσωπικης 
σελιδας  (profile)  της  ακαδημαικης 
βιβλιοθηκης στο Facebook απαντουν στα 
ερωτηματα   με  πολλαπλους  τροπους 
(μηνυμα-message, σχολιασμος-comment, 
συνομιλια-chat)

             Σας ευχαριστω πολυ για το χρονο σας και τη βοηθεια σας!!!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

  
Σχεδιάγραμμα 1. Φύλο Ερωτώμενων

  
Σχεδιάγραμμα 2. Ηλικιακές Ομάδες Ερωτώμενων

  
Σχεδιάγραμμα 3. Έτος Σπουδών Ερωτώμενων
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Σχεδιάγραμμα 4. Διατήρηση προσωπικής σελίδας (Profile) στο Facebook από τους ερωτώμενους

  
Σχεδιάγραμμα 4.1. Συχνότητα χρησιμοποίησης του Facebook από τους Ερωτώμενους

  
Σχεδιάγραμμα 5. Ώρες σύνδεσης στο Facebook

  
Σχεδιάγραμμα 6. Μέσο πρόσβασης στο Facebook
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Σχεδιάγραμμα 7. Λόγοι που χρησιμοποιούν το Facebook

  
Σχεδιάγραμμα 8. Γνώση των Ερωτώμενων, των προσωπικών σελίδων (Profile) στο Facebook των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 

  
Σχεδιάγραμμα 9. Προσθήκη στις προσωπικές σελίδες (Profile) των Ερωτώμενων, οι προσωπικές σελίδες 
(Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

  
Σχεδιάγραμμα 9.1. Λόγοι που δεν πρόσθεσαν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
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Σχεδιάγραμμα 9.2. Ο λόγος που επιλέχθηκε αρχικά η προσθήκη των προσωπικών σελίδων (Profile) των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από τους Ερωτώμενους

  
Σχεδιάγραμμα 10. Συχνότητα επίσκεψης των Ερωτώμενων στις προσωπικές σελίδες (Profile) των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

  

Σχεδιάγραμμα 11. Λόγος που ο Ερωτώμενος επισκέπτεται κάθε φορά τη προσωπική σελίδα (Profile) των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
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Σχεδιάγραμμα 12.1. Επιλογή “Μου αρέσει” (Like) σε μία δημοσίευση

  
Σχεδιάγραμμα 12.2. Σχολιασμός (Comment) σε μία δημοσίευση

  
Σχεδιάγραμμα 12.3. Ανάρτηση μιας δημοσίευσης (Post)

  
Σχεδιάγραμμα 12.4. Αποστολή μηνύματος (Message)
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Σχεδιάγραμμα 12.5. Σύνδεση στη συνομιλία (Chat) για επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη

  
Σχεδιάγραμμα 12.6. Αναζήτηση πληροφορίας για μία υπηρεσία της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

  
Σχεδιάγραμμα 12.7. Αναζήτηση πληροφορίας για τη λειτουργία της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης (πχ. 
ωράριο)

  
Σχεδιάγραμμα 12.8. Κοινοποίηση (Share) πολυμεσικού υλικού
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Σχεδιάγραμμα 12.9. Κοινοποίηση (Share) ενημερώσεων (News feed)

  
Σχεδιάγραμμα 12.10. Γράψιμο Ερωτώμενων στο τοίχο (Wall) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

  
Σχεδιάγραμμα 12.11. Προβολή φίλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

  
Σχεδιάγραμμα 12.12. Προβολή φωτογραφιών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
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Σχεδιάγραμμα 13.1. Συχνή ενημέρωση των προσωπικών σελίδων (Profile) των ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών

  
Σχεδιάγραμμα 13.2. Ξεκάθαρος τρόπος επικοινωνίας με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

  
Σχεδιάγραμμα 13.3. Καθημερινές οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

  
Σχεδιάγραμμα 13.4. Επίκαιρες οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
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Σχεδιάγραμμα 13.5. Ενδιαφέρουσες οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

  
Σχεδιάγραμμα 13.6. Σχετικές οι δημοσιεύσεις (Posts) με τις δραστηριότητες της ακαδημαϊκής 
βιβλιοθήκης

  
Σχεδιάγραμμα 13.7. Οι δημοσιεύσεις (Posts) αφορούν το υλικό της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

  
Σχεδιάγραμμα 13.8. Οι δημοσιεύσεις (Posts) είναι σχετικές με την επιστήμη που υπηρετεί η ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη
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Σχεδιάγραμμα 13.9. Οι δημοσιεύσεις (Posts) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αφορούν βάσεις δεδομένων

  
Σχεδιάγραμμα 13.10. Οι δημοσιεύσεις (Posts) αφορούν διάφορες εκδηλώσεις ή συνέδρια

  
Σχεδιάγραμμα 13.11. Γρήγορη απάντηση μηνυμάτων (message) από την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

  
Σχεδιάγραμμα 13.12. Συνεχή διαθεσιμότητα των βιβλιοθηκονόμων της προσωπικής σελίδας (Profile) των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

25/26



  
Σχεδιάγραμμα 13.13. Απάντηση ερωτημάτων με πολλαπλούς τρόπους από τους βιβλιοθηκονόμους της 
προσωπικής σελίδας (Profile) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
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