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Πεπίλητη 

H παξνχζα κειέηε ζεσξεί φηη νη βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αλάπηπμε πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, βνεζψληαο ηνπο ρξήζηεο ηνπο λα ρεηξίδνληαη ηελ 

πιεξνθνξία, ζήκεξα θαη ζην κέιινλ θαη ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε 

κείσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηνπο πιεξνθνξηαθά θησρνχο θαη πιεξνθνξηαθά 

πινχζηνπο.  Σπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη νη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ νη βηβιηνζεθνλφκνη, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε  ηεο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη  θαηαγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζηελ πιεξνθνξηαθή εθπαίδεπζε. Ο φξνο 

πιεξνθνξηαθή παηδεία ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

αλαδήηεζε, ηελ αλάθηεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Γεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη απφςεηο ησλ Διιήλσλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ρξεζηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζην ζχλνιν ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 

Διιάδαο θαη Κχπξνπ. Σπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ 167 εξσηεκαηνιφγηα απφ 

εξγαδφκελνπο ζηηο βηβιηνζήθεο.  Οη Έιιελεο βηβιηνζεθνλφκνη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ν 

βηβιηνζεθνλφκνο κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία  κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ. Δπίζεο, έλα κεγάιν πνζνζηφ (84%) 

απηψλ ελδηαθέξεηαη λα δηδάμεη ζε πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ζεσξεί φηη έρεη ηηο ηθαλφηεηεο ψζηε λα θέξεη ζε πέξαο απηφ ην έξγν απνηειεζκαηηθά. 

Παξ’ φια απηά, κηθξφ πνζνζηφ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ δίλεη  κεγάιε πξνηεξαηφηεηα 

ζε ηνκείο, πνπ ηνλίδνληαη ζηε βηβιηνζεθνλνκηθή βηβιηνγξαθία, φπσο είλαη ε 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ε γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ρξεζηψλ. Η 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαιχηεξε 

βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ 

εξσηεζέλησλ. Η βηβιηνζεθνλνκηθή βηβιηνγξαθία δείρλεη επίζεο φηη νη 

βηβιηνζεθνλφκνη γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, 

ελδείθλπηαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ζε αληηθείκελα φπσο ζεσξίεο κάζεζεο, ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο  θαη κεζφδνπο κεηαθνξάο ηεο γλψζεο. Οη γλψζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

απνθηεζνχλ κέζα απφ πνηθίιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, πνπ δελ παξέρνληαη ζήκεξα θαη 

πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Abstract  

The authors of this study consider that librarians need to take part in the development 

of information literacy, helping users to handle information, today and in the future, 

and thus contributing to the decrement of the gap between the information poor and 

the information rich. More specifically, the skills that are necessary for librarians to 

contribute actively in the development of information literacy are analyzed. In 

addition, the effort of Greek academic libraries to get involved in users’ education 

programs is recorded.  The term information literacy needs to be understood as a term 

that describes the skills and abilities that are necessary for identifying, inquiring, 

retrieving, evaluating and effective use of the obtained information.  These are skills 

and abilities that are necessary for survival in the information society. In an effort to 

identify the opinions and attitudes of Greek librarians with regard to their 

participation in user education programs, a survey was conducted to the Academic 

librarians of Greece and Cyprus. One hundred sixty seven (167) questionnaires were 

gathered and analyzed. From the analysis of the data it is clear that Greek librarians 

believe that they should participate in the educational process. In addition, the greater 

percentage of the respondents considers that the librarian by himself or with the 

cooperation of a member of the faculty should be responsible for educating the users.  

A large percentage (84%) also, from the ones that are interested in participating in an 

information literacy program, considers that he/she is capable of carrying out this 

project, effectively. However, a small percentage of librarians think that teaching 

experience and knowledge of user’s scientific domain, which are pointed out in 

library literature, are very important. The improvement of users’ training may be 

achieved by a better library educational program, according to the opinions of a 

significant percentage of the respondents. Library literature indicates also, that 

librarians in order to contribute to the development of information literacy, it is 

advisable to acquire knowledge of theories of learning, of instructional design and of 

methods of transferring information. These fields of knowledge may be acquired 

through a variety of educational programs, which are not provided up to now, and 

which may enable librarians to contribute substantially to teaching process. 

 

Keywords: Information Literacy; Educational Process; Continuing Education; 

Library Education 

 

1. Διζαγυγή  

 

Η επεξρφκελε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ Διιάδα απαηηεί λα δηεξεπλήζνπκε αλ 

ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο απηήο ζπκβαδίδνπλ κε ηε δπλακηθή ηεο θνηλσλίαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη. Η αιήζεηα είλαη φηη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή δελ είλαη πιένλ θησρή 

ζηελ Διιάδα. Ωζηφζν ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη απηή ε ηερλνινγία ιεηηνπξγεί 

ζε κία θνηλσλία, ε νπνία δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε θνηλσληθή ππνδνκή λα ηελ 

ππνζηεξίμεη. Δκπεηξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πνιινί Έιιελεο, κεηαμχ ηνπο θαη 

αξθεηνί επηζηήκνλεο, δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο. Αλ 

πάξνπκε ππφςε καο ηε δήισζε ηνπ Moore (1998), ν νπνίνο ηνλίδεη φηη «Η 

πιεξνθνξηαθή παηδεία είλαη κηα απαηηνχκελε δεμηφηεηα γηα επηβίσζε ζηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο» (p. 10), ηφηε πξέπεη λα δψζνπκε κεγάιε έκθαζε ζηε 



ζπνπδαηφηεηα ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ έλλνηα ηεο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο δερφκαζηε ηνλ νξηζκφ ηεο ALA θαηά ηνλ νπνίν "ε 

πιεξνθνξηαθή παηδεία είλαη έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχλ απφ ηα άηνκα λα 

αλαγλσξίδνπλ πφηε ρξεηάδεηαη ε πιεξνθφξεζε θαη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εληνπίδνπλ, απνηηκνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε. (American Library Association Presidential Committee on 

Information Literacy, 1998). Κχξην ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο δεμηφηεηαο 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, σο εξεπλεηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά θέληξα ψζηε «…λα θιείζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηνπο πιεξνθνξηαθά 

θησρνχο θαη πιεξνθνξηαθά πινχζηνπο» (Ercegovac 1998, p.139). Καη’ επέθηαζε νη 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο ζπλδξάκνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ζηελ έξεπλα κέζσ ηεο νξγάλσζεο θαη παξνρήο ηεο πιεξνθφξεζεο, κπνξνχλ λα 

παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Η πξνζβαζηκφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο είλαη 

κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν.  

 

Η αλάγθε νη βηβιηνζεθνλφκνη λα δηδάμνπλ πψο λα αλαθηνχλ νη ρξήζηεο ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζπλαθείο πιεξνθνξίεο έρεη εληνπηζηεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (Τζηκπφγινπ, Κσζηάθεο). Ωζηφζν ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη 

ρξήζηεο, αθαδεκατθνί θαη θνηηεηέο, δε θαίλεηαη λα αμηνπνηνχλ πιήξσο ηνλ πινχην 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε απφ ηηο βηβιηνζήθεο ηνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 

κε ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο ζηηο αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο θαη ην είδνο ηνπο, λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη λα δηεξεπλήζεη 

αλ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

2. Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη 

Πνιιέο έξεπλεο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ εθπνλεζεί γηα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο 

εθπαίδεπζεο ή πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απ’ απηέο έρνπλ 

δείμεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ πηζηεχεη φηη νη 

βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη φηη ε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα 

δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Maynard 1990; Canon 1994; Amstutz and Whitson 

1997; Julien 1998; Boff and Johnson 2002; Korobili & Tilikidou 2005).  

Άιιεο κειέηεο, πνπ απεπζχλνληαλ ζε βηβιηνζεθνλφκνπο, ζρεδηάζηεθαλ γηα λα 

εληνπίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα νη Feret and Marcinek 

(1999) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή Delphi πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ αλάκεζα 

ζηα άιια ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε έλα 

βηβιηνζεθνλφκν ζηε ζχγρξνλε επνρή. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπδήηεζε, θαηέιεμαλ φηη νη βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη « …. Θα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκφδνληαη σο θχιαθεο θαη 

ρνξεγνί ηεο πιεξνθνξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο» (p. 102). Μία 

άιιε κειέηε ησλ Patterson and Howell (1990) αθνξά ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ – εθπαηδεπηψλ. Πνιινί απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ζπλέδξηα, εξγαζηήξηα ή ζεκηλάξηα, γηα λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. 

Δλψ νη Shonrock θαη Mulder (1990) ζε κία παξφκνηα έξεπλα εληφπηζαλ φηη ηξεηο ήηαλ 

νη θχξηεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο νη βηβιηνζεθνλφκνη απέθηεζαλ ηηο απαηηνχκελεο 



δεμηφηεηεο: επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (on the job training), απηφ-εθπαίδεπζε θαη 

δηάθνξεο κνξθέο επίζεκεο εθπαίδεπζεο. Ο Adeyoyin (2006) ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε ζε εξγαδφκελνπο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο, 

εληφπηζε φηη ην 48.38% ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ην 15.97% ησλ κε 

βηβιηνζεθνλφκσλ εξγαδφκελσλ ζηηο βηβιηνζήθεο ήηαλ γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Δλψ ε Dalrymple (2002) δηεμήγαγε έξεπλα ζε 

Ακεξηθαλνχο βηβιηνζεθνλφκνπο γηα λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζν νη βηβιηνζεθνλφκνη 

πνπ δηδάζθνπλ θαζψο θαη νη ππφινηπνη βηβιηνζεθνλφκνη ελδηαθέξνληαλ λα κάζνπλ, 

λα αθνκνηψζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζεσξίεο κάζεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ρξεζηψλ. Σρεδφλ ην 84% ησλ εξσηεζέλησλ ελδηαθέξνληαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα 

γηα δηδαθηηθή. Η Dalrymple (2002) ηνλίδεη φηη νη ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ηνκείο πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο πηνζέηεζεο ησλ πξνηχπσλ  ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο  (p. 

272). Μία κειέηε απφ ηνπο Hardy θαη Corrall (2007) ζε 32 βηβιηνζεθνλφκνπο 

εμεηδηθεπκέλνπο ζε έλα επηζηεκνληθφ αληηθείκελν εληφπηζαλ φηη είραλ ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εκπιέθνληαλ ζηε δηδαζθαιία. Γη’ 

απηφ παηδαγσγηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηεο γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηερληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σπκπεξαζκαηηθά 

ζεσξήζεθε φηη νη εμεηδηθεπκέλνη βηβιηνζεθνλφκνη ζε έλα επηζηεκνληθφ ηνκέα 

εθπιεξψλνπλ έλα πνιχ ρξήζηκν ξφιν ζην θαηλνχξην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ.   

Σηελ Διιάδα κέρξη ζήκεξα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κία έξεπλα  (Νηθεηάθε θ.α. 

2004) γηα πιεξνθνξηαθή εθπαίδεπζε ζε βηβιηνζεθνλφκνπο αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ. Σηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη αλ παξέρνληαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο, ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Η 

έξεπλα δηεμήρζε ζε 84 αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαη έδεημε φηη πνζνζηφ 58,3% ησλ 

βηβιηνζεθψλ παξείρε πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο γηα εθκάζεζε 

βηβιηνγξαθηθψλ ηθαλνηήησλ, ζε κνξθή δηαιέμεσλ ή online εθπαηδεπηηθψλ νδεγψλ. 

Δπνκέλσο, ε παξνχζα έξεπλα έξρεηαη επηπξφζζεηα λα θαιχςεη θαη ην εξεπλεηηθφ 

θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πιεξνθνξηαθή παηδεία.   

3. Σηόσοι 

Η παξνχζα κειέηε απεπζχλζεθε ζην πξνζσπηθφ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ πξνζπαζψληαο λα εξεπλήζεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε έξεπλα 

πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηα παξαθάησ:  

 αλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν παξέρνπλ 

πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο 

 ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη  

 αλ νη βηβιηνζεθνλφκνη έρνπλ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη πσο ηελ απέθηεζαλ 

 ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηελ παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

4. Μεθοδολογία  

Αληηθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ζπλεπψο ν ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ππήξμαλ νη εξγαδφκελνη ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Κχπξνπ. Ωο εξγαδφκελνη ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα ζεσξνχληαη νη κφληκνη αιιά θαη νη ζπκβαζηνχρνη αλεμαξηήηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη επηπέδνπ ζπνπδψλ, γηαηί σο γλσζηφλ ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο απαζρνινχληαη θαη πηπρηνχρνη άιισλ εηδηθνηήησλ πέξα ηεο 

βηβιηνζεθνλνκίαο. Σηνλ πξναλαθεξζέληα πιεζπζκφ δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη φζνη θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε. Οη εξγαδφκελνη ζηηο 



αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2005 

αλέξρνληαη ζε 974 γηα ηελ Διιάδα θαη  ζε 63 γηα ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Η 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ δνκεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία απεζηάιεζαλ κε ειεθηξνληθή κνξθή. Οη εξσηψκελνη 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζηείινπλ ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε 

ειεθηξνληθφ ή ζπκβαηηθφ ηαρπδξνκείν ή αθφκε θαη κε ηειενκνηνηππία (fax). Σην 

ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλέβαιιαλ νη εξγαζίεο ησλ Charles D. Patterson 

θαη Donna W. Howell (1990) θαζψο θαη ησλ Diana Shonrock θαη Craig Mulder 

(1990). 

Τν αξρείν δεδνκέλσλ, ην νπνίν ππήξμε αληηθείκελν ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη 

αλάιπζεο, είλαη κεγέζνπο εθαηφλ εμήληα επηά αληηθεηκέλσλ (167) θαη απνηειείηαη 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη εξγαδφκελνη, βηβιηνζεθνλφκνη θαη κε, 

απφ 32 αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Σηελ παξνχζα εηζήγεζε γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ αθνξνχλ: (α) ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ 

(αθαδεκατθφ ηίηιν, αληηθείκελν ελαζρφιεζεο), (β) ηα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ δηαζέηνπλ νη βηβιηνζήθεο, (γ) ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ λα 

δηδάμνπλ θαη δ) ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ θαηαιιειφηεξν εθπαηδεπηή,  ηνπο 

ηξφπνπο βειηίσζεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο σο 

δηδάζθνληεο.   

 

 5. Αποηελέζμαηα  

Απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πνπ απάληεζαλ, ην 66.5% 

είλαη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ βηβιηνζεθνλνκίαο ησλ Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ιδξπκάησλ, ην 15% απφθνηηνη ηνπ αληίζηνηρνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο θαη ην 

18,6% πξνέξρνληαη απφ άιιν επηζηεκνληθφ ρψξν. Δπηπιένλ, ην 21,6% ησλ 

εξγαδφκελσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δήισζε φηη θαηέρεη 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ επηζηήκε ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, ην 16,2% ζε άιιν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ελψ ην 62,3% δε δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Τν αληηθείκελν 

ελαζρφιεζεο ησλ εξσηεζέλησλ πνηθίιεη, θαζψο ην 32,3% αζθεί θαζήθνληα 

δηεχζπλζεο, ην 60,5% αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία πιηθνχ θαη ην 47.3% αλήθεη 

ζην πιεξνθνξηαθφ ηκήκα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο, φπσο θαη 

έγηλε. Δδψ παξαηεξείηαη, θάηη πνπ είλαη ήδε γλσζηφ εκπεηξηθά, φηη νη εξγαδφκελνη 

ζηηο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο δελ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε έλα αληηθείκελν θαη δελ 

πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ «εμεηδηθεπκέλνπ ζε έλα γλσζηηθφ πεδίν» 

(subject librarian). 

 

Απφ ηηο 67 βηβιηνζήθεο πνπ ιάβακε απαληήζεηο, θεληξηθέο θαη παξαξηήκαηα, νη 53 

δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ην είδνο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ θπκαίλεηαη απφ πεξηεγήζεηο ζην ρψξν ηεο 

βηβιηνζήθεο, ζεκηλάξηα νιηγφσξα ή κηαο εβδνκάδαο έσο θαη απηφλνκν κάζεκα.  

 

Σρεδφλ νη κηζνί (53,3%) απφ ηνπο Έιιελεο θαη Κχπξηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζεσξνχλ φηη ν πην θαηάιιεινο γηα λα εκθπζήζεη ζηνπο 

ρξήζηεο/ θνηηεηέο ηηο δεμηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο είλαη ν 

βηβιηνζεθνλφκνο ζε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.  Δλψ ην 33,5% 

ζεσξεί σο πην θαηάιιειν ην βηβιηνζεθνλφκν κφλν ηνπ θαη ην 12% ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο.  Δπηπξφζζεηα, ελδηαθέξνλ 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 83,8% απαληάεη 

φηη λαη πηζαλφλ ή λαη ζίγνπξα ελδηαθέξεηαη λα δηδάμεη ζε πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο 



εθπαίδεπζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαλείο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ ζεσξεί φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα.  

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο 

δηαπηζηψλνπκε απφ ηνπο εξσηεζέληεο φηη ζεσξνχλ ‘πνιχ ζεκαληηθφ’ νη 

βηβιηνζεθνλφκνη: λα έρνπλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ πεγψλ ζε πνζνζηφ  

55,7%, λα έρνπλ δηδαθηηθή εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

ρξεζηψλ ζε πνζνζηφ 34,7%  θαη λα έρνπλ ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζε πνζνζηφ 40,7%.     

  

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (89,8%) ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη κε πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα ζεσξεί φηη κπνξεί λα δηδάμεη ζηνπο ρξήζηεο ηε ρξήζε ησλ πεγψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη θαη’ επέθηαζε φηη γλσξίδεη ηηο πεγέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

(53,3%) δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο. Όζνη δήισζαλ φηη παξαθνινχζεζαλ ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

επηπξφζζεηα ζρεηίδνληαη θαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε, παξαηίζεληαη κε θζίλνπζα 

θιίκαθα: ζεκηλάξηα (34,7%), πξνζσπηθφ δηάβαζκα (32,3%), παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ (24%), παξαθνινχζεζε εξγαζηεξίσλ (16,2%) θαη online tutorials 

(15,6%). Όπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

απαληήζεηο. 

 

6. Ανάλςζη Γεδομένυν  

 

Δπηπιένλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο 

ηεο Ταμηλφκεζεο Καη’ Αχμνπζα Ιεξαξρία (C.A.H.), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη θάζε ππφ αλάιπζε κεηαβιεηή 

ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο θαη λα κειεηεζεί ην θαηλφκελν κε ηε ρξήζε πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ ηαπηφρξνλα, έρνληαο φιεο ηελ ίδηα βαξχηεηα (Παπαδεκεηξίνπ, 1994 & 

2002; Μάιιηαξε, 2005). Απφ ηελ ηερληθή απηή πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ηέζζεξηο 

νκάδεο: 

 

 Η νκάδα Α απνηειείηαη απφ ην 24,6% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην γεγνλφο φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη δελ είλαη πηπρηνχρνη βηβιηνζεθνλφκνη αιιά 

απφθνηηνη άιισλ ζρνιψλ θαη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν δηαθνξεηηθφ απ’ απηφ ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη δελ αλήθνπλ 

νχηε ζην ηκήκα ηεο επεμεξγαζίαο πιηθνχ νχηε ζην πιεξνθνξηαθφ ηκήκα. 

Θεσξνχλ φηη ν πην θαηάιιεινο γηα εθπαηδεπηήο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο είλαη 

κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε βηβιηνζεθνλφκν, δελ 

ελδηαθέξνληαη λα δηδάμνπλ θαη δελ έρνπλ ηε ζρεηηθή ηθαλφηεηα.    

 Η νκάδα Β κε βάξνο 16,8% απνηειείηαη απφ εθείλνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν είλαη απφθνηηνη ηνπ 

ηκήκαηνο Αξρεηνλνκίαο-Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηε 

βηβιηνζεθνλνκία. Γελ αλήθνπλ ζην πιεξνθνξηαθφ ηκήκα αιιά αζρνινχληαη 

κε άιιεο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ 

(επεμεξγαζία, πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο θιπ.). Θεσξνχλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ησλ ρξεζηψλ ηνπο: ηε  γλψζε 

ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη 



βηβιηνζεθνλφκνπ θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 

 Η νκάδα Γ απνηειείηαη απφ ην 29,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη 

ραξαθηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην γεγνλφο φηη είλαη πηπρηνχρνη ησλ 

ηκεκάησλ βηβιηνζεθνλνκίαο ησλ Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. 

Δξγάδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ηκήκα θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ 

αιιά αζρνινχληαη θαη κε ηε δηεχζπλζε ηεο βηβιηνζήθεο. Δλδηαθέξνληαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε δηδαζθαιία ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Θεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηε βειηίσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ησλ ρξεζηψλ ηνπο 

ηφζν ην λα έρνπλ νη βηβιηνζεθνλφκνη γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ 

ησλ ρξεζηψλ φζν θαη δηδαθηηθή εκπεηξία. 

 Η νκάδα Γ κε βάξνο 23,4% απνηειείηαη απφ εθείλνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν είλαη πηπρηνχρνη ησλ 

ηκεκάησλ βηβιηνζεθνλνκίαο ησλ Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ 

ρσξίο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ επεμεξγαζία πιηθνχ, 

ελδηαθέξνληαη πηζαλφλ λα δηδάμνπλ, αιιά δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Θεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ησλ ρξεζηψλ ηε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθνχ θαη βηβιηνζεθνλφκνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 

Οη νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα κέζνδν ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ αλά δχν, νδήγεζε ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε 

φηη: 

 

 Τν αθαδεκατθφ ππφβαζξν ησλ εξγαδφκελσλ δελ επεξεάδεη ην βαζκφ 

ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο 

σο δηδάζθνληεο, αιιά επεξεάδεη ηελ άπνςε ηνπο σο πξνο ην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο γλψζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ, ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο .  

 Τν αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, 

επίζεο, δελ επεξεάδεη ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο σο δηδάζθνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

o Παξαηεξείηαη φηη φζνη αζρνινχληαη κε ηε δηεχζπλζε/ δηνίθεζε 

ελδηαθέξνληαη ηδηαηηέξσο (88,8%) λα δηδάμνπλ ηηο αξρέο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. Πηζαλφηαηα γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο κηθξέο 

βηβιηνζήθεο θαη παξαξηήκαηα κε νιηγνκειέο πξνζσπηθφ κε 

απνηέιεζκα ν πξντζηάκελνο λα αζρνιείηαη θαη κε ηα πξνγξάκκαηα 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο. 

o Ιδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ (88,6%) παξαηεξείηαη απφ ηα άηνκα πνπ 

αζρνινχληαη θπξίσο κε ηηο πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο θαη ηα νπνία 

ελδηαθέξνληαη λα δηδάμνπλ ζε πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο 

εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ είλαη αλακελφκελν θαη ζπλαληάηαη θαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία (McCutcheon and Lambert, 2001). 

o Αθφκε θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ, νη 

νπνίνη έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ ππφβαζξν πιεξνθνξηθήο, 

ελδηαθέξνληαη λα δηδάμνπλ ζηνπο ρξήζηεο καζήκαηα γηα ηελ 

πιεξνθνξηαθή παηδεία ζε πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ (82,8%). 

 Τν πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνρή καζεκάησλ 

πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο, δελ πξνυπνζέηεη θαη ηελ παξαθνινχζεζε 



δξαζηεξηνηήησλ βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο νη κηζνί απφ απηνχο πνπ 

εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ  δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο.   

 Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη κηζνί απφ φζνπο ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο, δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο. 

Σπλνπηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θαη ε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ αλαδεηθλχνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ζε ζρέζε κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ έξεπλα 

πξνέθπςε φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο 

ηνπο. Μεγάιν πνζνζηφ ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηε γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ, γηα ηελ  επηηπρή έθβαζε 

ηεο πξνζπάζεηαο, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ωζηφζν απφ 

απηνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δηδάμνπλ, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ 

ηελ αλάινγε ηθαλφηεηα. Δμάιινπ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ δειψζεη φηη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηδαθηηθψλ ηθαλνηήησλ, δελ  

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη επαξθείο γηα ηελ ελεξγή 

θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

7. Σςμπεπάζμαηα 

Απφ ηε κειέηε πξνθχπηεη φηη ε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο εθπαίδεπζεο 

ρξεζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θαιχηεξε βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα 

κε ηηο απφςεηο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ εξσηεζέλησλ. Η βηβιηνζεθνλνκηθή 

βηβιηνγξαθία δείρλεη επίζεο φηη νη βηβιηνζεθνλφκνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο,  πξέπεη λα κειεηήζνπλ ζεσξίεο κάζεζεο 

θαη δηδαζθαιίαο, λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο ηηο ζεσξίεο θαη ηα κνληέια ζρεδηαζκνχ 

δηδαθηηθήο, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο κεηαθνξάο ηεο  γλψζεο εκπιέθνληαο 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη πνιπκέζα ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο κπνξνχλ λα 

απνθηεζνχλ κέζα απφ πνηθίιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο θπξίσο ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν. Οη βηβιηνζεθνλφκνη πνπ ζα εηνηκάζνπλ πξνγξάκκαηα πιεξνθνξηαθήο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ επηπιένλ ηηο ζεσξίεο θαη ηα κνληέια ζπκπεξηθνξάο 

ρξεζηψλ. Πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

πνπ ζα εθπαηδεχζνπλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο θαη πνιχ 

εμεηδηθεπκέλεο. Όπσο αλαθέξεη ν Killcullen (1998) νη   βηβιηνζεθνλφκνη γηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα δηδάμνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο πξέπεη:  

 Να κάζνπλ ηη απνηειεί πιεξνθνξηαθή παηδεία θαη ηη δεμηφηεηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη θηλήηξσλ  

 Να γλσξίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο (ζ. 8).  

Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο καζεζηαθήο πχιεο (portal) πνπ ζα 

απνηειέζεη πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο 

(Pinto, 2007). Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο Πχιεο ζα είλαη λα πξνζθέξεη εθείλν ην 

ελλνηνινγηθφ θαη δηδαθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα εζηηάδεη ζηε γλψζε θαη ην 

ρεηξηζκφ εξγαιείσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ θαη ηελ παξνρή 

νδεγηψλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο εληζρχνληαο ηε ζέζε φηη ε 

εθκάζεζε ζην ζεκεξηλφ παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη δηαξθήο, 

νπζηαζηηθή, εμαηνκηθεπκέλε, θαη θνηλσληθή. Ο ζρεδηαζκφο ηεο Πχιεο ζα πξέπεη λα 

εκπίπηεη ζηελ ρξεζηνθεληξηθή θηινζνθία. Γειαδή, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα 



δεκηνπξγνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε ζα πξνζαξκφδνληαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο. Σε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο άιισζηε πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε αιιά θαη απφ ηελ 

παγθφζκηα βηβιηνγξαθία. Η ζηελή ζπλεξγαζία ησλ δχν κεξψλ είλαη απηή πνπ κπνξεί 

λα θέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηελ πιεξνθνξηαθή εθπαίδεπζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ γλσξίδνπλ ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν θαη νη βηβιηνζεθνλφκνη 

πνπ γλσξίδνπλ ηηο πεγέο ειεθηξνληθέο θαη κε, είλαη θπζηθνί ζπλεξγάηεο ζε απηφ ην 

εγρείξεκα. Δθφζνλ, εδξαησζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ 

βηβιηνζεθνλφκσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κπνξνχλ λα δνκεζνχλ βέιηηζηα πξνγξάκκαηα 

πιεξνθνξηαθήο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία θπζηθά ζα αληαλαθινχλ απηή ηε ζπλεξγαζία. 
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