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Πεπίλητη  

Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα νη ειιεληθέο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ θάλεη άικαηα ζηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηώλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ήδε παξερνκέλσλ πξνο ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα. Δίλαη επίζεο 

δεδνκέλν, όηη ζην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ ελόο αθαδεκατθνύ ηδξύκαηνο ε δηαρείξηζε 

ηεο γλώζεο θαη ε ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο αλαδεηθλύνληαη σο πξσηαξρηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε αιιά θαη ηελ επηβίσζε ησλ ηδξπκάησλ. 

Η αλαθνίλσζε απηή ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο δηαρξνληθήο κειέηεο πνπ 

μεθίλεζε ην 1999 θαη ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα, όπνπ θαηαγξάθεη ηηο απόςεηο ηνπ 

αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ πιεξνθνξηθώλ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ 

ζρεηηθά κε ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο θαη ηηο βηβιηνζήθεο. ηε κειέηε απηή, γηα πξώηε 

θνξά κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, κέζσ ζπλεληεύμεσλ, εθθξάδνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινύληαη ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ ηδξπκάησλ ηνπο. 

Καηαγξάθνληαη νη απόςεηο ηνπο γηα ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο, ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα 

αθαδεκατθά ηδξύκαηα, αιιά θαη πσο βιέπνπλ ηόζν ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ησλ 

βηβιηνζεθώλ όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ είθνζη έλα 

άηνκα από επηά αθαδεκατθά ηδξύκαηα. 

Η έξεπλα απνηππώλεη ηηο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απόςεηο αξθεηώλ ζπκκεηερόλησλ 

γηα ην ξόιν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ζηα αθαδεκατθά ηδξύκαηα. 

Απηέο νη απόςεηο, θάπνηεο θνξέο είλαη αξλεηηθέο σο πξνο ην ξόιν ηεο βηβιηνζήθεο: 

«ε θαιύηεξε βηβιηνζήθε είλαη ε δηθή ζνπ βηβιηνζήθε», θαη σο πξνο ην ξόιν ηνπ 

βηβιηνζεθνλόκνπ: «είλαη ππάιιεινη ρσξίο λέεο ηδέεο». Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη 

απόςεηο είλαη ζεηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο: «ε βηβιηνζήθε είλαη ην πνηάκη, το αίμα 

πνπ βνεζάεη ην παλεπηζηήκην λα πξνρσξήζεη κπξνζηά», θαη νη βηβιηνζεθνλόκνη, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά εηπώζεθε, «είλαη ην Α θαη ην Ω ησλ βηβιηνζεθώλ». 

Σέινο, απηέο νη απόςεηο θαη αληηιήςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, πξνζδηνξίδνπλ ηηο αληηθξνπόκελεο απόςεηο, ηα πηζηεύσ θαη ηα «ζέισ» ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ ζρεηηθά κε ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Ρόινο ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ ζηα αθαδεκατθά 

ηδξύκαηα, Απόςεηο ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ, Γηνίθεζε βηβιηνζεθώλ, 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ, Τπεξεζίεο βηβιηνζεθώλ 

 

Abstract  

Undoubtedly the last ten years Greek academic libraries made considerable progress 

in the provision of new services as well as revamping old services that provided to the 

academic community. It is also a fact that in the new academic environment 
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knowledge management and supporting research are two vital tools in the 

development and continuation of academic institutions. 

This paper presents the results of an ongoing research, which started back in 1999 and 

continues till now, that reports the views and attitudes of the academic staff, computer 

scientists and administrative staff on various issues concerning libraries and 

librarians. In this research, for the first time members of the academic community, via 

interviews, express their views about the developments occurred in libraries, their 

opinions about librarians and the future development regarding libraries and their 

staff. Twenty one interviewees from seven academic institutions participated in the 

research. 

The research reports the controversial views concerning the role of the library and 

librarians in academic institutions. Some views are negative towards libraries and 

librarians like “the best library is your own library” and “librarians are employees 

without new ideas”. Nevertheless, most academic staff had positive and constructive 

views such as “the library is the river, the blood stream that helps the university to 

move forward”; thus they stated positive views concerning the role of librarians on 

institutions like “librarians are the A to Z of the library”. 

Finally, these views and perspectives determine the conflicted views, attitudes and 

beliefs that exist amongst institutional staff concerning the role of the library and 

librarians. 

 

Keywords: Role of the library and librarians in academic institutions, Views of 

academic staff, Library management, Staff training, Library services 

 

 

Σκοπόρ και Σηόσοι 

θνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα εξεπλήζεη αλ νη αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηηο 

ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα έρνπλ επεξεάζεη ηα 

ηδξύκαηα θαη ηηο θνηλσλίεο ηνπο. 

ηόρνη ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Nα απνηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ηδξπκάησλ γηα ηε 

βηβιηνζήθε θαη  ηε ζρέζε ηεο κε ην ίδξπκα. 

 Να εμεηάζεη εάλ ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηηο 

βηβιηνζήθεο, έρεη επεξεάζεη ηόζν ην ξόιν ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλόηεηα όζν θαη ην ξόιν ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ. 

 Να αμηνινγήζεη ηελ ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζην ξόιν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ 

βηβιηνζεθνλόκσλ ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα. 

 

Μεθοδολογία 

Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο κειέηεο απηήο βαζίζηεθε ζε πνηνηηθέο κεζόδνπο 

έξεπλαο. Η πνηνηηθή έξεπλα, κεηαμύ άιισλ, έρεη σο ζηόρνπο λα αλαδεηήζεη θαη λα 

εμεξεπλήζεη ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, λα εξεπλήζεη ζπκπεξηθνξέο, ηδέεο, 

πξνθαηαιήςεηο, λα αλαιύζεη ζε βάζνο θαηλόκελα, θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηάζεηο. [Gorman and Clayton 1997; Patton 1990; Glazier and Powell 1992].  Η 

ζπλέληεπμε, σο εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, είλαη έλα από ηα πνην ρξήζηκα, 

αμηόπηζηα θαη πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία [Busha and Harter 1980]. Γηα ηηο αλάγθεο 

απηήο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα εκηδνκεκέλε, αλεπίζεκε θαη ζε βάζνο 

ζπλέληεπμε. Μία ιίζηα κε εξσηήζεηο είραλ πξνεηνηκαζηεί από ηνλ εξεπλεηή, θαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή δόζεθε ζηε ζεκαηνινγία θαη ηηο ελόηεηεο πνπ ζα θάιππηαλ νη 

εξσηήζεηο κε ζθνπό λα πεηύρεη ην βαζηθό ηεο ζθνπό ε έξεπλα.  Γηα λα επηηεπρζεί ε 



αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο κηα ζεηξά από κέηξα ειήθζεζαλ όπσο νη ζπκκεηέρνληεο 

έπξεπε λα έρνπλ άλεζε ρξόλνπ γηα ηε ζπλέληεπμε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεύμεσλ θξαηήζεθαλ ζεκεηώζεηο, θαηαγξάθνληαλ γεγνλόηα, θαη ζεκεηώλνληαλ 

ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο. Δπίζεο ε ζπλέληεπμε καγλεηνθσλνύληαλ γηα λα 

απνδνζνύλ κε αθξίβεηα νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. [Kirk and Miller 1986; Losee 

and Worley 1993]:  

 

Ο εξεπλεηήο πξνζπάζεζε λα κεηώζεη παξάγνληεο όπσο απεηξία, λεπξηθόηεηα, 

θνύξαζε ή ππεξβνιηθή επηζπκία γηα ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρόιηα/απνηειέζκαηα πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ν εξεπλεηήο 

θαη’ επαλάιεςε έιεγμε ηα εξγαιεία έξεπλαο κε ζθνπό λα είλαη αμηόπηζηα θαη λα 

απνδώζνπλ ην κέγηζην ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Απηό καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα 

εμάγνπκε γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. [Powell 1997]. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ηδξπκάησλ θαη βηβιηνζεθώλ νξίζηεθαλ πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ 

αλέδεημαλ πξνεγνύκελεο έξεπλεο. Σα θξηηήξηα απηά έδεημαλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

βηβιηνζεθώλ απηώλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο, ηόζν ζηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ όζν θαη ζηελ θαηλνηόκα εθαξκνγή ππεξεζηώλ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ηελ παξνπζία ηεο βηβιηνζήθεο κέζα από δξάζεηο ζηελ παλεπηζηεκηαθή 

θνηλόηεηα, θ.ιπ. ε απηό ην θείκελν παξνπζηάδνληαη νη απόςεηο κόλν δεθαηξηώλ 

αθαδεκατθώλ (από ηνπο νπνίνπο πέληε είλαη θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο πνπ 

πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά ηκήκαηα) από δεθαηέζζεξα ηδξύκαηα (δέθα ΑΔΙ θαη 4 

ΣΔΙ). Η επηινγή ηνπο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο «απιήο ηπραίαο επηινγήο». Οη 

ζπλεληεύμεηο αλαιύζεθαλ κε ην ινγηζκηθό Atlas/ti [ΑTLAS.ti; Atlas.ti 2007; Muhr 

1997] πνπ είλαη έλα έμππλν ινγηζκηθό δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ έξεπλαο θαη παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα αλάιπζεο θεηκέλνπ, γξαθηθώλ θαη ήρνπ. Σέινο, λα ηνληζηεί όηη όιεο νη 

αλαθνξέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη είλαη απηνύζηεο ρσξίο ηελ παξακηθξή 

επεμεξγαζία ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε γξαπηό.  

 

Ανάλςζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ έπεςναρ 

ε απηό ην ζεκείν ζα παξνπζηαζηνύλ νη απόςεηο ησλ αθαδεκατθώλ πάλσ ζε πέληε 

βαζηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. ε θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα ζα παξνπζηαζηνύλ ηόζν 

ζεηηθέο όζν θαη αξλεηηθέο απόςεηο, κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζηελ αξρή ηεο 

θάζε ελόηεηαο. Να ζεκεησζεί όηη ζην ζύληνκν απηό θείκελν δελ κπνξνύλ λα 

αλαπηπρζνύλ επαξθώο θαη λα παξνπζηαζηνύλ νη ζπλεληεύμεηο, θάπνηεο από ηηο νπνίεο 

μεπεξλνύλ ηηο ηξηάληα ζειίδεο θεηκέλνπ, αιιά ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνύλ 

ραξαθηεξηζηηθά θνκκάηηα ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

Γνώμερ ηυν ακαδημαφκών ζσεηικά με ηη βιβλιοθήκη ηοςρ 

ηελ ελόηεηα απηή είρακε ηελ ζπγθέληξσζε ηόζν ζεηηθώλ όζν θαη αξλεηηθώλ 

ζρνιίσλ. Γύν αθαδεκατθνί ζρνιίαζαλ κόλν ζεηηθά ηε βηβιηνζήθε ηνπο, ε 

πιεηνλόηεηα έθαλε ηόζν ζεηηθά όζν θαη αξλεηηθά ζρόιηα θαη ειάρηζηνη ζρνιίαζαλ 

κόλν αξλεηηθά. 

 

Σα ζεηηθά ζρόιηα ησλ αθαδεκατθώλ βαζίζηεθαλ θπξίσο ζηελ πξόνδν πνπ έθαλε ε 

βηβιηνζήθε ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ 

πιεξνθόξεζεο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηώλ, ηε ζηειέρσζε κε επαγγεικαηίεο 

βηβιηνζεθνλόκνπο θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζην ίδξπκα. «Δίλαη πνιύ θαιά 

νξγαλσκέλε», «αθνινπζεί ηα δηεζλή standards», «παξέρεη πςεινύ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο», «αλαλεώλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο», είλαη θάπνηα από ηα ζεηηθά ζρόιηα πνπ 

επαλαιακβάλνληαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Άιινη εζηίαζαλ ζηα λέα θηίξηα, ζηνλ 



απηνκαηηζκό θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ζηε ρξήζε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη πεξηνδηθώλ. Να ζεκεησζεί όηη ζηηο πξώηεο ζπλεληεύμεηο ην 1999 ηα 

ζεηηθά ζρόιηα εζηίαδαλ πεξηζζόηεξν ζε ζέκαηα θαιήο νξγάλσζεο θαη αλαγέλλεζεο 

ηεο βηβιηνζήθεο ελώ ζήκεξα εζηηάδνπλ ζηηο ππεξεζίεο, θπξίσο ηηο εμ απνζηάζεσο, 

ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζε θαηλνηόκεο ελέξγεηεο όπσο ηα ηδξπκαηηθά 

απνζεηήξηα, ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο. 

Όπνπ ππήξρε ζύγθξηζε πεξηθεξεηαθώλ βηβιηνζεθώλ ή ζπνπδαζηεξίσλ κε θεληξηθέο 

βηβιηνζήθεο, νη αθαδεκατθνί ζεσξνύλ όηη νη πεξηθεξεηαθέο βηβιηνζήθεο επηηεινύλ πην 

ζεκαληηθό έξγν. Δπίζεο, γηα αξθεηνύο αθαδεκατθνύο νη θαιέο παξαδνζηαθέο 

ππεξεζίεο εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζεκαληηθέο θαη αλαληηθαηάζηαηεο. Θέκαηα 

αύμεζεο ηεο ζπιινγήο βηβιίσλ έζημαλ αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο ιέγνληαο όηη «είλαη 

θάηη ην νπνίν ην απαηηνύζε γηα ρξόληα ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα… θαη ηώξα ζηγά-

ζηγά γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα» [Α8].  

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη δύν ραξαθηεξηζηηθά ζρόιηα από αθαδεκατθνύο: 

«H βηβιηνζήθε είλαη πνιύ θαιά νξγαλσκέλε… ζηεγάδεηαη ζε έλα λέν κνληέξλν 

θηίξην κε ζύγρξνλν design, … Παξέρεη πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθέο πεγέο θαη 

ππεξεζίεο… ην επίπεδν ησλ ππεξεζηώλ έρεη αλέβεη πνιύ θαη ε βηβιηνζήθε έρεη γίλεη 

έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο όπνπ αλαπηύζζεηαη θαη πξνζαξκόδεηαη ζε θάζε λέα 

θαηάζηαζε…» Ο ίδηνο ζε λεόηεξε ηνπ ζπλέληεπμε αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηελ ηαρύηεηα αλάπηπμήο ηεο πνπ «μεπεξλά 

θαη απηή ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξύκαηνο πνπ είλαη πδξνθέθαιν, κε δεηλνζαπξηθέο δνκέο θαη 

απαξραησκέλεο δηνηθεηηθέο ηαθηηθέο» A4. 

 

«Δίκαη ηπρεξόο… πνπ ην ίδξπκα κνπ έρεη έλα λέν θηίξην βηβιηνζήθεο, … απηό είλαη 

πνιύ ζειθηηθό θαη εκπλέεη ηνπο ρξήζηεο λα ηελ επηζθεθηνύλ θαη λα κειεηήζνπλ ζε 

απηή, … όκσο δελ έρεη θαιά νξγαλσκέλεο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο». ηελ 

ηειεπηαία ηνπ ζπλέληεπμε αλαξσηήζεθε «…ελώ ε βηβιηνζήθε θάλεη θηιόηηκεο 

πξνζπάζεηεο, γηαηί δελ ηηο αθνινπζεί θαη ζηνλ δηθηπαθό ηεο ηόπν; Γηαηί ηνλ 

εγθαηαιείπεη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα; λνκίδσ όηη απηό δίλεη ηελ εληύπσζε 

όηη από ηελ κηα δεκηνπξγνύκε γηα κηα κεξίδα ρξεζηώλ λέεο ππεξεζίεο θαη από ηελ 

άιιε εγθαηαιείπνπκε γηα θάπνηνπο άιινπο, π.ρ. ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο, 

θάπνηεο άιιεο. Απηό δελ είλαη έλα πξόβιεκα αμηνπηζηίαο;» A6. 

 

Κάπνηνη αθαδεκατθνί πηζηεύνπλ όηη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη ειεθηξνληθέο πεγέο 

πιεξνθόξεζεο παίμαλε έλαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε κεηάιιαμε ησλ βηβιηνζεθώλ θαη 

αλαγλσξίζαλε όηη «απηή ε αλάπηπμε ζπληειέζηεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα, … θαη 

ώζεζε ηε βηβιηνζήθε λα πεηύρεη πξάγκαηα πνπ ηα ζεσξνύζαλ αδύλαηα όρη κόλν γη’ 

απηήλ αιιά θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ηδξύκαηνο καο. Καηά θάπνηνλ ηξόπν καο 

έδεημαλ όηη ηα αδύλαηα γίλνληαη δπλαηά αλ ζέινπκε» [CS2]. 

Γηα αξθεηνύο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθνξηθή ζπλδένπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ βηβιηνζεθώλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δίλνληαο ιηγόηεξε έκθαζε ζε άιιεο  

ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ έγηλαλ ζηε βηβιηνζήθε.  Δπίζεο, θάπνηνη πιεξνθνξηθνί 

πηζηεύνπλ όηη ζπλέβαιαλ ζε απηήλ ηε ζεηηθή εμέιημε. Γηα παξάδεηγκα ν 

πιεξνθνξηθόο CS3 αλαθέξεη όηη «νη πιεξνθνξηθνί ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε (ησλ 

βηβιηνζεθώλ), λα εμειηρζνύλ νη ππεξεζίεο…» ελώ πξνζζέηεη ζε άιιν ζεκείν όηη 

ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπο δελ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ όια απηά. 

 

Αξθεηά από ηα αξλεηηθά ζρόιηα ησλ ζπκκεηερόλησλ αθνξνύζαλ ηηο ππεξεζίεο, ηε 

δξάζε ησλ βηβιηνζεθώλ, ηε ζπιινγή θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 



εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ρόιηα όπσο «δελ είλαη θαιά νξγαλσκέλε», «δελ παξέρεη 

βαζηθέο ππεξεζίεο», «δελ κπνξείο νύηε λα βγάιεηο έλα βηβιίν έμσ» (από ηε 

βηβιηνζήθε), «ζε πνιιέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ε βηβιηνζήθε δελ έρεη πιηθό» δίλνπλ 

ην ζηίγκα ησλ αξλεηηθώλ ζρνιίσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα ηνλ αθαδεκατθό Α3 

αξλεηηθό είλαη πνπ νη βηβιηνζήθεο «δελ είλαη αλνηθηέο ην ζαββαηνθύξηαθν, … θαη ηα 

απνγεύκαηα δελ ππάξρνπλ πνιινί βηβιηνζεθνλόκνη δηόηη πξνηηκνύλ λα εξγάδνληαη ηα 

πξσηλά, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θαιή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ». 

Οη αθαδεκατθνί αλαθέξζεθαλ ζε κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα όπσο «νη θεληξηθέο 

βηβιηνζήθεο αληηδξνύλ αξγά ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ», «νη επηινγέο ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ππεξεζηώλ, πόξσλ θαη πξνζσπηθνύ ραξαθηεξίδεηαη 

από ιάζνο απνθάζεηο», επίζεο θάπνηνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε όηη θάπνηεο 

βηβιηνζήθεο πηζηεύνπλ όηη «είλαη πεξηζζόηεξν ρώξνη απνζήθεπζεο» θαη «δηαρείξηζεο 

έληππνπ πιηθνύ παξά δηαρείξηζεο γλώζεο». 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θάπνηνη αλαγλώξηζαλ ηελ ζεηηθή πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ νη 

βηβιηνζήθεο γηα λα αιιάμνπλ ην πξνθίι ηνπο, αιιά ζπλαληνύλ δπζθνιίεο «ηόζν κέζα 

ζην ίδξπκα, όζν θαη από ηνπο παιηνύο βηβιηνζεθνλόκνπο». ρόιηα όπσο «ππάξρεη 

έλαο Η/Τ γηα θάζε 1500 ρξήζηεο», ή «γηα θάζε 5000 θνηηεηέο», «γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα δελ ππάξρεη πξόζβαζε ζην δίθηπν», «ε ηζηνζειίδα δελ αλαλεώλεηαη», «νη 

πξνζήθεο ησλ λέσλ βηβιίσλ κέλνπλ έσο ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο», «έρνπλ 

εγθαηαιεηθζεί νη παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο», «νη ζέζεηο ησλ ρξεζηώλ είλαη κεησκέλεο» 

ή «αλύπαξθηεο», «δελ παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο ζην πιεξνθνξηαθό 

γξαθείν», «νη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ βνεζάεη ζηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο αιιά 

θαη ε βηβιηνζήθε δε βνεζάεη λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε», επαλαιακβάλνληαη 

ζπρλά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο CS3 αλαθέξεη όηη ζηελ αξρή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

από ηελ ΔΔ «αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύζαλ ηε βηβιηνζήθε σο ρώξν 

απνζήθεπζεο, θαη αξθεηνί θνηηεηέο κόλν σο έλα ήζπρν κέξνο πνπ πξόζθεξε ιίγα 

ηξαπέδηα αλάγλσζεο.... ηώξα ε βηβιηνζήθε αλαπηύζζεηαη ξαγδαία … αιιά ε 

βηβιηνζήθε ρξεηάδεηαη ρξόλν γηα λα αθνκνηώζεη ηελ ηερλνινγία θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπληειέζηεθαλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο». 

 

Ο Α6 αλαθέξεη όηη «νη ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο δελ απαηηνύληαη από ηνπο 

ρξήζηεο, από ηνπο νπνίνπο –θαη θάπνηνη αθαδεκατθνί- δελ γλσξίδνπλ ηη απηέο 

πξνζθέξνπλ ή πώο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ… ε ηδέα όηη ρξεζηκνπνηώ ΗΠΠ γηα λα 

αλαθηήζσ πιεξνθνξίεο δελ έρεη σξηκάζεη αθόκα… αλ πνηέ δελ είρεο θάηη πνηέ δελ 

ζα μέξεηο ηη ράλεηο». Ο ίδηνο ζε δεύηεξε ηνπ ζπλέληεπμε αλαθέξεη όηη «νη βηβιηνζήθεο 

καο ράζαλε ηελ επθαηξία λα δείμνπλ ηη κπνξνύλ λα θάλνπλ κε ηηο ΗΠΠ θαη ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Γπζηπρώο ην Google παίδεη ην ξόιν απηό αληί γηα ηε 

βηβιηνζήθε» 

Σέινο έλαο αθαδεκατθόο [Α1] εμέθξαζε ηελ παξαθάησ αξλεηηθή άπνςε γηα ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ ηδξύκαηνο ηνπ, δειώλνληαο απνγνεηεπκέλνο «ε βηβιηνζήθε δελ είλαη 

πνιύ θαιή. Έρεη πξνβιήκαηα ζπιινγήο ζε πνιιέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη δελ κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη ηθαλνπνηεηηθά ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Σα πξνβιήκαηα ζηηο 

ΗΠΠ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζνπ δίλνπλ ηελ εληύπσζε όηη απηή είλαη κηα παιηά, 

θνπξαζκέλε θαη μεραζκέλε βηβιηνζήθε. Γελ κπνξεί λα ζε εκπλεύζεη ή λα ζε σζήζεη 

λα δνπιέςεηο εθεί». ε λεόηεξε ζπλέληεπμε, θαη αθνύ ζέζακε ην ίδην δήηεκα θαη 

αλαθέξακε ηηο πξνεγνύκελεο ηνπνζεηήζεηο αλαθέξζεθε όηη «λνκίδσ όηη δελ άιιαμαλ 

πνιιά πξάγκαηα, βηβιία θαη πιηθό πιένλ έρνπκε, αιιά νη λννηξνπίεο παξακέλνπλ νη 

ίδηεο. Φπζηθά, ζήκεξα γλσξίδσ όηη έλαο «θνύθνο βηβιηνζεθνλόκνο» δελ θέξλεη ηελ 

άλνημε, θαη αλ απηόο ν θνύθνο είλαη ζην ίδξπκα κνπ, ηόηε… νύηε ζηξαηηά από 

θνύθνπο δελ καο ζώδνπλ! Θέισ λα πσ όηη ε αλάπηπμε είλαη κηα ζπκκεηνρηθή 



δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα βνεζήζνπλ όινη, θαη νη αθαδεκατθνί πνπ ζπκπεξηθέξνληε, 

αξθεηνί, σο δεκόζηνη ππάιιεινη. Ννκίδσ όηη νη βηβιηνζεθνλόκνη θάλνπλ θηιόηηκεο 

πξνζπάζεηεο!» 

 

Η ζσέζη ηος Ιδπύμαηορ με ηιρ Βιβλιοθήκερ 

Οη ζπλεληεύμεηο έδεημαλ όηη ππάξρνπλ αληηθξνπόκελεο απόςεηο κεηαμύ ησλ 

αθαδεκατθώλ γηα ηε ζρέζε ηνπ Ιδξύκαηνο ηνπο κε ηε Βηβιηνζήθε. Απηέο νη εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο απόςεηο θαη δηαθσλίεο ζπγθιίλνπλ ζε έλαλ θνηλό παξαλνκαζηή: 

ε πιεηνλόηεηα πηζηεύεη όηη ηελ θύξηα επζύλε, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνβιεκάησλ, 

ηε κε ζσζηή ζπλεξγαζία, ηελ εγθαηάιεηςε ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ ηύρε ηεο, ηελ 

«επηζεηηθή» θαη «αξλεηηθή» ζπκπεξηθνξά πξνο ηε βηβιηνζήθε, θ.ιπ. ηελ έρεη ην 

ίδξπκα. Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξνη αλαγλσξίδνπλ όηη ε ζρέζε κεηαμύ ηδξύκαηνο θαη 

βηβιηνζήθεο είλαη θαιύηεξε ζήκεξα απ’ όηη παιαηόηεξα θαη όηη απηή ε ζρέζε 

βειηηώλεηαη ρξόλν κε ην ρξόλν. 

ρόιηα πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά είλαη όηη «ην ίδξπκα ππνζηεξίδεη ηε βηβιηνζήθε εζηθά 

θαη νηθνλνκηθά», «έρνπλ κηα επνηθνδνκεηηθή ζρέζε», «ην ίδξπκα γλσξίδεη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο …» θαη «έρνπλ αξκνληθέο ζρέζεηο».  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απνζπάζκαηα από ζπλεληεύμεηο πάλσ ζην ζέκα:  

«Αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, απηά ππάξρνπλ κόλν από ηελ πιεπξά ηεο βηβιηνζήθεο 

δηόηη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε ηηο απαηηήζεηο ελόο κνληέξλνπ ηδξύκαηνο… 

πνιιέο θνξέο ε βηβιηνζήθε δελ θαηαθέξλεη λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ηδξύκαηνο» 

Α1. 

«Παξόηη ε θεληξηθή βηβιηνζήθε έρεη θαιέο θαη ζηελέο ζρέζεηο κε ην ίδξπκα θαη ηελ 

επηηξνπή ηεο βηβιηνζήθεο, ζπλαληά πνιιά πξνβιήκαηα όπσο αδπλακία ιήςεσο 

απνθάζεσλ, γξαθεηνθξαηία θαη αδπλακία ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ. Σν παλεπηζηήκην 

δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα λα ιύζεη απηά ηα πξνβιήκαηα. 

Δπίζεο, ην γεγνλόο όηη ε βηβιηνζήθε –αθόκα απαζρνιεί ζε ζέζεηο θιεηδηά κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό – (δήισζε από λεόηεξε ζπλέληεπμε) επεξεάδεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο γηα λα νδεγεζεί ζηε λέα ρηιηεηία» Α2. «Δίλαη πξώηε 

πξνηεξαηόηεηα ε βηβιηνζήθε γηα ην ίδξπκα κε ζθνπό ζην ηέινο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ λα έρεη 

κεηακνξθσζεί θαη αλαπηπρζεί ζε κηα κνληέξλα θαη θαιά νξγαλσκέλε βηβιηνζήθε» 

Α5. 

«Η βηβιηνζήθε θαη ην ίδξπκα ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ζθνπό λα παξέρνπλ ηηο 

θαιύηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο. Δξγάδνληαη ζηελά –όπσο πνηέ άιινηε- 

θαη έρνπλ θαηαλόεζε ν έλαο θνξέαο γηα ηνλ άιιν… θπζηθά, πξηλ ην ΔΠΔΑΔΚ ε 

βηβιηνζήθε ήηαλ απνθνκκέλε (θαη ζε θαξαληίλα) από ην ίδξπκα. Όια ηα ρξόληα νη 

αθαδεκατθνί, νη επηηξνπέο, ηα ζπκβνύιηα θαη νη πξπηαληθέο αξρέο δελ ζέιαλε λα 

αλακηρζνύλ κε ηε βηβιηνζήθε δηόηη είρε πνιιά ρξόληα θαη άιπηα πξνβιήκαηα. –

πξέπεη λα δεηο ηη γίλεηαη ηώξα κε ηε βηβιηνζήθε, λνκίδσ όηη νύηε εζείο ην 

αληηιακβάλεζηε [νη βηβιηνζεθνλόκνη]. Έρεη ζηεζεί έλαο ρνξόο γύξσ από απηή θαη 

όινη καιώλνπλ γηα ην πνηνο ζα πάξεη κέξνο! Βιέπεηο είλαη ηα ρξήκαηα, ε ζπκκεηνρή 

ζην ΔΠΔΑΔΚ θαη ηα ππνπξγεία, …(κνπ δεηάεη λα θιείζσ ην θαζεηόθσλν γηα λα 

ζπλερίζεη)… θαη όηη άιιν απηό ζεκαίλεη… είλαη θξίκα πνπ ε βηβιηνζήθε δελ ην 

αμηνπνηεί απηό ζην maximum. Βιέπεηο πσο αιιάδνπλ νη θαηξνί; …(ηειεπηαία 

ζπλέληεπμε) A3. 

 

«Σν ίδξπκα παξαθνινπζεί ηε βηβιηνζήθε. Η βηβιηνζήθε ηα ηειεπηαία ρξόληα έγηλε 

έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηδξύκαηνο επεηδή παξέρεη ζεκαληηθέο 

ππεξεζίεο ζην ίδξπκα …θαη επεηδή ζα παίμεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ ηδξύκαηνο» [A4]. 



«Σώξα ην ίδξπκα ππνζηεξίδεη ηε βηβιηνζήθε… θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

λέα θηινζνθία γύξσ από ηε ρξήζε ηεο σο ρώξνο γλώζεο θαη έξεπλαο… ε βηβιηνζήθε 

αθνινπζεί απηό πνπ ην παλεπηζηήκην ζέιεη θαη πξνζπαζεί λα απαηηήζεη πεξηζζόηεξα. 

Η βηβιηνζήθε πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηελ επθαηξία, απηή ηελ ζεηηθή ζηάζε 

πνπ ην ίδξπκα θαη νη επηηξνπέο έρνπλ γηα ηε βηβιηνζήθε. Πηζηεύσ όηη ην ίδξπκα 

«εθκεηαιιεύεηαη» ηε βηβιηνζήθε δηόηη ζπκκεηέρεη ζην ΔΠΔΑΔΚ –θαη ζήκεξα 

πξνζθέξεη έλα κεγάιν θνλδύιη-… ην ίδξπκα παίξλεη ηελ επθαηξία λα ειέγρεη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε, λα επελδύεη ηα ρξήκαηα ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη ζρεδηάδεη 

ρσξίο λα ξσηά ηε βηβιηνζήθε… ζην ηέινο ην ίδξπκα ζα παξνπζηαζηεί σο ν 

«σηήξαο» ηεο βηβιηνζήθεο. –απηό πνπ κε μάθληαζε από ηελ πξνεγνύκελε 

ζπλέληεπμε έσο ζήκεξα είλαη όηη ε βηβιηνζήθε κπόξεζε λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο. 

Γελ ην πεξίκελα. Καη λνκίδσ όηη είρα δίθαην όηη ην ίδξπκα εθκεηαιιεύεηαη ηε 

βηβιηνζήθε (εζσηεξηθή πίεζε, πξνζιήςεηο, δηαρείξηζε ρξεκάησλ, πξνκήζεηεο, θ.ιπ. 

αιιά είρα άδηθν πνπ πίζηεπα όηη νη βηβιηνζεθνλόκνη ζα έπεθηαλ αλαίκαθηα! Ννκίδσ 

δηαρεηξηζηήθαλ ην όιν ζέκα κε σξηκόηεηα θαη εμππλάδα θαη κπνξώ λα πσ όηη ζε 

βάζνο ρξόλνπ ε βηβιηνζήθε ζα είλαη ε θεξδηζκέλε. Αλ ζε κηα ηέηνηα ππόζεζε 

ππάξρνπλ θεξδηζκέλνη θαη ρακέλνη!» CS1. 

 

Ο πόλορ ηηρ Βιβλιοθήκηρ ζηο Ίδπςμα 

Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά ζρόιηα γηα ην 

ξόιν ηεο βηβιηνζήθεο ζην ίδξπκα ηνπο. Πηζηεύνπλ όηη ε βηβιηνζήθε ζήκεξα έρεη έλα 

ζεκαληηθό ξόιν ζην ίδξπκα απ’ όηη είρε πξηλ από ιίγα ρξόληα, ε δηνίθεζε, ε 

αθαδεκατθή θνηλόηεηα, νη θνηηεηέο εκπηζηεύνληαη θαη «επελδύνπλ» ζηε βηβιηνζήθε 

(πόξνπο, ζηελ αιιαγή δνκώλ, λννηξνπίαο, ρξόλνπ, θ.ιπ.) θαη ηε ζεσξνύλ «ζύκκαρν» 

θαη «έκπηζην ζπλεξγάηε» θαη «ζπκπαξαζηάηε» ζε θάζε ηνπο εθπαηδεπηηθό, 

εξεπλεηηθό θαη αλαπηπμηαθό βήκα πνπ θάλνπλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα από ηηο 

ζπλεληεύμεηο: 

«Ιδξύκαηα θαη βηβιηνζήθεο δελ είλαη δύν δηαθνξεηηθά όξγαλα κέζα ζην ίδην ζώκα. 

Σν αληίζεην κάιηζηα, ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ δπλαηνύο δίαπινπο επηθνηλσλίαο, 

δηόηη ε βηβιηνζήθε είλαη ην πνηάκη… ην αίκα πνπ βνεζάεη ην παλεπηζηήκην λα 

πξνρσξήζεη κπξνζηά» [A2].  

«Κάπνηνη αθαδεκατθνί πηζηεύνπλ όηη ε βηβιηνζήθε είλαη έλα ζπλερόκελν νηθνλνκηθό 

πξόβιεκα γηα ην ίδξπκα. Γελ κπνξνύλ λα δνπλ ηα νθέιε από ηελ απξηαλή αλάπηπμή 

ηεο, αιιά πεξηνξίδνπλ ην όξακα ηνπο ζην ζεκεξηλό θόζηνο (πνπ δελ ην θαιύπηεη θαη 

ην ίδην ην ίδξπκα!). Κάπνηνη πηζηεύνπλ όηη ε θαιύηεξε βηβιηνζήθε είλαη ε δηθή ζνπ 

βηβιηνζήθε… -κάρνληαη λα θξαηήζνπλ ηηο βηβιηνζήθεο πεξηνξηζκέλεο, ρσξίο 

εθπαηδεπηηθό ξόιν, ίζσο από θόβν κήπσο πεξηνξηζηεί ν δηθόο ηνπο; Μπνξείο λα 

θαληαζηείο πόζν δύζθνιν είλαη λα αιιάμεηο ζε κηα λύρηα θάηη πνπ ζπκβαίλεη από ηελ 

ίδξπζε ηνπ ηδξύκαηνο. Αιιά ην λεξό κπήθε ζην απιάθη θαη δελ μαλαγπξίδεη!» [A2]. 

 

Ο πόλορ ηος Βιβλιοθηκονόμος ζηην Ακαδημαφκή Κοινόηηηα 

Η άπνςε ησλ αθαδεκατθώλ γηα ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο είλαη είηε ππεξελζνπζηώδεο 

πεξηγξάθνληαο ηνπο σο «καρεηέο», «σο ηελ νκάδα ελίζρπζεο ή ηελ νκάδα 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην ζηξαηό», ή σο «ην πλεύκα» θαη ην «ζώκα» ηεο 

βηβιηνζήθεο. Από ηελ άιιε, ραξαθηεξίζηεθαλ σο «κε επαγγεικαηίεο», «θαθνί 

δεκόζηνη ππάιιεινη» θαη «όρη ηθαλνύο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο ηνπ ηδξύκαηνο», 

«ρσξίο ηδέεο» θαη «ζπληεξεηηθνί». Πην ζεηηθέο απόςεηο εμέθξαζαλ νη πιεξνθνξηθνί 

δηόηη αληηιακβάλνληαη ην ζύγρξνλν ξόιν ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζε έλα «ηερλνινγηθό 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο». Απόςεηο όπσο νη βηβιηνζεθνλόκνη είλαη «ην Α θαη ην Ω ηεο 



βηβιηνζήθεο», «είλαη ζα κεραλή απηνθηλήηνπ», «ελεξγεηηθνί», «έρνπλ θίλεηξα» θαη 

είλαη «εθεπξεηηθνί» απνδίδνπλ ηηο απόςεηο ησλ αθαδεκατθώλ πνπ έρνπλ ζηελή ζρέζε 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απόςεηο: 

«Δίλαη ε δύλακε πνπ άιιαμε ηε βηβιηνζήθε έσο ηώξα. Δξγάδνληαη ζθιεξά θαη είλαη 

επθπείο. (αλαγλσξίδεη όκσο όηη) …νη πεξηζζόηεξνη αθαδεκατθνί δελ αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο. Ίζσο δηόηη είλαη πεξηζζόηεξν ηερλνθξάηεο από όηη ιόγηνη ή 

θηιόινγνη πνπ έρνπλ γεληθόηεξεο γλώζεηο… (αλαγλσξίδεη όκσο όηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο θηαίλε νη βηβιηνζεθνλόκνη δηόηη)… κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πηζηεύνπλ 

όηη γλσξίδνπλ ηα πάληα επεηδή παξαθνινύζεζαλ κεξηθά ζεκηλάξηα. Πηζηεύνπλ όηη 

πξέπεη νη αθαδεκατθνί λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληε σο ίζν πξνο ίζν. Έρσ λα ηνπο πσ όηη 

αλ ζέινπλ λα είλαη ίζνη ζπλεξγάηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία… ρξεηάδεηαη 

πξνζπάζεηα, απηαπάξλεζε, ζθιεξή δνπιεηά, θαιή εθπαίδεπζε, … δεμηόηεηεο, λα 

είλαη θηιηθνί (θαη όρη απνκαθξπζκέλνη θαη απνθνκκέλνη) θαη επγεληθνί κε θαιέο 

επηθνηλσληαθέο αξεηέο… (λα παίξλνπλ ξίζθα θαη λα βιέπνπλ κπξνζηά) …θαη λα κελ 

θξύβνληαη πίζσ από ηα βηβιία…» Α5. 

 

«Δίλαη κέξνο ηεο θνηλόηεηαο καο… έρνπλ θαζηεξσζεί ζην ίδξπκα (σο επηζηήκνλεο 

θαη ζεκαληηθό γξαλάδη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο… έδεημαλ ζηνπο αθαδεκατθνύο 

όηη είλαη επηζηήκνλεο – επαγγεικαηίεο θαη όρη εξγάηεο, … πηζηεύσ όηη νη 

βηβιηνζεθνλόκνη είλαη «σο ηελ νκάδα ελίζρπζεο ή ηελ νκάδα ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ ζην ζηξαηό». Παξόηη δελ παίξλνπλ κέξνο ζηε κάρε, ρσξίο ηε βνήζεηα θαη 

ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηνπο ζηξαηηώηεο [θνηηεηέο] θαη ζηνπο δηνηθεηέο [αθαδεκατθό 

πξνζσπηθό] δε ζα επηδνύζαλ ή ζα θέξδηδαλ ηνλ πόιεκν. Παξέρνπλ πνιύηηκεο, 

ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο, ζηεξίδνπλ ηελ θνηλόηεηα ζηελ έξεπλα, παξέρνπλ 

πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πιηθό, (αλαπηύζζνπλ θαηλνηόκεο 

ππεξεζίεο πνπ πνιινί από εκάο δελ είρακε θαληαζηεί) …θαη εθπαηδεύνπλ ηνπο 

θνηηεηέο» Α2. 

«Δίλαη ην Α θαη ην Ω ηεο βηβιηνζήθεο… έρνπλ θαιή εθπαίδεπζε, έρνπλ κνλαδηθή 

γλώζε ζε ηνκείο πνπ πνιινί από εκάο δε γλσξίδνπκε ηίπνηα, … (αιιά αλαγλσξίδεη 

όηη) νη βηβιηνζεθνλόκνη εξγάδνληαη θάησ από ζπλζήθεο πίεζεο δηόηη έρνπλ πνιιέο 

επζύλεο… δπζηπρώο είλαη άδηθν πνπ πνιινί ζπλάδειθνη δελ αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο θαη ηε δνπιεηά ηνπο, ίζσο δηόηη δελ ηελ θαηαιαβαίλνπλ» CS1. 

«Οη βηβιηνζεθνλόκνη θαιύπηνπλ πεξηζζόηεξν από ην 90% ησλ αλαγθώλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο… “ρσξίο ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο νη αθαδεκατθνί είλαη 

απηνθίλεηα ρσξίο κεραλή, … (εθθξάδεη ηελ αγσλία ηνπ όηη) πνιινί βηβιηνζεθνλόκνη 

δε γλσξίδνπλ θαη αληηιακβάλνληαη όηη αξθεηνί αθαδεκατθνί ζηεξίδνληαη ζηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο θαη ζεσξνύλ ζεκαληηθή ηε δνπιεία πνπ θάλνπλ… ππάξρνπλ 

θάπνηνη πνπ εθθξάδνπλ αξλεηηθέο απόςεηο γηα ην ξόιν ηνπο αιιά νη πεξηζζόηεξνη 

ηνπο ζεσξνύκε ζαλ ηε κεραλή θαη ην απηνθίλεην καδί πνπ θηλνύλ ην ίδξπκα καο» 

CS2. 

 

Η επίδπαζη ηυν Ηλεκηπονικών Πηγών Πληποθόπηζηρ και ηηρ Νέαρ 

Τεσνολογίαρ ζηοςρ Βιβλιοθηκονόμοςρ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλαγλώξηζαλ όηη νη εμειίμεηο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζην πεξηβάιινλ κηαο βηβιηνζήθεο βνήζεζαλ ηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο ζην λα αιιάμνπλ ην ξόιν ηνπο, λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, λα 

πςώζνπλ θσλή θαη λα αλαπηύμνπλ απόςεηο θαη ηδέεο, λα θηίζνπλ λέεο θαξηέξεο, λα 



ελδπλακώζνπλ ην πξνθίι ηνπο θαη λα αιιάμνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

νπνίσλ ήηαλ απνδέθηεο γηα πνιιά ρξόληα.  

«Η ηερλνινγία θαη νη ειεθηξνληθέο πεγέο θαζηέξσζαλ ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο σο 

επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθόξεζεο… έλα ξόιν πνπ γηα ρξόληα ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα 

πίζηεπε όηη αλήθεη ζηνπο πιεξνθνξηθνύο,… νη βηβιηνζεθνλόκνη θαηάθεξαλ λα ην 

αιιάμνπλ απηό, ηηο απόςεηο καο… ηα πηζηεύσ καο… (αθόκα θαη ζήκεξα πηζηεύσ όηη 

ππάξρνπλ πνιινί ζην επάγγεικα ζαο πνπ δελ έρνπλ γεληθέο γλώζεηο), δελ έρνπλ 

δεμηόηεηεο, δελ έρνπλ νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε… αιιά ε ηερλνινγία ζαο έδσζε ηε 

δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε πνιιά θαη λα απνδείμεηε όηη έρεηε ηθαλόηεηεο, ηαιέλην, 

(πείζκα γηα λα πεηύρεηε, δηάξθεηα θάηη πνπ δελ πίζηεπα όηη ζα είραηε πξηλ κεξηθά 

ρξόληα, θαη πίζηε ζε αξρέο γύξσ από ηελ εθπαίδεπζε πνπ αξθεηνί ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

ρώξν έρνπλ μεράζεη. Πάλσ απ’ όια, όκσο, αθόκα έρεηε ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο πξώηε πξνηεξαηόηεηα –θάηη πνπ μερλάκε εκείο- …αιιά 

κεηνλεθηείηε ζηελ έξεπλα, ζηηο δηνηθεηηθέο δεμηόηεηεο, ζηηο δεκόζηεο ζρέζεηο θαη 

ζηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζαο)» Α8. 

Κάπνηνη πηζηεύνπλ όηη νη βηβιηνζεθνλόκνη έρνπλ κπξνζηά ηνπο κεγάιεο πξνθιήζεηο 

όπσο λα «δηαδξακαηίζνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε», «λα παίμνπλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», «λα δηεθδηθήζνπλ κεξίδην από ηελ εξεπλεηηθή 

πίηα ηνπ ηδξύκαηνο» θαη λα «θαζηεξσζνύλ σο δηαρεηξηζηέο γλώζεο ζε κηα επνρή όπνπ 

ε γλώζε είλαη δύλακε». Δπίζεο πηζηεύνπλ όηη νη αξλεηηθνί ραξαθηεξηζκνί 

«απνζεθάξηνη», «δηαρεηξηζηέο ζθόλεο», «ππάιιεινη ρσξίο εμεηδίθεπζε», «κε 

πεξηνξηζκέλα πξνζόληα» θαη «όξακα», θ.ιπ., παξόηη αθόκα ππάξρνπλ ζε έλα κηθξό 

πνζνζηό κεηαμύ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αλάπηπμε 

λέσλ ππεξεζηώλ αιιάδνπλ δξαζηηθά απηέο ηηο απόςεηο πξνο ην θαιύηεξν. 

 

Σςμπεπάζμαηα 

Η παξνύζα έξεπλα κειέηεζε επίζεο κηα ζεηξά από ζέκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα 

παξνπζηαζηνύλ ζε απηό ην ζύληνκν άξζξν, όπσο ηηο απόςεηο ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθώλ Πεγώλ Πιεξνθόξεζεο θαη 

ηεο Νέαο Σερλνινγίαο ζηηο Βηβιηνζήθεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην κέιινλ ησλ 

Βηβιηνζεθνλόκσλ θαη ησλ βηβιηνζεθώλ. 

ηε ζύληνκε απηή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο καο δίλεηαη 

ζπλνιηθά κηα εηθόλα, ηνπ πσο νη αθαδεκατθή θνηλόηεηα αληηιακβάλεηαη ην ξόιν ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ. Παξόηη εθθξαζηήθαλ, αξθεηέο θνξέο, 

αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη γλώκεο γηα ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο, ζε 

γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ 

ηδξύκαηόο ηνπο θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζε απηή. Όινη αλαγλσξίδνπλ όηη ηα 

ζηεξεόηππα θαη ηα θαηάινηπα παιηόηεξσλ ρξόλσλ αξρίδνπλ λα εγθαηαιείπνληαη θαη 

πξνζπαζνύλ λα αλνίμνπλ δηαύινπο επηθνηλσλίαο κε ηε βηβιηνζήθε θαη λα εληζρύζνπλ 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο. Δπίζεο, θαηά γεληθή νκνινγία νη 

βηβιηνζήθεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθζπγρξνληζηεί, παξέρνπλ λέεο θαηλνηόκεο 

ππεξεζίεο θαη πξνζπαζνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

βηβιηνζεθνλόκνη κε ηε ζεηξά ηνπο, κε ζθιεξή δνπιεία θαη ζε πείζκα θάπνησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, αιιάδνπλ ην πξνθίι ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο επηζηήκνλεο ηεο 

πιεξνθόξεζεο θαη δηεθδηθνύλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αξκόδεη ζην ίδξπκα ηνπο. Δπίζεο ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα ζηα όξγαλα ηνπ ηδξύκαηνο, ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ έξεπλα. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ζρόιηα, νη ζθέςεηο θαη νη θξίζεηο ησλ αθαδεκατθώλ 

είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζθύςνπκε γηα λα δνύκε ηη ζθέπηνληαη γηα 



καο  ηα κέιε ηεο θνηλόηεηάο καο, ηε βηβιηνζήθε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπκε 

αλαπηύμεη κε ζθνπό λα βειηησζνύκε θαη λα κπνξέζνπκε λα πεηύρνπκε ηα βέιηηζηα 

ζηα αθαδεκατθά ηδξύκαηα. Οη ζεηηθέο εμειίμεηο ζην ρώξν καο δε ζεκαίλνπλ θαη’ 

αλάγθε θαη απνδνρή από ηνπο θνξείο πνπ ζπλεξγαδόκαζηε, θαη απηό επηζεκάλζεθε 

πνιιέο θνξέο από ηνπο αθαδεκατθνύο, αιιά ζεκαίλεη εγξήγνξζε θαη ζπλερή 

πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά καο. 
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