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Γνκή ηεο εηζήγεζεο

• Web 2.0

• Βηβιηνζήθε 2.0

• Οκάδα GreekLIS

• Σθνπόο ηεο έξεπλαο

• Μεζνδνινγία

• Απνηειέζκαηα έξεπλαο

• Σπκπεξάζκαηα 

• Πξνηάζεηο



Web 2.0

Τν Web 2.0 είλαη ε εμειηγκέλε έθδνζε ηνπ αξρηθνύ Web (Web 1.0),

ε λέα γεληά ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ

απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη ζηελ νπνία

πξσηαγσληζηηθό ξόιν έρνπλ ηα ηζηνιόγηα, ηα RSS Feeds, ηα tags,

ηα wikis, νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζειηδνζήκαλζεο (social

bookmarking services) θιπ., νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη ζην εκπινπηηζκό ησλ

λέσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη λα έρνπλ πιήξε έιεγρν ησλ

πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ



Web 2.0 - Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά

• Σπκκεηνρή (Participation)

• Γηακνηξαζκόο (Sharing)

• Χξεζηηθόηεηα (Usability)

• Απνηειείηαη από ελόηεηεο (Modularity)

• Έιεγρνο από ηνπο ρξήζηεο (User control)

• Δπηθνηλσλία θαη δηεπθόιπλζε δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ

(communication - communities)

• Χακειό έσο αλύπαξθην θόζηνο (Low cost) 

• Αλνηρηή πξόζβαζε (Free access) 

• Απνθέληξσζε (Decentralization) 



Βηβιηνζήθε 2.0 (1/2)

‘Έλα κνληέιν γηα ππεξεζίεο βηβιηνζεθώλ πνπ ελζαξξύλεη ηε
ζπλερή θαη ζθόπηκε αιιαγή, πξνζθαιώληαο ηνπο ρξήζηεο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ηωλ θπζηθώλ αιιά θαη
εηθνληθώλ ππεξεζηώλ πνπ επηζπκνύλ, ππνζηεξηδόκελε από ηε
ζπλερηδόκελε αμηνιόγεζε ηωλ ππεξεζηώλ. Επίζεο, πξνζπαζεί
λα πξνζεγγίζεη λένπο ρξήζηεο θαη λα εμππεξεηήζεη θαιύηεξα
ηνπο ππάξρνληεο κέζα από βειηηωκέλεο θαη θαηεπζπλόκελεο
πξνο ηνλ ρξήζηε πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο. Κάζε θνκκάηη
από κόλν ηνπ απνηειεί έλα αθόκε βήκα πξνο βειηηωκέλεο
ππεξεζίεο. Μόλν όκωο κέζα από ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή
όιωλ ηωλ παξαπάλω κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζηε Βηβιηνζήθε
2.0.’

(Casey and Savastinuk, 2006, p.40)



Βηβιηνζήθε 2.0 (2/2)

Τα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Βηβιηνζήθεο 2.0 είλαη: 

• Η ρξεζηκνπνίεζε πνιπκέζσλ

• Δζηηάδεη ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε

• Δίλαη πινύζηα ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

• Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή 

ηεο βηβιηνζήθεο (Maness, 2006) 



GreekLIS

Σθνπόο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο GreekLIS 

(http://greeklis/org) είλαη:

• ε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ησλ 

εμειίμεσλ 

• ε δηάδνζε θαη ελεκέξσζε ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ 

θαηλνηνκηώλ θαη

• ε επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε.

http://greeklis/org


Σθνπόο ηεο έξεπλαο

Η Δξεπλεηηθή Οκάδα GreekLIS δηεμήγαγε έξεπλα ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2008 έρνληαο σο ζηόρν: 

• ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ρξεζηηθόηεηαο ησλ 

εξγαιείσλ Web 2.0,

• ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ επηπέδνπ 

εμνηθείσζεο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ κε ηα ελ ιόγσ εξγαιεία 

θαη 

• ηελ παξαθνινύζεζε ησλ απόςεσλ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0. 



Μεζνδνινγία (1/4)

Τν online εξσηεκαηνιόγην ζεσξήζεθε ε θαηαιιειόηεξε 

κέζνδνο έξεπλαο, δηόηη:

• θάιπςε εύθνια ην target group 

• είλαη δσξεάλ 

• πεηπραίλεηαη ε άκεζε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ



Μεζνδνινγία (2/4)

Δπηιέρζεθε ε ρξήζε ηνπ δσξεάλ πξνγξάκκαηνο Survey

Gizmo κε θξηηήξηα επηινγήο:

ηνλ εύθνιν ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ,

ηελ εύθνιε ζπκπιήξσζή ηνπ,

ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθή γιώζζαο,

ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλνηρηώλ θαη θιεηζηώλ

εξσηήζεσλ,

ηελ απνζήθεπζε απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ απαληήζεσλ,

ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο



Μεζνδνινγία (3/4)

Τν εξωηεκαηνιόγην πεξηείρε:

 46 εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη αλνηρηνύ ηύπνπ 

δηαξζξσκέλεο ζε ελόηεηεο  

θαη αλαξηήζεθε:

 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο 

GreekLIS (http://greeklis.org),  

 ζε άιιεο επίζεκεο βηβιηνζεθνλνκηθέο ηζηνζειίδεο,

 ζε ηζηνιόγηα ζπλαδέιθσλ θαη

 κέζσ ελεκεξσηηθώλ e-mails

http://greeklis.org/


Χξνληθή δηάξθεηα:

• 12 Μαξηίνπ 2008 έσο 28 Μαξηίνπ 2008 

Γηα ηελ αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ ρξεζηκνπνηήζεθε:

• ην Data Analysis ToolPack ηνπ Excel (MS Office)

• δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθόπεζεο

Μεζνδνινγία (4/4)



Απνηειέζκαηα έξεπλαο

Σην online εξωηεκαηνιόγην ιάβακε:

• 116 απαληήζεηο 

• από 83 Έιιελεο βηβιηνζεθνλόκνπο

• από 33 Κύπξηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο

• 90 γπλαίθεο 

• 26 άληξεο 



Web 2.0 (1/2)

Έτεηε αθούζεη ηολ όρο Web 2.0;

Ότη

34%

Ναη

66%



Web 2.0 (2/2)



Κνηλωληθά Γίθηπα (Social Networking) (1/2)

Ποηοη ήηαλ οη ιόγοη ποσ ζας οδήγεζαλ λα εγγραθείηε ζε θάποηα σπερεζία 

θοηλωληθού δηθηύοσ; 

Από θίιοσς

37%

/Δελ γλωρίδω

Δελ απαληώ

5%

Ελεκέρωζε

1%
Αληαιιαγή

13%  Γηα προζωπηθούς

ιόγοσς

3%

Νεες Γλωρηκίες

2%

 Επηθοηλωλία κε

 θίιοσς

29%

Δηαζθέδαζε

10%



Κνηλωληθά Γίθηπα (Social Networking) (2/2)

Σε ποηο βαζκό πηζηεύεηε όηη ζας έτεη βοεζήζεη, επαγγεικαηηθά, ασηή ε 

δραζηερηόηεηα; 
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Κνηλωληθνί Σειηδνδείθηεο (Social Bookmarkers)

Χρεζηκοποηείηε γηα ηελ οργάλωζε ηωλ ειεθηρoληθώλ ζας πεγώλ ηοσς 

«Κοηλωληθούς Σειηδοδείθηες»; 

Ότη

91%

Ναη

9%



Ιζηνιόγηα (Blogs) (1/2)

Γηα  ποηολ ιόγο δηαβάδεηε ηζηοιόγηα;

Γηα λα γλωρίζεηε 

άιιοσς αλζρώποσς

0%

Δελ δηαβάδω 

ηζηοιόγηα                                          

11%
Άιιο 

5%

Γηα επαγγεικαηηθούς 

ιόγοσς

13%

Γηα ελεκέρωζε

44%

Αλαδήηεζε 

πιεροθορηώλ

27%



Ιζηνιόγηα (Blogs) (2/2)

 Πηζηεύεηε όηη οη βηβιηοζήθες ζα πρέπεη λα δεκηοσργήζοσλ ηζηοιόγηα;

Ότη

7%

Ναη

75%

Δελ γλωρίδω/Δελ 

απαληώ

18%



RSS Feeds

Με ποηο ηρόπο ελεκερώλεζηε γηα ηο θαηλούργηο περηετόκελο ποσ 

δεκοζηεύεηαη ζηης ηζηοζειίδες ποσ ζας ελδηαθέροσλ; 

Άιιο

1%
RSS Reader 

16%

Newsletter ή 

εηδοποίεζε ζηο 

email κοσ  
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4%



Παηρλίδηα ζην web (Games) (1/2)

Πως θρίλεηε ηε τρήζε ηέηοηωλ παητληδηώλ από ηοσς τρήζηες ζηο τώρο 

κηας βηβιηοζήθες; 

Δελ γλωρίδω/Δελ 

απαληώ

2%

Θεηηθή

36%

Αρλεηηθή

23%

Αδηάθορε

28%

Άιιο

11%



Πηζηεύεηε όηη νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα παξέρνπλ 

πξόζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πιηθό; 

• Πεξηνξηζκνί σο πξνο ην είδνο βηβιηνζήθεο,

• Πεξηνξηζκνί σο πξνο ην είδνο ησλ παηρληδηώλ θαη

• Πξνβιεκαηηζκόο σο πξνο ηνπο ζθνπνύο θαη 

ζηόρνπο ησλ βηβιηνζεθώλ

Παηρλίδηα ζην web (Games) (2/2)



Wikis

Εζείς προζωπηθά τρεζηκοποηείηε ηαθηηθά θάποηο wiki;

Ότη

46%

Ναη

38%

Δελ γλωρίδω/Δελ 

απαληώ

16%



Σπκπεξάζκαηα

• Νέα επνρή ηερλνινγηθήο λννηξνπίαο,

• Πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο,

• Μεηάβαζε ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε λέα επνρή 

θαη

• Πξνζαξκνγή ησλ Web 2.0 εθαξκνγώλ ζηηο ήδε 

παξερόκελεο ππεξεζίεο.



Πξνηάζεηο (1/2)

• Γηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε, 

• Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη δηνξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ,

• Πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ 

γηα ελεκέξσζε 

θαη

• Δπειημία ησλ δηνηθήζεσλ ησλ βηβιηνζεθώλ.



Πξνηάζεηο (2/2)

• Αλάπηπμε ρξεζηνθεληξηθώλ ππεξεζηώλ,

• Γεκηνπξγία λέσλ βειηησκέλσλ ππεξεζηώλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη

• Αλαδηακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ 

ζηηο ζρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο.



Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

Τα Μέιε ηεο Οκάδαο GreekLIS

(http://greeklis.org)


