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«…Έηζη είλαη αλ έηζη λνκίδεηε…:Αμηνιόγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ 

Πιεξνθόξεζεο ηνπ Χαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ» 
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Πεξίιεςε 

Η ζρέζε κεηαμύ βηβιηνζεθνλόκνπ θαη ρξήζηε είλαη ζύλζεηε 

θαζώο επεξεάδεηαη από κηα ζεηξά παξαγόλησλ. Οη 

βηβιηνζεθνλόκνη ζήκεξα, ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλώλ 

θαζεθόλησλ ηνπο δελ έρνπλ κόλν ηελ επζύλε λα παξέρνπλ 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο, αιιά κέζα ζην ξόιν ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο. 

Μεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ απηόο ν ζηόρνο ήηαλ απιόο, όκσο ζηε 

ζεκεξηλή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο απνηειεί κηα ζύλζεηε 

πξόθιεζε.  

Σηελ απνζηνιή ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο 

(ΒΚΠ) ηνπ Φαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ πεξηιακβάλεηαη ε 

ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξύλεηαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ έληππσλ θαη 

ειεθηξνληθώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο κε ζηόρν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ κάζεζεο. Η αμηνιόγεζε ησλ 

ζεκηλαξίσλ απνηειεί αθεηεξία γηα ηε κεζνδηθή αλαδήηεζε ησλ 

λέσλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε κεξηθή ή νιηθή 

απνδνρή ηνπο από ηνλ ηειηθό ρξήζηε. Ο ηξόπνο πξνζέγγηζεο 

θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απνηεινύλ ζηνηρεία 

πνιύηηκα γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ηε δηακόξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ ρξεζηώλ κηαο ζύγρξνλεο 

Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο. 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008. Οη 

πξνηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ, σο πξνο ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ 

ζεκηλαξίσλ, νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε νξζώλ πξαθηηθώλ θαη 

ζπλάκα απνηεινύλ εξγαιείν ζρεδηαζκνύ ηεο κειινληηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΚΠ ζηελ εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, εθπαίδεπζε ρξεζηώλ, 

αμηνιόγεζε εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ, αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, κειέηε πεξίπησζεο 
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Summary in English 

The relationship between librarians and users is a complex one 

which is influenced by a range of factors. Most librarians 

nowadays accept that they have the responsibility not only to 

provide quality information services but also to educate library 

users with respect to the effective use of library services. Some 

decades ago this task was simple, in today’s information 

overloaded society though, it is a demanding and complex 

challenge. 

The mission of Library and Information Centre (LIC) of 

Harokopio University includes the ongoing education of users 

in order to encourage the most optimal exploitation of printed 

and electronic sources, aiming at the service of learning needs. 

The following evaluation constitutes a starting point for the 

methodological search of new tendencies that are created by 

partial or total acceptance by the final user. The way of 

approach and the right exploitation of data constitute precious 

elements for the determination and configuration of users’ 

educational policy in a modern Academic Library.  

This report describes the process that was followed, presenting 

the results of users’ education evaluation for the first year 

students, which took place at academic year 2007-2008. 

Students’ feedback on the seminars will lead to the growth of 

equitable practices and at the same time will be a tool to the 

future strategy of LIC to the development of educational 

programs.  

Key-words: Academic Libraries, User Education, user 

education assessment, educational programmes evaluation, 

case study 
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1. Δηζαγσγή 

Οη ξαγδαίνη ξπζκνί ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ε πιεζώξα λέσλ δπλαηνηήησλ 

απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο, νη λέεο κέζνδνη δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

πιηθνύ πνπ άξρηζαλ πιένλ ζπζηεκαηηθά λα πηνζεηνύληαη ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ 

απνηεινύλ αθεηεξία γηα ηε κεζνδηθή αλαδήηεζε ησλ λέσλ ηάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηε κεξηθή ή νιηθή απνδνρή ηνπο από ηνλ ηειηθό ρξήζηε. Ο 

θαηάιιεινο ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απνηεινύλ 

ζηνηρεία πνιύηηκα γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ηε δηακόξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ρξεζηώλ κηαο ζύγρξνλεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο.  

 

Σην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

λένπο ρξήζηεο, ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο 

ηνπ Φαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΒΚΠ), αληαπνθξηλόκελν πιήξσο ζηα λέα 

δεδνκέλα ζην ρώξν δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

γηα ηνπο πξσηνεηείο πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ αθαδεκατθνύ 

έηνπο 2007-2008 πνπ αθνξνύζαλ ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ θαη πεγώλ 

πιεξνθόξεζεο πνπ δηαζέηεη ζην θνηλό. Ππξήλαο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο δνκήο ησλ 

ζεκηλαξίσλ ππήξμε ε κεηάδνζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα 

θαζηζηνύλ ηνπο ρξήζηεο ηθαλνύο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο, 

λα εληνπίζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

πιεξνθνξία.  

Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ελλέα ζεκηλάξηα, κε πιήξε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, από έκπεηξν βηβιηνζεθνλόκν ηα νπνία δηήξθεζαλ από ηελ 

1/11/2007 έσο ηηο 22/11/2007. Η ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο έγηλε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη 

αλαθνηλώζεσλ ζηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ ηκεκάησλ. Σε απηά 

ζπκκεηείραλ ππνρξεσηηθά
1
 πξσηνεηείο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, κεηά από έγθξηζε 

ηνπ πξπηαληθνύ ζπκβνπιίνπ ζην αίηεκα ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηνλ ππνρξεσηηθό 

ραξαθηήξα απηώλ. Τα ζεκηλάξηα παξαθνινύζεζαλ ζπλνιηθά 192 (70,6%) θνηηεηέο 

επί ζπλόινπ 272 πξσηνεηώλ. Η παξνπζίαζή ηνπο ζηεξίρζεθε ζην ζπλδπαζκό ησλ 

κνξθώλ «Παξνπζίαζε» θαη «Γηάιεμε» ζύκθσλα κε ηηο κεζόδνπο
2

 πνπ έρεη 

θαηαγξάςεη ε Μνξειέιε-Καθνύξε (1998). Δηδηθόηεξα, θάζε ζεκηλάξην πεξηιάκβαλε 

δύν δηαθξηηά κέξε: Σην πξώην γηλόηαλ παξνπζίαζε ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ θαη ηνπ 

ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαζώο θαη ησλ  θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Σην δεύηεξν κέξνο αλαιύνληαλ νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, νη 

πεγέο πιεξνθνξηώλ θαη νη ζηξαηεγηθέο έξεπλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, 

νη θνηηεηέο κπνξνύζαλ ειεύζεξα λα δηαθόπηνπλ ηνλ νκηιεηή θαη λα ζέηνπλ 

                                                
1
 Η κηθξή ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα ζεκηλάξηα ηνπ πξνεγνύκελνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2006 

– 2007 νδήγεζαλ ηε δηνίθεζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ απόθαζε λα θαζηεξώζεη ηνλ ππνρξεσηηθό ηνπο 

ραξαθηήξα. Δηδηθόηεξα, ην πεξαζκέλν έηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 27 ζεκηλάξηα γηα όινπο ηνπο 

πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ζηα 

νπνία ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά κόλν 125 άηνκα. 

2 Η Μνξειέιε-Καθνύξε (1998) θαηαγξάθεη ηηο εμήο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλα πξόγξακκα 
βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο:1)Παξνπζίαζε 2)Γηάιεμε 3)Δηδηθό κάζεκα 4)Δθπαίδεπζε πνπ ζρεηίδεηαη 

θαη αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 5)Δθπαίδεπζε ελζσκαησκέλε ζε κάζεκα. 
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δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Σην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ δόζεθε ζηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο
3
. 

Η ΒΚΠ ζηνρεύνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηα επόκελα 

ρξόληα θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ έθξηλε 

ζθόπηκε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

δηαλέκνληαο ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο.  

 

Σηε ζπλέρεηα, αθνύ πέξαζε έλαο κήλαο, ρξνληθό δηάζηεκα απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ 

νη θνηηεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζαλ, ε ΒΚΠ 

πξνρώξεζε ζηε ζύληαμε θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

εζηηάδνληαο ζηνλ εληνπηζκό θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ελδερόκελσλ πξνβιεκάησλ ή 

αδπλακηώλ δηακνξθώλνληαο λέα κνληέια εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ ζηελ αξρή θάζε 

αθαδεκατθνύ έηνπο, κε απώηεξν ζηόρν ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηώλ θαη ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη ε βηβιηνζήθε. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ επηρεηξείηαη: 

1) Η θαηαγξαθή ησλ γεληθόηεξσλ πιεξνθνξηαθώλ γλώζεσλ ησλ ρξεζηώλ. 

2) Ο θαζνξηζκόο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηε κεγαιύηεξε 

πξνηίκεζε. 

3) Ο εληνπηζκόο ησλ δπλεηηθώλ επηζπκηώλ ησλ ρξεζηώλ σο πξνο ην ζρεδηαζκό 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

4) Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηε 

ζεκαηνινγία, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ, 

θάλνληαο παξάιιεια ειεύζεξα ηα δηθά ηνπο ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη 

πξνηάζεηο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε νξγάλσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο εμεηάζηεθαλ 

πιεξνθνξίεο γηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνληαη ζε Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο απηά πξνβάιινληαη κέζα από 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη κειεηήζεθε ζρεηηθή αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαη 

ηηο κεζόδνπο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ.  

2. Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ  

Πνιινί ρξήζηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο δπλαηόηεηεο 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ζύγρξνλε βηβιηνζήθε. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε 

κε εμνηθείσζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ή ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζώο θαη ζε κε 

παξαδνρή ηεο άγλνηάο ηνπο. Απηνί νη ιόγνη δεκηνύξγεζαλ ηελ θίλεζε γηα εθπαίδεπζε 

βηβιηνζήθεο (library instruction)
4
 , ε νπνία ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηώλ βηβιηνζήθεο.  
 

Η παξνπζία ηεο βηβιηνζήθεο κέζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό εληζρύεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλεηζθέξεη ζηε κάζεζε. 

                                                
3 Από ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008 ε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην ζεκηλάξην ηεο βηβιηνζήθεο είλαη 

πξναπαηηνύκελν δηθαηνινγεηηθό πξνθεηκέλνπ έλαο θνηηεηήο λα θάλεη αίηεζε γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα Erasmus 
4 http://www.libraryinstruction.com/instruction.html [Πξόζβαζε 14/2/2008] 

http://www.libraryinstruction.com/instruction.html
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Δπηπιένλ όκσο ε βηβιηνζήθε πξέπεη λα εθπαηδεύζεη ην θνηλό πώο λα καζαίλεη (learn 

how to learn) θαη έρεη ηνπο ηξόπνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζεη. Οη 

ειεθηξνληθέο πεγέο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί, νη ρξήζηεο ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε ζηελ 

πινήγεζε γηα αθξίβεηα, απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ, 

ακεζόηεηα ζηε ζπλάθεηα αλαδεηήζεσλ θαη παξαπνκπώλ (Αξάρσβα, 2006). Αξθεηέο 

Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνύ, εδώ θαη δύν δεθαεηίεο, έρνπλ ήδε θξίλεη 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα παξέρνπλ επίζεκε εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο-κέιε ηνπο. 

Παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο ζηε Βξεηαλία, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηε 

Σθαλδηλαβία θαη ζηελ Απζηξαιία (Rashid, 1997 ; Clougherty e.a.,1998 ; Sun & 

Rader, 1999 ; Ti Yu, 2003) μεθίλεζαλ θηιόδνμα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ, 

ιόγσ ηεο έθξεμεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ιόγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίλνπλ ηα 

παλεπηζηήκηα απηά ζηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ζηελ απηνλνκία ηνπ ρξήζηε 

(Παληνύιε & Νημαξιίδνπ, 2002). Σηηο ρώξεο απηέο νη βηβιηνζήθεο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ κέζα από ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ 

εληνπηζκνύ, νξγάλσζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

Η βηβιηνγξαθηθή εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ 

θαη πξαθηηθώλ αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζε θάπνην κάζεκα θαη δηεμάγνληαη από βηβιηνζεθνλόκνπο ηνπ 

εθάζηνηε παλεπηζηεκίνπ (Μνξειέιε-Καθνύξε, ό.π.). Σηελ Διιάδα, ε αλάγθε γηα 

αλάπηπμε ζεκηλαξίσλ ρξεζηώλ αλαδεηθλύεηαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Μεηά ηελ ελίζρπζε 

ησλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ από ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ πνπ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ζπιινγώλ ηνπο 

κε πιηθό ζε πνηθίιεο κνξθέο θαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πξόζβαζεο, νη 

πεξηζζόηεξεο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηξάθεθαλ ζηελ εθαξκνγή ηέηνησλ 

ζεκηλαξίσλ. Έηζη, νξγαλώλνληαη από ηηο βηβιηνζήθεο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

ρξεζηώλ
5
 (Ξελίδνπ-Γέξβνπ 2001, Παληνύιε & Νημαξιίδνπ, ό.π.) πνπ ζθνπό έρνπλ λα 

κεηαδώζνπλ ζηνπο ρξήζηεο όιεο εθείλεο ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, ώζηε λα είλαη ζε 

ζέζε «λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο, λα εληνπίζνπλ, λα 

αμηνινγήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πιεξνθόξεζε» (Sonntag 

& Ohr, 1996). Σπκπεξαζκαηηθά, νη ηξεηο θύξηνη ζηόρνη ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ 

είλαη: 

1. Δθπαίδεπζε κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πεγώλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο. 

2. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αλεμάξηεηε έξεπλα πιεξνθνξηώλ. 

3. Δλζάξξπλζε ζηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο από ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο (Wilson, 

1997). 

                                                
5http://library.aua.gr/ekpaideusi.html (Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην),  

 http://www.lib.duth.gr/(ΓεκνθξίηεηνΠαλεπηζηήκηνΘξάθεο),       

http://www.lib.auth.gr/site/gr/coursepacks/intro (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο) 
  http://www.lis.upatras.gr/Services/support_EL.php (Παλεπηζηήκην Παηξώλ) 

  http://www.lib.unipi.gr/kiosk/Menu_01_gr.html (Παλεπηζηήκην Πεηξαηά) 

  http://library.ucy.ac.cy/seminars/usereduc_gr.htm (Παλεπηζηήκην Κύπξνπ) 

  http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/iltr.asp (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) 

  http://www.lib.uoi.gr/services/sem_ekp.php  (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ) 

  http://www.panteion.gr/wps/portal (Πάληεην Παλεπηζηήκην) 

http://library.aua.gr/ekpaideusi.html
http://www.lib.duth.gr/
http://www.lib.auth.gr/site/gr/coursepacks/intro
http://www.lis.upatras.gr/Services/support_EL.php
http://www.lib.unipi.gr/kiosk/Menu_01_gr.html
http://library.ucy.ac.cy/seminars/usereduc_gr.htm
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/iltr.asp
http://www.lib.uoi.gr/services/sem_ekp.php
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Οη Henri & Hay (1994) ζε εξγαζία ηνπο ζην 60
ν
 ζπλέδξην ηεο IFLA ππνζηεξίδνπλ 

πσο ην 6
ν
 από ηα ζεκεία-εξσηήζεηο

6
 ηνπ South Australian Document Skills for 

Information Literacy, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ελόο ζεκηλαξίνπ 

εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ είλαη ε αμηνιόγεζε. 

3. Αμηνιόγεζε εκηλαξίσλ Δθπαίδεπζεο Χξεζηώλ  

Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα δηάθνξα παλεπηζηήκηα ζε ζρέζε 

κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ, σο πξνο ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, 

αμηνπνηνύληαη έηζη ώζηε λα ηξνπνπνηνύληαη ηα πξνγξάκκαηα απηά κε ζθνπό ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο από ηνπο θνηηεηέο δίλνληαο έκθαζε ζηελ εθκάζεζε, ζηελ 

απόθηεζε θξηηηθήο ζθέςεο θαη  ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ  πνπ ζπιιέγνπλ 

(Ren, 2000 ; Gutierrez & Wang 2001). 

Ο Stewart (1999) ζε εξγαζία ηνπ παξαζέηεη ηέζζεξα θίλεηξα γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο:  

1.  Δλεξγόο ζπκκεηνρή ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ πξνσζνύλ ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζηελ κάζεζε. 

2. Καζνξηζκόο θαη λα κεηξεζνύλ νη πιεξνθνξηαθέο ηθαλόηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηώλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε βηβιηνζήθε από καθξηά.   

3. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ δεηθηώλ απόδνζεο ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ 

θπβέξλεζε/ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο νξγαληζκνύο.   

4. Ιθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηδξύκαηνο. 

Σύκθσλα κε ηελ American Associstion for Higher Education (AAHE) ην ζεκαληηθό 

ζεκείν ζηελ αμηνιόγεζε δελ είλαη κόλν ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ, αιιά ε 

δηαδηθαζία πνπ μεθηλά κε ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη ππεύζπλνη, ε εκπινθή ηνπο 

ζηε ζπιινγή, ε επεμεξγαζία θαη ε εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (Astin & Banta, 1993).   

Γηα ην ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθό νη βηβιηνζήθεο λα δηακνξθώζνπλ θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπλερώλ αμηνινγήζεσλ εμεηάδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

απνζηνιή ηνπ ηδξύκαηνο θαη ηελ ηξέρνπζα έξεπλα ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία. Δίλαη 

ζεκαληηθό ζηνηρείν ηα απνηειέζκαηα λα εμαρζνύλ ζε νηθεία ησλ θνηηεηώλ νξνινγία 

θαη όρη ζηελ επαγγεικαηηθή γιώζζα ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ (Lindauer, 1998).   

 

 

 

 

                                                

6 Τα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη είλαη: 1)Defining: Τη πξαγκαηηθά ζέισ λα βξσ; 2)Locating: Πνύ κπνξώ 

λα βξσ ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνκαη; 3)Selecting: Πνηα πιεξνθνξία ρξεηάδνκαη πξαγκαηηθά; 

4)Organizing: Πώο ζα ρξεζηκνπνηήζσ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηελ πιεξνθνξία; 5)Presenting: Πώο 

ζα παξνπζηάζσ θαιύηεξα ηελ πιεξνθνξία; 6)Αμηνιόγεζε: Τη έκαζα από απηό; 
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4. Μεζνδνινγία έξεπλαο  

 

4.1. Σεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα έξεπλα 

Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνιιά άξζξα πεξηγξάθνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ (Bober e.a, 1995 ; Rashid,1997 ; Iannuzzi, 1999 ; Sun & 

Rader, 1999 ; Germain e.a, 2000 ; Ti Yu, 2003). Σε γεληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνύλ 

ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη επηθεληξώλνληαη ζηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ζην ξόιν ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ πνπ εθηειεί ηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ νδεγηώλ πνπ δίλνληαη. Σε κηθξόηεξν βαζκό θαηαγξάθνληαη 

ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 

ηε κέηξεζε αιιαγώλ ζηηο δεμηόηεηεο ησλ θνηηεηώλ θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ 

αλαπηύζζνπλ πξνο ηε βηβιηνζήθε, σο απνηέιεζκα ησλ ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο 

ρξεζηώλ (Colborn & Cordell, 1998). Παξόια απηά, ηα ζεκηλάξηα πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθά θαη αμηόπηζηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζύκθσλα κε 

βηβιηνζεθνλνκηθέο κεζόδνπο πνπ κεηξνύλ ηελ πξόνδν ησλ ρξεζηώλ ώζηε λα 

ελεκεξώλεηαη θαη λα ηξνπνπνηείηαη αλαιόγσο ην πεξηερόκελν ηεο εθπαίδεπζεο 

(Knight, 2002). 

Η Μνξειέιε-Καθνύξε, ό.π. αλαθέξεη ηελ αμηνιόγεζε ζαλ έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζην ζύλνιό ηνπ απαηηεί ζρεδηαζκό, εθαξκνγή 

θαη αμηνιόγεζε. Δμεηάδνληαο ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζεκεηώλεηαη  ζαλ 

κεηνλέθηεκα ηεο δηαδηθαζίαο ε έιιεηςε εξεπλώλ αμηνιόγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

(Ξελίδνπ-Γέξβνπ, ό.π ; Παληνύιε & Νημαξιίδνπ, ό.π.). 

Σηελ Διιάδα, όπσο δηαθαίλεηαη, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθόκε θάπνηα αλάινγε 

έξεπλα ζην ρώξν ησλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ θαη ε παξνύζα εξγαζία έρεη ζθνπό 

ηελ ελαζρόιεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαζώο θαη ηελ παξαθίλεζε γηα κηα ζεηξά 

κειινληηθώλ εξεπλώλ ζην ζέκα απηό, αθνύ απνηειεί πεπνίζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ ε 

αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλερνύο εθαξκνγήο κειεηώλ αμηνιόγεζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο  ρξεζηώλ.  
 

 

4.2. ηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο  
 

Η αξρηθή κνξθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ εηέζε ζε πηινηηθή δηαθίλεζε 

κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Βηβιηνζήθεο (ήηνη 6 άηνκα εθηόο ησλ 2 ζπγγξαθέσλ) 

θαζώο θαη ζε έλα ιέθηνξα ηνπ Ιδξύκαηνο κε εμεηδίθεπζε ζηε ζηαηηζηηθή επηζηήκε. 

Βαζηδόκελνη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο έγηλαλ αλαζεσξήζεηο θαη βειηηώζεηο πνπ 

νδήγεζαλ ζηε ηειηθή κνξθή ηνπ. Έηζη, ην εξσηεκαηνιόγην δηαηξείηαη ζε ηξεηο 

ελόηεηεο θαη πεξηιακβάλεη 17 εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 15 είλαη 

θιεηζηνύ ηύπνπ θαη 2 αλνηθηνύ. Σηελ πξώηε πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο 

ησλ εξσηεζέλησλ όπσο ε ειηθία, ην θύιν, ε ηδηόηεηα θαη ην παλεπηζηεκηαθό ηκήκα 

ζην νπνίν αλήθνπλ (εξ. 1-3). Η γλώζε απηώλ ησλ παξακέηξσλ βνεζάεη ζηε 

δηεξεύλεζε ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ δείγκαηνο. Σηελ δεύηεξε ελόηεηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

γεληθόηεξσλ γλώζεσλ ησλ ρξεζηώλ, σο πξνο ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ κέζα 

από ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε βηβιηνζήθε, θαζώο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

θαηαγξαθνύλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζε πξνεγνύκελε ζρεηηθή εκπεηξία θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο (εξ. 4-9).  
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Τν ηξίην κέξνο απνηειεί ην θύξην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά από εξσηήζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ εληνπηζκό ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ 

ζπγθεληξώλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ θαη ησλ δπλεηηθώλ επηζπκηώλ ηνπο, σο πξνο ην ζρεδηαζκό ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (εξ. 10-13). Παξάιιεια, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

ζεκεηώζνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηε 

ζεκαηνινγία, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ θάλνληαο 

παξάιιεια ειεύζεξα ηα δηθά ηνπο ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο (εξ. 14-17). 

 
Πίλ.1:Γνκή θαη πεξηερόκελν εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ηεο ΒΚΠ ηνπ ΧΠ  

ΔΝΟΣΗΣΑ Α’ 

Επ.1-3: Σηοισεία επυηώμενυν 
Φύιν 

Ιδηόηεηα 

Τκήκα 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β’ 

Επ.4-9: Εμπειπία ζηην αναζήηηζη πληποθοπιών 
Παξαθνινύζεζε αλάινγσλ ζεκηλαξίσλ ζην παξειζόλ 
Δκπεηξία ζηε ρξήζε Βηβιηνζεθώλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 

Δπηζθέςεηο ην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο πξηλ από ην ζεκηλάξην 

Δκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Internet γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 

Δπθνιία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ζην Internet 

Πξνεγνύκελε ρξήζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο  βηβιηνζήθεο 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ’ 

Επ.10-17: Σεμινάπιο 
Ιθαλνπνίεζε από ην ζεκηλάξην 

Θεκαηηθή ελόηεηα κεγαιύηεξνπ ελδηαθέξνληνο  (Web Opac, Heal Link, Πηπρηαθέο εξγαζίεο, Βάζεηο 

δεδνκέλσλ, Ηιεθηξνληθά πεξηνδηθά, Γηαδαλεηζκόο άξζξσλ, Πεγέο πιεξνθόξεζεο) 

Κάιπςε ησλ απνξηώλ από ηηο ελόηεηεο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηελ εξώηεζε 11  

Δλόηεηεο πνπ ζεσξείηαη όηη δε ζαο θάιπςαλ (αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε)  

Πξαγκαηνπνίεζε αλάινγσλ ζεκηλαξίσλ όιν ην αθαδεκατθό έηνο 

Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ  ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελόηεηεο 

Δπηινγή ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

Γηαλνκή ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο παξαθνινύζεζεο  

Τπρόλ κεηνλεθηήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ (Δμεδεηεκέλε νξνινγία, έιιεηςε πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο, ζύληνκε δηάξθεηα, έκθαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο, έιιεηςε κεηαδνηηθόηεηαο, ρώξνο 

δηεμαγσγήο) 

Καηαλόεζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ ζεκηλαξίνπ 

Βειηίσζε, κεηά ην ζεκηλάξην, ησλ γλώζεσλ σο πξνο ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ  

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζεκηλαξίσλ (αλνηθηνύ ηύπνπ) 

4.3. Σαπηόηεηα ηεο έξεπλαο  

Η ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ εβδνκάδα 17/12/2007  

έσο 22/12/2008. Ωο δείγκα επηιέρζεθαλ νη θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί) πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα ζεκηλάξηα. Η δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζή ηνπο 

έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ έπεηηα από ζρεηηθή 

άδεηα ησλ δηδαζθόλησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή παξνπζία 

ησλ θνηηεηώλ. Τα εξσηεκαηνιόγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά 192 (αξηζκόο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα ζεκηλάξηα) θαη από απηά επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα 109 

δειαδή πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 56,8%. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί (Πίλ.2) παξνπζηάδεη 

ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 

εξσηώκελνπ. Σπγθεληξσηηθά αλαθέξεηαη όηη ζηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 109 άηνκα, 79 γπλαίθεο θαη 30 άλδξεο εθ ησλ νπνίσλ νη 89 ήηαλ 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ πξνεξρόηαλ από ην ηκήκα ηεο 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο (πίλ.3). 
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Φύιν 79 γπλαίθεο (72%) θαη 30 άλδξεο (28%) 

Ιδηόηεηα  89 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο (82%), 20 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (18%) 

Πίλ.2 : Σαπηόηεηα έξεπλαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ ηεο ΒΚΠ ηνπ ΧΠ 
 

 

Σκήκα πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα Πνζνζηό % 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο 36 33 

Δπηζηήκεο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο 26 24 

Γεσγξαθίαο 23 22 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεκαηηθήο 23 21 

Σύλνιν 109 100 

Πίλ.3 πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλά ηκήκα 

 

4. 4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εξσηώκελσλ εμεηάδεηαη ην πξώην 

εξεπλεηηθό δεηνύκελν, ην νπνίν είρε ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ησλ γεληθόηεξσλ 

γλώζεσλ ησλ ρξεζηώλ. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ (87%) δελ είρε παξαθνινπζήζεη πξνεγνύκελα ζεκηλάξηα θαηά ην 

παξειζόλ, ελώ είρε πξαγκαηνπνηήζεη πξνεγνύκελεο επηζθέςεηο ζηε βηβιηνζήθε (88%), 

(πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ) θαη είρε επηζθεθηεί ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο ζην δηαδίθηπν (58%). (πίλ.4) 

 
Δξώηεζε ΝΑΙ ΟΧΙ 

Παξαθνινύζεζε πξνεγνύκελσλ ζεκηλαξίσλ 13% 87% 

Πξνεγνύκελεο επηζθέςεηο ζην ρώξν ηεο 

Βηβιηνζήθεο 

88% 12% 

Φξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Βηβιηνζήθεο 58% 42% 

                                            Πίλ.4: Καηαγξαθή ησλ γεληθόηεξσλ πιεξνθνξηαθώλ γλώζεσλ ησλ ρξεζηώλ 
 

Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ (52%) δειώλεη ιίγν έκπεηξν ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ, πνιύ έκπεηξν ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ (ην 60%), ελώ ζεσξεί όηη είλαη 

πνιύ εύθνιν λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν (55%). (πίλ.5) 

 

Δξώηεζε Καζόινπ Λίγν Πνιύ Αξθεηά Πάξα πνιύ 

Δκπεηξία ρξεζηώλ 17% 52% 11% 17% 3% 

Δκπεηξία ζην Internet 2% 19% 60% 0% 19% 

Δπθνιία αλαδήηεζεο ζην Internet 2% 17% 55% 0% 26% 

Πίλ.5: Δκπεηξία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ 

 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ζηελ ηξίηε ελόηεηα απνηεινύλ ηνλ θύξην 

ππξήλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνύ εζηηάδνπλ ζηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Η πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ (61%) δειώλεη  ηθαλνπνηεκέλε από ηνλ 

ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπ ζεκεηώλνληαο παξάιιεια πσο θαλείο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δελ εθδήισζε ηελ απόιπηε δπζαξέζθεηά ηνπ σο πξνο ηε δηαδηθαζία. Μεγάιν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ (πίλ.6). Οη εξσηώκελνη ζεκεηώλνπλ ην Web Opac ηεο 

βηβιηνζήθεο σο ηελ ελόηεηα κε ηε κεγαιύηεξε πξνηίκεζε (42%), αθνινπζεί ην Heal-

Link κε 16%, νη βάζεηο δεδνκέλσλ κε 10%, ν δηαδαλεηζκόο άξζξσλ κε 9%, ηα 
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ειεθηξνληθά πεξηνδηθά κε 8%, νη δηάθνξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο κε 7% θαη ηέινο νη 

πηπρηαθέο εξγαζίεο
7
 (ΔΣΤΙΑ) κε 5%. 

Web-Opac 42% 

Heal-Link 16% 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ 10% 

Γηαδαλεηζκόο άξζξσλ 9% 

Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά 8% 

Γηάθ.πεγέο πιεξνθόξεζεο 7% 

ΔΣΤΙΑ 5% 

Πίλ.6: Θεκαηηθέο πξνηηκήζεηο ζπκκεηερόλησλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (87%) δειώλεη όηη έρεη 

ηθαλνπνηεζεί σο πξνο ηε θάιπςε ησλ απνξηώλ πνπ είρε κεηά ην πέξαο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ. Οη απόςεηο ησλ ρξεζηώλ ζε πξνηάζεηο ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο ησλ ζεκηλαξίσλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Δηδηθόηεξα,  ην 

74% επηζπκεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ όιν ην αθαδεκατθό έηνο, ελώ ην 

87% ππνζηεξίδεη ζεηηθά ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο. Ωο ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ πξόηαζεο εμίζνπ ζεηηθά αληηκεησπίζηεθε 

(94%) ε δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ αλάινγα κε ηηο εηδηθόηεξεο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Τν ίδην ηθαλνπνηεηηθά έγηλε δεθηή ε πξόηαζε 

ηεο βηβιηνζήθεο λα δηαλέκεηαη ζπλνδεπηηθό πιηθό επεμεγεκαηηθά ηεο παξνπζίαζεο 

κε πνζνζηό 94% (πίλ.7).    

Δξώηεζε ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κάιπςε απνξηώλ 87% 13% 

Σεκηλάξηα όιν ην ρξόλν 74% 26% 

Σεκηλάξηα ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο 87% 13% 

Σεκηλάξηα ζε εηδηθέο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ρξεζηώλ 94% 6% 

Σπλνδεπηηθό πιηθό 94% 6% 

Πίλ.7: Ιθαλνπνίεζε από ην ζεκηλάξην 

Δξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηπρόλ κεηνλεθηήκαηα (πίλ.8) ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηελέξγεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη απαληνύλ ζην ηειεπηαίν εξεπλεηηθό εξώηεκα, 

θαηαδεηθλύνπλ πσο κεγάιν πνζνζηό ρξεζηώλ, (54%) ζεκεηώλεη ηελ έιιεηςε 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ελνηήησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη 

δίδεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο (51%) έλαληη 

ησλ έληππσλ πεγώλ, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ην 

δείγκα απνηειείηαη από πξσηνεηείο θνηηεηέο πνπ δήισζαλ πώο δηαζέηνπλ ιίγε 

εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ (βι.πίλ.5). 

 

Δπράξηζηε έθπιεμε πξνθαινύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ νξνινγία αθνύ 

ε πιεηνςεθία ησλ εξσηώκελσλ (86%) πηζηεύεη πσο δελ έρεη γίλεη ρξήζε 

εμεδεηεκέλεο νξνινγίαο, γεγνλόο πνπ ζα δπζθόιεπε ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ. Δπίζεο πηζηεύνπλ (83%), όηη ε σξηαία  

δηάξθεηά ηνπ επαξθεί γηα ηε ζεκαηηθή θάιπςε ησλ ελνηήησλ. Από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κόλν ην 35% ππνζηεξίδεη όηη δελ είλαη ιεηηνπξγηθόο ν ρώξνο 

δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ αλ θαη βξίζθεηαη κέζα ζην ρώξν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ 

παξεκπνδίδνληαο ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο θαζώο ην 71% δε θαίλεηαη 

λα ελνριείηαη από ηνλ παξάγνληα απηό, εξώηεζε ζηελ νπνία αλακέλνληαλ 

αληίζηξνθε απάληεζε. Ωο πξνο ηελ πηζαλή έιιεηςε κεηαδνηηθόηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηή ην 79% απαληά αξλεηηθά εληζρύνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηελ ηθαλόηεηά 

ηνπ λα πξνβάιεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο.   

                                                
7  Τν ρξνληθό δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ δελ είρε δηακνξθσζεί ε ςεθηαθή Βηβιηνζήθε 

«Δζηία». Γηα ην ιόγν απηό δελ έγηλε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε παξνπζίαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο.   



                                                              Αλαζηαζία Αβξακίδνπ, Ιθηγέλεηα Βαξδαθώζηα 

                   17ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ 11 

 
Δξώηεζε ΝΑΙ ΟΧΙ 

Δμεδεηεκέλε Οξνινγία 14% 86% 

Έιιεηςε πξαθηηθήο εθαξκνγήο 54% 46% 

Φξνληθή δηάξθεηα 83% 17% 

Μεηνλέθηεκα ε έκθαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο 52% 48% 

Έιιεηςε κεηαδνηηθόηεηαο 21% 79% 

Φώξνο δηεμαγσγήο 35% 65% 

Καηαλνεηή ζεκαηνινγία 94% 6% 

Πίλ. 8: Μεηνλεθηήκαηα ζεκηλαξίνπ 

 

Σπκπεξαζκαηηθά σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ πνιύ κεγάιν πνζνζηό 

(94%)  απαληά όηη ήηαλ θαηαλνεηή ε ζεκαηνινγία, ελώ κόλν ην 38% απαληά πσο 

έρνπλ βειηησζεί ιίγν νη γλώζεηο ηνπο. 

 

Τέινο, ζπλνςίδνληαο ηηο πξνηάζεηο ησλ εξσηώκελσλ πξνέθπςαλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα κειινληηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο από κέξνπο ηεο 

βηβιηνζήθεο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζεκηλαξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη όηη επηζπκνύλ:  

 

 Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ηεξκαηηθώλ 

ζηαζκώλ (Η/Υ) ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά  ζηηο δνθηκαζίεο.      

 Δπηηόπηα μελάγεζε ζηα βηβιηνζηάζηα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο αληηιεπηή 

ε ρσξνζέηεζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ν εληνπηζκόο ηνπ έληππνπ πιηθνύ ζηα 

ξάθηα. 

 Γηαλνκή ζπλνδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ λα επεμεγεί αλαιπηηθά ηηο παξερόκελεο 

ππεξεζίεο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο 

 Πξαγκαηνπνίεζε θύθισλ ζεκηλαξίσλ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο 

ρξνληάο αλά ζεκαηηθέο ελόηεηεο δηαθνξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη επηπέδνπ κε 

πξναηξεηηθό ραξαθηήξα αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηώλ. 

 

 

5. πκπεξάζκαηα 

 

Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εμνηθεηώλεη ηνπο ρξήζηεο κε ην 

ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο, ηηο παξεξρόκελεο ππεξεζίεο θαη ηνλ ηξόπν νξγάλσζήο ηεο, κε 

ζθνπό νη ηειεπηαίνη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απηνεμππεξεηνύληαη. Η πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιηθνύ 

κε ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνηλνύ. 

 

Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε νδήγεζε ηε βηβιηνζήθε ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία, ηηο ππάξρνπζεο δεμηόηεηεο θαη ηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Δηδηθόηεξα, νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ δεν είσαν παπακολοςθήζει ανάλογα ζεμινάπια εκπαίδεςζηρ καηά ηο 

παπελθόν. Τν γεγνλόο απηό νδεγεί ζηελ ππόζεζε όηη ε εηθόλα ηεο βηβιηνζήθεο σο 

θνξέαο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απόθηεζε θαιύηεξεο εθπαίδεπζεο δελ έρεη 

εκπεδσζεί πιήξσο από ηνπο θνηηεηέο ελδερνκέλσο ιόγσ ηεο απνπζίαο ζπζηεκαηηθήο  

ρξήζεο ηεο ζε πξνεγνύκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

 

Δπίζεο, νη θνηηεηέο έρνπλ πνιύ μεγάλη εξοικείυζη με ηο διαδίκηςο γεγνλόο πνπ 

επηβεβαηώλεηαη από ηε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Πάλησο,  
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θαίλεηαη λα σπηζιμοποιείηαι κςπίυρ για μη εκπαιδεςηικούρ ζκοπούρ, αθνύ 

δειώλεηαη κηθξή εκπεηξία ζηελ επηζηεκνληθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ. Ο 

ειεθηξνληθόο θαηάινγνο (Web Opac) ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ησλ 

πξσηνεηώλ θνηηεηώλ, αθνύ νη ζπιινγέο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πεξηνδηθώλ απνηεινύλ 

ηνλ ππξήλα κειέηεο ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαηά ην πξώην έηνο ησλ ζπνπδώλ 

ηνπο. 

 

Γηα ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνύκελα ε δηελέξγεηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

ζεκηλαξίνπ ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνύ έηνπο πνπ λα ζπλδπάδεη ηελ επηηόπηα 

παξνπζίαζε ηνπ ρώξνπ κε παξάιιειε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο παξερόκελεο πεγέο 

πιεξνθόξεζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε από ηνπο ρξήζηεο. Όκσο, πξνθεηκέλνπ ε 

δηαδηθαζία λα είλαη νινθιεξσκέλε πξέπεη λα ζςνοδεύεηαι από ππακηική εθαπμογή 

ηηρ, έηζη ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο  λα καλύτοςν άμεζα ηςσόν αποπίερ ηοςρ. 

 

Η δηεμαγσγή ηεο αμηνιόγεζεο  ησλ ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο ήξζε λα νινθιεξώζεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο πξόηαζεο γηα ζεκηλάξηα ρξεζηώλ, όπσο είρε πξνθύςεη από ηελ 

έξεπλα αμηνιόγεζεο ππεξεζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 ζηελ ππεξεζία. 

Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο λα έρνπλ βειηησηηθέο επηδξάζεηο 

ζηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ κειινληηθώλ ζεκηλαξίσλ, έπεηηα από ζπδήηεζε κεηαμύ 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο θαη εηζήγεζε ζηε δηνίθεζε ηνπ ηδξύκαηνο 

απνθαζίζηεθε η ςιοθέηηζη ηηρ ππακηικήρ εθαπμογήρ καηά ηη διεξαγυγή ηοςρ από 

ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ. Τν ζεκηλάξην ζα δηεμάγεηαη θαηά ην ήκηζπ ζην ρώξν 

ηεο βηβιηνζήθεο. ώζηε λα μελαγνύληαη νη ρξήζηεο ζηα βηβιηνζηάζηα, λα αλαιύεηαη ν 

ηξόπνο ηαμηζέηεζεο ησλ βηβιίσλ θαη λα αλαθέξνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην έληππν πιηθό θαη ηηο επηηόπηεο ππεξεζίεο. Σηε ζπλέρεηα, ζην 

δεύηεξν κέξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη ρξήζηεο ζα κεηαβαίλνπλ ζηα εξγαζηήξηα Η/Υ, 

όπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζνύλ ζηνλ OPAC θαηάινγν θαη ζηηο πεγέο 

πιεξνθόξεζεο ώζηε λα αλαδεηήζνπλ κόλνη ηνπο πιεξνθνξίεο.  

 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ ηνπ βαζκνύ δηείζδπζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 

παξέρεη απνθαζίζηεθε ε αλάξηεζε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο βηβιηνζήθεο ελόο 

ειεθηξνληθνύ ζεκηλαξίνπ ζπλνδεπόκελν κε θαηάιιειεο νδεγίεο. Ο ρξήζηεο ζα έρεη 

ηελ επθαηξία όπνηε θαη από όπνπ ζέιεη λα επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα θαη λα 

θαζνδεγείηαη αλαιόγσο ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπ. 

 

Τα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέζηεζαλ ζαθέο όηη ε αμηνιόγεζε απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ε δύλακε είλαη ζπζσξεπηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα 

καθξνπξόζεζκα. Η ζπλερήο βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ζπλερή αμηνιόγεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο βηβιηνζήθεο ζε λέα 

δεδνκέλα θαη λόξκεο γεγνλόο πνπ ζπλάδεη κε ηε δπλακηθή ηεο θύζε. Η αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ είλαη ην ηέινο αιιά ε 

απαξρή ζρεδηαζκνύ κηαο λέαο δηαδηθαζίαο πξνγξακκάησλ ζηνρεύνληαο ζηε δπλακηθή 

παξνπζία ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οπζηαζηηθά απνηειεί 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζώο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο, ηηο 

αδπλακίεο ησλ ρξεζηώλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Η αμηνιόγεζε ιεηηνπξγεί δηνξζσηηθά 

θαη ελδπλακώλεη ην ζπλερηδόκελν ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο. 
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Τν δεηνύκελν ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηε κνξθή νξγαλσκέλεο 

δηαδηθαζίαο είλαη λα βξεζνύλ, λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ κέζνδνη, 

δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία πνπ εμππεξεηνύλ ην ζθνπό απηό, ζηνρεύνληαο ζηελ 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Παξόκνηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνύκελα, δε 

θαίλεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην παξειζόλ απνδεηθλύνληαο έηζη ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαη ηε ζεκαζία ηέηνησλ εξεπλώλ, ηδηαίηεξα ζηε ζύγρξνλε επνρή, όπνπ 

ην δηαδίθηπν θαη νη ππεξεζίεο πνπ απηό πξνζθέξεη αλαπηύζζνληαη δπλακηθά έρνληαο 

γίλεη αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο. 

 

Η ΒΚΠ θαηαλνώληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο θαη αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ, 

όπσο απηέο δηαηππώζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα, δεζκεύεηαη λα ηηο ιάβεη ζνβαξά ππ’ 

όςε ζηνρεύνληαο ζηε δηακόξθσζε κηαο αλζξσπνθεληξηθήο θηινζνθίαο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ. 

 

6. Δπίινγνο 

 

Η άπνςε πσο κία ζύγρξνλε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε νθείιεη λα είλαη έλαο δσληαλόο 

θνηλσληθόο ζεζκόο πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηα ηζρύνληα εθπαηδεπηηθά πξόηππα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ησλ παξαδνζηαθώλ ππεξεζηώλ ηεο. Η αμηνιόγεζε ηνπ είδνπο 

θαη ηεο έθηαζεο ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο κπνξεί λα αλαδείμεη ηα ηξσηά ζεκεία 

ηεο ζπλνιηθήο ππνδνκήο ηεο κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζύγρξνλσλ 

βηβιηνζεθνλνκθώλ ππεξεζηώλ. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ρώξνπ ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ηεο απμαλόκελεο παξαγσγήο κεγάινπ όγθνπ 

πιεξνθνξηώλ  ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη εληνπηζκνύ θαζηζηά ην ξόιν 

ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηώληαο θαιύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα ηνπο δηεπξπκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πξνζαλαηνιηζκνύο ηνπ ζύγρξνλνπ παλεπηζηεκίνπ. 
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