
«…Έηζη είκαη ακ έηζη κμμίδεηε…:
Αλημιόγεζε ηωκ εθπαηδεοηηθώκ ζεμηκανίωκ ηεξ 
Βηβιημζήθεξ θαη Ηέκηνμο Νιενμθόνεζεξ ημο 

ανμθμπείμο Νακεπηζηεμίμο»

17μ Πακειιήκημ Σοκέδνημ Αθαδεμασθώκ Βηβιημζεθώκ
Ιςάκκηκα, 24-26 Σεπηεμβνίμο 2008

Ακαζηαζία Αβναμίδμο
Ανπεημκόμμξ/Βηβιημζεθμκόμμξ,Msc

Ιθηγέκεηα Βανδαθώζηα
Βηβιημζεθμκόμμξ, Msc/Υπεύζοκε Βηβ/θεξ



17μ Πακειιήκημ Σοκέδνημ 
Αθαδεμασθώκ Βηβιημζεθώκ

2

ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ

• Σηόπμη ηεξ Γθπαίδεοζεξ Φνεζηώκ
• Κίκεηνα γηα αλημιόγεζε ηςκ ζεμηκανίςκ πμο 

πναγμαημπμηεί ε Βηβιημζήθε
• Γθπαηδεοηηθά ζεμηκάνηα από ηε ΒΚΠ
• Σηόπμξ ηεξ ένεοκαξ θαη μεζμδμιμγία
• Απμηειέζμαηα
• Σομπενάζμαηα
• Γθανμμγέξ απμηειεζμάηςκ αλημιόγεζεξ
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ΟΠΜΜΖ ΠΕΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ 
ΞΕΟΠΩΚ

• Η απμηειεζμαηηθή εθμεηάιιεοζε ηςκ 
πεγώκ ηεξ Βηβιημζήθεξ

• Ακάπηολε δελημηήηςκ γηα ακελάνηεηε 
ένεοκα πιενμθμνηώκ

• Γκζάννοκζε ζηεκ ακαδήηεζε βμήζεηαξ 
από ημοξ βηβιημζεθμκόμμοξ 

(Wilson, 1997)
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ΗΖΚΕΠΞΑ ΓΖΑ ΟΡΟΠΕΙΑΠΖΗΕ 
ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΠΕΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΕΟ 

ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ

• Γκενγό ζομμεημπή ζηηξ πνςημβμοιίεξ ημο 
πακεπηζηεμίμο πμο πνμςζμύκ ηεκ 
ακελανηεημπμίεζε ηςκ ζπμοδαζηώκ ζηεκ 
μάζεζε.

• Καζμνηζμόξ θαη μέηνεζε ηςκ πιενμθμνηαθώκ 
ηθακμηήηςκ ηςκ ζπμοδαζηώκ, εηδηθά εθείκςκ πμο 
πνεζημμπμημύκ ηε βηβιημζήθε από απόζηαζε.  

• Ακάπηολε ζηναηεγηθώκ δεηθηώκ απόδμζεξ ηεξ 
βηβιημζήθεξ.

• Ιθακμπμίεζε ηςκ απαηηήζεςκ ημο ηδνύμαημξ.                                                   
(Stewart, 1999)
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Οεμηκάνηα Γθπαίδεοζεξ νεζηώκ 
από ηε ΒΗΝ (1/2)

• Γηα ημ Αθαδεμασθό Έημξ 2007-2008 
πναγμαημπμηήζεθακ 9 ζεμηκάνηα (1/11/2007-
22/11/2007)

• Πιήνεξ οιηθμηεπκηθή οπμδμμή

• Υπμπνεςηηθή ε ζομμεημπή ηςκ πνςημεηώκ θαη 
μεηαπηοπηαθώκ θμηηεηώκ

• Σοκδοαζμόξ ηςκ μεζόδςκ «Πανμοζίαζε» θαη 
«Δηάιελε» 
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Οεμηκάνηα Γθπαίδεοζεξ νεζηώκ 
από ηε ΒΗΝ (2/2)

 Κάζε ζεμηκάνημ πενηιάμβακε 2 μένε:

Α) πανμοζίαζε ημο θοζηθμύ πώνμο, ημο ηνόπμο 
μνγάκςζεξ ηεξ Βηβιημζήθεξ & ηςκ θακμκηζμώκ 
ηεξ,

Β) πνμζθενόμεκεξ οπενεζίεξ, πεγέξ πιενμθόνεζεξ, 
ζηναηεγηθέξ ένεοκαξ

 Βεβαίςζε παναθμιμύζεζεξ ζημ ηέιμξ ημο 
ζεμηκανίμο ζε όζμοξ ημ παναθμιμύζεζακ
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ΟΠΜΜΟ ΠΕΟ ΓΞΓΡΚΑΟ

• Καηαγναθή ηςκ γεκηθόηενςκ πιενμθμνηαθώκ 
γκώζεςκ ηςκ πνεζηώκ.

• Ιθακμπμίεζή ημοξ από ημ ζεμηκάνημ θαη μ 
εκημπηζμόξ ηςκ ζεμαηηθώκ εκμηήηςκ πμο 
ζογθεκηνώκμοκ ηε μεγαιύηενε πνμηίμεζε.

• Πνμζδημνηζμόξ ηςκ δοκεηηθώκ επηζομηώκ ηςκ 
πνεζηώκ ςξ πνμξ ημ ζπεδηαζμό ηεξ 
εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ.

• Σογθέκηνςζε ηςκ μεημκεθηεμάηςκ ημο 
πνμγνάμμαημξ ςξ πνμξ ηε ζεμαημιμγία, ηε 
δηαδηθαζία θαη ηηξ οπμδμμέξ πμο 
πνεζημμπμηεζήθακ, θάκμκηαξ πανάιιεια 
ειεύζενα ηα δηθά ημοξ ζπόιηα, παναηενήζεηξ 
θαη πνμηάζεηξ.
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ΗΑΠΑΟΗΓΡΕ 
ΓΞΩΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜΡ

• Βηβιημγναθηθή ένεοκα γηα κα εκημπηζημύκ 
ακάιμγεξ μειέηεξ θαη ένεοκεξ

Δηαμόνθςζε ενςηεμαημιμγίμο έηζη ώζηε μη 
ενςηήζεηξ:

α) κα ελοπενεημύκ ημοξ ενεοκεηηθμύξ ζηόπμοξ, 
θαη

β) κα έπμοκ πνεζημμπμηεζεί ζε ακηίζημηπα 
ενςηεμαημιόγηα θαη ένεοκεξ
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ΝΖΘΜΠΖΗΕ ΔΖΑΗΖΚΕΟΕ 
ΓΞΩΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜΡ

• Σε 6 άημμα ημο πνμζςπηθμύ (εθηόξ 
ηςκ ζογγναθέςκ)

• 1 Λέθημνα ημο Ιδνύμαημξ

Ακαζεςνήζεηξ, βειηηώζεηξ

Τειηθή μμνθή
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ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΠΕΟ ΓΞΓΡΚΑΟ

• Φνόκμξ : 17/12/2007 – 22/12/2007
• Απεοζοκόηακ ζε: θμηηεηέξ (πνμπηοπηαθμύξ 

θαη μεηαπηοπηαθμύξ) πμο παναθμιμύζεζακ 
ηα ζεμηκάνηα

• Δηακεμήζεθακ 192 ενςηεμαημιόγηα
• Γπεζηνάθεζακ ζομπιενςμέκα 109 (56,8%)
• Γθ ηςκ μπμίςκ: 79 γοκαίθεξ (72%) & 30

άκδνεξ(28%)
• 89 πνμπηοπηαθμί (82%) & 20 μεηαπηοπηαθμί 

θμηηεηέξ (18%)
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1.ΓΓΚΖΗΜΠΓΞΓΟ ΓΚΩΟΓΖΟ 
ΞΕΟΠΩΚ

Γενικότερη γνώση χρηστών
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2.ΓΙΝΓΖΞΖΑ ΟΠΕΚ 
ΑΚΑΔΕΠΕΟΕ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΩΚ
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3.ΝΞΜΠΖΙΕΟΓΖΟ ΟΡΙΙΓΠΓΜΚΠΩΚ
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4.ΖΗΑΚΜΝΜΖΕΟΕ ΑΝΜ ΠΜ 
ΟΓΙΖΚΑΞΖΜ

Κάιορε απμνηώκ: 87%

Σεμηκάνηα όιμ ημ πνόκμ: 74%

Σεμηκάνηα ζε ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ: 87%

Σεμηκάνηα ζε εηδηθέξ πιενμθμνηαθέξ ακάγθεξ 
ηςκ πνεζηώκ: 94%

Σοκμδεοηηθό οιηθό: 94%
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5.ΙΓΖΜΚΓΗΠΕΙΑΠΑ ΟΓΙΖΚΑΞΖΜΡ

Γλεδεηεμέκε μνμιμγία: 14%

Έιιεηρε πναθηηθήξ εθανμμγήξ: 54%

Φνμκηθή δηάνθεηα: 83%

Έμθαζε ζηηξ ειεθηνμκηθέξ πεγέξ: 52%

Έιιεηρε μεηαδμηηθόηεηαξ: 21%

Φώνμξ δηελαγςγήξ: 35%

Δοζκόεηε ζεμαημιμγία: 6%
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6. ΗΑΠΑΚΜΕΟΕ ΘΓΙΑΠΜΘΜΓΖΑΟ

Καηακόεζε ηεξ Θεμαημιμγίαξ ημο  
Σεμηκανίμο: 94%

Βειηίςζε γκώζεςκ μεηά ημ ζεμηκάνημ: 38%
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7. ΝΞΜΠΑΟΓΖΟ ΓΞΩΠΩΙΓΚΩΚ

• Πναθηηθή εθανμμγή 

• Γπηηόπηα λεκάγεζε

• Δηακμμή ζοκμδεοηηθμύ οιηθμύ

• Πναγμαημπμίεζε ζεμηκανίςκ όιμ ημ πνόκμ 
ακά ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ δηαθμνεηηθμύ 
πενηεπμμέκμο
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ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ

• Οη πνμπηοπηαθμί θμηηεηέξ πμο ζομμεηείπακ δεκ είπακ 
παναθμιμοζήζεη ακάιμγα ζεμηκάνηα εθπαίδεοζεξ θαηά ημ 
πανειζόκ.

• Έπμοκ πμιύ μεγάιε ελμηθείςζε με ημ δηαδίθηομ αιιά,

ημ πνεζημμπμημύκ θονίςξ γηα με εθπαηδεοηηθμύξ ζθμπμύξ.

• Ο ειεθηνμκηθόξ θαηάιμγμξ (Web Opac) ζογθεκηνώκεη ημ 
μεγαιύηενμ εκδηαθένμκ ηςκ πνςημεηώκ θμηηεηώκ.

• Η δηαδηθαζία γηα κα είκαη μιμθιενςμέκε πνέπεη κα 
ζοκμδεύεηαη από πναθηηθή εθανμμγή πνμθεημέκμο μη 
ζομμεηέπμκηεξ  κα θαιύρμοκ άμεζα ηοπόκ απμνίεξ ημοξ.
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ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΩΚ 
ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ

Απμθαζίζηεθε:

• Υημζέηεζε ηεξ πναθηηθήξ εθανμμγήξ θαηά ηε 
δηελαγςγή ηςκ ζεμηκανίςκ από ημ επόμεκμ 
αθαδεμασθό έημξ,

• Ακάνηεζε ζημκ ηζηόημπμ ηεξ Βηβιημζήθεξ εκόξ 
ειεθηνμκηθμύ ζεμηκανίμο ζοκμδεοόμεκμ με 
θαηάιιειεξ μδεγίεξ,

• Αλημιόγεζε θάζε θύθιμο εθπαηδεοηηθώκ 
ζεμηκανίςκ.
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ΓΝΖΘΜΓΜΟ (1/2)

Η αλημιόγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ζεμηκανίςκ :

• απμηειεί απαναίηεημ ενγαιείμ γηα ηεκ 
απμηίμεζε ηεξ απμηειεζμαηηθόηεηαξ ηςκ 
πνμγναμμάηςκ θαζώξ πανέπεη πιενμθμνίεξ 
γηα ηεκ πμηόηεηα ηςκ οπενεζηώκ ηεξ, ηηξ 
αδοκαμίεξ ηςκ πνεζηώκ θαη ηηξ ακάγθεξ 
ημοξ,

• ιεηημονγεί δημνζςηηθά θαη εκδοκαμώκεη ημ 
ζοκεπηδόμεκμ νόιμ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ 
πνμγναμμάηςκ ζε ζπέζε με ηηξ αολακόμεκεξ 
ακάγθεξ πιενμθόνεζεξ, 
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ΓΝΖΘΜΓΜΟ (2/2)

• Τμ δεημύμεκμ ηεξ αλημιόγεζεξ ζηεκ 
εθπαίδεοζε με ηε μμνθή μνγακςμέκεξ 
δηαδηθαζίαξ είκαη κα βνεζμύκ, κα 
ηνμπμπμηεζμύκ θαη κα ακαπηοπζμύκ μέζμδμη, 
δηαδηθαζίεξ θαη ενγαιεία πμο ελοπενεημύκ ημ 
ζθμπό αοηό, ζημπεύμκηαξ ζηεκ πμημηηθή θαη 
πμζμηηθή ακαβάζμηζε ηςκ οπενεζηώκ ηεξ 
πνμξ ημοξ πνήζηεξ.
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Γοπανηζημύμε γηα ηεκ 
πνμζμπή ζαξ!

Ακαζηαζία Αβναμίδμο

avramidou@hua.gr

Ιθηγέκεηα Βανδαθώζηα

ifigenia@hua.gr

mailto:avramidou@hua.gr

