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Βιβλιογραφική ανασκόπηση    Ι

 Feret & Marcineck (2005) θαηέγξαςαλ απόςεηο
βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ην κέιινλ ηνλ αθαδεκατθώλ
βηβιηνζεθώλ

Τερλνινγίεο πιεξνθόξεζεο – Οηθνλνκηθά δεηήκαηα –
Αλώηαηε εθπαίδεπζε – Εεηήκαηα πξόζβαζεο – Νέεο
δεμηόηεηεο

 Mullins & Lineham (2006) απόςεηο
βηβιηνζεθνλόκσλ ζπλεληεύμεηο.

 Κνηλσληθή ζπκκεηνρή – Γηα βίνπ κάζεζε - Δθπαίδεπζε
ρξεζηώλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο

 Cambell (2006) γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
αλαζεώξεζε ιεηηνπξγίαο

 Χώξνη εθκάζεζεο – Κξηηήξηα κεηαδεδνκέλσλ - Δθπαίδεπζε
ρξεζηώλ – Γηαρείξηζε ςεθηαθώλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ



Βιβλιογραφική ανασκόπηση    ΙΙ

 Να κάζνπκε «πώο λα καζαίλνπκε»

 Weir (2000)

 Πξνζαξκνζηηθόηεηα – Θέιεζε – Γηαξθήο βειηίσζε –
Δπηθνηλσλία – Χηνύκνξ

 Monk (2004)

 Έιιεηςε ρξόλνπ – Οξγαλσκέλε ηππηθή θαη άηππε
εθπαίδεπζε - Κίλεηξα ηόζν ζε πξνζσπηθό όζν θαη ζε
επαγγεικαηηθό επίπεδν.



Ερευνητικοί στόχοι

 Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ Διιήλσλ
βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ην Google

 Παξνπζίαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ Googling ζηηο
ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ

 Να εμεηάζεη ην αλ θαη θαηά πόζνλ απαηηείηαη ε
απόθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ ζηε λέα απηή επνρή

 Να εμεηάζεη ηε θύζε ηεο θαηάξηηζεο πνπ πξέπεη
λα παξαζρεζεί ζηνπο Έιιελεο αθαδεκατθνύο
βηβιηνζεθνλόκνπο πξνθεηκέλνπ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην
επάγγεικά ηνπο



Μεθοδολογία

Εργαλείο  συλλογής

 Ζκη-δνκεκέλεο ηειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο

 Γηαηί;

 απμάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ
εξεπλεηή θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδόκελνπ

 Δπειημία ζηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ σο πξνο:

 ηε ζεηξά

 ηελ εηζαγσγή πξόζζεησλ εξσηήζεσλ



Μεθοδολογία 

Δείγμα

 Πέληε Έιιελεο δηεπζπληέο αθαδεκατθώλ
βηβιηνζεθώλ

 Πινύηνο δεδνκέλσλ – Βάζνο ζηνηρείσλ

 Κξηηήξηα επηινγήο δείγκαηνο:

 εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Google

 Χξήζε ζρεδίσλ θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ηνπ
Google

 γηα ηνπο ρξήζηεο

 γηα ην πξνζσπηθό θαη βηβιηνζεθώλ ηνπο



Μεθοδολογία

Ανάλυση δεδομένων

 Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία (Grounded
Theory)
 θύξηνο ζθνπόο ηεο είλαη λα ρηίζεη κηα ζεσξία πνπ λα είλαη

"πηζηή θαη θσηίδεη ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάηαη«
ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύλνιν ηερληθώλ πξνθεηκέλνπ λα
αλαθαιύςεη θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηελ αλζξώπηλε
ζπκπεξηθνξά (Strauss & Corbin, 1990: 24)

 ηξεηο ηύπνη θσδηθνπνίεζεο:
 αλνηθηή (open)

 ε πξώηε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνύλ
θαη λα νλνκαζηνύλ ηα θαηλόκελα πνπ πξνέξρνληαη από ηα
δεδνκέλα

 αμνληθή (axial)
 αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο γύξσ από κηα εληαία

θαηεγνξία (Strauss & Corbin, 1990 :62)

 επηιεθηηθή (selective)



Μεθοδολογία 

Ανάλυση δεδομένων

 Τν ινγηζκηθό Atlas.ti ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
λα δηεπθνιύλεη:

 ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλεληεύμεσλ,

 ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ,

 ηηο δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο,

 ηελ αλάπηπμε θαηεγνξηώλ,

 θαη ηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ζρέζεσλ
κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ



Αποτελέσματα
Πλεονεκτήματα χρήσης του Google

 είλαη έλα δπλακηθό εξγαιείν γηα ηελ
έξεπλα πιεξνθνξηώλ

 ε δεκνθηιέζηεξε θαη πην αμηόπηζηε κεραλή
αλαδήηεζεο

 γξήγνξε θαη εύθνιε παξνρή πιεξνθνξηώλ

 εμνηθείσζε κε πνηθίιεο ππεξεζίεο όπσο
 Google search, Google scholar, Google directory,

Google earth, Google maps, gmail, Google finance,
Froogle



Μειονεκτήματα του Google

 πιεζώξα πιεξνθνξηώλ,

 ε έιιεηςε δνκήο,

 ακθηζβεηνύκελε πνηόηεηα ησλ
παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ

 αλάγθε γηα αμηνιόγεζε ησλ πεγώλ ηνπ
Google πξηλ από ηε ρξήζε ηνπο



"…Παξόια απηά πεγαίλσ πην ζπρλά ζε 
απηό παξά ζηηο πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο 

κνπ. Είλαη ζα λα είζαη ζε δίαηηα θαη 
θξπθά θάζε κέξα ηξσο γιπθά ρσξίο 

λα ην παίξλεη θαλείο είδεζε. Έηζη 
λνηώζσ όπνηε ην ρξεζηκνπνηώ δηόηη δε 

δίλσ ηελ απαηηνύκελε ζεκαζία ζηηο 
πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο" 
(ζπλέληεπμε 02, 17-18)



Χρήση της βιβλιοθήκης

 Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο
 παξνρή έγθπξσλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο ρξήζηεο

ηνπο,

 έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζηε δηάρπζε ησλ
πιεξνθνξηώλ,

 πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο

 Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο
 έιιεηςε ελόο εληαίνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο

πνπ ζα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο
αλαδήηεζεο ζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο,

 κε θηιηθό πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο



Αποτελέσματα- επίδραση του Googling στις 

υπηρεσίες πληροφοριών των βιβλιοθηκών 

 Σρέζε αληαγσληζηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή;

 νη απόςεηο ησλ εξσηώκελσλ δηίζηαληαη

 βνεζεηηθό εξγαιείν γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο,

 ν αληαγσληζκόο νδεγεί ζε λέεο εμειίμεηο θαη
βειηηώζεηο

 παράλληλα πξνβιεκαηηζκόο γηα ην κέιινλ ησλ
βηβιηνζεθώλ

 νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζηξαηεγηθέο
πξνθεηκέλνπ λα εδξαηώζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε λέα
επνρή ηεο πιεξνθνξίαο



Στρατηγικές ανταγωνισμού



Απόκτηση νέων δεξιοτήτων.



"Τν θελό πνπ ππάξρεη είλαη όηη δελ είλαη νη ίδηνη πνηέ 
ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο, δελ έρνπλ απηή ηελ 
νπηηθή. Αλ απηό κπνξεί λα δηδαρηεί κε θάπνην 

ηξόπν, πξέπεη να μάθοσμε να γνωρίζοσμε πως 
ζκέθηεηαι ο τρήζηης. Πξέπεη ζαθώο λα 
εθπαηδεπηνύκε ζην πσο αλαδεηνύκε, πσο 

ζηήλνπκε κηα αλαδήηεζε, γηα πνην ιόγν, κε πνηα 
εξγαιεία, κέρξη ζε πνην βάζνο, Οη ίδηνη λα 

γλσξίδνπκε απηά ηα πξάγκαηα. Καη ζαθώο να 
έτοσμε εκπαιδεσηεί πάνω ζηην εκπαίδεσζη 
τρηζηών. Απηό δελ λνκίδσ όηη θαιύπηεηαη απηή 
ηε ζηηγκή, είλαη πνιύ βαζηθό γηα ηελ απηνλνκία 

ησλ κειώλ καο. Το μέλλον είναι η ασηονομία, 
αο κελ καο βιέπνπλ πνηέ αιιά αο έρνπλ όια ηα 

εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνπο." (ζπλέληεπμε 05, 65-68)



Είδος κατάρτισης για την

ενίσχυση δεξιοτήτων

 Σπλδπαζκόο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο

 Τερληθή θαηάξηηζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο

 Δθπαίδεπζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
 επηθνηλσλία

 δηαρείξηζε θξίζεο

 εγεζία

 ιήςε απνθάζεσλ

 κάξθεηηλγθ

 Τέινο, ην εζσηεξηθό θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο
βειηίσζεο ζεσξείηαη ην πην νπζηαζηηθό
ραξαθηεξηζηηθό ελόο βηβιηνζεθνλόκνπ,
 ην λα είλαη δειαδή πξόζπκνο λα κάζεη



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

τρέχουσας εκπαίδευσης



Ο ρόλος των τμημάτων 

βιβλιοθηκονομίας

 Γηαδξακαηίδνπλ έλαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ
παξνρή δηα βίνπ κάζεζεο

 Πξέπεη λα ελεξγήζνπλ

 σο δηνξγαλσηέο θνηλώλ επηκνξθσηηθώλ
πξνγξακκάησλ

 σο πξνκεζεπηέο ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ

 Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, πξέπεη λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ ηερληθή ππνδνκή

 γηα ηε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία επηκνξθσηηθώλ
πξνγξακκάησλ



Συμπεράσματα Ι

 Τν Google είλαη έλα δπλακηθό εξγαιείν γηα
ηελ έξεπλα πιεξνθνξηώλ
 Γξήγνξε θαη εύθνιε παξνρή πιεξνθνξηώλ

 Εσηηθήο ζεκαζίαο ε αμηνιόγεζε ησλ
πεγώλ ηνπ

 Ζ βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα δελ ην
αληηκεησπίδεη αληαγσληζηηθά, αιιά σο
ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν ζηε δνπιεηά
ηνπο



Συμπερασματικά

 Οη βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ
ηηο λέεο εμειίμεηο
 λα ελεξγήζνπλ σο πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά

θέληξα,
 λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε,
 λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ ηνπο

πξνθεηκέλνπ λα «επηβηώζνπλ» ζηελ ςεθηαθή
επνρή

 Τα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ
ειιεληθώλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ
ραξαθηεξίδνληαη από ηελ έιιεηςε ελόο
νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ θαη
ρξεκαηνδόηεζεο



Συμπεράσματα ΙΙ

 Δπηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ απόθηεζε λέσλ
δεμηνηήησλ:
 ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ,

 ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ πξνζσπηθήο αλάπηπμε
θαη εμέιημε

 νη βηβιηνζεθνλόκνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηα
βίνπ εθπαηδεπόκελνη πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο
επνρήο



Συμπεράσματα ΙΙΙ

 Τα ηκήκαηα βηβιηνζεθνλνκίαο κπνξνύλ λα
δηαδξακαηίζνπλ έλαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηε
παξνρή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αλ
ελεξγήζνπλ

 πξνζθέξνληαο εληαίν ζεσξεηηθό πιαίζην

 σο δηνξγαλσηέο θνηλώλ επηκνξθσηηθώλ
πξνγξακκάησλ



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


