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Οπολογία

 user education 

 information literacy 

 library education 

 bibliographic instruction



Αιηίερ εκπαίδεςζηρ σπηζηών

 αλάπηπμε ησλ λέσλ 
ηερλνινγηθώλ κέζσλ 

 εηζαγσγή ειεθηξνληθώλ 
πεγώλ πιεξoθόξεζεο 

 αλάπηπμε ησλ 
ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ 

 απμαλόκελνο όγθνο ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ 
δεκνζηεύνληαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή 



Ππόηςπο 5 ηηρ Medical Library 

Association 

1. Σπκκεηνρή ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή νκάδα ηνπ λνζνθνκείνπ.

2. Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ δηακόξθσζε 
ζηξαηεγηθώλ ζπγγξαθήο θαη πινπνίεζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.

3. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ηεο 
πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηε δηαρείξηζε 
ησλ πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ.

4. Παξνρή  έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ πεγώλ γηα 
εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.

5. Παξνρή εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ 
ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ εθδειώζεσλ.

6. Παξνρή πξόζβαζεο ζε πεγέο ζπλερηδόκελεο 
εθπαίδεπζεο. 



Επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ

1. Η εθπαίδεπζε είλαη απνηειεζκαηηθή 
καθξνπξόζεζκα (Bradley, D., et al, 2002 και 
Poyner, A.,et all, 2004) 

2. Υπάξρεη ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ από ηηο 
αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο από ηε βηβιηνζήθε 
γηα ινγαξηαζκό ηνπο (Lyon, E. & Gilbert, S. 
1988)

3. Η  εθπαίδεπζε θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή  όηαλ 
ζπγθξίλεηαη κε ηε κε-εθπαίδεπζε (Brettle, A., 
2003 και Rosenberg, W.M.C., et al, 1998).

4. Τν πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ 
εθπαίδεπζεο δηαθέξεη αξθεηά (Brettle, A., 
2003).



κοπόρ

Η θαηαγξαθή θαη ε αμηνιόγεζε: 

1. ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 
λνζνθνκεηαθνύ θαη ηαηξηθνύ 
πξνζσπηθνύ 

2. ηεο ζπκκεηνρήο ηεο βηβιηνζήθεο 
κέζσ ηνπ ηαηξηθνύ 
βηβιηνζεθνλόκνπ ζηηο 
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
ηδξύκαηνο πνπ αλήθεη.



Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ

 Πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη 
λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο ηεο 
Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. 

 Σηάιζεθαλ 44 εξσηεκαηνιόγηα θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ κελώλ Απξηιίνπ-
Μαΐνπ 2008.

 Απάληεζαλ νη 27, πνζνζηό 
αληαπόθξηζεο 61%.



Δπωηημαηολόγιο

 ταραθηερηζηηθά ηες 
λοζοθοκεηαθής βηβιηοζήθες

 προγράκκαηα εθπαίδεσζες

 απόυεης ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ γηα 
ηελ αποηειεζκαηηθόηεηα 

 ζσκκεηοτή ηες βηβιηοζήθες ζηηο 
δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

 πεγέο ζσλετηδόκελες 
εθπαίδεσζες



Πποζωπικό

Ποζοζηιαία καηανομή βιβλιοθηκονόμων ζηο 

ζύνολο ηος δείγμαηορ

67%

33% ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ

ΜΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ



Παποσή ππόζβαζηρ ζηο διαδίκηςο 

για ηοςρ σπήζηερ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ΜΔ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Γεληθό Γεληθό κε

παλ/θέο

θιηληθέο

Παλ/θό Άιιν ύλνιν Πνζνζηό

Η/Τ ρξεζηώλ 28 32 11 10 81 63%

ύλνιν Η/Τ 

βηβ/θεο

47 49 19 13 128 100%



ςμπέπαζμα 1ο

1. Η πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκεηαθώλ 
βηβιηνζεθώλ παξέρεη άηππε 
εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο 
θπξίσο ζε αηνκηθή βάζε.

Η εθπαίδεπζε απηή θξίλεηαη 
απνηειεζκαηηθή από ηνπο 
βηβιηνζεθνλόκνπο.



Εκπαίδεςζη σπηζηών

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΥΡΗΣΩΝ

59%

37%

4%
ΝΑΙ

ΌΥΙ

ΓΔΝ

ΑΠΑΝΣΗΑΝ



Μοπθέρ εκπαίδεςζηρ

ΜΟΡΦΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

Αηομική ζε πποκαθοπιζμένο από ηη βιβλιοθήκη σπόνο

(λιγόηεπα από ηπία άηομα)

Αηομική καηόπ ιν αιηήμαηορ ηος σπήζηη (λιγόηεπα από ηπία

άηομα)

Ομαδική ζηο σώπο ηηρ βιβλιοθήκηρ (πεπιζζόηεπα από ηπία

άηομα)

Άλλο(εξηγήζηε)



Μέθοδοι Εκπαίδεςζηρ

ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Πνζνζηό

εκηλάξην (workshop) 4 27%

Γηάιεμε /παξνπζίαζε (εηζήγεζε, p. Point) 5 33%

Online καζήκαηα 5 33%

Παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ή νδεγηώλ ρξήζεο 12 80%



Ανηικείμενα Εκπαίδεςζηρ

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δ  17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ

Βαζηθή ρξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθόξεζεο (βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο Word)

12 71%

Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Pubmed, Medline, CINAHL…) 16 94%

Υξήζε –Αλαδήηεζε- Αλάθηεζε από ην  Internet (web browser, 

κεηάβαζε URL ηζηνζειίδεο, κεραλέο αλαδήηεζεο)

15 88%

Σερληθέο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο (ρξήζε ηειεζηώλ Boolean, 

ρξήζε MESH/ιέμεσλ θιεηδηώλ)

15 88%

Τπεξεζίεο θαη θέληξα ηεθκεξίσζεο ή πιεξνθόξεζεο (ΔΚΣ, 

Cochrane, Heal-Link…)

15 88%

Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά 15 88%

Υξήζε απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιόγνπ ηεο βηβιηνζήθεο 

(O.P.A.C.)

6 35%

Άιιν (εμεγήζηε) 1 6%



Αποηελεζμαηικόηηηα Εκπαίδεςζηρ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΑΡΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

93%

7%

ΝΑΙ

ΌΥΙ



Θεηικά αποηελέζμαηα εκπαίδεςζηρ 

σπηζηών 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ

ΠΟΟΣΟ

Βειηηώλεη ηηο γλώζεηο ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζέζηκεο πεγέο

14 93%

Βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπο ζηελ αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο

14 93%

Μεηώλεη ηνλ δηαηηζέκελν  από ηνπο ρξήζηεο ρξόλν 

γηα ηελ αλαδήηεζε αλαγθαίαο πιεξνθόξεζεο

13 87%

Μεηώλεη ηνλ δηαηηζέκελν από ηνλ βηβιηνζεθνλόκν 

ρξόλν γηα αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ ρξήζηε

13 87%



ςμπέπαζμα 2ο

2. Σεκαληηθόο αξηζκόο βηβιηνζεθώλ 37%, δελ
παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπο.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΜΔ 

ENAN

Η/Τ

ΜΔ 

ΠΟΛΛΟΤ 

Η/Τ

ΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ 2

ΔΝΑ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΣΔ 3 2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΣΔ + 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ

1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ Msc + 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ

1 1



Εμπόδια ζηην παποσή εκπαίδεςζηρ 

σπηζηών

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Έιιεηςε επαξθνύο πξνζσπηθνύ 7

Έιιεηςε πξνζσπηθνύ κε εθπαηδεπηηθέο δεμηόηεηεο 3

Γελ ζεσξείηαη απαξαίηεην 3

Άιιν 3



ςμπεπάζμαηα 3ο και 4ο

3. Τν 93% ησλ λνζνθνκεηαθώλ 
βηβιηνζεθώλ αλαδεηά βηβιηνγξαθία 
γηα ινγαξηαζκό ησλ ρξεζηώλ

4. Οη λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 
ππνζηεξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ.



ςμπέπαζμα 5ο και 6ο

5. Τν 78% ησλ βηβιηνζεθώλ δελ 
αλαθέξεη ζπκκεηνρή ηνπ 
βηβιηνζεθνλόκνπ ζηελ επηηξνπή 
εθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ

6. Πεξηνξηζκέλνο είλαη ν ξόινο ηεο 
βηβιηνζήθεο ζηε ζπλερηδόκελε 
εθπαίδεπζε ησλ γηαηξώλ θαη ηνπ 
λνζνθνκεηαθνύ πξνζσπηθνύ  



Δν καηακλείδι ..

 Οη θαηεπζύλζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ 
εθπαίδεπζε ρξεζηώλ ησλ λνζνθνκεηαθώλ 
βηβιηνζεθώλ ηνπ πξόηππνπ 5 ηες Medical 
Library Association (Standards for 
hospital libraries 2002 with 2004 revision) 
πιεκκειώο ηεξνύληαη ζηηο ειιεληθέο 
λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο θαζώο δελ 
ππνζηεξίδνληαη από ηα ζεζκνζεηεκέλα 
όξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηδξπκάησλ.



Πποηάζειρ 

 Γηεξεύλεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 
ησλ ρξεζηώλ.

 Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 
παξερόκελεο εθπαίδεπζεο από ηνπο 
ρξήζηεο.

 Αλάπηπμε κνληέινπ εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ 
βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ειιεληθώλ 
λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 
ζηνπο ηαηξηθνύο βηβιηνζεθνλόκνπο ζε 
ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο



Δςσαπιζηούμε...


