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Περίιευε   

Σην ζεκεξηλφ πβξηδηθφ πεξηβάιινλ ζπλχπαξμεο ηνπ εληχπνπ 

κε ην ειεθηξνληθφ – ςεθηαθφ δεκνζίεπκα, νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηζηεκνληθέο 

αλάγθεο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Σε απηφ ην πιαίζην, αμηνπνηνχλ ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθφξεζεο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Η αλαγλσζηηθή πνιηηηθή 

νθείιεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ, ζηνρεχνληαο ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ αλάγλσζε, θαη αθνινχζσο λα θαιιηεξγήζεη ηηο 

αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο 

απνηεινχλ κηα δπλακηθή νκάδα ρξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ, θαζψο νη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη 

γεληθφηεξα ε αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο βξίζθνληαη ππφ 

δηακφξθσζε. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε καθξνπξφζεζκεο 

αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ηεο 

αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ, πξέπεη λα ζπληζηά 

νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο απνζηνιήο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο – ππεξεζίαο πιεξνθφξεζεο. Τν 

άξζξν εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ζηηο δξάζεηο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε δηα βίνπ αλαγλσζηηθψλ ηαθηηθψλ 

θαη ζπλεζεηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη κειέηε πξνεγνπκέλσλ 
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εξεπλψλ αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σπκπεξαζκαηηθά, νη 

πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, σο κειινληηθνί 

επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο, ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Οη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο κέζσ ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, εθπαηδεχνπλ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο, ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε δεκηνπξγηθνχο 

αλαγλψζηεο. Η πνηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, φπσο 

εθαξκφδεηαη κέζα απφ ηηο επηκέξνπο δξάζεηο, ζπλδξάκεη ζηε 

δηακφξθσζε επηζηεκνληθνχ ήζνπο θαη ζηελ παξνρή 

κεζνδνινγίαο θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο.   

 Λέξειρ Κλειδιά : Ανάγνυζη, αναγνυζηική πολιηική, 

ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ, θοιηηηέρ, ποιψηηηα 

1. Εηζαγφγή 

Σην ζεκεξηλφ πβξηδηθφ πεξηβάιινλ ζπλχπαξμεο ηνπ εληχπνπ κε ην ειεθηξνληθφ – 

ςεθηαθφ δεκνζίεπκα, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

επηζηεκνληθέο αλάγθεο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο. Σε απηφ ην πιαίζην, αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθφξεζεο, 

ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (Simmonds & Andaleeb, 

2001). Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ βηβιηνζεθψλ-ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο 

πξέπεη λα είλαη ν ζρεδηαζκφο καθξνπξφζεζκεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηε 

δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ 

πξνηηκήζεψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ 

θαη λα αλαπηχζζνπλ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, νη 

νπνίνη απνηεινχλ κηα δπλακηθή νκάδα ρξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, 

θαζψο νη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ε αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο βξίζθνληαη 

ππφ δηακφξθσζε (Banou et al, 2008).  

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκεο  

αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε έξεπλα θαη ε γλψζε ησλ αλαγθψλ, πξνζδνθηψλ 

θαη αληηιήςεσλ ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγλσζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη 

Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

έξεπλεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο δηαθίλεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σεκαληηθή είλαη, επίζεο, ε γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

πφξσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Οη 

δξάζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζηφρνη ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ηζηνξία, ηε θπζηνγλσκία θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ θαη ησλ δπλάκεη 

αλαγλσζηψλ, ηηο ζπλεξγαζίεο, ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθφξεζεο. Τν άξζξν εζηηάδεη ζηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο, δηα ησλ νπνίσλ 

πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ζε κηα κεηαβαιιφκελε επνρή. 



2. Αλαγλφζηηθή ποιηηηθή ηφλ αθαδεκαχθώλ βηβιηοζεθώλ θαη οη έρεσλες γηα 

ηελ αλαγλφζηηθή ζσκπερηθορά  

Σεκαληηθφο ζηφρνο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ-ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπο. Αλακθίβνια, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, νη νπνίεο θαινχληαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθφξεζεο, λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη λα πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζηνλ νινέλα 

απμαλφκελν φγθν ηεο πιεξνθνξίαο πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα ηα εξγαιεία ηεο 

αμηνιφγεζήο ηεο ζηνπο ρξήζηεο (Κσζηαγηφιαο, 2006. Simmonds & Andaleeb, 2001). 

Σε απηφ ην πιαίζην, ε δηεξεχλεζε θαη αθνινχζσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε.  

 

Η αλαγλσζηηθή πνιηηηθή απνηειεί κηα πηπρή ηεο πνιηηηθήο βηβιίνπ θαη έρεη σο ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε ηεο αλάγλσζεο, ηε δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηε δηακφξθσζε ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ κέζσ δξάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ, πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν, ηε ρξνληθή ζηηγκή, ηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηηο ππάξρνπζεο αλαγλσζηηθέο 

ζπλήζεηεο θαη αλάγθεο ησλ αλαγλσζηψλ ή ησλ δπλάκεη αλαγλσζηψλ (Banou et al, 

2008. Krolak, 2005). O ζρεδηαζκφο ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα είλαη 

καθξνπξφζεζκνο θαη λα αμηνπνηεί ζην έπαθξν ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο. Σπλεπψο, 

θάζε Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο νθείιεη λα αλαπηχμεη ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηελ παξάδνζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη έξεπλεο γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο βηβιηνζήθεο-ππεξεζίεο 

Πιεξνθφξεζεο λα γλσξίζνπλ ηνπο ππάξρνληεο αιιά θαη δπλάκεη ρξήζηεο ηνπο, ψζηε 

αθνινχζσο λα ζρεδηαζηεί απνηειεζκαηηθή, καθξνπξφζεζκε αλαγλσζηηθή πνιηηηθή. 

Οη δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζθέξνληαη ζήκεξα, ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη ζεκαληηθέο. Δπηπξνζζέησο, νη ζπλεξγαζίεο, ε ηζηνξία θαη νη 

ζπιινγέο ηεο βηβιηνζήθεο, ηα παιαηά θαη ζπάληα βηβιία, νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, 

ε δηεχζπλζε θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ παξακέηξνπο 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ΄ φςηλ  θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο 

(Μπάλνπ, 2007. ΙFLA, Reading section, 2007).  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δχν 

παλειιήληεο έξεπλεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ΔΚΔΒΙ, 1999. ΔΚΔΒΙ, 2004). 

Σχκθσλα κε ηελ πξψηε απφ απηέο, ην 38% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ  είλαη 

αλαγλψζηεο (ΔΚΔΒΙ, 1999) θαη ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε ην 34% δηαβάδεη(ΔΚΔΒΙ, 

2004). Πάλσ απφ 10 βηβιία εηεζίσο δηαβάδεη πεξίπνπ ην 8,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αλαγλσζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο δχν έξεπλεο. Σεκαληηθφ, πάλησο, είλαη φηη νη 

θνηηεηέο δειψλνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (17,6%) φηη δελ δηαβάδνπλ (ΔΚΔΒΙ, 

2004), γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε θπζηνγλσκία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ 

νκάδαο.  

 

Έξεπλα γηα ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληίιεςε ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007, κε 

ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη αλαγλσζηηθέο ζπλήζεηεο, αληηιήςεηο, ηαθηηθέο θαη αλάγθεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ρξεζηψλ (Banou et al, 2008). Γηαθηλήζεθε ζε φια ηα 



ηκήκαηα ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ εηδηθά δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

ζπκπιεξψζεθε απφ ην 20% ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Τα απνηειέζκαηα κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ην ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (Banou et al, 2008). Σχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη ην 74.33% ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ ηνπ Ινλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ είλαη αλαγλψζηεο. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, γχξσ ζην 40% δήισζε 

φηη δηαβάδεη απφ 4 έσο 9 βηβιία, ελψ απφ 10 βηβιία θαη πάλσ δήισζε φηη δηάβαζε ην 

34,03%. Γηεξεπλήζεθαλ, επίζεο, ε ζπρλφηεηα ηεο αλάγλσζεο, ην είδνο θαη ν αξηζκφο 

ησλ αλαγλσζκάησλ θαζψο θαη ν ηξφπνο επηινγήο ηνπο, ηα αίηηα θαη ν ζηφρνο ηεο 

αλάγλσζεο, ν ξφινο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ή/θαη άιισλ βηβιηνζεθψλ, φπσο 

ησλ Γεκνζίσλ, ζηε δηακφξθσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ επηινγή 

ησλ αλαγλσζκάησλ, ε επίδξαζε ησλ ζπνπδψλ ζηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

αλάγλσζεο, ε αλάγλσζε ή φρη ςεθηαθψλ δεκνζηεχζεσλ, ν ηξφπνο απφθηεζεο ησλ 

αληηηχπσλ (Banou et al, 2008). Γηαθνξνπνηήζεηο ζεκεηψλνληαη αλάινγα κε ην θχιν, 

ην έηνο ζπνπδψλ αιιά θαη ην Τκήκα θνίηεζεο.  

 

Οη έξεπλεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ αλαγθαίν θαη αξρηθφ εξγαιείν 

γηα ην ζρεδηαζκφ καθξνπξφζεζκεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία βεβαίσο 

εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ε Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο. Τα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζπλδξάκνπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο θαη 

θαηεγνξίεο (Μπάλνπ, 2007), ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ δξάζεηο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία 

μερσξηζηά.   

3. Στεδηαζκός αλαγλφζηηθής ποιηηηθής ζηης αθαδεκαχθές βηβιηοζήθες 

3.1 Πποχποθέζειρ για ηον ζσεδιαζμψ αναγνυζηικήρ πολιηικήρ 

Ο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο βηβιηνζήθεο-ππεξεζίαο πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αλαγλσζηηθήο 

πνιηηηθήο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο νη ζηφρνη κηαο Αθαδεκατθήο 

Βηβιηνζήθεο είλαη θπξίσο νη εμήο (Krolak, 2005. Banou et al, 2008):  

 αχμεζε ησλ ρξεζηψλ-αλαγλσζηψλ, 

 αχμεζε ησλ εηθνληθψλ επηζθέςεσλ (visit-sessions) ηνπ website ηεο 

βηβιηνζήθεο, 

 αχμεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ή παξαθνινχζεζαλ θάπνηα/ εο απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο, ελεκεξσηηθέο, επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο, 

 θαιιηέξγεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ αλαγλσζηψλ, 

 δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλαγλσζηψλ 

κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο (φπσο, γηα παξάδεηγκα, παηδηά, έθεβνη, άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο), 

 αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηεο ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο. 

 



Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αλαγλσζηηθήο 

πνιηηηθήο είλαη ε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο βηβιηνζήθεο ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο. Αθνινχζσο, ηίζεληαη νη ζηφρνη θαη νη δξάζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ ρξεζηψλ-αλαγλσζηψλ, θαη πξνζδηνξίδνληαη 

ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ην πξνβιεπφκελν θφζηνο. Οη δξάζεηο θαη ηα 

κέζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ, φπσο απηέο 

έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα απφ ηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνζήθε έξεπλα γηα ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ, 

ηδίσο ησλ θνηηεηψλ (Banou et al, 2008). Παξάιιεια, ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο δηαδξακαηίδνπλ νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, 

ε ηζηνξία θαη ην εχξνο ησλ ζπιινγψλ ηεο βηβιηνζήθεο, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, 

θαζψο θαη ε δηάζεζε γηα θαηλνηνκία, ε νμπδέξθεηα θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ζηειερψλ 

ηεο βηβιηνζήθεο.  

 

Σηα παξαπάλσ, πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθφξεζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε παξάδνζε, ε ηζηνξία θαη ε θπζηνγλσκία ηνπ παλεπηζηεκίνπ, νη 

ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

ζεξαπεχνληαη, νη εξεπλεηηθέο, επηζηεκνληθέο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ-εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη νη ζπλήζεηεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο. Σεκαληηθή παξάκεηξνο, επίζεο, είλαη ε Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε 

Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ησλ  δηδαζθφλησλ κε ηε βηβιηνζήθε 

(Μπάλνπ, 2007).  

 

Οη δξάζεηο, δηα ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, 

πνηθίινπλ θαη θαζνξίδνληαη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο. Η θαιή 

ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο-ππεξεζίαο πιεξνθφξεζεο, ν εκπινπηηζκφο ησλ 

ζπιινγψλ, ε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο αιιά θαη αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

ε δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε 

γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο (IFLA, 2007. Krolak, 

2005). Δπηπξνζζέησο, θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο είλαη ζεκαληηθή ε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

αθαδεκατθέο ή άιινπ ηχπνπ βηβιηνζήθεο (φπσο ηηο δεκφζηεο θαη ηηο δεκνηηθέο) αιιά 

θαη κε εθδνηηθνχο νίθνπο, βηβιηνπσιεία, εζληθά θέληξα βηβιίνπ, κνπζεία θαη άιινπο 

θνξείο παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο.  

  

3.2 Γπάζειρ για ηην πποϊθηζη ηηρ ανάγνυζηρ. Το παπάδειγμα ηος Penn Reading 

Project ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Pennsylvania  

 

Η πξνβνιή ηεο βηβιηνζήθεο-ππεξεζίαο πιεξνθφξεζεο είλαη ζεκαληηθή ηδηαίηεξα 

ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο. Η γλσξηκία απηή κπνξεί λα γίλεη κε ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα, κε μελαγήζεηο ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, κε 

ελεκέξσζε θαη παξφηξπλζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο, κε νδεγνχο έληππνπο θαη 

ειεθηξνληθνχο, νη νπνίνη ζα πιεξνθνξνχλ θαη ζα θαζνδεγνχλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο (σξάξην, θαηάινγνη, ηξφπνο δαλεηζκνχ, ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ θ. ά.). Απαξαίηεηε, βεβαίσο, είλαη ε ζπλεξγαζία 

ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ κε ην δηδαθηηθφ-εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Σε 



απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εξεπλψλ κέζα απφ εηδηθά δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, κε ζηφρν 

ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο, ψζηε αθνινχζσο ε βηβιηνζήθε λα πξνβεί ζε απνινγηζκφ 

θαη ελδερνκέλσο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο (Simmonds & Andaleeb), 

2007).  

 

Οη δξάζεηο, δηα ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, πεξηιακβάλνπλ ηε δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, 

ζεκηλαξίσλ, θαζψο ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ θαη εθδειψζεσλ (φπσο νκηιίεο, 

βηβιηνπαξνπζηάζεηο, ζπλαπιίεο), είηε αμηνπνηψληαο ηνπο ηδίνπο πφξνπο ηεο 

βηβιηνζήθεο, είηε θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο (Banou et al, 2008. Μπάλνπ, 

2007). Σηηο πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξνζηεζεί ε δεκηνπξγία 

ιεζρψλ αλάγλσζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ αθφκε έλα θίλεηξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ. Καηά ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ιεζρψλ αλάγλσζεο 

ζεκαληηθή είλαη ε ελδερφκελε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηνπ βηβιίνπ, φπσο κε 

εθδνηηθνχο νίθνπο θαη βηβιηνπσιεία, ην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, κε άιιεο 

βηβιηνζήθεο-ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο, κε κνπζεία θ. ά. Δπίζεο, νη αθαδεκατθέο 

εθδφζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ή/θαη ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε κέζσ ηεο παξαγσγήο 

ηεθκεξίσλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πιηθνχ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θεηκέλσλ 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ ή ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ κηαο ιέζρεο αλάγλσζεο.  

 

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δξαζηεξηφηεηα Penn Reading Project ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Pennsylvania, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εθδίδνληαη θείκελα.  Τν 

Penn Reading Project μεθίλεζε ην 1991 απφ κηα νκάδα θαζεγεηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Pennsylvania κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο αλάγλσζεο θαη ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά θπξίσο 

θείκελα. Γεκηνπξγήζεθε έηζη ην πιαίζην γηα ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κηθξψλ νκάδσλ 

θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ πνπ ζπδεηνχζαλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ην νπνίν 

εθδηδφηαλ απφ ηηο αθαδεκατθέο εθδφζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ [University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia]. Μεηαμχ ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα 

δεθαεπηά απηά ρξφληα πεξηιακβάλνληαη νη Βάκσερ ηνπ Δπξηπίδε, ν Φπανκενζηάιν ηεο 

Μ. Σέιιευ, Η Μεηαμψπθυζη ηνπ Φ. Κάθθα, ε Αςηοβιογπαθία ηνπ Benjamin Franklin. 

Η επηινγή ηνπ βηβιίνπ, πνπ ζα εθδνζεί θάζε ρξφλν, απνθαζίδεηαη απφ κηα επηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ θαζεγεηέο, θνηηεηέο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (Franklin, 2005). 

Δθθηλψληαο απφ έλαλ θαηάινγν εθαηφ βηβιίσλ θαηαιήγνπλ ζε εθείλν πνπ ηειηθά ζα 

εθδνζεί.  

 

Σηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα επηηπγράλεη ηνλ 

νπζηαζηηθφ δηάινγν, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη βέβαηα ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ αλαγλσζηψλ κέζα απφ κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία αμηνπνηεί ηνπο 

πφξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, εκπιέθεη κεγάιν αξηζκφ δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ,  

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αθαδεκατθέο εθδφζεηο θαη ηε βηβιηνζήθε, θαηαιήγεη ζηελ 

έθδνζε ελφο βηβιίνπ, ην νπνίν αθνινχζσο ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία θαη εξέζηζκα γηα 

αλαγλψζεηο, ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο. Σε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγνχληαη 

δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ 



αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ. Τν Penn Reading Project απνηειεί κηαλ επηηπρεκέλε 

πξσηνβνπιία θαη δξαζηεξηφηεηα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα 

παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηε γεληθφηεξε θαιιηέξγεηα ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη ζηελ ελζάξξπλζε θαη 

εδξαίσζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ σο ηξφπνπ δσήο.  

 

3.3 Ο πψλορ ηυν νέυν ηεσνολογιϊν ηηρ Πληποθψπηζηρ 

 

Σηε ζεκεξηλή, κεηαβαιιφκελε επνρή ε εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθφξεζεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηε 

δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο (Bolter, 2006. Phillips, 2004). Καζψο νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο απεπζχλνληαη ζε έλα θνηλφ, ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλν κε ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, πξέπεη νη λέεο απηέο ηερλνινγίεο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, απνηειψληαο 

κάιηζηα βαζηθά εξγαιεία (Κσζηαγηφιαο, 2006). Σήκεξα ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη λέεο 

δπλαηφηεηεο, φπσο ηα ηζηνιφγηα (weblogs), ηα wikis θαη ηα social bookmarkets, πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγνχλ λένπο ηξφπνπο δηαθίλεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο (Gilleron & Kilgarriff 2007. Meerman Scott 2007).  

 

Η ηζηνζειίδα ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε 

θαη ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, θαη λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεζηψλ-αλαγλσζηψλ. Η ελεκέξσζε γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη γηα ηηο λέεο εθδφζεηο κέζσ ηεο απνζηνιήο 

κελπκάησλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη επίζεο ζεκαληηθή. Τα βηβιηνθηιηθά 

ηζηνιφγηα (bookblogs) πεξηιακβάλνπλ θείκελα θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην βηβιίν, ηηο 

βηβιηνζήθεο, ηελ αλάγλσζε, ηελ εθδνηηθή βηνκεραλία, ηε ινγνηερληθή θξηηηθή, ηε 

ζπγγξαθή, ηε ινγνηερλία. Πνιιέο βηβιηνζήθεο έρνπλ βηβιηνθηιηθά ηζηνιφγηα. Οη 

βηβιηνζεθνλφκνη κέζσ ηνπ λένπ απηνχ κέζνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνπλ 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο, 

επηθεληξψλνληαο ίζσο ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηψλ. 

Ταπηφρξνλα, κέζσ ησλ βηβιηνθηιηθψλ ηζηνινγίσλ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηαιφγνπ, θαζψο νη ρξήζηεο δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο, ηηο θξηηηθέο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο ηφζν γηα ηηο αλαγλψζεηο ηνπο φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Φαξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα είλαη φηη 

αξθεηέο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα βηβιηνθηιηθά ηζηνιφγηα σο εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ιεζρψλ αλάγλσζεο, πνπ νη ίδηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζην πιαίζην ηεο 

αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Τα ηζηνιφγηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ κειψλ-αλαγλσζηψλ ηεο ιέζρεο αλάγλσζεο.  

 

Η Αλνηθηή Πξφζβαζε (ε ειεχζεξε, άκεζε, δηαξθήο θαη απαιιαγκέλε απφ 

πεξηνξηζκνχο πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο) έρεη 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο φξνπο ηεο επηζηεκνληθήο, εξεπλεηηθήο θαη εθδνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δηεζλψο θαη 

ζηελ Διιάδα έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εδξαίσζε 

ηνπ θηλήκαηνο ηεο Αλνηθηήο Πξφζβαζεο (Bosc & Harnan, 2005). Τα απνζεηήξηα 

(repositories), ε δηαρείξηζε ηεο γθξίδαο βηβιηνγξαθίαο, πνπ παξάγεηαη ζηα 

παλεπηζηήκηα (ETDs management), θαη ε αλάπηπμε ησλ πεξηνδηθψλ Αλνηθηήο 

Πξφζβαζεο (Open Access Journals) απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ έξγν ησλ 



αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ (Banou & Kostagiolas, 2007). Η Αλνηθηή Πξφζβαζε 

ζπλδέεηαη, επίζεο, κε ηνπο λένπο ηξφπνπο εθδφζεσλ (Thatcher, 2007) θαζψο θαη κε 

ηελ πνηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, θαζψο νη 

ρξήζηεο εμνηθεηψλνληαη κε ηελ εχξεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, θαη θπξίσο κε 

ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.  

 

4. Σσκπεράζκαηα 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε καθξνπξφζεζκεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ, νθείιεη λα 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη λα ζπληζηά νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο απνζηνιήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Απαξαίηεηε, πάλησο, πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη αλαγλσζηηθέο 

ζπλήζεηεο θαη αληηιήςεηο, θαη νη αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ. Οη 

πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, σο κειινληηθνί επηζηήκνλεο θαη 

επαγγεικαηίεο, ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Οη 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, κέζσ ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα 

εθπαηδεχζνπλ ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε δεκηνπξγηθνχο αλαγλψζηεο θαη 

ζε επαξθείο επηζηήκνλεο. Άιισζηε, νη θνηηεηέο-ρξήζηεο ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ βξίζθνληαη ζε κηαλ ειηθία, ζηελ νπνία αθφκε δηακνξθψλεηαη ε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο, θαη ζε έλαλ ρψξν, ζηνλ νπνίν ηνπο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ κε ειεπζεξία ηνλ ραξαθηήξα ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ επηζηεκνληθφ 

ήζνο.  

 

Σπλεπψο, ε πνηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, φπσο εθαξκφδεηαη κέζα απφ ηηο 

επηκέξνπο δξάζεηο, ζπλδξάκεη ζηελ εδξαίσζε αλαγλσζηηθψλ ζπλεζεηψλ, ζηελ 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ζηε δηακφξθσζε επηζηεκνληθνχ ήζνπο θαη ζηελ παξνρή 

κεζνδνινγίαο θαη εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ο ξφινο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε παξαδνζηαθέο, δνθηκαζκέλεο 

κεζφδνπο, φπσο ηα ζεκηλάξηα θαη ηελ έθδνζε θεηκέλσλ, κπνξεί λα απνδψζεη 

θαξπνχο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Penn Reading Project ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Pennsylvania.  
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