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Περίληψη  
 

Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να παρουσιάσει τους δράσεις εκπαίδευσης 
χρηστών στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών. Με 
αφορµή την παρουσίαση των δράσεων αυτών και µε την επισήµανση των 
ενισχυτικών παρεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε την εφαρµογή του προγράµµατος 
ΕΠΕΑΕΚ, επιχειρείται µια πρώτη διερεύνηση των προβληµάτων που 
παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης των χρηστών. Τα 
προβλήµατα αυτά εντοπίζονται σε διάφορους τοµείς, τους είναι το υλικό και οι 
υπηρεσίες, το προσωπικό, η επικοινωνία µε την εξυπηρετούµενη κοινότητα, οι 
σχέσεις µε τρίτους παράγοντες, τους είναι οι εκδότες κλπ. Τα εν λόγω προβλήµατα 
απαντώνται σε τους τους φάσεις υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος των 
χρηστών, από τον σχεδιασµό και την εκτέλεση έως την αξιολόγηση και την 
αναπροσαρµογή. Ανάµεσα στα συµπεράσµατα τους εισήγησης εµπεριέχεται η 
διαπίστωση ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 
είναι πολυσύνθετα και συνδεδεµένα µεταξύ τους, γεγονός που απαιτεί µια γενική 
και ολοκληρωµένη προσέγγιση για την επίλυση τους. 
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Abstract 
 

The primary aim of this presentation is to exhibit the activities regarding user 
instruction in the Library & Information Center, University of Patras, Greece. 
Initiated by the exhibition of these activities and the identification of the 
interventions occurred through the application of EPEAEK project, it is 
attempted an exploration of the main problems that user instruction programs 
face. These problems are traced in several areas, such as content and services, 
personnel, communication with the served community, relations with other 
agents, etc. These problems run through all the range of phases of a user 
instruction programme, from planning and execution to assessment and 
adaptation. Among the results of this presentation is the ascertainment that the 
problems that academic libraries face are multifaceted and interlinked, 
something that requires a generic and comprehensive approach for their 
resolution. 
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