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Συνέντευξη 

µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος 

Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας 

προς την κ. Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΕΣ. Κύριε Γιαννακόπουλε, ως Πρόεδρος του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & 

Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας θα θέλαµε να µας µιλήσετε για το 

πρόγραµµα σπουδών και την παρεχόµενη εκπαίδευση των αυριανών 

βιβλιοθηκονόµων. 

 

ΓΓ. Σε ό,τι αφορά στο πρόγραµµα σπουδών βρισκόµαστε σε µεταβατική φάση. Το ισχύον 

πρόγραµµα διανύει το τελευταίο εξάµηνο εφαρµογής του. Ένα εντελώς νέο πρόγραµµα έχει 

εγκριθεί ήδη από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ Αθήνας και ελπίζουµε ότι θα τεθεί σε ισχύ από 

τον Σεπτέµβριο. Έγινε προσπάθεια ώστε το πρόγραµµα να διέπεται από τη λογική της 

συνέχειας και της συµπληρωµατικότητας των γνωστικών πεδίων που διδάσκονται. Επίσης 

επιδιώχθηκε να υπάρχει αντιστοιχία µε τα προγράµµατα ανάλογων σχολών του εξωτερικού. 

Στο πλαίσιο που θέτει ο νέος νόµος για την ανώτατη εκπαίδευση, αναπτύχθηκαν οι ώρες 

θεωρίας στο διπλάσιο των εργαστηριακών ωρών, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ακαδηµαϊκός 

χαρακτήρας του Τµήµατος. 

 

ΕΣ. Υπάρχει εξειδίκευση σε γνωστικούς τοµείς κατά την περίοδο των σπουδών και 

αν ναι, ποιοί είναι αυτοί; 

 

ΓΓ. ∆εν υπάρχουν κατευθύνσεις που να οδηγούν σε κάποιου είδους εξειδίκευση. Το Τµήµα 

χορηγεί ενιαίο πτυχίο. Βέβαια το νέο πρόγραµµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προετοιµάζει τους 

φοιτητές να εργαστούν σε οποιουδήποτε τύπου υπηρεσία πληροφόρησης. Αυτό συνδέεται 

άµεσα µε τις δυνατότητες απασχόλησης που θέλουµε να προσφέρουµε στους αποφοίτους του 

Tµήµατός µας. Έτσι, εκτός από τα βιβλιοθηκονοµικά µαθήµατα, εισάγονται τέσσερα 

υποχρεωτικά µαθήµατα αρχειονοµίας, όπως και δύο σχετικά µε τη µουσειολογία και την 

πολιτιστική διαχείριση. Φυσικά υπάρχει µια ευρύτερη οµάδα µαθηµάτων που αφορά στην 

κοινή βάση όλων των παραπάνω τοµέων της επιστήµης της πληροφόρησης. 

 

ΕΣ. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ποιά είναι η θέση της στο πρόγραµµα των 

σπουδών και πόσο καταρτισµένοι θεωρείτε ότι είναι οι φοιτητές για να 

αντιµετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις στο επάγγελµά τους; 

 

ΓΓ. Στo νέο πρόγραµµα τα µαθήµατα των νέων τεχνολογιών αναβαθµίζονται και 

εξειδικεύονται. Παράλληλα διατηρούνται τα βασικά πληροφοριακά µαθήµατα ώστε οι 
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απόφοιτοί µας να µη χρειάζονται πιστοποιητικό ΕCDL. Θεωρώ ότι τα µαθήµατα αυτού του 

τύπου διδάσκονται επαρκώς και σε ικανοποιητικό επίπεδο στο Tµήµα µας. Υπάρχει ευχέρεια 

εύρεσης ικανού έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών των ειδικοτήτων και οι φοιτητές 

παρ΄ότι προέρχονται κυρίως από τη θεωρητική κατεύθυνση δείχνουν, σε γενικές γραµµές, να 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. 

 

ΕΣ. Με αφορµή τις αξιολογήσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, το Τµήµα σε 

ποιό επίπεδο αποτίµησης βρίσκεται; 

 

ΓΓ. Θα πρέπει να επισηµάνω µε έµφαση, ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Αθήνας 

και φυσικά το Τµήµα µας επιθυµούν να υπαχθούν σε διαδικασία αξιολόγησης. Η κατάρτιση 

του νέου προγράµµατος αποτελεί προσπάθεια να ανταποκριθεί το Τµήµα επιτυχώς σε αυτή τη 

διαδικασία. Επειδή, όµως, αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα της αξιολόγησης ως µια ευκαιρία για 

ουσιαστική αναβάθµιση, νοµίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουµε την αξιολόγηση όταν υπάρξουν 

οι βασικές προϋποθέσεις ώστε να κριθεί το Τµήµα αντικειµενικά. Η πιο σηµαντική από τις 

προϋποθέσεις αυτές είναι η πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού. Πάντως, 

παρά τα προβλήµατα, το Τµήµα µας συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες προτιµήσεις 

υποψηφίων και έτσι έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής από όλα τα τµήµατα πληροφόρησης 

που λειτουργούν στα ΑΕΙ της χώρας µας. 

 

ΕΣ. Ποιά προσόντα πρέπει να συγκεντρώνει ο υποψήφιος για να ενταχθεί στο 

διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος; 

 

ΓΓ. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αποτελούν τη µια από τις δύο συνιστώσες της 

ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας µας. Άρα το εκπαιδευτικό προσωπικό των τµηµάτων των 

ΤΕΙ και των πανεπιστηµίων πρέπει να έχει τα ίδια τυπικά προσόντα: διδακτορικό δίπλωµα 

ειδίκευσης και δηµοσιευµένο επιστηµονικό – ερευνητικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί των ΤΕΙ θα 

πρέπει επιπλέον να διαθέτουν κατάλληλου επιπέδου επαγγελµατικό έργο. 

 

ΕΣ. Υπάρχει σύνδεση των παρεχοµένων σπουδών µε την αγορά εργασίας ώστε να 

απορροφούνται οι πτυχιούχοι και να διευκολύνονται στην εξεύρεση εργασίας; 

Έρχονται αιτήµατα από την αγορά για θέσεις εργασίας; 

 

ΓΓ. Στις επιστήµες της πληροφόρησης η επιστηµονική θεωρία βασίστηκε στην επαγγελµατική 

πρακτική. Άρα από τη φύση τους οι σπουδές συνδέονται µε το επαγγελµατικό περιβάλλον. 

Αυτό σε σηµαντικό βαθµό επιτυγχάνεται στο πλαίσιο ενός τεχνολογικού ιδρύµατος εφαρµογής 

όπως το ΤΕΙ-Α. Το νέο πρόγραµµα είναι µια προσπάθεια ανταπόκρισης στις ανάγκες της 

αγοράς, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελµατική αποκατάσταση των απόφοιτων. Παρ΄ότι 
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δεν υφίσταται τυπική διαδικασία υποδοχής αιτηµάτων για πλήρωση θέσεων εργασίας, στην 

πράξη αυτό συµβαίνει. Γενικά µπορώ να πω ότι η επαγγελµατική αποκατάσταση των 

αποφοίτων µάς αφορά άµεσα και υποστηρίζουµε, κατά το δυνατόν, την προσπάθειά τους να 

µπουν στον επαγγελµατικό στίβο. 

 

ΕΣ. Θεωρείτε ότι η βιβλιοθηκονοµική εκπαίδευση στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα 

είναι εφάµιλλη εκείνης του εξωτερικού; 

 

ΓΓ. Ασφαλώς, υστερούµε έναντι των σχολών του εξωτερικού τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών 

όσο και µεταπτυχιακών σπουδών. Αυτό είναι µάλλον φυσικό, αφού δεν διαθέτουµε ούτε την 

παράδοση ούτε το ώριµο επιστηµονικό και επαγγελµατικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου 

λειτουργούν εκείνες. 

Στο εξωτερικό, η βιβλιοθηκονοµία (όπως και οι άλλες επιστήµες της πληροφόρησης), κατά 

κύριο λόγο παρέχεται σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Έτσι επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων 

εκπαιδεύονται στη βιβλιοθηκονοµία και διαχειρίζονται υλικό της ειδικότητάς τους (subject 

librarians). Στη χώρα µας λειτουργεί τα τελευταία χρόνια διατµηµατικό µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα, στο οποίο -σε συντριπτικό ποσοστό- συνεχίζουν τις σπουδές τους απόφοιτοι των 

τριών σχολών πληροφόρησης της χώρας. Προσδοκούµε, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να 

συγκροτηθεί ένα καλύτερα σχεδιασµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, το οποίο θα 

επαναπροσδιορίζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τον προσανατολισµό (ειδίκευση) του.  

 

ΕΣ. Ως Προϊστάµενος του Τµήµατος τί θα θέλατε να βελτιώσετε σε σχέση µε το 

παρελθόν και σε σχέση µε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού; 

 

ΓΓ. ∆εν θεωρώ παραγωγική τη σύγκριση µε το παρελθόν, αφού η βελτίωση της λειτουργίας 

του Τµήµατος είναι φυσική και αναµενόµενη εξέλιξη. Επίσης, θα πρέπει να τονίσω, ότι δεν 

πρόκειται για προσωπική αλλά συλλογική προσπάθεια. Οι καλές σχολές του εξωτερικού 

αποτελούν πρότυπο για µάς. Προσπαθούµε να ενσωµατώσουµε ιδέες και πρακτικές και κυρίως 

να παρακολουθήσουµε, έστω και καθυστερηµένα, το µετασχηµατισµό τους σε σχολές 

πληροφόρησης. Ο κύριος στόχος µας είναι να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για 

την ουσιαστική αναβάθµιση του Τµήµατος. Η σηµαντικότερη από αυτές είναι η κάλυψη των 

κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού µε τους κατά το δυνατό καλύτερους επιστήµονες 

του κλάδου µας. 

 

ΕΣ. Σε επίπεδο Τµήµατος έχετε συνεργασίες µε σχολές του εξωτερικού για 

επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή λόγους ανταλλαγής φοιτητών; 
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ΓΓ. Το Τµήµα διατηρεί επαφές µε σχολές του εξωτερικού και συµµετέχει σε προγράµµατα 

επιστηµονικής συνεργασίας και ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus και Leonardo). Η αλήθεια 

είναι, ότι το επιστηµονικό – ερευνητικό πεδίο των επιστηµών της πληροφόρησης βρίσκεται 

ακόµα υπό διαµόρφωση στη χώρα µας. 

 

ΕΣ. Ποιά θεωρείτε ότι είναι ή πρέπει να είναι τα προσόντα του σύγχρονου 

βιβλιοθηκονόµου, ώστε να είναι ανταγωνιστικός και επαρκής για τις αυξανόµενες 

απαιτήσεις του επιστηµονικού πεδίου το οποίο καλείται να υπηρετήσει; 

 

ΓΓ. Ο σύγχρονος βιβλιοθηκονόµος (καλύτερα επιστήµονας της πληροφόρησης) έχει ως 

αποστολή να διαχειριστεί πληροφορίες και να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε αυτές. 

Θα πρέπει να είναι εξοικειωµένος µε τη νέα τεχνολογία και να ενηµερώνεται για τις συνεχείς 

εξελίξεις που αυτή επιφέρει στον κλάδο. Να έχει ευχέρεια στη χρήση των πηγών, γνώση των 

µηχανισµών της διοίκησης και ικανότητα ανάπτυξης των δηµοσίων σχέσεων. Προϋποτίθεται, 

βέβαια, η γνώση της παραδοσιακής βιβλιοθηκονοµίας όπως και η ευρύτερη ανθρωπιστικής 

κατεύθυνσης παιδεία. Οι ικανότητες και η συγκρότηση των βιβλιοθηκονόµων θα διατηρήσουν 

τις βιβλιοθήκες ως χώρους κοινωνικής επικοινωνίας και πνευµατικής δηµιουργίας και όχι ως 

απρόσωπο µηχανισµό διάχυσης πληροφοριών. 

 

ΕΣ. Ποιές είναι οι προοπτικές του Τµήµατος για υποστήριξη της δια βίου µάθησης 

των βιβλιοθηκονόµων; 

 

ΓΓ. Το Τµήµα έχει πολύ ακόµη δρόµο να διανύσει και θα πρέπει να καταβληθεί µεγάλη 

προσπάθεια για να ανέβει το επίπεδο σπουδών. Από την όποια βελτίωση στον τοµέα αυτό 

θέλουµε να επωφεληθούν και οι απόφοιτοι που θα δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Εννοείται 

ότι θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η συνεργασία µε ένα 

µαζικό και δυναµικό επαγγελµατικό φορέα µε σαφή επιστηµονικό χαρακτήρα, όπως πιστεύω 

ότι θα πρέπει να εξελιχθεί η Ένωση Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης, θα 

υποστηρίξει τα προγράµµατα «δια βίου µάθησης» που είναι απαραίτητα σε ένα συνεχώς 

εξελισσόµενο τοµέα όπως η βιβλιοθηκονοµία. 

 

ΕΣ. Είναι γνωστό ότι το επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου δεν είναι πολύ γνωστό 

στην Ελλάδα, όπως δεν είναι αυτονόητη η ύπαρξη και η αναγκαιότητα ύπαρξης 

µιας βιβλιοθήκης. Πώς νοµίζετε ότι θα βελτιωθεί η εικόνα του βιβλιοθηκονόµου ως 

επαγγελµατία και κατ’ επέκταση η εικόνα της βιβλιοθήκης στη σηµερινή ελληνική 

κοινωνία; 
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ΓΓ. ∆υστυχώς δεν υπάρχει µαγική συνταγή. Χρειάζεται προσπάθεια από τους επαγγελµατίες 

βιβλιοθηκονόµους και πολιτική βούληση ώστε να αλλάξει η κατεστηµένη κοινωνική νοοτροπία. 

Οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να αγωνιστούν για κερδίσουν την κοινωνική αναγνώριση 

αποδεικνύοντας καθηµερινά την επαγγελµατική τους επάρκεια αλλά και τη χρησιµότητα των 

βιβλιοθηκών. Φυσικά, χωρίς τη στήριξη της επίσηµης πολιτείας σχεδόν τίποτα δεν µπορεί να 

προχωρήσει. Μην ξεχνάµε ότι οι συντριπτικά περισσότερες βιβλιοθήκες ανήκουν στο δηµόσιο 

ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Οφείλω πάντως να αναφέρω ότι δεν είµαι αισιόδοξος. Παρά 

το γεγονός ότι έχουµε πολλούς εξαιρετικούς επαγγελµατίες βιβλιοθηκονόµους, που έχουν 

καταφέρει να δηµιουργήσουν αξιόλογες από κάθε άποψη βιβλιοθήκες, η θετική συνεισφορά 

της πολιτείας ακόµη αναµένεται. 

 

ΕΣ. Τί θα θέλατε να συµβουλεύσετε τους φοιτητές βιβλιοθηκονοµίας ή όσους 

σκοπεύουν ηθεληµένα ή άθελα (λόγω των µορίων που συγκεντρώνουν) να 

ακολουθήσουν τη βιβλιοθηκονοµία ως επιστήµη και ως επάγγελµα; 

 

ΓΓ. Στο συγκεκριµένο θέµα δεν µπορεί να δώσει κανείς παρά µόνο γενικού τύπου συµβουλές. 

Χωρίς αµφιβολία, η πληροφόρηση είναι ένας σύγχρονος και δυναµικός τοµέας, ο οποίος, κατά 

την άποψή µου, έχει µέλλον. Ωστόσο, κάθε νέος πρέπει να επιλέγει το τι θα σπουδάσει µε 

γνώµονα το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Για όσους βρεθούν στη σχολή 

χωρίς αυτό να αποτελεί, σε κάποιο έστω βαθµό, επιλογή τους, θα έλεγα να δουν αν τους 

ενδιαφέρει και να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή όχι. Οι σπουδές σε έναν τοµέα που δεν 

µας αρέσει είναι η ασφαλέστερη οδός προς την αποτυχία. 

 

ΕΣ. Σας ευχαριστώ πολύ. 


