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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των Ελλινων 

βιβλιοκθκονόμων επιςτθμϊν υγείασ.  

υνδυάςτθκε ποςοτικι και ποιοτικι προςζγγιςθ που πραγματοποιικθκε ςε δφο φάςεισ. 

Κατά τθν αϋ φάςθ, ςτάλκθκαν 62 ερωτθματολόγια ςε όλο τον πλθκυςμό των Ελλινων ιατρικϊν 

βιβλιοκθκονόμων, από αυτά ςυμπλθρϊκθκαν τα 48, ποςοςτό ανταπόκριςθσ 77,42%. τθ βϋ φάςθ 

ελιφκθςαν τρεισ ατομικζσ θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ 

  Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δείχνουν τθν ανάγκθ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ των 

Ελλινων ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων (ΙΒ), θ πλειονότθτα των οποίων δεν διακζτει κεματικι 

εξειδίκευςθ και δεν ζχει παρακολουκιςει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτθν ιατρικι 

βιβλιοκθκονομία.  Ωσ απαραίτθτα αντικείμενα ςτθν εκπαίδευςθ τουσ, οι ΙΒ κρίνουν τισ «βάςεισ 

δεδομζνων, τισ ιατρικζσ πθγζσ ςτο Internet» και τθ μεκοδολογία αναηιτθςθσ ιατρικϊν 

πλθροφοριϊν. ε ποςοςτό μεγαλφτερο του 80% κεωροφν ωσ ςθμαντικότερο κίνθτρο 

παρακολοφκθςθσ ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ τθν «αφξθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων». 

Από τθν ζρευνα υποδεικνφεται ότι οι ΙΒ χρειάηονται α) τθν απόκτθςθ κεματικισ 

εξειδίκευςθσ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ, κακϊσ δεν παρζχεται ςτα προγράμματα των ςχολϊν 

βιβλιοκθκονομίασ, β) ςυνεχι επιμόρφωςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, βάςεισ δεδομζνων επιςτθμϊν 

υγείασ και ιατρικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και γ) επιμόρφωςθ ςτθν απόκτθςθ ικανότθτασ 

εκπαίδευςθσ χρθςτϊν. Επικυμοφν να επιμορφϊνονται κυρίωσ με τθ μεκοδολογία τθσ εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Εκπαιδεφουν - ςυνικωσ - άτυπα τουσ χριςτεσ των βιβλιοκθκϊν τουσ, 

αλλά δθλϊνουν ότι χρειάηονται επιμόρφωςθ ςε τεχνικζσ διδαςκαλίασ και κεωρίεσ μάκθςθσ για 

τθ ςυγκρότθςθ ενόσ πλαιςίου αποτελεςματικότερθσ εκπαίδευςθσ. 
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Λζξεισ- Κλειδιά: υνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ, Βιβλιοκθκονόμοι, Ιατρικζσ Βιβλιοκικεσ, 

Ελλάδα. 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η βιβλιογραφία που αφορά ςε κζματα επιμόρφωςθσ βιβλιοκθκονόμων διερευνά τα 

προτιμϊμενα από τουσ βιβλιοκθκονόμουσ, κζματα - αντικείμενα επιμόρφωςθσ, τουσ τρόπουσ/τισ 

μεκόδουσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και τζλοσ τα κίνθτρα και αντικίνθτρα επιμόρφωςθσ. 

Γενικά, από παλαιότερεσ μελζτεσ (Chen 1975, Lathrop 1986) φαίνεται ότι οι ιατρικοί 

βιβλιοκθκονόμοι προτιμοφν τθ ςφντομθ (μίασ θμζρασ) επιμόρφωςθ ςε αντικείμενα που αφοροφν 

τα αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα, το ςχεδιαςμό και το marketing, ενϊ ςε πιο καινοφργιεσ 

μελζτεσ (Lyon et al. 2004, Petrinic & Urquhat 2007, Watson 2005) ςτα παραπάνω αντικείμενα 

επιμόρφωςθσ προςτίκεται θ αναγκαιότθτα για κεματικι εξειδίκευςθ. τθν ανάπτυξθ των 

ςυμπεραςμάτων τουσ οι περιςςότερεσ μελζτεσ καταδεικνφουν το ζλλειμμα ςτα προγράμματα 

ςπουδϊν των ςχολϊν βιβλιοκθκονομίασ αναφορικά, με τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτισ Επιςτιμεσ 

Τγείασ που κα ζπρεπε να παρζχουν ςτουσ φοιτθτζσ τουσ, για να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ 

απαιτιςεισ των ιατρικϊν βιβλιοκθκϊν. Οι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ορολογίασ και ταξινόμθςθσ 

που αποκτϊνται είτε με τισ ςπουδζσ, είτε με τθν πολυετι εμπειρία ςε αντίςτοιχθ βιβλιοκικθ 

οδθγοφν ςε αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των χρθςτϊν προσ τον βιβλιοκθκονόμο, αλλά και ςε 

καλφτερο χειριςμό των βάςεων δεδομζνων από αυτόν (Lyon et al. 2004). Η επίτευξθ του ςτόχου 

αυτοφ εμποδίηεται από τον περιοριςμζνο αρικμό των ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ ςτισ ςχολζσ 

βιβλιοκθκονομίασ. φμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ οι ςχολζσ βιβλιοκθκονομίασ 

χρειάηεται να περιλάβουν ςτα προγράμματα ςπουδϊν τουσ, δεξιότθτεσ διδαςκαλίασ χρθςτϊν, 

προχωρθμζνεσ δεξιότθτεσ και μεκόδουσ αναηθτιςεων και project δεξιοτιτων διαχείριςθσ- 

διοίκθςθσ με περιςςότερθ πρακτικι εξάςκθςθ. Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτθν ιατρικι 

ορολογία για τουσ βιβλιοκθκονόμουσ που δεν ζχουν κεματικι εξειδίκευςθ (Petrinic.& Urquhat 

2007). 

 

ΚΟΠΟ 

κοπόσ τθσ παροφςασ εμπειρικισ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των 

βιβλιοκθκονόμων που εργάηονται ςε βιβλιοκικεσ Επιςτθμϊν Τγείασ τθσ Ελλάδασ. 

 

Από το ςκοπό τθσ ζρευνασ προκφπτουν τα εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: 
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Α. Ζχουν οι βιβλιοκθκονόμοι των ελλθνικϊν ιατρικϊν βιβλιοκθκϊν ςυγκεκριμζνεσ επιμορφωτικζσ 

ανάγκεσ και ποιεσ; 

Β. Οι ιατρικοί βιβλιοκθκονόμοι επιμορφϊνονται; επικυμοφν να επιμορφωκοφν; με ποια 

μεκοδολογία και ποια είναι τα κίνθτρα και αντικίνθτρα για τθν επιμόρφωςι τουσ; 

Γ. Ποιεσ είναι οι απόψεισ των ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων για τθν ικανότθτά τουσ να εκπαιδεφουν 

τουσ χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ τουσ; 

 

ΜΕΘΟΔΟ 

υνδυάςτθκε ποςοτικι και ποιοτικι προςζγγιςθ. Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε δφο φάςεισ:  

τθν αϋ φάςθ πραγματοποιικθκε ζρευνα με ποςοτικι προςζγγιςθ ςε όλο τον πλθκυςμό των 

ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων τθσ Ελλάδασ (Faulkner et al. 1999, p. 30). Αναλυτικότερα: των 

νοςοκομειακϊν βιβλιοκθκϊν (γενικϊν, ειδικϊν και πανεπιςτθμιακϊν νοςοκομείων), των 

ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν επιςτθμϊν υγείασ (ιατρικισ, κτθνιατρικισ, οδοντιατρικισ, 

φαρμακευτικισ ςχολισ κ.λπ.), ερευνθτικϊν κζντρων και ινςτιτοφτων (Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν 

Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, Ινςτιτοφτο Παςτζρ, Κζντρο Ψυχικισ Τγιεινισ κ.λπ.). 

 

Η ζρευνα διενεργικθκε κατά το χρονικό διάςτθμα 20/2/09 - 12/3/09. τάλκθκαν 62 

ερωτθματολόγια που απευκφνονταν ςε ιςάρικμουσ βιβλιοκθκονόμουσ, οι οποίοι απαςχολοφνται 

ςε 37 βιοϊατρικζσ βιβλιοκικεσ. Από αυτά απαντικθκαν τα 48, ποςοςτό ανταπόκριςθσ 77,42%. 

 

τθ βϋ φάςθ ελιφκθςαν τρεισ ατομικζσ θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ. Με δειγματολθψία 

ςκοπιμότθτασ (Cohen & Manion 1994, p. 130) ςταχυολογικθκαν τρεισ τυπικζσ περιπτϊςεισ 

ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων (ζνασ βιβλιοκθκονόμοσ νοςοκομειακισ βιβλιοκικθσ με λιγότερα από 

400 κρεβάτια και μζςθ επαγγελματικι εμπειρία, ζνασ βιβλιοκθκονόμοσ ερευνθτικισ βιβλιοκικθσ 

με μικρι επαγγελματικι εμπειρία και ζνασ ακαδθμαϊκισ με μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία). 

 

Οι άξονεσ των ςυνεντεφξεων κακορίςτθκαν μετά τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ποςοτικισ 

προςζγγιςθσ. Οι ςυνεντεφξεισ, υλοποιικθκαν ςτα τζλθ Απριλίου και θ επεξεργαςία των 

δεδομζνων που προζκυψαν από τθ ςυνζντευξθ ζγινε με τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου 

(Ιωςθφίδθσ 2003, ςς. 65-69). 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ερωτθματολόγιο 
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Για τθ διεξαγωγι τθσ ποςοτικισ ζρευνασ ςχεδιάςτθκε ερωτθματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 

είκοςι πζντε (25) ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου. Σο ερωτθματολόγιο ςχεδιάςτθκε για 

να ςυγκεντρωκοφν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τουσ παρακάτω άξονεσ: 

I. Χαρακτθριςτικά Βιβλιοκικθσ 

II. Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων τθσ Ελλάδασ 

III. Σρόποι ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ 

IV. Αντικείμενα-κζματα επιμόρφωςθσ 

V. Κίνθτρα και αντικίνθτρα ςυμμετοχισ των ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων ςε ςυνεχιηόμενθ 

εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ. 

 

Ημιδομθμζνθ υνζντευξθ 

Η ςυνζντευξθ πραγματοποιικθκε με άξονεσ 9 ερωτιςεισ. Με τισ ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ 

διερευνικθκαν οι απόψεισ των βιβλιοκθκονόμων τόςο ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ κεματικισ 

εξειδίκευςθσ ςτθν εργαςία τουσ, όςο και με τθν ανάγκθ ανάδειξθσ του εκπαιδευτικοφ τουσ 

ρόλου. 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Η ζρευνα αφορά 48 βιβλιοκθκονόμουσ που εργάηονται ςε 37 βιβλιοκικεσ επιςτθμϊν υγείασ ςτθν 

Ελλάδα. 

 

Από τθν παροφςα ζρευνα προζκυψε ότι ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 70%, οι ιατρικοί 

βιβλιοκθκονόμοι τθσ Ελλάδασ εργάηονται ςε νοςοκομειακζσ βιβλιοκικεσ και από αυτοφσ (ςε 

ποςοςτό 64%) οι περιςςότεροι εργάηονται ςε μεγάλα νοςθλευτικά ιδρφματα με περιςςότερα από 

400 κρεβάτια. Σο 18,75% των ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων εργάηεται ςε ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ 

και το 10,42%  ςε ερευνθτικά κζντρα και ινςτιτοφτα. Η πλειονότθτα των ιατρικϊν 

βιβλιοκθκονόμων είναι κυρίωσ ζγγαμεσ γυναίκεσ με τουλάχιςτον ζνα παιδί, ζχουν πτυχίο ΣΕΙ και 

εργάηονται ςε νοςοκομειακζσ βιβλιοκικεσ (Πίνακασ 1). 

Πίνακασ 1 :Κατανομι ιατρικών βιβλιοκθκονόμων ανά φφλο, τίτλο ςπουδών και είδοσ ιατρικισ 

βιβλιοκικθσ που εργάηονται. 

 Γυναίκα Άνδρασ 

  Νος/κι 

Βιβλιοκικθ 

Ακαδ/κι 

Βιβλιοκικθ 

Ερευνθτικι 

Βιβλιοκικθ 

Νος/κι 

Βιβλιοκικθ 

Ακαδ/κι 

Βιβλιοκικθ 

Ερευνθτικι 

Βιβλιοκικθ 

Phd 1      

Msc 4  1 1   
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ΠΕ   1    

ΣΕ 24 5 1 1 3 2 

ΔΕ 1      

Άλλο 2 1     

ΤΝΟΛΟ 32 6 3 2 3 2 

 

Κατά μζςο όρο διακζτουν προχπθρεςία μεγαλφτερθ από 11 χρόνια ςε βιβλιοκικθ Επιςτθμϊν 

Τγείασ, αλλά δεν είναι κεματικά εξειδικευμζνοι. Πιςτεφουν όμωσ, ςε ποςοςτό 72%, ότι ζνα τζτοιο 

πτυχίο κα βοθκοφςε ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, ιδίωσ ςτθν αρχι τθσ ςταδιοδρομίασ 

τουσ, κακϊσ το ζλλειμμα ςε κεματικι εξειδίκευςθ ςτθν πορεία ςυμπλθρϊνεται από τθν 

επαγγελματικι εμπειρία. υναφι ευριματα ζδωςε και θ ανάλυςθ περιεχομζνου των 

ςυνεντεφξεων τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, κακϊσ οι ιατρικοί βιβλιοκθκονόμοι ανζφεραν ότι θ ςχολι 

βιβλιοκθκονομίασ δεν τουσ προετοίμαςε ειδικά και εξειδικευμζνα για τθν άςκθςθ του ρόλου του 

ιατρικοφ βιβλιοκθκονόμου, τουσ ζδωςε όμωσ, «τισ γενικζσ κατευκφνςεισ και τα πλθροφοριακά 

εργαλεία» για να μποροφν να εργαςτοφν. 

 

υνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ 

Παράλλθλα, δεν ζχουν παρακολουκιςει κανζνα πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθν ιατρικι 

βιβλιοκθκονομία  ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 90%,  ενϊ δθλϊνουν επικυμία για επιμόρφωςθ ςε 

ποςοςτό μεγαλφτερο του 85% (Πίνακασ 2). 

 

Πίνακασ 2 :Προτιμιςεισ των ιατρικών βιβλιοκθκονόμων ςε μορφζσ επιμόρφωςθσ 

 

ΤΨΗΛΗ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

ΜΕΣΡΙΑ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

ε μορφι ςεμιναρίου (workshop) 42 87,50% 2 4,17% 0 0,00% 

Online μακιματα 26 54,17% 15 31,25% 5 10,42% 

Σθλεδιάςκεψθ  9 18,75% 13 27,08% 18 37,50% 

Αυτομόρφωςθ  6 12,50% 12 25,00% 23 47,92% 

Επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ 26 54,17% 11 22,92% 6 12,50% 

Παροχι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ι 

οδθγιϊν χριςθσ 16 33,33% 12 25,00% 15 31,25% 

υνζδρια 27 56,25% 9 18,75% 9 18,75% 

Αναφορικά με το χρονικό διάςτθμα και τισ μορφζσ επιμόρφωςθσ που επιλζγουν, οι ιατρικοί 

βιβλιοκθκονόμοι (ςε ποςοςτό 60%) προτιμοφν τθ «μακροχρόνια επιμόρφωςθ με τθ μζκοδο τθσ 
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ανοικτισ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ» και παράλλθλα δθλϊνουν υψθλι προτίμθςθ ςτα 

ςεμινάρια με ποςοςτό μεγαλφτερο του 87%. 

 

Η αυτομόρφωςθ- ανεξάρτθτθ μελζτθ αξιολογείται χαμθλά (ποςοςτό πάνω από 47%) ςτισ 

προτιμιςεισ των βιβλιοκθκονόμων, ενϊ περίπου οι μιςοί από τουσ ερωτθκζντεσ εκτιμοφν ότι για 

επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ δαπανοφν από 1-5 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 

 

Οι ιατρικοί βιβλιοκθκονόμοι διλωςαν (ςε ποςοςτό 60%) ότι δεν διαβάηουν περιοδικά ιατρικισ 

βιβλιοκθκονομίασ και από τουσ υπόλοιπουσ που διλωςαν ότι διαβάηουν, ζνασ ςτουσ τρεισ δεν 

ονομάηει το περιοδικό από το οποίο ενθμερϊνεται. ε ποςοςτό περίπου 60% απάντθςαν ότι 

επιςκζπτονται websites επιςτθμϊν υγείασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, κατατάςςοντασ τθ 

βιβλιογραφικι βάςθ τθσ Εκνικισ Ιατρικισ Βιβλιοκικθσ των ΗΠΑ, PubMed ςε κυρίαρχθ κζςθ 

(Πίνακασ 3). 

Πίνακασ 3 :Διαβάκμιςθ δραςτθριοτιτων για τθν απόκτθςθ γνώςεων ςφμφωνα με τθν πεντάβακμθ 

κλίμακα. 

 

 Κακόλου 

χριςιμθ  

Λίγο 

χριςιμθ  

 Μετρίωσ 

χριςιμθ  

Πολφ 

χριςιμθ 

     

Εξαιρετικά 

χριςιμθ   

Διάβαςμα θλεκτρονικϊν ενθμερωτικϊν 

δελτίων 0,00% 10,42% 22,92% 43,75% 20,83% 

Διάβαςμα περιοδικϊν ι εφθμερίδων 2,08% 4,17% 22,92% 58,33% 10,42% 

υμμετοχι ςε επαγγελματικζσ οργανϊςεισ 0,00% 14,58% 27,08% 45,83% 10,42% 

Επιςκζψεισ ςε επιςτθμονικζσ ιςτοςελίδεσ 0,00% 0,00% 10,42% 60,42% 27,08% 

Επιμορφωτικά μακιματα/ςεμινάρια 0,00% 0,00% 2,08% 45,83% 50,00% 

Ανεξάρτθτθ μελζτθ-αυτομόρφωςθ  2,08% 6,25% 37,50% 33,33% 18,75% 

 

Πίνακασ 4:Ιεράρχθςθ κεμάτων ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ για τουσ ιατρικοφσ βιβλιοκθκονόμουσ 

 

ΤΨΗΛΗ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

(ΚΟΡ 1-3) 

ΜΕΗ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

(ΚΟΡ 4-6) 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΠΡΟΣΙΜΗΗ 

(ΚΟΡ 7-11) 

 Διοίκθςθ ιατρικϊν βιβλιοκθκϊν  33,33% 18,75% 33,33% 

Marketing βιβλιοκθκϊν 20,83% 20,83% 39,58% 

Οικονομικά υγείασ 12,50% 8,33% 60,42% 
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Βάςεισ δεδομζνων και ιατρικζσ πθγζσ ςτο Internet 

(Pubmed, Medline, CINAHL, INTUTE, Μednet, Medical 

Matrix) 77,08% 12,50% 4,17% 

Καταλογογράφθςθ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ 22,92% 25,00% 35,42% 

Ανάπτυξθ ςυλλογισ 27,08% 33,33% 18,75% 

Εκπαιδευτικι μεκοδολογία (εκπαίδευςθ χρθςτϊν ιατρικϊν 

βιβλιοκθκϊν, εκπαίδευςθ βιβλιοκθκονόμων ςτθν 

εκπαίδευςθ χρθςτϊν) 35,42% 37,50% 14,58% 

Μεκοδολογία αναηιτθςθσ ιατρικϊν πλθροφοριϊν (τεχνικζσ 

και εργαλεία αναηιτθςθσ ςτο Internet, πλιρεσ κείμενο 

βιβλίων και περιοδικϊν) 72,92% 8,33% 10,42% 

Θεματικι εξειδίκευςθ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ (ιατρικι 

ορολογία, ταξινόμθςθ, αναηιτθςθ) 43,75% 31,25% 18,75% 

Βιβλιοκικθ με ζναν βιβλιοκθκονόμο 12,50% 18,75% 41,67% 

 

Αναφορικά με τα κζματα-αντικείμενα απαραίτθτα ςτθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ των ιατρικϊν 

βιβλιοκθκονόμων, κυρίαρχθ κζςθ «ςτθν υψθλι προτίμθςθ», ζχουν οι «βάςεισ δεδομζνων και οι 

ιατρικζσ πθγζσ ςτο Internet (Pubmed, Medline, CINAHL, INTUTE, Μednet, Medical Matrix)» με 

ποςοςτό 77,08% (Πίνακασ 4). 

 

Κίνθτρα- Αντικίνθτρα Επιμόρφωςθσ 

Αναφορικά με τα κίνθτρα και αντικίνθτρα παρακολοφκθςθσ ενόσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ 

ιατρικισ βιβλιοκθκονομίασ, ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ για τον οποίο οι βιβλιοκθκονόμοι κα 

παρακολουκοφςαν ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι θ «αφξθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων» 

(ποςοςτό μεγαλφτερο του 80%), ενϊ το ςθμαντικότερο αντικίνθτρο είναι το «μεγάλο οικονομικό 

κόςτοσ» (ποςοςτό μεγαλφτερο του 90% ςτισ κλίμακεσ 1-3, ζχοντασ ωσ μζςθ το 4) (Πίνακασ 5-6). 

Πίνακασ 5: Κίνθτρα παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ. 

 1 2 3 4 5 

Αφξθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 81,25% 8,33% 2,08% 0,00% 2,08% 

 Προςωπικι ικανοποίθςθ 8,33% 50,00% 18,75% 14,58% 4,17% 

Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν 4,17% 8,33% 43,75% 37,50% 4,17% 

Επαγγελματικι αναγνϊριςθ 6,25% 31,25% 20,83% 29,17% 6,25% 

 

Πίνακασ 6: Αντικίνθτρα παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ 
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 1 2 3 4 5 6 7 
Μακρινι απόςταςθ από το χϊρο 
υλοποίθςθσ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ 27,08% 27,08% 8,33% 14,58% 12,50% 0,00% 2,08% 

Μεγάλο οικονομικό κόςτοσ 52,08% 20,83% 20,83% 0,00% 2,08% 0,00% 0,00% 

Δεν ζχω χρόνο 10,42% 12,50% 20,83% 22,92% 8,33% 8,33% 4,17% 

Δεν παρζχεται επιμόρφωςθ ςε 
αντικείμενα που κα με ενδιζφεραν 22,92% 14,58% 14,58% 18,75% 10,42% 4,17% 2,08% 

υνικωσ θ οργάνωςθ των 
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων είναι 

κακι (χϊροι εκπαίδευςθσ, πρόγραμμα, 
επιμορφωτζσ κ.λπ.) 10,42% 12,50% 12,50% 16,67% 27,08% 4,17% 0,00% 

Η επιμόρφωςθ μου δεν 
αναγνωρίηεται/επιβραβεφεται από τον 

προϊςτάμενό μου/το ίδρυμα/άλλουσ 
φορείσ 4,17% 6,25% 8,33% 6,25% 8,33% 41,67% 10,42% 

 

 

 

 

ΤΖΗΣΗΗ 

Η ανάγκθ για κεματικι εξειδίκευςθ των ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων προκφπτει ωσ εφρθμα τόςο 

τθσ παροφςασ εργαςίασ αλλά και όλων των ερευνϊν που αςχολοφνται με τθ κεματικι 

εξειδίκευςθ των βιβλιοκθκονόμων (Lathrop 1986, Petrinic & Urquhat 2007, Watson 2005). 

 

ε όλεσ ςχεδόν τισ ζρευνεσ είναι ζκδθλθ θ ανάγκθ των ιατρικϊν βιβλιοκθκονόμων για περαιτζρω 

εξειδίκευςθ και δια βίου εκπαίδευςθ (Chen 1975, Lathrop 1986, Λάππα & Χαλεπλίογλου 2007). 

Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα, δεν παρζχονται επίςθμα προγράμματα επιμόρφωςθσ για 

βιβλιοκθκονόμουσ ιατρικισ βιβλιοκθκονομίασ, αφοφ εκλείπει ο αντίςτοιχοσ φορζασ, για 

παράδειγμα, θ Ζνωςθ Ιατρικϊν Βιβλιοκθκονόμων Ελλάδασ. 

 

Η προτίμθςθ ςτθ μζκοδο τθσ «ανοικτισ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ» διευκολφνει τθν 

επιμόρφωςθ και τθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων χωρίσ να απαιτεί φυςικι παρουςία 

γεγονόσ που «ανοίγει» δρόμο για τισ μθτζρεσ και τουσ εργαηόμενουσ ςυνολικά, ενϊ τα ςεμινάρια 

προτιμϊνται μάλλον, επειδι αποτελοφν τθ ςυνθκζςτερθ μορφι επιμόρφωςθσ. Ο τφποσ τθσ 

βιβλιοκικθσ και το μζγεκοσ  του ιδρφματοσ δεν φαίνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ προτιμιςεισ των 

βιβλιοκθκονόμων. 

 

Επίςθσ, περίπου οι μιςοί από τουσ ερωτθκζντεσ εκτιμοφν ότι για επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ 
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δαπανοφν από 1-5 ϊρεσ τθν εβδομάδα, ενϊ ςε άλλθ ζρευνα (Watson 2005) οι ερωτϊμενοι 

ανζφεραν εναςχόλθςθ κατά μζςο όρο 6 ϊρεσ τθν εβδομάδα.  

 

Οι βιβλιοκθκονόμοι κεωροφν ότι το «διάβαςμα περιοδικϊν ι εφθμερίδων» είναι «πολφ και 

εξαιρετικά χριςιμθ» δραςτθριότθτα για τθν απόκτθςθ γνϊςεων ςτθ βιβλιοκθκονομία επιςτθμϊν 

υγείασ ςε ποςοςτό περίπου 68%. Ενϊ λοιπόν, κατανοοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ τρζχουςασ 

πλθροφόρθςθσ είτε λόγω ζλλειψθσ ελλθνικοφ περιοδικοφ ιατρικισ βιβλιοκθκονομίασ (δεν 

εκδίδεται κανζνα περιοδικό ςτθν Ελλάδα ς’ αυτό το κεματικό πεδίο), είτε λόγω του κόςτουσ 

ςυνδρομισ ενόσ ξενόγλωςςου, τελικά ςτο ςφνολό τουσ δεν ενθμερϊνονται από κανζνα 

περιοδικό. ε άλλθ ζρευνα (Λάππα & Χαλεπλίογλου 2007) όταν ρωτικθκαν αν ενθμερϊνονται ςε 

τρζχοντα κζματα ιατρικισ βιβλιοκθκονομίασ απάντθςαν κετικά ςε ποςοςτό 55%, ενϊ ςε 

ποςοςτό 60% δεν μποροφςαν να αναφζρουν κανζνα περιοδικό ιατρικισ βιβλιοκθκονομίασ. 

 

θμαντικι κζςθ ςτα κίνθτρα επιμόρφωςθσ φαίνεται ότι κατζχει «θ άνοδοσ των γνϊςεων και των 

δεξιοτιτων» (Lathrop 1986). 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

A. Οι βιβλιοκθκονόμοι των ελλθνικϊν ιατρικϊν βιβλιοκθκϊν ζχουν ςυγκεκριμζνεσ 

επιμορφωτικζσ ανάγκεσ που ρθτά εντοπίηονται και από τουσ ίδιουσ. Αφοροφν ςτθ ςυνεχιηόμενθ 

εκπαίδευςθ ςτο αντικείμενό τουσ, ςτθ κεματικι εξειδίκευςθ και ςτθν απόκτθςθ ικανότθτασ 

εκπαίδευςθσ χρθςτϊν. Η απόκτθςθ κεματικισ εξειδίκευςθσ ςτισ επιςτιμεσ υγείασ που δεν 

παρζχεται ςτισ ςχολζσ βιβλιοκθκονομίασ εντοπίηεται ωσ ανάγκθ είτε με τθν παροχι 

προγραμμάτων εξειδίκευςθσ, είτε με τθν επαγγελματικι εμπειρία. 

B. Οι Ζλλθνεσ ιατρικοί βιβλιοκθκονόμοι επικυμοφν να επιμορφϊνονται κυρίωσ με 

τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, με  on-line μακιματα, αλλά και workshops. Σο 

ςθμαντικότερο κίνθτρο για τθν επιμόρφωςι τουσ αποτελεί θ αφξθςθ των γνϊςεων και 

δεξιοτιτων, ενϊ το οικονομικό κόςτοσ είναι το κυριότερο αντικίνθτρο. Παρόλο όμωσ που 

κεωροφν απαραίτθτθ τθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ, δεν ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα 

επιμόρφωςθσ ςτο αντικείμενό τουσ, κακϊσ δεν παρζχονται τζτοια από κάποιο φορζα. 

C. Οι Ζλλθνεσ ιατρικοί βιβλιοκθκονόμοι εκπαιδεφουν -ςυνικωσ- άτυπα τουσ 

χριςτεσ των βιβλιοκθκϊν τουσ (Καλογεράκθ & Σςαλαπατάνθ 2008) αλλά δθλϊνουν ότι 

χρειάηονται επιμόρφωςθ ςε τεχνικζσ διδαςκαλίασ και κεωρίεσ μάκθςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ 

πλαιςίου αποτελεςματικότερθσ εκπαίδευςθσ. 
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