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Περίιευε 

Οη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζην πιαίζην ηνπ Γ’ 

ΚΠ αλέπηπμαλ κηα ζεηξά απφ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κε 

ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ 

λα αλαθεξζνχλ ηα Ηδξπκαηηθά Καηαζεηήξηα, ηα Ζιεθηξνληθά 

Μαζεζηαθά πζηήκαηα, νη Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο. Οη 

ππεξεζίεο απηέο έρνληαο πεξάζεη απφ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο 

θαη πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο. 

 Χζηφζν ε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ρξήζε απφ κφλε ηεο 

δελ είλαη αξθεηή γηα λα ζεσξεζεί ζπλνιηθά επηηπρήο ε 

θηιφδνμε πξνζπάζεηα ησλ βηβιηνζεθψλ. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

δηεμαγσγή εξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε δηείζδπζε 

θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη λα αλαπηπρζνχλ, αλ είλαη 

απαξαίηεην, ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. 
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ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

ηέηνηαο έξεπλαο απνηίκεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο βηβιηνζήθεο 

ελφο ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 

ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

1021 θνηηεηέο 5νπ, 6νπ θαη 7νπ εμακήλνπ απφ φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε 

κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ θνηηεηψλ έρνπλ άγλνηα γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, 

ελψ ηα επίπεδα ρξήζεο απηψλ απφ θνηηεηέο πνπ γλσξίδνπλ 

ηελ χπαξμή ηνπο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξεηαη φηη ην 41,1% ησλ εξσηεζέλησλ δε γλσξίδεη ην 

Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην, ελψ αλάινγν πνζνζηφ, παξφιν πνπ 

μέξεη γηα ηελ ππεξεζία απηή, δειψλεη φηη δελ ηε ρξεζηκνπνηεί 

θαζφινπ. Αλάινγα είλαη θαη ηα πνζνζηά γηα ην Ζιεθηξνληθφ 

Μαζεζηαθφ χζηεκα -ην 36,3% δε γλσξίδεη ηελ ππεξεζία θαη 

ην 35,6% δελ ηε ρξεζηκνπνηεί.  

Αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο απηήο απνηειεί, πέξα απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο έξεπλαο, ε παξνπζίαζε 

ελφο ζρεδίνπ πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. ε 

πξψηε θάζε, αμηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

ρξεζηψλ. Καηφπηλ, επηιέγνληαη νη ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο κε 

ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο. 

Λέξειρ κλειδιά: Έπεςνα σπηζηών, Αξιολόγηζη, Υπηπεζίερ 

βιβλιοθήκηρ, Πποώθηζη βιβλιοθήκηρ, Ακαδημαϊκέρ 

βιβλιοθήκερ 

Abstract 

The Greek academic libraries in the context of EU and State 

funding developed a series of electronic services aimed at 

satisfying the needs of the academic community. By way of 

example we can mention the Institutional Repositories, Virtual 

Learning Environments and Digital Libraries. These services, 

having passed through the development and pilot application 

stages, are now available and can be used by members of the 

academic community.  



Nevertheless, the fact that the services are available for use 

does not in itself suffice for the ambitious efforts of the 

libraries to be considered an overall success. Now that the new 

services are ready, it is considered necessary for research to be 

conducted in order to assess their level of penetration in the 

structure and operations of the educational institutes and to 

evaluate the need for the development of strategies aiming at 

their promotion within the institutes. 

This work presents the results of one such assessment survey 

in the case of the library of a technological educational 

institute. The subjects of the survey, which was carried out 

during the winter semester of the academic year 2007-2008, 

were 1021 students from all departments of the Institute who 

were in their 5th, 6th and 7th semesters. The data was 

gathered using questionnaires. Processing and analysis of the 

data indicated that a significant proportion of the students did 

not know about the services offered, and that the level of use 

of those students who did know about them was not 

satisfactory. For example, it was reported that 41.1% of the 

respondents did not know about the Institutional Repository, 

and a similar percentage, despite knowing about this service, 

stated that they never used it. Similar percentages were noted 

for the Virtual Learning Environment – 36.3% did not know 

the service and 35.6% did not use it.  

In addition to presenting the survey conducted, this paper also 

contains a promotional plan for the library services. In the 

initial phase, the data that emerged from the research in 

relation to the needs and wants of users is evaluated. 

Subsequently the promotional strategies aimed at establishing 

communication between the library and its users are chosen.  

Keywords: User survey, Assessment, Library services, Library 

promotion, Academic libraries 

1. Εηζαγφγή 

Οη αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε 

απφ ην 1996, έηνο πνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά επηδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΔΑΔΚ. Οη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

ζην πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ αλέπηπμαλ κηα ζεηξά απφ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κε ζηφρν 



ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ΑΣΔΗΘ αθνινπζψληαο ηελ ηάζε ηεο επνρήο θαη 

πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα λέα 

πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα, έρεη επηηχρεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αμηνζεκείσηε πξφνδν, 

φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Έφς ηο 1996   

Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ   2 

Γηθηχσζε  Όρη 

Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Όρη 

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Όρη 

Οξγάλσζε πιηθνχ Τπνηππψδεο 

Καηάινγνο  Γειηηνθαηάινγνο 

1996 – 2008  

Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ  20 

Γηθηχσζε   Ναη 

Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 100 

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Ναη 

Οξγάλσζε πιηθνχ Πιήξεο 

Καηάινγνο  OPAC 

 

Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα αλαπηχρζεθαλ κηα ζεηξά απφ ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο, φπσο ην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην Δχξεθα!, ην Ζιεθηξνληθφ Μαζεζηαθφ 

χζηεκα Blackboard, ε κεηαηξνπή ηεο ηζηνζειίδαο ζε κηα δπλακηθή πχιε θ.ν.θ.  

Ζ Βηβιηνζήθε έθαλε πξνζπάζεηεο εμνηθείσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ πξνζπαζεηψλ έγηλε επηηαθηηθή ε αλάγθε αμηνιφγεζήο ηνπο θαζψο 

ε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ρξήζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή γηα λα ζεσξεζεί 

ζπλνιηθά επηηπρήο ε θηιφδνμε πξνζπάζεηα ηεο Βηβιηνζήθεο.  

Δπνκέλσο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008 ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 1021 θνηηεηέο 5νπ, 6νπ θαη 

7νπ εμακήλνπ απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε πξνθεηκέλνπ 

λα απνηηκεζεί ε δηείζδπζε θαη ε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ζηε δνκή θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη λα αλαπηπρζνχλ, αλ είλαη απαξαίηεην, ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ πξνψζεζή ηνπο. 



2. Βηβιηογραθηθή επηζθόπεζε 

ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαθαίλεηαη ε δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε ησλ 

βηβιηνζεθψλ λα δηεμάγνπλ έξεπλεο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ λα απνηεινχλ 

ζεκαληηθά εξγαιεία απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ. 

Απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε «Έξεπλα ρξήζεο ησλ 

Βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ» (Εάρνο), ε νπνία δηεμήρζε ην 1999 θαη 

ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη γεληθφηεξα ηε δπζθνιία ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο. Σελ ίδηα 

ρξνληά, ζρεηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνίεζε θαη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ (Κνξθηάηε, Γεσξγίνπ 1999), ζηελ νπνία νη ρξήζηεο εκθαλίδνληαη πην 

ελεκεξσκέλνη θαη πην ζεηηθνί απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Σνλίδεηαη 

φκσο ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα. Απνθιεηζηηθά γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο 

Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο εθπφλεζε έξεπλα ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ην 2006 (Αιβαλνχδε, Εσληαλφο). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδσζε αξθεηά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαίλνληαη λα 

γλσξίδνπλ αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη κάιηζηα 

δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηέο. 

Πνηθίιεο έξεπλεο έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

θπξίσο ζε Μεγάιε Βξεηαλία θαη Ακεξηθή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ην 2001 ζε θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη βηβιηνζεθνλφκνπο ζε 25 Παλεπηζηήκηα 

ηεο Αγγιίαο (Armstrong θ.ά) κε έκθαζε ζηελ νπηηθή γσλία ησλ ρξεζηψλ. Δηδηθά, 

αλαθέξεη πσο θπξίσο νη πξσηνεηείο θνηηεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπο. Μάιηζηα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

πξνψζεζεο φισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. ηα ίδηα ζρεδφλ απνηειέζκαηα νδεγεί θαη ε 

έξεπλα ησλ Dee θαη Allen (2005), θαζψο νη ρξήζηεο δειψλνπλ ζεηηθνί γηα ηελ 

χπαξμε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ, αιιά δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2006 ζην Waterford Institute of 

Technology Libraries (Hayden θ.ά.) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο δείρλνπλ 

επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο ρσξίο σζηφζν λα ηθαλνπνηνχληαη 

πιήξσο νη πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο. Δπηπξφζζεηα, δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ηηο 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο, ηάζε ηελ νπνία ε Βηβιηνζήθε επηζπκεί λα κεηαζηξέςεη. 

Γηεζλψο νη βηβιηνζήθεο ζε κηθξφηεξν ή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ έρνπλ αλαπηχμεη κηα 

ζεηξά απφ πνιχ ζεκαληηθέο θαη θπξίσο ρξεζηνθεληξηθέο ππεξεζίεο, πνπ θχξην ζηφρν 

έρνπλ ηελ γξήγνξε, άκεζε, έγθπξε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

Παξφια απηά, πνιιέο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο παξακέλνπλ άγλσζηεο ή/θαη 

απξφζηηεο. Έηζη ηνλίδεηαη ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο (Dee, Allen 2005), 

(Hayden θ.ά. 2005), (Xie 2007) ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ζρεδίσλ πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ.  

ην ίδην πλεχκα θηλνχληαη θαη νη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο IFLA γηα ηελ Φεθηαθή 

Πιεξνθφξεζε, πνπ πξνηξέπνπλ ηηο βηβιηνζήθεο λα δηελεξγήζνπλ έξεπλεο ρξεζηψλ 



γηα ηνπο πειάηεο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλεζπρίεο, ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα εξσηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πειαηψλ, λα ζπλζέζνπλ θαη 

λα αμηνινγήζνπλ ζηαηηζηηθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη πηζαλά 

ηερληθά ή δεηήκαηα πνιηηηθήο θαη λα εθαξκφζνπλ αιιαγέο ζε ππεξεζίεο κε βάζε ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε βηβιηνζεθνλφκσλ θαη πειαηψλ 

(εκεξηδάθε 2006). 

3. Προώζεζε σπερεζηώλ αθαδεκαχθώλ βηβιηοζεθώλ 

χκθσλα κε ηε Schmidt (2007), νη βηβιηνζήθεο έρνπλ βξεζεί πιένλ ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απμαλφκελε δηάζεζε 

πιεξνθνξηψλ, ηεο ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ (communication technology) 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, πξέπεη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο. Ζ ηάζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη βηβιηνζήθεο λα ζεκειηψζνπλ ην ξφιν 

ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο, ελ ηέιεη, αθνξά ζηελ πηνζέηεζε 

ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο (marketing). Σέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο κέρξη πξφζθαηα 

αθνξνχζαλ κφλν θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θ.ιπ.  

Σα νθέιε, φκσο, πνπ ζα απνθνκίζεη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο (ε 

βηβιηνζήθε είλαη έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο) απφ ηελ πηνζέηεζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ 

είλαη πνιιαπιά: θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, εμαζθαιίδεη πεξαηηέξσ 

ρξεκαηνδφηεζε (θπξίσο γηα πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ 

θξαηηθή ζηήξημε αιιά ζηελ ηδησηηθή ρνξεγία), επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ην 

ππάξρνλ θαη ην ελ δπλάκεη θνηλφ ηνπ θαη απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά απνδνηηθφο ζην λα 

παξέρεη ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλαγλσξηζκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ 

θνηλνχ ηνπ (Spalding 2006). 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ ε 

Ακεξηθαληθή Έλσζε Βηβιηνζεθψλ (American Library Association - ALA) πξνηείλεη 

ζην ζχγγξακκά ηεο γηα ηελ εθζηξαηεία πξνψζεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ –ε νπνία έρεη ηνλ ηίηιν «@ your library™»– (ALA 2003) 

ηελ εθαξκνγή ησλ θαζηεξσκέλσλ ζηαδίσλ κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο 

πξνψζεζεο: έξεπλα αγνξάο, πιάλν επηθνηλσλίαο, ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, παξάδνζε 

ππεξεζηψλ θαη αμηνιφγεζε. ην ζχγγξακκα επηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ε αμία ηνπ 

πιάλνπ επηθνηλσλίαο σο κέζν πξνψζεζεο. Έλα πιάλν επηθνηλσλίαο πεξηγξάθεη ηνπο 

γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο βηβιηνζήθεο, πξνζδηνξίδεη ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη ε βηβιηνζήθε, ηα κελχκαηα πνπ πξέπεη λα δηνρεηεπηνχλ θαη ηελ εηθφλα 

πνπ ηδαληθά πξέπεη λα ζρεκαηίζεη ην θνηλφ ηεο γηα ηε βηβιηνζήθε. Δπηπξνζζέησο, ην 

πιάλν επηθνηλσλίαο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζπαζήζεη ε βηβιηνζήθε 

λα πξνσζήζεη ηα κελχκαηα ηεο, θαζψο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. 



Ζ εθαξκνγή ελφο ζπλνιηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ κηαο 

βηβιηνζήθεο παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ Neuhaus θαη Snowden (2003) γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο βηβιηνζήθεο Rod ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Iowa. ηε ζπγθεθξηκέλε 

βηβιηνζήθε ζπζηάζεθε κηα επηηξνπή πξνψζεζεο, ε νπνία αλέιαβε ην έξγν ηεο 

πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ. Μεηαμχ ησλ 

ηερληθψλ πξνψζεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά θαηξνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

απνζηνιή ελεκεξσηηθήο αιιεινγξαθίαο θαη ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, έξεπλεο 

θνηηεηψλ, έξεπλεο πξνψζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε θνηηεηέο ηκεκάησλ εκπνξίαο θαη 

δηαθήκηζεο, δηαθεκηζηηθά ζηπιφ, κπινπδάθηα, δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο θηι. Ζ 

αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δξάζε ηεο 

επηηξνπήο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ήηαλ ζεηηθά.  

Πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ κηαο 

βηβιηνζήθεο, αξθεηνί εξεπλεηέο πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα ηεο πξνψζεζεο εμεηάδνληαο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο γεληάο, ε νπνία απνηειεί ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ρξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. 

ηελ εξγαζία ηεο ε Joan Lippincott (2005) εμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο 

γεληάο θνηηεηψλ, επηζεκαίλνληαο φηη νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά, αλ επηζπκνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηε λέα γεληά ζηνπο ρψξνπο θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ αλαθέξεηαη θαη ην παξάδεηγκα ηεο βηβιηνζήθεο 

Leavy ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο λφηηαο Καιηθφξληα, ε νπνία θαηά ην έηνο 2004 δέρηεθε 

1,4 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο. Μεηαμχ άιισλ ε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε πξνζθέξεη 

εθαηνληάδεο ζηαζκνχο εξγαζίαο κε ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηελ αηνκηθή 

φζν θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία, εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 

ζχγρξνλνπ πιεξνθνξηαθνχ έξγνπ θαη ζηειερψλεηαη κε πξνζσπηθφ πνπ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ηερλνινγηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ 

ρξεζηψλ. 

Σν παξάδεηγκα ηεο βηβιηνζήθεο Leavy ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο λφηηαο Καιηθφξληα 

εμεηάδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη νη Gardner θαη Eng (2005). χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, νη ζχγρξνλνη θνηηεηέο επηζθέπηνληαη ηε βηβιηνζήθε 

πεξηζζφηεξν γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο εξγαζίεο καζεκάησλ ηνπο θαη ιηγφηεξν γηα λα 

δαλεηζηνχλ θάπνην βηβιίν ή γηα λα θσηνηππήζνπλ θάπνην άξζξν. Αλάκεζα ζηα 

ηειηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

απμεκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη κηα βηβιηνζήθε, είλαη ε αχμεζε ηνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο (ε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε ζηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο εμππεξεηεί ηνπο θνηηεηέο ζρεδφλ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν), ην 

πιήζνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο θαη ε δηακφξθσζε ρψξσλ πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη θαη νκαδηθά.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηεο πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ν Richard Sweeney (2005). Μειεηά ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο λέαο γεληάο θνηηεηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην γλψκνλα γηα ηηο 

ηειηθέο πξνηάζεηο ηνπ. χκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, νη βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 



πην ειθπζηηθέο ζηε λέα γεληά αλαπξνζαξκφδνληαο ηε θπζηθή ππνδνκή θαη ην σξάξηφ 

ηνπο. Όπσο θαη νη πξνεγνχκελνη ζπγγξαθείο, πξνηείλεη ηελ χπαξμε εηδηθά 

δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη 

γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ αηνκηθά. ε επίπεδν πξνψζεζεο κε 

ειεθηξνληθά κέζα ζπληζηάηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ελεκεξσηηθψλ ηζηνζειίδσλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ, ψζηε λα επξεηεξηάδνληαη εχθνια θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κεραλψλ πνπ είλαη πξνζθηιείο ζηνπο θνηηεηέο, φπσο ε 

Google. Ζ ηειεπηαία πξφηαζε εληζρχεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη νη ζχγρξνλνη 

ρξήζηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνηηκνχλ ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο γηα φιεο 

ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Οη Mi θαη Nesta (2006) επηζεκαίλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη απεπζχλνληαη ζε θνηλφ πνπ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηηο 

ζχγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο (blogs, RSS, θηι.) είλαη πην 

εχθνιν λα ην πξνζεγγίζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα εξγαιεία θαη ηα ίδηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα, νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα εκπινπηίζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο 

ηνπο κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη λα πεξηνξίζνπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ην 

θείκελν. Σέινο, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα θαη ζα πξέπεη λα πξνηηκψληαη 

σο νδεγνί εθκάζεζεο θαη πξνψζεζεο ππεξεζηψλ. 

4. Έρεσλα τρεζηώλ Βηβιηοζήθες ΑΤΕΙΘ 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζηε δνκή θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ δηαδηθαζία, επνκέλσο, γίλεηαη κε ζθνπφ 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

4.1. Μεθοδολογία 

ηαηηζηηθφο πιεζπζκφο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε ην ζχλνιν ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ πέκπηνπ, έθηνπ θαη έβδνκνπ εμακήλνπ θνίηεζεο ζε 

φια ηα ηκήκαηα θαη ησλ πέληε ζρνιψλ ηνπ ΑΣΔΗΘ, νη νπνίνη αλέξρνληαη ζηνπο 5643 

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία 

ησλ γξακκαηεηψλ ησλ ηκεκάησλ. Ζ επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ έγηλε κε βάζε ην 

θξηηήξην φηη νη θνηηεηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμακήλσλ είλαη πην έκπεηξνη θαη 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Απνθιείζζεθαλ νη 

θνηηεηέο ηνπ φγδννπ εμακήλνπ, νη νπνίνη ιφγσ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πηπρηαθήο 

εξγαζίαο δελ ήηαλ δπλαηφ λα εληνπηζζνχλ. 

Σν δείγκα, κεγέζνπο ρηιίσλ είθνζη ελφο αληηθεηκέλσλ (1021) νξίζηεθε κε ηε κέζνδν 

ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Δπνκέλσο, ην αξρείν δεδνκέλσλ πνπ 



ππήξμε αληηθείκελν κειέηεο, απνηειείηαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζε 

ζε έληππε κνξθή ην 18-20% ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ ησλ ηξηψλ ππφ κειέηε εμακήλσλ θαη ζηα εξγαζηήξηα ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ζχκθσλα πάληα κε ηα αληίζηνηρα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 17 εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 16 ήηαλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ε κηα ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ.  

Οη εξσηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο: i) ηκήκα θνίηεζεο, ii) εμάκελν θνίηεζεο, iii) 

ηξφπνο πξψηεο ελεκέξσζεο θαη επίζθεςεο ζηε Βηβιηνζήθε, iv) ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ηεο Βηβιηνζήθεο v) θαηνρή θάξηαο Βηβιηνζήθεο, vi) ιφγνη επίζθεςεο ζηε 

Βηβιηνζήθε, vii) βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Βηβιηνζήθεο, viii) ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο, ix) 

επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο κέζσ ηνπ Blackboard, x) βαζκφο ρξήζεο ηνπ 

Blackboard, xi) ζπκκεηνρή ζε ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο, xii) απνηειεζκαηηθφηεηα Βηβιηνζήθεο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, xiii) 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο, xiv) ζπκκεηνρή ζηελ 

πνιηηηθή πξνζθηήζεσλ, xv) αμηνιφγεζε ηεο Βηβιηνζήθεο σο πξνο ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο, ην αλαγλσζηήξην θαη ην θηήξην, xvi) ηξφπνη ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ, xvii) πξφηαζε βειηίσζεο ηεο Βηβιηνζήθεο (αλνηθηή εξψηεζε). 

Οη κεηαβιεηέο είλαη 66 ζηνλ αξηζκφ θαη είλαη φιεο πνηνηηθέο. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζή 

ηνπο, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ, δίλεηαη έλαο 

αθέξαηνο αξηζκφο γηα θάζε πηζαλή απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ, δειαδή γηα θάζε 

ηδηφηεηα ηεο κεηαβιεηήο. Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη γλσζηφ φηη πξνζθέξεηαη θαη σο κέζν 

ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ / απαληήζεσλ, θαζψο επηηξέπεη λα 

δηαπηζησζνχλ πηζαλέο αιιεινζπγθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο θαη λα απνθαηαζηαζνχλ 

ηα αιεζηλά δεδνκέλα, αλ είλαη δπλαηφλ ή λα απνκαθξπλζνχλ ηειείσο. Σν αξρείν ησλ 

θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε αληηθείκελν ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην S.P.S.S. ver. 15.0. 

4.2. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

ρεδφλ νη κηζνί θνηηεηέο (45,4%) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επηζθέθζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ηε Βηβιηνζήθε απφ κφλνη ηνπο ρσξίο δειαδή λα έρνπλ ελεκεξσζεί 

ζρεηηθψο απφ επίζεκε πεγή φπσο είλαη ην ηκήκα ηνπο ή/ θαη ε ίδηα ε Βηβιηνζήθε ελψ 

ην 31,9% ελεκεξψζεθε απφ θάπνην ζπκθνηηεηή ηνπ. 

Σν 46,7% ησλ θνηηεηψλ επηζθέπηεηαη ζπλήζσο ηε Βηβιηνζήθε πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηήζεη ζην αλαγλσζηήξην δηθφ ηνπ πιηθφ, ην 32,2% λα κειεηήζεη πιηθφ ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη κφιηο ην 5% γηα ςπραγσγηθφ δηάβαζκα. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο θνηηεηέο (54,6%) πνπ έξρνληαη ζηε Βηβιηνζήθε δε δαλείδνληαη θάπνην βηβιίν. 



Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ έξρεηαη ζηε Βηβιηνζήθε γηα λα κειεηήζεη ηα έληππα 

πεξηνδηθά ηεο αλέξρεηαη κφιηο ζην 7,2%. Δμίζνπ κεησκέλν (12%) είλαη θαη ην 

πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε Βηβιηνζήθε γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην 

πιήξεο θείκελν ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 40% ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

δήισζαλ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ηνλ online θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο ελψ 

ην 46,3% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαζφινπ ηε Heal 

Link, δελ έρνπλ αμηνπνηήζεη δειαδή ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο παξέρεη ε Βηβιηνζήθε 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν άξζξσλ μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ. Δπίζεο, 

νη κηζνί πεξίπνπ απφ φζνπο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε 

νχηε ηνπ Δπξεηεξίνπ Άξζξσλ Διιεληθψλ Πεξηνδηθψλ (47,9%) νχηε ηεο Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο (51,6%) (Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα καζήκαηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

ΑΣΔΗΘ φπνπ θαηαγξάθνληαη ν ζθνπφο, ην πεξηερφκελν θαη ε πξνηεηλφκελε 

βηβιηνγξαθία). 

Δπίζεο, νη θνηηεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη απάληεζαλ ζηελ 

εξψηεζε πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο, ην 41,4% 

δήισζε ζε ζρέζε κε ην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην Δχξεθα! φηη δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία, ελψ ην 41,1% φηη δελ ηε γλσξίδεη θαζφινπ. Πην 

ρακειά αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα πνζνζηά ηεο κεδεληθήο ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ καζεζηαθνχ ζπζηήκαηνο Blackboard θαζψο ην 35,6% φζσλ απάληεζαλ 

ζηελ εξψηεζε δήισζαλ φηη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαζφινπ ηελ ππεξεζία ελψ ην 

36,3% φηη δελ ηελ γλσξίδεη.  

Δλψ ην 78,5% ησλ εξσηεζέλησλ επηζπκεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

κέζσ ηνπ Blackboard, ην 61% δειψλεη φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνην κάζεκα 

ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην Blackboard σο κέζν ελίζρπζεο ηεο δηδαζθαιίαο.  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ή δελ έρνπλ 

βνεζεζεί θαζφινπ απφ ηηο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηεο Βηβιηνζήθεο, 

δειαδή: α) Ξελάγεζε ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο, β) Παξνπζίαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζην ρψξν (ακθηζέαηξν) θάζε ρνιήο, γ) Παξνπζίαζε θαη εθπαίδεπζε 

ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, δ) Online εθπαίδεπζε γηα ηνλ θαηάινγν 

ηεο Βηβιηνζήθεο, ε) Online εθπαίδεπζε γηα ην Δπξεηήξην Άξζξσλ Διιεληθψλ 

Πεξηνδηθψλ, ζη) Οδεγίεο ρξήζεο ζηα ηεξκαηηθά ησλ ππνινγηζηψλ Βηβιηνζήθεο & 

αλαγλσζηήξησλ, δ) Φπιιάδηα παξνπζίαζεο ππεξεζηψλ / Έληππν Οδεγηψλ γηα ηε 

ρξήζε online ππεξεζηψλ. 

4.3. Σςμπεπάζμαηα 

Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ θνηηεηψλ έρνπλ άγλνηα γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ελψ ηα επίπεδα ρξήζεο 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. ρεδφλ νη κηζνί θαη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο δελ γλσξίδνπλ ή 

θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο 



(Δχξεθα!, Blackboard, OPAC). Έλα κεξίδην επζχλεο γηα ηελ παξαπάλσ άγλνηα 

πξνθαλψο  αλήθεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δελ παξνηξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα 

επηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ην Blackboard, γηα ην νπνίν ελψ έρνπλ γίλεη 

ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπ θπξίσο ζε επίπεδν πξνζέγγηζεο 

ησλ θαζεγεηψλ, ν βαζκφο ρξήζεο ηνπ είλαη ρακειφο, θαζψο είλαη νη θαζεγεηέο 

εθείλνη πνπ πξέπεη λα ην θαζηεξψζνπλ σο κέζν δηδαζθαιίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, ε εθπφλεζε εξγαζηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ 

απνηειεί κέζνδν αμηνιφγεζεο, σο εθ ηνχηνπ νη θνηηεηέο έρνπλ έλα θίλεηξν ιηγφηεξν 

γηα ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο. Αλάινγν κεξίδην επζχλεο αλήθεη θαη 

ζηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ππνπίπηνπλ ζην 

παξάπησκα ηεο ινγνθινπήο αληηγξάθνληαο άθξηηα έηνηκν πιηθφ, ζπλήζσο απφ ην 

Γηαδίθηπν. Παξφια απηά, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε θαη ην ππφινηπν 30% ησλ 

θνηηεηψλ νη νπνίνη αλαδεηνχλ πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ππεξεζίεο, ρσξίο κάιηζηα ηελ παξαθίλεζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο 

αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο. Βέβαηα, ε ρξήζε απηή 

βαζίδεηαη ζηα αηνκηθά θίλεηξα κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ θαη φρη ζηε ζρεδηαζκέλε 

πξνζπάζεηα πξνζέγγηζήο ηνπο απφ ηε Βηβιηνζήθε ή ζηελ παξνρή θηλήηξσλ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο.   

Ζ κεησκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δελ 

έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. Χζηφζν, νη πξνζπάζεηεο απηέο ήηαλ 

κεκνλσκέλεο, δελ είραλ ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ελδερνκέλσο λα ήηαλ 

αλεπαξθείο, ψζηε ην επξχ θνηλφ λα γλσξίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα, 

ρξνληθή δηάξθεηα αξθεηά ζχληνκε γηα ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζηελ ζπλείδεζε ησλ 

ρξεζηψλ. 

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκε ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο 

ζπζηεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

5. Σηραηεγηθός ζτεδηαζκός προώζεζες ηες Βηβιηοζήθες ηοσ ΑΤΕΙΘ 

Ζ ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλεη 

νξηζκέλα βαζηθά ζηάδηα: αλάιπζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

νξγαληζκνχ (θνηλφ, ρξεκαηνδφηεζε, απνζηνιή-ζθνπνί-ζηφρνη, αληαγσληζκφο), 

θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνψζεζεο ζε άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο, εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη αμηνιφγεζε (Kotler 1996). 

ηε ζπλέρεηα πξνζαξκφδεηαη ην πξνηεηλφκελν πεξίγξακκα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΣΔΗΘ. 



5.1. Ανάλςζη εζωηεπικού και εξωηεπικού πεπιβάλλονηορ  

Σν πξψην βήκα –δειαδή ε γλσξηκία κε ην θνηλφ θαη ε εμαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ– έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα. ε πξψηε θάζε ινηπφλ, ε 

Βηβιηνζήθε απνθαζίδεη λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, νη νπνίνη θαη ζα απνηειέζνπλ ην θνηλφ ζην νπνίν ζα 

πξνσζεζνχλ νη ππεξεζίεο ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε Βηβιηνζήθε νθείιεη απξφζθνπηα λα 

πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη θαη ζε άκεζε ζρέζε κε 

ηελ απνζηνιή ηεο, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ αλαγθψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 

ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Μέξνο ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Βηβιηνζήθεο απνηειεί ν 

εληνπηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ. Χο αδπλακίεο ηεο Βηβιηνζήθεο 

κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ ηα παξαθάησ: ην θηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο (ζέζε, 

πξφζβαζε, δηαξξχζκηζε), ην πξνζσπηθφ ηεο (φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπ) θαη ε 

έιιεηςε επαξθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνηηεηέο. ηα δπλαηά ηεο ζεκεία 

κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ην ηθαλφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ν ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο.  

5.2. Καηάπηιζη ζσεδίος πποώθηζηρ 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ην ζρέδην πξνψζεζεο πεξηιακβάλεη: 

 προζέγγηζε λεοεηζατζέληφλ θοηηεηώλ: εκθαλήο παξνπζία ηεο Βηβιηνζήθεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ θαη ζπλδξνκή ηεο 

ζηνπο ηειεπηαίνπο, δηαλνκή θπιιαδίσλ φπνπ κε ζπλνπηηθφ θαη εχιεπην 

ηξφπν ζα παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο, ππνδνρή πξσηνεηψλ 

ζε κία αλνηρηή εθδήισζε ζηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ 

εμακήλνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 

 προζέγγηζε θοηηεηώλ πέραλ ηφλ πρφηοεηώλ: παξνπζηάζεηο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ηεο Βηβιηνζήθεο ή κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ, 

μελαγήζεηο ζηε Βηβιηνζήθε, επηινγή ελφο ή δχν βηβιηνζεθνλφκσλ-

ππεχζπλσλ γηα θάζε ρνιή (liaison librarians), νη νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρνιή, πξνγξάκκαηα 

πιεξνθνξηαθνχ γξακκαηηζκνχ (ζε ζχλδεζε κε ην αλάινγν online πξφγξακκα 

ηεο Βηβιηνζήθεο) γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ νξζή ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πεγψλ πιεξνθφξεζεο. 

 δηοργάλφζε ποιηηηζηηθώλ εθδειώζεφλ: πξνβνιή ηαηληψλ, εηθαζηηθέο 

εθζέζεηο κε ηε ζπκβνιή θαιιηηερλψλ ηεο πφιεο ή αθφκε θαη ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ζπλαπιίεο, ζε κία πξνζπάζεηα λα αλαδείμεη ε 

Βηβιηνζήθε ην ξφιν ηεο σο πνιηηηζηηθνχ νξγαληζκνχ, λα ζπκβάιιεη ζηε 

γεληθφηεξε παηδεία ηνπ θνηλνχ ηεο θαη λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηεο. 



 δεκηοσργία ελός εύζηοτοσ ζσλζήκαηος (slogan) θαη ελός ειθσζηηθού 

ιογοηύποσ πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηε θξέζθηα θαη δπλακηθή εηθφλα πνπ 

ζέιεη λα πξνσζήζεη ε Βηβιηνζήθε ζην θνηλφ ηεο. 

5.3. Εθαπμογή ζσεδίος πποώθηζηρ  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πξνψζεζεο πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

πξνζψπσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, αιιά θαη ηε δέζκεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. Ζ ελεκέξσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα είλαη απαξαίηεηε, έηζη ψζηε ν θαζέλαο –απφ ηνλ 

πθηζηάκελν σο ηνλ πξντζηάκελν– λα ιεηηνπξγεί ζην πλεχκα ηεο εηθφλαο πνπ ζέιεη λα 

πξνσζήζεη ε Βηβιηνζήθε.  

Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία νκάδσλ κε δηνξηζκφ ππεπζχλνπ, νη 

νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηνπ ζρεδίνπ πξνψζεζεο θαη 

ζα αλαθέξνληαη ζηνλ ππεχζπλφ ηνπο, ν νπνίνο θαη ζα έρεη άκεζε επαθή κε ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο Βηβιηνζήθεο (Κνπηνχδεο 1999).  

5.4. Αξιολόγηζη  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο δηείζδπζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο 

ζην θνηλφ ηεο, πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο λα γίλνληαη 

αμηνινγήζεηο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ, αλαζεσξήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη 

απνθαζηζζεί ιφγσ απξφβιεπησλ πξνζθνκκάησλ ή κε αληαπφθξηζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη λα γίλνληαη κεληαίεο 

αλαθνξέο απφ ηνλ/ηνπο ππεχζπλν/ππεπζχλνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπκπιήξσζε 

ζχληνκσλ εξσηεκαηνινγίσλ κεηά ηελ πεξαίσζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο, ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Σέινο, θξίλεηαη ρξήζηκε ε ελζάξξπλζε 

ησλ θνηηεηψλ λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηα παξάπνλά ηνπο αλψλπκα θαη γξαπηά 

(π.ρ. ζε εηδηθφ ρψξν ζηελ είζνδν ηεο Βηβιηνζήθεο). Σα ζηνηρεία απηά ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αιιά θαη ζην ηέινο ηνπ, 

νπφηε θαη ζα γίλεη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο, φζνλ αθνξά ζηελ 

πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

6. Σσδήηεζε - Προηάζεης 

ην πιαίζην ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ γηα ηελ απνηίκεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μία ηέηνηα κέζνδνο είλαη ε ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε 

(benchmarking), ε νπνία αθνξά ζηελ θαζηέξσζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κεζφδσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο νκνεηδείο νξγαληζκνί. ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε Μνλάδα Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 



(ΜΟΠΑΒ)  έρεη αλαιάβεη ηελ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηηο ππνδνκέο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. ε ζπλεξγαζία κε ην 

ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ε ΜΟΠΑΒ ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη, 

κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο πξνηππνπνίεζεο, ζηελ θαζηέξσζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, φπσο νη ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο 

ηνπο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη έλα ζπλνιηθφ ζρέδην πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΣΔΗΘ. Χζηφζν δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθεξζνχκε ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ησλ Neuhaus θαη Snowden, νη νπνίνη ζίγνπλ θαη ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα επηηπρεκέλν ζρέδην πξνψζεζεο. Ζ επηηπρήο 

πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ κίαο βηβιηνζήθεο δεκηνπξγεί απμεκέλεο πξνζδνθίεο ζην 

θνηλφ ηεο θαη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ζην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο. Μειινληηθά 

ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα απνδεηρηεί αλεπαξθέο γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ απμεκέλε 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ. πλεπψο, νη βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ λα 

πξνσζήζνπλ εθείλεο ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ θαη κειινληηθά λα 

ππνζηεξηρζνχλ ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

Σέινο, δελ πξέπεη λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απαληψληαη 

ζπρλά πεξηπηψζεηο βηβιηνζεθψλ νη νπνίεο θαηαξηίδνπλ ζηξαηεγηθά ζρέδηα 

πξνψζεζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε ρνξεγψλ. Οη ρνξεγνί εμαζθαιίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ βηβιηνζεθψλ, θαζψο ε θξαηηθή επηρνξήγεζε δελ 

επαξθεί γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. ηελ Διιάδα παξφκνηα θαηλφκελα είλαη εμαηξεηηθά 

ζπάληα, σζηφζν ε πηνζέηεζε παξφκνησλ κεζφδσλ πξνζέιθπζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα 

απνδεηρηεί ρξήζηκε ζην εγγχο κέιινλ. 
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