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Πεξίιεςε:  

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο θνξείο δηαρείξηζεο καζεζηαθψλ 

θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Μηα ηέηνηα παξάκεηξνο είλαη ε 

αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο 

αλάγλσζεο θαη κε ηηο αλαγλσζηηθέο ηαθηηθέο θαη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ – 

αλαγλσζηψλ. Ζ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ πξέπεη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θαη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, εληζρχνληαο ηε κάζεζε ζε κηα 

κεηαβαιιφκελε, πβξηδηθή επνρή. Ζ κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ.  Οη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ – 

ρξεζηψλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί ε 

αλάινγε αλαγλσζηηθή πνιηηηθή. Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

δεηεκάησλ, ζηελ Διιάδα ιίγεο έξεπλεο έρνπλ εηδηθά δηεμαρζεί, είηε γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε γηα ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή ζηνλ αθαδεκατθφ 

ρψξν.  Σην άξζξν απηφ αξρηθά δηακνξθψλεηαη έλα πιαίζην παξακέηξσλ δηεξεχλεζεο 

ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θνηηεηψλ (πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί) 

ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Πεξαηηέξσ, επεμήγνληαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ κέηξεζε ησλ πηπρψλ ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θνηηεηψλ. Αθνινχζσο, δηεμάγεηαη εκπεηξηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην. Παξάγνληεο 

πνπ εμεηάδνληαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ αλαγλψζεσλ, ην είδνο θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ αλαγλσζκάησλ, ηνπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη απφθηεζεο 

βηβιίσλ, ην αλαγλσζηηθφ γνχζην, ηε ζρέζε ρξεζηψλ θαη αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ 

θαζψο θαη ηελ ζρέζε ρξεζηψλ θαη ηχπσλ ηεθκεξίσλ (ζπκβαηηθά – ςεθηαθά). Τα 

παξαπάλσ δχλαληαη λα ζθηαγξαθήζνπλ ην αθαδεκατθφ κνληέιν αλαγλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θνηηεηψλ, επνκέλσο θαη λα δηακνξθψζνπλ ζεκεία εθθίλεζεο γηα ηo 

ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Σην άξζξν 

παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ 

ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ βαζηδφκελε ζε ζηξσκαηνπνηεκέλε, ηζνκεγέζε 

δεηγκαηνιεςία ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ «ελεξγψλ» πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ / θνηηεηξηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ (ζπλνιηθά έμη ηκεκάησλ). Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ 2007. Οη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα δηεξεπλνχλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ/ 

θνηηεηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ελ δπλάκεη 

ρξεζηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο  θαη απνδνηηθφηεξεο ζε 

έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Abstract  

Academic libraries play an important role in knowledge management, in research and 

in scholarship communication, and they influence significant parameters in the 

academic community. One of these parameters is reading behaviour that is closely 

related to the reading methods, habits, opinions of readers-users. The reading policy 

of the academic libraries should be studied and considered as a domain of high 

priority that encourages knowledge in a changing, hybrid era. Thus, studying the 

reading behaviour of students is necessary, in order to effectively and creatively plan 

and develop the reading policy of the academic libraries. The needs and expectations 

of readers-users should be searched, analyzed and presented so as an effective and 

creative reading policy could be developed.  Despite the importance of the above 

mentioned, only a few surveys have been conducted in Greece on reading behaviour 

or reading policy at the universities and the academic libraries. This article initially 

focuses on outlining the parameters of students’ reading behaviour (both 

undergraduate and post-graduate) in the Greek Universities. Moreover, 

methodological patterns, related to the ways of measuring students’ reading behaviour 

aspects, are being explained, followed by an empirical questionnaire research. The 

frequency of reading, the categories and criteria of reading, media of information and 

ways of acquisition of books, reading taste, the relationship between users and 

academic libraries, as well as the relationship between users and different book types 

(both conventional and digital) are among the analysed factors. The article outlines a 

model of students’ reading behaviour, which may serve for the development of 

reading policy in the academic libraries. Furthermore, an extended analysis of the 

Ionian University students’ reading behaviour is presented based on a research on the 

20% of the total number of active undergraduate students in all six (6) university 

departments through questionnaires. The survey was conducted during the period of 

April- June 2007. Academic libraries should study the reading behaviour of students, 

in order to satisfy the real needs of their potential users, so as to become more 

efficient and productive in a highly competitive era.      

 

Keywords: Academic libraries, reading policy, reading behaviour, reader 

development, students 

 

1. Εηζαγσγή 

 

Ο 21
ν
 αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζπλερή αχμεζε ησλ παξαγφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. Σπλεπψο, βαζηθφο ζηφρνο ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο είλαη λα 

ζπγθεληξψζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα δηαθηλήζνπλ ηελ 

παξαγφκελε πιεξνθνξία, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. Σε απηφ ην 

πιαίζην, νη δπλαηφηεηεο, νη ζπλήζεηεο, νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε 

θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ηεο πιεξνθφξεζεο 

(Μπψθνο 2002).  

Οη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, απνηειψληαο ηνλ ππξήλα ηεο αθαδεκατθήο δσήο, 

ζηνρεχνπλ ζην λα ζπλδξάκνπλ ζηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

γλψζεο. Οθείινπλ, ινηπφλ, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζψο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ – εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη 

λα εμππεξεηήζνπλ ην εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν (Μπψθνο 2001). Ο ζρεδηαζκφο 



αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, εληζρχνληαο ηε κάζεζε 

θαη ηελ έξεπλα ζε κηα κεηαβαιιφκελε επνρή θαη ζε έλα πβξηδηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

ζπλππάξρνπλ ην έληππν θαη ην ειεθηξνληθφ δεκνζίεπκα (Μπάλνπ 2004). Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ 

θνηηεηψλ/ θνηηεηξηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ.  

 

2. Αλάγλσζε θαη εθδνηηθή βηνκεραλία 

 

Τν Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δχν παλειιήληεο έξεπλεο γηα ηε 

κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ. Σχκθσλα κε ηελ πξψηε 

έξεπλα, αλαγλψζηεο ζηε ρψξα καο είλαη ην 38% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (ΔΚΔΒΗ 

1999), ελψ ζηε δεχηεξε έξεπλα ην 34% δήισζε φηη έρεη δηαβάζεη έζησ θαη έλα βηβιίν 

ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν (ΔΚΔΒΗ 2004). Καη ζηηο δχν έξεπλεο πάλσ απφ 10 βηβιία 

εηεζίσο δειψλνπλ φηη δηαβάδνπλ ην 8,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγλσζηψλ. Τν 

πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε 700.000 άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ, νη νπνίνη 

έρνπλ δηακνξθσκέλε ζπλείδεζε γηα ην βηβιίν. Οη θνηηεηέο είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ 

ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (17,6%) ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο φηη δε δηαβάδνπλ 

(ΔΚΔΒΗ, 2004). 

Όπσο έρεη δηαπηζησζεί, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο, νη θάηνηθνη ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο δηαβάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ζηεο Νφηηαο Δπξψπεο: ην θιίκα απνηειεί κηα κφλν παξάκεηξν πνπ 

δηακνξθψλεη ηηο ζπλήζεηεο απηέο (Esplen 2002). Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, νη 

δείθηεο αλαγλσζηκφηεηαο πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή, ην 

ξφιν ησλ βηβιηνζεθψλ, ηδίσο ησλ ζρνιηθψλ θαη ηε βηβιηνπαξαγσγή. Οη έξεπλεο 

αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν, ην νπνίν παξνπζηάδεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ αιιά 

δελ εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

Οη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ειιεληθή εθδνηηθή 

βηνκεραλία κπνξνχλ λα θσηίζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε ρψξα καο. Οη 

αιιαγέο απηέο δηαθαίλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο εηήζηαο βηβιηνπαξαγσγήο. Τν 2001 ν 

αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ εηεζίσο λέσλ ηίηισλ έθηαζε ηνπο 7.450, ελψ ην 2006 ε 

ειιεληθή βηβιηνπαξαγσγή ήηαλ 9.209 λένη ηίηινη (ΔΚΔΒΗ 2007α), ελψ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν αξηζκφο ησλ λέσλ ηίηισλ δελ μεπεξλνχζε ηνπο 3.500 ην ρξφλν. 

Οη ειιεληθνί εθδνηηθνί νίθνη είλαη ζπλνιηθά 730, απφ ηνπο νπνίνπο νη είθνζη είλαη 

κεγάινη (εθδίδνπλ πάλσ απφ νγδφληα ηίηινπο εηεζίσο) θαη κεζαίνη είλαη νη 153 

(εθδίδνπλ εηεζίσο 10-79 ηίηινπο). Παξάιιεια, ηα κεγάια βηβιηνπσιεία θαη νη 

αιπζίδεο βηβιηνπσιείσλ πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο θαη εθδειψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξνβνιή ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε 

αλαγλσζηψλ. Τα κηθξά βηβιηνπσιεία δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε θαη εζηηάδνπλ 

ζην πξνζδηνξηζκέλν θνηλφ ηνπο. Τα παξαπάλσ εθθξάδνπλ πνιχ ζπλνπηηθά ηηο ηάζεηο 

αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο λένπο ξφινπο ηεο ειιεληθήο εθδνηηθήο 

βηνκεραλίαο (Banou 2005) ζρεηηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή. 

Σε απηφ ην πιαίζην, νη Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, εηδηθφηεξα νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο, θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο αλάγθεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο, ψζηε κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηνπο γεληθφηεξα θαη ηεο αλαγλσζηηθήο 

πνιηηηθήο ηνπο εηδηθφηεξα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ αλαγλψζηεο 

(Μπάλνπ 2004). 

 

 



2.1. Αλαγλσζηηθή πνιηηηθή 

 

Ζ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή απνηειεί κηα πηπρή ηεο πνιηηηθήο βηβιίνπ. Μεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ηειεπηαίαο, ηδίσο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ην 

βηβιίν, ζπγθαηαιέγνληαη νη βηβιηνζήθεο. Ζ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή έρεη σο ζηφρνπο 

ηελ πξνψζεζε ηεο αλάγλσζεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ηε 

δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ γνχζηνπ, κέζσ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηνλ ηφπν (γηα παξάδεηγκα, ζηηο ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ, νη δξάζεηο είλαη 

δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε), ηε ρξνληθή ζηηγκή, ην επίπεδν θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Γηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ε UNESCO, ε IRA (International 

Reading Association), θαζψο θαη θνξείο ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο θέληξα βηβιίνπ, 

ππνπξγεία, βηβιηνζήθεο, ηλζηηηνχηα, κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, εθδνηηθνί νίθνη 

πξνσζνχλ ηελ αλάγλσζε. 

Όζνλ αθνξά ζηηο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, ζπλερήο ζηφρνο ηνπο πξέπεη λα είλαη 

ε δηαξθήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε 

δεδνκέλν φηη ε αγνξά ζηηο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ζεσξείηαη σο «αγνξά ηνπ 

απζηεξνχ θαη απαηηεηηθνχ ρξήζηε» θαη ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε νθείιεη λα 

πξνζαλαηνιίδεη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζην ρξήζηε (Κσζηαγηφιαο 2006), θάηη 

πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, κεηαμχ άιισλ, κε ηνλ ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο. 

Σε κηα Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλαγλσζηηθήο 

πνιηηηθήο γίλεηαη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη ηελ θνηλσληθή επηινγή ησλ 

ζηφρσλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή 

θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ (Ενξκπά 1994), ψζηε λα 

πξνζεγγηζζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φινη νη δπλάκεη ρξήζηεο. Σθνπφο, 

ζπλεπψο, ηεο αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ αλαγλσζηψλ-ρξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζή ηνπο (Μπάλνπ 2004).  

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα ζρεδηάζνπλ αλαγλσζηηθή πνιηηηθή ψζηε 

λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Καηά ηε δηακφξθσζε 

αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο ζε κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε απαηηείηαη ε ζηελή 

ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο, ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαζψο θαη ησλ 

θνηηεηψλ (Μπάλνπ 2004). Βαζηθή παξάκεηξνο, πάλησο, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε 

κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ ρξεζηψλ κέζα απφ ηελ 

έξεπλα.  

 

3. Εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο – αληίιεςεο ησλ 

θνηηεηώλ 

  

3.1. Σηόρνη θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο ρξεζηνθεληξηθήο κειέηεο (Φξαληδή 

2006) δεκηνπξγήζεθε θαη δηαθηλήζεθε έληππν εξσηεκαηνιφγην δχν ζειίδσλ 

απνηεινχκελν απφ δεθανθηψ (18) εξσηήζεηο θιεηζηνχ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ. Σε 

θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πέληε ζεκείσλ 

θιίκαθα Likert, φπνπ 1=Πνιχ ζεκαληηθφ θαη 5=Καζφινπ ζεκαληηθφ. Σηελ πξψηε 

ελφηεηα (εξσηήζεηο 1-6) ζπιιέγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνπ εξσηψκελνπ (θχιν, ηκήκα θαη έηνο ζπνπδψλ, πεξηνρή κφληκεο θαηνηθίαο, επίπεδν 

εθπαίδεπζεο γνλέσλ). Σηε δεχηεξε ελφηεηα (εξσηήζεηο 6-18) ζπιιέγνληαη δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξσηψκελνπ, ζρεηηθά δει. κε ηε 



ζπρλφηεηα ησλ αλαγλψζεσλ, ην είδνο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ αλαγλσζκάησλ, 

ηνπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη απφθηεζεο βηβιίσλ, ηε ζρέζε ρξεζηψλ θαη 

βηβιηνζεθψλ, θαζψο θαη ηελ ζρέζε ησλ αλαγλσζηψλ κε ηα ςεθηαθά ηεθκήξηα.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ νη βαζηθέο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζαθείο δηαηππσκέλεο 

νη εξσηήζεηο θαη λα κελ θνπξάδνπλ ηνλ εξσηψκελν. Ζ κέζνδνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ήηαλ ε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε ζε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο θνηηεηψλ, φπσο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, νη 

θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ε θνηηεηηθή ιέζρε, ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε θαη ν ρψξνο ηεο 

Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Κέξθπξαο. 

 

3.2.Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο 

 

Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηε Μνλάδα Οιηθήο Πνηφηεηαο ησλ 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ 2005), ην 2005 νη δπλάκεη ρξήζηεο ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζηα ΑΔΗ θαη ΤΔΗ φιεο ηεο ρψξαο ήηαλ ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο ησλ ελεξγψλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (289.355), ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (43.728) θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ 

(20.228). Σπλεπψο ην 82% ησλ ρξεζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ απνηειείηαη 

απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο 

αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ/ θνηηεηξηψλ ηνπ Ηνλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηψλ ηεο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ηνπ.  

Σην Ηφλην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχλ έμη ηκήκαηα: 1. Αξρεηνλνκίαο θαη 

Βηβιηνζεθνλνκίαο, 2. Ηζηνξίαο, 3. Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο, 4. 

Μνπζηθψλ Σπνπδψλ, 5. Πιεξνθνξηθήο, θαη 6. Τερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο. Τα δχν 

ηειεπηαία ηκήκαηα μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005, 

ζπλεπψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο (Απξίιηνο-Ηνχληνο 2007) ππήξραλ 

εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ζηα ηξία αθαδεκατθά έηε. Σχκθσλα κε ηα αξρεία ησλ 

γξακκαηεηψλ, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

ήηαλ 2.500 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 900 ήηαλ πέξαλ ησλ θαλνληθψλ εμακήλσλ 

θνίηεζεο. Αξρηθφ δεηνχκελν ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο ήηαλ ε πξνζέγγηζε 

ηνπ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηα εμάκελα 

ζπνπδψλ ηνπο, αλαινγηθά θαηά θχιν, ηκήκα θαη έηνο. Τν δεηνχκελν επηηεχρζεθε, 

ζπκπιεξψζεθαλ ζπλνιηθά 335 εξσηεκαηνιφγηα απφ 104 θνηηεηέο θαη 231 

θνηηήηξηεο. 

Ο ηφπνο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε 

θαη νη κεγάιεο αζηηθέο πεξηνρέο (49,25%) θαη νη αζηηθέο θαη νη εκηαζηηθέο/ αγξνηηθέο 

πεξηνρέο (49,86%). Σρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ εξσηεζέλησλ 

θνηηεηψλ ε πιεηνςεθία (51,34%) δειψλεη φηη αλήθνπλ ζην κέζν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη ην 39,4% ζην αλψηεξν. Σην θαηψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο αλήθνπλ 

νη γνλείο ηνπ 7,46% ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

3.3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Οη πην δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηηο δχν πξψηεο βαζκίδεο ηηο θιίκαθαο Likert (1=Πνιχ ζπρλά 

θαη 2=Σπρλά) είλαη ε αλάγλσζε εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, ε αθξφαζε 

κνπζηθήο θαη ε έμνδνο κε θίινπο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ηα πνζνζηά 75,22%, 



90,15% θαη 84,78% αληίζηνηρα. Ο αζιεηηζκφο, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ην ζέαηξν 

αθνινπζνχλ. 

Σηελ πξψηε εξψηεζε ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ δηαβάδνπλ ή φρη, ή εάλ κειεηνχλ αλαγλψζκαηα ζρεηηθά 

κε ηα καζήκαηα ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 1, ηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ελζαξξπληηθά αθνχ κφιηο ην 

8,06% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

φηη δε  

δηαβάδεη. Απφ ηνπο 335 δελ 

απάληεζαλ ζηηο επφκελεο 

εξσηήζεηο κφιηο νη 10, δειαδή 

πεξίπνπ ην 2%, δειψλνληαο φηη 

δελ ηνπο αξέζεη ην δηάβαζκα. Τν 

17,61% δήισζε φηη δηαβάδεη 

βηβιία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ην, εληππσζηαθά 

κεγάιν πνζνζηφ, 74,33% δήισζε φηη αζρνιείηαη κε ηελ αλάγλσζε. 

 

Γξάθεκα 1. Αλάγλσζε θαη ειεύζεξνο ρξόλνο  

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε πνζφηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ δήισζαλ νη θνηηεηέο 

φηη δηάβαζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (40,90%) 

δηάβαζε 4 έσο 9 βηβιία. Απφ 10 βηβιία θαη πάλσ δήισζε φηη δηάβαζε ην 34,03%, έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ κε δεδνκέλν φηη ζηηο παλειιήληεο έξεπλεο αλαγλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ην ίδην δειψλεη κφιηο ην 13,8% ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ. 

Σηελ επφκελε εξψηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε νη πέληε ζεκείσλ θιίκαθα Likert κε 

ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ηη είδνπο αλαγλψζκαηα πξνηηκνχλ νη θνηηεηέο λα δηαβάδνπλ 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Σην γξάθεκα 2 δηαθαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ 

δεκνθηιέζηεξσλ θαηεγνξηψλ. Οη εξσηψκελνη επηιέγνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο λα 

δηαβάδνπλ θπξίσο Λνγνηερληθά βηβιία αιιά θαη βηβιία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ ηνπο. Μεγάιν επίζεο πνζνζηφ ζπγθεληξψλνπλ ηα βηβιία Τέρλεο, 

Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηα μελφγισζζα βηβιία, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
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Γξάθεκα 2. Καηεγνξίεο αλαγλσζκάησλ 

Ζ ζρέζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηηο βηβιηνζήθεο ζε πξψην 

επίπεδν δηαθαίλεηαη ζηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε κε πνηφλ ηξφπν 

απνθηνχλ ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ 

κέρξη ηξεηο απαληήζεηο.  Ο δαλεηζκφο απφ βηβιηνζήθεο ζπγθεληξψλεη ην 51,94%. Όζν 
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απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ πνπ δήισζαλ νη εξσηεζέληεο φηη δηάβαζαλ, ηφζν 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ φζσλ δαλείδνληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο, φπσο θαίλεηαη ζην 

γξάθεκα 3. Ζ αγνξά ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ,  72,24%. Αθνινπζεί ε 

απάληεζε «ηα δαλείδνκαη απφ θίινπο» κε πνζνζηφ 44,18%. Τν κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ εξσηεζέλησλ αγνξάδεη βηβιία πξσηίζησο απφ παξαδνζηαθά, κηθξά βηβιηνπσιεία 

(54,33%) θαη δεπηεξεπφλησο απφ αιπζίδεο θαη κεγάια βηβιηνπσιεία (43,28%). 

Ψζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ κε κφληκε θαηνηθία ηελ Αζήλα δειψλεη φηη 

αγνξάδεη ηα βηβιία ηνπ απφ κεγάια βηβιηνπσιεία (60,75%) θαη ιηγφηεξν απφ κηθξά, 

παξαδνζηαθά 
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Γξάθεκα 3. Τξόπνη απόθηεζεο βηβιίσλ 

βηβιηνπσιεία (49,36%), γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί κηα κεηαβνιή ζηελ αλαγλσζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Αξθεηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελεκεξψλνληαη νη 

εξσηψκελνη πξηλ δηαβάζνπλ έλα βηβιίν. Γεκνθηιέζηεξε απάληεζε πνπ δίλεηαη είλαη 

«νη θίινη» (57,31%). Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 49,85% ε ελεκέξσζε κέζσ 

βηβιηνπσιείσλ, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά (34,33%) θαη νη βηβιηνζήθεο 

(27,46%). Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 4, ηα πνζνζηά ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ βηβιίσλ πνπ δήισζαλ φηη δηάβαζαλ νη εξσηψκελνη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. 
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Γξάθεκα 4. Τξόπνη ελεκέξσζεο γηα ηα δηαβαζζέληα βηβιία 
 



Τα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη θνηηεηέο επηιέγνπλ ην αλάγλσζκά ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ εθδνηηθή βηνκεραλία. Οη εξσηψκελνη 

δειψλνπλ σο πνιχ ζεκαληηθφ ή ζεκαληηθφ ην ζέκα ηνπ κε πνζνζηφ 97,02%, ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην νπηζζφθπιιν (62,68%), ην ζπγγξαθέα (59,11%), 

ηνλ ηίηιν (58,21%) θαη ηε γλψκε ησλ θίισλ ηνπο (53,73%). Σηνλ πίλαθα 1 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ. 

 

 

 

 Πνιχ 

ζεκαληηθφ 

Σεκαληηθφ Οπδέηεξν Λίγν 

ζεκαληηθφ 

Καζφινπ ΓΓ/ΓΑ 

Θέκα 86,87% 10,15% - 0,30% 0,60% 2,09% 

Τηκή 7,16% 26,27% 23,28% 18,21% 20% 5,07% 

Δμψθπιιν 6,87% 17,31% 23,58% 21,19% 25,67% 5,37% 

Τίηινο 25,67% 32,54% 17,31% 12,24% 7,76% 4,48% 

Σπγγξαθέαο 28,36% 30,75% 19,10% 10,45% 7,16% 4,18% 

Κξηηηθέο 11,34% 23,88% 24,78% 16,12% 18,21% 5,67% 

Γλψκε θίισλ 15,22% 38,51% 23,58% 9,55% 7,76% 5,37% 

Μεηαθνξά 

ζηελ νζφλε 

6,87% 13,73% 22,99% 20,30% 28,96% 7,16% 

Οπηζζφθπιιν 25,37% 37,31% 15,52% 11,64% 5,37% 4,78% 

Σειίδεο 3,58% 5,97% 15,52% 14,93% 53,43% 6,57% 

Βξαβεία 3,58% 18,81% 24,48% 17,91% 28,96% 6,27% 

Γηαθήκηζε 2,99% 14,33% 20,90% 19,40% 35,82% 6,57% 

Δθδνηηθφο 

νίθνο 

3,28% 7,76% 20,90% 18,21% 43,28% 6,57% 

 

Πίλαθαο 1. Κξηηήξηα επηινγήο βηβιίνπ γηα αλάγλσζε 

 

Ζ ζρέζε ησλ εξσηεζέλησλ κε ηηο Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο εθθξάδεηαη ζηελ 

εξψηεζε, ζηελ νπνία νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ είλαη κέιε ζε θάπνηα 

δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. Τα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνπλ αξθεηφ 

ελδηαθέξνλ γηαηί ζεηηθή απάληεζε έδσζε ην 60,60% ησλ εξσηεζέλησλ. Απφ ην 

πνζνζηφ απηφ ην 28,96% δήισζε φηη είλαη κέινο ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε 

Κέξθπξαο, ην 13,73% φηη είλαη κέινο ζε θάπνηα άιιε βηβιηνζήθε, ελψ ην 16,42% φηη 

είλαη κέινο θαη ζηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Κέξθπξαο θαη ζε θάπνηα άιιε. Οη 

εξσηψκελνη δήισζαλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 40 βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο, ελψ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ (45,38%) ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί, εθηφο απφ ηελ 

αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε 

Κέξθπξαο.  

Ζ πιεηνςεθία επίζεο ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ην Παλεπηζηήκην ηνπο 

πξνζθέξεη εξεζίζκαηα γηα λα δηαβάζνπλ πεξηζζφηεξν (59,70%) έλα φκσο κεγάιν 

πνζνζηφ έδσζε αξλεηηθή απάληεζε (17,01%) ή απάληεζε φηη ην ζέκα απηφ δελ ηνπο 

έρεη απαζρνιήζεη (23,28%). Σην γξάθεκα 5, αλαδεηθλχνληαη ζρεκαηηθά νη απφςεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ κέινο ζε θάπνηα βηβιηνζήθε θαη νη απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δελ είλαη κέιε. Δίλαη αηζζεηή ε δηαθνξά ησλ ρξεζηψλ ησλ 

Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη φζσλ δελ είλαη. 
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Γξάθεκα 5. Παλεπηζηήκην, αλάγλσζε θαη βηβιηνζήθεο 

Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είραλ σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ησλ αλαγλσζηψλ κε ηηο ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο. Χεθηαθέο δεκνζηεχζεηο 

δήισζε φηη δηαβάδεη ην 77,01%, εθ ησλ νπνίσλ ην 46,27% πξνηηκά λα ηηο δηαβάδεη 

ηππψλνληαο ην θείκελν, γηαηί ηνπο θνπξάδεη ε νζφλε (20,90%), γηαηί ζέινπλ λα 

ζεκεηψλνπλ (20,90%) θαη γηαηί ζέινπλ λα ην έρνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο βηβιηνζήθε 

(11,64%), φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 6. 
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Γξάθεκα 6. Λόγνη εθηύπσζεο ησλ ςεθηαθώλ δεκνζηεπκάησλ 

Οη δεκνθηιέζηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δήισζαλ φηη δηαβάδνπλ νη εξσηεζέληεο 

θνηηεηέο είλαη γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο (53,13%), γηα ελεκέξσζε (52,24%) θαη γηα 

απφιαπζε (45,37%).  

Ζ ζπνπδαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο παξφκνησλ εξεπλψλ δηαθαίλεηαη ζηελ 

ηειεπηαία αλνηρηή εξψηεζε φπνπ νη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ θάπνηα ζρφιηα 

ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα. Τν 32,54% ησλ εξσηεζέλησλ ζρνιίαζε. Ψο 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζρφιην ζα δνζεί ν ζρνιηαζκφο κηαο δεπηεξνεηνχο θνηηήηξηαο, ε 

νπνία αλαθέξεη φηη ε παξνχζα έξεπλα ηεο ππελζχκηζε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

αλάγλσζε βηβιίσλ θαη επίζεο φηη ηελ «έβαιε ζηνλ πεηξαζκφ» λα δηαβάζεη θάπνην.  

 

4. Σπκπεξάζκαηα – ζπδήηεζε 

 

Σε κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξαηεξείηαη φηη νη απαληήζεηο 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θχιν, ην ηκήκα θαη ην έηνο ηνπ εξσηψκελνπ. Οη 

θνηηήηξηεο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο θνηηεηέο 

δειψλνπλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ελψ 

παξάιιεια δειψλνπλ φηη δηάβαζαλ πεξηζζφηεξα βηβιία ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα 

κήλεο. Δπίζεο νη θνηηήηξηεο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ δειψλνπλ κέιε ζε δαλεηζηηθέο 



βηβιηνζήθεο. To 69,26% ησλ θνηηεηξηψλ δειψλεη κέινο ζε θάπνηα βηβιηνζήθε. Τν 

ίδην δειψλεη ην 41,34% ησλ θνηηεηψλ. Δληνχηνηο ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ 

δειψλεη φηη δηαβάδεη ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο ελψ νη θνηηήηξηεο κε πνζνζηφ 36,36% 

δηαβάδνπλ ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο κφλν φηαλ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ή ηελ 

έξεπλα. 

Σε ζρέζε κε ην Τκήκα, ζην νπνίν θνηηνχλ νη εξσηεζέληεο θνηηεηέο, παξαηεξείηαη 

φηη νη θνηηεηέο ησλ ηξηψλ ζεσξεηηθψλ ηκεκάησλ δειψλνπλ κε πνζνζηφ άλσ ησλ 70% 

φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, ζπγθεληξψλνπλ έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ζηελ αλάγλσζε δέθα βηβιίσλ θαη άλσ ηνπο ηειεπηαίνπο 

δψδεθα κήλεο, ελψ ε πιεηνλφηεηα δειψλεη φηη είλαη κέινο ζε θάπνηα δαλεηζηηθή 

βηβιηνζήθε. Σηα άιια ηξία ηκήκαηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη εκθαλψο 

ρακειφηεξα. Γειψλνπλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

ζε κηθξφηεξα πνζνζηά, δηάβαζαλ θπξίσο απφ έλα έσο ηξία βηβιία θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηψκελσλ δελ είλαη κέινο ζε θάπνηα βηβιηνζήθε. Ψζηφζν νη θνηηεηέο ησλ 

ζεσξεηηθψλ ηκεκάησλ αζρνινχληαη ιηγφηεξν κε ηηο ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο ελψ νη 

ππφινηπνη πεξηζζφηεξν, ηδίσο ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο πνπ ην 63,63% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε φηη δηαβάδεη ςεθηαθέο δεκνζηεχζεηο. Γηαθνξέο παξνπζηάδνληαη 

θαη αλάινγα κε ην έηνο ζπνπδψλ ησλ εξσηψκελσλ. Σε γεληθέο γξακκέο νη θνηηεηέο 

ηνπ πξψηνπ έηνπο δειψλνπλ φηη αζρνινχληαη κε ηελ αλάγλσζε ιηγφηεξν ελψ νη 

θνηηεηέο ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο πεξηζζφηεξν, ζηνηρείν ελζαξξπληηθφ γηα ηα εξεζίζκαηα 

πνπ ήδε πξνζθέξεη ην παλεπηζηήκην. 

Σχκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζε ζ’ έλα πεξηθεξεηαθφ Παλεπηζηήκην, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο Υπεξεζίεο 

Πιεξνθφξεζεο, λα εμππεξεηνχλ έλα θνηλφ κε αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ήδε αλαπηπγκέλε αληίιεςε γηα ην βηβιίν. Αλ ιεθζεί ππ’ φςηλ 

φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλνχ ηεο βξίζθεηαη ζε κηα ειηθία πνπ νη ζπλήζεηεο θαη 

ε ηαπηφηεηά ηνπο αθφκα δηακνξθψλνληαη (Μπάλνπ 2004), νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο κε ηνλ πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ αλαγλσζηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζψληαο 

ηηο λέεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αθαδεκατθνχο, κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθά ζηε δηεχξπλζε ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ αλαγλσζηηθνχ γνχζηνπ ησλ θνηηεηψλ. 

Εσηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε κεζνιάβεζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ψζηε ην 

πνζνζηφ 45,37% ησλ θνηηεηψλ ην νπνίν δήισζε ζηελ παξνχζα έξεπλα 

αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

φηη δηαβάδεη γηα απφιαπζε, λα κεγηζηνπνηεζεί.   
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