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Εισαγωγή

 Απμαλφκελνο αξηζκφο ΦκεΑ ζηα αθαδεκατθά 
ηδξχκαηα

 Ννκνζεηηθέο πξάμεηο επλννχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο

 Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δελ έρνπλ κεξηκλήζεη 
επαξθψο γηα απηή ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα

 Φξφληα ξηδσκέλεο πξνθαηαιήςεηο

 Άγλνηα γηα ηηο αλαπεξίεο & ηηο ΥΤ

 Αλεπαξθείο ζπιινγέο πιηθνχ ελαιιαθηηθήο κνξθήο

 Απξνζπέιαζηεο ηζηνζειίδεο



Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) & 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 Ν. 2640/1998 (δηθαίσκα εηζαγσγήο ησλ ΑκεΑ ζε 
ΑΕΙ & ΤΕΙ)

 Ο λφκνο δελ θάλεη ιφγν γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα 
ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθσλ

 Τν απνηέιεζκα είλαη νη ΦκεΑ:
 Να βξίζθνληαη ζε καζεζηαθή, αθαδεκατθή & θνηλσληθή 

απνκφλσζε

 Να απνθνηηνχλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα αλζξψπσλ

 Να επσκίδνληαη ην βάξνο ζρεδηαζκνχ ησλ ζπνπδψλ & 
εμεχξεζεο ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ



ΑμεΑ & Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

 Απφ ην 1990 θαη κεηά: θηλεηνπνηήζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ 
θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ ΑκεΑ

 Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ θηλεηνπνηεζεί πνιχ πξηλ 
απφ άιιεο βηβιηνζήθεο (Wilhelmus, 1996)

 Έρνπλ ππάξμεη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο δηφηη νη ΦκεΑ 
απνθαιχπηνπλ ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο

 Ωζηφζν, πφζεο απφ απηέο θαηαλέκνπλ έλα πνζνζηφ ηνπ 
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ;

 Η κέξηκλα ησλ αθαδεκατθψλ β/θσλ & ε γθάκα ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο πνηθίιινπλ θαηά πνιχ κεηαμχ ηνπο



Προβλήματα προσβασιμότητας στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (1)

 Δηάθξηζε ζπκπεξηθνξάο

 Δηάθξηζε πεξηβάιινληνο

 Δηάθξηζε νξγάλσζεο

 Η ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πην 
ζεκαληηθή απφ νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ 
πφξν, θεθάιαην ή ηερλνινγία



Προβλήματα προσβασιμότητας στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (2)

 Κάζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα 
αλαξσηεζεί γηα πνηνπο ιφγνπο ζέιεη λα παξέρεη 
πξνζβάζηκεο ππεξεζίεο:
 Δενληνινγηθνί ιφγνη
 Οηθνλνκηθνί
 Ννκηθνί
 Λφγνη ζπκθέξνληνο ή φρη

 Οη ππεξεζίεο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε λνκνζεζία 
δελ είλαη απαξαηηήησο ηζφηηκεο

 Η αθαδεκατθή β/θε δελ ζα πξέπεη απιά λα 
ζπλαληά & λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ ΦκεΑ 
αιιά λα ηηο ππεξβαίλεη



Προβλήματα προσβασιμότητας στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (3)

 Οη ΥΤ ζηεγάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
κνλάδα ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο 
πιελ ηεο βηβιηνζήθεο

 Ο ζρεδηαζκφο θηινμελίαο ησλ ΦκεΑ ζπάληα 
απνηειεί επζχλε ηεο βηβιηνζήθεο

 Είλαη δχζθνιν νη βηβιηνζεθνλφκνη λα 
κεηξήζνπλ & λα αμηνινγήζνπλ ηελ 
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο



Προβλήματα προσβασιμότητας στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (4)

 Σεκαληηθφ εκπφδην ζηε ζρέζε ηνπ ΦκεΑ & ηεο αθαδεκατθήο 
β/θεο είλαη φηη:
 Ο ΦκεΑ δελ γλσξίδεη ηη κπνξεί λα ηνπ παξέρεη ε β/θε

 Πνιινί θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πηζηεχνπλ φηη νη 
β/θεο δελ έρνπλ ηίπνηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ

 Τν λα ηνικήζνπλ λα κπνπλ ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε
απνηειεί πξαγκαηηθφ εκπφδην γηα άηνκα κε δπζιεμία (“Δεν 
επιζκέθηομαι ηη β/κη, επειδή δεν θέλω άλλες αποηυχίες”)

 Οη βηβιηνζήθεο θαληάδνπλ άγλσζηα κέξε, κε εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ, φπνπ θνβνχληαη λα ξσηήζνπλ θάηη κήπσο 
αθνπζηεί ραδφ



Προβλήματα προσβασιμότητας στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (5)

 Οη θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο: ε κεγαιχηεξε νκάδα 
ΦκεΑ

 Παξφια απηά, είλαη ειάρηζηε ε έξεπλα γηα ηε θχζε & ηελ 
έθηαζε ησλ εκπνδίσλ ηνπο ζηελ πιεξνθνξία

 Οη πεξηζζφηεξνη θσθνί θνηηεηέο θηάλνπλ ζηα παλεπηζηήκηα 
κε ιίγε ή θαζφινπ γλψζε γηα ηνπο πφξνπο & ηα ζπζηήκαηα 
ησλ βηβιηνζεθψλ

 Η θαηάζηαζε γίλεηαη πην πνιχπινθε δηφηη νη πεξηζζφηεξνη 
βηβιηνζεθνλφκνη έρνπλ ιίγε ή θαζφινπ γλψζε γηα ηελ 
θψθσζε

 Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο εζηηάδνπλ ζηα ΑκΠΟ



Προβλήματα προσβασιμότητας στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (6)

 Σην εμσηεξηθφ πνιιά παλεπηζηήκηα παξέρνπλ ζηα 
ΑκΠΟ αλαγλψζηεο πνπ ηνπο πιεξψλεη ην ίδξπκα

 Οη ηπθινί πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ & σο εθδφηεο γηα 
ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο

 Τα ηπθιά άηνκα πξέπεη λα δνπιεχνπλ 10 θνξέο 
πην ζθιεξά ζην παλεπηζηήκην απφ φηη νη 
βιέπηνληεο ζπκθνηηεηέο ηνπο, γη’ απηφ & 
παίξλνπλ ρακειφηεξνπο βαζκνχο

 Οη νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο έρνπλ 
απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα θαη απνηεινχλ 
κεκνλσκέλν έξγν νξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ



Στάση των Βιβλιοθηκονόμων προς τα 

ΑμεΑ

 Αλακθηζβήηεηα ην πξνζσπηθφ ησλ αθαδεκατθψλ β/θσλ έρεη θάλεη 
πξαθηηθά βήκαηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ

 Ωζηφζν, ζπρλά ην θάλεη κε έλαλ πξφρεηξν, επί ηνχηνπ, 
απηνζρέδην ηξφπν

 Είλαη ζπρλά αληηδξαζηηθφ (re-active) παξά πξνλνεηηθφ (pre-
active)

 Μφλν φηαλ ν ΦκεΑ δεηήζεη θάηη, θηλεηνπνηνχληαη ή ςάρλνπλ λα 
βξνπλ ην εμεηδηθεπκέλν άηνκν

 Σχκθσλα κε έξεπλα ζηηο ΗΠΑ:
 Τν 50% ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ είλαη ζεηηθά 

πξνδηαηεζεηκέλνη πξνο ηα ΑκεΑ
 Οη γπλαίθεο βηβιηνζεθνλφκνη θαη λεφηεξεο ειηθίαο (θάησ ησλ 30) 

έρνπλ ηελ θαιχηεξε ζηάζε & λννηξνπία
 Οη ππφινηπνη ρξήδνπλ εθπαίδεπζεο



Σεβασμός στη Διαφορετικότητα

 Γηα λα εμππεξεηήζεη ε αθαδεκατθή β/θε έλα 
δηεπξπκέλν θνηλφ, ρξεηάδεηαη:
 Σεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα

 Υηνζέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ αλαπεξίαο

 Καηάξγεζε νπνηαζδήπνηε εηδηθήο πξφβιεςεο (μερσξηζηέο 
ζπιινγέο, ππεξεζίεο, ηζηνζειίδεο)

 Η μερσξηζηή κέξηκλα γθεηνπνηεί ηα ΑκεΑ & νπνηαδήπνηε 
ππεξβάιινπζα πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε εληζρχεη ηε 
δηάθξηζε

 Ελζσκάησζε ησλ ΑκεΑ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο & ππεξεζίεο 
ηεο β/θεο (“Τίπνηα γηα εκάο, ρσξίο εκάο”)



Σχεδιασμός & Μέτρα Προσβασιμότητας 

(1)

 Οινθιεξσκέλνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο

 Έλαο ζηαζκφο εξγαζίαο δελ δηαζθαιίδεη απφ κφλνο ηνπ ηελ 
ηζφηηκε πξφζβαζε

 Φξεηάδνληαη πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, ζπλδπαζκφο 
ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ, πξνζαξκνζκέλεο ππεξεζίεο, δηάζεζε 
εμππεξέηεζεο

 Η «one-size-fits-all» πξνζέγγηζε δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ

 Φξεηάδνληαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο (πνιηηηθή παξάηαζεο 
δαλεηζκνχ, επέιηθηνο δαλεηζκφο, κείσζε πξνζηίκσλ, θ.ά.)



Σχεδιασμός & Μέτρα Προσβασιμότητας 

(2)

 Η β/θε ζα πξέπεη λα παξέρεη ηίηινπο ζε φζν ην 
δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο:

 Μεγαινγξάκκαηε γξαθή (large-print)

 Μπξάηγ

 Εχθνια πξνο αλάγλσζε βηβιία (Easy-to-read books)

 Πξνζαξκνζκέλε ινγνηερλία (Adapted literature)

 Start-to-Finish Books

 Οκηινχληα βηβιία

 Υπνηηηιηζκέλα βίληεν (captioned videos)

 Απηηθφ Υιηθφ (Tactile material)



Σχεδιασμός & Μέτρα Προσβασιμότητας 

(3)

 Σπλήζσο νη ηίηινη ελαιιαθηηθήο κνξθήο είλαη 
ιίγνη & θπξίσο κπζηζηνξήκαηα

 Απηφ αξθεί γηα ηνλ ςπραγσγηθφ αλαγλψζηε αιιά 
φρη γηα ηνλ θνηηεηή πνπ αλαδεηά πην 
εμεηδηθεπκέλν πιηθφ

 Η βηβιηνζήθε πξέπεη λα παξέρεη φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξεο επηινγέο:
 Πιεξνθνξία ζε πνιιαπιέο δηαηάμεηο
 Εθαξκνγή πνιπ-αηζζεηεξηαθψλ ηερληθψλ & θαλαιηψλ
 Πξνηηκεηέα ε δηάηαμε εθείλε πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ φινπο



Σχεδιασμός & Μέτρα Προσβασιμότητας 

(4)

 Τν πξνζσπηθφ πξέπεη λα επηκειείηαη ησλ 
ζπιινγψλ ηεο β/θεο (ελεκεξσκέλεο 
ηαηξηθέο ή λνκηθέο πιεξνθνξίεο, κε 
πξνζβιεηηθέο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο)

 Τν πξνζσπηθφ πξέπεη λα είλαη επαίζζεην 
θαη δηαθξηηηθφ θαηά ηε ρξήζε ηεο 
νξνινγίαο



Συμπεράσματα

 Γηα λα γίλνπλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 
πξνζβάζηκεο & ζπκκεηνρηθέο, είλαη απαξαίηεηε ε 
ζπκβνιή ησλ θάησζη παξαγφλησλ:

 Ννκνζεζίαο

 Καηεπζπληήξησλ νδεγηψλ

 Αλζξψπηλνπ παξάγνληα

 Εθπαίδεπζεο

 Κνπιηνχξαο

 Έληαμεο ησλ ΑκεΑ ζε φιεο ηηο θάζεηο

 Η πιεξνθφξεζε ησλ ΦκεΑ απνηειεί ππνρξέσζε 
φισλ θαη φρη θηιαλζξσπία


