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Περίληυη 

Τν Google είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα κεραλή αλαδήηεζεο: 

είλαη έλα νινθιεξσκέλν εηθνληθφ πεξηβάιινλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

λα αλαδεηήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα δηαδψζνπλ, λα 

κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο, θαη ηαπηφρξνλα λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε άιινπο ρξήζηεο. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

βηβιίσλ πιήξνπο θεηκέλνπ θαη άξζξσλ πεξηνδηθψλ, 

θαζηζηψληαο ην σο κηα «παγθφζκηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε». 

Η δεκνηηθφηεηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αθαδεκατθνχ βηβιηνζεθνλφκνπ 

είλαη αδηακθηζβήηεηε, ελψ παξάιιεια νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη θνηηεηέο  αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο κέζσ απηνχ παξαθάκπηνληαο ηηο θαζηεξσκέλεο 

ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο. 

Τν «Googling» ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηηο παξαδνζηαθέο 

δεμηφηεηεο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ σο παξνρέσλ 

πιεξνθφξεζεο. Απηή ε εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη ηα 

αξρηθά απνηειέζκαηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ πξνζπαζεί 

λα θαηαγξάςεη ηηο αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ Google ζην 

ξφιν ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ. Ωο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε δηεπζπληέο 

θαη βηβιηνζεθνλφκνπο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Όπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, νη Έιιελεο 

αθαδεκατθνί βηβιηνζεθνλφκνη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην 

Google σο κεραλή αλαδήηεζεο ιφγσ ηεο εχθνιεο ρξήζεο ηνπ 

θαη ηεο πιεζψξαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη. Ταπηφρξνλα 

φκσο  ζπδεηνχλ ηελ αλάγθε γηα επαξθή θαηάξηηζε ηφζν ησλ 



βηβιηνζεθνλφκσλ φζν θαη ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ηέηνησλ 

εξγαιείσλ, αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξνηείλνπλ ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο απφ ηεο βηβιηνζήθεο, θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Η 

έξεπλα αλαδεηθλχεη επίζεο ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα 

δηαδξακαηίζνπλ ηα Τκήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο ζηελ 

νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο 

γηα ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο 

αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε 

 

 

 

 

1. Ειζαγφγή 

Σην Οxford English Dictionary αλαθέξεηαη φηη ν  φξνο Googling ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο κεηαμχ 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνληαο ηαπηίζεη ην φλνκα ηνπ κε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο  

πιεξνθνξηψλ. 

 

Τν Google πέξα απφ κηα κεραλή αλαδήηεζεο είλαη έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο  ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ, λα δηαδψζνπλ θαη λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο. Οη λέεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη δηαξθψο, φπσο ε δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο πιήξνπο θεηκέλνπ ζε βηβιία, ε δεκηνπξγία θαη αλαδήηεζε ζε ηζηνιφγηα (blogs), ε 

αλαδήηεζε ζπληεηαγκέλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηε ρξήζε ηνπ Google Earth  θαη ε 

αλαδήηεζε ηνπ θσδηθψλ πξνγξακκαηηζκνχ (Burns, 2007; Google, 2007).  Πέξαλ ηνπ 

πινπξαιηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεη ην Google ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, 

ππάξρεη κία ζεηξά πεξηνξηζκψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πεξαηηέξσ. 

Γηα παξάδεηγκα ν Hunter (2003) θαηαθξίλεη ηελ έιιεηςε ρξήζεο κεηαδεδνκέλσλ απφ ην Google, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία αλάθηεζήο ηεο κεραλήο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ 

ζπλδπαζκφ θαηάηαμήο ηζηνζειίδσλ θαη ζε έλαλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο ραξαθηήξσλ.  Άιινη 

πεξηνξηζκνί αλαδείρζεθαλ απφ ηνλ Bradley (2006) ζε κία ζπγθξηηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε 

αλάκεζα ζην  Google θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ άιιεο κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο ην 

Yahoo! θαη  ην MSN. Ο Bradley (2006) αλέδεημε ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ 

βειηίσζεο: έιιεηςε πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ κέζσ RSS, ηελ παξνρή ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη πεξηνξηζκέλσλ επηινγψλ ζην ρξήζηε ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ αλαθηεζέλησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ απνπζία ζπλαθνχο ιεμηινγίνπ ή ζεζαπξνχ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο 

ζηνπο ρξήζηεο ζε πεξηπηψζεηο αλαδηαηχπσζεο εξψηεζεο εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ αλεπαξθψλ 

θαζνξηζκέλσλ αλαγθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Ο ξφινο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηε λέα επνρή ηνπ Google 

γίλεηαη νινέλα θαη πην δχζθνινο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα (Anderson, 2005; 

MacColl, 2006). Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο επηιέγνπλ ην Google σο πξνκεζεπηή 



πιεξνθνξηψλ απφ ηε βηβιηνζήθε. Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά 

πξνθιήζεσλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ αλάγθε παξνρήο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε λέαο 

ηερλνινγίαο απφ ηηο βηβιηνζήθεο, εθάκηιιεο απηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

ζηνλ Ιζηφ θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεζηαθψλ πξνηχπσλ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ (MacColl, 2006). Σηελ πξαγκαηηθφηεηα  ε λέα θαηάζηαζε ππαγνξεχεη κηα αλαζεψξεζε 

θαη επαλαμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαζψο επίζεο θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο κίαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. 

 

Σθνπφο απηήο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα έξεπλαο 

πνπ δηελεξγήζεθε γηα λα θαηαγξάςεη ηηο αληηιήςεηο ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ην Google ζην ξφιν ηνπο σο πξνκεζεπηέο 

πιεξνθνξηψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή. Τν 2
ν
 κέξνο ηεο παξνπζίαζεο απνηειείηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε.  Ο ζηφρνο θαη νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο θαη ε κεζνδνινγία δηεμαγσγήο 

ηεο παξνπζηάδνληαη ζην 3
ν
 θαη 4

ν
 κέξνο αληίζηνηρα. Τα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

κειέηεο πεξηγξάθνληαη ζην 5
ν
 κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο. Τέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

πξνηάζεηο δίλνληαη ζην ηειεπηαίν ηκήκα. 

 

 

2. Βιβλιογραθική Επιζκόπηζη  

 

Πξηλ κηα δεθαεηία πεξίπνπ ην πξφγξακκα IMPEL ζηελ Αγγιία θαηέγξαςε ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα ηνπο αθαδεκατθνχο βηβιηνζεθνλφκνπο λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο ζηνπο ηνκείο 

ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (IMPEL 2, 2006). Παξνκνίσο νη 

Swarna et al. (1997), ηελ ίδηα ζρεδφλ πεξίνδν ππνζηήξημαλ φηη κεξηθέο απφ ηηο αιιαγέο πνπ νη 

βηβιηνεζθνλφκνη πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ήηαλ ε εθαξκνγή θαη ε έξεπλα ζηε δηαρείξηζε 

ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ, ε νξγάλσζε ειεθηξνληθψλ ζπιινγψλ, ε παξνρή εηθνληθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ, ε εθπαίδεπζε ρξεζηψλ θαη ε επέιηθηε παξάδνζε πιεξνθνξηψλ ζην 

ρξήζηε. Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο αληαλαθινχλ  ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαλ ζην επάγγεικα 10 ρξφληα πξηλ θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηζρχνπλ αθφκα. 

Αλ θαη ε επίδξαζε ηνπ Google θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη ζην επάγγεικα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ έρεη εμεηαζηεί απφ πνιιέο ζεσξεηηθέο 

κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ επηθεληξψλνπλ ζε ελλνηνινγηθά ζηνηρεία (Bell, 2005; Kruger, 2005) 

ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζε δηαθνξεηηθά είδε βηβιηνζεθψλ. 

 

Οη Feret & Marcineck (2005) ρξεζηκνπνίεζαλ ζπλεληεχμεηο γηα λα εξεπλήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ φζνλ αθνξά ην κέιινλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ην δηθφ ηνπο.  Τα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ σο θχξηνπο παξάγνληεο επίδξαζεο γηα ην κέιινλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ, ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, νηθνλνκηθά δεηήκαηα, θαη 

αιιαγέο ζην ζχζηεκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο.  Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ε 

δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο  θαη ε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πξφζβαζεο ζε απηήλ 

ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ην κέιινλ.  Τέινο πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε 

απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην κέιινλ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ 

θαζψο επίζεο θαη ε γλψζε επηθνηλσλίαο θαη δηνίθεζεο. 

 



Σε παξφκνηα κειέηε, νη Mullins & Linehan (2006) πξαγκαηνπνίεζαλ 30 εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο γηα λα εμεηάζνπλ ηηο αληηιήςεηο βηβιηνζεθνλφκσλ πνπ εξγάδνληαλ ζε δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ ζην κέιινλ ζα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ ελεξγά θνηλσληθή ζπκκεηνρή δηαθφξσλ νκάδσλ, ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

θαη ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζηε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο.  Ο Campbell (2006) αλαθέξεη φηη νη 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο  θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλαιφγσο ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη.  Θα πξέπεη λα  

αλαιάβνπλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή ρψξσλ εθκάζεζεο 

πςειήο πνηφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε θξηηεξίσλ κεηαδεδνκέλσλ, ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ θαη ζηε 

δηαρείξηζε ςεθηαθψλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 

Απηέο νη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη νη βηβιηνζήθεο πξέπεη πιένλ λα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηηο θνηλφηεηεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηε 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε.   Δπηπιένλ ε απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ζσζηή θαη έμππλε πξνψζεζε  ηνπ ξφινπ ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζηε λέα απηή 

επνρή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ην επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ. Η  Bowness (2004) πξνηείλεη ηελ 

πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ δηαθήκηζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ξφινπ ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ.  Δπίζεο 

ζεσξεί φηη πξέπεη λα είλαη άξηζηνη ρξήζηεο θαη εθπαηδεπηέο ηφζν ησλ δηαθφξσλ βηβιηνγξαθηθψλ 

βάζεσλ φζν θαη ηνπ Ιζηνχ θαη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πηζηεχεη φηη νη 

βηβιηνζεθνλφκνη ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην 

δηαδίθηπν, λα αλαπηχμνπλ  νδεγνχο θαη πχιεο ζηνλ Ιζηφ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο.   

Μία άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κάζνπκε ην «πψο λα καζαίλνπκε» 

θαζψο νη βηβιηνζεθνλφκνη θαινχληαη δηαξθψο λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο, ζε έλα δηαξθψο 

εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ.  Σε απηή ηε δηαδηθαζία κάζεζεο απαηηείηαη πξνζαξκνζηηθφηεηα  

ζέιεζε, δηαξθήο βειηίσζε ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη πνιχ θαιή αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ (Weir, 2000). 

 

Τέινο ν Monk (2004)  αλέδεημε θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ απφθηεζε 

λέσλ δεμηνηήησλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο.  Απηνί είλαη θχξηα ν 

πεξηνξηζκέλνο δηαζέζηκνο ρξφλνο, ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ ηππηθψλ θαη άηππσλ ηξφπσλ 

εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ε έιιεηςε  ηφζν πξνζσπηθψλ φζν θαη επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ. 

 

3. κοπός και ζηότοι 

 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηηο  αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ ζε φηη αθνξά ην ξφιν ηνπο ηνπ σο πξνκεζεπηέο πιεξνθνξηψλ ζηελ ςεθηαθή 

επνρή.  Σηφρνη απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ: 

 λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ Διιήλσλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ γηα ην Google 

 λα παξνπζηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ Googling ζηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ  

 λα εμεηάζεη ην αλ θαη θαηά πφζνλ νη βηβιηνζεθνλφκνη αηζζάλνληαη αζθαιείο ζε ζρέζε κε ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο ζηε λέα απηή επνρή 

 λα εμεηάζεη ηε θχζε ηεο θαηάξηηζεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζεί ζηνπο Έιιελεο αθαδεκατθνχο 

βηβιηνζεθνλφκνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην επάγγεικά 

ηνπο. 

 



4. Μεθοδολογία 

Οη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε δηεπζπληέο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ήηαλ ην θχξην εξγαιείν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Η Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία (Grounded Theory) 

πηνζεηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ. Σηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο εηδηθφ ινγηζκηθφ (Atlas.ti).   

 

4.1. Γείγκα 

Σηελ πνηνηηθή έξεπλα ν θχξηνο ζηφρνο ηεο θαηάιιειεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε επηινγή 

πεξηπηψζεσλ, πινχζησλ ζε πιεξνθνξίεο (Patton, 1990: 169). Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα 

επηιέρζεθαλ πέληε Έιιελεο δηεπζπληέο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ κε βάζε ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα επηινγήο:  

1.  λα έρνπλ εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Google  

2.  λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζρέδηα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ηνπ Google ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο 

φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπο 

 

4.2 Σπιινγή δεδνκέλσλ - ζπλεληεύμεηο  

Η ζπλέληεπμε σο κέζν ζπιινγήο πιηθνχ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα απμάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ππνβνιή 

πξφζζεησλ εξσηήζεσλ ζε λένπο ηνκείο πηζαλνχ ελδηαθέξνληνο (Gorman & Clayton, 1997). Σηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε εκη-δνκεκέλεο ηειεθσληθέο 

ζπλεληεχμεηο ζηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ ησλ κελψλ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ ηνπ 2007. Απηφο ν 

ηχπνο ζπλέληεπμεο ζεσξήζεθε ν θαηαιιειφηεξνο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο 

εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ πνπ είλαη πηζαλό λα θαιπθζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

Ταπηφρξνλα φκσο δίλεη κία δπλαηφηεηα επειημίαο ζηνλ εξεπλεηήο  θαζψο δηαηεξεί ηελ ειεπζεξία 

λα ππνβάιεη ηηο εξσηήζεηο κε φπνηα ζεηξά θξίλεη απηφο πην ζσζηή, αθνινπζψληαο ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ εξσηψκελνπ θάζε θνξά. 

 

4.3.  Αλάιπζε ζηνηρείσλ   

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε Θεσξία 

(Grounded Theory) ησλ Strauss θαη Corbin φπσο εθθξάζηεθε απφ απηνχο ην 1990. Απηή ε 

πξνζέγγηζε ζηελ εξκελεία ζηνηρείσλ θάλεθε ηδηαίηεξα ειθπζηηθή θαη θαηάιιειε γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα ρηίζεη κηα ζεσξία πνπ λα είλαη "πηζηή 

θαη θσηίδεη ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάηαη" (Strauss & Corbin, 1990: 24). Η Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε 

Θεσξία ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν ηερληθψλ πξνθεηκέλνπ λα  αλαθαιχςεη θαη λα 

απνθσδηθνπνηήζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά,  κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο γηα ην 

θαηλφκελν ππφ δηεξεχλεζε (Strauss & Corbin, 1990: 24).  

Υπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη θσδηθνπνίεζεο: 1) αλνηθηή (open), 2) αμνληθή (axial), θαη 3) επηιεθηηθή 

(selective) θσδηθνπνίεζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δχν 

πξψηνη ηχπνη θσδηθνπνίεζεο.  Η αλνηθηή θσδηθνπνίεζε είλαη ε πξψηε εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα νλνκαζηνχλ ηα θαηλφκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

δεδνκέλα. Η αμνληθή θσδηθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο γχξσ απφ κηα 

εληαία θαηεγνξία (Strauss & Corbin, 1990 :62).  



Τν ινγηζκηθφ Atlas.ti ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ, ηελ 

νξγάλσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο, ηελ αλάπηπμε θαηεγνξηψλ,  θαη ηε 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

5. Προκαηαρκηικά αποηελέζμαηα ηης μελέηης  

Ο ζθνπφο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ λα απνηππψζεη ηε γλψζε θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ γηα ην Google. Οη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ην Google είλαη 

έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ, ε δεκνθηιέζηεξε θαη πην αμηόπηζηε κεραλή 

αλαδήηεζεο. Γήισζαλ ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε πνηθίιεο ππεξεζίεο ηνπ Google φπσο Google 

search, Google scholar, Google directory, Google earth, Google maps, gmail, Google finance, 

Froogle. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν  ε αλαδήηεζε  Google είλαη θπξίσο ζε ρξήζε εμαηηίαο ηεο 

γξήγνξεο θαη εχθνιεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Τν Google scholar ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα λα εληνπίζεη θαλείο επηζηεκνληθφ πιηθφ. 

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη δελ ζέιεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο πεγέο κηαο βηβιηνζήθεο κε ην Google 

ππνζηεξίδνληαο φηη πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθφ ηχπν ππεξεζηψλ.  Η πιεηνςεθία ηνπο ζρνιίαζε ηελ 

αλάγθε γηα αμηνιόγεζε ησλ πεγψλ ηνπ Google. Έλαο ζπλεληεπμηαδφκελνο ζρνιίαζε:   

 
"…Παξόια απηά πεγαίλσ πην ζπρλά ζε απηό παξά ζηηο πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο κνπ. Δίλαη ζα λα 

είζαη ζε δίαηηα θαη θξπθά θάζε κέξα ηξσο γιπθά ρσξίο λα ην παίξλεη θαλείο είδεζε. Έηζη λνηώζσ 

όπνηε ην ρξεζηκνπνηώ δηόηη δε δίλσ ηελ απαηηνύκελε ζεκαζία ζηηο πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο" 
(ζπλέληεπμε 02, 17-18).  

 

Οη εξσηψκελνη θαηέδεημαλ κία ζεηξά κεηνλεθηεκάησλ ζηε ρξήζε ηνπ Google, φπσο ε πιεζώξα 

πιεξνθνξηώλ, ε έιιεηςε δνκήο, θαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ. Ιδηαίηεξν βάξνο 

δόζεθε ζηελ αλάγθε  αμηνιόγεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πξηλ ηε ρξήζε ηνπο.  

Ταπηφρξνλα, νη εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ φηη ην πξνθαλέζηεξν πιενλέθηεκα ησλ βηβιηνζεθψλ 

είλαη ε παξνρή έγθπξσλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη βηβιηνζήθεο 

ειέγρνπλ ηελ πνηόηεηα ζηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηώλ, θαζψο θαη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε 

ηνπο ρξήζηεο. 

 
"Η πνηόηεηα πεγώλ, ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο δηάρπζεο ηεο πιεξνθόξεζεο, ε επαθή κε ηνλ ρξήζηε-

πειάηε, ε αλαζεώξεζε πνιηηηθώλ γύξσ από ζέκαηα πιεξνθόξεζεο κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπ ρξήζηε, 

ε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο κε βάζε όρη ην θέξδνο αιιά ην θνηλσληθό θαιό θαη ηελ ειεύζεξε 
πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία." (ζπλέληεπμε 02, 50-51).  

 

Ωο κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαηαγξάθεθαλ ε έιιεηςε ελόο εξγαιείνπ 

αλαδήηεζεο πνπ ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αλαδήηεζεο ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

κηαο βηβιηνζήθεο, θαη ην κε θηιηθό πεξηβάιινλ.  

 

Σην δεχηεξν ηκήκα ηεο ζπλέληεπμεο δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ Google ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κηαο βηβιηνζήθεο θαη ην ξφιν ηνπ 

βηβιηνζεθνλφκνπ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Σηελ εξψηεζε εάλ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο Google θαη 

ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη αληαγσληζηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ 

δηίζηαληαη. Μεξηθνί ζεσξνχλ ηε ρξήζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο σο βνεζεηηθά εξγαιεία γηα ηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, βιέπνληαο ηνλ αληαγσληζκφ σο ζεηηθή πηπρή πνπ νδεγεί ζε λέεο 



εμειίμεηο. Παξάιιεια φκσο νη βηβιηνζεθνλφκνη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην κέιινλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ. Έλαο εξσηψκελνο ζρνιίαζε:    

 
"Σηε βηβιηνζήθε καο έρνπκε πεξίπνπ ζαξάληα ππνινγηζηέο, εθ ησλ νπνίσλ νη επηά πεξίπνπ είλαη 

δηαζέζηκνη γηα ηνλ θαηάινγν.  Βιέπσ όκσο όηη απηνί νη επηά ηνπ θαηαιόγνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ 
ιίγν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο…Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αλαδήηεζε ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ ηα 

νπνία ηα έρνπκε κέζα ζην site ηα βιέπνπλ κέζα από ην Google θαη από εθεί ζηε ζπλέρεηα θάλνπλ 

πξόζβαζε έρνληαο αλαγλώξηζε ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη θαινύλε από IP δηεύζπλζε ππνινγηζηή πνπ 
είλαη κέζα ζην παλεπηζηήκην" (ζπλέληεπμε 04, 53-54).  

 

Οη εξσηψκελνη πξφηεηλαλ κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο πνπ νη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε λέα επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο ε πηνζέηεζε 

ησλ λέσλ εμειίμεσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ σο πνιηηηζηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θέληξσλ, 

ε ππνζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ε εμ' 

απνζηάζεσο πξόζβαζε ζηηο ειεύζεξεο ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο, ε δεκηνπξγία ελφο ελζσκαησκέλνπ 

εξγαιείνπ αλαδήηεζεο πνπ ζα ςάρλεη ηαπηφρξνλα φιν ην πιηθφ κηαο βηβιηνζήθεο.  

Οη ζηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο παξνπζηάδνληαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα 1. 

 
τήμα: 1- Σηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ 

 



Τν ηξίην ηκήκα ηεο ζπλέληεπμεο δηεξεχλεζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηελ απμαλφκελε αληαγσληζηηθφηεηα κε άιια επαγγέικαηα ζηε «βηνκεραλία» 

ηεο πιεξνθφξεζεο. Οη λέεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο 

παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 2.  

 

 

τήμα: 2 - Νέεο δεμηφηεηεο βηβιηνζεθνλφκσλ 

 

Οη λέεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο:  ηηο ηερληθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε άιιεο πεξηνρέο, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 2.  Σε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο νη εξσηψκελνη αλαθέξζεθαλ 

θπξίσο ζηηο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Δπηπιένλ, νη βηβιηνζεθνλφκνη ζα πξέπεη λα 

κάζνπλ πψο λα αμηνινγνύλ ηηο πεγέο πιεξνθνξηώλ, πψο λα νξγαλώλνπλ θαη λα αμηνινγνύλ 

ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο, πψο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ιεηηνπξγηθέο ηζηνζειίδεο. 

Δπηπιένλ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξζεθαλ ζε κηα ζεηξά απφ άιιεο ζεκαληηθέο κειινληηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ, φπσο δηεπζπληηθέο δεμηφηεηεο ή δεμηφηεηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο, δειαδή αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ, δεμηφηεηεο ζην πψο λα 

ρεηξηζηνχλ νκάδεο εξγαζίαο θαη πψο λα ζπλεξγαζηνύλ κε άιιεο βηβιηνζήθεο, δεμηφηεηεο ζην πψο 

λα αλακηρζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο. Οη 

βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη επίζεο λα είλαη πξφζπκνη λα απνθηήζνπλ λέεο γλώζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο λέεο εμειίμεηο ησλ βηβιηνζεθψλ. Πάλσ απφ φια φκσο νη βηβιηνζεθνλφκνη 

πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη εξγάδνληαη ζε έλαλ κε-θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό θαη φηη ηαπηφρξνλα 

είλαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ.  

Πξν πάλησλ, νη βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη λα γίλνπλ δηα βίνπ εθπαηδεπόκελνη πξνθεηκέλνπ λα 

«επηδήζνπλ» ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ πσο ζθέθηεηαη ν ρξήζηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ηνλ εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα.  

 
"Τν θελό πνπ ππάξρεη είλαη όηη δελ είλαη νη ίδηνη πνηέ ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο, δελ έρνπλ απηή ηελ 
νπηηθή. Αλ απηό κπνξεί λα δηδαρηεί κε θάπνην ηξόπν, πξέπεη λα κάζνπκε λα γλσξίδνπκε πσο 



ζθέθηεηαη ν ρξήζηεο. Πξέπεη ζαθώο λα εθπαηδεπηνύκε ζην πσο αλαδεηνύκε, πσο ζηήλνπκε κηα 

αλαδήηεζε, γηα πνην ιόγν, κε πνηα εξγαιεία, κέρξη ζε πνην βάζνο, Οη ίδηνη λα γλσξίδνπκε απηά ηα 

πξάγκαηα. Καη ζαθώο λα έρνπκε εθπαηδεπηεί πάλσ ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηώλ. Απηό δελ λνκίδσ όηη 

θαιύπηεηαη απηή ηε ζηηγκή, είλαη πνιύ βαζηθό γηα ηελ απηνλνκία ησλ κειώλ καο. Τν κέιινλ είλαη ε 
απηνλνκία, αο κελ καο βιέπνπλ πνηέ αιιά αο έρνπλ όια ηα εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνπο." (ζπλέληεπμε 05, 

65-68).  

 

Τέινο, ην ηέηαξην ηκήκα ηεο ζπλέληεπμεο εζηίαζε ζηνλ ηχπν θαηάξηηζεο πνπ πξέπεη λα 

παξαζρεζεί ζηνπο Έιιελεο βηβιηνζεθνλφκνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηεο ηνπο 

ζηελ επνρή ηνπ "Googling", ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη 

ζην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπο θαη ην ξφιν ησλ ηκεκάησλ βηβιηνζεθνλνκίαο ζηελ 

παξνρή εθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο.  

Σε ζρέζε κε ην είδνο θαηάξηηζεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζεί ζηνπο αθαδεκατθνχο 

βηβιηνζεθνλφκνπο, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξζεθαλ ζε έλαλ ζπλδπαζκό ζεσξίαο θαη 

πξαθηηθήο. Δθηφο απφ ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, νη 

βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη επίζεο λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα 

ιάβνπλ εθπαίδεπζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ επηθνηλσλία, ζηε δηαρείξηζε θξίζεο, ζηελ 

εγεζία, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζην κάξθεηηλγθ. Δπηπιένλ, πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ 

θνηλσληθό ξόιν ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ. Τέινο, φπσο ζρνιηάδεηαη, ην εζσηεξηθφ θίλεηξν ηεο 

πξνζσπηθήο βειηίσζεο ζεσξείηαη ην πην νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο βηβιηνζεθνλφκνπ, ην 

λα είλαη δειαδή πξόζπκνο λα κάζεη.  

 
"Απηό ην νπνίν εγώ βιέπσ είλαη ε αγάπε γηα ην αληηθείκελν, ρσξίο λα είλαη πάληα θαλόλαο.  Τν 
ελδηαθέξνλ γηα λα εληαρζνύλε  ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο βηβιηνζήθεο, λα ελεκεξσζνύλ, λα αηζζάλνληαη όηη 

είλαη ν θπζηθόο ηνπο ρώξνο." (ζπλέληεπμε 04, 119).  

 

Οη εξσηψκελνη αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

παξέρεηαη ζήκεξα ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζην Σρήκα 3.  

 



 

τήμα:3 - Τξέρνπζα θαηάζηαζε ζηηο ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

 

Γπζηπρψο, ην κφλν ηζρπξφ ζεκείν εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο είλαη ε 

παξνρή ησλ παξαδνζηαθώλ δεμηνηήησλ βηβιηνζεθνλνκίαο (θαηαινγνγξάθεζε, ηαμηλφκεζε, 

ζεκαηηθή επξεηεξίαζε) θαη ν ελζνπζηαζκόο γηα ηελ επηζηήκε ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο. Παξάιιεια, 

φινη νη εξσηψκελνη ππνγξάκκηζαλ ηελ έιιεηςε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο βαζίζηεθαλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ από άιιεο βηβιηνζήθεο. 

Σρνιίαζαλ επίζεο ηελ έιιεηςε ελφο πιαηζίνπ νξγάλσζεο, ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζπλερνχο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε άιιεο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Οη βηβιηνζεθνλφκνη ζεσξνχλ ηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζηηο δεμηόηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη κάξθεηηλγθ σο ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηξέρνπζεο 

αλάγθεο ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπο.   

 
"Τα δπλαηά ζεκεία είλαη ε θαηάξηηζε ζε ακηγώο βηβιηνζεθνλνκηθέο ηερληθέο δεμηόηεηεο. 
Τα αδύλαηα ζεκεία είλαη ε έιιεηςε ζεκηλαξίσλ ώζηε λα ηνπο ζηείινπκε λα αλαπηύμνπλ θαη 

αλζξώπηλεο δεμηόηεηεο όπσο ηερληθέο επηθνηλσλίαο ή πξνβνιή ππεξεζηώλ."(ζπλέληεπμε 01, 191-

194).  

 

Τα ηκήκαηα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ παξνρή δηα βίνπ κάζεζεο θαη πξέπεη λα 

ελεξγήζνπλ σο δηνξγαλσηέο θνηλψλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη σο πξνκεζεπηέο ηνπ 

ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, πξέπεη λα ελεξγήζνπλ 

σο πξνκεζεπηέο ηεο ηερληθήο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεχζπλζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηέηνησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 
"Δίκαζηε πνιύ ιίγνη γηα λα θάλνπκε ν θαζέλαο όηη ζέινπκε. Μπνξνύκε λα νξγαλώζνπκε έλα δίθηπν 
ζπλερόκελεο θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλόκσλ, όπνπ λα ζπκκεηέρνπλε ηα ηκήκαηα, κε ηε βνήζεηα-

ππνζηήξημε, πιηθνηερληθή θαηά θύξην ιόγν, ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ. Σηε θαηάζηαζε απηή 



κπξνζηά είλαη ηα ηκήκαηα, νη άλζξσπνη ηεο πξάμεο δελ ζα πάλε λα δηδάμνπλε. Γελ ζεκαίλεη όηη εγώ 

πνπ πξάηησ κπνξώ λα αλαπηύμσ θαη γλώζε, λα ηε βάισ ζε κία θόξκα ηέηνηα ώζηε λα απνηειέζεη θαη 

εθπαηδεπηηθή ύιε." (ζπλέληεπμε 05, 108-110).  

 

Τέινο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζπδεηήζεθε ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή κηαο αθαδεκατθήο 

βηβιηνζήθεο ζηελ αλάπηπμε θαη επηβίσζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ. Ιδηαίηεξα ηνλίζηεθε ε αλάγθε γηα 

απόθηεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηνηθεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ λέσλ ηάζεσλ θαη 

εμειίμεσλ ζην ηνκέα ησλ βηβιηνζεθώλ. Πξν πάλησλ, ν δηεπζπληήο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο 

πξέπεη λα δεη ηε βηβιηνζήθε σο  κηα επηρείξεζε πνπ πξέπεη λα είλαη βηψζηκε θαη απνδνηηθή. 

 
"Ο manager πξέπεη λα  αληηκεησπίδεη ηε βηβιηνζήθε σο επηρείξεζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηαξθώο 
βηώζηκε θαη απνδνηηθή. Να δηαρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθό κε δεκνθξαηηθό ηξόπν, ώζηε νη ζηόρνη 

αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο βηβιηνζήθεο λα γίλνληαη θαη ζηόρνη ηνπ πξνζσπηθνύ. Η όιε θηινζνθία 

είλαη ΄απηή είλαη ε δηθή καο νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θη όινη ζα θάλνπκε ηα κέγηζηα γηα ηελ 

θεξδνθνξία ηεο όρη απιώο γηα ηελ επηβίσζή ηεο΄ " (ζπλέληεπμε 01, 207-210).  

 

6. σμπεράζμαηα και προηάζεις 

Τν Google είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ, ε δεκνθηιέζηεξε θαη ε πην 

αμηφπηζηε κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πξνζθέξεη γξήγνξε θαη εχθνιε παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

Παξφια απηά, ε αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ ηνπ Google θαίλεηαη λα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο ακθηζβεηείηαη ε πνηφηεηα ησλ πεγψλ θαη νη ρξήζηεο θαηαιήγνπλ λα 

ππεξθνξηψλνληαη κε πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

βηβιηνζεθνλφκνη δελ ζεσξνχλ ην Google σο αληαγσληζηηθφ αιιά κάιινλ σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

εξγαιείν ζηε δνπιεηά ηνπο. Πξνηάζεθε φηη νη βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηηο λέεο 

εμειίμεηο, λα ελεξγήζνπλ σο πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα, λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηα βίνπ 

κάζεζε, θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα «επηβηψζνπλ» ζηελ 

ςεθηαθή επνρή.  Τα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε ελφο νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο.   

 

Δπηπιένλ, λέεο δεμηφηεηεο πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ηνπο αθαδεκατθνχο βηβιηνζεθνλφκνπο, πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηηο δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Πξν πάλησλ, νη βηβιηνζεθνλφκνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηα βίνπ 

εθπαηδεπφκελνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο. 

Τα ππάξρνληα ηκήκαηα βηβιηνζεθνλνκίαο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηε παξνρή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αλ ελεξγήζνπλ σο δηνξγαλσηέο θνηλψλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξνζθέξνληαο ην ζεσξεηηθνχ πιαίζην.  Τέινο, ε έξεπλα έδεημε φηη ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Δπνκέλσο, ε αλάγθε γηα 

απφθηεζε αιιά θαη ελίζρπζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ είλαη πνιχ θξίζηκε.    
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