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«Σύγχρονες εφαρµογές δικτυακών τόπων ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών: το µοντέλο του 

ιστότοπου της Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Ηρακλείου για την Πληροφοριακή Παιδεία 

και την εκπαίδευση χρηστών» 

 

Παυλίδου Φρόσω: Προϊσταµένη Βιβλιοθήκη ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής

Σταυρόπουλος Νικόλαος: Βιβλιοθηκονόµος Βιβλιοθήκη Τµήµατος Επιστήµης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Το διαδίκτυο παραµένει αναµφίβολα µια άριστη ευκαιρία για την παρουσίαση και 

προβολή των υπηρεσιών και λειτουργιών των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών.  

Ένας σύγχρονος δικτυακός τόπος (website) µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό κοµµάτι 

ανάπτυξης εφαρµογών εκπαίδευσης των χρηστών και της πληροφοριακής παιδείας 

της βιβλιοθήκης. 

Ο ρόλος που καλούνται να παίξουν οι ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες τον αιώνα που 

διανύουµε είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το διαδίκτυο, την ψηφιοποίηση του υλικού 

τους, την εκπαίδευση των χρηστών για την πρόσβαση στην πληροφορία και τον 

κοινωνικό αποκλεισµό. 

Το Internet είναι αλήθεια ότι παρέχει πολλές πληροφορίες, πολλές όµως από αυτές 

είναι ήδη παλιές, άλλες είναι λάθος και άλλες δεν έχουν δεχτεί επεξεργασία για την 

αξιολόγηση του επιπέδου τους. Εδώ βρίσκεται ένα σηµαντικό στοιχείο του νέου 

ρόλου των βιβλιοθηκών και της εκπαίδευσης που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. Οι 

χρήστες των δηµοτικών βιβλιοθηκών και κύρια οι µαθητές ∆ηµοτικών Γυµνασίων 

και Λυκείων θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να γνωρίσουν τις νέες υπηρεσίες των 

βιβλιοθηκών αλλά και τις νέες δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφορία. 

Οι χρήστες πρέπει να µάθουν να ξεχωρίζουν την πολύτιµη πληροφορία από την 

άχρηστη. Πρώτα πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι χρειάζεται την πληροφορία και 

πρέπει κατόπιν να ξέρει ποιες πηγές είναι οι κατάλληλες για να βρει τη σωστή.  

Οι βιβλιοθήκες πρέπει να καταφέρουν να ανταποκριθούν σε όλα αυτά, αλλάζοντας 

νοοτροπία, χαρακτήρα και λειτουργία και κάνοντας πράξη τον µεγαλύτερο 
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εκδηµοκρατισµό στον τρόπο χειρισµού της γνώσης και της πληροφορίας µέσα από 

την πληροφοριακή παιδεία. 

Αν θέλουµε να ορίσουµε την πληροφοριακή παιδεία µπορούµε να πούµε ότι ένα 

άτοµο την κατέχει όταν είναι σε θέση να αναγνωρίσει πότε χρειάζεται να αναζητήσει 

µια πληροφορία και πώς να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να χρησιµοποιήσει αυτή 

την πληροφορία µε αποτελεσµατικό τρόπο. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει πότε 

χρειάζεται µια πληροφορία και να ενεργεί µε βάση αυτήν την ανάγκη, δηλαδή 

εντοπίζοντας και χρησιµοποιώντας τη σωστή πληροφορία. Είναι η ικανότητα να 

χρησιµοποιεί κανείς την πληροφορία σε οποιαδήποτε µορφή της προκειµένου να 

λειτουργεί αποτελεσµατικά µέσα στη σύγχρονη κοινωνία. 

Το µεγάλο ερώτηµα είναι ποιοι αναλαµβάνουν αυτή την εκπαίδευση στην «κατοχή 

της πληροφορίας»; Οι επαγγελµατίες προφανώς στους οποίους έχει ανατεθεί αυτή η 

αποστολή, σε διάφορα επίπεδα. Επιπλέον οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι 

βιβλιοθηκονόµοι βεβαίως. Αφορά επίσης και τους καθηγητές που διδάσκουν διάφορα 

µαθήµατα. Πχ. η επεξεργασία ενός εγγράφου, η εκµάθηση της κριτικής ανάγνωσης 

των πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας π.χ. της 

Ιστορίας, της Γεωγραφίας, των Γαλλικών. 

Η εκπαίδευση στην πληροφοριακή παιδεία εφαρµόζεται κυρίως στις νέες 

τεχνολογίες. Γεννήθηκε µαζί τους. Όµως παρατηρούµε παράλληλα µετά λύπης µας 

µία αντιστρόφως ανάλογη συρρίκνωση αυτής της εκπαίδευσης εξ αιτίας της χρήσης 

τους. Εδώ, η εκπαίδευση γίνεται µόνο αν υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία (οι 

υπολογιστές) και σταµατάει στην εκµάθηση της χρήσης τους και στη συνέχεια 

επικεντρώνεται στην αναζήτηση της πληροφορίας µέσω Ίντερνετ. 

Έτσι µπαίνει κανείς στον πειρασµό να σκεφτεί ότι είναι αρκετό να προσφέρει 

εργαλεία αυτο-εκπαίδευσης που λύνουν το πρόβληµα µέσα σε 4-5 ώρες. Πόσο 

µάλλον που σήµερα κάθε οικογένεια έχει και έναν υπολογιστή που τα µέλη της 

µαθαίνουν να χρησιµοποιούν όλο και σε πιο µικρή ηλικία. 

Ο στόχος των βιβλιοθηκονόµων-επιστηµόνων πληροφόρησης είναι να γίνει ο 

χρήστης αυτόνοµος στην έρευνά του. Το πρόβληµα είναι ότι δεν ξέρουµε ακόµα για 

πιο πράγµα τον εκπαιδεύουµε. Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης είναι ακόµη ρευστό. 

Από την άλλη µεριά, η ανάπτυξη της αυτονοµίας των χρηστών προϋποθέτει µία 
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ξεκάθαρη βελτίωση των δικών µας εργαλείων διαχείρισης, µιας και δεν επιθυµούµε 

να τους αποθαρρύνουµε. Φαίνεται πως θα πρέπει να κάνουµε προόδους στη γνωστική 

προσέγγιση, που πρέπει να παραµείνει προτεραιότητα. Το να δώσουµε να 

καταλάβουν ότι η πληροφορία δεν είναι αυτονόητη, προϋποθέτει µία 

διαδικασία συλλογισµού που περνάει από στάδιο ερωτήσεων και συνεχών 

αξιολογήσεων, µαζί µε µία συνεχή διαδικασία έρευνας και παραγωγής νοήµατος. 

Είναι χρήσιµο εδώ να δούµε την πρόταση της Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Ηρακλείου 

Αττικής σχετικά µε την εκπαίδευση των χρηστών στην πληροφοριακή παιδεία µέσα 

από σύγχρονες εφαρµογές στην καινούρια ιστοσελίδα της.  

«O καθένας πρέπει να γνωρίζει πότε χρειάζεται µια πληροφορία και να ενεργεί µε 

βάση αυτήν την ανάγκη, δηλαδή εντοπίζοντας και χρησιµοποιώντας τη σωστή 

πληροφορία». Αν και πρόκειται όντως για µια απλή ιδέα, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως 

η πληροφοριακή παιδεία είναι µια δεξιότητα που διδάσκεται. ∆εν γεννιόµαστε µε 

σύµφυτες ικανότητες αναζήτησης πληροφοριών. Εξοικειωνόµαστε µε αυτές τις 

ικανότητες καθώς τις διδασκόµαστε από τα χρόνια που περνάµε στα θρανία. Για 

εκείνους που ολοκλήρωσαν τη βασική τους εκπαίδευση πριν την άφιξη του 

∆ιαδικτύου, η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων έγινε στο Γυµνάσιο. Όµως µε την 

εµφάνιση νέων τεχνολογιών, η δεξιότητα αυτή άλλαξε µορφή και τώρα βλέπουµε 

όλοι τις αλλαγές, τις οποίες πρέπει να µάθουµε και να διαχειριστούµε στη διάρκεια 

της ζωής µας. Έτσι σε µία βαθύτερη προσπάθεια ορισµού της πληροφοριακής 

παιδείας θα λέγαµε πως την κατέχουν όσοι «έχουν µάθει πώς να µαθαίνουν». 

Γνωρίζουν πώς να µαθαίνουν, επειδή γνωρίζουν πώς είναι οργανωµένη η γνώση, πώς 

να αναζητούν την πληροφορία και πώς να την αναζητούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε και 

άλλοι άνθρωποι να µαθαίνουν από αυτούς. Είναι άτοµα έτοιµα να εφαρµόσουν τη δια 

βίου µάθηση ακριβώς επειδή είναι σε θέση να εντοπίζουν µε ευκολία την 

απαιτούµενη πληροφορία. Αυτή είναι η δυσκολία. 

Ο σηµερινός αναλφαβητισµός δεν είναι η αδυναµία µας στο διάβασµα. Έχει να κάνει 

µε τη δυσκολία µας στη διαχείριση της πληροφορίας.  

Οι βιβλιοθήκες και το σχολείο κύρια στη σηµερινή εποχή οφείλουν: 1. να λένε 

αλήθειες, τα πράγµατα µε το όνοµα τους και 2. να τα παρουσιάζουν µε τον καλύτερο 

τρόπο. Οφείλουµε να παρουσιάζουµε τις υπηρεσίες µας, τις πληροφορίες, τις γνώσεις, 
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τη συλλογή µας και ότι ενδιαφέρει τους χρήστες µας µε τον επιστηµονικό, αληθινό 

και καλύτερο τρόπο που η σύγχρονη εκπαίδευση µπορεί να δώσει. 

Η ιστοσελίδα µας www.iraklio-library.gr σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε µε σκοπό 

την καλύτερη παρουσίαση και προβολή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, για την 

ουσιαστική και αποτελεσµατική εκµετάλλευση  και χρήση της από τα µέλη της 

κοινότητας. ∆ηµιουργήθηκε µε σκοπό να προσφέρει πληροφόρηση µε την απευθείας 

οπτική προσέγγιση και όχι µε την επίσκεψη µέσα από οπτική γωνιά. 

 

� Η δοµή της είναι η ακόλουθη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Η σηµαντική υπηρεσία για την εκπαίδευση των χρηστών της 

προβάλλεται µέσα από τη δηµιουργία εκπαιδευτικών Video gallery 

που δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη και ουσιαστική γνώση. 

� Παρουσιάζονται οι χώροι της 
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� Παρουσιάζονται οι διαδικασίες εγγραφής, τα τµήµατα δανεισµού, 

αναγνωστηρίου, λογιστηρίου, internet 

� Παρουσιάζονται µαθήµατα θεωρητικής προσέγγισης και γνώσης των 

πηγών πληροφόρησης (πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς), των 

νέων µορφών παρουσίασης εκτός της έντυπης και τις διαδικασίες 

αναζήτησης και ανάκτησης βιβλιογραφικών αναφορών µέσα από 

µηχανές αναζήτησης ∆ιεθνών και Ελληνικών βάσεων δεδοµένων. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί η συνεργασία της Βιβλιοθήκης µε το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών σχετικά µε το στήσιµο και τη δηµιουργία 

ψηφιακών µαθηµάτων εκπαίδευσης χρηστών και πληροφοριακής παιδείας στην 

πλατφόρµα e-class ψηφιακής διδασκαλίας ανοικτών και κλειστών µε εγγραφή 

µαθηµάτων. 

Οργανώνονται σχεδιάζονται και στήνονται ψηφιακά µαθήµατα εκπαίδευσης χρηστών 

και πληροφοριακής παιδείας στην πλατφόρµα 

Οι βιβλιοθήκες οι οποίες παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στη πληροφόρηση και 

συνήθως άνευ κόστους, οφείλουν να παίξουν βασικό ρόλο στην προετοιµασία των 

πολιτών για τη κοινωνία της πληροφορίας. Οι δηµοτικές βιβλιοθήκες παραµένουν 

σήµερα οι πιο δυνατές πηγές επέκτασης της δια βίου µάθησης µιας οργανωµένης 

κοινότητας ανθρώπων. Όχι µόνο παρέχουν πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά και 

εξασφαλίζουν τη γνώση για µια ουσιαστική χρήση των πηγών που διαθέτουν. 

Οι ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες είναι οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να διαχειριστούν τον 

ολοένα µεταβαλλόµενο κόσµο της πληροφοριακής παιδείας. Αν δεν το κάνουµε 

εµείς, ποιος θα το κάνει; Προς το παρόν δεν υπάρχει κυβερνητικός ή ιδιωτικός 

οργανισµός να ικανοποιήσει την αυξανόµενη αυτή ανάγκη, να διαθέτει την 

κατάλληλη υποδοµή και να είναι σε θέση να παρέχει αυτήν την υπηρεσία µε τόσο 

µικρό κόστος όσο µπορεί να το κάνει µια δηµοτική βιβλιοθήκη. Η απόσταση από τη 

διαπροσωπική επαφή µε τους χρήστες σε ένα πιο οργανωµένο περιβάλλον εκµάθησης 

τεχνικών για την πληροφοριακή παιδεία είναι πολύ µικρό. Μερικές από τις 

σηµαντικές παροχές των βιβλιοθηκών για µια ασφαλή πλοήγηση µέσα από τη 

«ζούγκλα» της πληροφορίας είναι η διδασκαλία εισαγωγικών µαθηµάτων για το 

∆ιαδίκτυο ή για µεθόδους αναζήτησης στον κυβερνοχώρο, η παροχή λειτουργικών 
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ιστοσελίδων σαν πύλες στο ∆ιαδικτύο για τους πελάτες και η εξασφάλιση πρόσβασης 

σε µια σειρά από βάσεις δεδοµένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη. 

Αυτοί είναι οι στόχοι και η προσπάθεια µε περίσσια αισιοδοξία που κάνει η 

Βιβλιοθήκη του ∆ήµου µας, µέσα και από τη νέα - µε διάθεση για συνεχή βελτίωση - 

ιστοσελίδα της. 

∆εν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι ένα βιβλίο είναι χρήσιµο παντού. Πρώτα να 

κρύψει τη νοητική µας γύµνια και καµιά φορά να κρύψει και τη σωµατική. 
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