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Περίληψη: Οι υπηρεσίες και τα ειδικά έντυπα για τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) καθιστούν αναγκαία 
την επένδυση σε µέσα και την αναδόµηση της εσωτερικής οργάνωσης των βιβλιοθηκών και των 
κέντρων πληροφόρησης. Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες δεν βρίσκονται στο περιθώριο του εν λόγω 
προβλήµατος, δεδοµένου ότι οφείλουν να τους εκλάβουν ως δυνητικούς χρήστες. Σήµερα το µέσο που 
χρησιµοποιείται προκειµένου να φτάσει η πληροφόρηση γύρω από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα στην 
παραπάνω κοινωνική οµάδα, είναι η ιστοσελίδα. Γι’ αυτό η παρούσα εργασία ανέλυσε στις ιστοσελίδες 
δέκα (10) εθνικών βιβλιοθηκών την ύπαρξη τέτοιων υπηρεσιών και εντύπων µέσων. Παρατηρήθηκε πως 
µόνο επτά (7) από αυτές περιλαµβάνουν στις ιστοσελίδες τους πληροφορίες για ΑµεΑ, ωστόσο η 
δυσκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση εντός των σελίδων τους, κάνει ορατή την ανάγκη αναδόµησής 
τους για αποτελεσµατικότερη λειτουργία. 
Λέξεις-κλειδιά: Εθνικές Βιβλιοθήκες, ΑµεΑ, Υπηρεσίες για ΑµεΑ, Ηλεκτρονικές σελίδες  
 

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η προσφορά υπηρεσιών των βιβλιοθηκών σε χρήστες-άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ) είναι ένα 
θέµα που οι βιβλιοθήκες δεν έχουν προσεγγίσει επαρκώς, καθώς τέτοιου είδους υπηρεσίες 
περιορίζονται στην εξυπηρέτηση ορισµένων αναπηριών. 
 
Οι βιβλιοθήκες οφείλουν να εξετάσουν πώς θα επιλύσουν το πρόβληµα και να λάβουν τα 
απαραίτητα µέτρα που θα συνδράµουν ώστε οι χρήστες-ΑµεΑ να µπορούν να έχουν επαφή µε 
όλο τον όγκο πληροφοριών που έχει αποθησαυριστεί τον τελευταίο αιώνα. Η συµµετοχή τους 
οφείλει να είναι στραµµένη, όχι µόνο στο να βρουν τον τρόπο ώστε οι χρήστες αυτοί να 
διαθέτουν ράµπα πρόσβασης ή µια θέση στάθµευσης στα κτήρια των βιβλιοθηκών, αλλά 
οφείλουν επίσης να εξετάσουν όλα όσα αφορούν την επίπλωση, τον εξοπλισµό και τις 
κατάλληλες συλλογές. Ακόµα η εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών οφείλει να 
βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων, ούτως ώστε να κατανοεί το είδος των αναγκών που 
έχει αυτή η οµάδα χρηστών. 
 
Από την άλλη οι εθνικές βιβλιοθήκες λειτουργούσαν πάντοτε ως κέντρα διαφύλαξης γνώσης 
για όλους τους πολίτες µιας χώρας. Ωστόσο σε κάποιες χώρες, κυρίως λόγω της έλλειψης 
βιβλιογραφικών µέσων, οι εθνικές βιβλιοθήκες έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο λειτουργώντας ως 
δηµόσιες βιβλιοθήκες, ενώ σε άλλες η πρόσβαση σε αυτά τα ιδρύµατα είναι περιορισµένη και 
αφορά αποκλειστικά σε εργασίες συντήρησης και έρευνας. Πολλές από αυτές τις βιβλιοθήκες 
ιδρύθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ΑµεΑ 
ισοδυναµεί µε τεράστια πρόκληση, καθότι αυτό καθιστά αναγκαία την υλοποίηση 
προσαρµογών, τόσο στις υπηρεσίες όσο και στις εγκαταστάσεις. 
 
Η νέα κοινωνία της γνώσης έρχεται σιγά-σιγά αντιµέτωπη µε αυτό το πρόβληµα.  Με την 
εισαγωγή του διαδικτύου είναι τώρα περισσότερο προσιτό να αποκτήσει κάποιος 
πληροφόρηση κάθε είδους, αλλά ακόµα και υπηρεσίες. Οι εθνικές βιβλιοθήκες, όπως τόσα 
άλλα ιδρύµατα, δεν βρίσκονται στο περιθώριο, έχουν µάλιστα χρησιµοποιήσει αυτά τα νέα 
µέσα προκειµένου να καταστήσουν προσβάσιµες τις συλλογές και τις υπηρεσίες, ούτως ώστε 
όλοι οι κοινωνικοί τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των ΑµεΑ, να συµµετέχουν στον κόσµο της 
πληροφόρησης που σήµερα µας περιβάλλει. 
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Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η διαθεσιµότητα και η ευκολία 
πρόσβασης σε υπηρεσίες και πληροφορίες για ΑµεΑ µέσω της ιστοσελίδας αυτών των 
ιδρυµάτων, µε στόχο να διαπιστωθεί η σηµασία που έχουν δώσει οι εθνικές βιβλιοθήκες στις 
υπηρεσίες για χρήστες-ΑµεΑ. 

 
 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 

Η πρωταρχική αποστολή των εθνικών βιβλιοθηκών κάθε κράτους είναι να συλλέγουν, να 
συντηρούν, να οργανώνουν και να διαφυλάσσουν κάθε έκφραση πολιτισµού που παράγει µια 
χώρα, καθώς επίσης και ό,τι παράγεται στο εξωτερικό και σχετίζεται µε αυτή. Έχουν ακόµα ως 
αποστολή να φέρουν όλες αυτές τις πληροφορίες κοντά στους γηγενείς πολίτες της χώρας, 
ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκεύµατος, γλώσσας, ιδεολογίας ή οποιασδήποτε άλλης 
συνθήκης ή κοινωνικής συγκυρίας. 
 
Οι εθνικές βιβλιοθήκες έχουν ορισθεί από τη σύλληψή τους ως θεµατοφύλακες και είναι 
επιφορτισµένες µε τη διάδοση των διακριτικών γνωρισµάτων ταυτότητας των χωρών τους. 
Μια από τις µορφές, µε τις οποίες το έχουν πραγµατοποιήσει είναι µέσω της επεξεργασίας της 
εθνικής βιβλιογραφίας, η οποία αντιπροσωπεύει το έντυπο περιεχόµενο που έχουν συλλέξει µε 
την πάροδο του χρόνου. 
 
Άλλη σηµαντική δραστηριότητα είναι ότι λειτουργούν ως κέντρα διάδοσης πολιτισµού και 
επικοινωνίας µέσα από εκθέσεις και αναπαραγωγές αντιγράφων των αρχείων τους, την 
έκδοση βιβλίων και άλλου υλικού, προς ένα κοινό όλων των ηλικιών και ενδιαφερόντων1. 
 
Όµως δεν συµβαίνει πάντοτε έτσι. Ο Fuentes Romero2 σηµειώνει πως υπάρχει ένα ζήτηµα 
που εκκρεµεί για τις εθνικές βιβλιοθήκες  και το οποίο είναι η εξυπηρέτηση των εθνικών και 
πολιτισµικών µειονοτήτων, αλλά και των ΑµεΑ. Ο Pérez Pérez3 βεβαιώνει πως η εξυπηρέτηση 
αυτής της τελευταίας περιθωριοποιηµένης οµάδας πάντοτε εστίαζε από την οπτική γωνία της 
φιλευσπλαχνίας, αλλά όταν προσπαθούµε να επιτύχουµε να έχουν τα ΑµεΑ µια ποιότητα ζωής 
όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς εκείνη του «φυσιολογικού», οι υπηρεσίες και οι 
βιβλιοθήκες, καθώς και τόσες άλλες δραστηριότητες δεν είναι ρυθµισµένες ούτε κατά το 
ελάχιστο για να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. 
 
Η λύση στο πρόβληµα αυτό έχει εναποτεθεί στην ευαισθησία των Αρχών, από τις οποίες 
ζητείται αλλαγή νοοτροπίας, προκειµένου κατά το σχεδιασµό των βιβλιοθηκών, στην 
περίπτωση αυτή, να λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τη µελέτη του κτηρίου, εκείνη της 
επίπλωσης, του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και του προσωπικού. 

 
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
Υπάρχουν διάφοροι όροι µε τους οποίους έχουν χαρακτηριστεί τα ΑµεΑ. Ωστόσο εκφράσεις 
όπως «ανικανότητα», «σωµατική αναπηρία», «εµποδιζόµενα άτοµα», µεταξύ άλλων, έχουν 
προκαλέσει σύγχυση και δυσφορία στην εν λόγω κοινωνική οµάδα. 
 
Η λέξη «αναπηρία» σύµφωνα µε τον Pérez Pérez4, περιλαµβάνει τους διάφορους 
λειτουργικούς περιορισµούς που καταγράφονται στον κόσµο και µπορεί να είναι φυσική, 
αισθητηριακή, νοητική ή να έχει προκληθεί από κάποια ασθένεια. Σε σχέση µε τον όρο 
«σωµατική αναπηρία», την εκλαµβάνει ως απώλεια ή περιορισµό των ευκαιριών συµµετοχής 

                                                 
1
  Fuentes, Romero JJ. «La memoria de lo escrito: bibliotecas nacionales e identidad cultural». Boletín 

ANABAD, v.51 (2001), no.4, pp. 107 - 119 
2
 Idem  

3
 Pérez, Pérez JR. Una biblioteca para los discapacitados. Salamanca, España: Universidad Pontificia 

de Salamanca; 1998. p. 11 
4
 Idem, p. 35 
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στην κοινότητα, υπό προϋποθέσεις ισότητας, εστιάζοντας στον περίγυρο του ΑµεΑ, όπου 
εµπλέκονται οι δραστηριότητες της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. 
 
Για την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)5 η σύγχυση γύρω από τη χρήση της κατάλληλης 
ορολογίας οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη µετάφραση που γίνεται στους όρους αυτούς σε 
άλλες γλώσσες. Για την επίλυσή του, η ΠΟΥ χρησιµοποιεί αδιακρίτως τις φράσεις: «άτοµα µε 
αναπηρίες», «άτοµο µε αναπηρίες», προκειµένου να συγκεντρώσει σ’ αυτές τις έννοιες όλους 
τους τύπους αναπηριών. 
 
Από την άλλη τα ίδια τα ΑµεΑ έχουν αναπτύξει και εφαρµόσει σε διάφορα µέρη του κόσµου 
τις λέξεις «εµποδιζόµενα άτοµα» (impairment) και «αναπηρία» (disability). Έτσι όταν γίνεται 
λόγος για εµποδιζόµενα άτοµα, πρόκειται για τα άτοµα τα οποία έχουν υποστεί την επίδραση 
βιολογικών συνθηκών, ενώ όταν µιλάµε για ΑµεΑ, στον όρο αυτόν περιέχονται τα άτοµα πουν 
έχουν υποστεί τις συνέπειες µιας σειράς µειονεκτηµάτων οικονοµικής, πολιτικής, πολιτισµικής 
και κοινωνικής φύσεως6. 
 
Ωστόσο για τους σκοπούς της παρούσης εργασίας, η αναπηρία ή σωµατική αναπηρία ορίστηκε 
ως τα µειονεκτήµατα στα οποία βρίσκεται ένα συγκεκριµένο άτοµο, εξαιτίας 
κάποιας φυσικής ή νοητικής ανεπάρκειας ή αναπηρίας, που το περιορίζει ή εµποδίζει 
να αναπτύξει τις κοινές και τρέχουσες δραστηριότητες, όπως συµβαίνει µε τα υπόλοιπα µέλη 
της κοινωνίας. Αυτή η έλλειψη ικανότητας ενδέχεται να έχει προκληθεί πριν, κατά τη διάρκεια 
ή µετά τη γέννηση. 
 
Ο Pérez Pérez7 περιέγραψε µερικές απ’ τις ταξινοµήσεις των αναπηριών: 

- Προσανατολισµού: αναφέρεται στην έλλειψη ικανότητας του ατόµου να 
προσανατολιστεί σε σχέση προς τον περίγυρό του, η οποία επιδρά κυρίως στη 
συµπεριφορά και στην επικοινωνία 

- Φυσικής εξάρτησης: όταν το άτοµο χρειάζεται τη βοήθεια ενός τρίτου, προκειµένου 
να αναπτύξει το σύνολο των καθηµερινών δραστηριοτήτων 

- Κινητικότητας: σχετίζεται µε την έλλειψη ικανότητας του ατόµου να µετακινηθεί µόνο 
του ή µάλλον µε τη βοήθεια κάποιας ειδικής συσκευής 

- Κοινωνικής ένταξης: όταν το άτοµο δεν δύναται να συµµετάσχει στα κοινωνικά 
δρώµενα της κοινότητάς του, εξαιτίας κάποιας αναπηρίας. 

 
Αναφορικά µε τους τύπους αναπηρίας, οι παρακάτω είναι οι κυριότερες: 

• Αισθητηριακού τύπου 
• Φυσικού τύπου 
• Ψυχικού τύπου 

 
Στην αισθητηριακού τύπου συγκεντρώνονται οι τυφλοί και οι κωφοί. Οι τυφλοί µπορούν να 
εµφανίζουν ολική ή µερική απουσία όρασης, κατά την οποία έχουν µόνο αίσθηση φωτός και 
όγκων. Υπάρχει άλλος γνωστός τύπος ως άτοµο µε πρόβληµα όρασης ή αµβλύωπας, οι οποίοι 
αντιδρούν σε οπτικά ερεθίσµατα και είναι σε θέση να δουν µεγάλους τίτλους µόνοι τους ή µε 
τη βοήθεια ειδικών φακών. Σε ό,τι αφορά τους κωφούς, είναι εκείνοι που παρουσιάζουν 
απώλεια της ακοής, έτσι που να εµποδίζονται να αντιληφθούν τον ήχο σε όλες του τις 
µορφές. 
 
Οµοίως µε τους τυφλούς, υπάρχουν εκείνοι που πάσχουν από σοβαρές ακουστικές βλάβες, και 
των οποίων η κώφωση είναι εκ γενετής. Στον τύπο αυτό περιλαµβάνονται οι κωφάλαλοι. Όσοι 

                                                 
5
 World Health Organization. Disability and rehabilitation team: rethinking care from the perspective 

of disable people. Conference Report and Recommendations, Aug. 2001, p.10 [∆ιαθέσιµο: 

http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/whoreport.pdf] (Ηµεροµηνία πρόσβασης: 10 

Φεβρουαρίου 2004) 
6
 Idem  

7
 Op cit 3 
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παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες, διατηρούν ωστόσο ίχνη ακουστικής ικανότητας. Οι 
υποακουστικοί έχουν ελαφρύτερες απώλειες στην ακοή. 
 
Οι αναπηρίες φυσικού τύπου αναφέρονται σε άτοµα µε κάποιο είδος φυσικού εµποδίου κατά 
την τέλεση των καθηµερινών τους δραστηριοτήτων όπως είναι η βάδιση, η κίνηση ή η 
µετάβαση από ένα µέρος σε άλλο. Οι αιτίες είναι εκ γενετής, από ατύχηµα ή ασθένεια. Στην 
οµάδα αυτήν περιλαµβάνονται τα άτοµα τρίτης ηλικίας, τα οποία ήδη παρουσιάζουν δυσκολίες 
να εξυπηρετηθούν µόνα τους. Μεταξύ των φυσικών παθήσεων που παρουσιάζουν είναι: 
εκείνοι που υπέστησαν βλάβη των κατώτερων άκρων (παραπληγία), εκείνοι που υπέστησαν 
βλάβη των ανώτερων άκρων (διπληγία), όσοι υπέστησαν βλάβη των οποιουδήποτε εκ των 
κατώτερων ή ανώτερων άκρων µίας µόνο πλευράς του σώµατος, δεξιάς ή αριστερής 
(ηµιπληγία) και τέλος εκείνοι που υπέστησαν βλάβη των τεσσάρων άκρων (τετραπληγία). 
 
Τελικά ο τύπος αναπηρίας που έχουν τα άτοµα µε νοητική ή ψυχική ανεπάρκεια 
χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση δυσκολιών νοητικού ή µαθησιακού χαρακτήρα. Μεταξύ 
αυτών υπάρχουν εκείνοι που είναι ικανοί να λάβουν σε κάποιο βαθµό σχολική εκπαίδευση και 
που µπορούν να επιδίδονται σε κάποια παραγωγική απασχόληση (εκπαιδεύσιµοι)˙ εκείνοι που 
µπορούν να εξυπηρετούν τον εαυτό τους µόνο σε δραστηριότητες της καθηµερινότητας 
(ασκήσιµοι)˙ και εκείνες οι σοβαρές περιπτώσεις που χρειάζονται περίθαλψη σε νοσοκοµειακά 
ιδρύµατα εφ’ όρου ζωής (που χρήζουν διαρκούς συνοδείας). 
 
Οι προσπάθειες για την ενσωµάτωση αυτού του τοµέα της κοινωνίας αντανακλάται στην 
επεξεργασία σχεδίων και προγραµµάτων από διεθνείς οργανισµούς και οργανώσεις ΑµεΑ. Ο 
ΟΗΕ πρότεινε οι κυβερνητικές υπηρεσίες των χωρών να αναλαµβάνουν την ευθύνη και να 
θέτουν σε εφαρµογή εθνικά προγράµµατα, στα οποία να συµµετέχουν τα ίδια τα ΑµεΑ, µε 
στόχο την ένταξή τους σε όλους τους τοµείς των κοινωνιών τους8. 
 
Από ό,τι φαίνεται, η φτώχεια και η υπανάπτυξη ορισµένων κρατών παρασύρουν µαζί τους το 
µεγαλύτερο µέρος των ΑµεΑ, όπως σηµειώνει ο Hegarty.9 Το 1994 περίπου το 80% των 200 
εκατ. παιδιών στον κόσµο έπασχαν από κάποια αναπηρία, ενώ λιγότερο από το 2% εξ αυτών 
απολαµβάνουν κάποιου τύπου ειδικών υπηρεσιών. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται από τους 
πολέµους και τις καταστροφές που έχουν αφήσει πολύ υψηλό κοινωνικό, οικονοµικό και ηθικό 
κόστος, τόσο για τα ΑµεΑ όσο και για την κοινωνία που τα περιστοιχίζει. 
 
Τα Ηνωµένα Έθνη10 από την πλευρά τους αναφέρουν ότι υπάρχουν περί τα 500 εκατ. άτοµα 
τα οποία πάσχουν από κάποια αναπηρία, δηλαδή το 10% του παγκόσµιου πληθυσµού, εκ των 
οποίων τα δύο τρίτα ζουν σε χώρες αναπτυσσόµενες. Σε κάποιες από αυτές τις χώρες, 
περίπου το 20% του συνολικού πληθυσµού πάσχει από κάποια αναπηρία ενώ, αν λάβουµε 
υπόψη την επίπτωση που έχει τούτο στις οικογένειές τους, σηµαίνει ότι γύρω στο 50% του 
πληθυσµού βρίσκεται να θίγεται από το ζήτηµα. Για το λόγο αυτό, σηµειώνει ο ΟΗΕ, επείγει η 
παραπάνω οµάδα να ενταχθεί στις φυσιολογικές δραστηριότητες, προκειµένου τα άτοµα αυτά 
να απασχολούνται σε παραγωγικούς τοµείς και να ενσωµατώνονται πλήρως στην κοινωνία. 
 
ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑµεΑ 

 
Σήµερα κάθε τύπος βιβλιοθήκης θα όφειλε να διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που της 
επιτρέπουν να πληροί επαρκώς τη λειτουργία της. Τα σχέδια γύρω από το κτήριο, την 
επίπλωση και τις συλλογές πρέπει ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού στο οποίο 
απευθύνονται. Λέγεται τότε πως µια βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ευχάριστη, άνετη και 

                                                 
8
 United Nations. The standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities. 

1993. [∆ιαθέσιµο: http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm] 
9
 Hegarty, S. Educación de niños y jóvenes con discapacidades: principios y práctica. [S.I.]: 

UNESCO, 1994, p. 9-10 [∆ιαθέσιµο: http://www.unesco.cl/pdf/actyeven/ppe/boletin/artesp/23-2.pdf] 

(Ηµεροµηνία πρόσβασης: 12 Φεβρουαρίου 2004). 
10

 United Nations. The United Nations and disabled persons – The first fifty years. 2004. [∆ιαθέσιµο: 

http://un.org/esa/socdev/enable/dis50y01.htm] (Ηµεροµηνία πρόσβασης: 10 Φεβρουαρίου 2004) 
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φωτισµένη. Ωστόσο οι ανάγκες των ατόµων µε φυσική αναπηρία λαµβάνονται από ελάχιστα 
ως καθόλου υπόψη. 
 
Τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώµατα των ΑµεΑ προβλέπουν ότι τα κράτη θα όφειλαν να 
προστατεύουν και να ενισχύουν τα δικαιώµατα των πολιτών-ΑµεΑ µέσα από συνταγµατικές 
διατάξεις που να εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια κάθε ατόµου καθώς και το δικαίωµά του στην 
αγωγή και την πρόσβαση στις υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του βαθµού οικονοµικής ανάπτυξης 
της χώρας. Επίσης ορίζεται ότι δεν πρέπει να στερούν από τα ΑµεΑ την άσκηση των 
δικαιωµάτων που έχουν οι υπόλοιποι πολίτες. 
 
Η ενσωµάτωσή τους στην κοινωνική ζωή οφείλει να προωθείται και να στηρίζεται στη βάση 
νοµοθεσιών που εγγυώνται την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, µεταξύ των 
οποίων: 

• ∆ηµόσια κτήρια και χώρους εργασίας 
• ∆ρόµους και πεζοδρόµια 
• ∆ηµόσιες συγκοινωνίες 
• Κατοικία, σύµφωνα µε τους κανόνες αρχιτεκτονικής προσβασιµότητας 
• Σκύλους-οδηγούς σε δηµόσιους χώρους 
• Υγειονοµική περίθαλψη. 

 
Αναφορικά µε τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών στα ΑµεΑ, ο Balas11 διαβεβαιώνει ότι 
παλαιότερα η επίπλωση της βιβλιοθήκης είχε σχεδιαστεί για την ανάγνωση έντυπων υλικών, 
καθώς και για να παίρνουµε σηµειώσεις στο χέρι. Τώρα µε την εµφάνιση των νέων 
τεχνολογιών, εκείνα τα τραπέζια εργασίας κατακλύστηκαν από ηλεκτρονικά εργαλεία, 
δίνοντας τη σειρά τους έτσι σε προβλήµατα που αφορούν τους µυς, την κόπωση των µατιών 
και το στρες, µεταξύ άλλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να πούµε πως η εργονοµία µιας 
βιβλιοθήκης είναι κάθε φορά πιο στενά συνδεδεµένη µε την άνεση τόσο των εργαζοµένων 
όσο των χρηστών, όχι όµως και των σωµατικώς αναπήρων. 
 
Είναι ενδιαφέρον να ξέρουµε πως οι µελέτες πάνω στην εργονοµία εστιάζουν κατά κύριο λόγο 
σε άτοµα του µέσου όρου. Ο Roose12 παρατήρησε ορισµένες αποκλίσεις ανάµεσα στην 
«ιδανική» επίπλωση, σχεδιασµένη εργονοµικά για ένα φυσιολογικό άτοµο και στην 
πραγµατικότητα µιας προσωπικής εµπειρίας. Αξίζει να ρωτήσουµε: Τι πιστεύουν τα ΑµεΑ για 
µια καρέκλα σχεδιασµένη «εργονοµικά» για «φυσιολογικά» άτοµα; 
 
Η έννοια της εργονοµίας εµφανίστηκε το 1949, εξελίχθηκε τη δεκαετία του ’90, αλλά µε την 
κορύφωση της αυτοµατοποίησης βγήκαν στο φως οι αρνητικές της πτυχές. Σήµερα είναι 
αναγνωρισµένη ως η µελέτη της ανθρώπινης αρµονίας σε σχέση µε την εργασία, την οµάδα 
και το περιβάλλον13. Η εργονοµία περιέχει τρεις βασικές πτυχές: την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων˙ την άνεση και την ευεξία˙ την παραγωγικότητα και την 
αποτελεσµατικότητα. Εντούτοις προσφάτως γίνεται λόγος για την εργονοµία στις ιστοσελίδες 
για άτοµα που πάσχουν από κάποια αναπηρία14 15. 
 
Σήµερα ένα από τα κύρια αγαθά του διαδικτύου είναι η ευκολία που προσφέρει στην παροχή 
και απόκτηση πληροφοριών από κάθε σηµείο του κόσµου. Μας επιτρέπει ακόµα να έχουµε 
πρόσβαση σε αµέτρητες δραστηριότητες ακαδηµαϊκού, πολιτιστικού, πολιτικού και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, µεταξύ άλλων. Ωστόσο τα ΑµεΑ βρίσκονται µπροστά από έναν 

                                                 
11

 Balas, J. “Making libraries confortable,” Computers in Libraries. 1997, p. 49-50 
12

 Roose, T. “Ergonomics in the library,” Library Journal, v.111 (1986), no.17, pp. 54-55 
13

 Clyde, A. “Ergonomics and school library automation,” Emergency Librarian, v.22 (1994) no. 1, pp. 

52-54  
14

 Price, RV. Designing accesible web sites for people with disabilities. Project Slate 2002. [∆ιαθέσιµο: 

http://www.educ.ttu.edu/slate/ARTICLES/Article26.html] (Ηµεροµηνία πρόσβασης: 11 Φεβρουαρίου 

2004) 
15

 Kobsa, A. Adapting web information to disabled and elderly users. (Invited paper) WebNet-99, 

Honolulu, HI, p. 32-37 [∆ιαθέσιµο: http://www.ics.uci.edu/-kobsa/papers/1999-webnwt99-kobsa.pdf] 

(Ηµεροµηνία πρόσβασης: 12 Φεβρουαρίου 2004)  
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ακόµα φραγµό όταν πρόκειται να έχουν κανονική πρόσβαση στον όγκο πληροφοριών που 
υπόσχεται το δίκτυο, καθότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση σε παγκόσµιο επίπεδο δεν 
επιτυγχάνεται στην περίπτωσή τους. 
 
Έχει µεγάλο ενδιαφέρον να µάθουµε τι κάνουν σχετικά οι βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο. Στην 
πλειονότητά τους βρίσκονται βυθισµένες στις καθηµερινές δραστηριότητες. Όµως ορισµένες 
έχουν ήδη σκεφτεί να πραγµατοποιήσουν εργασίες που δεν είναι κοινές σε όλες. Η Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά και η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 
έχουν ενισχύσει τις υπηρεσίες τους, συµπεριλαµβάνοντας τα ΑµεΑ16. 
 
Στην Αυστραλία υλοποιήθηκε ένα πρόγραµµα17 στο οποίο συµµετείχαν δηµόσιες βιβλιοθήκες. 
Στο εν λόγω πρόγραµµα ρωτήθηκαν άτοµα µε φυσικές και νοητικές αναπηρίες και µε βάση τις 
απαντήσεις τους διαπιστώθηκε πως κάθε χρήστης µε αναπηρία, χρειάζεται ειδικές υπηρεσίες 
και εξυπηρέτηση. Με αυτό αποδείχθηκε ότι οι ανάγκες πληροφόρησης, τα ψυχαγωγικά 
ενδιαφέροντα και ο βαθµός εµπειρίας στη χρήση των νέων τεχνολογιών ποικίλλουν αισθητά 
µεταξύ αυτών και των αναπηριών από τις οποίες πάσχουν. 
 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά διαθέτει ένα έντυπο18 στο οποίο γίνεται εξαντλητική µελέτη 
γύρω από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη εκείνου που ονοµάζουν Μία 
προσβάσιµη βιβλιοθήκη. Σε αυτό γίνεται αναφορά σε µια σειρά προτάσεων προκειµένου όλοι 
οι πολίτες της χώρας να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστηµα 
της βιβλιοθήκης. Ξεχωρίζουν τα προτερήµατα που έχει η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών 
στις υπηρεσίες που προορίζονται σε ΑµεΑ, καθώς επίσης και η ανάπτυξη που η τεχνολογία 
βοήθειας µπορεί να έχει για τα ήδη υπάρχοντα κτήρια. 
 
Από την άλλη πλευρά υπάρχει το διεθνές πρόγραµµα για την κατάργηση των φραγµών στη 
χρήση του δικτύου των δικτύων: World Wide Web Consortium (W3C)19, το οποίο έρχεται να 
συµβάλει σε µεγάλο βαθµό ούτως ώστε τα ΑµεΑ να µπορούν να συµβουλεύονται µέσα από 
καταλόγους, βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων και πλήρες κείµενο, καθώς και µια ολόκληρη 
γκάµα υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες για το υπόλοιπο της κοινωνίας. 
 
Ως εκ τούτου αναγνωρίζεται πως η συλλογή, απόκτηση, χρήση του εξοπλισµού, επίπλωση και 
λογισµικό είναι υψίστης σηµασίας τόσο για τον χρήστη – ΑµεΑ όσο και για το προσωπικό της 
βιβλιοθήκης που τον εξυπηρετεί, δεδοµένου ότι πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να 
συµπεριφερθούν µπροστά σε ένα συγκεκριµένο τύπο καταστάσεων µε αυτούς τους χρήστες. 
 
Ο Kobsa20 αναφέρεται ειδικά στις προόδους σχετικά µε την προσαρµογή των ιστοσελίδων για 
χρήστες–ΑµεΑ. Ο συγγραφέας περιλαµβάνει στην οµάδα αυτήν τους ηλικιωµένους ή την 
επονοµαζόµενη τρίτη ηλικία. Επίσης δίνει έµφαση στο γεγονός ότι κάθε χρήστης–ΑµεΑ έχει τις 
δικές του ανάγκες πληροφόρησης, εξού και συνιστά να µη γενικεύουµε. Προτείνει την 
εφαρµογή του συστήµατος AVANTI, ένα πρόγραµµα σχεδιασµένο να παρέχει κατά κύριο λόγο 
τουριστική πληροφόρηση, του οποίου όµως η χρήση µπορεί να επεκταθεί, αφού µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από το σπίτι, τα γραφεία ταξιδίων, ακόµα και τις βιβλιοθήκες. 

 
 

                                                 
16

 Humphreys, KW. A national library in theory and in practice. Great Britain: The British Library, 

1987. p. 44  
17

 Williamson, K., S. Wright, D. Schauder, L. Jenkins & L. Stillman, Levelling the playing: the role of 

libraries in providing online services for people with disabilities. 2000, p. 14 [∆ιαθέσιµο: 

http://www.alia.org.au/conferences/alia2000/proceedings/kirsty.williamson.html] (Ηµεροµηνία 

πρόσβασης: 12 Φεβρουαρίου 2004) 
18

 Scout, W. The accesible Canadian library II: a resource tool for libraries serving people with 

disabilities. 1996, p. 104 [∆ιαθέσιµο: http://www.nlc-bnc.ca/9/10/p10-1000-e.html] (Ηµεροµηνία 

πρόσβασης: 12 Φεβρουαρίου 2004) 
19

 W3C World Wide Web Consortium [∆ιαθέσιµο: http://www.w3.org] (Ηµεροµηνία πρόσβασης: 12 

Φεβρουαρίου 2004) 
20

 Op cit 15 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

Η λίστα των εθνικών βιβλιοθηκών που ανήκουν στο Web Accesible National and Major 
Libraries21, χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την εργασία αυτή. Ωστόσο παρότι αναγνωρίζεται 
πως οι ιστοσελίδες δεν ανανεώνονται πάντοτε, από αυτή τη λίστα ελήφθησαν οι διευθύνσεις 
των σελίδων των αντίστοιχων εθνικών βιβλιοθηκών. Επιλέχθηκαν στην τύχη δέκα (10) µε 
σκοπό την πραγµατοποίηση µιας ανάλυσης για την παρούσα εργασία. Η σχέση των 
επιλεγµένων σελίδων των βιβλιοθηκών παρουσιάζεται στη συνέχεια: 
 

  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΧΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Γερµανίας http://www.ddb.de  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Αργεντινής  
 

http://www.bibnal.edu.ar  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας 
 

http://www.nla.gov.au  

Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά 
 

http://www.nlc-bnc.ca  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας 
 

http://www.bne.es  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας 
 

http://www.nls.uk  

Εθνική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ 
 

http://www.lcweb.loc.gov  

Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 
 

http://www.bnf.fr  

Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ 
 

http://jnul.huji.ac.il  

Εθνική Βιβλιοθήκη του Ηνωµένου Βασιλείου  
 

http://portico.bl.uk  

 
Για να διαπιστώσουµε αν στις ιστοσελίδες τους προσφέρονται υπηρεσίες για ΑµεΑ πήγαµε στη 
σύνδεση που αντιστοιχεί στο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Στις περιπτώσεις που δεν εντοπίστηκε η 
πληροφορία µε τη µέθοδο αυτή, πλοηγηθήκαµε εντός της σελίδας, ενώ αλλού πήγαµε στο 
κουτί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ που ήταν διαθέσιµο σε κάποιες βιβλιοθήκες. Με στόχο την οργάνωση των 
αποτελεσµάτων, σε κάθε εθνική βιβλιοθήκη δόθηκε ένα κλειδί αναγνώρισης, το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε σε κάθε πίνακα: 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΧΩΡΑ ΚΛΕΙ∆Ι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Γερµανίας BNALE 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αργεντινής 

 
BNARG 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας 
 

BNAUS 

Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά 
 

BNCAN 

                                                 
21

 International Federation of Library Associations (IFLA). Web Accessible National and Major 

Libraries. [∆ιαθέσιµο: http://www.ifla.org/II/natlibs.htm] (Ηµεροµηνία πρόσβασης: 12 Φεβρουαρίου 

2004) 
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Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας 
 

BNESP 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας BNESC 
Εθνική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ 

 
BNEUA 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 
 

BNFRA 

Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ BNISR 
Εθνική Βιβλιοθήκη του Ηνωµένου Βασιλείου 

 
BNRU 

 
Εκτός από τον εντοπισµό της ύπαρξης υπηρεσιών για ΑµεΑ, καταγράφηκε η ύπαρξη ωραρίων 
λειτουργίας, υλικών και διαθέσιµου εξοπλισµού, καθώς και των πρόσθετων υπηρεσιών που 
διαθέτει η βιβλιοθήκη, το χώρο εντοπισµού όταν εµφανίζεται στη σελίδα και ο τύπος 
αναπηρία που εξυπηρετείται. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τις ιστοσελίδες που ανήκουν στις δέκα (10) επιλεγµένες εθνικές βιβλιοθήκες, βρέθηκε 
πως µόνον επτά (7) από αυτές διαθέτουν κάποια υπηρεσία που απευθύνεται ειδικά στα ΑµεΑ. 
Οι βιβλιοθήκες στις οποίες εντοπίστηκαν οι παραπάνω υπηρεσίες ήταν εκείνες που ανήκουν 
στις ακόλουθες χώρες: Αργεντινή (BNARG), Αυστραλία (BNAUS), Καναδάς (BNCAN), Γαλλία 
(BNFRA), Σκωτία (BNESC), Ηνωµένο Βασίλειο (BNRU) και ΗΠΑ (BNEUA). Από την άλλη 
πλευρά από τις επτά (7) βιβλιοθήκες µε υπηρεσίες για ΑµεΑ, τέσσερις (4) (BNARG, BNAUS, 
BNCAN και BNEUA) έχουν δώσει ένα ειδικό όνοµα σε αυτές τις υπηρεσίες, ενώ τρεις (3) 
διαθέτουν κάποιο πρόγραµµα σχεδιασµένο ειδικά για να παρέχει υπηρεσίες σε ΑµεΑ (πίνακας 
1). 
 
Σχετικά µε το ωράριο στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες για ΑµεΑ, διαπιστώθηκε πως σε όλες 
τις εθνικές βιβλιοθήκες υπάρχει πρόσβαση εντός του κανονικού ωραρίου. Μόνον η Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Αργεντινής διαθέτει ένα σύστηµα πρόσβασης µέσω κατ’ ιδίαν ραντεβού 48 
ώρες νωρίτερα, ενώ η αίτηση µπορεί να γίνει µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
Αναφορικά µε το υλικό και το διαθέσιµο εξοπλισµό για την παροχή υπηρεσιών σε βιβλιοθήκες, 
µπορέσαµε να παρατηρήσουµε πως οι επτά (7) βιβλιοθήκες που εξετάστηκαν διαθέτουν τα 
κατάλληλα µέσα για το είδος υπηρεσιών που παρέχουν, εκτός από εκείνες που διαθέτουν 
κάποιο ειδικό πρόγραµµα για ΑµεΑ (πίνακας 2). Σε ό,τι αφορά τις λοιπές υπηρεσίες που 
συνήθως προσφέρει καθεµία από τις βιβλιοθήκες που αναλύθηκαν, βρέθηκε πως δεν υπάρχει 
κανένας περιορισµός ούτε ειδική σύσταση για ΑµεΑ, γεγονός από το οποίο υποθέτουµε πως 
αυτή η κατηγορία χρηστών µπορεί να έχει ελεύθερη προσπέλαση σε αυτές. 
 
Σχετικά µε τις πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρουν αυτά τα ιδρύµατα, όπως και οι 
υπόλοιπες γενικές υπηρεσίες, δεν διαθέτουν ειδικές συστάσεις, έτσι η ενσωµάτωση των ΑµεΑ 
στο υπόλοιπο της κοινότητας των χρηστών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, µπορεί να γίνει 
χωρίς προβλήµατα (πίνακας 3). 
 
Άλλη πτυχή που παρατηρήθηκε είναι η διαθεσιµότητα, η ταχύτητα και η ευκολία απόκτησης 
πληροφοριών για τα ΑµεΑ στις ηλεκτρονικές σελίδες των βιβλιοθηκών που εξετάσθηκαν. 
Βρέθηκε ότι σε τέσσερις (4) από αυτές (BNARG, BNESC, BNEUA, BNRU) η πληροφορία 
παρουσιάζεται κατ’ ευθείαν από την αρχική σελίδα, ενώ µε τις υπόλοιπες ήταν αναγκαία η 
πλοήγηση στη σελίδα (πίνακας 4). 
 
Τέλος, εξετάστηκε ο τύπος αναπηρίας που εξυπηρετείται στις εθνικές βιβλιοθήκες µε αυτές τις 
υπηρεσίες και βρέθηκε πως απευθύνονται σε άτοµα µε προβλήµατα όπως τύφλωση, κώφωση, 
κωφαλαλία και κάποιο κινητικό πρόβληµα. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ είναι τεράστιες και έχουν 
ενταθεί από την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών. Μολονότι είναι βέβαιο ότι έχουν 
συµβάλει στη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών σε ένα µεγαλύτερο κοινό, έχουν επίσης 
δηµιουργήσει και νέα προβλήµατα. Αυτό έχει επιφέρει ένα καινούργιο εµπόδιο κατά την 
πρόσβαση των ΑµεΑ στην πληροφόρηση. Οι λύσεις που δόθηκαν σε τέτοια προβλήµατα 
έχουν οδηγήσει στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών που επιδιώκουν να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις διαθέσιµες πληροφορίες των βιβλιοθηκών. Ωστόσο 
ακόµα και έτσι η ένταξη των ΑµεΑ στο υπόλοιπο της κοινωνίας εξαρτάται όχι µόνον από τον 
βαθµό της αναπηρίας, αλλά και από τη δραστηριοποίηση του περίγυρού τους. 
 
Οι εθνικές βιβλιοθήκες ως ιδρύµατα που διαφυλάσσουν την πληροφόρηση, έχουν µελετήσει 
την προσφορά υπηρεσιών σε κοινό-ΑµεΑ το οποίο ενδιαφέρεται γι’ αυτήν. Αυτές οι υπηρεσίες 
είναι κυρίως για το εσωτερικό των εγκαταστάσεων, εξού και η ηλεκτρονική προσφορά δεν 
αντανακλάται επαρκώς. Για το λόγο αυτό και σύµφωνα µε όσα παρατηρήθηκαν στην παρούσα 
µελέτη, χρειάζεται αυτά τα ιδρύµατα να οργανώσουν αποτελεσµατικότερα τα ηλεκτρονικά 
µέσα που έχουν διαθέσει, ούτως ώστε τα ΑµεΑ καθώς και οι υπόλοιποι χρήστες που τα 
επισκέπτονται να είναι σε θέση µε αυτόν τον τρόπο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. 
 
Από την άλλη η δηµιουργία ειδικών προγραµµάτων για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ είναι µια 
προσπάθεια που θα πρέπει να επηρεάζει ευνοϊκά την ένταξη αυτής της κοινωνικής οµάδας στο 
υπόλοιπο της κοινότητας. Ωστόσο µένει να παρατηρήσουµε το βαθµό στον οποίο οι υπόλοιπες 
βιβλιοθήκες, δηµόσιες, πανεπιστηµιακές, ή σχολικές, έχουν µελετήσει και ενσωµατώσει αυτές 
τις υπηρεσίες, αφού αν κρίνουµε από τα χαρακτηριστικά των συλλογών τους, είναι εκείνες 
που έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να τις προσελκύσουν ως χρήστες και να έλθουν 
αντιµέτωποι µε τις πραγµατικές ανάγκες της πληροφόρησης. 

 
Πίνακας 1. Εθνικές Βιβλιοθήκες µε υπηρεσίες για ΑµεΑ 

 
 
Πίνακας 2. Έντυπο υλικό και διαθέσιµος εξοπλισµός για ΑµεΑ στις εθνικές 
βιβλιοθήκες 
 
ΚΛΕΙ∆Ι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

BNARG - ∆ηµοσιεύσεις σε 
σύστηµα Braille 

- Ανάγλυφα γραφικά 
- Μουσική 

- Προσωπικός 
ηλεκτρονικός 
αναγνώστης  

- Αναπαραγωγοί ήχου 
BNAUS - Υλικό σε ειδικά format 

- Web της Βιβλιοθήκης 
σχεδιασµένο σε W3C 

- Βοηθητικές κάρτες για 
κωφούς 

- Αναπαραγωγοί ήχου 
- Μεγεθυντές οθόνης 
- Ειδικοί φακοί 
- Φακοί χειρός 

ΚΛΕΙ∆Ι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
BNARG Sala de lectura para no 

videntes “Vicente G. 
Quesada” 

 

BNAUS Disability Action Plan Commonwealth Disability 
Strategy 

BNCAN Library Services to Persons 
with Disability 

Union Services to Persons 
with Disability 

BNEUA Especially for Persons with 
Disabilities 

National Library Service for 
the Blind and Physically 
Handicapped (NLS) 
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BNCAN - Υλικό σε ειδικά format 
- Μεγεθυσµένες 

εκτυπώσεις 
- Βίντεο 
- Οµιλούντα βιβλία 

 

- Αναλόγια 
- Μεγεθυντές οθόνης 
- Ειδικοί φακοί 
- Συνθέτες φωνής 

BNESC - Υλικό σε ειδικά format 
- Μεγεθυσµένες 

εκτυπώσεις 
- Χειρόγραφα και 

σπάνια βιβλία 
 

- Μεγεθυντές οθόνης 
- Μεγεθυσµένα 

πληκτρολόγια 
- ∆υνατότητα σύνδεσης 

για φορητό PC 
- Υποπόδιο 
- Βοηθητικά µαξιλάρια 
- Συστήµατα 

πολυµέσων 
- Αναγνώστες 

µικροαρχείων 
BNEUA - Υλικό σε ειδικά format 

- Οµιλούντα βιβλία 
- Μουσική 
- Περιοδικά 
- Εφηµερίδες 
- Κείµενα σε ειδικούς 

χαρακτήρες 
 

- Συνθέτες φωνής 
- Αναπαραγωγοί ήχου 
- Ακουστικά 
- Μονάδες 

τηλεχειρισµού 

BNFRA - Υλικό σε ειδικά format 
- Οµιλούντα βιβλία 

 

- Καµπίνες ήχου 
- Ειδικοί φακοί 
- Συνθέτες φωνής 

BNRU - Υλικό σε ειδικά format 
- Web της Βιβλιοθήκης 

σχεδιασµένο σε W3C 
 

- Μεγεθυντές οθόνης 
- Εργονοµικά 

συστήµατα 
- Αναπηρικά αµαξίδια 
- Teletext για κωφούς  

 
Πίνακας 3. Υπηρεσίες που παρέχουν οι εθνικές βιβλιοθήκες στην κοινότητα των 
χρηστών 
 
ΚΛΕΙ∆Ι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

BNARG - Αίθουσα ανάγνωσης 
- Ανοικτά ράφια 
- Πρόσβαση στο γενικό 

κατάλογο 
- Internet 
- Γραφείο ανάγνωσης 
- Τηλεφωνική 

συµβουλή 
- Συµβουλή εξ 

αποστάσεως 
(ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο) 

 

BNAUS - Αίθουσες ανάγνωσης 
(βιβλία, περιοδικά, 
εφηµερίδες) 

- Πρόσβαση στο γενικό 
κατάλογο 

- Internet 
- Τηλεφωνική 

- Στάθµευση 
- Ράµπες για αµαξίδια 
- Φωτοτυπικά 

µηχανήµατα 
- Ειδικές τουαλέτες 
- ∆ηµόσια τηλέφωνα 
- Καφετέρια 
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συµβουλή 
- Web W3C 
- Οδηγοί και διάφορα 

εγχειρίδια 

- Εκπαιδευµένο 
προσωπικό 

BNCAN - Υλικό σε ειδικά format 
- Πρόσβαση στο γενικό 

κατάλογο 
- Μεγεθυσµένες 

εκτυπώσεις 
- Βίντεο 
- Οµιλούντα βιβλία 
- Οδηγοί και διάφορα 

εγχειρίδια 
- Κατάλογος 

διαθέσιµων βιβλίων 

- Στάθµευση 
- Ράµπες για αµαξίδια 
- Ειδικές τουαλέτες 
- Εκπαιδευµένο 

προσωπικό 

BNESC - Αίθουσες ανάγνωσης 
- Υλικό σε ειδικά format 
- Μεγεθυσµένες 

εκτυπώσεις 
- Χειρόγραφα και 

σπάνια βιβλία 
- Πρόσβαση στο γενικό 

κατάλογο 
- Internet 
- Μικροαρχεία 

- Αίθουσα εκθέσεων και 
εκδηλώσεων 

- Ειδικό πακετάρισµα 
για αναπηρικό 
αµαξίδιο 

- Ειδικές τουαλέτες 
- Αναπηρικά αµαξίδια 
- Ανελκυστήρες 
- Πρόσβαση σε 

σκύλους-οδηγούς 
- Αυτόµατες µηχανές 

αναψυκτικών και καφέ 
- Έξοδοι κινδύνου για 

άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης και ακοής 

BNEUA - Αίθουσες ανάγνωσης 
- Υλικό σε ειδικά format 
- Πρόσβαση στο γενικό 

κατάλογο 
- Ανοικτά ράφια  
- Οµιλούντα βιβλία 
- Μουσική 
- Περιοδικά 
- Εφηµερίδες  

- στάθµευση 
- ∆ιερµηνείς νοηµατικής 

γλώσσας και γλώσσας 
αφής 

- Ράµπες για αµαξίδια 
- Ειδικές τουαλέτες 
- ∆ηµόσια τηλέφωνα 
- Αναπηρικά αµαξίδια 
- Καφετέρια 

BNFRA - Αίθουσες ανάγνωσης 
- Υλικό σε ειδικά format 
- Internet 
- Πρόσβαση στο γενικό 

κατάλογο 
- Οµιλούντα βιβλία 

- Καµπίνες ήχου 
- Μηχανές ανάγνωσης 
- Γιγαντοοθόνες στις 

αίθουσες ανάγνωσης 
- Εκπαιδευµένο 

προσωπικό 
BNRU - Αίθουσες ανάγνωσης 

- Υλικό σε ειδικά format 
- Πρόσβαση στο γενικό 

κατάλογο 
- Internet 
- Web  της Βιβλιοθήκης 

σχεδιασµένο σε W3C 

- Στάθµευση 
- Πακετάρισµα 
- Αίθουσα θυρίδων 
- ∆ηµόσια τηλέφωνα 
- Αίθουσα διαλέξεων 
- Πρόσβαση σε 

σκύλους-οδηγούς 
- Καφετέρια 
- Έξοδοι κινδύνου για 

άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης και ακοής 
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Πίνακας 4. Μορφή πρόσβασης και σύνδεσης για υπηρεσίες ΑµεΑ στις ιστοσελίδες 
των εθνικών βιβλιοθηκών 
 

ΚΛΕΙ∆Ι 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣ
Η ΜΕΣΩ 
ΠΑΡΑΘΥΡ

ΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙ
Α 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

BNARG Servicios→ Biblioteca 
no videntes 

www.bibnal.edu.ar/paginas/bibliiovident.htm  

BNAUS Help→ 
Accessibility
→ 

For People 
with 
disabilities 

www.nla.gov.au/disabcol.html  

BNCAN English→ 
Services→ 
National 
initiatives→ 

Library 
Services to 
Persons 
with 
Disabilities 

www.nlc-bnc.ca/8/3/r3-201-e.html  

BNESC Help for: People with 
disabilities 

www.nls.uk/helpfor/specialneedsgb.html  

BNEUA Especially 
for: 

Persons 
with 
disabilities 

www.loc.gov/access/  

BNFRA English 
version→ 
Services→ 
Services for 
readers→ 

Services 
aux 
personnes 
handicapée
s visuelles 

www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/accedocu.
html  

BNRU Quick 
links→ 

User with 
disabilities 

www.bl.uk/uservisdisab.html  

 
 


