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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κοινότητα των ΑμεΑ, χωρίς την υποστήριξη και τη
συμμετοχή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση αυτής της διδακτορικής εργασίας.
Το

ίδιο

πολύτιμη

ήταν

και

η

συμμετοχή

των

βιβλιοθηκών,

των

σχολών

βιβλιοθηκονομίας,των εταιρειών υποστηρικτικών τεχνολογιών, των φορέων ΑμεΑ και των
παραγωγών braille, που ανταποκρίθηκαν στα σχετικά ερωτηματολόγια της έρευνας.
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Abstract
Throughout the decades of 1950‐1970 the movements in favor of civil rights brought the
concept and identity of disability in the spotlight, like those of national (e.g. immigrants) or
racial identity (e.g. black people). People with disabilities have begun to draw attention as a
serious social problem since 1960.
Although people with disabilities constitute a minority group with the largest number of
members and most needs, they are not given much attention by libraries. The history of
library services for people with disabilities is only recent and relatively short. Additionally,
the relationship between library and people with disabilities is problematic. As a result,
people with disabilities are under‐represented in the library domain and libraries,
themselves, make up “terra incognita” and an inaccessible area to them due to architectural,
physical, economic and any kind of obstacles. Even though the importance of information, as
a social and economic benefit, has been obvious in the rapidly growing Information Society,
libraries keep focusing on the able‐bodied users. As a result, people with disabilities depend
on themselves and charities for something so essential such as reading and information.
The libraries’ attitude is affected by the way that society has dealt people with disabilities
and its ignorance for their physical and emotional needs. Furthermore, this attitude is due to
lack of resources for adapted furniture and producing material in alternative formats,
insufficient education and cooperation between the involved agencies, the late introduction
of information technologies in libraries and the already developed attitudes and behaviour
in the library field.
Even though the last decade there has been involvement, legislation of catalytic acts in the
disability domain, diversity of users and rise in research activity with regard to libraries and
people with disabilities, the field is closely linked to several shortages, weaknesses and
hindrances without showing significant improvement in practical matters. A general
confirmation, which the present research encountered, is that evident interest of
bibliography, library services, research projects, etc, is focused more one people with visual
impairments and less on other groups of people with disabilities. This happens because
libraries focus on books and reading, which demand the visual sense and visual impairment
poses the major accessibility challenge.
The current dissertation focuses on the library services for people with disabilities and aims
at establishing an innovative model library, which will constitute a complete and
scientifically accurate guide, in the form of a model putting solutions into practice and
shaping libraries which wish to serve sufficiently their users with disabilities. The prime
motive for this research was the fact that it is a global issue of social concern and the main
goal of an information professional is the provision of all people’s free access to information
regardless of disability.
The present research elaborates directly through the information professional’s eye and not
that of the technician. It focuses on library services, without investigating copyright issues
for people with disabilities or the procedures for converting print or electronic material in
accessible formats. Furthermore, it does not intend to analyse the disabilities in detail or
adaptive technologies in technical depth. For the materialization of this study, the
researcher borrowed and combined elements from the domain of librarianship, assistive
technologies and disability studies, paying special attention to the librarianship field. The
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field of disability studies has emerged in the 1970’s as a result of the disability rights
movement and then, had also the support of the academic society.
One of the most serious challenges encountered by libraries is that people with disabilities
constitute an exceptionally heterogeneous and unpredictable group of users, because they
derive from different age groups, they present various types and extent of disability and,
thus, they have diversified information needs. Owing to this complexity, the current
research aims to depict the average individual with disability by means of prevalent
terminology, legislative layout and education of people with disabilities, while it recorded
and elaborated on their information behaviour. In particular, it examines the information
seeking behaviour of people with disabilities based on 4 modules: a) reading behaviour
(connection between these people with disabilities and book/reading b) connection
between these people and libraries or their staff c) material for these people d) their
connection to online technologies.
Research was not limited only to Greek reality. On the contrary, since information about
information services for people with disabilities is scattered throughout the world, the
current research located, compiled and recorded a considerable number of countries (37)
which constitute international reality and appear for the first time in international literature.
Furthermore, this research features leading libraries in the information services domain for
people with disabilities and the most important international research projects. The
research of international reality focused on the latest 17 years, after the legislation of the
catalytic “American with Disabilities Act”, which was the threshold of the relative
improvements in the library field. Concerning Greek reality, the research focused on the
latest 8 years because only in 2000 the new library services started to form for people with
disabilities in Greek libraries (where University of Macedonia’s Library has been the first
one). Since then, disability issues have started concering Greek libraries and have been the
subject of seminars, conferences and research in a slow but growing rate.
Then, in a chaos of equipment and assistive technologies, what was selected was these
library services which can be implemented in the library field for four specific categories of
people with disabilities. Though, since people with disabilities interact both with librarians
and libraries, the perspective of both librarians and, for the first time in international
bibliography, assistive technologies manufacturers were studied, so that a holistic and
objective picture could be given. After their relations were examined through experiences,
case studies, research, existing international practices, pilot implementations, etc, the
reasons for which people with disabilities make up a minority in the library were pinpointed
and the causes that assistive technologies are adopted to such a small extent and have been
introduced relatively slowly in libraries were illustrated. To be noted that this research does
not intend to examine assistive technologies themselves (technical procedures and details,
etc). On the contrary, its goal is to study, through the information professional’s eye, the
integration of assistive technologies in the library field, their acceptance on behalf of the
library staff and library users and the future trends and predictions.
The rapid growth of information technologies and the need for integrating people with
disabilities in the society demand accessible and inclusive libraries for all people, disabled
and able‐bodied. According to the data of the above research, its innovation‐contribution is
pinpointed, for the first time, in the holistic study of the problem of people with disabilities,
from all relative aspects, and in the establishment of an innovative model library. This model
is a combination of principles and solutions which should be adopted by libraries and
integrated into their operation.
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Due to the fact that not any library can or needs to offer everything to people with
disabilities, and solutions and options are often more than one but usually with opposing
directions, what seems truly crucial is the development of a model which will integrate and
combine, in an organized way, the various data of a relatively chaotic environment and will
constitute a realistic tool which will directly guide both libraries to form their policies and
society to develop complete information services.
Through reporting the problems that people with disabilities confront, the library services
for this target group, international case studies and technologies, this Ph.D thesis
contributes to the research in two ways: a) it offers a theoretical framework regarding
people with disabilities and their interaction with libraries and their staff etc b) it can be
applied as a guide for each library that wish to provide accessible services to people with
disabilities.
The ideological framework of this research has been the equal treatment of people with
disabilities and focused on their capabilities and not on their limitations. It dealt with people
with disabilities firstly as persons and then with their disabilities and approached this matter
in a critical manner.
The prototype‐contribution of this PhD research has been:
 The identification and investigation of the characteristics of people with disabilities
and their relationship with the library field
 The establishment of an innovative model library, which will constitute a complete
and scientifically accurate guide, in the form of a model putting solutions into
practice and shaping libraries which wish to serve sufficiently their users with
disabilities
 The evaluation and exploitation of the above solutions in order to integrate people
with disabilities in libraries
The current research intends to step up dialogue between libraries for supporting equally
people with disabilities.

Keywords: People with disabilities, Information seeking behaviour, Assistive technologies,
Library services for people with disabilities, Accessibility
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Σ

τις δεκαετίες του 1950‐1970 τα κινήματα υπέρ των αστικών δικαιωμάτων έφεραν την
έννοια και την ταυτότητα της αναπηρίας στο προσκήνιο, ανάλογα με αυτή της εθνικής
(π.χ. μετανάστες) ή φυλετικής ταυτότητας (π.χ. μαύροι). Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
άρχισαν να συγκεντρώνουν το διεπιστημονικό ενδιαφέρον τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε
αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
Παρόλο όμως που τα ΑμεΑ αποτελούν την μειονοτική εκείνη ομάδα με τον μεγαλύτερο
αριθμό μελών και τις περισσότερες ανάγκες, έχουν διαφύγει της προσοχής των
βιβλιοθηκών (Church et al., 2000). Η ιστορία των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ είναι
πρόσφατη και συγκριτικά σύντομη και επιπλέον, η σχέση της βιβλιοθήκης με τα ΑμεΑ
προβληματική. Το αποτέλεσμα είναι τα ΑμεΑ να υπο‐εκπροσωπούνται στο χώρο των
βιβλιοθηκών και οι τελευταίες να αποτελούν “terra Incognita” και χώρο άβατο για αυτά
λόγω αρχιτεκτονικών, φυσικών, οικονομικών και πάσης φύσεως εμποδίων. Παρόλο που στη
σημερινή, ραγδαία αναπτυσσόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) η σημασία και η
αναγκαιότητα της πληροφορίας, ως κοινωνικό και οικονομικό αγαθό, είναι διάχυτη, οι
βιβλιοθήκες εξακολουθούν να εστιάζουν στους σωματικά ακέραιους χρήστες και η
πλειονότητα των ΑμεΑ στηρίζεται στους εαυτούς τους και στη φιλανθρωπία για κάτι τόσο
ουσιαστικό όσο το διάβασμα και γενικότερα η πληροφόρηση.
Σίγουρα η στάση αυτή των βιβλιοθηκών οφείλεται και επηρεάζεται από τον τρόπο με τον
οποίο η κοινωνία έχει αντιμετωπίσει ιστορικά τα ΑμεΑ και από την άγνοια για τις φυσικές
και συναισθηματικές πτυχές των ποικίλων αναπηριών. Σημαντικοί επίσης λόγοι είναι η
έλλειψη στοχευμένης χρηματοδότησης για την προσαρμογή των βιβλιοθηκών στις ανάγκες
των ΑμεΑ, για ειδικό εξοπλισμό και για την παραγωγή υλικού στις κατάλληλες για τα ΑμεΑ
διατάξεις, η ανεπαρκής επιμόρφωση των βιβλιοθηκονόμων καθώς και η ατελής συνεργασία
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Ένας άλλος λόγος είναι επίσης η σχετικά αργή
εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στις βιβλιοθήκες και οι ήδη
διαμορφωμένες συνειδήσεις και συμπεριφορές στους κόλπους της επαγγελματικής
κοινότητας των βιβλιοθηκονόμων.
Αν και την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει δραστηριοποίηση, θέσπιση καταλυτικών
νομοθετημάτων στο χώρο της αναπηρίας, διεύρυνση (diversity) των χρηστών και έξαρση
της ερευνητικής δραστηριότητας όσον αφορά τις βιβλιοθήκες και τα ΑμεΑ, ο χώρος
παρουσιάζει ακόμη πολλές ελλείψεις, αδυναμίες και εμπόδια, χωρίς να έχει σημειώσει
σημαντική βελτίωση σε ζητήματα κοινής πρακτικής. Μια γενική διαπίστωση με την οποία
ήρθε αντιμέτωπη η παρούσα εργασία είναι η πασιφανής εστίαση του ενδιαφέροντος της
βιβλιογραφίας, των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών τους, των ερευνητικών προγραμμάτων,
κ.ά. στα άτομα με αναπηρία όρασης και λιγότερο σε άλλες ομάδες ΑμεΑ. Αυτό συμβαίνει
επειδή οι βιβλιοθήκες δίνουν έμφαση στα βιβλία και την ανάγνωση, μια διαδικασία που
απαιτεί την αίσθηση της όρασης και επειδή η αναπηρία όρασης παρουσιάζει τις
μεγαλύτερες προκλήσεις προσβασιμότητας.
Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στο πεδίο των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ και
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πρωτότυπου μοντέλου βιβλιοθήκης, το οποίο θα αποτελεί
παράλληλα και έναν ολοκληρωμένο και επιστημονικά ακριβή οδηγό, με τη μορφή
υποδείγματος, εφαρμογής λύσεων και διαμόρφωσης βιβλιοθηκών που θέλουν να
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εξυπηρετούν επαρκώς τους χρήστες τους με αναπηρία. Πρωταρχικό κίνητρο για την
εκπόνηση της εργασίας αυτής αποτέλεσε η κοινωνική διάσταση του θέματος και το γεγονός
ότι ο βασικός στόχος του επαγγέλματος του επιστήμονα της πληροφόρησης είναι η παροχή
ελεύθερης πρόσβασης όλων στην πληροφορία ανεξαρτήτως αναπηρίας. Μέσα από την
περιθωριοποίηση των ΑμεΑ από την κουλτούρα της πληροφόρησης και την υποανάπτυξη
των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για αυτές τις ομάδες χρηστών, η παρούσα διατριβή παρέχει
μια κριτική αντίληψη των σύγχρονων αυτών προβλημάτων και επιδιώκει να προκαλέσει το
ενδιαφέρον και την ευαισθησία των βιβλιοθηκονόμων για τα ΑμεΑ.
Η παρούσα εργασία εξετάζει το αντικείμενο των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ καθαρά
μέσα από την οπτική του επιστήμονα της πληροφόρησης και όχι αυτής του τεχνικού.
Επικεντρώνεται στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, χωρίς να μελετά το ζήτημα των
πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού για τα ΑμεΑ ή τις διαδικασίες μετατροπής του
έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού σε προσβάσιμο, κτλ, ζητήματα που θα μπορούσαν από
μόνα τους να αποτελέσουν αυθυπόστατα αντικείμενα έρευνας. Επίσης, σε καμία
περίπτωση δεν επιχείρησε να περιγράψει τις ίδιες τις αναπηρίες αυτές καθεαυτές ούτε
ήταν σκοπός της έρευνας αυτής να συζητήσει τις υποστηρικτικές τεχνολογίες (ΥΤ) σε τεχνικό
επίπεδο και λεπτομέρεια, πέρα από το στάδιο περιγραφής και εκμετάλλευσης των
δυνατοτήτων τους για την υποστήριξη των αναγκών των ΑμεΑ. Για την υλοποίηση της
εργασίας αυτής, ο ερευνητής δανείστηκε και συνδύασε στοιχεία από τον χώρο της
βιβλιοθηκονομίας, των ΥΤ και των μελετών αναπηρίας (disability studies), δίνοντας φυσικά
ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας. Ο τομέας μελέτης αναπηρικών
ζητημάτων προήλθε από τη δυναμική παρουσία των οργανώσεων των ΑμεΑ από τις αρχές
της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια έλαβε υποστήριξη και από τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες είναι ότι τα ΑμεΑ
αποτελούν μια εξαιρετικά ανομοιογενή και μη προβλέψιμη ομάδα χρηστών, διότι
προέρχονται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, παρουσιάζουν διαφορετικούς τύπους,
έκταση και βαθμό αναπηρίας και έχουν συνεπώς πολυποίκιλες πληροφοριακές ανάγκες.
Λόγω της περιπλοκότητας αυτής, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποδώσει την εικόνα του
μέσου ανθρώπου με αναπηρία μέσα από την ισχύουσα ορολογία, το νομοθετικό πλαίσιο
και την εκπαίδευση των ΑμεΑ ενώ φρόντισε να μελετήσει και να καταγράψει την
πληροφοριακή συμπεριφορά τους. Αναλυτικότερα, εξετάζει την πληροφοριακή
συμπεριφορά των ΑμεΑ με βάση 4 άξονες: α) αναγνωστική συμπεριφορά (σχέση των ΑμεΑ
με το βιβλίο και την ανάγνωση) β) σχέση των ΑμεΑ με τις βιβλιοθήκες και το προσωπικό
τους γ) το υλικό για τα ΑμεΑ δ) η σχέση τους με τις on‐line τεχνολογίες.
Η διερεύνηση δεν περιορίστηκε μόνο στην ελληνική πραγματικότητα. Αντίθετα, επειδή οι
πληροφορίες για τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ ανά τον κόσμο είναι διάσπαρτες, η
παρούσα εργασία εντόπισε, συγκέντρωσε και κατέγραψε ένα σημαντικό αριθμό χωρών (37)
που συνθέτουν τη διεθνή πραγματικότητα και οι οποίες εμφανίζονται για πρώτη φορά
συγκεντρωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, παρουσίασε ηγετικές στο χώρο των
υπηρεσιών πληροφόρησης για ΑμεΑ βιβλιοθήκες και τα σημαντικότερα διεθνή ερευνητικά
προγράμματα. Η διερεύνηση της διεθνούς πραγματικότητας επικεντρώθηκε στα τελευταία
18 χρόνια, μετά τη θέσπιση του καταλυτικού νομοθετήματος “Ο Νόμος για τους
Αμερικανούς με Ανικανότητες”, το οποίο υπήρξε η απαρχή των σχετικών εξελίξεων στο
χώρο των βιβλιοθηκών. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η έρευνα
επικεντρώθηκε στα τελευταία 10 χρόνια διότι μόλις το 1998 ξεκίνησαν να διαμορφώνονται
οι πρώτες υπηρεσίες πληροφόρησης για ΑμεΑ στις ελληνικές βιβλιοθήκες, με εναρκτήρια
προσπάθεια αυτή της βιβλιοθήκης του Τμήματος Πληροφορικής του Εθνικού και
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (Κουρουπέτρογλου, 2003). Έκτοτε, τα
αναπηρικά ζητήματα ξεκίνησαν να απασχολούν τις ελληνικές βιβλιοθήκες και να αποτελούν
το αντικείμενο σεμιναρίων, συνεδρίων και έρευνας των φοιτητών βιβλιοθηκονομίας με μια
αργή αλλά εξελικτική πορεία.
Στη συνέχεια, μέσα από ένα χάος εξοπλισμού και υποστηρικτικών τεχνολογιών,
επιλέχτηκαν εκείνες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο των βιβλιοθηκών για
τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες ΑμεΑ. Επειδή όμως τα ΑμεΑ είναι αλληλεπιδρώντα
στοιχεία με τους βιβλιοθηκονόμους και τις βιβλιοθήκες, εξετάστηκε και η οπτική των
βιβλιοθηκονόμων αλλά και, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, η οπτική των
κατασκευαστών ΥΤ, προκειμένου να δοθεί μια σφαιρική και, στο βαθμό του δυνατού,
αντικειμενική εικόνα. Αφού εξετάστηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις μέσα από εμπειρίες,
περιπτωσιολογικές μελέτες, έρευνες, υπαρκτές διεθνείς πρακτικές, πιλοτικές εφαρμογές,
κτλ εντοπίστηκαν οι λόγοι για τους οποίους τα ΑμεΑ αποτελούν μειονότητα στο χώρο των
βιβλιοθηκών και ερμηνεύτηκαν οι αιτίες που οι υποστηρικτικές τεχνολογίες υιοθετούνται
σε τόσο περιορισμένο βαθμό και έχουν εισαχθεί σχετικά αργά στις βιβλιοθήκες. Αξίζει να
σημειωθεί πως σκοπός αυτής της έρευνας δεν είναι να εξεταστούν αυτές καθεαυτές οι
υποστηρικτικές τεχνολογίες (τι κάνει κάθε μια, τεχνικές λεπτομέρειες, κ.ά.) αλλά να
μελετηθεί, μέσα από την οπτική του επιστήμονα της πληροφόρησης για τον οποίο αυτές οι
έννοιες είναι καινούργιες, η ενσωμάτωσή τους στο χώρο των βιβλιοθηκών, η αποδοχή τους
από το προσωπικό και τους χρήστες των βιβλιοθηκών και οι μελλοντικές τάσεις για τυχόν
επικράτησή τους στο χώρο ή όχι.
Με βάση τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει ότι η εξέλιξη των τεχνολογιών και η ανάγκη
ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στην κοινωνία επιβάλλει οι βιβλιοθήκες να είναι προσβάσιμες και
συμμετοχικές για όλους, ΑμεΑ και αρτιμελείς. Βάσει των δεδομένων της παραπάνω
έρευνας, η πρωτοτυπία‐συνεισφορά της εντοπίζεται στην, για πρώτη φορά, συνολική
μελέτη του προβλήματος των ΑμεΑ, από όλες τις σχετικές οπτικές γωνίες και στη
δημιουργία ενός πρωτότυπου μοντέλου βιβλιοθήκης, το οποίο αποτελεί ένα συνεκτικό
σύνολο αρχών και λύσεων που πρέπει να υιοθετούν οι βιβλιοθήκες και οι οποίες πρέπει να
είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία τους.
Λόγω του ότι καμιά βιβλιοθήκη δεν μπορεί ή δε χρειάζεται να προσφέρει τα πάντα στα
ΑμεΑ όσο και του ότι οι λύσεις και οι επιλογές συχνά είναι περισσότερες της μιας και συχνά
κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, προκύπτει ως άμεση και σοβαρή αναγκαιότητα η
ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα ενσωματώνει και θα συνδυάζει, με οργανωμένο τρόπο, τα
ποικίλα δεδομένα ενός σχετικά χαώδους περιβάλλοντος και θα αποτελεί ένα ρεαλιστικό
εργαλείο άμεσης καθοδήγησης των βιβλιοθηκών στη διαμόρφωση της πολιτικής τους στα
σχετικά θέματα, αλλά και της κοινωνίας στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών
πληροφόρησης.
Η καταγραφή των προβλημάτων των ΑμεΑ, των υπηρεσιών που πρέπει οι βιβλιοθήκες να
προσφέρουν στα ΑμεΑ, των διεθνών πρακτικών & εφαρμογών και των σχετικών
τεχνολογιών, οι οποίες εμφανίζονται συγκεντρωμένες για πρώτη φορά στη διεθνή
βιβλιογραφία, προσφέρει στην εξέλιξη της έρευνας κατά δυο τρόπους: α) προσφέρει ένα
θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα ΑμεΑ και την
αλληλεπίδρασή τους με τις βιβλιοθήκες και το προσωπικό τους, αποδεσμεύοντας την
έρευνα από την ανάγκη καταφυγής σε περιοδικά, πηγές, κ.ά. β) εφαρμόζεται ως οδηγός, με
τη μορφή γενικού υποδείγματος, αρχών, προϋποθέσεων, δυνατοτήτων, μέτρων και λύσεων
που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια τυπική βιβλιοθήκη με επαρκή υποστήριξη για ΑμεΑ,
αποδεσμεύοντας έτσι τις βιβλιοθήκες από την ανάγκη καταφυγής σε πολλές και
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διάσπαρτες πηγές (περιοδικά, έρευνες, δημοσιεύσεις, on‐line πόρους, περιπτωσιολογικές
μελέτες). Πέρα δηλαδή από τις θεωρητικές θέσεις, η παρούσα εργασία πρακτικοποίησε το
πρόβλημα, παραθέτοντας ένα συνεκτικό σύνολο λύσεων και αρχών για τις βιβλιοθήκες.
Το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η εργασία αυτή είχε ως άξονα την ίση
μεταχείριση των ΑμεΑ και εστίασε στο τι μπορούν να κάνουν οι βιβλιοθήκες και το
προσωπικό τους για αυτά και όχι στο τι δεν μπορούν. Αντιμετώπισε τα ΑμεΑ πρώτα ως
άτομα και στη συνέχεια καταπιάστηκε με την αναπηρία τους και υιοθέτησε μια κριτική
προσέγγιση απέναντι στον παραδοσιακό τρόπο κατανόησης και αντιμετώπισης της
αναπηρίας.
Η πρωτοτυπία‐συνεισφορά της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με την παρούσα διατριβή
εντοπίζεται:
 Στον εντοπισμό, αναγνώριση και συγκέντρωση των χαρακτηριστικών των ΑμεΑ και
της σχέσης τους με το χώρο των βιβλιοθηκών
 Στην ανάπτυξη υποδείγματος οδηγού εφαρμογής λύσεων για κάθε βιβλιοθήκη που
θέλει να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στους χρήστες της
 Στην αξιοποίηση και αξιολόγηση αυτών των λύσεων για την ένταξη των ΑμεΑ στις
βιβλιοθήκες
Πρόθεση της έρευνας είναι τα παραπάνω να αποτελέσουν συμβολή ως σημεία αναφοράς
και αντικείμενα διαλόγου μεταξύ των βιβλιοθηκών για την επαρκή υποστήριξη των ΑμεΑ.

Λέξεις‐κλειδιά: Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), Πληροφοριακή Συμπεριφορά, Υποστηρικτικές
Τεχνολογίες, Υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ, Προσβασιμότητα
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Το παρόν κεφάλαιο μελετά εξελικτικά τη
διεθνή βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία και
συμπεραίνει πως μέχρι το 1990 ασχολείται
και
καταγράφει
την
ανάγκη
αλληλεπίδρασης της βιβλιοθήκης με τους
χρήστες της, εστιάζοντας όμως σε γενικούς
πληθυσμούς (ακαδημαϊκό και διοικητικό
προσωπικό, φοιτητές, κ.ά.) και όχι σε
ειδικούς, μεταξύ των οποίων και τα ΑμεΑ. Ο
χρήστης ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολία
στο χώρο και στις υπηρεσίες της
βιβλιοθήκης
λόγω
αναπηρίας
δεν
απασχολεί
τη
βιβλιοθηκονομική
βιβλιογραφία της δεκαετίας 1960‐1980.
Αντίθετα η βιβλιογραφία της δεκαετίας του
1990 ξεκινά να αναγνωρίζει τον ειδικό αυτό
πληθυσμό. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει
το 1990, με τη θέσπιση του καταλυτικού
νομοθετήματος ADA, το οποίο προκάλεσε
μεγάλο ενδιαφέρον στην βιβλιοθηκονομική
κοινότητα (διοικήσεις και προσωπικό των
βιβλιοθηκών).
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Π

αρατηρώντας εξελικτικά τη διεθνή βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία, συνάγεται το
συμπέρασμα πως μέχρι το 1990 ασχολείται και καταγράφει την ανάγκη
αλληλεπίδρασης της βιβλιοθήκης με τους χρήστες της, εστιάζοντας όμως σε
γενικούς πληθυσμούς (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, φοιτητές, κ.ά.) και όχι σε
ειδικούς, μεταξύ των οποίων και τα ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα, το 1986 σε βιβλιογραφική έρευνα που διεξήχθη με αντικείμενο τις
υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ, εντοπίστηκαν μόνο 113 δημοσιεύματα διεθνώς, τα οποία
είχαν δημοσιευτεί κατά τη χρονική περίοδο 1903‐1985. Μάλιστα το 40% αυτών ήταν
διαθέσιμα σε μορφή αδημοσίευτων διατριβών, διπλωματικών, κ.ά. και προέρχονταν από
κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικούς οργανισμούς‐ιδρύματα (Poulson, 1994).

Ο χρήστης ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολία στο χώρο και στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
λόγω αναπηρίας δεν απασχολεί τη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία της δεκαετίας 1960‐
1980. Αντίθετα η βιβλιογραφία της δεκαετίας του 1990 ξεκινά να αναγνωρίζει τον ειδικό
αυτό πληθυσμό. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει το 1990, με τη θέσπιση του καταλυτικού
νομοθετήματος Americans with Disabilities Act (ADA), το οποίο προκάλεσε μεγάλο
ενδιαφέρον στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα (διοικήσεις και προσωπικό των βιβλιοθηκών).
Τη θέσπιση του ομοσπονδιακού αυτού νόμου διαδέχτηκε πληθώρα δημοσιευμάτων, που
ανέλυαν και εξηγούσαν τις συνέπειες και επιπτώσεις που θα είχε στους δημόσιους χώρους,
μεταξύ των οποίων και τις βιβλιοθήκες, λύνοντας έτσι τη σιωπή και άγνοια που υπήρχε
μέχρι τότε για τις υπηρεσίες πληροφόρησης για τα ΑμεΑ.
Το 1990 τα μεγαλύτερα βιβλιοθηκονομικά περιοδικά ασχολήθηκαν με την προσβασιμότητα
και τα νομικά ζητήματα που επέφερε το ADA στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες των
βιβλιοθηκών. Μάλιστα ήταν δύσκολο να εντοπίσει κανείς περιοδικό που να μην ασχολείτο
με αυτά τα θέματα, όσο το ADA ήταν ακόμη πρόσφατο. Έτσι, στη δεκαετία του ΄90 η
προσβασιμότητα έπαψε να έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του βιβλιοθηκονόμου και
κατοχυρώθηκε νομοθετικά. Η προσοχή όλων μετατοπίστηκε από το τι “θα μπορούσαν” να
κάνουν στο τι “πρέπει” να κάνουν για τα ΑμεΑ.
Από τα τέλη του 1990 αρχίζει επίσης να απασχολεί το χώρο της βιβλιοθηκονομίας και η
χρηστο‐κεντρική θεωρία. Παρόλο που από το παρελθόν οι βιβλιοθηκονόμοι εξυπηρετούν
τις κοινότητες των χρηστών τους, η χρηστο‐κεντρική θεωρία είναι καινούργια στη
βιβλιογραφία της βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης. Η θεωρία αυτή
παρέχει ένα ψυχολογικό/κοινωνιολογικό βάθος που η πρακτική βιβλιογραφία, μέχρι τα
τέλη του 1990, δεν είχε καταφέρει να προσεγγίσει (Beck, 1996).
Πέρα από τη θέσπιση του παραπάνω καταλυτικού νομοθετήματος στο χώρο της αναπηρίας,
που σήμανε και τη νομική συμμόρφωση των βιβλιοθηκών, το σκηνικό έχει αρχίσει επίσης
να αλλάζει τα τελευταία χρόνια λόγω της διεύρυνσης του κοινού των βιβλιοθηκών (άτομα
από εθνικές ή γλωσσικές μειονότητες, μετανάστες, άτομα με αναπηρία). Είναι αρκετοί
εκείνοι οι συγγραφείς που ισχυρίζονται πως το επάγγελμα της βιβλιοθηκονομίας χρειάζεται
να προσελκύσει πολυποίκιλους πληθυσμούς στο εργατικό δυναμικό της, αλλά αυτές οι
συζητήσεις τείνουν πάλι να μην αναφέρονται στα ΑμεΑ.
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Η διεύρυνση του κοινού διαπιστώνεται και κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας ποικίλων
δημοσιευμάτων (περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, συλλογών τεκμηρίων του ERIC,
διπλωματικών, κτλ) των ετών 01/10/88‐30/09/90, όπου διαπιστώθηκαν δυο κυρίαρχες
τάσεις (megatrends). Η δεύτερη εξ αυτών τάση έχει να κάνει με το ολοένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον των βιβλιοθηκών να προσεγγίσουν νέες ομάδες χρηστών, πέρα από το να
διατηρήσουν τις ήδη καθιερωμένες υπηρεσίες τους. Οι δημογραφικές αλλαγές, η εμφάνιση
ειδικών ομάδων (π.χ. μειονότητες, μετανάστες, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ) και οι συγκεκριμένες
ανάγκες τους ωθούν τις βιβλιοθήκες να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και να
δημιουργήσουν νέες που να απευθύνονται σε ποικίλο κοινό (Brennan, 1991).
Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι παρόλο που το
ενδιαφέρον των βιβλιοθηκονόμων για πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις συλλογές τους δεν
είναι κάτι καινούργιο, το ουσιαστικό ενδιαφέρον και η συμμόρφωσή τους ξεκινά από το
1990.
Η έξαρση της ερευνητικής δραστηριότητας για τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ
σημειώθηκε ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Η ραγδαία εξέλιξη των ΥΤ δημιούργησε
περισσότερα ερωτήματα και απορίες στις βιβλιοθήκες παρά απαντήσεις, γι’ αυτό αρκετά
περιοδικά (π.χ. το Information Technology and Disabilities, το Library Hi Tech, το Library
Technology Reports, κ.ά.) ασχολήθηκαν με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών στο
περιβάλλον της βιβλιοθήκης. Πολλά δημοσιεύματα ασχολούνται με την ανάγκη των
βιβλιοθηκών να εγκαταστήσουν υποστηρικτικούς σταθμούς εργασίας και να παρέχουν
προσβάσιμες ιστοσελίδες στους χρήστες με αναπηρία ενώ αρκετά βιβλία και άρθρα των
τελευταίων χρόνων παρέχουν πρακτικές συστάσεις σε βιβλιοθηκονόμους όσον αφορά το
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και υπηρεσιών για ΑμεΑ.
Αναλυτικότερα, ο Kieth Wright έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα και βιβλία σχετικά με τις
υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ (π.χ. Wright & Davie, 1991, κ.ά.). Οι Yu (2002), Beck (1995)
και οι McCaskill & Goulding (2001) περιγράφουν τα εμπόδια πρόσβασης των ΑμεΑ στις
βιβλιοθήκες και εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η πρόσβαση τους μπορεί να
βελτιωθεί. Επίσης, οι Hutchinson (2001), Alcorn (2003), Myhill (2002) και οι Cahill & Cornish
(2003) παραθέτουν περιπτωσιολογικές μελέτες, μέσα από τις οποίες οι βιβλιοθήκες βρήκαν
τρόπους να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες. Μέσα από μια έρευνα αυτών των
περιπτωσιολογικών μελετών, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς ότι η επίτευξη
ουσιαστικής προσβασιμότητας (και όχι ψευδοπροσβασιμότητας) απαιτεί πολλή δουλειά,
προσπάθεια και ανατροφοδότηση και από την πλευρά της βιβλιοθήκης και αυτής των
ΑμεΑ.
Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ισχυριστεί πως από το 1990 και μετά τα αναπηρικά ζητήματα
και η πρόσβαση για όλους επιλύθηκαν ή καταγράφηκαν εκτενώς στη βιβλιοθηκονομική
βιβλιογραφία. Παραδείγματος χάρη, τα περιοδικά Library Journal και Public Libraries
περιέχουν περιστασιακά άρθρα για τα αναπηρικά ζητήματα ενώ το Advances in
Librarianship δεν εμφανίζει κανένα άρθρο για χρήστες με αναπηρία από το 1999 ως
σήμερα. Επίσης, κατόπιν έρευνας στις βάσεις Library Literature και LISA (Library and
Information Science Abstracts) για σχετικά δημοσιεύματα, εντοπίστηκαν κάποια
αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής
έρευνας (scholarly research).
Άλλη έρευνα με αντικείμενο τις “υποστηρικτικές τεχνολογίες για ΑμεΑ” στη βάση
δεδομένων MELVYL το 1999 απέφερε αρκετά αποτελέσματα τα οποία όμως ήταν
περισσότερο κυβερνητικά τεκμήρια, ακατάλληλα για δημόσια χρήση. Επίσης, το Νοέμβριο
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του 1999 λίγα δημοσιεύματα μπορεί να εντοπίσει κανείς για την τεχνολογία για ΑμεΑ στο
χώρο των βιβλιοθηκών, με εξαίρεση το τεύχος της ίδιας χρονιάς του Computers in Libraries,
που περιείχε αρκετά άρθρα (Vaccarella, 2001).
Βέβαια, με την πάροδο των χρόνων, τα πράγματα βελτιώνονται καθώς νέα αναζήτηση στο
MELVYL (τον Ιανουάριο του 2005) για τις “υποστηρικτικές τεχνολογίες” απέφερε 134
αποτελέσματα. Επιπλέον και άλλες αναζητήσεις με τη χρήση των όρων “αναπηρία” και
“ανάπηροι” δείχνουν μια έκρηξη της βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα από το 1999 και μετά.
Τα τρωτά σημεία που παρουσιάζει ωστόσο ακόμη η βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία είναι
ότι πάνω από όλα εστιάζει πασιφανώς σε συγκεκριμένες αναπηρίες και μάλιστα στις
ορατές, δηλαδή οπτικές και κινητικές. Στη συνέχεια μελετά σε μικρότερο βαθμό τις
μαθησιακές δυσκολίες και τις αναπηρίες ακοής ενώ είναι ελάχιστες έως μηδαμινές οι
αναφορές στις ψυχικές διαταραχές, τον αυτισμό, το σύνδρομο Down, κ.ά. Χαρακτηριστικά
για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές συναντάει κανείς μόνο ένα δημοσίευμα στη διεθνή
βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία, όπως επίσης και για τα άτομα με σύνδρομο Down. Για
κατηγορίες ΑμεΑ, όπως τυφλόκωφα άτομα, άτομα με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής‐
Υπερκινητικότητας (ΣΕΠ/Υ), αυτιστικά παιδιά, κ.ά. δεν υπάρχει καμία αναφορά στη
βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία. Οι όποιες πληροφορίες για αυτές τις ομάδες αντλούνται
από τη βιβλιογραφία εκείνη που ασχολείται με την ειδική αγωγή, τη διδασκαλία και
γενικότερα τα παιδαγωγικά ζητήματα των ΑμεΑ και από την οποία δανείζεται στοιχεία ο
ερευνητής.
Επίσης, η βιβλιογραφία όταν ασχολείται με μια ομάδα ΑμεΑ (π.χ. άτομα με κινητικές
αναπηρίες), τείνει να είναι γενική. Παραδείγματος χάρη, στη διεθνή βιβλιογραφία μόνο ένα
δημοσίευμα εξειδικεύεται περισσότερο και ασχολείται συγκεκριμένα π.χ. με τη σκλήρυνση
κατά πλάκας. Ή τα δημοσιεύματα που ασχολούνται με την πληροφοριακή συμπεριφορά
των Κωφών, τους αντιμετωπίζουν ως σύνολο ενώ άλλη πληροφοριακή συμπεριφορά
παρουσιάζουν οι προγλωσσικοί Κωφοί, άλλη οι μεταγλωσσικοί, άλλη οι τυφλόκωφοι, κ.ο.κ.
Η ευρεία αυτή και γενική εποπτεία κάθε κατηγορίας ΑμεΑ έχει ως αποτέλεσμα το
προσωπικό να μην διαθέτει εξειδικευμένες πληροφορίες, οι οποίες διαφοροποιούν τον
έναν χρήστη με αναπηρία από τον άλλο και οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην
καλύτερη εξυπηρέτησή του.
Μια άλλη κατηγορία ατόμων με αναπηρία που φαίνεται ξεχασμένη στη βιβλιογραφία είναι
τα παιδιά με αναπηρία. Εδώ και 25 χρόνια η Linda Walling και η Marilyn Karrenbrock
διεξήγαγαν βιβλιογραφική έρευνα με αντικείμενο τις βιβλιοθήκες και τα παιδιά με
αναπηρία, όπου συνειδητοποίησαν πως η πραγματική έρευνα ήταν ελάχιστη (Walling &
Karrenbrock, 1993). Και σήμερα όμως ακόμη εξακολουθεί να είναι μηδαμινή. Σημαντικό
έργο στη γενική βιβλιογραφία για υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρία είναι το βιβλίο
Disabilities, Children and Libraries των ίδιων συγγραφέων.
Ωστόσο, θα ήταν πιο σοφό οι βιβλιοθηκονόμοι να ασχοληθούν αρχικά με τα παιδιά με
αναπηρία ώστε στην πορεία να καταλάβουν την μελλοντική πληροφοριακή συμπεριφορά
τους. Δεν κρίνεται και τόσο σωστό να προσπαθούν ξαφνικά να καταγράψουν και να
διερευνήσουν την πληροφοριακή συμπεριφορά των ΑμεΑ από μια συγκεκριμένη στιγμή της
ενήλικης ζωής τους, που έχουν ήδη εμπειρίες, βιώματα με το έντυπο και τη βιβλιοθήκη και
έχουν ήδη αποκρυσταλλώσει και υιοθετήσει στρατηγικές αναζήτησης, κτλ. Βέβαια η
έλλειψη στην έρευνα αυτή δικαιολογείται ως ένα βαθμό διότι όσο πιο μεγάλος είναι ο
άνθρωπος, τόσο πιο συνειδητοποιημένες κινήσεις κάνει, αντιλαμβάνεται ευκολότερα
έννοιες του on‐line περιβάλλοντος και πώς αυτό λειτουργεί, είναι πιο εξοικειωμένος με
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τους υπολογιστές, ασχολείται πιο ενεργά με την έρευνα, κάνει περισσότερη χρήση
πληροφοριακών πόρων, κτλ σε αντίθεση με ένα παιδί.
Ένα άλλο σημείο στο οποίο υστερεί η βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία είναι ότι είναι
δύσκολο να εντοπίσει κανείς ουσιαστική ερευνητική δουλειά για υπηρεσίες βιβλιοθηκών
για ΑμεΑ πλην της γενικής βιβλιογραφίας. Και η έρευνα αυτή που υπάρχει, στην
πλειονότητά της είναι περιγραφική, χρησιμοποιώντας την καταμέτρηση ως την πιο κοινή
τεχνική. Ο αριθμός των ερευνών που μελετούν τις ανάγκες των ΑμεΑ, τη χρηστικότητα
ιστοσελίδων, on‐line πόρων, κ.ά. είναι ακόμη ανεπαρκής και μάλιστα κάποιες από αυτές
είναι παλαιές.
Η γενική αυτή βιβλιογραφία αναφέρεται στις ποικίλες συνθήκες αναπηρίας και επιπλέον,
παρουσιάζει και περιγράφει συγκεκριμένα, υποδειγματικά μοντέλα υπηρεσιών
βιβλιοθηκών και προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Τα
περισσότερα άρθρα αυτού του είδους παρέχουν ανεπίσημες συμβουλές και οδηγίες,
βασισμένες στην πράξη και στην εμπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας
βιβλιογραφίας αποτελεί το βιβλίο Portrait of Library Service to People with Disabilities όπου
περιγράφει έξι υποδειγματικές δημόσιες βιβλιοθήκες που παρέχουν πρόσβαση σε όλους
ανεξαρτήτως αναπηρίας (Lovejoy, 1990).
Όσον αφορά τη βιβλιογραφία, που εμφανίζεται στον Ιστό, επίσης είναι γενική στο σκοπό
της και αναφέρεται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες και επιτεύγματα (χωρίς όμως να δίνει
αρκετά συγκεκριμένες πληροφορίες), τοπικές υπηρεσίες και μελλοντικά σχέδια
βιβλιοθηκών.
Το πιο τρωτό όμως σημείο της βιβλιογραφίας είναι ότι δεν υπάρχει υλικό που να
παρουσιάζει πληροφορίες από πρώτο χέρι, από τους ίδιους τους χρήστες με αναπηρία. Ναι
μεν δηλαδή έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς έρευνες, οι οποίες εξετάζουν τις υπηρεσίες
βιβλιοθηκών σε ΑμεΑ, ωστόσο εστιάζουν στην οπτική των βιβλιοθηκών και δεν εξετάζουν
τις γνώμες και τις ανάγκες των χρηστών σε βάθος και εκτενώς. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη
υλικού που να καταγράφει πώς οι χρήστες αυτοί χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες πληροφόρησης σε real‐life συνθήκες, διότι το ιδανικό θα ήταν να μιλάμε για
“πραγματικούς χρήστες πραγματικών υπηρεσιών” (real users of real services) και όχι
υποθετικά. Είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει κανείς αναφορές και συζητήσεις για
θεωρητικά καθοδηγούμενες καλές πρακτικές, παρά αποδείξεις της πραγματικότητας των
χρηστών. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρετικές μελέτες, όπως αυτή των Craven and
Brophy που ασχολήθηκαν με το Nova (Non‐Visual Access to the Digital Library) Project.
Συγκεκριμένα οι Craven και Brophy μελέτησαν τις κινήσεις ενός αριθμού ατόμων με
αναπηρία όρασης ενόσω χρησιμοποιούσαν 4 υπαρκτές ιστοσελίδες. Στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού, κατέγραψαν τις πράξεις των χρηστών λεπτομερέστατα,
συνοδευόμενες όχι μόνο με τα σχόλιά τους αλλά και τα πραγματικά πληκτρολογήματα των
χρηστών (Craven & Brophy, 2003).
Σημαντική αλλά πολλές φορές ανεκμετάλλευτη πηγή είναι τα δημοσιεύματα που έχουν
γράψει τα ίδια τα ΑμεΑ, όπου περιγράφουν τις συνθήκες διαβίωσής τους σε έναν κόσμο
σχεδιασμένο για αρτιμελείς και τα πολύπλοκα ζητήματα που ενέχει η εξυπηρέτησή τους
στις βιβλιοθήκες. Το αποτέλεσμα είναι η βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία να προασπίζεται
την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, χωρίς όμως να ακούει τι έχει να πει αυτός ο μοναδικός
πληθυσμός. Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση, η βιβλιογραφία παρουσιάζεται άνετη στην
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ ως ένα ακόμη είδος ειδικού πληθυσμού που πρέπει να
εξυπηρετηθεί ενώ στη χειρότερη τα αντιμετωπίζει ως αβοήθητα θύματα που πρέπει να
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διασωθούν από τους βιβλιοθηκονόμους. Ή επιπλέον, αντιμετωπίζει την εξυπηρέτηση των
ΑμεΑ ως ένα διοικητικό πρόβλημα, το οποίο εύκολα μπορεί να επιλυθεί με την αγορά ΥΤ,
την καθοδήγηση του προσωπικού και τη συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία. Αν
όμως ο ερευνητής μελετούσε τα έργα των ίδιων των ΑμεΑ, θα μπορούσε να τα προσεγγίσει
ως ανθρώπους και όχι ως έναν ακόμη πληθυσμό που επιβάλλεται να εξυπηρετηθεί.
Συνεπώς δεν υπάρχει υλικό που να εξετάζει την οπτική των άμεσα εμπλεκόμενων, δηλαδή
των ΑμεΑ ή ακόμη και αν αυτό εστιάζει στο χρήστη, επικεντρώνεται μόνο στον αρτιμελή.
Παραδείγματος χάρη όλη η έρευνα για τις διεπιφάνειες αλληλεπίδρασης μεταξύ
ανθρώπου‐υπολογιστή (Human Computer Interfaces‐HCIs) επικεντρώνεται στον μέσο,
βλέποντα χρήστη. Αντίθετα δεν υπάρχει ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα που να
εξετάζει τα εργαλεία πρόσβασης π.χ. για τυφλούς ή τον τρόπο με τον οποίο οι γραφικές
διεπιφάνειες του χρήστη (Graphical User Interface‐GUI) επηρεάζουν π.χ. τα άτομα με
αναπηρία όρασης.
Δυστυχώς η βιβλιογραφία καταγράφει ανεπαρκώς την πληροφοριακή συμπεριφορά των
ΑμεΑ. Παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες σχεδιασμού και βελτίωσης των υπηρεσιών για
αυτούς τους χρήστες, η έρευνα για τις στρατηγικές αναζήτησης και τις on‐line στρατηγικές
ανάκτησης που υιοθετούν τα ΑμεΑ δεν είναι επαρκής. Είναι λίγες οι μελέτες εκείνες που
έχουν ασχοληθεί με το ευρύ φάσμα των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ πλην κάποιων
εξαιρέσεων, π.χ. ο Michael Gunde έχει γράψει αρκετά δημοσιεύματα για αυτό το θέμα
(Gunde, 1991).
Όσον αφορά την προσβασιμότητα του Ιστού, ο αριθμός των βιβλίων, των άρθρων και των
on‐line δημοσιευμάτων που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα έχει αυξηθεί σταθερά από τα
μέσα του 1990. Η πρόσβαση στην πληροφορία και στους ηλεκτρονικούς πόρους
αποτελούσε πάντα υψηλή προτεραιότητα για τις βιβλιοθήκες, απλά αρχικά εστίαζαν
κυρίως στις ΥΤ και όχι στο σχεδιασμό και την προσβασιμότητα του περιεχομένου
(Schmetzke, 2001). Επίσης η καθολική σχεδίαση παρόλο που ως ιδέα έχει συζητηθεί
άφθονα στη βιβλιογραφία της αρχιτεκτονικής και του εσωτερικού και εξωτερικού
σχεδιασμού, μέχρι πριν λίγα χρόνια σπάνια μπορούσε να βρει κανείς έντυπο υλικό ή πηγές
που να αφορούν την εφαρμογή της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Αν και υπάρχουν πολλές
αναπηρίες τις οποίες πρέπει να λάβει κανείς υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας,
από τη στιγμή που ο Ιστός είναι ένα οπτικό μέσο, η βιβλιογραφία πάλι εστιάζει στην
αναπηρία όρασης.
Η προσβασιμότητα του Ιστού και γενικότερα η προσβάσιμη σχεδίαση ξεκίνησαν να
απασχολούν ειδικότερα τη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία από το 1996 και έπειτα. Μετά
το 1996, τα δημοσιεύματα περιοδικών σχετικά με βιβλιοθήκες και ζητήματα προσβάσιμης
σχεδίασης του Παγκόσμιου Ιστού αυξάνονται αξιοσημείωτα π.χ. (Kautzman, 1998; Casey,
1999; Rouse, 1999; Hansen, 1999; Minow, 1999; Oppenheim & Selby, 1999; Blake, 2000;
Jobe, 1999; Lescher, 2000; Coombs, 2000). Από το 1998 και μετά οι ερευνητές ξεκίνησαν να
ασχολούνται με την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των βιβλιοθηκών. Τα τελευταία
μάλιστα πέντε χρόνια αμέτρητα δημοσιεύματα της εκπαιδευτικής και βιβλιοθηκονομικής
βιβλιογραφίας έχουν τονίσει την ανάγκη για προσβάσιμο Ιστό και έχουν ενισχύσει την
ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα. Η βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία την τελευταία
δεκαετία βρίθει οδηγιών και ερμηνευτικών σχολίων αφιερωμένων στη μελέτη και τη
βελτίωση του σχεδιασμού, της πλοήγησης, της προσβασιμότητας και της χρηστικότητας του
Ιστού. Είναι σπάνιο να εντοπίσει κανείς ένα βιβλιοθηκονομικό συνέδριο το οποίο να μην
ασχολείται με την προσβασιμότητα του Ιστού σε κάποιο βαθμό μέσω άρθρων,
παρουσιάσεων, poster sessions και εργαστηρίων.
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Όσο ο Ιστός γινόταν ολοένα και περισσότερο ισχυρός και δημοφιλής στο ευρύ κοινό, τόσο
πιο σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι ο φτωχός σχεδιασμός των ιστοσελίδων μπορεί να
εμποδίσει την πρόσβαση στη σελίδα ή στο περιεχόμενό της με αποτέλεσμα σήμερα να
υπάρχουν αρκετά βιβλία, άρθρα και μια πληθώρα on‐line πόρων που παρέχουν από απλές
προτάσεις μέχρι εξειδικευμένες, τεχνικές λεπτομέρειες π.χ. (Paciello, 2000; Thatcher et al.,
2002; Slatin & Rush, 2003; Schmetzke, 2004). Ακόμη και το Chronicle of Higher Education
έχει αφιερώσει αρκετά άρθρα στα εμπόδια προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ
στο online περιβάλλον. Βέβαια το κατά πόσο οι παραπάνω αυτές συστάσεις λαμβάνονται
υπόψη είναι ελάχιστα τεκμηριωμένο. Αυτή η έλλειψη δεδομένων πιθανότατα να οφείλεται
στο γεγονός ότι τα πρότυπα προσβασιμότητας είναι πολύ καινούργια και πρόσφατα για να
έχουμε τέτοιου είδους δεδομένα.
Παρόλη όμως την παραπάνω έκταση αναφορών, τα περισσότερα βιβλία και άρθρα για την
προσβασιμότητα του Iστού είναι πολύ γενικά και συχνά δεν προτείνουν τίποτα παραπάνω
από τη χρήση του <alt> tag (Kirkpatrick & Morgan, 2001). Ωστόσο, το βιβλίο Adaptive
Technology for the Internet: making electronic resources accessible to all που απευθύνεται
σε βιβλιοθήκες, είναι ένα καλό σημείο έναρξης για τον ερευνητή (Mates, 2000).
Πλην όμως των ιστοσελίδων που προαναφέρθηκαν, η βιβλιογραφία δεν εστιάζει το ίδιο και
σε άλλους πόρους ηλεκτρονικών πληροφοριών, όπως είναι τα ευρετήρια και οι βάσεις
δεδομένων. Αυτό είναι εν μέρει κατανοητό διότι η αξιολόγηση μεμονωμένων ιστοσελίδων
είναι κάτι σχετικά εύκολο ενώ το να αξιολογήσει κανείς πολύπλοκα σύνολα δυναμικών
σελίδων ευρετηρίων, βάσεων δεδομένων και άλλων πολυμορφικών πληροφοριακών
συστημάτων (π.χ. web OPACs, θεματικές πύλες, κ.ά.) απαιτεί πολύ χρόνο. Ένας δεύτερος
λόγος είναι η έλλειψη επί του παρόντος έτοιμων διαθέσιμων μοντέλων αξιολόγησης αυτών
των πολύπλοκων πόρων. Πλην λίγων εξαιρέσεων, οι μελέτες φορέων για την
προσβασιμότητα των εμπορικών, online πληροφοριακών προϊόντων τους είναι σχεδόν
ανύπαρκτες, με αποτέλεσμα το on‐line βιβλιοθηκονομικό περιβάλλον να πάσχει από
έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά στην προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών πόρων
(Schmetzke, 2002b).
Το 1998 το Library Hi Tech δημοσίευσε δυο ειδικά τεύχη αφιερωμένα στην προσβασιμότητα
των διαδικτυακών πόρων για ΑμεΑ. Από τότε το ζήτημα αυτό συνεχίζει να είναι επίκαιρο.
Το τελευταίο τεύχος του Library Hi Tech (Τομ. 25, τευχ. 4, 2007) περιελάμβανε άρθρα για τις
τάσεις προσβασιμότητας του Ιστού στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και στις σχολές
βιβλιοθηκονομίας, την προσβασιμότητα του Ιστού σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, την
προσβασιμότητα των βάσεων δεδομένων των βιβλιοθηκών, κ.ά.
Η online προσβασιμότητα δίνει έναυσμα σε πολλά δυνητικά ερευνητικά ερωτήματα και
μελέτες διότι σχεδόν οποιοσδήποτε από τους ψηφιακούς πόρους που μπορεί να βρεθεί σε
ένα on‐line περιβάλλον βιβλιοθήκης (από τον κατάλογο μέχρι τις βάσεις δεδομένων, από
τις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών μέχρι τα online tutorials και τα ψηφιακά αποθετήρια) θα
μπορούσαν να διερευνηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί η προσβασιμότητα και
χρηστικότητά τους. Ακόμη όμως και αν κάποια από αυτά τα ερωτήματα έχουν ήδη
απαντηθεί ή διερευνηθεί, οι αλλαγές είναι τόσο ραγδαίες που χρειάζονται follow‐up
μελέτες.
Όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτή, η
πλειονότητα των σχετικών άρθρων και βιβλίων δεν κάνει λόγο για αρχές καθολικής
σχεδίασης ούτε για ζητήματα πρόσβασης των ατόμων και καθηγητών με αναπηρία.
Μάλιστα ο μεγαλύτερος αριθμός των δημοσιευμάτων που ασχολούνται με την εφαρμογή
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της καθολικής σχεδίασης στις ιστοσελίδες κάνει την εμφάνισή του μέχρι στιγμής σε
βιβλιοθηκονομικά δημοσιεύματα (Schmetzke, 2001; Burgstahler, 2002). Αν και ο αριθμός
τους σε σύνολο δεν είναι μεγάλος, η εμφάνισή τους σε βιβλιοθηκονομικά περιοδικά δείχνει
πως οι βιβλιοθήκες σωστά έχουν τεθεί να είναι πρωτεργάτες στην ανάπτυξη και την
προώθηση πολιτικών για την προμήθεια, την ανάπτυξη και τη χρήση των προσβάσιμων
τεχνολογιών της πληροφορίας. Άλλοι συγγραφείς εστιάζουν πιο άμεσα στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και συζητούν πώς μπορούν οι καθηγητές και οι βιβλιοθηκονόμοι να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρίa.
Βέβαια, παρόλο που ο φοιτητικός πληθυσμός με αναπηρία είναι αξιοσημείωτος, υπάρχουν
ακόμη σχετικά λίγα πράγματα στη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία για τις υπηρεσίες σε
φοιτητές κολεγίων με αναπηρία. Μια απλή αναζήτηση στη Library Literature απέφερε μόνο
15 άρθρα σχετικά με φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ) σε κολεγιακές και πανεπιστημιακές
βιβλιοθήκες. Παρόλο που στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της αναπηρίας
έχουν διεξαχθεί αμέτρητες μελέτες, αυτές είναι πολύ επιλεκτικές και τείνουν να μην
συνδέουν τη βιβλιοθήκη με το υπόλοιπο ινστιτούτο, αφήνοντας την εκτός αυτού του
υπερβολικού όγκου καταγεγραμμένων μελετών (Hernon & Calvert, 2006). Επίσης, η
βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία καλύπτει ποικίλες πτυχές των υπηρεσιών για μαθητές με
αναπηρία, οι οποίες όμως δεν συνοδεύονται από ερμηνευτικά σχόλια των διευθυντών των
βιβλιοθηκών των ακαδημαϊκών ινστιτούτων ή της διοίκησης.
Όσον αφορά τη στάση του προσωπικού των βιβλιοθηκών απέναντι στα ΑμεΑ, ο Theiss S. A.
έκανε μια βιβλιογραφική έρευνα για την εκπαίδευση του προσωπικού βιβλιοθηκών
προκειμένου να εντοπίσει τα προβλήματα καθώς και νέες προσεγγίσεις. Τα βασικά κριτήρια
που χρησιμοποίησε για την αναζήτησή του ήταν οι λέξεις‐κλειδιά “ανάπηροι, ADA, ADA και
επιμόρφωση προσωπικού, εκπαίδευση, ανάπτυξη, δια βίου εκπαίδευση και βιβλιοθήκες”
(Theiss, 1993). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι πληροφορίες για τα
προγράμματα εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων για τις αναπηρίες είναι σπάνιες σε
αντίθεση με την πληθώρα πληροφοριών για τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών σε ΑμεΑ.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν έχει απασχολήσει τόσο τη βιβλιογραφία είναι τα ποσοστά
δανεισμών στις βιβλιοθήκες από χρήστες με αναπηρία. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η
πλειονότητα των βιβλιοθηκών αναφέρει πως μετά την αγορά τίτλων εναλλακτικής μορφής
και ενσωμάτωσής τους στις συλλογές τους, τις περισσότερες φορές τα ποσοστά ανάγνωσης
και δανεισμού αυξήθηκαν, χωρίς ωστόσο να δίνουν ακριβή ποσοστά. Επίσης, στην ελληνική
βιβλιογραφία δεν υπάρχουν παρόμοια στοιχεία ώστε να γνωρίζει ο ερευνητής κατά πόσο οι
Έλληνες χρήστες με αναπηρία δανείζονται τίτλους από τις συλλογές βιβλιοθηκών, με τι
ρυθμό και γενικότερα δεν έχουν μια εικόνα κινητικότητας του υλικού εναλλακτικής μορφής.
Αυτό βέβαια εξηγείται προφανώς διότι οι τίτλοι αυτοί στις ελληνικές βιβλιοθήκες είναι
ελάχιστοι και τα ΑμεΑ επίσης δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες βιβλιοθήκες
που να παρέχουν τίτλους εναλλακτικής μορφής.
Ενώ η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει πληροφοριών για τα ΑμεΑ ως χρήστες βιβλιοθηκών,
αντίθετα στην αντίστοιχη ελληνική διαπιστώνεται μηδαμινότητα αναφορών, ένδειξη της
έλλειψης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατόπιν επικοινωνίας το Σεπτέμβριο
του 2005 το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (EKEBI)1 (στο πλαίσιο των ερευνών για την αναγνωστική
συμπεριφορά τις οποίες έχει διεξάγει ως τώρα) δεν διέθετε καθόλου στοιχεία για την
αναγνωστική και πληροφοριακή συμπεριφορά των Ελλήνων ΑμεΑ. Το μοναδικό υλικό που
διέθετε ήταν ένα εξάφυλλο τρίπτυχο με θέμα “Παιδιά με ειδικές ανάγκες στη λογοτεχνία”
το οποίο περιείχε 10 τίτλους λογοτεχνικών βιβλίων και περιλήψεις (βιβλιογραφικές
1

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου [Διαθέσιμο στο http://www.ekebi.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 01/09/05)]
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προτάσεις σχετικές με το θέμα). Τέλος, το 1999 το ΕΚΕΒΙ προχώρησε στην έκδοση αρχείου
17 παραμυθιών σε σύστημα braille. Επιπλέον, η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ)2 δεν έχει ασχοληθεί με τη συλλογή τέτοιου είδους εξειδικευμένων
στατιστικών που να αφορούν τη χρήση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Ελλάδος από
χρήστες με αναπηρία.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η μελέτη, διερεύνηση, καταγραφή και σύνθεση της
βιβλιογραφίας (βιβλιογραφικών δεδομένων, ερευνητικών προγραμμάτων, υποστηρικτικών
τεχνολογιών, κ.ά.) διενεργήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 11/07/05‐21/10/08, η
παρακολούθηση όμως της βιβλιογραφίας συνεχίστηκε μέχρι και την παρουσίαση της
παρούσης διδακτορικής διατριβής. Για την παράθεση του συνόλου της βιβλιογραφίας και
των βιβλιογραφικών παραπομπών (in text citations) χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο Harvard
Reference Style.

2

Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών [Διαθέσιμο στο http://www.mopab.gr (Ημερομηνία
πρόσβασης: 03/09/05)]

21

Επισκόπηση Επιστημονικού Πεδίου

22

2. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται τα άτομα με
αναπηρία και το προφίλ τους, όπως αυτό
προκύπτει μέσα από την ορολογία, τα
στατιστικά, τη νομοθεσία και την
εκπαίδευσή τους σε ελληνικό και διεθνές
επίπεδο.

 To Προφίλ ενός Μέσου Ανθρώπου με
Αναπηρία
 Στατιστικά
 Επικαιρότητα του Ζητήματος
 Νομοθεσία και ΑμεΑ
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Η

ορολογία της αναπηρίας ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ακόμη και ανάμεσα σε
διαφορετικές κοινότητες αναπηρίας της ίδιας χώρας. Ο ορισμός της αποτελεί ακόμη
και σήμερα δυσεπίλυτο πρόβλημα τόσο για την επιστήμη όσο και για την κοινωνία.
Παρόλο που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία να δοθεί ένας πρότυπος
ορισμός, είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο λόγω της ποικίλης φύσης της. Αναλυτικότερα, ο
παιδαγωγός ορίζει την αναπηρία διαφορετικά από τον ιατρό και ο ιατρός διαφορετικά από
τον ψυχολόγο ή τον κοινωνιολόγο. Οι ίδιες δυσκολίες συναντώνται και στα νομοθετικά
κείμενα, όπου δεν υπάρχει σαφής και κατανοητή διατύπωση της. Επιπλέον, η αναπηρία ως
έννοια συναντάται σε όλα τα επίπεδα, π.χ. εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο,
κ.ά. Το αποτέλεσμα είναι οι πολλαπλοί τύποι αναπηρίας, η αοριστία της (κάποιος εστιάζει
στην αναπηρία ως σφαιρικό πρόβλημα ενώ κάποιος άλλος σε ένα μόνο είδος αναπηρίας)
και η δυσκολία ορισμού της να μη βοηθούν στην αποσαφήνιση του όρου.
Στη διεθνή βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει πολλούς όρους που περιγράφουν τα ΑμεΑ,
άλλους με αρνητική σημασιολογία [π.χ. disabled, handicapped, handicapé (γαλλικά),
untauglich (γερμανικά), lisiado (ισπανικά), disadvantaged, désavantagé (γαλλικά),
svantaggiato (ιταλικά), perjudicado (ισπανικά), under‐represented, under‐served, unserved,
under‐privileged, non‐traditional, deprived, marginalized, unaccommodated, illiterate,
problem patrons, difficult library patrons, excluded social groups)] και άλλους με
περισσότερο θετική χροιά (persons with disabilities, people with differabilities, differently
abled, physically challenged, κ.ά.).
To 1982 για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθιερώθηκε ο όρος “Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
(ΑΜΕΑ)” στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Συνεδρίου Αναπήρων για να αντικαταστήσει τους
παλαιότερα χρησιμοποιούμενους όρους (π.χ. αναπήρους, ανήμπορους, μειονεκτούντες,
αναξιοπαθούντες, κτλ). Ωστόσο, ο όρος “άτομα με ειδικές ανάγκες” που χρησιμοποιείται
ακόμη στην συντριπτική πλειονότητα παρουσίασης θεμάτων αναπηρίας, επί της ουσίας
είναι κενός περιεχομένου. Είναι το ίδιο παράλογος με τον όρο “άτομα με ειδικές
ικανότητες”, που είναι ο χαρακτηριστικότερος από τους λανθασμένους όρους θετικής
υπερβολής. Ο όρος “άτομα με ειδικές ανάγκες” υποδηλώνει ότι τα ΑμεΑ έχουν
διαφορετικές βασικές ανάγκες από αυτές του υπόλοιπου πληθυσμού, γι’ αυτό άλλωστε και
ο κεντρικός φορέας εκπροσώπησης των ΑμεΑ τον έχει απορρίψει ως παρωχημένο. Μια
άλλη απαράδεκτη έκφραση για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες είναι η “καθηλωμένος σε
αναπηρικό αμαξίδιο”, βαθιά δηλωτική όλων των χρόνια ριζωμένων στερεοτύπων σχετικά
με την αναπηρία. Γενικότερα, εκφράσεις όπως “εμποδιζόμενα άτομα” κ.ά. έχουν
προκαλέσει σύγχυση αλλά και δυσφορία στις εν λόγω κοινωνικές ομάδες. Για τους
παραπάνω λοιπόν λόγους, ο όρος που υιοθετήθηκε στην παρούσα εργασία είναι "άτομα με
αναπηρία", αποφεύγοντας τον όρο "άτομα με αναπηρίες" διότι ο πληθυντικός αφορά
άτομα που έχουν πολλαπλές αναπηρίες.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2002), αναπηρία είναι το αποτέλεσμα
οργανικών ή περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε
σημαντικές περιοχές της ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η
ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή. Άτομο με αναπηρία είναι κάθε άτομο
ανίκανο να εξασφαλίσει από μόνο του, ολικά ή μερικά, μια κανονική ατομική και κοινωνική
ζωή, εξαιτίας μειωμένων σωματικών ή νοητικών ιδιοτήτων, που έχει εκ γενετής ή όχι,
σύμφωνα με το αρ. 1 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία
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διακηρύχθηκε με την απόφαση 3447/9.12.1975 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί μια σοβαρή διάκριση, η οποία έχει παρατηρηθεί
από το 1980 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μεταξύ της “αναπηρίας ή ανικανότητας”
(disability), ως ατομικό χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με τα λειτουργικά προβλήματα, που
απορρέουν από αυτήν και του “μειονεκτήματος” (handicap), που θεωρείται κοινωνική
επίπτωση της αναπηρίας και των λειτουργικών προβλημάτων. Στη διάκριση αυτή βασίζεται
και το κείμενο των κανονισμών για την εξίσωση των ευκαιριών των ανθρώπων με
αναπηρίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) του 1994, σύμφωνα με το οποίο:
α) Ο όρος ανικανότητα καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών λειτουργικών
περιορισμών, που μπορούν να εμφανιστούν σε οποιονδήποτε κάτοικο της γης. Οι
άνθρωποι μπορεί να έχουν αναπηρίες από σωματικό, διανοητικό ή αισθητηριακό
περιορισμό (impairment), από ιατρικές συνθήκες ή ψυχική διαταραχή.
β) Ο όρος μειονέκτημα σημαίνει την απώλεια ή τον περιορισμό των ευκαιριών να
συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας ισότιμα με τους άλλους ανθρώπους. Περιγράφει τη
συνάντηση του ανθρώπου με αναπηρίες και του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο αυτός ζει.
Υπογραμμίζει έτσι τις ανεπάρκειες του φυσικού περιβάλλοντος και πολλών οργανωμένων
δραστηριοτήτων όπως είναι οι πληροφορίες, η επικοινωνία, η εκπαίδευση, κ.λ.π., που
εμποδίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή της κοινωνίας.
Ο όρος υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ στην 48η γενική του συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1993
(Απόφαση 48/96).
Επομένως μια φυσική μειονεξία (όρασης, ακοής, κίνησης, κ.ά.) δεν πρέπει απαραίτητα να
θεωρείται ότι αποτελεί αναπηρία, εφόσον δεν εμποδίζει το άτομο από την αυτο‐
ολοκλήρωσή του. Διότι πρωτίστως οι συνθήκες του τεχνητού και κυρίως του οικονομικού
περιβάλλοντος, είναι αυτές που επιδεινώνουν ή περιορίζουν την κατάσταση φυσικής
εξάρτησης ενός ατόμου και όχι αυτή καθεαυτή η διαφορετικότητά του. Επιπλέον οι
λειτουργικοί περιορισμοί, που εμφανίζονται σε κάποιο άτομο, δεν πρέπει να συνεπάγονται
οπωσδήποτε και τον κοινωνικό περιορισμό και την απομόνωσή του, τη “μειονεκτική”
δηλαδή αντιμετώπισή του.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το αρ. 32 του Ν. 1566/85, ΑμεΑ
θεωρούνται όσα “πάσχουν από ειδικές ανεπάρκειες ή δυσλειτουργίες οφειλόμενες σε
φυσικούς, διανοητικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, σε τέτοιο βαθμό, που είναι πολύ
δύσκολο για αυτά να συμμετάσχουν στη γενική και επαγγελματική κατάρτιση, να βρουν
εργασία ή να έχουν πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία”.
Στα ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται κυρίως:










Οι τυφλοί και όσοι παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές στην όραση
Οι Κωφοί και βαρήκοοι
Όσοι έχουν κινητικές διαταραχές
Όσοι έχουν νοητική υστέρηση
Όσοι εμφανίζουν επιμέρους δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου
κ.ά.) ή είναι γενικότερα δυσπροσάρμοστοι
Όσοι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και συναισθηματικές αναστολές
Οι επιληπτικοί
Οι χανσενικοί (λεπροί)
Όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν μακρόχρονη θεραπεία και παραμονή
σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές ή πρεβεντόρια (αναρρωτήρια προφυματικών)
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Κάθε άτομο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκει σε μία από τις
προηγούμενες περιπτώσεις και παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητάς του
από οποιαδήποτε αιτία

Επίσης, η αναπηρία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε:




Νόμιμη αναπηρία (legal disability), όπως αυτή ορίζεται από το νόμο
Λειτουργική αναπηρία (functional disability)
Πολιτιστική αναπηρία (cultural disability), που αποτελεί μια επιπρόσθετη και
ραγδαία αναδυόμενη έννοια. Μερικά ΑμεΑ προτιμούν να εντοπίζουν τους εαυτούς
τους ως μέλη ενός πολιτισμού αναπηρίας παρά να ταυτίζονται με τις αβοήθητες ή
υπερβολικά γενναίες φιγούρες με αναπηρία που παρουσιάζουν κατά παράδοση τα
μέσα. Για παράδειγμα η Κωφή κοινότητα χρησιμοποιεί τον όρο “Κωφοί” με Κ
κεφαλαίο προκειμένου να δηλώσει την πολιτιστική ομάδα στην οποία ανήκει ενώ η
λέξη κωφοί με μικρό κ δηλώνει απλά τη φυσική κατάσταση. Οι Κωφοί θεωρούν ότι
η φυσική τους κατάσταση δεν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, αλλά κάτι που
ολοκληρώνει αυτό που είναι.

Επιπλέον, οι αναπηρίες διακρίνονται σε εκ γενετής ή επίκτητες και σε αφανείς, εμφανείς,
μόνιμες και παροδικές. Στις αφανείς, ο βιβλιοθηκονόμος πιθανότατα να μην αντιληφθεί ότι
κάποιοι χρήστες της βιβλιοθήκης φέρουν κάποια αναπηρία έως ότου επικοινωνήσει μαζί
τους. Μπορεί δηλαδή να θεωρήσει ένα Κωφό άτομο αγενές επειδή δεν του απάντησε όταν
του απηύθυνε το λόγο, μέχρις ότου συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα ακοής. Τέτοιες
ομάδες με αφανείς αναπηρίες είναι τα άτομα με αναπηρία ακοής, επιληψία, αυτισμό,
δυσλειτουργίες ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχικές διαταραχές (κατάθλιψη, κρίσεις
πανικού), κ.ά. Ωστόσο υπάρχουν και οι αναπηρίες που είναι εμφανείς στο ευρύτερο κοινό.
Τέτοιες ομάδες περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία όρασης, κινητική αναπηρία (με
μπαστούνια, σε αναπηρικά αμαξίδια, κ.ά.), αναπτυξιακές διαταραχές (νοητική υστέρηση)
και φυσικές αναπηρίες ή ασθένειες (π.χ. Πάρκινσον).
Στις παροδικές αναπηρίες, η αναπηρία είναι προσωρινή και περιλαμβάνει π.χ. σπασμένα
κόκαλα από τραυματισμούς που καταλήγουν σε ορθοπεδικές βλάβες και στη συνέχεια
γιατρεύονται και επανέρχονται στη φυσική τους κατάσταση ή φυσικές ασθένειες που θα
μπορούσαν να εξελιχθούν σε μόνιμες π.χ. παράλυση, αρθρίτιδα, κ.ά.
Συνήθως πολλές από τις προαναφερόμενες αναπηρίες αποτελούν συνάμα και αναπηρίες
φυσικής εξάρτησης, όπου δηλαδή το άτομο χρειάζεται τη βοήθεια ενός τρίτου και δεν
μπορεί να έχει αυτόνομη πρόσβαση παρά μόνο με τη διαμεσολάβηση άλλων. Πολλές πάλι
ενέχουν και την αναπηρία του προσανατολισμού (orientation disability), όπου το άτομο
αδυνατεί να προσανατολιστεί στον περιβάλλοντα χώρο, επιδρώντας έτσι με τη σειρά της
στη συμπεριφορά και στην επικοινωνία του.
Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται ευρέως για να αποδώσει μια ομάδα ατόμων με
αναπηρία είναι οι “εντυπο‐ανάπηροι” (print‐disabled ή print‐handicapped). Ο όρος
“εντυπο‐ανάπηροι” ή “ανάπηροι στο γραπτό λόγο” ή άτομα με δυσκολίες στο γραπτό λόγο
καλύπτει τα άτομα με νοητική υστέρηση ή φυσικές αναπηρίες και αναπηρία όρασης, καθώς
και τα δυσλεκτικά άτομα που χαρακτηρίζονται από αδυναμία προσέγγισης της τυπωμένης
ύλης. Μόνο στις Ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 25.000.000 ανθρώπους
(Nielsen, 1997). Οι εντυπο‐ανάπηροι χρήστες βιβλιοθηκών είναι τόσο διαφορετικοί, όσο και
ο υπόλοιπος πληθυσμός. Ωστόσο τα άτομα με εντυπο‐αναπηρία είναι ένας άγνωστος όρος
στην Ελλάδα, πολυχρησιμοποιημένος όμως σε πολλές άλλες αναπτυγμένες χώρες, με
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140.000 αναφορές στο google (Κουρουπέτρογλου, 2006). Το μέγεθος της κατηγορίας των
ατόμων με εντυπο‐αναπηρία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και υπολογίζεται ότι
κυμαίνεται πάνω από το 10% του πληθυσμού μιας χώρας, σε μερικές δε χώρες (π.χ. στην
Αυστραλία), μπορεί να φτάνει και το 20% του πληθυσμού τους.
Μέσα από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι ο τύπος, η έκταση
και τα συνεπακόλουθα της αναπηρίας, καθώς και το γεγονός ότι τα ΑμεΑ μπορεί να
προέρχονται από κάθε ηλικιακή ομάδα (από νηπιακή μέχρι τα γηρατειά), τα καθιστούν μια
ομάδα ανομοιογενή και μη προβλέψιμη και συνεπώς μια μεγάλη πρόκληση για τις
βιβλιοθήκες. Η αναπηρία δεν είναι μια ενιαία κατάσταση ούτε τα ΑμεΑ αποτελούν μια
ενιαία κοινωνική ομάδα. Οι ιδιαιτερότητες της κάθε αναπηρίας είναι διαφορετικές, όπως
διαφορετικό είναι και το κοινωνικό προφίλ του κάθε ανθρώπου με αναπηρία.

Το Προφίλ ενός Μέσου Ανθρώπου με Αναπηρία
Τα ΑμεΑ γενικά φέρουν πολλά χαρακτηριστικά πληροφοριακής φτώχειας (information
poverty) και κριτήρια κοινωνικού αποκλεισμού, όπως χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και
εκπαίδευσης, πενιχρό εισόδημα, κ.ά. Ο κοινωνικός αποκλεισμός όμως δεν συνδέεται μόνο
με την οικονομική ένδεια αλλά και με την κοινωνική. Τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα
στην επικοινωνία με το περιβάλλον και τους γύρω τους, έχουν περιορισμένη δυνατότητα
για εργασία, υφίστανται μοιραία μείωση των οικονομικών τους πόρων και η κύρια πηγή
εσόδων τους είναι τα αναπηρικά επιδόματα. Ενδεικτικά στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ)3, πάνω από το 80% των Ελλήνων ΑμεΑ
ζει πολύ κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας και το 84% αυτών είναι αποκλεισμένο από
την αγορά εργασίας. Η οικονομική κατάστασή τους αναφέρεται διότι πολλές φορές η
επίσκεψη σε μια βιβλιοθήκη ενέχει “κρυμμένο κόστος” για τα ΑμεΑ διότι πρέπει να
πληρώσουν συγκοινωνίες και μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν σε αυτή. Επιπλέον,
τα άτομα αυτά συνήθως δεν είναι δραστήρια λόγω των σωματικών, λειτουργικών,
νοητικών, αισθητηριακών ή ψυχικών παθήσεων, οι οποίες τους εγκλωβίζουν σε μια
κατάσταση εξάρτησης από άλλους ή από ηλεκτρονικά μέσα και συσκευές, μιας και
δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν. Επίσης, τα ΑμεΑ εκτίθενται στα καταστρεπτικά
αποτελέσματα των διακρίσεων (σε αγαθά, υπηρεσίες, δομές), της προκατάληψης ή της
δεισιδαιμονίας με αποτέλεσμα η περιθωριοποίησή τους και οι αρνητικές κοινωνικές
συμπεριφορές να επιδεινώνουν την αναπηρία τους.
Ο κοινωνικός όμως αποκλεισμός συνεπάγεται και τον πληροφοριακό και ψηφιακό
αποκλεισμό των ΑμεΑ (informational exclusion), διότι οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο είναι
λιγότερο διαθέσιμα σε άτομα μειονοτικών εθνικών ομάδων, με αναπηρίες, κ.ο.κ. Ακόμη
όμως και αν τα ΑμεΑ διαθέτουν υπολογιστές και πρόσβαση στο Διαδίκτυο (“haves”)
παραμένουν “have‐nots”, διότι όταν έρχεται η στιγμή να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του
Διαδικτύου, το μη προσβάσιμο περιεχόμενο δεν τους το επιτρέπει. Βρίσκονται δηλαδή
αντιμέτωπα με ένα “δεύτερο ψηφιακό αποκλεισμό”, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της μη
προσβάσιμης σχεδίασης των ηλεκτρονικών πόρων.

3

Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ [Διαθέσιμο στο http://www.statistics.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/09/05)]
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Πρέπει όμως κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος και
της διαιώνισης της κοινωνίας των δυο ταχυτήτων διότι σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι
τέτοιο, αυτό συνεπάγεται τον μοιραίο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων
πληθυσμού που λόγω αναπηρίας δεν μπορούν να ενταχθούν στην ΚτΠ.

Στατιστικά
Όσον αφορά τα στατιστικά των ΑμεΑ, δυστυχώς για καμιά ομάδα αυτών των ατόμων δεν
υπάρχει πλήρες και αξιόπιστο μητρώο. Η έλλειψη διαθεσιμότητας δεδομένων είναι
χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας που, κατά παράδοση, δίνει πολύ λίγη σημασία στους
πολίτες με αναπηρία. Δυστυχώς το ίδιο ισχύει και για το χώρο των βιβλιοθηκών,
ανεξαρτήτως του είδους τους (Vitzansky, 1994). Η βιβλιοθήκη πρέπει να εντοπίζει με
ακρίβεια τον αριθμό των ΑμεΑ, αν και σε πολλές περιπτώσεις η εύρεση του αριθμού αυτών
των χρηστών, έχει υπάρξει σχεδόν αδύνατη. Τα στοιχεία που υπάρχουν για τα ΑμεΑ είναι
περιορισμένα και δεν καλύπτουν όλο το εύρος των προβλημάτων τους ενώ παράλληλα ο
βαθμός επικαιρότητάς τους είναι χαμηλός. Παρόλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία και μόνο
αναδεικνύουν το διαμέτρημα του ζητήματος, αν και άρχισαν να αξιολογούνται αρκετά
αργά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο πληθυσμός των ΑμεΑ αγγίζει
περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή στις περισσότερες χώρες τουλάχιστον
ένας στους δέκα φέρει φυσική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία και το 80% αυτών
εντοπίζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες (Krishnan, 1996). Σε κάποιες από τις χώρες αυτές,
περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού πάσχει από κάποια αναπηρία ενώ αν λάβουμε
υπόψη τις επιπτώσεις που έχει αυτό στις οικογένειες των ΑμεΑ, αυτό σημαίνει ότι το
ζήτημα της αναπηρίας αφορά και αγγίζει περίπου το 50% του πληθυσμού.
Το 11% του πληθυσμού (δηλαδή περισσότεροι από 38.000.000) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελείται από ΑμεΑ και μάλιστα προβλέπεται πως το ποσοστό αυτό, μαζί με τη γήρανση
του πληθυσμού, θα αυξηθεί σε 17% ως το 2030. Παγκοσμίως υπάρχουν περισσότερα από
650.000.000 ΑμεΑ4. Οι αναπηρίες εμφανίζονται πολύ συχνότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες
ενώ όλοι στο μέλλον θα είμαστε ΑμεΑ (Solomon, 1988)! Επίσης, στις ΗΠΑ τα ΑμεΑ
αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη μειονότητα, αγγίζοντας περίπου τα 500.000.000 άτομα
(Church et al., 2000). Το 1998 σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ
υπήρχαν 12.000.000 παιδιά και έφηβοι με κάποιο τύπο αναπηρίας5. Παρόλα αυτά το 1/3
δεν διαγιγνώσκεται και δεν θεραπεύεται ποτέ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν 2.000.000
άτομα με αναπηρία όρασης, όπου οι 4 στους 5 είναι ηλικίας 65 ή παραπάνω6. Ένας στους 5
ανθρώπους ηλικίας 75 ετών ή παραπάνω φέρει αναπηρία όρασης. Στην Ελλάδα, ο αριθμός
των ΑμεΑ υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Επίσημη απογραφή δεν υπάρχει, τα
στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των επίσημων
4

WHO‐ Disability and Rehabilitation [Διαθέσιμο στο http://www.who.int/disabilities/en/index.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 13/08/05)]
5
Disabilityinfo.gov [Διαθέσιμο στο http://www.disabilityinfo.gov (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/01/05)]
6
RNIB Statistics‐numbers of people with sight problems by age group in the UK [Διαθέσιμο στο
http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/publicwebsite/public_researchstats.hcsp
(Ημερομηνία πρόσβασης: 04/01/05)]
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φορέων του κράτους. Η πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία είναι άτομα με νοητική
υστέρηση. Σημαντικό ποσοστό αυτού του πληθυσμού (35%) διαμένει στην Αττική7.
Δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα ΑμεΑ συγκαταλέγονται στις φτωχότερες τάξεις και
σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, αντιπροσωπεύουν τον ένα
στους πέντε φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο. Από τα 38.000.000 ΑμεΑ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 46% των ατόμων με μέτρια αναπηρία και το 24% αυτών με
βαριά αναπηρία εργάζεται. Τα εν λόγω άτομα αποτελούν μια εν δυνάμει αλλά ελλιπώς
αξιοποιημένη ομάδα εργαζομένων. Κατά μέσο όρο, το ποσοστό συμμετοχής των ΑμεΑ στο
εργατικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι κάτω από το 35% σε σύγκριση με το
70% των εργαζομένων που δεν πάσχουν από κάποια αναπηρία ή άλλη μειονεξία8. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου 2‐3,5 εκατομμύρια ΑμεΑ μπορούν να ενταχθούν
στο εργατικό δυναμικό, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την άρση των εμποδίων στα
οποία προσκρούει η ένταξή τους. Πέραν του γεγονότος ότι στερούνται εργασίας ή
πρόσβασης σε βασικά εισοδήματα, κτλ, επιβαρύνονται και από πρόσθετες δαπάνες, όπως
ιατρικά έξοδα, έξοδα εξοπλισμού και βοηθημάτων, οικιακή βοήθεια και υποστήριξη, κτλ.
Η κοινωνική τάξη και η εκπαιδευτική ικανότητα, που στην περίπτωση των ΑμεΑ είναι σε
χαμηλότατο επίπεδο, μπορεί να ευθύνονται όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο ένας
χρήστης αντιλαμβάνεται μια βιβλιοθήκη και τους τρόπους χρήσης της, αλλά επίσης και για
τους τύπους ψυχολογικών εμποδίων που προκύπτουν κατά τη χρήση της. Αξιοσημείωτο
επίσης είναι πως όλοι οι παραπάνω αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα δηλωμένα ΑμεΑ
σύμφωνα με κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις. Αν υπολογίζονταν και τα άτομα που
φέρουν ουσιαστικές δυσκολίες στη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή συσκευής, αν
δηλαδή χρησιμοποιούσαμε λειτουργικά κριτήρια, τα στατιστικά θα ήταν ανησυχητικά
ψηλότερα.

Επικαιρότητα του Ζητήματος
Το θέμα που πραγματεύεται η εργασία είναι επίκαιρο και κριτικής σημασίας διότι τις
τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά το 1970 η στάση της κοινωνίας απέναντι στα ΑμεΑ
έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Διαπιστώνεται μια εντατικότερη
προσπάθεια των τελευταίων χρόνων για εκσυγχρονισμό στο ισχύον θεσμικό και
οργανωτικό πλαίσιο για τα ΑμεΑ. Τα τελευταία χρόνια τα ΑμεΑ έχουν αποτελέσει το
επίκεντρο πολλών προσπαθειών. Συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν το 1981 “Διεθνές
Έτος των ΑμεΑ”, το Κογκρέσσο των Ηνωμένων Εθνών όρισε το 1982 “Εθνικό Έτος των ΑμεΑ”
και ο πρόεδρος Ρήγκαν τη δεκαετία 1983‐1992 “Δεκαετία των ΑμεΑ”. Τον Μάϊο του 2000 η
Επιτροπή ανακοίνωσε το “Για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες”, όπου η ΕΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει και να υποστηρίξει μια
συνολική και ενοποιημένη στρατηγική για να αρθούν τα εμπόδια κοινωνικού,
αρχιτεκτονικού και σχεδιαστικού χαρακτήρα. Το 2003 ανακηρύχτηκε “Ευρωπαϊκό Έτος των
Ατόμων με Αναπηρίες” και αποτέλεσε έκτοτε σταθμό και σημείο αναφοράς για τη
7

8

Άτομα με αναπηρίες‐Δήμος Αθηναίων [Διαθέσιμο στο http://www.cityofathens.gr/eypatheis‐koinonikes‐
omades/atoma‐me‐anapiries (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/01/05)]
Anon., Ηλεκτρονική προσβασιμότητα Ευρωπαϊκό πλαίσιο‐ 12.1 Εισαγωγή [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.disabled.gr/lib/?p=13338 (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/09/06)]
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μετέπειτα χάραξη μιας συνεπούς, σταθερής και συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα
ΑμεΑ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια δέσμη μέτρων πολιτικής για να ενισχύσει την
ηλεκτρονική προσβασιμότητα ή ηλε‐προσβασιμότητα (eAccessibility) ενώ τον Ιούνιο του
2002 συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EDeAN (European Design for All eAccessibility
Network)9 με στόχο τη δημιουργία, δικτύωση και συνεργασία εθνικών κέντρων αριστείας
στον τομέα της καθολικής σχεδίασης. Το ζήτημα καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο λόγω της
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική κοινωνική ενσωμάτωση (eInclusion) το
2008, που έχει προαγγελθεί και προταθεί από την Επιτροπή. Επιπλέον, έχει εκδοθεί μια
σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών και ψηφισμάτων που σχετίζονται με την ΚτΠ και περιέχουν
ρήτρες αναφερόμενες στην κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ.
Στην Ελλάδα, έχουμε φύγει από την περίοδο που η αναπηρία οριζόταν ως σωματική,
νοητική, αισθητηριακή ή ψυχική απόκλιση από το φυσιολογικό. Βέβαια, αξίες όπως η
ισότητα και η αναγνώριση δικαιωμάτων εμφανίζονται μόνο ως τιμητικές εκφράσεις που η
πολιτεία και η κοινωνία τις αναγνωρίζει με συνταγματικές διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις
αλλά που δεν είναι πρόθυμες ή έτοιμες να τις εφαρμόσουν. Η ίδια η κοινωνία, παρά το
γεγονός ότι αποδέχεται το Σύνταγμα και τους νόμους, παρασύρεται από ενδόμυχες
αντιλήψεις, προκαταλήψεις και φόβους που δεν εκφράζονται αλλά επηρεάζουν
καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στην πράξη. Υπάρχει
ακόμη άγνοια για τις ανάγκες των ΑμεΑ, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Επίσης, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο διότι διαπιστώνουμε πως οι κοινότητες των
χρηστών τις οποίες εξυπηρετούν οι βιβλιοθήκες είναι ήδη πολυποίκιλες και τα επόμενα
χρόνια, μαζί με τη γήρανση του πληθυσμού, θα υπάρχει πολύ περισσότερη διεύρυνση των
χρηστών, μεταξύ των οποίων και πολλά ΑμεΑ.

Νομοθεσία και ΑμεΑ
Η ίση και ελεύθερη πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία έχει άμεση σχέση με τον τρόπο
με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται την αναπηρία και κατοχυρώνει και προασπίζει
τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Γι’ αυτό το λόγο, παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο
για την πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία και οι σχετικές νομοθετικές εξελίξεις, τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Σε ελληνικό επίπεδο, οι νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στα ΑμεΑ τα τελευταία
χρόνια μπορεί ναι μεν να είναι αρκετές, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πέρα από την έλλειψη
ακριβών δεδομένων, οι διάσπαρτες διατάξεις σε γενικότερου ενδιαφέροντος
νομοθετήματα ή παραγράφους νόμων και η έλλειψη κωδικοποίησής τους καθιστούν τις
νομοθετικές προβλέψεις για τα ΑμεΑ δυσπρόσιτες και δημιουργούν προβλήματα. Το
αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να αναιρείται ο σκοπός της θέσπισής τους, δηλαδή η
ακώλυτη πρόσβαση και η πλήρης γνώση του νομοθετήματος από τον ενδιαφερόμενο. Έτσι
9

EDeAN: European Design for all eAccessibility Network [Διαθέσιμο στο http://www.edean.org (Ημερομηνία
πρόσβασης: 28/04/06)]
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το ελληνικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από πολυνομία και πολυδιάσπαση ρυθμίσεων και
αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των αναγκών ενός φάσματος αναπηριών.
Η συνταγματική αρχή της ισότητας (άρ. 4 Σ) επιβάλλει την ίση (κατά το δυνατό) μεταχείριση
των ΑμεΑ, απαγορεύοντας κάθε έκδηλη, άνιση μεταχείριση και αδικαιολόγητη διάκριση
εναντίον τους για λόγους που προέρχονται από τις αναπηρίες τους. Πέρα από τη βασική
αυτή αρχή, τα ΑμεΑ έχουν δικαίωμα να αναπτύσσουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους
(άρ. 5 Σ) και να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση (άρ. 5 Α παρ. 1 Σ) και σε
πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά (άρ. 5Α παρ. 2 Σ) (Κανελλοπούλου‐Μπότη,
2006).
Μέσα στο πλέγμα λοιπών των παραπάνω συνταγματικών διατάξεων, ο νόμος που
προβλέπει την ίση και ελεύθερη πρόσβαση του κάθε πολίτη (και των ΑμεΑ) στη δημόσια
πληροφορία είναι ο 2690/1999. Μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος του
2001, το ατομικό δικαίωμα ελεύθερης και ίσης πρόσβασης των ΑμεΑ στην πληροφορία
δεσμεύει όχι μόνο τους φορείς δημόσιας εξουσίας αλλά και τους ιδιώτες, εφόσον η άσκησή
τους ανακύπτει σε ιδιωτικές έννομες σχέσεις στις οποίες προσιδιάζει (25 παρ. 1 Σ).
Οι παραπάνω νόμοι και διατάξεις ωστόσο επικεντρώνονται περισσότερο στα καίρια
ζητήματα της ίσης πρόσβασης στο φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση και την
επαγγελματική απασχόληση και όχι τόσο στις βιβλιοθήκες και την πληροφορία. Η
προσβασιμότητα των ΑμεΑ αντιμετωπίζεται από τον Έλληνα νομοθέτη κυρίως ως φυσική
προσβασιμότητα και όχι ως προσβασιμότητα στην πληροφορία. Για την ίση και ελεύθερη
πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία, στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες έχει προβλέψει ο
Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθηκών (Υ.Α. 830/2003). Σύμφωνα με αυτόν, η βιβλιοθήκη
πρέπει να προωθεί, χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, τη γνώση,
την πληροφορία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ήδη από το άρθρο 1 του Κανονισμού
τονίζεται ότι η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες
δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το
υπάρχον υλικό της (π.χ. ΑμεΑ).
Το άρθρο 4, παρ. 8, “υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες”, προβλέπει πως η βιβλιοθήκη
πρέπει να παρέχει ισότιμα υπηρεσίες σε ΑμεΑ. Επιπλέον, πρέπει να καταβάλει προσπάθεια
ώστε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, προκειμένου να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες
του πληθυσμού που υστερεί λόγω αναπηριών, ηλικίας και υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνουν:









Υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία όρασης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται
συντονισμένα από συγκεκριμένες βιβλιοθήκες και σε συνεργασία με άλλους φορείς
της πολιτείας και της ευρύτερης κοινότητας και ιδιαίτερα με τις αντίστοιχες
βιβλιοθήκες για τυφλούς.
Εξασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις βιβλιοθήκες για τα άτομα με σωματικές
αναπηρίες
Υπηρεσίες των κινητών βιβλιοθηκών σε κέντρα υγείας και περίθαλψης και κατοικίες
ΑμεΑ
Συνεργασία με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στις ειδικές αυτές ομάδες
πληθυσμού, οργάνωση ενημερωτικών ή άλλων εκδηλώσεων στους χώρους της
βιβλιοθήκης
Εμπλουτισμό των συλλογών των βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ
Διασφάλιση του υλικού τους από την οιαδήποτε ένταξη περιεχομένου
προσβλητικού προς τα άτομα αυτά
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Συνειδητή ενίσχυση του υλικού που προωθεί την ένταξη των ΑμεΑ στο κοινωνικό
γίγνεσθαι
Ταχυδρομική αποστολή υλικού ή ανάθεση σε εθελοντές του ζητούμενου υλικού σε
άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και κατά συνέπεια δεν μπορούν
να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη

Ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία όρασης οι βιβλιοθήκες του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) προωθούν την εξασφάλιση ψηφιακού υλικού, το
οποίο με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι προσβάσιμο στους τυφλούς αναγνώστες. Στις
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι βιβλιοθήκες προβαίνουν στη δημιουργία υλικού
ειδικά για τυφλούς, αμβλύωπες με χαμηλή όραση, κ.ά., ακολουθούν τις Αρχές για τη
Δημιουργία και Παραγωγή για Προσβάσιμα Βιβλία και Υλικό της διεθνούς κοινοπραξίας
DAISY (Digital Accessible Information System) για το πρότυπο του νέου ψηφιακού
φωνητικού βιβλίου.
Επίσης, κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου 3149/2003 (άρθρο 5), ο οποίος ρυθμίζει
θέματα δημοσίων βιβλιοθηκών, δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει στην Ελλάδα δημόσια
βιβλιοθήκη για τυφλούς, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική προσφορά στα ΑμεΑ.
Σε ελληνικό επίπεδο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση και
συμμετοχή των ΑμεΑ στην ΚτΠ. Βέβαια η έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας που να αφορά
την πρόσβαση αρτιμελών και ΑμεΑ στο Διαδίκτυο δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο
αλλά και παγκόσμιο. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)10, ο εθνικός φορέας
αρμόδιος για την εφαρμογή προτύπων, δεν έχει αναλάβει δραστηριότητες προς την
κατεύθυνση υιοθέτησης προτύπων που να αφορούν την προσβασιμότητα. Τέτοιου είδους
πρότυπα αποτελούν αντικείμενο μελετών διαφόρων διεθνών φορέων, στις οποίες όμως η
χώρα μας δεν έχει επίσημη εκπροσώπηση. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι ελληνικοί φορείς
που συμμετέχουν στην κοινοπραξία W3C (World Wide Web Consortium)11 και στην
πρωτοβουλία WAI (Web Accessibility Initiative) 12 του W3C, των οποίων όμως η συμμετοχή
είναι αυτόβουλη και δεν αντανακλάται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.
Επίσης, το GR‐DeAN (GR Design for All e‐Accessibility Network)13 επιδιώκει να αποτελέσει
ένα δίκτυο με στόχο την προσβασιμότητα στην ΚτΠ αλλά είναι νωρίς ακόμη για να
αξιολογηθεί η έρευνά του σε αυτόν τον τομέα.
Ο σημαντικός ρόλος της νομοθεσίας αποτυπώνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, με συχνές
αναφορές σε συγκεκριμένα νομοθετήματα, τα οποία αναφέρονται παρακάτω. Oι
περισσότερες πρωτοβουλίες για ισότιμες υπηρεσίες βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ καθώς
επίσης και ο αυξανόμενος αριθμός των ΦμεΑ στα κολέγια και στα πανεπιστήμια φαίνεται
πως απορρέουν και καθοδηγούνται από την εκάστοτε σχετική νομοθεσία, π.χ. το Americans
with Disabilities Act, το Disability Discrimination Act, το Special Educational Needs and
Disability Act, κ.ο.κ. Για αυτό το λόγο, μία από τις πρώτες κινήσεις στις οποίες πρέπει να
προβεί το προσωπικό της βιβλιοθήκης, προτού ξεκινήσει το σχεδιασμό και την πρόβλεψη
υπηρεσιών για ΑμεΑ, είναι η ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία, τι ισχύει και τι
υποχρεούται να κάνει η βιβλιοθήκη προκειμένου να συμμορφωθεί νομικά. Στο παρελθόν,
αν κάποιος χρήστης με αναπηρία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη
υπηρεσία, η βιβλιοθήκη δεν είχε καμία νομική υποχρέωση να την καταστήσει προσβάσιμη.
10

ΕΛΟΤ [Διαθέσιμο στο http://www.elot.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 11/09/05)]
World Wide Web Consortium [Διαθέσιμο στο http://www.w3.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/11/05)]
12
Web Accessibility Initiative [Διαθέσιμο στο http://www.w3.org/WAI (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/11/05)]
13
e‐Accessibility: Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Δικτύου GR‐DeAN [Διαθέσιμο στο http://www.e‐accessibility.gr
(Ημερομηνία πρόσβασης: 20/11/05)]
11
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Η υποχρέωσή της να προβεί σε κάτι τέτοιο ήταν μόνο ηθική και επαγγελματική, αλλά όχι
δικανική (Joint, 2005). Σήμερα, τα πράγματα, τουλάχιστον στο εξωτερικό, έχουν αλλάξει.
Στη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία, η μεγαλύτερη μνεία γίνεται για τις τρεις ακόλουθες
νομοθετικές πράξεις:
 Την ADA (Americans with Disabilities Act) (Ο Νόμος για τους Αμερικανούς με
Ανικανότητες) του 1990 στις ΗΠΑ που αποτελεί τη νομοθεσία ορόσημο υπέρ των
δικαιωμάτων των ΑμεΑ
 Την Australian Disability Discrimination Act (1992) της Αυστραλίας
 Την DDA (Disability Discrimination Act) (1995) (Νόμος ενάντια στις Διακρίσεις των
ΑμεΑ) και το SENDA (Special Educational Needs and Disability Act) (2001) του
Ηνωμένου Βασιλείου
Το ADA θεσπίστηκε στις 26 Ιουλίου του 1990 από τον πρόεδρο Τζωρτζ Μπους με σκοπό να
προστατεύσει τις αστικές ελευθερίες των ΑμεΑ στους τομείς της εργασίας, των δημοσίων
εγκαταστάσεων, των κρατικών και τοπικών κυβερνητικών υπηρεσιών, των μεταφορών και
των τηλεπικοινωνιών. Η επίδραση του νομοθετήματος αυτού στις βιβλιοθήκες έχει
αποτελέσει το αντικείμενο συζήτησης πολλών συγγραφέων (Carpenter, 1996; Cirillo &
Danford, 1993; Foos & Pack, 1992; Laurie, 1992; Lewis, 1992; Mayo & Donnell, 1994;
Switzer, 1994) διότι προτρέπει τις βιβλιοθήκες να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις που θα εγγυώνται την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ στους χώρους τους
και τη συμμετοχή τους σε παντός είδους δραστηριότητες, καθιστώντας τους πόρους και τις
υπηρεσίες τους προσβάσιμες. Παράλληλα προτρέπει τις βιβλιοθήκες να αναπτύξουν έργο
κοινωνικής διάστασης για τα ΑμεΑ, όπως για παράδειγμα να προσλαμβάνουν ΑμεΑ όταν
αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις και να μην τα αποκλείουν για λόγους που έχουν να κάνουν
με την ιδιαιτερότητά τους. Με λίγα λόγια, το ADA ουσιαστικά κωδικοποίησε αυτό που οι
βιβλιοθηκονόμοι ενστερνίζονταν για καιρό, δηλαδή την ισότιμη πρόσβαση στην
πληροφορία για ανθρώπους με οποιοδήποτε τύπο αναπηρίας. Ο νόμος αυτός αλλάζει τον
τρόπο με τον οποίο κτίζονται και ανακαινίζονται τα κτίρια και τον τρόπο με τον οποίο
προσλαμβάνονται οι άνθρωποι και παρέχονται οι υπηρεσίες στα ΑμεΑ.
Όμως το ADA αποτελεί ένα περίπλοκο, συχνά παρανοημένο, αντιφατικό και αμφισβητήσιμο
ομοσπονδιακό νόμο για πολλούς ανθρώπους. Στο νομοθέτημα αυτό δεν είναι σαφές κατά
πόσο καταπιάνεται με τον κυβερνοχώρο διότι κατά την ημερομηνία θέσπισής του (το 1990)
οι έννοιες του κυβερνοχώρου δεν ήταν διαδεδομένες όπως σήμερα. Ωστόσο, παρά την
ασάφεια αυτή, οι φορείς οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με το ADA, οφείλουν να
παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση, είτε πρόκειται για έντυπα είτε για ακουστικά ή
ηλεκτρονικά μέσα.
Το σίγουρο είναι πως το ADA έχει κάνει πολλούς βιβλιοθηκονόμους ενήμερους για μια
ομάδα ανθρώπων που οι βιβλιοθήκες μέχρι τώρα είχαν αποτύχει στην εξυπηρέτησή τους.
Μάλιστα για την καλύτερη ενημέρωση όλων, το Τμήμα Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) έστειλε
σε 15.000 βιβλιοθήκες της χώρας το “ADA Information File”, το οποίο περιείχε 90 έγγραφα
τεχνικής βοήθειας (Department of Justice, 1997). Έτσι οι βιβλιοθήκες δεν μπορούσαν να
ισχυριστούν πως είναι ξένες στις βασικές αξιώσεις του νόμου αυτού και πολλές εξ αυτών
ξεκίνησαν να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους για τα ΑμεΑ. Κάποιες
βέβαια αντιμετωπίζουν το νόμο αυτό ως μια νέα, επιβαλλόμενη υποχρέωση και
προσπαθούν να εκπληρώσουν στο ελάχιστο τις απαιτήσεις του με όσο το δυνατόν λιγότερη
προσπάθεια και κόστος. Άλλες πάλι το βλέπουν ως μια εξαιρετική πρόκληση να εντάξουν
νέους πληθυσμούς χρηστών στις υπηρεσίες τους.
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Το ADA όμως δεν είναι ο μοναδικός νόμος που έχει θεσπιστεί στις ΗΠΑ, αντίθετα υπάρχουν
αρκετοί ομοσπονδιακοί νόμοι, με το Rehabilitation Act (1973) να είναι ένας από τους
σημαντικότερους. Συγκεκριμένα, το Section 504 του Rehabilitation Act του 1973
σχεδιάστηκε για να περιορίσει τις διακρίσεις εις βάρος των ΑμεΑ στο πλαίσιο
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.
Αναφέρει χαρακτηριστικά: “Κανένας κατά τα άλλα ικανός ιδιώτης με αναπηρία στις ΗΠΑ
δεν θα αποκλειστεί, καθαρά και μόνο λόγω της αναπηρίας του, από οποιαδήποτε
συμμετοχή, δεν θα του αρνηθούν τα οφέλη ή δεν θα υποβληθεί σε διάκριση στο πλαίσιο
κανενός προγράμματος ή δραστηριότητας που λαμβάνει ομοσπονδιακή οικονομική
βοήθεια”14.
Εικοσιπέντε χρόνια μετά, τo 1998, το Αμερικάνικο Κογκρέσο τροποποίησε το Rehabilitation
Act και θέσπισε το Section 50815, το οποίο απαιτεί από τις ομοσπονδιακές αντιπροσωπείες
να καθιστούν και την ηλεκτρονική πληροφορία και τεχνολογία τους προσιτή στα ΑμεΑ. Η
νομοθεσία αυτή υπογράφηκε τον Αύγουστο του 1998 αλλά τέθηκε σε εφαρμογή στις
21/06/2001. Το Section 508 είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η θέσπισή του σήμανε την
πρώτη φορά που ένα πρότυπο για τον Ιστό τυποποποιήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής
νομοθεσίας μιας χώρας και είναι αρκετές εκείνες οι βιβλιοθήκες που έχουν αναβαθμίσει
τους online καταλόγους τους προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του νόμου
αυτού.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το DDA το 1995 στόχο είχε να αποθαρρύνει τη διάκριση κατά των
ΑμεΑ στους τομείς της εργασίας, της στέγασης, των αγαθών και των υπηρεσιών. Μέχρι τότε
η νομοθετική αυτή πράξη δεν αναφερόταν στο χώρο της εκπαίδευσης, γι’ αυτό και στην
πορεία τροποποιήθηκε και οδήγησε στη θέσπιση του SENDA το 2001, ο οποίος καλύπτει και
τις δημόσιες βιβλιοθήκες.
Άλλη νομοθεσία είναι το New Zealand Human Rights Act (1993), ένα νομοθέτημα κατά της
διάκρισης που επιδιώκει να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε
εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και τα κτίρια βιβλιοθηκών. Βέβαια παρόλο που ο νόμος
αυτός εγγυάται την πρόσβαση των ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια, δεν υπάρχει καμία αναφορά
που να καθιστά υποχρεωτική την παροχή των πληροφοριών σε διατάξεις κατάλληλες για τα
ΑμεΑ π.χ. braille για τους τυφλούς.
Ωστόσο, παρά τις διεθνείς διακηρύξεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τις παραπάνω
συνταγματικές ρυθμίσεις, η αναγνώριση των δικαιωμάτων τους δεν είναι αρκετή για να
τους εξασφαλίσει ισότητα. Ναι μεν η δημιουργία τους συνιστά το πρώτο βήμα για την
επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την αναπηρία, αλλά από την άλλη δεν
αρκούν οι συνταγματικές κατοχυρώσεις και οι όποιοι κανόνες προστασίας τους.
Παραδείγματος χάρη, οι διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών ναι μεν έκαναν λόγο για
απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες, δραστηριότητες, βιβλία, ενημερωτικά
έντυπα και πληροφόρηση, παρόλα αυτά δε οι ΦμεΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε
μαθησιακή, ακαδημαϊκή και ως εκ τούτου, κοινωνική απομόνωση (Καλαντζή‐Αζίζι &
Τσιναρέλης, 1994). Δυστυχώς οι νόμοι ισότητας δεν έχουν μειώσει τα νομικά εμπόδια στην
πλήρη πρόσβαση, ιδιαίτερα όπου παρεμβαίνει ο νόμος της πνευματικής ιδιοκτησίας.

14

Overview of Section 504 [Διαθέσιμο στο http://www.504idea.org/504overview.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 20/11/05)]
15
Section 508: The Road to Accessibility [Διαθέσιμο στο http://www.section508.gov (Ημερομηνία πρόσβασης:
20/11/05)]

34

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Επίσης, σε καμία περίπτωση το προσωπικό των βιβλιοθηκών δεν πρέπει να ερμηνεύει στο
ελάχιστο τη νομοθεσία, όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ένας ανώνυμος διευθυντής πως
“κάνουμε μόνο ό,τι απαιτείται νόμιμα από εμάς” (Hernon & Calvert, 2006). Οι
βιβλιοθηκονόμοι που τηρούν “κατά γράμμα” το νόμο δεν παρέχουν απαραιτήτως ισότιμη
πρόσβαση στην κοινότητα που εξυπηρετούν. Πρέπει, πέρα από την τυπική συμμόρφωση,
να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και να ξεπερνούν προς το καλύτερο τις απαιτήσεις και
τις προσδοκίες των ΑμεΑ.

Εκπαίδευση των ΑμεΑ
Σύμφωνα με τον Ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 Α’/ 14.3.2000 (“Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες Γενικά”), άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος,
θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας
σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.
Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά
την εκπαίδευση των ΑμεΑ και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης και έχουν γίνει προσπάθειες
για την ισότιμη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνία γενικότερα.
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η ειδική αγωγή, η ένταξη των παιδιών με αναπηρία στις
συμβατικές τάξεις, η εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια (το άρθρο 3
του Ν. 1351/1983, το άρθρο 4 του Ν.1771/1988, το άρθρο 13 του ΠΔ. 238/1988 στο ΦΕΚ
103Α της 25.5.1988, οι Ν. 2640/1998 και Ν.2817/2000) και η χρηματοδότηση σχετικών
ενεργειών από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήδη από το 1981 με τον Ν. 1143/1981
προβλέφθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις για την ειδική αγωγή και την επαγγελματική
εκπαίδευση των ΑμεΑ, καθώς σταθερή υπήρξε η θέση της ελληνικής νομοθεσίας υπέρ της
ανάπτυξης των δεξιοτήτων των ΑμεΑ, μία από τις πιο στερημένες κοινωνικές ομάδες του
πληθυσμού της χώρας.
Αισίως 3.700 μαθητές με αναπηρία (δηλαδή όλοι οι μαθητές των δημόσιων σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) παρέλαβαν στο σπίτι τους εξειδικευμένο
εξοπλισμό υποστηρικτικής τεχνολογίας με έργο του ΥΠΕΠΘ και κόστος μεγαλύτερο των
12.000.000€. Συγκεκριμένα ο αριθμός αυτός των μαθητών με αναπηρία περιελάμβανε
1.426 μαθητές με κινητικές αναπηρίες και 1.903 με νοητική υστέρηση, εκ των οποίων οι
χρήστες braille ήταν μόνο 170 μαθητές16.
Ο αριθμός των ΦμεΑ στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι ευκαταφρόνητος. Για
παράδειγμα, από πρόχειρες έρευνες προκύπτει ότι το 1999 στο ΕΚΠΑ φοιτούσαν
περισσότεροι από 600 ΦμεΑ ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση αύξησης των
φοιτητών αυτών ακόμη και στα Τμήματα Θετικών Επιστημών (Μαυριγιαννάκη et al., 2003).
Αναλυτικότερα, από το 1998, λόγω του Ν.2640/1998 (σύμφωνα με τον οποίο δικαίωμα
εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν τα άτομα με σωματικές αναπηρίες, κινητικές δυσκολίες,
μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία όρασης και ακοής, ψυχικές διαταραχές και σοβαρά
προβλήματα υγείας, όπως μεσογειακή αναιμία, επιληψία, κ.ά.), αυξήθηκε κατακόρυφα ο
16

Έργα ΥΠΕΠΘ ΑμεΑ [Διαθέσιμο στο http://www.ypepth.gr/ktp/download/amea/imerida_9‐3‐
2007/erga_ypepth_amea.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης: 08/07/08)]
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αριθμός των ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται και
αυξανόμενος αριθμός στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ωστόσο ο νόμος αυτός δεν έκανε
καθόλου λόγο για προβλήματα προσβασιμότητας. Τα άτομα αυτά έμπαιναν ως υπεράριθμα
κατά 3% του αριθμού των εισαχθέντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά από εκεί και πέρα ο νόμος
αυτός δεν έκανε καθόλου λόγο για προβλήματα προσβασιμότητας. Τυχεροί ήταν μόνο όσοι
από αυτούς μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις λιγοστές πρωτοβουλίες ιδρυμάτων ή
μεμονωμένων εκπαιδευτικών για ΑμεΑ.
Βέβαια αυτό άλλαξε με τον Νόμο 3549/20 Μαΐου 2007 (ΦΕΚ 69 Α’), άρθρο 12, παρ. 1,
“Σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία”, όπου σε κάθε
Τμήμα προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. η
υποστήριξη φοιτητών και σπουδαστών με αναπηρία17. Επίσης, με τον Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ
199/Α’/2.10.2008) “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες” η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει
διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδική αγωγής ως αναπόσπαστο μέρος της
υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν
δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα ΑμεΑ όλων των ηλικιών και για όλα τα
στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες18. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Η ΕΑΕ περιλαμβάνει σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες
κτιριολογικές υποδομές, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο
σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η
εφαρμογή των αρχών του “Σχεδιασμού για όλους” για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας
των ΑμεΑ είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού
(συμβατικού και ηλεκτρονικού), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη
όλων των πολιτικών και διαδικασιών των σχολικών μονάδων ΕΑΕ.
Σε διεθνές επίπεδο, ο αριθμός των ΑμεΑ στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια αυξάνεται
συνεχώς. Το 2004, 16.746 υποψήφιοι με αναπηρία έγιναν δεκτοί στα πανεπιστήμια του
Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας το 5.1% του συνολικού αριθμού των αποδεκτών
υποψηφίων, εν συγκρίσει με το 4.9% το 2003 και το 4.76% το 2002 (Universities and
Colleges Admissions Service, 2005). Στις ΗΠΑ επίσης ο αριθμός των ΦμεΑ αυξήθηκε από 3%
το 1973 σε σχεδόν 10% το 2000 (National Council on Disability, 2000). Βέβαια, παρά την
αύξηση αυτή, τα ΑμεΑ εξακολουθούν να αποτελούν μειονότητα ανάμεσα στο γενικό
πληθυσμό των φοιτητών και γι΄ αυτό οι διαθέσιμες πληροφορίες για τις ανάγκες και τις
εμπειρίες τους είναι περιορισμένες.
Μελέτες της UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization)
δείχνουν ότι μόλις το 1‐2% των παιδιών με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες
συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλά ΑμεΑ που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ούτε μπόρεσαν να αποφοιτήσουν ή να
ολοκληρώσουν έγκαιρα ή επιτυχώς τις σπουδές τους. Σύμφωνα με στατιστικά, τα ΑμεΑ
αποφοιτούν σε πολύ μικρότερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανθρώπων και
βιώνουν πολύ μικρότερη ακαδημαϊκή επιτυχία (Horn and Berktold, 1999). Ωστόσο, δεν
υπάρχουν έρευνες που να καταγράφουν και να παρακολουθούν τις πραγματικές συνθήκες
17

Νόμος 3549/20 Μαΐου 2007 (ΦΕΚ 69 Α’): Σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με
αναπηρία [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/lib/?p=17821 (Ημερομηνία πρόσβασης: 20/07/07)]
18
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [Διαθέσιμο στο
http://career.duth.gr/cms/?q=node/25441 (Ημερομηνία πρόσβασης: 20/10/08)]
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σπουδών των ΦμεΑ ώστε να μπορούν να διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση
και να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της πραγματικής συμμετοχής τους στις σπουδές και
στην κοινωνική ζωή των πανεπιστημίων. Συχνά η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν
γνωρίζει τα προβλήματα των ΦμεΑ. Στην πραγματικότητα τα ιδρύματα αγνοούν πόσα ΑμεΑ
εγγράφονται κάθε χρόνο ή πόσοι φοιτητές αποκτούν κάποια αναπηρία κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους.
Όταν απουσιάζουν οι οργανωμένες υπηρεσίες, ο φοιτητής επωμίζεται από μόνος του το
βάρος του σχεδιασμού των σπουδών του και της εξεύρεσης υποστηρικτικών δικτύων. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, κατά κύριο λόγο, ο ίδιος ο φοιτητής κινεί τις διαδικασίες προκειμένου
να του παρασχεθεί η βοήθεια που χρειάζεται. Έτσι, διαπιστώνεται πως η είσοδος στα
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζει και ισότητα στην πρόσβαση στις
σπουδές μιας και πολλές φορές απαιτείται ειδική υποδομή και κατάλληλες εκπαιδευτικές
μέθοδοι ανάλογα με την αναπηρία του φοιτητή.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το ελληνικό παράρτημα της Euroscience19 (2006‐
07) στο πλαίσιο του προγράμματος “Προσβασιμότητα στη Γνώση”, χρηματοδοτούμενο από
τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς όπου μελέτησε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νομού
Αττικής, διαπιστώθηκε πως είναι απολύτως απροσπέλαστα. Διαπιστώθηκε σε πολλά από
αυτά η εικόνα μιας ψευδοπροσβασιμότητας, δηλαδή ύπαρξη βοηθητικών μέσων στους
εξωτερικούς χώρους των σχολών και μηδενική προσβασιμότητα στο εσωτερικό. Η έρευνα
δεν περιορίστηκε μόνο στα πανεπιστημιακά κτίρια αλλά και σε βοηθητικούς χώρους και
βιβλιοθήκες [π.χ. τη βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού, της Νομικής Σχολής (Τομέας Διεθνών
Σπουδών), κ.ά.]. Η έλλειψη κατάλληλων βιβλιοθηκών και υπολογιστών, η έλλειψη
διερμηνέων και άλλων προσώπων‐βοηθών για τους ΦμεΑ καθώς και η ελλιπής
πληροφόρηση της πανεπιστημιακής κοινότητας αποτελούν τα βασικά εμπόδια που
συναντούν οι ΦμεΑ στο πανεπιστήμιο.

19

Euroscience [Διαθέσιμο στο http://www.euroscience.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 12/01/06)]
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Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η μεθοδολογία
έρευνας που υιοθετήθηκε για τη συλλογή των
δεδομένων με τελικό στόχο να εξεταστούν
σφαιρικά οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών για
ΑμεΑ, η οπτική των εταιρειών ΥΤ για τις
βιβλιοθήκες, τα προγράμματα σπουδών των
σχολών βιβλιοθηκονομίας, η σχέση των
παραγωγών braille με τις βιβλιοθήκες, κ.ά.
Διακρίνονται δυο μέθοδοι έρευνας: η ποιοτική
και η ποσοτική. Η εργασία ξεκινά με την
υιοθέτηση της ποιοτικής έρευνας, η οποία
χρησιμοποιείται
ευρύτατα
στη
διεθνή
βιβλιογραφία και συγκεκριμένα σε έρευνες της
συμπεριφοράς ΑμεΑ ως η καταλληλότερη για
αυτό το σκοπό.
Στην παρούσα εργασία ωστόσο μαζί με την
ποιοτική έρευνα, συνδυάστηκε εποικοδομητικά
και η ποσοτική, ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί
στο λεγόμενο τριγωνισμό. Τριγωνισμός είναι η
αμοιβαία
συνύπαρξη
και
εγκυρότητα
αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν στη βάση
διαφορετικών μεθόδων, ο συνδυασμός δηλαδή
και η συνεργασία της ποιοτικής και της ποσοτικής
μεθόδου.
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3. Μεθοδολογία Έρευνας

Η

παρούσα εργασία, ως μεθοδολογία, υιοθετεί την ποιοτική και ποσοτική έρευνα, και
ο συνδυασμός των δυο οδηγεί στον λεγόμενο τριγωνισμό. Τριγωνισμός είναι η
αμοιβαία συνύπαρξη και εγκυρότητα αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν στη βάση
διαφορετικών μεθόδων, ο συνδυασμός δηλαδή και η συνεργασία της ποιοτικής και της
ποσοτικής μεθόδου.
Η ποιοτική μέθοδος, συναντάται ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική έρευνα και αποτελεί τη μη
ποσοτική εξέταση και ερμηνεία παρατηρήσεων με σκοπό να ανακαλύπτει υποβόσκουσες
έννοιες και σχέσεις. Πολλές φορές η ποιοτική έρευνα αντιπαρατίθεται στην ποσοτική,
ωστόσο η ευρύτερη ιδέα που χαρακτηρίζει την προσέγγιση του τριγωνισμού είναι ότι αν
διαφορετικά είδη δεδομένων υποστηρίζουν το ίδιο αποτέλεσμα, τότε πολλαπλασιάζεται η
εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα αυτό. Συμπερασματικά, η ποσοτική μέθοδος χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με την ποιοτική σε μελέτες και περιπτώσεις όπου η μία ή η άλλη δεν μπορεί
να περιγράψει ικανοποιητικά ή να ερμηνεύσει επαρκώς μια κατάσταση. Η πραγματοποίηση
της έρευνας βασίστηκε στην επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου και στη συγκέντρωση
δεδομένων με τη σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίων, με τηλεφωνική επικοινωνία,
καθώς και με επίσκεψη σε φορείς ΑμεΑ, στο βαθμό βέβαια που αυτό ήταν εφικτό.

Στα πρώτα κεφάλαια, η εργασία ξεκινά με την υιοθέτηση της ποιοτικής έρευνας, η οποία
χρησιμοποιείται ευρύτατα στη διεθνή βιβλιογραφία και συγκεκριμένα σε έρευνες της
πληροφοριακής συμπεριφοράς των ΑμεΑ, ως η καταλληλότερη για αυτό το σκοπό. Έχει τις
ρίζες της στην κοινωνιολογία και ασχολείται περισσότερο με την ανάπτυξη εννοιών και
ιδεών παρά με την εφαρμογή ήδη προϋπαρχουσών εννοιών (Halfpenny, 1979). Πιο
συγκεκριμένα, η ποιοτική έρευνα περιέλαβε τη χρήση δεδομένων όπως συνεντεύξεις,
τηλεφωνικές επικοινωνίες, επισκέψεις σε φορείς ΑμεΑ, e‐mails, διεθνή και ελληνική
βιβλιογραφία, ντοκουμέντα και δεδομένα παρατήρησης των συμμετεχόντων (των ΑμεΑ,
των βιβλιοθηκονόμων, των εταιρειών ΥΤ και των παρόχων on‐line πληροφορίας),
ενημερωτικές λίστες (mailing lists), λίστες συζητήσεων, ενημερωτικά newsletters
ομοσπονδιών για ΑμεΑ και εντυπώσεις και σχόλια του ερευνητή. Οι παραπάνω πηγές
δεδομένων διακρίθηκαν σε πρωτογενείς (primary sources) και δευτερογενείς (secondary).
Οι πρωτογενείς είναι εκείνα τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αλλά δεν υπήρχαν
πουθενά δημοσιευμένα και αντλήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής με ανθρώπους ή
φορείς. Οι δευτερογενείς αναφέρονται σε οποιοδήποτε υλικό (βιβλία, άρθρα, κτλ) το οποίο
ήταν επισήμως δημοσιευμένο επί του αντικειμένου.
Σημειωτέον πως τα ποιοτικά δεδομένα δεν είναι αριθμητικά ή μετρήσιμα και η πλειονότητα
των ερευνητών που ασπάζονται την ποιοτική μέθοδο προτιμούν τον όρο “εμπειρικό υλικό”
(empirical material) παρά τη λέξη “δεδομένα” (data).
Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεθόδων ποιοτικής έρευνας είναι η έρευνα δράσης (action
research), η περιπτωσιολογική έρευνα (case study research) και η εθνογραφία
(ethnography), εκ των οποίων υιοθετήθηκε η πρώτη. Η έρευνα δράσης επιλέχθηκε διότι,
όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, σε συνδυασμό με ομάδες ενδιαφέροντος
(focus groups) και συνεντεύξεις, είναι η καταλληλότερη καθώς επιτρέπει
προσαρμοστικότητα στη μελέτη ώστε να βρίσκεται η καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα
(Williamson et al., 2001). Η έρευνα δράσης μελετάει μια κοινωνική κατάσταση με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας της δράσης στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης. Αποτελεί έναν
εναλλακτικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό τύπο έρευνας, που συμβάλλει συγχρόνως στην
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κοινωνική θεωρία και πράξη. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνει την κατανόηση των ανθρώπων‐
συμμετεχόντων και του κοινωνικού‐πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Εστιάζει
στο προσωπικό νόημα των γεγονότων, τη μελέτη της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους
ανθρώπους και το περιβάλλον, τις τάσεις και τις αντιλήψεις. Κύριο συστατικό στην έρευνα
δράσης είναι η διαπραγμάτευση και απαιτεί ο ερευνητής να διακρίνεται από ευαισθησία
απέναντι στο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται. Ένας από τους πιο διαδεδομένους
ορισμούς της έρευνας αυτής είναι αυτός του Rapoport, ο οποίος αναφέρει (Rapoport,
1970):
Η έρευνα δράσης στοχεύει να συμβάλει τόσο στις πρακτικές ανησυχίες των ανθρώπων σε
μια άμεση προβληματική κατάσταση (στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ανεπαρκείς
υπηρεσίες βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ), όσο και στους σκοπούς της κοινωνικής επιστήμης με
κοινές συνεργασίες μέσα σε ένα αμοιβαία αποδεκτό εθνικό πλαίσιο.
Η έρευνα δράσης και κατά συνέπεια η παρούσα εργασία, στοχεύει να επαυξήσει το
απόθεμα γνώσης της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας και όχι απλά να εφαρμόσει κοινωνική
επιστημονική γνώση, κάτι το οποίο αποτελεί έργο της εφαρμοσμένης κοινωνικής
επιστήμης.
Γενικότερα, υπάρχει μια τάση οι περισσότερες έρευνες να στηρίζονται σε μεγάλη έκταση σε
αριθμητικά δεδομένα, π.χ. καταγράφουν τον αριθμό βιβλίων εναλλακτικής μορφής, τον
αριθμό των ανθρώπων ενός συγκεκριμένου υπόβαθρου, τον αριθμό των ΑμεΑ που
χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν μια υπηρεσία, κτλ. Τέτοια δεδομένα είναι σίγουρα
σημαντικά και αποτελούν ένα δείκτη απόδοσης των βιβλιοθηκών. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί
τείνουν να αντιμετωπίζουν μόνο τα εισαχθέντα και εξαχθέντα δεδομένα και υπάρχει
κίνδυνος να λάβει κανείς υπόψη μόνο ο,τιδήποτε μετρήσιμο και να χάσει πολύ πιο
ουσιώδη πράγματα για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης (π.χ. την εμπειρία και οπτική των
χρηστών της βιβλιοθήκης). Αυτοί οι ποιοτικοί δείκτες συχνά αποτελούν έναν πολύ πιο
ουσιαστικό τρόπο αξιολόγησης των υπηρεσιών πληροφόρησης για ΑμεΑ.
Ωστόσο, για να είναι η παρούσα εργασία έγκυρη και αξιόπιστη στατιστικά, υιοθέτησε και
την ποσοτική έρευνα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της έρευνας είναι να ενσωματώνει το
στατιστικό στοιχείο (απαντά στην ερώτηση “πόσο;”) και να ποσοτικοποιεί την έκταση ενός
θέματος20, βασιζόμενη σε δηλώσεις όπως “οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει σε συγκεκριμένη
ποσότητα και μπορεί να μετρηθεί”.21 Αναλυτικότερα, χρησιμοποιείται για να καταμετρήσει
την ενημέρωση, τη νοοτροπία, τη συμπεριφορά και την ικανοποίηση του συμμετέχοντα
λαμβάνοντας ένα στατιστικό δείγμα για την κατανόηση του συνόλου και εξάγοντας
σημαντικά δεδομένα. Η κύρια ποσοτική μέθοδος που υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη
ήταν τα ερωτηματολόγια προκειμένου να αποδώσουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του
συνόλου και να επάγουν συμπεράσματα και διαπιστώσεις. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί
αποτελεσματική μέθοδο για την εκμαίευση (elicitation), καταγραφή (recording) και
συλλογή (collecting) δεδομένων22.
Κατά τη δόμηση του ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε να αποφευχθούν προκαταλήψεις, με
την υιοθέτηση ενός χαλαρού συνόλου ερωτήσεων (τα αποκαλούμενα “open‐ended”
20

Quantitative research [Διαθέσιμο στο http://www.mori.com/quantitative/index.shtml (Ημερομηνία
πρόσβασης: 03/11/04)]
21
Quantitative research [Διαθέσιμο στο http://www.gsu.edu/~mstswh/courses/it7000/papers/quantita.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 07/08/04)]
22
Questionnaires in usability engineering [Διαθέσιμο στο
http://www.ucc.ie/hfrg/resources/qfaq1.html#whatisaquestionnaire (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/07/04]
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ερωτηματολόγια) για ελεύθερες απαντήσεις σε αντίθεση με εκείνα όπου ο ερωτώμενος
καλείται να αντιδράσει σε ένα πολύ στενά οριοθετημένο ζήτημα (“close‐ended”
ερωτηματολόγια) με συγκεκριμένη απάντηση (ναι ή όχι). Σημειωτέο πως τα “open‐ended”
ερωτηματολόγια παράγουν κυρίως ποιοτικά δεδομένα σε αντίθεση με τα “close‐ended”
που παράγουν ποσοτικά. Επίσης, επιδιώχθηκε σύνοψη και περιεκτικότητα ώστε το
ερωτηματολόγιο να μην είναι μεγάλο, να μην απαιτεί πολύ χρόνο ανάλυσης και να μην
αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες. Τέλος, η δομή τους ξεκινά από γενικότερες ερωτήσεις
και καταλήγει σε ειδικότερες ενώ αποφεύχθηκαν ερωτήσεις που σχετίζονται ή
προσβάλλουν τις ατομικές ελευθερίες των ερωτηθέντων.
Στα ερωτηματολόγια που απεστάλησαν συμπεριλήφθησαν τρεις τύποι ερωτήσεων:


Ερωτήσεις πραγματικού τύπου (factual type questions): Ερωτήσεις για δημόσιες,
παρατηρήσιμες πληροφορίες (για παράδειγμα σε τι είδους βιβλιοθήκη εργάζεται ο
συμμετέχων ή το μέγεθος συλλογής της βιβλιοθήκης)



Ερωτήσεις γνώμης (opinion‐type questions): Οι ερωτήσεις αυτού του είδους αποσπούν
πληροφορίες για το τι πιστεύει ο ερωτηθείς για κάτι ή κάποιον. Εδώ δεν υπάρχει σωστή
ή λανθασμένη απάντηση, απλά καθένας εκφράζει τη γνώμη του.



Ερωτήσεις συμπεριφοράς (attitude questions): Οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας
εστιάζουν την προσοχή του ερωτηθέντα στον εαυτό του, στην εσωτερική απάντησή του
σε γεγονότα και καταστάσεις της ζωής

Πιο συγκεκριμένα, εστάλησαν 7 ερωτηματολόγια:
1. Στις 28/02/05 εστάλη ερωτηματολόγιο σε 155 εταιρείες‐κατασκευαστές
υποστηρικτικών τεχνολογιών διεθνώς, τα στοιχεία των οποίων
εντοπίστηκαν και αντλήθηκαν από το Ευρετήριο Μελών της ATIA23 και την
ιστοσελίδα του Microsoft Assistive Technology Vendor Program Members24.
2. Στις 19/07/05 εστάλη ερωτηματολόγιο σε 13 διεθνείς παραγωγούς braille
προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση και αλληλεπίδρασή τους με τις
βιβλιοθήκες.
3. Στις 24/10/06 εστάλη e‐mail σε 18 ελληνικούς φορείς ΑμεΑ για να
αντληθούν πληροφορίες αλλά μόνο τρεις (Φάρος Τυφλών, Εταιρεία
Προστασίας Σπαστικών και Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας) ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα αυτό (παράρτημα 5).
4. Στις 05/11/06 εστάλη ερωτηματολόγιο σε 107 ειδικές βιβλιοθήκες για ΑμεΑ
που εντοπίστηκαν από το Διεθνές Ευρετήριο Βιβλιοθηκών για Τυφλούς της
IFLA.
5. Στις 26/06/07 εστάλη ερωτηματολόγιο σε 47 εθνικές βιβλιοθήκες που
εντοπίστηκαν από το UNESCO Libraries Portal και το ευρετήριο της IFLA
“Εθνικές Βιβλιοθήκες του Κόσμου”.
6. Στις 27/06/07 εστάλη ερωτηματολόγιο σε 122 σχολές βιβλιοθηκονομίας σε
Αφρική, Ασία, Αυστραλία/Ωκεανία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αμερική.
7. Στις 23/08/07 εστάλη ερωτηματολόγιο σε 16 δημόσιες βιβλιοθήκες τυχαία
επιλεγμένες από το UNESCO Libraries Portal (σε Αφρική, Αραβικά κράτη,
23

Assistive Technology Industry Association [Διαθέσιμο στο http://www.atia.org/i4a/member_directory/
feResultsListing.cfm?directory_id=3&viewAll=1 (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/01/05)]
24
Microsoft Assistive Technology Vendor Program Members [Διαθέσιμο στο http://www.microsoft.com/enable
/at/matvplist.aspx (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/01/05)]
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Καραϊβική, Ασία, Καναδά, Λατινική Αμερική, Ευρώπη και ΗΠΑ) όπου
απάντησε μόνο μια δημόσια βιβλιοθήκη του Καναδά και έτσι δεν
υλοποιήθηκε η έρευνα αυτή.
Σημειωτέο πως κάποια e‐mails επεστράφησαν και αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη
ακρίβειας ή ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων και ευρετηρίων από τα οποία αντλήθηκαν
τα στοιχεία. Οι απαντήσεις, τα σχόλια και οι απόψεις σε όλα τα παραπάνω ερωτηματολόγια
δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσωπική άποψη ή θέση του συγγραφέα αλλά των
συμμετεχόντων στην έρευνα. Επίσης, το ιδανικότερο θα ήταν τα ερωτηματολόγια που
αφορούσαν τις βιβλιοθήκες, να απευθύνονταν στο βιβλιοθηκονόμο που είναι επικεφαλής
για το τμήμα υπηρεσιών για τα ΑμεΑ. Ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό διότι ήταν
ελάχιστες οι βιβλιοθήκες που διέθεταν ειδικά άτομο για αυτό το σκοπό.
Επιπλέον τα ερωτηματολόγια εστάλησαν σε φορείς από όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να
υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές (ιστορικές, γεωγραφικές, οικονομικές, πολιτικές). Ωστόσο,
η ανάλυση των ερωτηματολογίων δεν εστίασε σε αυτές αλλά αντίθετα, εστίασε στον πιο
σημαντικό παράγοντα που είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.
Τα ποσοστά συμμετοχής στις έρευνες υπήρξαν χαμηλά παρά τα επανειλημμένα e‐mails και
αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους. Ο χώρος της αναπηρίας είναι ένας χώρος όπου
δύσκολα μπορεί κανείς να εκμαιεύσει στοιχεία και αυτό διότι πολλά πράγματα λειτουργούν
εν κρυπτώ. Πολλά ΑμεΑ δεν θέλουν να αποκαλύψουν την αναπηρία τους και έτσι
αποφεύγουν να συμμετάσχουν σε έρευνες τέτοιου είδους. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει
διάθεση συνεργασίας ή ενδιαφέρον συμμετοχής από την πλευρά των επίσημων φορέων
και ομοσπονδιών ΑμεΑ. Παραδείγματος χάρη, φορείς στην Ελλάδα δεν παρείχαν ποτέ
πληροφορίες που τους ζητήθηκαν π.χ. για το κόστος υποτιτλισμού των βίντεο για τους
Κωφούς ή πρόσληψης ενός διερμηνέα νοηματικής για παρουσιάσεις δραστηριοτήτων της
βιβλιοθήκης ενώ οι φορείς του εξωτερικού φάνηκαν τις περισσότερες φορές πιο πρόθυμοι
να απαντήσουν και μάλιστα άμεσα.
Επιπλέον, αρνούνται ή δυσκολεύονται να δώσουν στατιστικά και αρχεία, τα οποία
παραμένουν εμπιστευτικά και καλώς κρυμμένα. Παραδείγματος χάρη τα στατιστικά για τα
ΑμεΑ στα πανεπιστήμια είναι δύσκολο να βρεθούν και όταν εντοπίζονται, είναι ανακριβή25.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν ξαφνιάζει το γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες
βιβλιοθηκών για ΑμεΑ στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζουν αποτελέσματα από
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (συνήθως 6, 10 ή 15 βιβλιοθηκών ή φορέων).
Επίσης, μέσα από την εγγραφή του ερευνητή σε λίστες συζητήσεων, διαπιστώθηκε πως
γίνονται κινήσεις κάποιων φορέων ΑμεΑ για τη δημιουργία βιβλιοθηκών στις
εγκαταστάσεις τους, την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών ή παρουσιάσεις DAISY σε
τυφλούς, αλλά όλα αυτά μοιάζουν να γίνονται εν κρυπτώ.
Λόγω των παραπάνω δυσκολιών και προκειμένου να υπάρχει σφαιρική ενημέρωση, καθόλη
τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσης διατριβής, υπήρξε συμμετοχή του ερευνητή στο
φόρουμ του οργανισμού ΑΝΑΠΗΡΙΑ και στο ενημερωτικό newsletter του ίδιου οργανισμού.
Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2007 έγινε εγγραφή του ερευνητή στη λίστα συζήτησης για
άτομα με αναπηρία όρασης (orasi freelists.org) ώστε να καταγραφεί καλύτερα η οπτική των
25

Για παράδειγμα, αρκετοί χρήστες με προβλήματα όρασης στις βιβλιοθήκες του Northern Illinois University
(NIU) δεν εμφανίζονται σε καμία λίστα ΑμεΑ του πανεπιστημίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ποσοτική
έρευνα (Jones, 1991).
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ατόμων αυτών και να υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τα
βιβλία, τις βιβλιοθήκες και γενικότερα την πληροφόρησή τους. Στο πλαίσιο λειτουργίας
αυτής της λίστας (και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2008) έγινε η πρόταση από τον
ερευνητή της παρούσης εργασίας για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού newsletter ή
περιοδικού που να ασχολείται με θέματα προσβασιμότητας των ΑμεΑ, όσον αφορά το
χώρο της πληροφόρησης, ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και τα ερευνητικά
προγράμματα στο χώρο. Το περιοδικό αυτό θα ήταν υπό την εποπτεία κάποιου φορέα
ΑμεΑ, που θα ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο. Πράγματι, υπήρξε ενδιαφέρον από έναν
φορέα, αλλά στην πορεία διαπιστώθηκε πως λόγω συνδικαλιστικών συμφερόντων, μια
τέτοια ιδέα θα έβρισκε πολλά εμπόδια προς υλοποίηση. Μάλιστα στο παρελθόν είχε
ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, η οποία ναυάγησε
και οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια.
Ως προς τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, πολύτιμη πηγή πληροφοριών και εικόνων αυτών
των τεχνολογιών υπήρξε η ιστοθέση “Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα στο
Διαδίκτυο για Άτομα με Αναπηρίες26” και οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου “Πρόγραμμα
ΕΥΤΕΧΝΟΣ: υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για άτομα με
αναπηρίες”.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος των ΥΤ και των διαφόρων προϊόντων και
υπηρεσιών που αναφέρονται στο κείμενο έχει μετατραπεί και αποδοθεί σε ευρώ
προκειμένου να γίνονται περισσότερο αντιληπτά από ότι με το δολλάριο. Για την
μετατροπή αυτή, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του
δολλαρίου από τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι και σήμερα. Η μέση αυτή τιμή, με βάση τα
στατιστικά της Τράπεζας της Ολλανδίας (De Nederlandsche Bank (DNB)27 είναι 1€ = $1,1504.

26

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο για Άτομα με Αναπηρίες [Διαθέσιμο στο
http://e‐bility.gr/eutexnos/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/04/05)]
27
Exchange rates ‐ De Nederlandsche Bank (DNB) [Διαθέσιμο στο http://www..dnb.nl/index.cgi?lang=uk&
todo=Koersen (Ημερομηνία πρόσβασης: 16/11/08)]
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4. Πληροφοριακή Συμπεριφορά
των ΑμεΑ
Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η πληροφοριακή
συμπεριφορά των ΑμεΑ προκειμένου να
καταγραφούν οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες τους
αλλά και παράλληλα να βελτιωθεί η πρόσβαση
τους στην πληροφορία και η σχέση τους με τις
βιβλιοθήκες.
Στη βιβλιογραφία συναντώνται δυο τάσεις
έρευνας για την πληροφοριακή συμπεριφορά των
ΑμεΑ. Η πρώτη αντιμετωπίζει και μελετά τα ΑμεΑ
ως σύνολο, αδιακρίτως αναπηρίας ενώ η δεύτερη
εξειδικεύεται ανά κατηγορία ΑμεΑ. Και στις δυο
περιπτώσεις η μελέτη κατηγοριοποιείται γύρω
από
τέσσερις
άξονες:
α)
αναγνωστική
συμπεριφορά (σχέση των ΑμεΑ με το βιβλίο και
την ανάγνωση) β) σχέση των ΑμεΑ με τις
βιβλιοθήκες και το προσωπικό τους γ) υλικό για
τα ΑμεΑ δ) η σχέση τους με τις on‐line
τεχνολογίες.

 Μελέτη της Πληροφοριακής
Συμπεριφοράς των ΑμεΑ
ως Σύνολο
 Μελέτη της Πληροφοριακής
Συμπεριφοράς ανά
κατηγορία ΑμεΑ
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4. Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ

“Η

πληροφορία είναι δύναμη και μια υγιής δημοκρατία πρέπει να εγγυάται την
πρόσβαση στην πληροφορία ισότιμα για όλους τους πολίτες της” (Hawthorne,
1997). Ωστόσο η πρόσβαση στην πληροφορία (τόσο έντυπη όσο και ηλεκτρονική),
παρόλο που αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα, δεν είναι για όλες τις ομάδες ανθρώπων το ίδιο
εύκολη. Μια από τις πιο αδικημένες ομάδες είναι τα άτομα με αναπηρία, όπου η αναπηρία
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους, το υλικό που επιλέγουν και γενικότερα την
πληροφοριακή τους συμπεριφορά.
Η απώλεια μιας αίσθησης (είτε αυτή είναι η όραση είτε η αφή) ή μιας ικανότητας
(κινητικής, λεκτικής, κτλ) ασκεί σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο
εκτελεί διάφορες δραστηριότητες, διαβάζει, λαμβάνει τις πληροφορίες και γενικότερα
επικοινωνεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα ΑμεΑ στηρίζονται κυρίως στις υπόλοιπες αισθήσεις
τους, οι οποίες αποτελούν τα γνωστικά τους μέσα. Παραδείγματος χάρη, η αφή για τους
τυφλούς θεωρείται η βασική αίσθηση για τη συλλογή πληροφοριών διότι καθιστά δυνατή
την ανάγνωση κειμένων και γραφικών τυπωμένων σε κατάλληλη απτική μορφή. Τα άτομα
με αναπηρία όρασης ή με μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιούν μια άλλη αίσθηση (ακοή ή
αφή) για να διαβάσουν το έντυπο υλικό ή τα άτομα με κινητική αναπηρία βρίσκουν
εναλλακτικούς τρόπους να χειριστούν τη διάταξη του κειμένου.
Ο βαθμός στον οποίο κάθε άτομο είναι ανάπηρο καθορίζει τις υπηρεσίες τις οποίες
χρειάζεται και οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες που να το καθιστούν ικανό να παίρνει και
να διαλέγει αυτά τα στοιχεία τα οποία εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες ανάγκες του. Ωστόσο
σήμερα τα ΑμεΑ βρίσκονται σε έναν κόσμο πληροφοριακού απαρτχάιντ που συναντάται όχι
μόνο στις φυσικές “σφαίρες” αλλά και στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές.
Για να πάψει όμως η λειτουργική τους αναπηρία (functional disability) να συνεπάγεται και
την πληροφοριακή αναπηρία τους (information disability), στην ενότητα αυτή θα
μελετηθούν τα ΑμεΑ γενικά αλλά και ειδικότερα ανά κατηγορία μέσα από ορισμούς,
στατιστικά, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη σχέση τους με την ανάγνωση και τη γραφή ώστε να
μπορέσει να καταγραφεί και να μελετηθεί με ομαλό τρόπο η πληροφοριακή τους
συμπεριφορά. Όσα περισσότερα γνωρίζει κανείς για τους εργασιακούς τους ρόλους, τα
γενικά ενδιαφέροντα, το επίπεδο μόρφωσής τους, τους τρόπους επικοινωνίας τους, τόσο
πιθανότερο είναι να τους παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες που χρειάζονται.
Η μελέτη της πληροφοριακής συμπεριφοράς των χρηστών αυτών μπορεί να βοηθήσει να
κατανοήσει κανείς γιατί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δουλεύουν επιτυχώς και γιατί
κάποιοι άλλοι χρήστες φεύγουν συγχυσμένοι ή τρομοκρατημένοι από τη βιβλιοθήκη. Η
πληροφοριακή συμπεριφορά ναι μεν είναι ένα καθιερωμένο πεδίο, τείνει όμως να εικάζει
ικανότητες τις οποίες τα ΑμεΑ μπορεί να μην έχουν καν (Craven, 2004). Επίσης, πολλοί
σχεδιαστές Ιστού αγνοούν τις ανάγκες των χρηστών και, κατά συνέπεια, στο Διαδίκτυο, ο
τρόπος που έχουν οργανώσει το περιεχόμενο και την πλοήγησή του επηρεάζει κατά πολύ
την πληροφοριακή συμπεριφορά των ΑμεΑ.
Ο σκοπός μελέτης της συμπεριφοράς των ΑμεΑ είναι διπλός: αρχικά να καταγραφούν και
να τεκμηριωθούν οι αντιλήψεις και εμπειρίες τους και κατά δεύτερον να εξεταστεί πώς η
πρόσβαση και χρήση αυτών μπορεί να βελτιωθεί.
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Το να μελετήσει, να καταγράψει και να εκτιμήσει κανείς τις πληροφοριακές ανάγκες και
συμπεριφορά των ΑμεΑ, είναι μια διαδικασία δύσκολη, πολύπλοκη και χρονοβόρα λόγω
των διαφορετικών προσωπικών αναγκών τους. Η καταγραφή των διαθέσεων των χρηστών
είναι μια πολύπλοκη εργασία (ιδιαίτερα για τα ΑμεΑ που περνούν μέσα από πολλές και
μερικές φορές αντικρουόμενες μεταξύ τους διαθέσεις και ψυχολογικές καταστάσεις) με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και να ανατρέπονται πολλά πορίσματα. Είναι
αλήθεια ότι πολλά πράγματα, όπως προσωπικές συμπεριφορές, αξίες, συνήθειες των ΑμεΑ,
κτλ, δεν μπορούν να μετρηθούν με κάποια ακρίβεια. Ωστόσο η παρούσα έρευνα έχει
προσπαθήσει να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Επειδή όμως αυτοί οι πληθυσμοί
δεν παραμένουν στατικοί, τέτοιες έρευνες πρέπει να επαναλαμβάνονται περιοδικά, καθώς
είναι πολύ πιθανό οι απαιτήσεις αυτής της κοινότητας να αλλάζουν με την πάροδο του
χρόνου.
Προτού εξεταστεί η πληροφοριακή συμπεριφορά των χρηστών με αναπηρία, πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι εξής βασικοί παράγοντες που ισχύουν ανεξαρτήτως για όλες τις
κατηγορίες των ΑμεΑ:















Το δείγμα των ατόμων που θα εξεταστεί για την έρευνα. Αν εξεταστεί δηλαδή ένα
μικρό σχετικά δείγμα, τότε δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε απόλυτα
συμπεράσματα. Ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων δεν δίνει δυστυχώς τη
δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων για όλο τον πληθυσμό των ΑμεΑ.
Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως η συμμετοχή σε τέτοιου είδους έρευνες
προσελκύει συνήθως τα πιο κινητοποιημένα και ενεργητικά ΑμεΑ, κατά συνέπεια,
ίσως δεν αποτελούν τυπικά δείγματα της ομάδας στην οποία ανήκουν.
Ο τύπος και ο βαθμός της αναπηρίας (π.χ. διαφορετικοί βαθμοί μειωμένης
όρασης), ο οποίος επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου. Παραδείγματος χάρη,
έξι στους δέκα ανθρώπους με σοβαρή αναπηρία όρασης δεν βγαίνουν ποτέ έξω
μόνοι τους και έτσι, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να μεταβούν στη
βιβλιοθήκη.
Η ηλικία
Οι συνθήκες διαβίωσης (π.χ. αν κάποιος μένει μόνος του ή αν έχει οικογένεια), οι
οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αναζητά ή αποκτά την
πληροφορία. Για παράδειγμα, για έναν τυφλό είναι καθοριστικής σημασίας αν ζει
μόνος του ή όχι, διότι όσοι ζουν με κάποιον (συνήθως σύζυγο) λαμβάνουν μεγάλη
βοήθεια κατά την αναζήτηση και ανάκτηση της πληροφορίας.
Η οικονομική κατάσταση (αν είναι εργαζόμενοι, άνεργοι ή συνταξιούχοι) που
μπορεί να μην τους επιτρέπει να πληρώνουν πρόστιμα για καθυστερημένες
επιστροφές βιβλίων και έτσι να επιλέγουν να μην ξαναπάνε στη βιβλιοθήκη, κ.ά.
Η ηλικία εκμάθησης ανάγνωσης και η συχνότητα ανάγνωσης από την ηλικία
εμφάνισης της αναπηρίας
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκμάθηση ως σήμερα και ο χρόνος
που διήρκεσε η εκπαίδευση στην ανάγνωση
Το εκπαιδευτικό επίπεδο του αναγνώστη
Ο τύπος του υλικού το οποίο διαβάζει ο αναγνώστης (π.χ. braille)
Η αναγνωστική συμπεριφορά και συνήθεια του κάθε ατόμου διότι κάθε ένας έχει
διαφορετικές αναγνωστικές συνήθειες, στρατηγικές εύρεσης και ανάκτησης των
πληροφοριών που χρειάζεται για την καθημερινή διαβίωσή του

Στη βιβλιογραφία συναντώνται δυο τάσεις έρευνας για την πληροφοριακή συμπεριφορά
των ΑμεΑ. Η πρώτη αντιμετωπίζει και μελετά τα άτομα με αναπηρία ως σύνολο αδιακρίτως
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αναπηρίας ενώ η δεύτερη εξειδικεύεται μεμονωμένα σε ένα συγκεκριμένο τύπο αναπηρίας
π.χ. πληροφοριακή συμπεριφορά των δυσλεξικών.

Μελέτη της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς των ΑμεΑ ως Σύνολο
Οι διαθέσιμες πηγές για τις πληροφοριακές ανάγκες, τη συμπεριφορά και τα ενδιαφέροντα
των ΑμεΑ γενικά είναι πολύ λίγες. Παρόλο που υπάρχουν πολλές δηλώσεις στη
βιβλιογραφία που τονίζουν τη σημασία της πληροφορίας για τα ΑμεΑ, λίγα είναι γνωστά
για το ευρύ φάσμα των πληροφοριακών αναγκών της καθημερινής ζωής τους.
Τα ΑμεΑ χρειάζονται πρόσβαση σε σχολικά βιβλία, ερευνητικές αναφορές, online βάσεις
δεδομένων, ευρετήρια περιοδικών, πακέτα μαθημάτων, πληροφοριακό υλικό και οπτικο‐
ακουστικούς πόρους. Ολοένα αυξανόμενα ΑμεΑ έρχονται στη βιβλιοθήκη με προσδοκίες
μεγαλύτερες από το να περπατάνε και να πλοηγούνται απλά μέσα σε αυτή. Όπως όλοι οι
άλλοι χρήστες, θέλουν να μπορούν να διαβάζουν, να ερευνούν, να κρατούν σημειώσεις, να
στέλνουν e‐mail, να συμμετέχουν σε προγράμματα και να έχουν πρόσβαση σε
υποστηρικτικές τεχνολογίες. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο
προσπελαύνουν αυτές τις πληροφορίες. Κάποιοι το κάνουν μέσω των δημόσιων
βιβλιοθηκών, άλλοι με τη βοήθεια ενός αναγνώστη, κάποιοι προτιμούν το υλικό αυτό να
παραδίδεται στα σπίτια τους ή στα κέντρα υγείας που διαμένουν ενώ οι χρήστες με
υπολογιστές, τεχνολογικές δεξιότητες και ΥΤ προτιμούν τη διανομή των βιβλίων μέσω του
Διαδικτύου.
Η ανάγνωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο επικοινωνίας και ανεξαρτησίας και είναι
σημαντική όχι μόνο για μελέτη αλλά πάνω από όλα για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Η
γνώση των ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των ΑμεΑ είναι σημαντική, ιδιαίτερα αν θέλουμε
να τα ενθαρρύνουμε να διαβάζουν βιβλία και περιοδικά ή να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
για την πληροφόρησή τους. Εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση απέφερε πολύ λίγα
αποτελέσματα για τα ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα (recreational interests) των ΑμεΑ. Τα
ενδιαφέροντά τους ποικίλλουν μεταξύ τους, όπως ποικίλλουν και αυτά του υπόλοιπου
πληθυσμού. Η μοναδική διαφορά είναι ότι η αναπηρία μπορεί να περιορίζει την
ευχαρίστηση οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας. Κατά τα άλλα, οι ψυχαγωγικές
προτιμήσεις των ΑμεΑ δεν διαφέρουν από τις προτιμήσεις των αρτιμελών ανθρώπων
(Glausssier, 1996). Πιο συγκεκριμένα, οι προτιμήσεις φαίνεται να εξαρτώνται από την
ηλικία του ατόμου και όχι από την αναπηρία ή την πάθησή του.
Η πλειονότητα των ερευνών συγκλίνει ως προς τα πληροφοριακά ζητήματα τα οποία
απασχολούν τα ΑμεΑ. Το 1991 ύστερα από έρευνα στην Αυστραλία η Roth καταλήγει πως οι
πληροφοριακές ανάγκες των ΑμεΑ περιλαμβάνουν (χωρίς όμως να περιορίζονται μόνο σε
αυτά) τα εξής ζητήματα (ITNR, 2000):








Πληροφορίες για υπηρεσίες και εξυπηρέτηση
Φύση των συνθηκών αναπηρίας
Προσβασιμότητα περιβάλλοντος
Αστικά δικαιώματα
Οικονομική βοήθεια και συμβουλές
Έρευνα και στατιστικά
Μοντέλα διανομής υπηρεσιών (π.χ. στο σπίτι)
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Με τις διαπιστώσεις της Roth φαίνεται να συμφωνούν δυο χρόνια μετά και οι Tinker,
McCreadie και Salvage, ότι δηλαδή οι πληροφοριακές ανάγκες των ΑμεΑ αφορούν την
οικονομία, την υγεία, τη στέγαση, τη φροντίδα, τους τρόπους πληρωμής περίθαλψης και τις
υπηρεσίες που μπορούν να απολαμβάνουν από το σπίτι (Tinker et al., 1993).
Σε ένα δείγμα 85 ΑμεΑ, όπου διερευνήθηκαν τα ψυχαγωγικά τους ενδιαφέροντα η
τηλεόραση αποδείχτηκε η δημοφιλέστερη δραστηριότητα (42.4%) και η ανάγνωση τρίτη με
ποσοστό 29.4% (μετά το ποδόσφαιρο). Κάποιοι μάλιστα εξέφρασαν συγκεκριμένα
αναγνωστικά ενδιαφέροντα, όπως ιστορία, βιογραφίες, φιλοσοφία, ρομαντικά
μυθιστορήματα, βιβλία μαγειρικής, μουσική, κ.ά.
Το 1994 στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών
ρωτήθηκαν οι εντυπο‐ανάπηροι στην Ευρώπη τι περιμένουν από την επόμενη γενιά
ομιλούντων βιβλίων και εκείνοι απάντησαν πως θέλουν τα ίδια πράγματα, την ίδια στιγμή
με οποιονδήποτε άλλο, με την ίδια ευκολία και ωφέλεια. Θέλουν πολύ να διαβάζουν
δημοσιεύματα από όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από το πού παράγονται αυτά, κάτι που
αντιπροσωπεύει μια αυξημένη παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, την εργασία και την
ψυχαγωγία (King & Mann, 2004).
Στη συνέχεια και ο Moore φαίνεται να είναι υπέρμαχος της ιδέας ότι οι άνθρωποι με
αναπηρία έχουν την ίδια γκάμα πληροφοριακών αναγκών με την υπόλοιπη κοινωνία
(Moore, 2000). Χρειάζονται πληροφορίες για να συμμετέχουν πλήρως σε αυτή και
ενημέρωση για τα δικαιώματα και προνόμιά τους. Ωστόσο, έχουν και επιπρόσθετες
πληροφοριακές ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία τους. Σε μερικές περιπτώσεις,
η περιορισμένη κίνηση ή αισθητηριακή αναπηρία αποθαρρύνει τα ΑμεΑ να χρησιμοποιούν
τις γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, με αποτέλεσμα να απαιτούν ειδική μέριμνα, ακόμη
και αν η πληροφορία που ζητούν μπορεί να μην διαφέρει από αυτή που ζητούν οι
σωματικά ακέραιοι.
Μια άλλη κατηγοριοποίηση των αναγκών των ΑμεΑ που συναντάται στη διεθνή
βιβλιογραφία είναι σε θεματικές (subject needs) και φυσικές (physical). Οι θεματικές
ανάγκες περιλαμβάνουν τις ιατρικές, νομικές πληροφορίες και υλικό για όλα τα θέματα που
αφορούν τα ΑμεΑ και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι φυσικές ανάγκες αφορούν
οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται για να πλοηγηθούν στο φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης
λόγω της αναπηρίας τους28. Επειδή τα ΑμεΑ ζητούν συχνά ιατρικές (για φάρμακα,
θεραπείες, συμπτώματα, πρόοδο ασθενειών, κ.ά.) καθώς και νομικές πληροφορίες, η
εγκυρότητα και ακρίβεια αυτών των πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντική. Δυστυχώς
όμως πολλές βιβλιοθήκες δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να αγοράζουν τις
τελευταίες εκδόσεις αυτών των ιατρικών βιβλίων για τη συλλογή τους. Γι’ αυτό δεν είναι
λίγες οι φορές που ΑμεΑ και γονείς έχουν επανειλημμένα κριτικάρει τις βιβλιοθήκες πως
“δεν έχουν καλές, ενημερωμένες πληροφορίες για πολλά θέματα” (Wright & Davie, 1991).
Μια εναλλακτική λύση είναι να αναζητούν τα ΑμεΑ τις πληροφορίες αυτές στον Ιστό αλλά
και εκεί η αξιοπιστία τους είναι αμφισβητήσιμη.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των ΑμεΑ είναι
σε (Heery, 1996):

28

Anon., The challenges and possibilities of services to patrons with disabilities in the library, [online].
[Διαθέσιμο στο http:library3.csudh.edu/tboostrom/ServicesDis.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/05/06)]
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Ανάγκες άνεσης και ασφάλειας (Comfort/safety needs) π.χ. ετικέτες braille στις
συσκευές
Τεχνολογικές ανάγκες όσον αφορά τη βιβλιοθήκη (Technological library needs): π.χ.
ο OPAC να παρέχει τη δυνατότητα μεγαλογράμματης εκτύπωσης ή τα cd‐roms να
παρέχουν επαύξηση ήχου
Γρήγορες, πληροφοριακές ανάγκες (Quick reference needs): π.χ. βοήθεια στην
εύρεση και μεταφορά βιβλίων, στη φωτοτύπηση άρθρων, κ.ά.

Για τα ΑμεΑ, η πληροφορία μπορεί να αποτελέσει αναγκαιότητα για την επιβίωσή τους.
Χρειάζονται πληροφόρηση για να αντιμετωπίσουν την αναπηρία τους και να ζήσουν με
αυτή. Οι ΦμεΑ χρειάζονται τα βιβλία, όπως η πένα το μελάνι. “Η πένα και το μελάνι”
γίνονται όμως μια φτωχή μεταφορά για τα ΑμεΑ όταν αυτά που οι περισσότεροι
λαμβάνουν ως δεδομένα, μπορεί να είναι απροσπέλαστα για κάποιους άλλους (McAulay,
2005). Η πληροφόρηση μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή και την καριέρα τους,
διαδικασία τρομερά δύσκολη αν δεν ξέρουν πού να εντοπίσουν αυτή την πληροφορία. Ή
ακόμη και αν ξέρουν, σύμφωνα με έρευνα του εθνικού οργανισμού αναπηρίας SCOPE29 το
1994, το 45% των ΑμεΑ βρίσκει δύσκολη την πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζεται
λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην εργασία, το σπίτι και τα οικονομικά (Lamb &
Layzell, 1994).
Γι’ αυτό τα ΑμεΑ δεν πρέπει να απομονώνονται, αντίθετα χρειάζονται πρόσβαση στην
πληροφορία όπως όλοι οι ικανοί σωματικά χρήστες. Οι πληροφοριακές ανάγκες τους δεν
διαφέρουν κατά πολύ από αυτές των υπολοίπων ούτε η δίψα τους για πληροφορία, το
πάθος τους για διάβασμα και η αγάπη τους για λογοτεχνία. Η εμπειρία μάλιστα δείχνει ότι
κάποιοι από αυτούς αναζητούν την πληροφορία με ζήλο και αποφασιστικότητα. Όπως όλοι,
τα ΑμεΑ θέλουν να διάγουν ουσιαστικές ζωές και να ψάχνουν για πράγματα που θα
κρατούν το μυαλό και το πνεύμα τους ζωντανό, θέτοντας το διάβασμα ψηλά στη λίστα των
προτεραιοτήτων τους. Αυτό που μπορεί να διαφέρει είναι τα μέσα με τα οποία λαμβάνουν
και μεταδίδουν την πληροφορία.
Ως προς τις πηγές πληροφόρησης των ΑμεΑ, σύμφωνα με έρευνα, μόνο το 17% των
συμμετεχόντων με αναπηρία χρησιμοποιεί τις δημόσιες βιβλιοθήκες, το 45% τους φίλους,
το 38% τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, το 37% τις κοινωνικές υπηρεσίες και τέλος, το
36% τους θεραπευτές‐επαγγελματίες. Αυτά τα πορίσματα συμφωνούν και με μελέτες της
ευρύτερης κοινότητας χρηστών, όπου οι διαπροσωπικές πηγές αναδεικνύονται πολύ
δυνατές έναντι άλλων μέσων (Chen & Hernon, 1982; Warner et al., 1973). Συγκεκριμένα τα
οικογενειακά μέλη ιεραρχήθηκαν ως η δημοφιλέστερη πηγή στην καθημερινή ζωή 202
συμμετεχόντων. Ίδια πορίσματα έφεραν στο φως και Βρετανικές μελέτες (Tinker et al.,
1993), ότι δηλαδή τα οικογενειακά μέλη και οι φίλοι (τα άτυπα δηλαδή διαπροσωπικά
δίκτυα) βρίσκονται στην κορυφή ή σχεδόν στην κορυφή των σημαντικότερων πηγών
πληροφόρησης των ΑμεΑ. Διαπιστώνεται ότι ανεξαρτήτως ηλικίας, οι διαπροσωπικές πηγές
προπορεύονται των μέσων μαζικής ενημέρωσης (συγκεκριμένα της εφημερίδας, της
τηλεόρασης και του ραδιοφώνου), με τα ινστιτούτα και τις βιβλιοθήκες να
χρησιμοποιούνται λιγότερο. Ωστόσο, αυτό αναμένεται να αλλάξει διότι τα τελευταία χρόνια
η ψηφιακή τεχνολογία έχει μειώσει σημαντικά την εξάρτηση των ΑμεΑ από τα βοηθητικά
πρόσωπα, φέρνοντας τη μεγάλη επανάσταση. Παραδείγματος χάρη, σήμερα ο εκ γενετής
τυφλός από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να μάθει τέλεια τον χειρισμό του Η/Υ και σε
συνδυασμό με τη γραφή των τυφλών και κασέτες, μπορεί να κάνει σχεδόν όλες τις εργασίες
που μπορεί και ένας βλέπων, χωρίς τη μεσολάβηση άλλων.
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Στη συνέχεια, η έρευνα για τις διατάξεις τις οποίες προτιμούν τα ΑμεΑ μπορεί να βοηθήσει
πολύ τις βιβλιοθήκες στις αποφάσεις αγοράς υλικού και εξοπλισμού. Τα ΑμεΑ προτιμούν
διαφορετικούς τύπους πληροφορίας ανάλογα με την πληροφορία. Δηλαδή όταν διαβάζουν
μυθιστορήματα, εφημερίδες και περιοδικά, η πλειονότητα προτιμά τον ήχο ως διάταξη ενώ
για πληροφορίες σε φυλλάδια, προτιμά τους μεγεθυντές ή αναγνώστες‐αφηγητές. Άλλοι
διαβάζουν διά της αφής και κάποιοι τα καταφέρνουν με τη μεγαλογράμματη γραφή. Είναι
συνηθισμένο τα ΑμεΑ να χρησιμοποιούν περισσότερες της μιας διάταξης, ανάλογα με το
πόσο επείγουσα και σημαντική είναι η πληροφοριακή τους ανάγκη. Παραδείγματος χάρη,
χρησιμοποιούν το braille όταν έχουν να κάνουν με πολύπλοκο κείμενο και τον ήχο για
ψυχαγωγικό διάβασμα. Τα έντυπα περιοδικά, επειδή οι σελίδες τους συχνά τυπώνονται σε
πολλά χρώματα, σε γυαλιστερό χαρτί και το κείμενο είναι μερικές φορές υπέρθετο πάνω
από εικόνες, δυσκολεύονται να τα διαβάσουν ακόμη και με ένα καλό μεγεθυντή. Οι
εφημερίδες επίσης τους δυσκολεύουν επειδή οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούν είναι
σχετικά μικρές (Davies et al., 2001). Ένα άλλο πρόβλημα της διάταξης είναι το βάρος
πολλών πληροφοριακών βιβλίων, π.χ. πολλά ευρετήρια, βιβλιογραφίες ή κατάλογοι είναι
διαθέσιμα μόνο σε βαρείς τόμους με αποτέλεσμα πολλά ΑμεΑ να μην μπορούν να τα
χρησιμοποιήσουν. Αυτό βέβαια επιλύεται ολοένα και περισσότερο μιας και σήμερα τα
περισσότερα είναι διαθέσιμα σε cd‐rom ή on‐line.
Πολλοί ΦμεΑ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, είναι λογικό να αποφεύγουν τα
δύσκολα “μονοπάτια” πληροφορίας (π.χ. θα προτιμήσουν το έντυπο υλικό και όχι τη
μικροφόρμα). Επίσης, οι επιλογές των ΑμεΑ σε υλικό εναλλακτικής μορφής είναι
περιορισμένες διότι το υλικό αυτό είναι πολύ ακριβό και χρονοβόρο στην παραγωγή, π.χ.
ένα δημοφιλές ηχοβιβλίο μπορεί να κοστίσει και 3.500€ για την αφήγησή του. Σύμφωνα με
μελέτες, η πρόσθεση ενός τίτλου εναλλακτικής μορφής σε μια συλλογή μπορεί να πάρει
μέχρι και 2 χρόνια από την στιγμή παραγγελίας του βιβλίου μέχρι να τοποθετηθεί στο ράφι
έτοιμο για δανεισμό. Εν συγκρίσει με μια έντυπη βιβλιοθήκη που μπορεί να βάλει στο ράφι
της ένα βιβλίο έτοιμο για δανεισμό με λιγότερα από 40€ ανά αντίτυπο, μέσα σε 6 μήνες
από τη δημοσίευσή του, αυτό το υψηλό κόστος και οι μακρόχρονες καθυστερήσεις
περιορίζουν τις επιλογές ανάγνωσης των ΑμεΑ για διάβασμα ή μάθηση.
Ένας άλλος λόγος που οι περισσότερες συλλογές βιβλιοθηκών δεν περιέχουν υλικό
εναλλακτικής μορφής είναι επειδή τα περισσότερα δημοσιεύματα για ΑμεΑ δημοσιεύονται
από μικρά ιδιωτικά τυπογραφεία ή από μη κερδοσκοπικές εταιρείες που δεν έχουν την
κατάλληλη χρηματοδότηση ή πείρα να τα προωθήσουν. Το υλικό εναλλακτικής μορφής
συνήθως είναι διαθέσιμο μόνο μέσω τέτοιων συστημάτων παραγωγής και σπάνια το
βρίσκει κανείς στις παραδοσιακές συλλογές των βιβλιοθηκών (Klauber, 1998).
Η έλλειψη υλικού εναλλακτικής μορφής και το γεγονός ότι στην πλειονότητα το υλικό των
βιβλιοθηκών είναι οπτικό, δικαιολογούν τους φόβους πολλών ανθρώπων μήπως οι
ψηφιακές βιβλιοθήκες οδηγήσουν στη δημιουργία μιας “ηλεκτρονικής ελίτ”, στην οποία
δεν θα έχουν λόγο τα ΑμεΑ. Όταν επινοήθηκε η γραφή, δημιουργήθηκε και τότε μια πρώτη
ελίτ, η οποία αποφεύχθηκε διδάσκοντας τους ανθρώπους να διαβάζουν. Παρόμοιος τρόπος
για να αποφευχθεί και η σημερινή ηλεκτρονική ελίτ είναι να διδαχθούν τα ΑμεΑ να
χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες.
Ως προς τη σχέση των ΑμεΑ με τις βιβλιοθήκες, παρόλο που οι υπηρεσίες πληροφόρησης
για τα ΑμεΑ βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια, τα χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης που
έχουν βιώσει στο παρελθόν, τα κάνουν να νιώθουν φοβισμένα κατά τις πρώτες τους
επισκέψεις στη βιβλιοθήκη. Αν μπουν σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, φοβούνται ότι θα χαθούν,
γι΄ αυτό και βρίσκουν τις μικρότερες ευκολότερες στην πλοήγηση. Επίσης, άπαξ και
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συνηθίσουν σε μια βιβλιοθήκη, τους παίρνει χρόνο μετά να συνηθίσουν σε μια άλλη, πολύ
μεγαλύτερη30. Πολλά είναι εκείνα τα ΑμεΑ που σταματούν να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη
για να μην μπαίνουν στη δύσκολη θέση να παραδέχονται ότι δεν τα καταφέρνουν με το
ψάξιμο στα ράφια. Πολλοί αδύναμοι αναγνώστες νιώθουν ανασφάλεια μέσα στη δημόσια
βιβλιοθήκη και χρειάζεται να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια, με αποτέλεσμα πολλοί
να παύουν να τις επισκέπτονται. Ακόμη και σε μια χώρα όπως η Σουηδία, που είναι γνωστή
για το εξαίρετο σύστημα βιβλιοθηκών, τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες συναντούν
πολλές απογοητεύσεις στο χώρο της δημόσιας βιβλιοθήκης (Nielsen, 1997). Όσα πάλι έχουν
εξοικειωθεί με τη διάταξη του χώρου, προτιμούν να πηγαίνουν κατευθείαν στα ράφια να
ψάξουν αφού έχουν μάθει πιθανότατα πού θα βρουν αυτό που αναζητούν.
Παρόλο που οι προηγμένες τεχνολογίες της πληροφορίας αναμένεται να βοηθήσουν ριζικά
τα ΑμεΑ στην ανάκτηση της πληροφορίας, η βιβλιοθήκη εξακολουθεί να είναι το χειρότερο
μέρος το οποίο μπορούν να επισκεφτούν οι εντυπο‐ανάπηροι διότι δεν υπάρχει άλλο μέρος
στη ζωή τους που να τονίζει σε τέτοιο βαθμό και τόσο συχνά την αναπηρία τους. Η φυσική
πρόσβαση στις βιβλιοθήκες είναι μόνο ένα από τα πολλά ζητήματα και εμπόδια
προσπέλασης και χρήσης τους καθώς υπάρχουν και πολλά άλλα.
Μεταβαίνοντας στο εσωτερικό και στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, τα ΑμεΑ επίσης
χρειάζονται βοήθεια. Παρόλο που τα περισσότερα αντιμετωπίζουν θετικά την πρόσβαση
στο Διαδίκτυο μέσα στη βιβλιοθήκη, πολλά δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν μια
καθιερωμένη διεπαφή υπολογιστή, με ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι και μια οθόνη. Για
άλλους, οι πολυμεσικές καινοτομίες φαντάζουν ως ανυπέρβλητα εμπόδια. Αγνοούν ότι οι
όροι μπορούν να περικοπούν σε μια αναζήτηση και έτσι δυσκολεύονται στο σχηματισμό
των λέξεων όταν πρέπει να εισάγουν hard‐to‐spell λέξεις και ονόματα. Άλλοι δεν
καταφέρνουν να επιστρέψουν εμπρόθεσμα τα βιβλία που έχουν δανειστεί και καταλήγουν
με πρόστιμα. Για όλους αυτούς τους λόγους, εκτιμούν ιδιαιτέρως την βοήθεια του
προσωπικού. Πατώματα γεμάτα βιβλία χωρίς ορατό προσωπικό φαίνονται απρόσωπα
ακόμη και σε άτομα που οι βιβλιοθήκες είναι το φυσικό τους περιβάλλον!!! Τα ΑμεΑ ναι
μεν εκτιμούν τη συμβολή της τεχνολογικής προόδου αλλά πάνω από όλα εκτιμούν ένα
προσιτό περιβάλλον με φιλικό πρόσωπο διότι η προσωπική επαφή είναι η καλύτερη
μέθοδος προσέγγισης.
Επίσης, λόγω του τρόπου που η κοινωνία έχει αντιμετωπίσει τα ΑμεΑ, πολλοί χρήστες είναι
επιφυλακτικοί με τους δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσιες βιβλιοθήκες) και συχνά
καχύποπτοι για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Μπορεί να θεωρήσουν οποιαδήποτε δημόσια
υπηρεσία απειλητική, εκτός και αν σε αυτή υπάρχει κάποιος που εμπιστεύονται. Οι
περισσότεροι δεν ξέρουν τι μπορεί να κάνει η βιβλιοθήκη για αυτούς και δεν θα
ενδιαφερθούν να μάθουν, γι’ αυτό είναι καθήκον της βιβλιοθήκης να τους ενημερώσει.
Αναλυτικότερα, μερικοί αναγνώστες δεν γνωρίζουν ότι το υλικό μπορεί να ανανεωθεί από
το τηλέφωνο και έτσι είτε κρατάνε τα βιβλία παραπάνω και μετά πληρώνουν πρόστιμα είτε
δανείζονται βιβλία πολύ σπάνια επειδή φοβούνται τα πρόστιμα για ληξιπρόθεσμα βιβλία.
Λόγω των προαναφερομένων εμποδίων, τα ΑμεΑ καταφεύγουν στις ειδικές βιβλιοθήκες,
που είναι κυρίως φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι τυφλοί καταφεύγουν “στη βιβλιοθήκη για
τυφλούς” και οι Κωφοί στη βιβλιοθήκη του σχολείου Κωφών. Το πρόβλημα όμως
μεγαλώνει για τις ομάδες εκείνες (π.χ. αυτιστικοί) για τις οποίες δεν υπάρχουν ειδικές
βιβλιοθήκες.
30

Η Elisabeth, φοιτήτρια με αναπηρία όρασης και εγκεφαλική παράλυση και ο Robert, με δυσλεξία, δείλιαζαν
κατά τις πρώτες επισκέψεις τους στη βιβλιοθήκη. “Θυμάμαι πως όταν ήρθα να δω τη βιβλιοθήκη την πρώτη
μέρα επίσκεψης, ένιωσα αγωνία επειδή ήταν τεράστια και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ εύκολο να χαθώ”,
θυμάται η Elisabeth (McAulay, 2005).
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Από την πλευρά του, ο βιβλιοθηκονόμος δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει τους χρήστες με
αναπηρία, όταν αυτοί δεν αποκαλύπτουν την αναπηρία τους. Πολλοί φοιτητές
παρουσιάζουν ήπιες αναπηρίες, τις οποίες προτιμούν να αντιμετωπίσουν παρά να
αποκαλύψουν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο. Δεν
θέλουν να τραβούν την προσοχή λόγω της αναπηρίας τους ούτε να εμφανίζονται
“διαφορετικοί” ή “χαζοί”. Επιπλέον, μερικές φορές αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες βιβλιοθηκών λόγω άσχημων προηγούμενων εμπειριών ή επειδή πιστεύουν ότι
δεν θα είναι προσβάσιμες. Σημασία έχει τα ΑμεΑ όταν χρησιμοποιούν τους πόρους και τις
υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, είτε on‐site είτε απομακρυσμένα, να μην νιώθουν
απομονωμένα, ευάλωτα ή διαφορετικά. Αυτό κάποιες φορές η βιβλιοθήκη το επιτυγχάνει
γι’ αυτό και ένας από τους λόγους που μερικά ΑμεΑ χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη ως
πρωταρχική πηγή πληροφορίας είναι επειδή τη θεωρούν ουδέτερο μέρος όπου τα βιβλία
δεν κρίνουν, δεν αγνοούν ή δεν περιθωριοποιούν.
Μέσα από τη βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς γρήγορα την ανεπάρκεια έρευνας και
τεκμηρίωσης για το πώς οι αποκλεισμένοι, μη χρήστες (non users) αντιλαμβάνονται τις
υπηρεσίες βιβλιοθήκης. Αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη της έρευνας per se, αντίθετα
υπάρχουν πολλές διπλωματικές, εργασίες και έρευνες αγοράς, οι οποίες μελετούν τις
“πληροφοριακές και αναγνωστικές ανάγκες των χρηστών...”. Πλην λίγων όμως εξαιρέσεων,
οι περισσότερες από αυτές αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των χρηστών στο πλαίσιο της
απαίτησης για ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες βιβλιοθηκών και εστιάζουν στα επίπεδα
ικανοποίησης και καθόλου παραπέρα (Muddiman et al., 2000).
Αυτό συμβαίνει διότι είναι πολύ δύσκολο να πείσει κανείς τα ΑμεΑ να αντιληφθούν τις
ανάγκες τους ως οτιδήποτε άλλο πέρα από τις τυπικές και ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, π.χ.
τον κλασικό δανεισμό βιβλίων. Αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο διότι οι χρήστες αυτοί
διατυπώνουν με μεγάλη δυσκολία τις ανάγκες και επιθυμίες τους. Παραδείγματος χάρη,
όταν ένα τυφλό άτομο δεν γνωρίζει καν τα βασικά δικαιώματά του μέσα σε μια βιβλιοθήκη
ή ντρέπεται να πει τη γνώμη του, είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδιορίσει τις ανάγκες του ή
να προσδοκά κάτι περισσότερο από τις υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφόρησης.
Ωστόσο, οι αποκλεισμένες ομάδες και κοινότητες θέλουν και χρειάζονται νέες υπηρεσίες,
ακόμη και αν αντιλαμβάνονται αμυδρώς πώς αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι. Και
δυστυχώς η έρευνα αρκείται στα παραπάνω, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι ένα
υποδειγματικό μοντέλο έρευνας, το οποίο θα ανακαλύπτει τον “πραγματικό κόσμο” αυτών
των κοινωνικών ομάδων (π.χ. τα ΑμεΑ). Αν αυτό το μοντέλο έρευνας μάλιστα
χρηματοδοτηθεί και υποστηριχθεί ικανοποιητικά, τότε θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στην
ανάπτυξη νέων μοντέλων υπηρεσιών πληροφόρησης και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στον εντοπισμό των πληροφοριακών και αναγνωστικών αναγκών των ΑμεΑ.
Μεταβαίνοντας στις on‐line τεχνολογίες και τη σχέση των ΑμεΑ με αυτές, διαπιστώνεται
πως η πρόσβαση είναι το ζήτημα κλειδί για κάθε χρήστη. Για τους χρήστες με εντυπο‐
αναπηρίες, η σχεδίαση στον online κόσμο μετράει τόσο όσο και στον φυσικό. Για
παράδειγμα, η έλλειψη των alternative text tags όπου υπάρχουν εικόνες, αποτελεί εμπόδιο
για τους χρήστες αναγνωστών οθόνης όπως αποτελεί η έλλειψη ραμπών για τους
ανθρώπους σε αναπηρικά αμαξίδια.
Ένας μαθητής με σοβαρή κινητική αναπηρία μπορεί να προσπελάσει τις πληροφορίες με τη
βοήθεια συμφοιτητών του μέσω του Διαδικτύου. Ένα ηλικιωμένο άτομο με αναπηρία, που
χρειάζεται αναγνώστη οθόνης για να βρει πληροφορίες για έναν εξοπλισμό υποστηρικτικής
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τεχνολογίας θα μπορούσε να επικοινωνήσει με την ABLEDATA31, εταιρεία η οποία θα κάνει
την αναζήτηση και θα του στείλει τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσα σε λίγες ημέρες. Η
διαδικασία όμως αυτή θα ήταν πολύ πιο διαφορετική, αποτελεσματική και ενδυναμωτική
εάν οι παραπάνω χρήστες μπορούσαν να λάβουν αυτές τις πληροφορίες μόνοι τους,
βασισμένοι στις δικές τους ικανότητες. Στο ερώτημα αν το Διαδίκτυο ανταποκρίνεται στις
πληροφοριακές ανάγκες των περισσοτέρων ειδικών πληθυσμών, η απάντηση είναι “όχι
ακόμη, τουλάχιστον όχι ολοκληρωτικά”. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Judy Brewer από
το WAI (Web Accessibility Initiative) “ο Παγκόσμιος Ιστός μπορεί να θέσει φραγμούς σε
άτομα με διάφορα είδη αναπηρίας” (Brewer, 2005). Μάλιστα η πλειονότητα των ΑμεΑ δεν
είναι ενήμερη για το Διαδίκτυο. Υπάρχουν μελέτες σε κράτη όπως Σουηδία, Πορτογαλία,
κ.ά. που επισημαίνουν την επίμονη παρουσία ενός “χάσματος αναπηρίας”, όπου η
διείσδυση του υπολογιστή και του Διαδικτύου είναι κατά πολύ χαμηλότερη μεταξύ των
ΑμεΑ, όπως είναι και η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης.
Στη βιβλιογραφία υπάρχει αξιοσημείωτη συζήτηση για τα οφέλη και τη δυναμική του
Διαδικτύου και των λοιπών on‐line υπηρεσιών για τα ΑμεΑ. Το Διαδίκτυο φαίνεται πως
προσφέρει μια μερική, τουλάχιστον, λύση σε πολλά εμπόδια και εμφανίζεται ως ο μεγάλος
ισοζυγιστής για τα ΑμεΑ. “Το Διαδίκτυο έχει τη δύναμη να αλλάζει τις ζωές των ΑμεΑ” ενώ
οι μικροϋπολογιστές έχουν ανακηρυχθεί ως οι νέοι σωτήρες για τα ΑμεΑ, βοηθώντας τα να
κάνουν ότι δεν μπορούσαν προηγουμένως (Harris, 2003). Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα
σχολείο ίσης μεταχείρισης, ένα σχολείο όπου μπορούν να διδάσκονται τα ΑμεΑ άνευ
εμποδίων και που έχει βελτιώσει ριζικά τη δυνατότητα πρόσβασης, επιφέροντάς τους
ελευθερία επιλογών και ανεξαρτησία.
Η θετική επίδραση του Διαδικτύου στις ζωές των ΑμεΑ είναι εμφανής καθώς τα βοηθά να
ελέγχουν την καριέρα τους, την εκπαίδευσή τους, κ.ά. Ο Ιστός έχει βοηθήσει τους ενήλικες
με αναπηρία να είναι καλύτερα ενημερωμένοι, να διατηρούν επαφή με τον υπόλοιπο
κόσμο και να επικοινωνούν με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. Για τα
ΑμεΑ, οι υπολογιστές, η ανάπτυξη του Διαδικτύου, η προτυποποίηση μορφών (SGML, XML,
HTML) και η ανακάλυψη εναλλακτικών τεχνολογιών πρόσβασης (πινακίδες braille, συνθέτες
φωνής, κ.ά.) τους παρέχουν μια άνευ προηγουμένου ελευθερία και ανεξαρτησία.
Παρόλο όμως που στην ακαδημαϊκή και όχι μόνο βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλές
αναφορές για τη θετική επίδραση του Διαδικτύου και των on‐line υπηρεσιών (π.χ. Johnson
& Moxon, 1998; Newell, 1994; Astbrink, 1996; Chartres, 1998), σπάνια ακούει κανείς σε
συζητήσεις της καθημερινής ζωής τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ κατά την
προσπέλαση του Διαδικτύου χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό.
Αναλυτικότερα, παρόλο που αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τη χρήση του Διαδικτύου, δεν
εξετάζουν συστηματικά τους τρόπους με τους οποίους τα ΑμεΑ χρησιμοποιούν τις online
υπηρεσίες. Πολύ λίγα είναι γνωστά, πέρα από τις βασικές εικασίες, για τον τρόπο και την
έκταση στην οποία οι online υπηρεσίες (το e‐mail, τα listservs, τα δωμάτια συζητήσεων, οι
ομάδες υποστήριξης, κ.ά.) συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των ΑμεΑ, όπως:
 Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες του Διαδικτύου από τα ΑμεΑ
 Οι κύριοι λόγοι που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
 Ο ρόλος των online υπηρεσιών στο να απαλύνουν τα αισθήματα απομόνωσης των
χρηστών αυτών
Η έρευνα για τις on‐line στρατηγικές αναζήτησης των ΑμεΑ είναι ένα σχετικά νέο πεδίο, με
αποτέλεσμα να μην έχει γίνει πολλή δουλειά. Η μέχρι τώρα όμως έρευνα έχει δείξει πως οι
31

ABLEDATA [Διαθέσιμο στο http://www.abledata.com (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/05/06)]

54

Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ
γνωστικές διαδικασίες μεταξύ των ΑμεΑ διαφέρουν τόσο όσο μεταξύ εκείνων που μιλούν
διαφορετικές γλώσσες, και αυτό περιπλέκει ιδιαίτερα την κατάσταση (Deines‐Jones, 1995).
Υπάρχουν σίγουρα κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, οι οποίες όμως
επιδέχονται περισσότερης έρευνας. Τα ΑμεΑ στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι. Ψάχνουν στο Διαδίκτυο για θέματα που τους
ενδιαφέρουν, χρησιμοποιούν τα newsgroups, στέλνουν e‐mail, κάνουν αγορές και
ερευνούν θέματα για τα οποία χρειάζονται περαιτέρω πληροφόρηση (Burks et al.). Σχεδόν
οι μισοί (48%) διατείνονται πως το Διαδίκτυο έχει αξιοσημείωτα βελτιώσει την ποιότητα
ζωής τους. Τα νεότερα ΑμεΑ τείνουν να το χρησιμοποιούν πιο συχνά από ότι οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία αλλά ακόμη και οι πιο ηλικιωμένοι επισημαίνουν ότι έχει αλλάξει τη
ζωή τους. Για τα ΑμεΑ, η ανωνυμία της επικοινωνίας μέσω του υπολογιστή τους επιτρέπει
να επικοινωνούν με άλλους, χωρίς τις προκαταλήψεις του κοινωνικού περίγυρου.
Σε έρευνα που διεξήχθη το 2000 με συμμετέχοντες 535 ενήλικες με αναπηρίες και 614
ενήλικες χωρίς αναπηρίες, ηλικίας 18 και άνω,32 εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: Κατά
μέσο όρο, σε μια τυπική εβδομάδα, τα ΑμεΑ αφιερώνουν 30 περίπου ώρες on‐line (34 ώρες
τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και 26 ώρες τα άτομα με ελαφριές ή μέτριες αναπηρίες).
Ωστόσο, τα άτομα χωρίς αναπηρία ξοδεύουν λιγότερο χρόνο online, δηλαδή 18 ώρες κατά
μέσο όρο ανά βδομάδα. Επίσης, το 56% των ΑμεΑ ξοδεύει περισσότερες από 8 ώρες την
εβδομάδα για γράψιμο, αποστολή ή παραλαβή e‐mail, εν συγκρίσει με το 36% των ατόμων
χωρίς αναπηρία.
Η παραπάνω όμως έρευνα έρχεται σε σύγκρουση με μελέτες οι οποίες παρουσιάζουν “τη
χρήση του υπολογιστή και της πρόσβασης του Διαδικτύου για τα ΑμεΑ να είναι η μισή από
αυτή των σωματικά ακέραιων ανθρώπων” (Access Board, 2002). Η αντίφαση αυτή μεταξύ
των ερευνών εξηγείται διότι κάθε έρευνα μελετά διαφορετικά τη χρήση των Η/Υ και του
Διαδικτύου και λαμβάνει υπόψη και αποδίδει τα ποσοστά χρήσης τους σε διαφορετικούς
παράγοντες. Αναλυτικότερα, η παραπάνω έρευνα παρουσιάζει τα ΑμεΑ σε πλεονεκτική
θέση από την άποψη ότι τα ΑμεΑ διαθέτουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο on‐line από
ότι οι αρτιμελείς καθώς ελάχιστα εξ αυτών εργάζονται με αποτέλεσμα να τον αφιερώνουν
στη χρήση του Η/Υ, του Διαδικτύου, κ.ο.κ. Αντίθετα, υπάρχουν και οι έρευνες εκείνες οι
οποίες παρουσιάζουν τη μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται τα ΑμεΑ ως προς τις on‐
line τεχνολογίες και οι οποίες τις αιτιολογούν λόγω της οικονομικής ένδειας στην οποία
βρίσκονται τα ΑμεΑ, της έλλειψης εξοικείωσης τους με τις τεχνολογίες, κ.ο.κ.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, μόνο το 21.6% των ΑμεΑ έχει
πρόσβαση στο Διαδίκτυο έναντι του 42.1% των αρτιμελών. Ο αριθμός των ΑμεΑ που δεν
έχουν χρησιμοποιήσει Η/Υ ποτέ είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν των αρτιμελών
(60% έναντι 25%). Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην
Ευρώπη καθώς η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει εντοπίσει “χάσμα αναπηρίας”
στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι
οι βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν σήμερα ΑμεΑ έχουν ένα δύσκολο καθήκον, να
εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών που δεν είναι ενεργοί και επιδέξιοι γνώστες
των υπολογιστών. Ένας σίγουρα σημαντικός λόγος που εξηγεί τα παραπάνω χαμηλά
ποσοστά χρήσης των Η/Υ, είναι ο οικονομικός διότι για τα ΑμεΑ είναι ακριβή η αγορά ενός
Η/Υ και η απόκτηση σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Γι’ αυτό καλό είναι οι δημόσιες και όχι μόνο
βιβλιοθήκες να παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τα ΑμεΑ.
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Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της 31ης Ιανουαρίου 2008 και πρόσφατη έρευνα του
Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ33, τα ΑμεΑ έχουν πλημμελή πρόσβαση στις υποδομές των
νέων τεχνολογιών και κυρίως ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση γύρω από τη χρήση των
τεχνολογιών αυτών και των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση τους. Πιο
συγκεκριμένα, η διείσδυση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταξύ των ΑμεΑ φτάνει
το 24% έναντι 37% στο γενικό πληθυσμό της χώρας, ενώ οι οικιακές συνδέσεις του
Διαδικτύου έχουν διείσδυση 13% στα ΑμεΑ έναντι 27,4% στο σύνολο του πληθυσμού.
Μόλις το 15% των ΑμεΑ κάνει χρήση του Διαδικτύου έναντι 26% του γενικού πληθυσμού
(διαφορά 11%), ωστόσο οι καθημερινοί χρήστες του Διαδικτύου μεταξύ των ΑμεΑ φθάνουν
το 55% έναντι στι 61% του γενικού πληθυσμού. Διαπιστώνει κανείς πως η διαφορά
διείσδυσης της χρήσης των Η/Υ μεταξύ των ΑμεΑ και των αρτιμελών πλησιάζει το 13% με
τους αρτιμελείς να είναι οι ευνοημένοι. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι το γεγονός ότι
μεταξύ των ΑμεΑ δεν έχει γίνει συνείδηση ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι
απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας, δεδομένου ότι το 28% δηλώνει ότι δεν
χρησιμοποιεί υπολογιστή διότι δεν έχει την αίσθηση ότι του είναι απαραίτητος. Επίσης, το
23% δηλώνει ότι δεν έχει τις ικανότητες για χρήση Η/Υ, και το 15% δηλώνει οικονομική
δυσπραγία για την απόκτηση Η/Υ και λογισμικού. Πάντως όσοι μεταξύ των ΑμεΑ
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις για την αξία του. Το θεωρούν
πολύ χρήσιμο για την επικοινωνία τους (65%), για ψυχαγωγία (61%), για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους (54%) και για να κερδίζουν χρόνο (46%).
Οι εξελίξεις στην υπολογιστική τεχνολογία έχουν φέρει τους περισσότερους ανθρώπους
τόσο κοντά στον πλούτο της πληροφορίας όσο ένα κλικ του ποντικιού. Όμως δεν παύουν να
υπάρχουν και τα μειονεκτήματα. Από τη μια τα πολυμεσικά προϊόντα (π.χ. πολυμεσικές
εγκυκλοπαίδειες) έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο προσπέλασης της πληροφορίας για
τα ΑμεΑ, από την άλλη μειονεκτούν σε κάποια άλλα ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη
το ότι ένα Κωφό άτομο δεν μπορεί να ακούσει τον ήχο που εμπεριέχεται σε αυτά τα
προϊόντα (Wlodkowski, 1999). Παρομοίως ένα τυφλό άτομο δεν μπορεί να ψάξει για ένα
άρθρο όταν τα search controls περιέχονται μέσα σε μια εικόνα ή να παρακολουθήσει ένα
βίντεο κλιπ όταν οι εικόνες δεν περιγράφονται.
Σύμφωνα με μελέτη που διερεύνησε τη σχέση των ΑμεΑ και του Διαδικτύου τα ΑμεΑ
θέλουν οι ιστοσελίδες να διαθέτουν (Pilling et al., 2004):
 Οδηγίες στην αρχική σελίδα που να τους ενημερώνουν για τα περιεχόμενά της
 Τακτοποιημένες και οργανωμένες σελίδες
 Λιγότερα γραφικά και διαφημίσεις
 Λιγότερους και ευκρινέστερους συνδέσμους
 Εύκολα παραμετροποιήσιμο μέγεθος και χρώμα
 Μεγαλύτερη προτυποποίηση
 Ακριβέστερη αναζήτηση
 Καλύτερη προσβασιμότητα για όσους χρησιμοποιούν συστήματα αναγνώρισης
φωνής
Οι φτωχά σχεδιασμένες ιστοσελίδες μπορεί να είναι τόσο απογοητευτικές που να κάνουν
τους χρήστες με αναπηρία να παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια ή να
καταφύγουν σε άλλου είδους βοήθεια. Στην ιστοσελίδα του Mosaic Access Project (ένα
πρόγραμμα που εντοπίζει και εξαλείφει εμπόδια φυσικής πρόσβασης για ΑμεΑ) μπορεί να
βρει κανείς μια “λίστα ευχών” που έχουν διατυπώσει χρήστες του Διαδικτύου με αναπηρία
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π.χ. προβλήματα αλληλεπίδρασης ατόμων με αναπηρία όρασης με πολυμεσικές γραφικές
διεπαφές χρηστών κ.ά (Deines‐Jones, 1995).
Κάποιοι χρήστες με αναπηρία παραπονιούνται πως κάποιες ιστοσελίδες είναι μονότονες
και πως οι εναλλακτικοί ιστοτόποι κειμένου (text only), στους οποίους πολλές φορές
παραπέμπονται, είναι πολύ απλοί. Αντίθετα, η πρόσβαση σε ιστοσελίδες πρέπει να είναι
μια ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία.
Επίσης, αναφέρουν έξι εμπόδια όσον αφορά την περιορισμένη χρήση και πλοήγηση του
Ιστού. Πρώτον, κάνουν λόγο για ανεπαρκή συμμόρφωση των ιστοσελίδων με τις οδηγίες
αναπηρίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση εναλλακτικού κειμένου. Μια ιστοσελίδα μπορεί
να περιέχει πολλά γραφικά, τα οποία δεν είναι προσπελάσιμα για τα άτομα με αναπηρία
όρασης. Επίσης, όσον αφορά τις χρωματικές αντιθέσεις και τη σκίαση, χρειάζεται προσοχή,
ιδιαίτερα για τα άτομα με αχρωματοψία. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχουν πολλά χρώματα
γύρω από τις λέξεις, που τους δυσκολεύουν (αυτό δεν έχει να κάνει με την αχρωματοψία).
Τρίτον, μερικές ιστοσελίδες εστιάζουν περισσότερο στην εμφάνιση παρά στη
λειτουργικότητα. Τέταρτον, μπορεί να υπάρχει ανεπαρκής εξήγηση (σε απλή γλώσσα) στη
σελίδα σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης και ανάκτησης της πληροφορίας που αναζητούν.
Το πέμπτο σημείο σχετίζεται με την οργάνωση της πληροφορίας. Οι άνθρωποι με αναπηρία
βρίσκουν το Διαδίκτυο χρονοβόρο για να ψάξουν και ανάλογα με την αναπηρία τους, είναι
δύσκολο για αυτούς να συγκεντρωθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επίσης, άτομα με
αναπηρία όρασης μπορεί να μην μπορούν να προσπελάσουν και να χρησιμοποιήσουν
αρχεία pdf. Επιπλέον, το “κατέβασμα” και η εκτύπωση είναι χρονοβόρα και δεν μπορούν να
δεσμεύουν την τηλεφωνική γραμμή του σπιτιού τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Γενικώς, η αναπηρία συνεπάγεται χρονικούς περιορισμούς διότι κάποιος με αναπηρία
μπορεί να μην έχει τον ίδιο ελεύθερο χρόνο μέσα σε μια μέρα ούτε τον ίδιο ρυθμό ή
ταχύτητα με τον αρτιμελή (Hernon & Calvert, 2006).
Άλλα εμπόδια, τα οποία αναφέρονται στην πρόσβαση των ΑμεΑ, είναι η έλλειψη
υποστήριξης και επιμόρφωσής τους στη χρήση των ΥΤ και η έλλειψη εξοικείωσης με τον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σε άλλη μελέτη ως εμπόδια αναδείχτηκαν επίσης ότι τα ΑμεΑ δεν
μπορούν οικονομικά να αντέξουν ή δεν έχουν το κίνητρο να αναβαθμίζουν το
υποστηρικτικό λογισμικό τους στην τελευταία έκδοσή του (Craven & Brophy, 2003).
Ύστερα από την παράθεση όλων αυτών των στοιχείων, πρέπει οι βιβλιοθηκονόμοι να
συνειδητοποιήσουν ότι τα ΑμεΑ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για πληροφόρηση, ειδικά εκείνα
που πρέπει να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο μόνο στις απαιτήσεις των
ικανών σωματικά ατόμων. Είναι σημαντικό να εφοδιάζονται με επαρκή γνώση για τις
αναπηρίες των χρηστών τους, για να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους στο έπακρο και
να είναι ενήμεροι για τους περιορισμούς τους. Πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την
πολυπλοκότητα των ΑμεΑ διότι άλλοτε θέλουν να εντοπίζονται ως ΑμεΑ, άλλοτε κρύβουν
την αναπηρία τους, πολλές φορές θέλουν να ζητήσουν βοήθεια και άλλες καθόλου. Την
πολυπλοκότητα αυτή και το πόσο εξειδικευμένες μπορεί να μπορεί να είναι οι ανάγκες τους
το αποδεικνύουν και οι προσωπικοί λογαριασμοί που έχουν τα ΑμεΑ στις βιβλιοθήκες
(Joint, 2005). Όταν οι βιβλιοθηκονόμοι θα είναι ενημερωμένοι, δεν θα τους προκαλεί φόβο
η σκέψη πως πρέπει να προβλέψουν οποιαδήποτε απαίτηση των ΑμεΑ. Με αυτές τις
γνώσεις, θα μπορέσουν να αυξήσουν την ποιότητα ζωής τους και να πετύχουν την
αποκατάσταση και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.
Στη συνέχεια, εξετάζεται η δεύτερη τάση έρευνας (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) η οποία
κατηγοριοποιεί τα ΑμεΑ και εξετάζει κάθε κατηγορία μεμονωμένα και διεξοδικά. Τέλος,
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αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη μελέτη των ΑμεΑ ανά κατηγορία, ο τύπος της αναπηρίας,
πέρα από την ελληνική ορολογία34, αποδίδεται μέσα σε παρένθεση και στα αγγλικά,
σύμφωνα με την ορολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας35.

34

Στο θέμα της ορολογίας, οι όροι των αναπηριών έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
και το δημοσιογραφικό οδηγό “Θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ” που έχει δημοσιεύσει η Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης το 2006, όπου παρατίθεται λίστα αποδεκτών‐μη αποδεκτών
εκφράσεων για τα ΑμεΑ. Επίσης, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τους αντίστοιχους φορείς για ΑμεΑ για
την εν χρήσει ορολογία που υιοθετούν.
35
World Health Organization [Διαθέσιμο στο http://www.who.int (Ημερομηνία πρόσβασης: 20/11/05)]
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Άτομα με Αισθητηριακές Αναπηρίες Όρασης

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η ομάδα των ατόμων με
αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί και αμβλύωπες
με χαμηλή όραση), η οποία έχει απασχολήσει ως επί το
πλείστον τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα και βιβλιογραφία,
μιας και η ανάγνωση απαιτεί πρωταρχικά την αίσθηση της
όρασης. Αναλυτικότερα, εξετάζεται το εκπαιδευτικό
υπόβαθρό τους, η σχέση τους με το βιβλίο και τις
βιβλιοθήκες, το υλικό που χρησιμοποιούν αλλά και η
αλληλεπίδρασή τους με τις on‐line τεχνολογίες.

 Γενικά
 Εκπαίδευση
των
Ατόμων με Αναπηρία
Όρασης
 Άτομα με Αναπηρία
Όρασης & η Σχέση τους
με την Ανάγνωση
 Άτομα με Αναπηρία
Όρασης & Braille
 Πληροφοριακές
Ανάγκες
&
Πηγές
Πληροφόρησης
 Υλικό
 Σχέση των Ατόμων με
Αναπηρία Όρασης &
των Βιβλιοθηκών
 Εμπειρίες & Μαρτυρίες
Χρηστών με Αναπηρία
Όρασης
 On‐line Τεχνολογίες
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Γενικά
Ο όρος οπτική αναπηρία (visual impairment) είναι ευρύς διότι περιλαμβάνει άτομα με
τύφλωση (blindness), αμβλυωπία, δαλτωνισμό, καταρράκτη, σωληνοειδές οπτικό πεδίο,
εμβαλωματική όραση, περιφερειακή τύφλωση, φλοιώδη τύφλωση, περιορισμό οπτικού
πεδίου, άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν το κανονικό έντυπο και άλλες ποικίλες
καταστάσεις. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.958/1979) τυφλό νοείται κάθε άτομο
του οποίου η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη από το 1/20 της φυσιολογικής στον οφθαλμό
που βλέπει καλύτερα και με την καλύτερη δυνατή διόρθωση. Επίσης, τυφλό θεωρείται
κάθε άτομο που, αν και μπορεί να παρουσιάζει ικανοποιητική οπτική οξύτητα, η
περιφερειακή του όραση είναι περιορισμένη στις 10 μοίρες κεντρικά ή λιγότερο.
Κάθε μέρα εκατό άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν την όρασή τους. Ένας στους δώδεκα από
εμάς θα τυφλωθεί ή θα χάσει μερική από την όρασή του μόλις φτάσει την ηλικία των 60
ετών. Αυτός ο αριθμός αυξάνει από 1 στους 6 από τη στιγμή που ο άνθρωπος αγγίζει τα 75
καθώς οι αναπηρίες όρασης αναπτύσσονται με την αύξηση της ηλικίας36. Γι’ αυτό η
γεροντική τύφλωση αποτελεί την πιο συνηθισμένη αιτία απώλειας της ικανότητας
ανάγνωσης του έντυπου υλικού. Επίσης, ο δείκτης τύφλωσης στην Αφρική είναι 10 φορές
μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο δείκτη της Ευρώπης. Σήμερα περίπου το 5% των ατόμων
με σοβαρή αναπηρία όρασης είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών ενώ το 70% άνω των 65.
Στην πραγματικότητα, μόνο το 18% των τυφλών ανθρώπων είναι ολοκληρωτικά τυφλοί ενώ
οι υπόλοιποι μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του σκοτεινού και του ανοιχτόχρωμου.
Παραδείγματος χάρη, τα άτομα με σοβαρές μορφές καταρράκτη μπορούν να διακρίνουν το
φως και τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις αλλά δεν μπορούν να διαβάζουν έντυπα.
Επίσης, κάποιος με περιορισμό οπτικού πεδίου, μπορεί να είναι ικανός να δει μια μικρή
περιοχή μιας έντυπης σελίδας αλλά να μη μπορεί να δει ένα λεωφορείο να πλησιάζει προς
το μέρος του. Γι’ αυτό ο βιβλιοθηκονόμος δεν πρέπει να συμπεραίνει αυτόματα πως όταν ο
χρήστης έχει αναπηρία όρασης, δεν μπορεί να διαβάσει απαραίτητα και την έντυπη
πληροφορία.
Τα τυφλά άτομα κατηγοριοποιούνται σε εκείνα που γεννήθηκαν τυφλά (και συνεπώς έχουν
μάθει το braille στα πρώτα χρόνια της ζωής τους) και σε εκείνα που τυφλώθηκαν αργότερα.
Για τους δεύτερους η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη διότι πρέπει να κάνουν
απίστευτες προσπάθειες μέχρι να προσαρμοστούν και να ξανακερδίσουν την ανεξαρτησία
τους. Διαπιστώνεται πως αντί για μια ομοιογενή ομάδα, έχουμε να κάνουμε με μια ποικιλία
ανθρώπων με τελείως διαφορετικά υπόβαθρα, εμπειρίες, προσωπικότητες και ικανότητες,
όπου ο μόνος παράγοντας που τους συνδέει είναι η αναπηρία.
Λόγω της ανομοιογένειας αυτής, οι αναπηρίες όρασης παρουσιάζουν μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις προσβασιμότητας. Και με τον όρο “προσβασιμότητα”, εννοούμε
πολλά περισσότερα από το να γνωρίζει ο χρήστης τη θέση του βιβλίου και να το εντοπίσει.
Σίγουρα η φυσική προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση της περαιτέρω προσβασιμότητας
στην ίδια την πληροφορία (του βιβλίου, του μαθήματος, κτλ) (Κανελλοπούλου‐Μπότη,
2006). Ωστόσο, η προσβασιμότητα έχει να κάνει επιπλέον με την ικανότητα του χρήστη να
πάρει την πρωτοβουλία να αναζητήσει, να ελέγξει τα αποτελέσματα, να δανειστεί υλικό
χωρίς να στηρίζεται σε μεσολαβητές, κ.ο.κ. Επίσης, η προσβασιμότητα δεν είναι
36

Press Centre‐ Statistics of Royal National Institute of the Blind [Διαθέσιμο στο http://www.rnib.org/xpedio/
groups/public/documents/PublicWebsite/public_PressCentreStatistics.hcsp (Ημερομηνία πρόσβασης:
01/06/05)]
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μονοδιάστατα ωφέλιμη για τα άτομα με αναπηρία όρασης και τα ΑμεΑ γενικότερα αλλά και
για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, διαστάσεων και ικανότητας.

Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία Όρασης
Σύμφωνα με τον Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008) είναι υποχρεωτική η παροχή ΕΑΕ
στα σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως
επίσημη γραφή των τυφλών μαθητών αναγνωρίζεται η γραφή braille. Επίσης, στο ΥΠΕΠΘ
συνιστάται Επιτροπή‐Συλλογικό Όργανο Διοίκησης με την επωνυμία Εθνικός Φορέας
Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής
braille, όπου μια από τις αρμοδιότητές της είναι η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών
υλικών που παράγονται στη γραφή braille, πριν την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Αντιθέτως, στο παρελθόν ειδικά σχολεία υπήρχαν μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι
μαθητές του γυμνασίου και λυκείου πήγαιναν στα κοινά σχολεία για βλέποντες και
φοιτούσαν στις συνηθισμένες δομές της γενικής εκπαίδευσης. Έτσι η δευτεροβάθμια
εκπαίδευση τέλειωνε με τις όποιες δυσκολίες και από εκεί και πέρα ήταν στην επιλογή του
καθενός να ακολουθήσει κάποια πανεπιστημιακή σχολή. Συνήθως προτιμούνταν οι
θεωρητικές κατευθύνσεις για τον λόγο ότι τα άλλα τμήματα παρουσιάζουν ειδικές
δυσκολίες, όπως παραδείγματος χάρη η σχολή της ιατρικής.
Μεταβαίνοντας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχει σημειωθεί βελτίωση από τότε που
οι τυφλοί φοιτητές έπαιρναν τα βιβλία τους καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να περιμένουν
έως και τρεις μήνες για να τα μεταγράψει το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών)37 και πολλές φορές να χάνουν ακόμη και τις εξετάσεις. Συνήθως
τα βιβλία έβγαιναν μόλις ένα μήνα πριν από την εξεταστική και στη συνέχεια οι φοιτητές
ήταν αναγκασμένοι να τα πηγαίνουν στα τυπογραφεία του ΚΕΑΤ και να τα μεταγράφουν σε
κασέτες ή braille. Η διαδικασία αυτή μπορούσε να κρατήσει 3‐4 μήνες γιατί στο ΚΕΑΤ
τυπώνονταν βιβλία braille για όλη την εκπαίδευση. Πολλές φορές το Κέντρο, εξαιτίας του
μεγάλου φόρτου εργασίας, τύπωνε λιγότερα βιβλία ή έδινε προτεραιότητα στους φοιτητές
της επαρχίας. Ανυπέρβλητα εμπόδια συναντούσαν όμως οι τυφλοί φοιτητές των
πανεπιστημίων και στις παραδόσεις των μαθημάτων, όταν έπρεπε να κρατούν σημειώσεις
(Χαραλαμπάκης, 2003).
Σήμερα αρκετοί φοιτητές με αναπηρία όρασης χρησιμοποιούν αυξητικά ΥΤ και ηλεκτρονικά
βιβλία καθώς επίσης σε πολλές περιπτώσεις την όλη διαδικασία (από το να ληφθεί το
βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι να παραχθεί σε προσβάσιμη μορφή και να παραδοθεί
στο φοιτητή) την κάνει το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Άτομα με Αναπηρία Όρασης & η Σχέση τους με την Ανάγνωση
Η σημασία της ανάγνωσης και του βιβλίου για τα άτομα με αναπηρία όρασης
αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στη φράση του Luis Braille, ο οποίος είχε πει κάποτε
37

ΚΕΑΤ [Διαθέσιμο στο http://www.keat.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/10/05)]
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στον πατέρα του πως “χωρίς βιβλία, ο τυφλός δεν μπορεί ποτέ πραγματικά να μάθει”
(Χιουρέα, 1998). Ο τυφλός όσο περισσότερο απασχολεί το πνεύμα του, τόσο περισσότερο
απαλλάσσεται από την αναπηρία του38.
Δυστυχώς οι φοιτητές με αναπηρία όρασης πλήττονται αρκετά από τη δυσκολία
πρόσβασης όχι μόνο στο χώρο αλλά και στη μάθηση (εργαστήρια, Η/Υ, βιβλιοθήκες). Η
συμβολή των βιβλίων για αυτούς είναι αναμφισβήτητη, όμως τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν, τα αποθαρρύνουν από το να αγαπήσουν την ανάγνωση και να την
κατατάξουν στις αγαπημένες δραστηριότητές τους. Οι δάσκαλοι των παιδιών προσχολικής
ηλικίας με αναπηρία όρασης βλέπουν πως λίγα αγαπούν την ανάγνωση, ενώ τα
περισσότερα “κοιμούνται” με τα βιβλία τους και ζητούν επίμονα από άλλους να τους
διαβάσουν (MacComiskey, 1996). Δεν βιώνουν αρκετά τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό
της ανάγνωσης που θα τα βοηθήσει να χτίσουν ένα σταθερό περιβάλλον αλφαβητισμού.
Μπορούν όμως να υποκινηθούν και να θελήσουν να διαβάσουν, εάν τα άτομα του στενού
οικογενειακού τους περιβάλλοντος έχουν αναπτύξει μια υγιή στάση για την ανάγνωση, μια
διαδικασία που για μερικά παιδιά μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο (Παπαδόπουλος, 2005).
Είναι πολύ σημαντικό αυτή η διαδικασία να λαμβάνει χώρα πολύ νωρίς και ο τυφλός, πριν
τυφλωθεί, να έχει επαφή με το βιβλίο, διότι για να μπορεί κανείς να εντοπίσει κάτι, πρέπει
να έχει προηγούμενη εμπειρία του ίδιου του αντικειμένου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να
ερμηνεύσει την εικόνα ενός αντικειμένου, αν δεν έχει προηγούμενη εμπειρία της, είτε αυτή
η εικόνα είναι βιβλίο, είτε φωτογραφία, σχέδιο ή πίνακας.
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναπτύσσεται ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον στο σπίτι, στη
βιβλιοθήκη, κ.ο.κ. που να τονώνει την επιθυμία του παιδιού με αναπηρία για διάβασμα. Τα
παιδιά που διαβάζουν στο σπίτι τους συνήθως είναι πιο καλοί αναγνώστες, γράφουν
καλύτερα, έχουν καλύτερο λεξιλόγιο και συνήθως ανακαλύπτουν συγκεκριμένες θεματικές
περιοχές που τους ενδιαφέρουν, όπως επιστήμη ή ιστορία (Cooper, 2005). Επίσης, η
τακτική μεγαλόφωνη ανάγνωση σε ένα παιδί από τη νηπιακή ακόμη ηλικία αποτελεί το
σημαντικότερο παράγοντα για τη δημιουργία μιας βάσης για την ευχαρίστηση και την
επιτυχία κατά την ανάγνωση. Μέσω της μεγαλόφωνης ανάγνωσης το παιδί ανακαλύπτει ότι
τα βιβλία είναι διασκεδαστικά, κατανοεί ότι η ιστορία που ακούει προέρχεται από το
έντυπο υλικό και ακούει τη “γλώσσα των βιβλίων”. Μάλιστα τα παιδιά καταλαβαίνουν
καλύτερα το νόημα του κειμένου όταν τους διαβάζει μια οικεία φωνή παρά μια άγνωστη.
Για τους παραπάνω λόγους πολλές βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία έχουν συχνά “read aloud”
ενότητες για παιδιά στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Άτομα με Αναπηρία Όρασης & Braille
Στη συνέχεια, προκειμένου να μελετηθεί περαιτέρω η σχέση των ατόμων με αναπηρία
όρασης με το διάβασμα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στο σύστημα braille ως
πρωταρχικό μέσο ανάγνωσης, γραφής και εκπαίδευσης των τυφλών παιδιών, καθώς από
εδώ και πέρα θα γίνεται συχνή αναφορά στους αναγνώστες braille.

38

Η Hellen Keller, τυφλή η ίδια και με ενεργή παρουσία στο χώρο των βιβλιοθηκών είχε δηλώσει πως “τα βιβλία
είναι τα μάτια κάθε ατόμου. Μας αποκαλύπτουν τη λάμψη, τη γοητεία, την αίγλη του κόσμου, μας κρατούν σ’
επαφή με οτιδήποτε οι άνθρωποι σκέφονται και κάνουν. Μας βοηθούν να ξεχνούμε τον περιορισμό μας”
(Cheadle, 1984).
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Η άνετη εκμάθηση του braille είναι μια χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία. Για να διαβάσει
κανείς braille, πρέπει να έχει αναπτύξει μια καλή αίσθηση της αφής, κάτι συνήθως δύσκολο
για τους ηλικιωμένους. Το braille είναι ευκολότερο να το μάθει κανείς όταν είναι νέος
καθώς η ευαισθησία στα δάχτυλα και τα επίπεδα συγκέντρωσης είναι σε αρμονία με τη
μάθηση. Υπάρχουν οι επιδέξιοι αναγνώστες braille, οι γρήγοροι δηλαδή απτικοί
αναγνώστες και εκείνοι που γνωρίζουν braille σε επίπεδο ανάγνωσης ετικετών, επιγραφών
αλλά όχι βιβλίων, γι’ αυτό και προτιμούν τη μεγαλογράμματη γραφή ή την κασέτα. Βέβαια
με τα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία και τα ψηφιακά ακουστικά βιβλία, η
πρόσβαση στο έντυπο και ηλεκτρονικό περιεχόμενο έχει αλλάξει δραστικά τα δεδομένα
αλλά παρόλα αυτά το braille παραμένει ζωτικής σημασίας για όσους μπορούν να το
διαβάσουν.
Με το χαρακτηρισμό ικανών και μη αναγνωστών braille, ο βιβλιοθηκονόμος θα διερωτάται
ποια είναι η ταχύτητα ανάγνωσης ενός βιβλίου braille που τους διακρίνει σε επιδέξιους και
μη και γιατί τα άτομα με αναπηρία όρασης δεν διαβάζουν πολλά βιβλία. Μερικοί
αναγνώστες είναι ικανοί να διαβάζουν με το ένα χέρι περίπου 125 λέξεις το λεπτό ενώ
εκείνοι που διαβάζουν και με τα δυο χέρια, μπορούν να διπλασιάσουν αυτή την ταχύτητα
στις 250 λέξεις το λεπτό (η ταχύτητα αυτή ανάγνωσης αντιστοιχεί στο εξάστιγμο braille,
πρώτη βαθμίδα). Γενικά, ο μέσος όρος ανάγνωσης υπολογίζεται ότι είναι περίπου 104
λέξεις το λεπτό (Χιουρέα, 1998) και η ταχύτητα ανάγνωσης του ελληνικού braille είναι 4
φορές μικρότερη από την αντίστοιχη των βλεπόντων. Ακόμη και στην ανάγνωση για
ψυχαγωγικούς σκοπούς, ο μεγάλος χρόνος που καταναλώνεται λειτουργεί τις περισσότερες
φορές αποτρεπτικά, γι’ αυτό και πολλές ομάδες πληθυσμού, όπως τυφλοί μαθητές ή
εργαζόμενοι, που πρέπει να διαβάζουν καθημερινά ένα μεγάλο όγκο αναγνωσμάτων, δεν
καλύπτονται από αυτή την ταχύτητα.
Τα άτομα με αναπηρία όρασης προκειμένου να διαβάσουν ένα βιβλίο braille κινούν τα
δάχτυλά τους με ανιχνευτικές, σειριακές δαχτυλικές κινήσεις πάνω στα γράμματα,
συμμετέχοντας σε μια ενεργητική απτική εξερεύνηση. Φυσικά δεν μπορούν να ανακτήσουν
την ίδια ποσότητα πληροφοριών που μπορεί να ανακτήσει κανείς μέσω της οπτικής
ανάγνωσης. Συνεπώς, η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι αργή επειδή η αντίληψη του
σχήματος με την αφή (απτική οξύτητα) είναι μικρή, λιγότερο ακριβής και απαιτεί
περισσότερο χρόνο από ότι η αντίληψη μέσω της όρασης (Παπαδόπουλος, 2005). Επίσης, ο
χρήστης μπορεί να δυσκολεύεται να αλλάζει γρήγορα τις σελίδες του βιβλίου.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι έρχονται να επιβεβαιώσουν τις διαπιστώσεις του Josephson ο
οποίος μελέτησε τις δραστηριότητες τυφλών ενηλίκων στον ελεύθερο χρόνο τους, ότι
δηλαδή η ανάγνωση βιβλίων braille σπάνια αποτελεί ευχάριστη δραστηριότητα (Josephson,
1961). Γι’ αυτό στρέφονται σε άλλα μέσα, όπως κασέτες και ανάγνωση κειμένου μέσω του
λογισμικού ανάγνωσης οθόνης συνοδευόμενου από σύστημα μετατροπής κειμένου σε
ομιλία, κ.ά. Κάποιοι άλλοι μάλιστα προτιμούν την παθητική αποδοχή πληροφοριών,
ακούγοντας τηλεόραση ή ραδιόφωνο. Ο Josephson επίσης αναφέρει πως πολλοί τυφλοί
αναγνώστες καταλήγουν να διαβάζουν βιβλία braille όταν δεν υπάρχει πια κανένα άλλο
εναλλακτικό μέσο για να αποκτήσουν την πληροφορία που θέλουν.
Πέρα όμως από την ταχύτητα, τα άτομα με αναπηρία όρασης δεν μπορούν να εξετάζουν
ένα βιβλίο ταυτόχρονα και αποσπασματικά. Για παράδειγμα, δεν μπορούν με ευκολία να
επιλέξουν διάφορα τμήματα του βιβλίου, ούτε να εντοπίσουν συγκεκριμένα σημεία χωρίς
να απαιτείται η ολική ψηλάφησή του. Έτσι τα άτομα με οπτική εξασθένιση δεν έχουν την
ευκαιρία για τυχαία ανάγνωση σε αντίθεση με τις πολλαπλές ευκαιρίες των βλεπόντων. Δεν
μπορούν να συγκρίνουν βιβλία με ευκολία και ταχύτητα (η αφή υστερεί πολύ σε αυτόν τον
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τομέα) όταν βρίσκονται στο χώρο μιας βιβλιοθήκης ώστε να επιλέξουν το καταλληλότερο
για τις ανάγκες τους. Έτσι μπορεί να κάνουν λανθασμένες επιλογές και να σπαταλούν
αρκετό χρόνο ψηλαφώντας πλειάδα βιβλίων μιας και είναι αδύνατον να ψηλαφήσουν όλα
τα αντικείμενα του χώρου και συγκεκριμένα όλο το υλικό μιας βιβλιοθήκης.
Επίσης, ο βιβλιοθηκονόμος δεν πρέπει να απορεί για το πόσες ώρες διαβάζει ένας τυφλός
μερικές σελίδες ενός βιβλίου braille. Ο συνολικός χρόνος ανάγνωσης των αργών
αναγνωστών περιλαμβάνει ένα μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν
πραγματοποιείται ανάγνωση. Συχνά παραστρατίζουν από τη γραμμή ανάγνωσης και
σπαταλούν πολύτιμο χρόνο για να συνεχίσουν από το σημείο που είχαν σταματήσει.
Συγκεκριμένα ένας μέσος όρος 7% του συνολικού χρόνου ανάγνωσης καταναλώνεται στον
επαναπροσδιορισμό των άκρων της νέας γραμμής και στην προσπάθεια να
προσανατολιστούν χωρικά (Eatman, 1942). Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να μαθαίνουν να
χειρίζονται σωστά ένα βιβλίο, όσον αφορά τον εντοπισμό των χωρικών σχέσεων (πάνω‐
κάτω, αριστερά‐δεξιά), την κατεύθυνση της ανάγνωσης, κ.ά.
Για όλους τους παραπάνω αποτρεπτικούς λόγους, τα άτομα με αναπηρία όρασης έχουν
περιορισμένη εμπειρία με τα βιβλία. Η γνώση των παιδιών για τη μορφή των βιβλίων και
τον τρόπο χειρισμού τους είναι μια βασική επιδεξιότητα που πρέπει να αποκτούν πριν
ξεκινήσει η διδασκαλία της ανάγνωσης και που μπορεί να επιτευχθεί με επισκέψεις και
γνωριμία με βιβλιοθήκες, όπου θα έρθουν σε επαφή με βιβλία διαφορετικών μεγεθών και
μορφών.

Πληροφοριακές Ανάγκες & Πηγές Πληροφόρησης

Είναι σαφές ότι οι πληροφοριακές ανάγκες της σημερινής γενιάς των ατόμων με αναπηρία
όρασης είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των προηγούμενων γενεών. Σήμερα τα άτομα
αυτά θέλουν να έχουν πρόσβαση στη γνώση, σε όλες τις περιοχές εκμάθησης και στο ίδιο
επίπεδο με τους βλέποντες συνομήλικούς τους. Η άποψη ότι θα είναι πάντα ανίσχυρα και
εξαρτώμενα άτομα έχει πλέον καταδικαστεί ανεπιφύλακτα.
Χωρίς καμία έκπληξη, οι αναπηρίες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους αποτελούν τα
ζητήματα‐κλειδιά για τα οποία θέλουν να πληροφορηθούν τα άτομα με αναπηρία όρασης
διότι, κατά τα άλλα, οι καθημερινές πληροφοριακές ανάγκες τους είναι σχεδόν παρόμοιες
με αυτές των άλλων ανθρώπων. Η υγεία και το εισόδημα είναι επίσης από τα πιο
σημαντικά ζητήματα που τους ενδιαφέρουν (Williamson et al., 2001). Απαιτούν
πληροφορίες για την αποκατάσταση, την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες εργοδοσίας, τις τεχνικές
βοήθειες, τον υποστηρικτικό εξοπλισμό, την πρόσβαση σε πόρους της βιβλιοθήκης, κ.ά.
Έχουν ερωτήματα για την ιστορία, τη μαγειρική, τον καιρό, τις ιατρικές και κοινωνικές
πλευρές των οπτικών διαταραχών, τις κυβερνητικές πληροφορίες (π.χ. εκλογές), τα ταξίδια
και την εργασία. Βέβαια την πληροφοριακή τους συμπεριφορά φαίνεται να επηρεάζει και
να κατευθύνει κατά πολύ η οικονομική τους κατάσταση, διότι ένα μεγάλο τμήμα των
ατόμων με αναπηρία όρασης σε όλο τον κόσμο τυγχάνει να είναι από τα πιο φτωχά στην
κοινωνία (Newell, 1994).
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Ως προς τις πηγές πληροφόρησης, κατά παράδοση, την πρόσβασή τους στο έντυπο υλικό
τους την παρέχει συνήθως κάποιο οικογενειακό μέλος, βοηθός ή οργανισμός. Η απλή
ανάγνωση μιας εφημερίδας μπορεί να είναι ένα μεγάλο τόλμημα ή το να περιμένουν πότε
ένα οικογενειακό μέλος, φίλος ή αναγνώστης επί πληρωμή θα είναι διαθέσιμος για την
επόμενη συνάντηση, θέλει πολλή υπομονή. Το ραδιόφωνο αποτελεί επίσης σημαντική
πηγή πληροφορίας (Nussbaum et al., 1989), παρόλο που μειονεκτεί διότι απαιτεί από τους
ακροατές να περιμένουν την πληροφορία να φτάσει σε εκείνους. Πέρα από το ραδιόφωνο,
οι κασέτες και το τηλέφωνο αποτελούν επιπλέον βασικά μέσα πρόσβασής τους στην
πληροφορία.
Σε άλλη έρευνα για τις πηγές πληροφόρησης, το 85% των ατόμων με αναπηρία όρασης
ιεραρχεί την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο ως τον πρωταρχικό τρόπο ανάκτησης της
πληροφορίας. Το 64% προτιμά την τηλεόραση, το 63% το ραδιόφωνο και το 41% τα τοπικά
περιοδικά και εφημερίδες. Επιπρόσθετα, το 13% ιεραρχεί τις κασέτες ή τα ομιλούντα βιβλία
ως σημαντικές πηγές, το 7% προτιμά τις ομιλούσες εφημερίδες και μόνο το 1% επιλέγει τα
βιβλία braille (Hopkins, 2002). Σε άλλη έρευνα χρηστών με τύφλωση και χαμηλή όραση, το
68% δήλωσε πως διαβάζει περισσότερο αφότου τυφλώθηκε, γεγονός που διαπιστώνεται
στη βιβλιογραφία (Chartres, 1998). Το γεγονός ότι διαβάζουν περισσότερο μετά την
εμφάνιση της οπτικής αναπηρίας, το 67% το αποδίδει στον ελεύθερο χρόνο που έχει και το
14% στο ότι η ανάγνωση αποτέλεσε ένα νέο ενδιαφέρον που απέκτησε λόγω της
αναπηρίας.
Είναι λανθασμένη η αντίληψη που πιθανότατα έχει ο βιβλιοθηκονόμος ότι με την αναπηρία
της όρασης, ο άνθρωπος σταματάει αυτόματα και το διάβασμα. Φαίνεται περίεργο αλλά η
ανάγνωση γίνεται πιο σημαντική όσο η όρασή τους επιδεινώνεται. Θέλουν να συνεχίζουν
να διαβάζουν το συμβατικό έντυπο, να χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες (αν συνήθιζαν και από
πριν να το κάνουν) για ψυχαγωγία, ευχαρίστηση, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, για να
καλύψουν τις εργασιακές τους ανάγκες, κ.ά. Αυτό που θέλουν είναι πρόσβαση στο ίδιο
περιεχόμενο, όπως η υπόλοιπη κοινωνία. Οι πληροφοριακές τους ανάγκες είναι τόσες και
ποικίλλουν όπως αυτές των σωματικά ακέραιων συνομήλικών τους. Το μόνο που θέλουν
είναι να μην τυγχάνουν μεροληπτικής συμπεριφοράς.
Πέρα όμως από τις διαφορές μεταξύ των βλεπόντων και των μη, υπάρχει μια βασική
ομοιότητα που τους ενώνει: Ο στόχος της ανάγνωσης βιβλίων και γενικότερα της
πληροφόρησης είναι κοινός καθώς και οι δυο στοχεύουν στην επικοινωνία με νέες ιδέες. Η
επαφή με νέες εμπειρίες και έννοιες αποτελεί τον πυρήνα της ανάγνωσης, αν και στα
παιδιά με αναπηρία όρασης η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι συγκριτικά περιορισμένη39.
Μέχρι σήμερα η βιβλιογραφία στην πλειονότητά της κάνει λόγο για ανάγκη περαιτέρω
διερεύνησης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία όρασης (και όλων των ΑμεΑ
γενικότερα) και εις βάθος μελέτη της πληροφοριακής συμπεριφοράς τους. Εδώ αξίζει να
σημειωθεί πως υπάρχει και εκείνη η πλευρά που υποστηρίζει πως, επειδή οι τυφλοί
άνθρωποι δεν αποτελούν κάποιο άλλο είδος από εμάς και πως όλοι έχουμε μεγάλες
πιθανότητες να γίνουμε ένας από αυτούς με την πάροδο των χρόνων, δεν χρειάζεται να
διεξάγουμε πολλές και πολύπλοκες έρευνες για το πώς είναι, πώς μοιάζουν και τι
39

Η όρεξη αυτή για νέα πράγματα αντικατοπτρίζεται στη μαρτυρία της Emma Bullin από το Νότινγκχαμ, η οποία
έχασε το μεγαλύτερο μέρος της όρασής της και αφηγείται πως “πάντα μου άρεσε να διαβάζω και τώρα νιώθω
απερίγραπτα απεγνωσμένη που δεν μπορώ να βρω βιβλία να διαβάσω. Τα βιβλιοπωλεία δεν έχουν καθόλου
βιβλία σε μεγαλογράμματη γραφή. Περιτριγυρίζομαι από χιλιάδες βιβλία και δεν είμαι ικανή να διαβάσω
κανένα. Είναι δίκαιο αυτό; Δεν ζητώ κάτι ειδικό, θέλω απλά το ίδιο με τον καθένα, να μπορώ να διαβάζω το
βιβλίο που θέλω” (RNIB, 2004).
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χρειάζονται από τις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία. Τα γνωρίζουμε ήδη διότι ισχύουν τα
ίδια με αυτά που ισχύουν και για τον υπόλοιπο, γενικό πληθυσμό.

Υλικό
Το σενάριο της πληροφόρησης για τα άτομα με αναπηρία όρασης χωρίζεται σε δυο εποχές,
οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ η μια από την άλλη. Στην “προ‐Γουτεμβέργιου” (ante
Gutenberg) εποχή οι τυφλοί δεν είχαν πολλά προβλήματα με τα έντυπα τεκμήρια επειδή ο
λόγος ήταν το κύριο εργαλείο για επικοινωνία και διάχυση της γλώσσας. Η επανάσταση
όμως του Γουτεμβέργιου έφερε στο προσκήνιο τις εντυπο‐αναπηρίες. Στην “μετά‐
Γουτεμβέργιο” (post Gutenberg) εποχή, η οποία ξεκίνησε το 1980, οι εντυπο‐ανάπηροι
αντιμετώπισαν προβλήματα με τα έντυπα, στα οποία όμως αργότερα απέκτησαν πρόσβαση
πιο ανεξάρτητα και αποτελεσματικά με τη χρήση των υπολογιστών και των υποστηρικτικών
τεχνολογιών (Kottstorfer & Miesenberger, 2002). Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διαδικασία παραγωγής υλικού για τυφλούς έχει συμβάλει
τόσο έτσι ώστε οι τυφλοί και αμβλύωπες με χαμηλή όραση να διεκδικούν εξομοίωση της
μόρφωσής τους με τα άτομα με ακέραιη όραση. Μάλιστα έχουν ξεκάθαρες προτιμήσεις για
συγκεκριμένες διατάξεις και τεχνολογικές λύσεις, σύμφωνα με τον Astbrink, ο οποίος
διερεύνησε τις πληροφοριακές ανάγκες τους (Astbrink, 1996).
Δυστυχώς όμως ακόμη υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια υλικού διαθέσιμου για άμεση χρήση,
παρόλο που το πιο σημαντικό όπλο στο οπλοστάσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η
πληροφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 96% των
βιβλίων που δημοσιεύονται δεν είναι διαθέσιμο σε κάποια εναλλακτική μορφή ώστε να
μπορεί να το διαβάσει ένα άτομο με αναπηρία όρασης. Νέα έρευνα που διεξήχθη για την
εβδομάδα “Δικαίωμα στην Ανάγνωση” δείχνει ότι μόνο 3 βιβλία σε κάθε 200 (δηλαδή το
ενάμισι τοις εκατό) που δημοσιεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 5 χρόνια είναι
διαθέσιμα σε μεγαλογράμματη γραφή, το 2% σε braille και λιγότερο του 3% σε ήχο.
3.000.000 άτομα (παιδιά και ενήλικες) στο Ηνωμένο Βασίλειο στερούνται το δικαίωμα στην
ανάγνωση λόγω της αναπηρίας τους και τα λίγα βιβλία που παράγονται σε προσβάσιμες
μορφές σπάνια είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα με την έντυπη εκδοχή και συνήθως είναι πολύ
πιο ακριβά. Επίσης, στις ΗΠΑ λιγότερο από το 10% των δημοσιευμένων έργων καθίσταται
προσβάσιμο (Kerscher & Fruchterman, 2002).
Το αναγνωστικό υλικό για τα άτομα με αναπηρία όρασης είναι ανεπαρκές όχι μόνο στις
αναπτυσσόμενες χώρες αλλά πρακτικά σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να
μην μπορούν να διαβάσουν το έντυπο υλικό (το αποκαλούμενο από τους τυφλούς “ink‐
print”). Μόνο το 1‐2% όλων των δημοσιευμάτων καθίσταται διαθέσιμο στους εντυπο‐
ανάπηρους. Τα περισσότερα τεκμήρια που μεταγράφονται σε προσβάσιμη μορφή,
χρησιμοποιούνται μόνο 1‐3 φορές και ένας σημαντικός αριθμός αυτών παράγεται 2 ή
περισσότερες φορές σε διάφορα μέρη (από ιδιώτες ή επαγγελματικούς οργανισμούς).
Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, τα άτομα αυτά αποκλείονται από το σύνολο σχεδόν
των έντυπων συλλογών των βιβλιοθηκών και από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Όμως και οι βιβλιοθήκες δεν διαφέρουν κατά πολύ από τον εκδοτικό χώρο. Διαθέτουν
μικρά αποθέματα βιβλίων μεγαλογράμματης γραφής με απίστευτα περιορισμένες
επιλογές, φέρνοντας τα ΑμεΑ αντιμέτωπα με έναν “λιμό” βιβλίων (book famine) δίχως
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τέλος. Επίσης, στον Καναδά παρόλο που μερικές βιβλιοθήκες και εκδότες καταβάλλουν
αξιόλογες προσπάθειες, λιγότερο από το 5% του έντυπου υλικού είναι διαθέσιμο σε
προσβάσιμες μορφές, όπως braille ή ήχο. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες του
βιβλιοθηκονομικού και εκδοτικού κόσμου ωχριούν σε σύγκριση με τις υπηρεσίες που
λαμβάνουν οι σωματικά ακέραιοι χρήστες40.
Όλη αυτή η πραγματικότητα, η τρέχουσα οπτική επανάσταση και η απόλυτη στήριξη στην
εικόνα έχουν φέρει τα άτομα με αναπηρία όρασης σε μειονεκτική θέση σύμφωνα με
μελέτη του Πανεπιστημίου της Βέρνης στη Σουηδία (Muehlethaler & Bolliger, 1998).
Δεδομένης αυτής της πρωτοφανούς ανεπάρκειας πληροφορίας, στο σημείο αυτό
εξετάζονται οι μορφές υλικού που προορίζονται για τα άτομα με αναπηρία όρασης με τα
πλειονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και τις τάσεις χρήσης τους.
Ύστερα από όλα αυτά, γίνεται αντιληπτό πως ένα άτομο με αναπηρία όρασης εξαρτάται
από τη μεταγραφή των πληροφοριών σε κατάλληλα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Ένας τύπος υλικού που δημιουργείται έχοντας τα άτομα αυτά κατά νου είναι τα βιβλία
μεγαλογράμματης γραφής, τα οποία εκδίδονται εδώ και αρκετά χρόνια και άκμασαν στα
τέλη του 1980. Η μεγενθυμένη γραμματοσειρά συνήθως αρκεί για να είναι το βιβλίο
χρηστικό σε τυφλούς και σε άτομα που η όρασή τους εξαλείφεται. Δεν είναι όμως πάντα η
πιο κατάλληλη απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
όρασης. Τις περισσότερες φορές, χρειάζεται λεπτομερής εναρμόνιση στο μέγεθος, τα
χρώματα και τις αντιθέσεις.
Επίσης, οι τίτλοι που παράγονται είναι πολλοί λίγοι και η πλειονότητα αυτών είναι
μυθιστορήματα (Wade, 2003). Αυτό μπορεί να αρκεί για τον ψυχαγωγικό αναγνώστη, αλλά
αποτελεί πρόβλημα για τον ερευνητή που αναζητά πιο εξειδικευμένο υλικό και ο οποίος
δεν θα μπορούσε να το βρει πάρα μόνο σε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη (και εκεί μάλλον σε
μη προσβάσιμη μορφή)41. Ο αριθμός επίσης των εφημερίδων και των περιοδικών σε
μεγαλογράμματη γραφή είναι υπερβολικά μικρός, περιορίζεται κυρίως σε εξειδικευμένα
δημοσιεύματα σχετικά με τις αναπηρίες και παράγεται από υπηρεσίες και φορείς
αποκλειστικά για ΑμεΑ. Οι εκδότες δεν έχουν προβεί σε εκτενείς, μεγαλογράμματες
εκδόσεις, λόγω της μη εμπορικότητάς τους.
Ένας άλλος τύπος υλικού που προτιμούν τα άτομα με αναπηρία όρασης είναι τα ηχοβιβλία.
Τα πολύ διαδεδομένα στο εξωτερικό audiobooks, στην Ελλάδα βρίσκονται σε “εμβρυακή”
κατάσταση. Τα βιβλία αυτά, όταν απευθύνονται και προορίζονται για τους τυφλούς,
ονομάζονται “ομιλούντα βιβλία” (talking books) ενώ για το γενικότερο πληθυσμό
“ηχοβιβλία” (audiobooks). Τα ομιλούντα βιβλία για τος χρήστες με αναπηρία όρασης
γενικώς παράγονται από μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ο σκοπός τους είναι να
διευρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την αναγνωστική εμπειρία (Getz, 2003). Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα ομιλούντα βιβλία είναι πλέον εμπορικώς διαθέσιμα στις Ασιατικές
γλώσσες και πρέπει οι βιβλιοθήκες να αρχίσουν να τα συμπεριλαμβάνουν σιγά σιγά στις
συλλογές τους. Η εμπειρία σε αναπτυγμένες χώρες δείχνει ότι τα ομιλούντα βιβλία είναι
δημοφιλή σε άτομα ηλικιωμένα και με αναπηρία όρασης που δεν γνωρίζουν να
χρησιμοποιούν το braille. Μάλιστα τα άτομα αυτά έχουν προτιμήσεις ως προς τη
δραματοποίηση, την ερμηνεία, την αλλαγή φωνής που αντιπροσωπεύει τους χαρακτήρες
40

Sanders, J., May I have this book in Braille?, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.cnib.ca/library/whats_new/
2005/May_I_have_this_book_in_braille.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]
41
Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Community Services Group, τα άτομα με αναπηρία
όρασης, πλην των μυθιστορημάτων, έχουν ανάγκη να διαβάζουν και έργα συγγραφέων μειονοτικών ομάδων
σε μεγαλογράμματη γραφή, βιβλία αναγνωρισμένα με βραβεία και έργα λιγότερο εμπορικά (Kendall, 1996).
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του βιβλίου, το φύλο και την ηλικία του αφηγητή και την ταχύτητα ανάγνωσης. Δεν θέλουν
τα άτομα που τους διαβάζουν να έχουν μονότονες φωνές και προτιμούν να ακούν την ίδια
φωνή για κάθε τίτλο διότι η αλλαγή αφηγητών τους αποσπά την προσοχή.
Τα ομιλούντα βιβλία παλαιότερα ηχογραφούνταν σε αναλογική κασέτα, η ζήτηση της
οποίας αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη χρονική περίοδο 1991‐2001. Γενικώς η χρήση του
ακουστικού καναλιού παρουσιάζει μερικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα, π.χ. την
απτική φόρμα. Τα βιβλία σε κασέτες πλεονεκτούν στο γεγονός ότι δεν απαιτούν ογκώδη και
άβολο εξοπλισμό και είναι πιο εύκολα και γρήγορα στην παραγωγή. Ωστόσο μειονεκτούν
στο σημείο ότι δεν φέρνουν τον τυφλό σε επαφή με τη σωστή ορθογραφία των λέξεων.
Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και πολλά άτομα που δεν τους αρέσει η παθητική ακρόαση
των ομιλούντων βιβλίων, δεν τα βρίσκουν φιλικά προς το χρήστη διότι η πλοήγηση είναι
αργή και κουραστική και προτιμούν το braille επειδή αποτελεί “ενεργητική ανάγνωση”
(active reading) (Davies et al., 2001). Προτιμούν δηλαδή να έχουν στα χέρια τους ένα
έντυπο υλικό, όπως κάνουν οι βλέποντες χρήστες.
Τα βιβλία braille όμως έχουν και τα μειονεκτήματά τους. Ένα σημαντικό μειονέκτημά τους
είναι ο όγκος τους, που δημιουργεί αρνητικά επακόλουθα (για παράδειγμα κάποιο λεξικό
braille μπορεί να καταλαμβάνει τεράστιο χώρο σε μια βιβλιοθήκη). Αν ρωτήσει κανείς έναν
οποιονδήποτε αναγνώστη braille αν θα ήθελε να έχει μερικούς ακόμη δεκάδες τίτλους στη
συλλογή της βιβλιοθήκης του, οι περισσότεροι θα απαντούσαν αναμφισβήτητα ναι αλλά
γρήγορα θα αναρωτιόντουσαν πού θα βρουν επιπλέον χώρους να τα αποθηκεύσουν.
Δυστυχώς, ένα κανονικό μυθιστόρημα braille (αλλά και μεγαλογράμματης γραφής)
καταλαμβάνει αρκετές φορές περισσότερο το χώρο ενός ραφιού από ότι ένα κανονικό
αντίστοιχο. Αυτό μπορεί να μην είναι τρομακτικά σημαντικό αλλά παραμένει ένα ελάττωμα
που επηρεάζει την πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία όρασης και τα
αποθαρρύνει από το διάβασμα. Μια κανονική σελίδα μετρίου μεγέθους μπορεί να
αντιστοιχεί σε 2‐3 σελίδες braille. Το χαρτί που χρησιμοποιείται για τη γραφή braille είναι
πιο παχύ από το απλό χαρτί με αποτέλεσμα τα βιβλία να είναι κατά πολύ μεγαλύτερα σε
μήκος, πλάτος και όγκο από τα απλά, π.χ. το κάθε μέρος του βιβλίου “Η Γλώσσα μου” των
τάξεων του Δημοτικού, αντιστοιχεί σε 3 βιβλία braille (Χιουρέα, 1998).
Ως προς το περιεχόμενο των βιβλίων braille, τα άτομα με αναπηρία όρασης δεν θέλουν να
τροποποιείται ειδικά έτσι ώστε να είναι απλουστευμένο, με περιλήψεις ή περικοπές.
Θέλουν ισότητα και όχι ευσπλαχνία. Ένα παιδί με αναπηρία στην όραση δεν σημαίνει ότι
έχει και πρόβλημα στην κατανόηση. Βέβαια η μεταγραφή των διδακτικών βιβλίων στη
γραφή braille συχνά προϋποθέτει μια διασκευή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εικόνες όπου
ίσως είναι απαραίτητη μια ελάττωση ή προσθήκη στοιχείων ή επεξηγήσεων. Τα βιβλία
μαθηματικών, φυσικής και χημείας και όσα δεν μπορούν να γραφτούν στον υπολογιστή,
μετατρέπονται σε ομιλούντα, δηλαδή ηχογραφούνται σε κασέτες που οι μαθητές με τη
σειρά τους τις ακούν στο κασετόφωνο. Πολλές φορές και αυτά τα βιβλία παρουσιάζουν
πολλά λάθη, ελλείψεις, κτλ, αφού οι διαδικασίες μεταγραφής γίνονται από ανειδίκευτα
άτομα.
Ένα άλλο μειονέκτημα του braille αλλά και της μεγαλογράμματης μορφής είναι το κόστος
αγοράς και το συνεκδοχικό κόστος επεξεργασίας και αποθήκευσης για τη βιβλιοθήκη. Αν
μια βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μικρό αριθμό τυφλών, δεν είναι πρακτικό για την ίδια να
συλλέγει διπλά αντίγραφα (duplicates) σε μεγαλογράμματη γραφή ή braille. Γι’ αυτό πολλές
φορές τα άτομα με αναπηρία όρασης που επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες, έρχονται
αντιμέτωπα με την πολιτική της αγοράς υλικού ανάλογα με τη ζήτηση (purschasing
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materials on demand), η οποία οδηγεί όμως σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τον
χρήστη. Δηλαδή όταν ο χρήστης ζητήσει ένα βιβλίο, τότε μόνο η βιβλιοθήκη κινητοποιείται
για να το αγοράσει, να το δανειστεί από κάποια άλλη βιβλιοθήκη ή να το μεταγράψει.
Και οι δυο πάντως παραπάνω μορφές (μεγαλογράμματη γραφή και braille) έχουν
δημιουργήσει μια εμπορική αγορά, η οποία περιορίζεται στα γενικά και ψυχαγωγικά έργα
(δημοφιλή μυθιστορήματα και μη, ιστορία, βιογραφίες, κτλ) με αποτέλεσμα να μην
καλύπτει τον αναγνώστη που ψάχνει κάτι πιο εξειδικευμένο.
Για να διερευνηθεί η σχέση του braille και των βιβλιοθηκών, εστάλη σε 13 παραγωγούς
braille (στις 19/07/05) ερωτηματολόγιο με 7 ερωτήματα (παράρτημα 2) για να διαπιστωθεί
αν οι βιβλιοθήκες αγοράζουν υλικό braille, σε τι ποσοστό, κ.ά.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν και οι 13 παραγωγοί braille. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο
είναι πως μόνο μια εταιρεία απάντησε θετικά ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει υπάρξει
αυξημένη ζήτηση σε braille από το χώρο των βιβλιοθηκών. Το 20% πιστεύει πως δεν έχει
υπάρξει αύξηση, ένα άλλο 20% δεν γνωρίζει να απαντήσει και το 50% προτίμησε να μην
απαντήσει καθόλου (Διάγραμμα 1). Η Αγγλία και οι Κάτω Χώρες έχουν τη μεγαλύτερη
εμπειρία όσον αφορά την προμήθεια braille σε βιβλιοθήκες. Οι χώρες αυτές διαθέτουν
συστήματα παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις βιβλιοθήκες για τυφλούς
και έχουν προσπαθήσει επιτυχώς να ενσωματώσουν τις έντυπες, βιβλιοθήκες braille στις
ηλεκτρονικές.
Έχει υπάρξει αυξημένη ζήτηση από τις βιβλιοθήκες τα τελευταία 5
χρόνια;
Δεν γνωρίζουν
10%

20%
Καμία απάντηση

20%

Όχι

50%

Ναι

Διάγραμμα 1: Ζήτηση υλικού braille από τις βιβλιοθήκες

Ως προς το υλικό braille, το οποίο ζητάνε οι βιβλιοθήκες, μόνο 3 εταιρείες ήταν σε θέση να
απαντήσουν, οι 2 δεν γνώριζαν και οι υπόλοιπες δεν απάντησαν καθόλου. Οι εταιρείες που
δέχονται παραγγελίες από βιβλιοθήκες, ανέφεραν ως πελάτες τους δημόσιες βιβλιοθήκες,
σχολικές και μια βιβλιοθήκη για τυφλούς.
Επίσης, οι εταιρείες είναι επιφυλακτικές για το αν τα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρξει αύξηση
στη χρήση και παραγωγή braille. Ναι μεν η ανάγκη για braille θα υπάρχει πάντα αλλά η
αύξησή της θα εξαρτηθεί από την τεχνολογία. Στο μέλλον δεν είναι σίγουρο ότι οι τυφλοί
θα διαβάζουν τόσο έντυπο braille λόγω του Διαδικτύου, όπου θα μπορούν να βρουν
αμέτρητα μυθιστορήματα προσβάσιμα μέσω μιας πινακίδας braille συνδεδεμένης στον
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υπολογιστή τους είτε να τα ακούν μέσω συνθετικής φωνής. Μια μόνο εταιρεία δήλωσε πως
φοβάται πιθανή πτώση διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τυφλών είναι μεγάλοι σε ηλικία
και έτσι δύσκολα θα μάθουν braille. Η αγορά πάντως των βιβλίων braille θα αλλάξει
σίγουρα επειδή πλέον θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο για τα
μαθηματικά επειδή τα κατανοεί καλύτερα κανείς στο έντυπο braille παρά στο ηλεκτρονικό
αρχείο, η ζήτησή τους λογικά δεν θα πέσει. Ο τρόπος παραγωγής braille θα αλλάξει όσο η
τεχνολογία βελτιώνεται αλλά η μεταγραφή υλικού σε braille δεν θα εξαφανιστεί τελείως.
Το υλικό το οποίο ζητάνε οι τυφλοί είναι:








Μεταγραφές συνταγών και εγχεριδίων για πράγματα που έχουν αγοράσει, όπως
επίσης εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τυφλούς εργαζόμενους που τα χρειάζονται για
τη δουλειά τους
Βιβλία μαθηματικών και σημειώσεις για φοιτητές κολεγίων
Πρόσφατα λογοτεχνικά έργα (για ενήλικες και παιδιά)
Ποικίλης ύλης υλικό (π.χ. μενού, φυλλάδια)
Μυθιστορήματα (για έφηβους και μικρότερης ηλικίας άτομα) και σχολικά βιβλία
Παιδικά βιβλία

Τι ποσοστό των πελατών τους αποτελείται από βιβλιοθήκες;

Καμία βιβλιοθήκη

9%
27%

9%

Καμία απάντηση

Ποσοστό 1%

9%
Ποσοστό 15%

Λιγότερο από 5%

9%

37%

Έχουν πελάτες βιβλιοθήκες
αλλά δεν γνωρίζουν
ποσοστό

Διάγραμμα 2: Ποσοστό βιβλιοθηκών‐πελατών των εταιρειών παραγωγής υλικού braille

Το 27% των παραγωγών braille δεν έχει καμία βιβλιοθήκη ως πελάτη της (Διάγραμμα 2).
Συνήθως παράγουν υλικό για κρατικές υπηρεσίες, που με τη σειρά τους μπορεί να το
δανείζουν σε κάποια βιβλιοθήκη για τυφλούς αλλά αυτό δεν μπορούν να το γνωρίζουν. Τις
περισσότερες παραγγελίες τις λαμβάνουν από άλλου είδους υπηρεσίες ή ιδιώτες. Μόνο μια
εταιρεία αναφέρει αναλυτικά πως εξυπηρετεί βιβλιοθήκες στη Γαλλία ή σε γαλλόφωνες
χώρες (Βέλγιο, Καναδά, Σουηδία, Αφρική) και γενικότερα χώρες που χρειάζονται γαλλικά
βιβλία braille για τους μαθητές τους, όπως η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον.
Ακόμη και εκείνες οι εταιρείες που έχουν βιβλιοθήκες‐πελάτες, κάνουν λόγο για μικρά
ποσοστά (από 1‐15%) ενώ το 9% δεν γνωρίζει ακριβώς το ποσοστό.
Από τις 13 εταιρείες μόνο μια εξυπηρετεί τους πελάτες της σε εθνικό επίπεδο. Οι υπόλοιπες
ναι μεν έχουν την έδρα τους π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά εξυπηρετούν και άλλες χώρες
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παγκοσμίως. Μια τέτοια εταιρεία είναι η Lutheran Braille Workers, Inc. που εξυπηρετεί
περισσότερες από 40 χώρες.
Τέλος, το ποσοστό του υλικού braille το οποίο παράγουν οι εταιρείες που συμμετείχαν στην
έρευνα σε ετήσια βάση ποικίλλει ανά εταιρεία, π.χ. άλλη παράγει 70 τίτλους βιβλίων και
άλλη φτάνει μέχρι τους 220.000.
Εκτός από το υλικό braille, υπάρχει και το απτικό υλικό για το οποίο όμως δεν υπάρχουν
πολλές αναφορές στη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία. Το braille φαίνεται να αποτελεί
πολύ πιο χρήσιμη, δημοφιλή και ουσιαστική διάταξη για τις συλλογές των βιβλιοθηκών.
Ως προς το CD‐ROM, η σημασία του ασφαλώς για έναν τυφλό χρήστη είναι πολλαπλάσια
από ότι για έναν βλέποντα εφόσον φυσικά το CD είναι τεχνικά προσπελάσιμο ως προς τις
δυνατότητες εντοπισμού, βιβλιογραφικών αναφορών και ενίοτε, των ηχητικών δεδομένων
που προσφέρει αυτή η τεχνολογία. Επανάσταση φαίνεται πως έχουν φέρει επίσης οι
πολυμεσικές εγκυκλοπαίδειες στον τρόπο που τα ΑμεΑ προσπελαύνουν την πληροφορία.
Βέβαια δεν παύει σε κάποια σημεία τα τυφλά άτομα να δυσκολεύονται με την πλοήγηση
και με την προσβασιμότητα του οπτικού περιεχομένου τους.
Ως προς τα ψηφιακά ακουστικά βιβλία και γενικότερα το ψηφιακό ακουστικό υλικό, αυτό
αποτελεί την πλέον ενδιαφέρουσα και επιτυχή εφαρμογή της τεχνολογίας υποστήριξης της
πρόσβασης. Τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (Ψ.Ο.Β.) εμφανίζονται σε μορφή CD, DVD, mini
disk ή memory sticks με χρήση τεχνολογίας συνθετικής ομιλίας. Οι συσκευές Ψ.Ο.Β.
επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν ακουστική πρόσβαση στο περιεχόμενο βιβλίων
παρέχοντας τους σημαντικές δυνατότητες αλληλεπίδρασης όπως περιεχόμενα, ξεφύλλισμα,
ευρετήριο, σελιδοδείκτες, κ.ά. Τα ψηφιακά ακουστικά βιβλία πρέπει να ακολουθούν το
διεθνές πρότυπο DAISY που προσομοιώνει τη χρήση έντυπων βιβλίων με άλλες αισθήσεις
και πλέον ακολουθείται και στην Ελλάδα από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες για άτομα με
αναπηρία όρασης.
Με την ψηφιακή πληροφορία δεν χρειάζονται μεσάζοντες, όπως εταιρείες που παράγουν
υλικό σε προσαρμοσμένες μορφές, εθελοντές και φίλοι που να διαβάζουν στα άτομα με την
αναπηρία. Οι χρήστες αποκτούν από μόνοι τους πρόσβαση στις αυθεντικές πηγές
πληροφορίας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχασαν την όρασή τους σε
προχωρημένη ηλικία.
Σε ελληνικό επίπεδο, σε έρευνα που διεξήγαγε το Polyplano το 1997‐1998 (στο πλαίσιο του
έργου TESTLAB) σε 121 τυφλούς για τις υπηρεσίες που παρείχαν τότε οι ειδικές βιβλιοθήκες
για τυφλούς της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκαν τα εξής: Τα ομιλούντα βιβλία
χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από τις άλλες μορφές. Αυτό ισχύει κατά πρώτον διότι
είναι σχεδόν η μοναδική, διαθέσιμη μορφή (πρακτικά δεν υπάρχει καθόλου υλικό σε
braille) και κατά δεύτερον διότι είναι εύκολη στη χρήση και δεν χρειάζεται να μάθει κανείς
τίποτε δύσκολο ή εξειδικευμένο για αυτή. Επίσης, στους τυφλούς αρέσει πολύ το διάβασμα
και αποτελεί την πιο προνομιακή τους ασχολία στον ελεύθερό τους χρόνο. Οι ψηφιακές
πηγές χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση από νεαρά άτομα που εργάζονται ή σπουδάζουν
ενώ η πλειονότητα δεν είναι εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες, γι’ αυτό και προτιμάει
πιο εύχρηστες μορφές υλικού (Sperl, 2001).
Διαπιστώνεται από τα παραπάνω ότι τα άτομα με αναπηρία όρασης χρησιμοποιούν μια
ποικιλία μορφών υλικού, περιλαμβάνοντας και το έντυπο με κάποια δυσκολία. Οι
διαφορετικές αυτές πληροφοριακές ανάγκες τους πρέπει να καλύπτονται και από
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διαφορετικές διαδικασίες και τεχνολογίες. Δηλαδή συγκεκριμένοι χρήστες με αναπηρία
όρασης προτιμούν τα βιβλία braille για το εκπαιδευτικό διάβασμα και τα ομιλούντα για τη
ψυχαγωγική ανάγνωση. Επίσης, συχνά βρίσκουν ευκολότερη την ανάγνωση αν τα
γράμματα είναι τυπωμένα σε χρωματιστό χαρτί (π.χ. ανοιχτό καφέ, ανοιχτό μπλε, γκρι ή
ανοιχτό πράσινο χρώμα) ώστε να ελαττώνεται η αντίθεση ενώ τα λαμπερά κίτρινα
μπορούν να προκαλούν πόνο στα μάτια τους. Κάθε χρήστης χρειάζεται ένα συνδυασμό
διατάξεων, που μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το χρόνο, τις προσωπικές ή εξωτερικές
συνθήκες, καθιστώντας έτσι την προσβασιμότητα μια δύσκολη υπόθεση. Με την ποικιλία
αυτή στις ανάγκες, τις τεχνικές πλατφόρμες και τις υπηρεσίες συμφωνεί και μελέτη του
INSERM (Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale)42 και του Βασιλικού
Εθνικού Ινστιτούτου για Τυφλούς, θεωρώντας την σημαντικό εμπόδιο στην κοινωνική
ενσωμάτωση των τυφλών και αμβλύωπων με χαμηλή όραση.
Ως συνέπεια αυτού του πολλαπλασιασμού διατάξεων και προϊόντων, οι βιβλιοθήκες
έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση να σχεδιάσουν τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας
υπόψη όλες αυτές τις μορφές αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες πρέπει να μάθουν να τις
χρησιμοποιούν.
Στο παρελθόν, μεγάλο πρόβλημα προσβασιμότητας έθετε το υλικό και η πληροφορία που
αφορούσε την επιστημονική σημειογραφία, τη μουσική και γενικότερα τις θετικές
επιστήμες. Σε μια επισκόπηση της έρευνας από τους Kapperman, Heinze και Strickens,
διαπιστώθηκε πως υπάρχει χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού στα μαθηματικά για τους
μαθητές με αναπηρία όρασης, οφειλόμενο στην ανεπάρκεια πηγών και υλικού στους τομείς
αυτούς (Kapperman et al., 1997). Οι μαθηματικές εξισώσεις και εικόνες, όπως οι χάρτες, οι
γραφικές παραστάσεις, τα σχέδια και τα διαγράμματα που περιέχουν ταυτόχρονα γραφικά
και χαρακτήρες σε απρόβλεπτες θέσεις, έθεταν μεγάλες απαιτήσεις με αποτέλεσμα πολλά
από αυτά να είναι απρόσιτα στους τυφλούς αναγνώστες.
Τα άτομα με αναπηρία όρασης δεν μπορούσαν να είναι ανεξάρτητα από τη στιγμή που
εξαρτώνταν από τους βλέποντες για να παράγουν τα μαθηματικά κείμενα σε συμβατική
έντυπη μορφή (ο περιορισμός αυτός ίσχυε για κείμενα στον τομέα των μαθηματικών, της
στατιστικής, της φυσικής, της χημείας, για τεχνικά κείμενα, κ.ά.). Έτσι οι τυφλοί είχαν μόνο
τρεις ρεαλιστικές επιλογές να διαβάζουν βιβλιογραφία που να περιέχει επιστημονική
σημειογραφία:




Μέσω braille
Μέσω κασετών
Να τους τη διαβάζουν άλλοι

Από αυτές τις επιλογές οι κασέτες με ηχογράφηση υψηλής ποιότητας είναι προτιμότερες
από τους αναγνώστες, οι οποίοι είναι ακριβοί και σπάνια αξιόπιστοι. Βέβαια οι κασέτες
χρησιμεύουν περισσότερο για υλικό που μπορεί να διαβαστεί από την αρχή ως το τέλος
ενώ για επιστημονικά και μαθηματικά βιβλία, στα οποία ο αναγνώστης διαβάζει εξισώσεις,
πίνακες κ.ά., αποτελούν φτωχό υποκατάστατο του βιβλίου. Ως προς το braille, κανένας
κώδικας braille δεν ήταν επαρκής για την παρουσίαση των προηγμένων μαθηματικών και
των επιστημονικών εργασιών.

42

Institut national de la sante et de la recherché medicale [Διαθέσιμο στο http://www.inserm.fr/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 15/07/07)]
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Αισίως από το 2004 το ΥΠΕΠΘ με υπουργική απόφαση ΥΠΕΠΘ/10366/Γ6 (30/01/04)
υιοθέτησε το σύστημα Nemeth, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα43.

Σχέση των Ατόμων με Αναπηρία Όρασης & των Βιβλιοθηκών
Πιθανότατα λόγω της παραδοσιακά οπτικής φύσης των συλλογών των βιβλιοθηκών, τα
άτομα αυτά αντιμετωπίζονται ως εκείνοι οι χρήστες που θα βρουν τις βιβλιοθήκες πιο
δύσκολες στη χρήση από όλα τα άλλα ΑμεΑ. Γι’ αυτό το Τμήμα της IFLA “Βιβλιοθήκες για
Τυφλούς” αναγνωρίζει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την υπο‐ανάπτυξη των υπηρεσιών
πληροφόρησης για τα άτομα με αναπηρία όρασης και όχι μόνο. Τα άτομα με μειωμένη
όραση ή τύφλωση αποτελούν μια ομάδα, με την οποία η διεθνής βιβλιοθηκονομική
κοινότητα έχει ασχοληθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Μια εύλογη εξήγηση είναι ότι η
σύγχρονη τεχνολογία φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα
ανάγνωσης των ατόμων με τύφλωση ή μειωμένη όραση ενώ συνεχώς προκύπτουν νέες
τεχνολογικές εφαρμογές που διευκολύνουν την πρόσβασή τους στο υλικό.
Και πάλι όμως πολλοί είναι εκείνοι οι βιβλιοθηκονόμοι τοπικών βιβλιοθηκών που δεν
αναγνωρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία όρασης με αποτέλεσμα οι τελευταίοι
να έχουν αφεθεί στα χέρια των κοινωνικών εργατών ή των εθελοντών που παράγουν braille
και ομιλούντα βιβλία για τους τυφλούς. Οι βιβλιοθήκες αποκλειστικά για τυφλούς
προσφέρουν περιορισμένο αριθμό πόρων και συνήθως είναι ιδιωτικές. Στην
πραγματικότητα οι περισσότερες από αυτές είναι δύσκολο να ονομαστούν βιβλιοθήκες
λόγω της ποιότητας και της ποσότητας στους τίτλους τους και επίσης, επειδή τις
στελεχώνουν κοινωνικοί εργάτες ή εθελοντές, και όχι επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμοι. Για
παράδειγμα, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Calgary44 στην Αλμπέρτα στον Καναδά έχει 14.000
τίτλους σε εναλλακτική μορφή για τα άτομα με αναπηρία όρασης ενώ υπάρχουν
περισσότεροι από 2.000.000 τίτλοι για τον υπόλοιπο πληθυσμό (Sook Lee, 2005). Ακόμη
όμως και σε άλλες βιβλιοθήκες, οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι δεν έχουν τη γνώση και
την εμπειρία για τα χαρακτηριστικά των ΑμεΑ, με αποτέλεσμα να τους δίνουν πολλές φορές
αυτό που εκείνοι νομίζουν ότι χρειάζονται αντί για αυτό που πραγματικά θέλουν. Το κόστος
άγνοιας των αναγκών των ΑμεΑ μπορεί πολλές φορές να είναι υψηλότερο από το κόστος
της λύσης.
Είναι όμως κατακριτέο τα άτομα με αναπηρία όρασης να πηγαίνουν σε ειδικές βιβλιοθήκες
ή ειδικά παραρτήματα για τυφλούς, που είναι διαχωρισμένα από αυτά των βλεπόντων.
Φυσικά κάποια άτομα με επίγνωση της αναπηρίας τους έχουν αποδεχτεί και συνηθίσει την
ύπαρξη ξεχωριστών καναλιών επικοινωνίας και χώρων για τους τυφλούς στις βιβλιοθήκες.
Αισίως όμως οι δημόσιοι φορείς αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι αυτές οι ξεχωριστές,
ειδικές εγκαταστάσεις πάντα υπο‐χρησιμοποιούνται. Γι’ αυτό κάθε βιβλιοθήκη πρέπει να
καταργήσει τα ειδικά δωμάτια και τον διαχωρισμένο εξοπλισμό και να δημιουργήσει ένα
περιβάλλον όπου οι ανάγκες των χρηστών θα απαντώνται σε ανθρώπινη βάση. Με άλλα
λόγια, η βιβλιοθήκη θα πρέπει να αποδέχεται κάθε τι εναλλακτικό (π.χ. υλικό εναλλακτικής
μορφής), όπως ακριβώς αποδέχεται κάθε τι συμβατικό (π.χ. το συμβατικό έντυπο).
43

Πλέον έχει καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα μαθηματικά στην ελληνική γλώσσα και σε απτική (braille) μορφή
αλλά και μέσω συνθετικής ομιλίας μέσω ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού.
44
Calgary Public Library [Διαθέσιμο στο http://www2.calgarypubliclibrary.com/library/tal.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 26/05/07)]
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Κάνοντας την τύφλωση και τη μερική όραση κάτι το ειδικό, το διαφορετικό και εστιάζοντας
στις “ειδικές ανάγκες”, δημιουργούμε και ενισχύουμε από μόνοι μας μια ψεύτικη διάκριση
και κάνουμε πιο πολύπλοκη τη διανομή των υπηρεσιών μας. Με αυτή τη λογική,
προσθέτουμε κόστος παραπάνω από ό,τι αξία και το χειρότερο, απωθούμε πολλούς
χρήστες.
Αναλυτικότερα, ένα πρωταρχικό εμπόδιο είναι η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία
όρασης προς και από τη βιβλιοθήκη. Η σκέψη πολλές φορές να περάσουν το κατώφλι μιας
δημόσιας βιβλιοθήκης μπορεί να είναι τρομακτική διότι μοιάζει σαν να μπαίνουν σε ξένο
έδαφος. Από τη στιγμή ωστόσο που ο χρήστης μπει στο χώρο της βιβλιοθήκης και
εξοικειωθεί με το περιβάλλον της, στη συνέχεια θέλει να χρησιμοποιήσει το υλικό της. Γι’
αυτό τα τυφλά παιδιά πρέπει να μαθαίνουν τους χώρους της βιβλιοθήκης από νωρίς και να
εξοικειώνονται ώστε να μπορούν να κινούνται άνετα μόνα τους, χωρίς να χάνονται. Πέρα
από το να χαθούν, είναι πιθανό άτομα π.χ. με περιφερειακή όραση, να προσκρούουν σε
εμπόδια, όπως καρέκλες ή σκαμνιά τα οποία βρίσκονται έξω από το οπτικό τους πεδίο,
ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, γι’ αυτό το προσωπικό πρέπει να τους
περιγράφει κάθε πιθανό εμπόδιο.
Επίσης, προκειμένου να διαβάζουν άνετα στη βιβλιοθήκη πρέπει να πληρούνται κάποιες
προϋποθέσεις, όπως η σωστή θέση του τραπεζιού μελέτης και του βιβλίου. Όπως
συμβαίνει και στη δακτυλογράφηση, ο αναγνώστης κουράζεται γρήγορα αν δεν κάθεται
κατακόρυφα. Οι βραχίονες του αναγνώστη braille πρέπει να τοποθετούνται σε μια σωστή
γωνία σε σχέση με την επιφάνεια ανάγνωσης. Τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται ως
επιφάνεια για τη στήριξη του υλικού ανάγνωσης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να
χωράνε με άνεση τα βιβλία και να μην είναι ψηλότερα από το επίπεδο των αγκώνων του.
Στη συνέχεια, τα παιδιά με αναπηρία όρασης αισθάνονται ανασφάλεια και αβεβαιότητα
για το γύρω περιβάλλον και δεν παρακινούνται να ερευνήσουν νέα αντικείμενα, που
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από το απλωμένο τους χέρι. Έτσι απομονώνονται για
να αποτρέψουν οποιαδήποτε αποτυχία. Γι’ αυτό η ατμόσφαιρα της βιβλιοθήκης πρέπει να
είναι ήρεμη, ατμόσφαιρα αποδοχής και αγάπης, με σεβασμό για την προσωπικότητα κάθε
παιδιού. Πρέπει να καλλιεργείται η αυτοπεποίθηση με εξατομικευμένα προγράμματα που
αποτελούνται από απλά, διαδοχικά βήματα και να χρησιμοποιείται γενναιόδωρα και
συστηματικά ο έπαινος ως ανταμοιβή για τη σωστή συμπεριφορά.
Για να ξεκινήσει ένα άτομο με αναπηρία να διαβάσει ή να επισκεφτεί μια βιβλιοθήκη,
χρειάζεται κάποιος να το έχει ενθαρρύνει για ενεργό και αυτοπαρακινούμενη ανάγνωση.
Ένα παιδί με αναπηρία όρασης θα θελήσει με ευχαρίστηση να διαβάσει, αν του δοθεί μια
ενδιαφέρουσα ιστορία ή αν έχει κατανοήσει την αξία της γραπτής επικοινωνίας. Το ίδιο
ισχύει αν κάποιος του έχει εμφυσήσει μια θετική εικόνα για τις βιβλιοθήκες.
Το κατά πόσο τα τα άτομα με αναπηρία όρασης είναι μέλη των τοπικών τους βιβλιοθηκών
δεν μπορεί να ειπωθεί διότι τα ποσοστά ποικίλλουν πολύ ανά περιοχή. Σε μερικές περιοχές
μόνο το 2% είναι εγγεγραμμένα μέλη ενώ σε άλλες φτάνουν έως και το 55% (Kinnell et al.,
2000). Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιούν τις τοπικές βιβλιοθήκες είναι η
δυσκολία μετάβασης σε αυτές, η περιορισμένη επιλογή ηχοβιβλίων ή μεγαλογράμματης
γραφής στις βιβλιοθήκες (19%) και η προτίμηση για ειδικές βιβλιοθήκες (11%), όπου
καλύπτουν τις ανάγκες τους καλύτερα.
Στις ΗΠΑ πολλές δημόσιες βιβλιοθήκες διαθέτουν ένα ξεχωριστό τμήμα για χρήστες με
αναπηρία όρασης π.χ.:
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Η βιβλιοθήκη της πολιτείας της Αριζόνα διαθέτει τμήμα braille και ομιλούντων
βιβλίων
Η βιβλιοθήκη της πολιτείας της Αϊόβα το ίδιο για τους τυφλούς και τους σωματικά
ασθενείς, κ.ο.κ.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων και Ιδρυμάτων Βιβλιοθηκών (IFLA) υποστηρίζει ενεργά τη
γραφή braille στις βιβλιοθήκες. Στην Ελλάδα αναφέρεται ότι γενικά δεν υπάρχουν τμήματα
στις βιβλιοθήκες αποκλειστικά για braille. Μια εξαίρεση είναι η βιβλιοθήκη του Παν/μίου
Μακεδονίας και το ΚΕΑΤ που διαθέτει τέτοια βιβλιοθήκη. Πάντως ειδική υποδομή για
τυφλούς διαθέτει η Βιβλιοθήκη Πληροφορικής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, στο ΕΚΠΑ οι βιβλιοθήκες Οικονομικών Επιστημών,
Επιστημών Υγείας, Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Δοίκησης και Γλωσσολογίας διαθέτουν
εδώ και πέντε χρόνια προσβάσιμους σταθμούς εργασίας για ΦμεΑ45. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ
Σερρών έχει δημιουργήσει ένα αξιόλογο εργαστήριο για ΑμεΑ (ειδικά για αισθητηριακές
αναπηρίες όρασης, ακοής και κινητικές) και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σπάρτης παρουσιάζει
επίσης αξιόλογο σχετικό έργο. Σε άλλες όμως διαπιστώνεται πως ο κύριος λόγος που δεν
έχουν προνοήσει για τους χρήστες αυτούς είναι η άγνοια σχετικά με τα ζητήματα
προσβασιμότητας αλλά και το μικρό ποσοστό χρηστών με αναπηρία.
Ένας άλλος λόγος που αποθαρρύνει τα άτομα με αναπηρία όρασης από τη χρήση
βιβλιοθηκών είναι ότι αγνοούν βασικά πράγματα για τις υπηρεσίες τους και έχουν μια
σύγχυση για θέματα, όπως χρέωση υπηρεσιών και διαθεσιμότητα εξοπλισμού,
εγκαταστάσεων των δημοσίων βιβλιοθηκών για ΑμεΑ, κ.ά. Συνήθως οι περισσότεροι
νομίζουν ότι η βιβλιοθήκη διαθέτει μόνο έντυπο υλικό.
Το αξιοπερίεργο, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, είναι πως οι άνθρωποι που χάνουν
ξαφνικά την όρασή τους, ιδιαίτερα αν συνήθιζαν να χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες και να
διαβάζουν έντυπα, συνεχίζουν να διαβάζουν ακόμη περισσότερο. Όσοι επιζητούν μόνο τη
ψυχαγωγική ανάγνωση, μπορεί να βρουν αντίστοιχο υλικό. Για την εξυπηρέτηση όμως
όσων ζητούν κάτι περισσότερο σε προσβάσιμη μορφή, παρουσιάζεται μια μεγάλη
πρόκληση για όλα τα είδη βιβλιοθηκών. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες για άτομα με
αναπηρία όρασης έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να τους παρέχουν υλικό για αναψυχή και
σχολικά βιβλία. Καθότι δεν υπάρχει αγορά βιβλίου που να καλύπτει και τις λοιπές
κατηγορίες υλικού, πολλές φορές οι βιβλιοθήκες για ΑμεΑ αναλαμβάνουν τον πολλαπλό
ρόλο του εκδότη, του βιβλιοπωλείου και της βιβλιοθήκης (Sköld, 1999a).
Ένα άλλο σοβαρό εμπόδιο στη σχέση των ατόμων με αναπηρία όρασης και των
βιβλιοθηκών είναι ο αρνητισμός που υπάρχει στη διάθεση των ανθρώπων απέναντι στα
πρώτα, που οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης. Πολλοί βιβλιοθηκονόμοι έχουν την
εσφαλμένη αντίληψη ότι οι νομίμως τυφλοί (legally blind) δεν έχουν καθόλου λειτουργική
όραση ενώ στην πραγματικότητα, μια πλειονότητα χρηστών με αναπηρία όρασης έχει
κάποιο βαθμό λειτουργικής όρασης. Δυστυχώς αυτές είναι μερικές από τις πολλές
εσφαλμένες αντιλήψεις για τις αναπηρίες όρασης, που οδηγούν και σε λανθασμένες
συμπεριφορές. Έτσι, πολλοί άνθρωποι, ακόμη και ακούσια, εμποδίζουν την πρόσβαση των
ατόμων με αναπηρία όρασης στην πληροφορία, αγνοώντας συγκεκριμένες ανάγκες τους.

45

LibAccessATHINA –Βιβλιοθήκες [Διαθέσιμο στο http://speech.di.uoa.gr/libaccess (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/02/08)]
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Επίσης, μέσα στη βιβλιοθήκη, τα άτομα με μειωμένη όραση μπορεί να νιώθουν αμήχανα ή
ότι όλοι τους κοιτάζουν. Όταν κάνουν ερωτήσεις ή ζητάνε βοήθεια και λαμβάνουν την
απάντηση “Τι πρόβλημα υπάρχει, δεν μπορείς να διαβάσεις;” αποθαρρύνονται. Το αγενές,
εχθρικό ή ακόμη και αδιάφορο προσωπικό αποτελεί εμπόδιο στη χρήση της βιβλιοθήκης.
Παραδείγματος χάρη, μια χρήστης ήθελε να μεγενθύνει μια σελίδα για να τη βλέπει πιο
άνετα και ζήτησε να τη βοηθήσουν με το φωτοτυπικό. Το προσωπικό της έδειξε πού
βρίσκεται το φωτοτυπικό αλλά εκείνη δεν μπορούσε να διαβάσει τις οδηγίες επειδή τα
γράμματα ήταν μικρά. Το αποτέλεσμα ήταν το προσωπικό να της πει πως δεν μπορούσε να
τη βοηθήσει επειδή η χρήση του φωτοτυπικού ήταν self‐service (Huntington & Swanson,
2002). Γι΄αυτό όταν τα άτομα αυτά ζητούν βοήθεια, το προσωπικό πρέπει να τους πηγαίνει
στην κατάλληλη περιοχή και να τους περιγράφει τι συμβαίνει όσο το δυνατόν
αναλυτικότερα.
Σε γενικές γραμμές, η συμπεριφορά και οι σκέψεις των ατόμων με αναπηρία όρασης
πολλές φορές δεν μπορούν να προβλεφθούν. Δηλαδή ένα τυφλό άτομο μπορεί να νιώθει
αρκετή αυτοπεποίθηση να βρει μόνο του το δρόμο του μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, αν
λάβει μια φορά στην αρχή τη σωστή καθοδήγηση. Ωστόσο ένα άλλο άτομο μπορεί να
προτιμήσει τη βοήθεια του βιβλιοθηκονόμου για να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο
άλλο. Ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να προσφέρει βοήθεια μόνο όταν το άτομο φαίνεται να τη
χρειάζεται ή να τη ζητάει. Και όταν ζητήσει βοήθεια, τότε πρέπει να το ρωτήσει με ποιον
τρόπο τη θέλει προτού του τη δώσει46. Δεν πρέπει να παρέχει αυθαίρετα βοήθεια με τον
τρόπο που ο βιβλιοθηκονόμος θεωρεί σωστό ή απαραίτητο. Επίσης, πάντα πρέπει η
επικοινωνία να γίνεται κατευθείαν με το άτομο με την αναπηρία, όχι με το συνοδό, τον
διερμηνέα, κ.ο.κ.
Πρόβλημα πλην των βιβλιοθηκών εντοπίζεται και στα βιβλιοπωλεία, όπου τα διαθέσιμα
ηχοβιβλία είναι σε συντομευμένη μορφή (επίτομα) και πολύ πιο ακριβά από τα έντυπα47.

Εμπειρίες & Μαρτυρίες Χρηστών με Αναπηρία Όρασης
Κλείνοντας εδώ το κομμάτι της πληροφοριακής συμπεριφοράς των ατόμων με αναπηρία
όρασης και προτού μελετηθεί η σχέση τους με τις on‐line τεχνολογίες, κρίθηκε σκόπιμο στο
σημείο αυτό να παρατεθούν πραγματικές μαρτυρίες και εμπειρίες χρηστών με αναπηρία

46

Η Katherine Schneider, χρήστης της NLS της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου για περισσότερο από 45 χρόνια,
ξεκίνησε να λαμβάνει βιβλία braille σε ηλικία 9 ετών και ομιλούντα βιβλία. Λάτρης των βιβλίων από τότε,
περιγράφει τους βιβλιοθηκονόμους ως “υπερήρωες”, όχι μόνο επειδή της έστελναν braille και ηχογραφημένα
βιβλία αλλά επειδή την κατεύθυναν σε πληροφορίες που λαχταρούσε να ανακαλύψει (Huntington & Swanson,
2002).
47
Ο Steve Morgan επισημαίνει πως σε απτική μορφή δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα διαθέσιμο ενώ ο Bill Alker
επισκέφτηκε τέσσερις πόλεις στις ανατολικές και δυτικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου (Νότινγκχαμ,
Ντέρμπι, Μπίρμινγχαν και Λέστερ) ψάχνοντας για οποιοδήποτε βιβλίο σε μεγαλογράμματη γραφή. Κανένα
από τα μεγάλα βιβλιοπωλεία που επισκέφτηκε δεν μπορούσε να του παρέχει ούτε ένα βιβλίο στη μορφή αυτή
παρά μόνο ένα μικρό ειδικευμένο μαγαζί στο Ντέρμπι, όπου είχαν κάποιο βιβλίο μεγαλογράμματης γραφής
και αυτό ήταν.......το τελευταίο αντίτυπο της Βίβλου [Anon., Your experiences‐ Right to read, [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.rnib.org.uk/rtr/experiences.php (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]
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όρασης, οι οποίοι τις κατέθεσαν στη καμπάνια του RNIB (Royal National Institute for the
Blind) “Δικαίωμα στην Ανάγνωση” και οι οποίες αποδίδουν ρεαλιστικά την κατάσταση48.
Αναλυτικότερα, η Claire Cheskin (Λονδίνο) αναφέρει πως έχει διαβάσει 3 βιβλία braille στα
20 χρόνια που είναι εγγεγραμμένη ως τυφλή γιατί τα βιβλία που την ενδιαφέρουν είναι
πολύ δύσκολο να τα αποκτήσει. Η Jacqueline από το Bodmin αδυνατεί να αποκτήσει τους
τίτλους των αγαπημένων της συγγραφέων σε ήχο και χωρίς περικοπές.
Συνήθως στις κασέτες οι εκδότες συμπτύσσουν τα βιβλία με το σκεπτικό πως οι νέοι με
αναπηρία δεν έχουν την υπομονή να ακούσουν ολόκληρες τις ιστορίες. Η περικοπή
σημαίνει αφαίρεση χαρακτήρων και σκηνών και γενικώς τα ακουστικά βιβλία κόβονται έτσι
ώστε να έχουν διάρκεια γύρω στις 3 ώρες. Κάποιος δηλαδή μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο
την εβδομάδα αν ακούει μισή ώρα την ημέρα (Annichiarico, 1991). Στη βιβλιογραφία όμως
υπάρχει διαφωνία για τη συντόμευση ή όχι των βιβλίων. Κάποιοι εκδότες ακουστικών
βιβλίων προτιμούν τις συντομευμένες εκδόσεις ενώ άλλοι εκδίδουν μόνο ολοκληρωμένα
έργα (π.χ. το Chivers Press, το Cover to Cover). Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την υποδοχή
που τυγχάνουν. Παραδείγματος χάρη στη Δανία τα συντομευμένα βιβλία δεν έτυχαν
ευνοϊκής αντιμετώπισης και γι’ αυτό δεν υπάρχει και ανάλογη αγορά, σε αντίθεση με τις
ΗΠΑ. Σήμερα πάντως επικρατεί η τάση για ολοκληρωμένες εκδόσεις των βιβλίων
(Rosenblum, 1999), τις οποίες θα ευνοήσει ακόμη περισσότερο η χρήση των MP3‐CDs που
επιτρέπουν την αποθήκευση 20 ή περισσότερο ωρών.
Στη συνέχεια, ο Ibrahim Gucukoglu στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποκτήσει ένα βιβλίο, το
οποίο αναμένεται το Νοέμβριο, πρέπει να περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο του επόμενου
έτους για να είναι διαθέσιμο σε κασέτα και χωρίς συντμήσεις. Η Carol Ozanne (Guernsey)
αποφάσισε να μην συνεχίσει τις σπουδές της επειδή το έβρισκε ακατόρθωτο από τη στιγμή
που δεν μπορούσε να έχει ούτε ένα βιβλίο στα χέρια της. Σύμφωνα με τον Stuart
Cunningham (Bristol, Αγγλία), το υλικό της δημόσιας βιβλιοθήκης της περιοχής του είναι
τόσο απαρχαιωμένο που η ποιότητα του ήχου έχει εξαθλιωθεί από την κατάχρηση.
Ο Damon Rose από το Λονδίνο βρίσκει γελοίο το γεγονός πως οι τυφλοί πρέπει να γίνονται
οι εκδότες για τους ίδιους τους εαυτούς διότι αν θέλουν να διαβάσουν ένα βιβλίο, πρέπει
να το σκανάρουν (κάτι το οποίο μπορεί να πάρει γύρω στις 8 ώρες, μια ολόκληρη δηλαδή
εργασιακή ημέρα) ενώ οι υπόλοιποι συμφοιτητές τους μπορούν, μπαίνοντας απλά στην
πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, να αναζητήσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να
τροφοδοτήσουν το μυαλό τους. Τα τυφλά άτομα πρέπει να δουλεύουν 10 φορές πιο
σκληρά στο πανεπιστήμιο από ότι οι βλέποντες συμφοιτητές τους, γι’ αυτό και οι
περισσότεροι τυφλοί παίρνουν χαμηλότερους βαθμούς από ότι θα μπορούσαν λόγω της
υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλλουν.
Η Barbara, 23 ετών, σπουδάζει καλές τέχνες και το διάβασμα είναι ένα από τα πολλά
ενδιαφέροντά της. Είναι πολύ απογοητευμένη από την τοπική της βιβλιοθήκη στα νοτιο‐
ανατολικά της Αγγλίας. Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Η τοπική μου βιβλιοθήκη έχει ένα μικρό
αριθμό κασετών. Οι κασέτες δεν είναι γυρισμένες στην αρχή και δεν έχουν ετικέτες,
καθιστώντας έτσι δύσκολο να καταλάβω ποια πάει πρώτη και ποια όχι. Ο
αυτοματοποιημένος κατάλογος δεν είναι προσβάσιμος αλλά το προσωπικό συνήθως είναι
εξυπηρετικό. Μου είπαν για την υπηρεσία διανομής υλικού στα σπίτια των ΑμεΑ αλλά
πρέπει να περιμένω στη λίστα αναμονής για τους επόμενους τέσσερις μήνες”.

48

Anon., Your experiences‐ Right to read, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.rnib.org.uk/rtr/experiences.php
(Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]
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Ο Jack, παντρεμένος, με παιδιά και μια επιτυχημένη καριέρα στον εθελοντικό τομέα,
γράφει: “Ένας από τους τρόπους με τους οποίους νιώθω ότι η οπτική μου αναπηρία με
επηρεάζει είναι το πώς αποκόβομαι από τα βιβλία. Πολύ λίγα πράγματα είναι διαθέσιμα
προς ανάγνωση σε οποιοδήποτε προσβάσιμο μέσο. Επίσης, για να βρω τι είναι διαθέσιμο
και σε ποια μορφή είναι ένας πραγματικός εφιάλτης. Ζηλεύω τους ανθρώπους που
μπορούν απλά να μπουν σε μια δημόσια βιβλιοθήκη, να φυλλομετρήσουν χιλιάδες τίτλους
και να διαλέξουν. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο για αυτούς και τόσο δύσκολο για μένα”.
Ο Barry, 60 ετών, είναι τυφλός για περισσότερο από 40 χρόνια. Του αρέσει να ακούει
βιβλία σε κασέτα και ειδικά βιογραφίες. Ωστόσο, πρέπει να στηρίζεται σε έναν εθελοντή
της τοπικής βιβλιοθήκης που τον επισκέπτεται μηνιαία. “Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς
να διαλέξεις. Δεν ξέρεις καν τι είναι διαθέσιμο”, αναφέρει.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και φορείς που απογοητεύονται από
την εμφανή έλλειψη απαίτησης και ενδιαφέροντος από τους χρήστες με αναπηρία για
υλικό εναλλακτικής μορφής. Μπορεί να ακούσει κανείς ιστορίες για εκατοντάδες
ανεπιθύμητα, αζήτητα αντίτυπα κειμένων braille να σαπίζουν σε κάποια αποθήκη επειδή
κανείς δεν θέλει να τα διαβάσει. Παρόλο που ο όγκος της παραγωγής υλικού σε
προσβάσιμη μορφή έχει αυξηθεί αξιοσημείωτα τα τελευταία χρόνια, η πραγματική
κατανάλωση παραμένει χαμηλή και ελαττώνεται σε κάποιες θεματικές περιοχές. Αυτή η
παράδοξη κατάσταση, από τη μια δηλαδή η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία όρασης
να παραπονιέται για την έλλειψη πρόσβασης στην πληροφορία ως μία από τις μεγαλύτερες
απογοητεύσεις τους (Godber, 1998) και από την άλλη η αχρηστία υλικού εναλλακτικής
μορφής, μοιάζει σχεδόν αδύνατο να το πιστέψει κανείς αλλά είναι πραγματικότητα!
Πιθανοί λόγοι εξήγησης αυτής της κατάστασης είναι ότι οι φορείς για ΑμεΑ και τα ειδικά
τυπογραφεία παράγουν υλικό χωρίς να έχουν μελετήσει πρώτα τις πληροφοριακές ανάγκες
των τυφλών και αμβλύωπων με χαμηλή όραση, τι βιβλία δηλαδή έχουν ανάγκη. Βασισμένοι
λοιπόν σε εικασίες και χωρίς να έχουν μελετήσει τις ανάγκες και τη γνώμη των ατόμων
αυτών, παράγουν υλικό που ήδη υπάρχει ή σε θεματικές περιοχές που είναι ήδη
υπερκαλυμμένες. Αναλυτικότερα, πολλοί φορείς παράγουν διπλά και τριπλά αντίτυπα
τίτλων διότι δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους αλλά ούτε και ενιαίοι κατάλογοι υλικού
εναλλακτικής μορφής ώστε να δουν τι υπάρχει ήδη. Επιπλέον, οι φορείς αυτοί (νομίζοντας
πως τα άτομα με αναπηρία όρασης έχουν ανάγκη μόνο από μυθιστορήματα και γενικότερα
λογοτεχνία) συνεχίζουν να παράγουν τίτλους που έχουν να κάνουν ως επί το πλείστον με
μυθιστορήματα και γενικότερα με τη ψυχαγωγία, τίτλους δηλαδή που φροντίζουν να
παρέχουν εδώ και χρόνια οι περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες, οι ειδικές βιβλιοθήκες για
άτομα με αναπηρία όρασης, τα βιβλιοπωλεία, κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα είναι όταν όλοι οι
φορείς παρέχουν υλικό της ίδιας θεματικής περιοχής (και πολλές φορές τους ίδιους ή
περιορισμένης ποικιλίας τίτλους), το σίγουρο είναι ότι τα ΑμεΑ θα έχουν διαβάσει πολλούς
από αυτούς και δεν θα έχουν τι άλλο να διαβάσουν, τα ποσοστά χρήσης τους δεν θα
αυξάνονται και οι ανάγκες των ΑμεΑ που αναζητούν κάτι περισσότερο θα παραμένουν
ανικανοποίητες.

On‐line Τεχνολογίες
Από όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν τη χρήση του υπολογιστή, η πιο σημαντική και
καθοριστική είναι η οπτική. Όταν ο χρήστης δεν βλέπει την οθόνη, διερωτάται κανείς κατά
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πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Η/Υ, να διαβάσει και να ερμηνεύσει το κείμενο, τα
γραφικά, τα μενού και τις άλλες οπτικές λεπτομέρειες της οθόνης ή ενδείξεις του
πληκτρολογίου και τέλος να χρησιμοποιήσει το πολυμεσικό υλικό.
Η θετική επίδραση του υπολογιστή και του Διαδικτύου στη ζωή των ατόμων με αναπηρία
όρασης είναι αναμφισβήτητη. Το Διαδίκτυο είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις
μετά την ανακάλυψη του braille γιατί για πρώτη φορά οι τυφλοί και με χαμηλή όραση
έχουν πρόσβαση στον ίδιο πλούτο πληροφορίας, όπως οι βλέποντες. Ο Ιστός επαυξάνει την
προσβασιμότητα, την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση, τις επικοινωνιακές επιδεξιότητες
και την ποιότητα ζωής των ΑμεΑ. Η χρήση ψηφιακών ηλεκτρονικών τεχνικών πέρα από την
ανεξαρτησία, τη διευκόλυνση και ελευθερία που παρέχει, διασφαλίζει περισσότερη
διακριτικότητα και μυστικότητα στη ζωή τους. Παλιότερα, ο τυφλός έπρεπε να πληρώνει
κάποιον να του διαβάσει το προσωπικό του υλικό, όπως γράμματα, τραπεζικούς
λογαριασμούς, συνταγές φαρμάκων, κ.ά. με αποτέλεσμα να μην υπήρχε καμία μυστικότητα
καθώς ολόκληρη η προσωπική ζωή του γινόταν γνωστή τουλάχιστον σε ένα δεύτερο άτομο.
Σήμερα όμως η τεχνολογία (π.χ. λογισμικό αναγνώρισης φωνής, πινακίδα braille, κτλ.)
επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία όρασης να έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση και
διακριτικότητα.
Από την άλλη ο Η/Υ είναι μία από τις μεγαλύτερες βοήθειες προσβασιμότητας που έχει
δημιουργηθεί ποτέ αλλά οι τυφλοί έχουν χάσει έδαφος τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω
της αυξημένης χρήσης γραφικών και βίντεο αλλά και της φτωχής σχεδίασης του Ιστού.
Παρόλα αυτά, στην τρέχουσα φάση υπάρχουν λίγες πληροφορίες για την επίδραση του
Ιστού στις ζωές των ατόμων με αναπηρία όρασης. Δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα που
να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και βιώνουν αυτό το
πολύτιμο πληροφοριακό εργαλείο, το Διαδίκτυο (Berry, 1999).
Η εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα τυφλά ή αμβλύωπα άτομα δεν είναι κάτι
καινούργιο, απλά πρέπει κάθε φορά να προσαρμόζεται η ειδική τεχνολογία των ΑμεΑ στη
συνεχώς μεταβαλλόμενη, βελτιωμένη και πάντα πιο αναπτυγμένη τεχνολογία που
χρησιμοποιούν τα άτομα με ακέραιη όραση. Η μερίδα των ατόμων με αναπηρία όρασης
που χρησιμοποιούν υπολογιστές αποτελούν ακόμη μειονότητα αλλά αυτοί που το κάνουν
είναι πολύ ικανοί και χρησιμοποιούν μια ποικιλία λειτουργιών. Παραδείγματος χάρη οι
μερικώς βλέποντες χρήστες χρησιμοποιούν το ποντίκι, οι τυφλοί το πληκτρολόγιο σαν
μονάδα εισόδου, εκτός αν αντιμετωπίζουν κάποια επιπρόσθετη κινητική ή φυσική
αναπηρία, κ.ο.κ.
Στην Ελλάδα το ποσοστό των τυφλών χρηστών Η/Υ εκτιμάται γύρω στο 8 με 10% ενώ των
χρηστών του Διαδικτύου στο 2‐3%. Η απόκλιση αυτή είναι τεράστια συγκρινόμενη με το
ποσοστό χρήσης των Η/Υ από τους αρτιμελείς στη χώρα μας (60%) αλλά και με αυτό της Ε.Ε
(80%)49. Έρευνα που διεξήγαγε ο τομέας Στατιστικών Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Loughborough της Βρετανίας έδειξε ότι κατά μέσο όρο το 23% των ατόμων
με αναπηρία όρασης χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για την αναζήτηση πληροφοριών. Η
χρήση υπολογιστών στις νεότερες ηλικίες είναι κατά πολύ υψηλότερη (98% κάτω των 25
ετών και 53% σε άτομα 25‐64 ετών). Τα άτομα με αναπηρία όρασης χρησιμοποιούν τον Ιστό
για να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, μιας και για τους εντυπο‐
ανάπηρους η έλευση της ψηφιακής πληροφορίας τα τελευταία 20 χρόνια έχει υπάρξει
τρομερό πλεονέκτημα (Peters et al., 2004).
49

Η θέση των τυφλών στην κοινωνία της πληροφορίας [Διαθέσιμο στο http://www.maty.gr/peri_tyflwn
(Ημερομηνία πρόσβασης: 17/05/08)]
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Δυστυχώς όμως το κόστος του απαραίτητου λογισμικού και των αναγκαίων τεχνικών
βοηθημάτων καθιστά την χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου επιτρεπτή μόνο σε όσους
διαθέτουν υψηλό οικονομικό εισόδημα, προσδίδοντας στη χρήση αυτή σαφή ταξικά
χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα ένας μέσος Η/Υ κοστίζει 1.000 ευρώ ενώ για να γίνει
προσβάσιμος για τυφλούς χρειάζονται 2.200 ευρώ. Το κόστος ενός κοινού εκτυπωτή είναι
90 ευρώ ενώ ο αντίστοιχος εκτυπωτής braille κοστίζει 4.000 ευρώ. Η διαμόρφωση αυτού
του υψηλού κόστους οφείλεται στο περιορισμένο μέγεθος της αγοράς των τυφλών
χρηστών παγκοσμίως. Βέβαια τα δεδομένα αυτά στην Ελλάδα άλλαξαν μέσω ενεργειών του
ΥΠΕΠΘ όπου όλοι οι μαθητές με αναπηρία έλαβαν τον κατάλληλο εξοπλισμό προσωπικών
ΥΤ. Επιπλέον, η αγορά ΥΤ για όλους τους ΦμεΑ επιδοτείται από το ΕΠ της ΚτΠ τα τελευταία
δυο χρόνια και κάποια πανεπιστήμια στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και
επιδοτούν από μόνα τους τον εξοπλισμό για ΦμεΑ.
Σύμφωνα με μελέτη του Nielsen Norman Group “ο Ιστός είναι γύρω στις 3 φορές
ευκολότερος προς χρήση για τους βλέποντες χρήστες από ότι για τους τυφλούς ή τους
μερικώς βλέποντες” (Coyne & Nielsen, 2001). Αυτό ισχύει διότι οι εν λόγω χρήστες
αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον:
















Η μη σήμανση των γραφικών παραστάσεων, εικόνων, πινάκων, φωτογραφιών και
πλαισίων προκαλεί προβλήματα ανάγνωσης των κειμένων στην οθόνη και θέασης
των γραφικών παραστάσεων. Το αποτέλεσμα είναι να ακούν μακρές περιγραφές
των ιστοθέσεων από τον αναγνώστη οθόνης που χρησιμοποιούν. Τα πλαίσια ιδίως
έχουν υπάρξει το κυριότερο πρόβλημα πρόσβασης των τυφλών στις ψηφιακές
βιβλιοθήκες.
Πολλά άτομα με αναπηρία όρασης αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης με τις
περισσότερες ιστοθέσεις. Ακόμη και αν ο χρήστης ακούει τις περιγραφές γραφικών,
κ.ά., πολλές φορές πολύπλοκοι πίνακες δεδομένων και γραφικά δεν μεταφράζονται
ξεκάθαρα, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν γραπτές περιλήψεις τους που οι τυφλοί
χρήστες μπορούν να ακούσουν με τον αναγνώστη οθόνης.
Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι πολύπλοκες σελίδες με χαρακτηριστικά πλοήγησης
χρησιμοποιούν δυο διαστάσεις ενώ οι υποστηρικτικές τεχνολογίες περιορίζουν
τους τυφλούς σε μια γραμμική σειρά της πληροφορίας.
Η κακή σχεδίαση της ιστοσελίδας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους τυφλούς και
τους δημιουργεί τη μεγαλύτερη απογοήτευση παρόλο που είναι εύκολο να λυθεί.
Για τους χρήστες με αναπηρία όρασης το περιεχόμενο είναι που καθιστά έναν
ιστοτόπο σπουδαίο διότι καλή είναι η ιστοσελίδα που δεν υποχρεώνει τον
επισκέπτη να την εγκαταλείψει.
Τα άτομα με αχρωματοψία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ιστοθέσεις που δεν
έχουν επαρκή αντίθεση χρωμάτων. Επίσης, μπορούν να χαθούν, όταν οι επιλογές
της πλοήγησης και το περιεχόμενο απαιτούν την ικανότητα διάκρισης του ενός
χρώματος από το άλλο.
Συνήθως οι σελίδες που απευθύνονται σε νέους έχουν πολλά ανόητα γραφικά που
τραβούν την προσοχή, χρησιμοποιούν έγχρωμο κείμενο και φόντο με σχέδια,
κάνοντας την πλοήγηση και την ανάγνωση δύσκολη για τα άτομα με χαμηλή όραση
ή αχρωματοψία.
Οι χρήστες με μερική όραση, όταν υπάρχει υπογραμμισμένο κείμενο,
δυσκολεύονται να διακρίνουν το πραγματικό κείμενο όταν η γραμμή ακουμπάει
ελαφρά στο κάτω μέρος των γραμμάτων.
Όταν συναντούν ολόκληρες λέξεις στα κεφαλαία, τα άτομα με χαμηλή όραση
μπορεί να δυσκολεύονται να διακρίνουν την αρχή και το τέλος της λέξης.
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Τα chat rooms, όπου πολλοί φοιτητές συζητούν ταυτόχρονα ένα θέμα, είναι πολύ
δύσκολο να τα παρακολουθήσουν τυφλά άτομα, ακόμη και με λογισμικό
ανάγνωσης οθόνης.

Ένας τυφλός που “σερφάρει” στον Ιστό κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο
Η/Υ με τον βλέποντα, παρόλα αυτά όμως οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θα
δυσκολευτεί να προσπελάσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι α) η αδυναμία να πλοηγηθεί
σε ένα δικτυακό τόπο με τη χρήση μόνο του πληκτρολογίου β) η μορφή των ιστοσελίδων, οι
οποίες στην πλειονότητά τους βασίζονται, εκτός από το κείμενο, στα γραφικά (Kautzman,
1998)50. Η χρήση βοηθητικής τεχνολογίας μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στο
περιεχόμενο, αρκεί όμως να συνδυάζεται με τη σωστή σχεδίαση του δικτυακού τόπου.
Λόγω των παραπάνω εμποδίων, μερικοί τυφλοί χρησιμοποιούν φυλλομετρητές κειμένου
(π.χ. Lynx) ή φωνητικούς φυλλομετρητές (voice browsers). Χρησιμοποιούν επίσης γρήγορες
στρατηγικές πλοήγησης όπως tabbing μεταξύ των επικεφαλίδων ή των συνδέσμων πάνω
στις ιστοσελίδες από το να διαβάζουν κάθε λέξη στη σελίδα.
Εξαιτίας όλων των παραπάνω, οι τυφλοί και οι αμβλύωπες με χαμηλή όραση
αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης και αντίληψης των πληροφοριών, ιδιαίτερα στις
ψηφιακές βιβλιοθήκες όπου γίνεται εκτεταμένη χρήση πληροφοριών και επιστημονικών
οπτικών τεχνικών. Οι περισσότερες δεν προσφέρουν χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και
δεν χρησιμοποιούν ακουστικές και απτικές τεχνικές παρουσίασης (παρά μόνο οπτικές) που
να επιτρέπουν στα ΑμεΑ να αντιλαμβάνονται την πληροφορία μέσω της ακοής και της
αφής. Μια τέτοια ιδανική ψηφιακή βιβλιοθήκη, που θα χρησιμοποιούσε πολλαπλές
πληροφοριακές επιλογές, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και άτομα χωρίς αναπηρία επειδή
οι χρήστες θα μπορούσαν να αντιληφθούν και να αναλύσουν μια επιστημονική
πληροφορία χρησιμοποιώντας τρία πληροφοριακά κανάλια (ακοή, αφή και όραση).
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έρευνες όπως αυτές του Nielsen Norman Group και το
ερευνητικό πρόγραμμα Towel (Harper et al., 1999) έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν
ζητήματα συμπεριφοράς του χρήστη και χρηστικότητας, η διαθέσιμη βιβλιογραφία για τη
σχέση των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες όρασης με τις on‐line τεχνολογίες είναι
ελάχιστη51. Δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον τρόπο που τα άτομα αυτά
λειτουργούν σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον, τις στρατηγικές φυλλομέτρησης που
χρησιμοποιούν, τον τρόπο πλοήγησής τους σε διεπαφές, κ.ά. Παρόλο που τα τελευταία
χρόνια έχουν εμφανιστεί δείγματα τέτοιας έρευνας [π.χ. η μελέτη των Oppenheim & Selby
(1999), του Jakob Nielsen, κ.ά.] το απογοητευτικό είναι πως η γενική έρευνα για την
πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία όρασης τείνει ακόμη να εικάζει
οπτικές ικανότητες, τις οποίες μπορεί καν να μην κατέχουν.
Σε αυτή την ανεπάρκεια δεδομένων, υπήρξε πολύ σημαντική η συμβολή του ερευνητικού
προγράμματος NoVA του CERLIM (Centre for Research in Library and Information
Management), το οποίο επεδίωξε να αυξήσει την κατανόηση για την ανάκτηση των
50

Χαρακτηριστικά αναφέρει ένας χρήστης που χρησιμοποιεί αναγνώστη οθόνης για να προσπελάσει το
Διαδίκτυο: «Όταν εμείς οι τυφλοί χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο και αντιμετωπίζουμε μη φιλικές ιστοσελίδες,
δεν σερφάρουμε, πηγαίνουμε τόσο αργά σαν να σερνόμαστε...Φανταστείτε σελίδες να λένε “Καλώς ήρθατε
στο...[εικόνα]” ή “Αυτή είναι η σελίδα του...[εικόνα]”, ή “Σύνδεσμος, σύνδεσμος, σύνδεσμος”. Είναι σαν να
προσπαθείς να χρησιμοποιείς τον Netscape με την οθόνη σβησμένη και το ποντίκι αποσυνδεδεμένο» (Minow,
1999).
51
Για περισσότερες εξελίξεις σε θέματα πρόσβασης των ΑμεΑ σε έντυπες και ηλεκτρονικές πληροφορίες βλ.
Δραστηριότητες‐Δημοσιεύσεις της Ομάδας Ομιλίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
ΕΚΠΑ [Διαθέσιμο στο http://speech.di.uoa.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 11/07/08)]
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πληροφοριών από τα άτομα με αναπηρία όρασης, εξετάζοντας συγκεκριμένα τη σειριακή
αναζήτηση σε μη σειριακό περιβάλλον ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 20 άτομα με ακέραιη όραση και 20 με αναπηρία όρασης,
ηλικίας 21‐50 ετών, εξοικειωμένα με το Διαδίκτυο και τη βασική αναζήτηση ή
φυλλομέτρηση ιστοσελίδων (Craven, 2003). Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε η
πλοήγηση:





Σε μια μηχανή αναζήτησης
Σε OPAC βιβλιοθήκης
Σε online ευρετήριο πόρων και
Σε εμπορική online shopping ιστοσελίδα

καταλήγοντας σε σημαντικά πορίσματα για τη συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρία
όρασης.
Σύμφωνα με αυτά, οι χρήστες με εμπειρία στις ΥΤ χρησιμοποιούν τις επιλογές που τους
προσφέρονται και έχουν μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου κατά την αλληλεπίδρασή τους με μια
ιστοσελίδα. Οι εξοικειωμένοι χρήστες μπορούν να ψάχνουν καλύτερα μια συγκεκριμένη
πληροφορία μέσα στη σελίδα, να την ταξινομούν αλφαβητικά, να αποφεύγουν
επαναλήψεις και να πετυχαίνουν καλύτερα το στόχο τους από ότι οι μη έμπειροι και
λιγότερο καταρτισμένοι χρήστες (χωρίς βέβαια αυτό να είναι ο κανόνας).
Όλοι οι χρήστες, αδιακρίτως αναπηρίας, ξοδεύουν κάποιο χρόνο εξετάζοντας τη διάταξη
της ιστοσελίδας προτού αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν αλλά αυτοί οι χρόνοι
αξιολόγησης είναι διαφορετικοί για τον καθένα. Αναλυτικότερα, οι βλέποντες χρήστες
ρίχνουν γενικά μια ματιά στη σελίδα, σαρώνοντας την γρήγορα για σχετικές πληροφορίες ή
συνδέσμους και διαλέγουν με μεγάλη άνεση τα τμήματα που είναι πιο σχετικά στις ανάγκες
τους. Αντίθετα, οι τυφλοί ή οι αμβλύωπες με χαμηλή όραση πρέπει να ακούσουν το κείμενο
να τους διαβάζεται δυνατά μέσω του αναγνώστη οθόνης (πράγμα που τους παίρνει κάποιο
χρόνο), να πλοηγούνται σειριακά μέσα σε ένα πλαίσιο ανά φορά και να ανατρέχουν πίσω.
Κατά τις αναζητήσεις τους σε μηχανές αναζήτησης και OPAC, τα άτομα με αναπηρία όρασης
εξετάζουν τις σελίδες περισσότερες φορές από ότι οι βλέποντες γιατί η μηχανή αναζήτησης
περιέχει πολλές πληροφορίες και η ορολογία που χρησιμοποιείται συνήθως στους OPAC
τους είναι άγνωστη, με αποτέλεσμα να ακούν τις σελίδες κάμποσες φορές για να
αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν. Παρόλο που μερικοί χρήστες είναι ικανοί να τις ακούν
σε υψηλή ταχύτητα μέσω του συστήματος μετατροπής κειμένου σε ομιλία (η ταχύτητα
ρυθμίζεται στο σύστημα αυτό), άλλοι ξοδεύουν περισσότερο χρόνο και συχνά πρέπει να
ανατρέχουν πίσω και να ακούν δεύτερη ή τρίτη φορά το κείμενο για να βεβαιωθούν ότι δεν
έχουν χάσει κάποιο ζωτικό κομμάτι της πληροφορίας. Σημειωτέο πως οι αναγνώστες
οθόνης πάντα ξεκινούν το διάβασμα από αριστερά προς τα δεξιά ενώ οι άνθρωποι που
χρησιμοποιούν τη φυσική τους όραση πιθανότατα ξεκινούν το διάβασμα από διάφορα
σημεία, προτού ξεκινήσουν με την πρώτη πρόταση.
Οι τυφλοί ή αμβλύωπες με χαμηλή όραση χρειάζονται 3‐5 φορές περισσότερο χρόνο να
ολοκληρώσουν την αλληλεπίδραση με μια μηχανή αναζήτησης και τον OPAC από ότι οι
βλέποντες χρήστες (υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις). Αυτό οφείλεται:


Στο πλήθος των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες. Ο μεγάλος αριθμός
συνδέσμων σε μια ιστοσελίδα δεν διευκολύνει τους χρήστες να διακρίνουν τα
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νοηματικά συνδεδεμένα τμήματα του δικτυακού τόπου και επιφέρει προβλήματα
αποπροσανατολισμού και ανεπαρκούς πλοήγησης


Στο γεγονός ότι οι δικτυακοί τόποι δεν είναι εύκολο να αναζητηθούν με γραμμικό
τρόπο

Ύστερα από όλα αυτά τα στοιχεία, το αποδεκτό μήκος χρόνου που ξοδεύεται για την
αναζήτηση της πληροφορίας μπορεί να έχει επίπτωση στην επιτυχία της καθώς κατά μέσο
όρο οι χρήστες τείνουν να σταματούν μετά από 16 λεπτά, είτε έχουν βρει όλες, μερικές ή
καμία πληροφορία.
Αναλυτικότερα, οι χρήστες θέλουν “ο χρόνος ανταπόκρισης να είναι μικρότερος από ένα
δευτερόλεπτο όταν μετακινούνται από τη μια σελίδα στην άλλη. Συγκεκριμένα το ένα
δέκατο του δευτερολέπτου (0.1) είναι το όριο που έχει κανείς ώστε οι χρήστες του να
νιώσουν ότι το σύστημα ανταποκρίνεται αμέσως. Επίσης το ένα δευτερόλεπτο περίπου
είναι το όριο για να μη διακοπεί η ροή σκέψης του χρήστη, παρόλο που ο τελευταίος θα
παρατηρήσει την καθυστέρηση. Τέλος, για να κρατήσει κανείς την προσοχή και το
ενδιαφέρον ενός χρήστη στην ιστοσελίδα, το όριο είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα.
Ως προς τη χρήση των πλήκτρων, τα άτομα με αναπηρία όρασης χρησιμοποιούν
μεγαλύτερο συνδυασμό και ποικιλία διαφορετικών πλήκτρων (συγκεκριμένα 16 στην
έρευνα) ενώ οι βλέποντες χρησιμοποιούν τα ίδια 6 πλήκτρα (Craven & Brophy, 2003). Τα
διαφορετικά πατήματα πλήκτρων βέβαια έχουν να κάνουν με τις υποστηρικτικές
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, οι οποίες προσφέρουν μια ποικιλία τρόπων πλοήγησης
μιας σελίδας, όπως πάνω και κάτω βέλος, το πλήκτρο tab, πλήκτρα συντομεύσεων (short
cut keys), κ.ά.
Συνήθως για να καταλάβει ένας χρήστης αν μια σελίδα φόρτωσε, βασίζεται σε οπτικές
ενδείξεις, όπως το μήνυμα “Document Done”. Οι χρήστες όμως που δεν βλέπουν και δεν
μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα αυτά, χρησιμοποιούν αναγνώστη οθόνης
και στηρίζονται σε ακουστικές ενδείξεις (π.χ. θορύβους από το σκληρό δίσκο) ή περιμένουν
να ακούσουν τον αναγνώστη οθόνης να αρχίσει την ανάγνωση από την κορυφή.
Ως προς τις πρώτες εντυπώσεις των ατόμων με αναπηρία όρασης για τις διεπιφάνειες και
το είδος της πληροφορίας που περιέχουν, απαντούν ευχαριστημένοι όταν η πληροφορία
παρουσιάζεται με ξεκάθαρο και λογικό τρόπο. Για τα εν λόγω άτομα οι σελίδες με πληθώρα
συνδέσμων είναι χρονοβόρες και αποθαρρύνουν το χρήστη. Η σελίδα δεν πρέπει να έχει
μια μακρά λίστα συνδέσμων και αν αυτό είναι αναπόφευκτο, αυτοί τουλάχιστον πρέπει να
είναι ταξινομημένοι σε αλφαβητική σειρά. Παραδόξως, οι γραφικοί σύνδεσμοι των
ιστοσελίδων δεν αποτελούν απαραίτητα πρόβλημα όσο υπάρχει συνοδευτικό εναλλακτικό
κείμενο που να περιγράφει ξεκάθαρα πού οδηγεί ο σύνδεσμος αυτός.
Στην διενεργείσα έρευνα του NoVA, τα άτομα με την αναπηρία όρασης δήλωσαν πως η
πλοήγηση στην ιστοσελίδα του OPAC “τους μπέρδευε αρκετά” και έπρεπε να “μαντεύουν
πολύ”. Όταν χάνονταν, δεν ήξεραν σε ποιο σημείο βρίσκονταν ή όταν δεν ήταν σίγουροι
πώς να συνεχίσουν, πήγαιναν “ένα βήμα πίσω” ή ξεκινούσαν από την αρχή52.
52

Μερικά σχόλια χρηστών Διαδικτύου έχουν ως εξής: “.....έχεις πολλά πράγματα να καταφέρεις προτού φτάσεις
στο κύριο ζήτημα. Δεν μου αρέσουν όλα αυτά τα http εδώ και http εκεί.....”, “πολλή δράση για κάτι πολύ
απλό”, “οι βλέποντες απλά κάνουν ένα κλικ, κλικ, κλικ και να έτοιμη η απάντηση....ενώ εγώ ψάχνω ακόμη τον
πρώτο σύνδεσμο”. Άλλος χρήστης με πρόβλημα όρασης αναφέρει πως είναι “αγγαρεία, αγώνας και βαρετό να
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο” (Craven, 2003).
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Οι διαπιστώσεις του NoVA συμφωνούν με άλλες μελέτες χρηστικότητας αποκαλύπτοντας
χωρίς έκπληξη ότι οι βλέποντες άνθρωποι βρίσκουν την αναζήτηση του Ιστού πολύ πιο
εύκολη και γενικά γρηγορότερη από ότι οι μη βλέποντες. Επίσης, είναι εμφανές ότι δεν
έχουν όλοι οι χρήστες πρόσβαση στις τελευταίες εκδόσεις ΥΤ λόγω του κόστους. Πολλοί
διαθέτουν μια παλιότερη και πιο οικεία για αυτούς έκδοση. Το αποτέλεσμα είναι με τη
σειρά τους και οι ΥΤ να παρουσιάζουν τα δικά τους προβλήματα και λύσεις αναφορικά με
την πλοήγηση του Ιστού.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα του NoVA δήλωσαν πως προτιμούν τον Ιστό ως μέσο
εύρεσης πληροφοριών, γι’ αυτό πρέπει να γίνει πολύ περισσότερο φιλικός προς το χρήστη
για να ελκύσει περισσότερα άτομα με αναπηρία όρασης. Ωστόσο κάποιοι ανέφεραν και
τους έντυπους πόρους ως μέσο εύρεσης πληροφοριών, άλλοι την επίσκεψη στην τοπική
βιβλιοθήκη και κάποιοι το ραδιόφωνο.
Σύμφωνα με μελέτες τυφλών και αμβλύωπων χρηστών του Ιστού η οργάνωση του
περιεχομένου και τα μονοπάτια πλοήγησης είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που μπορεί
να βοηθήσουν στην αναζήτηση της πληροφορίας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα
πως η συμμόρφωση των ιστοσελίδων με τις κατευθυντήριες οδηγίες εγγυάται και τη
χρηστικότητά τους, όπως δείχνει και έρευνα ατόμων με αναπηρία όρασης που
χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημοσίων βιβλιοθηκών (Lewis, 2004)53.

Τέλος, ρόλο στον τρόπο αναζήτησης και πλοήγησης των ιστοσελίδων μπορεί να
διαδραματίζει το μαθησιακό και γνωστικό στυλ των ΑμεΑ. Δηλαδή τα στυλ “field
dependent” και το “field independent” είναι πιθανό να επηρεάζουν διαφορετικά την
επιτυχία της αναζήτησης του χρήστη σε ένα μη γραμμικό περιβάλλον Ιστού. Οι “field
dependent” χρήστες τείνουν να πλοηγούνται με ένα γραμμικό τρόπο, κινούμενοι
συστηματικά προς τα κάτω σε μια σελίδα ενώ οι field independent χρήστες τείνουν να
κινούνται ελεύθερα γύρω στο σύστημα, καταβάλλοντας “ένα υψηλότερο αριθμό
προσπαθειών πρόσβασης από ότι οι field dependents”. Ωστόσο ακόμη και αν ένας χρήστης
με αναπηρία έχει τη φυσική κλίση να υιοθετήσει μια μη γραμμική (field independent)
προσέγγιση, είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει ένα γραμμικό μονοπάτι (field dependent)
λόγω της ΥΤ που χρησιμοποιεί και τον αναγκάζει να κάνει κάτι τέτοιο (Craven, 2004).
Εν κατακλείδι, οι βλέποντες χρήστες βρίσκουν την αναζήτηση στο Διαδίκτυο πολύ
ευκολότερη από ότι οι μη βλέποντες. Ανάμεσα στους χρήστες με αναπηρία όρασης, εκείνοι
που έχουν αρκετή όραση για να δουν μέρος της οθόνης (είτε πηγαίνοντας κοντά είτε με
μεγέθυνση) βρίσκουν την αναζήτηση ευκολότερη από τα άτομα με σοβαρή αναπηρία. Τα
περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν περιορίζονται σε ένα μόνο μέσο πληροφοριών.
Χρησιμοποιούν διαφορετικά μέσα για διαφορετικές περιπτώσεις, (π.χ. χρησιμοποιούν ήχο
για να υποστηρίξουν εικόνες ή εικόνες για να υποστηρίξουν ήχο) χωρίς να τα
χρησιμοποιούν πάντα με την ίδια διευθέτηση.
Δεν αρκεί όμως η έρευνα αυτή αλλά χρειάζεται εις βάθος έρευνα για την αναζήτηση και
συμπεριφορά των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες όρασης. Η συνεχιζόμενη έρευνα θα
ενημερώσει τους σχεδιαστές Ιστού και συστημάτων, θα δώσει περισσότερη ώθηση στην

53

Για περισσότερες έρευνες βλ. Kouroupetroglou, C., Salampasis, M., Manitsaris, A., 2007. Browsing shortcuts as
a means to improve information seeking of blind people in the WWW, Universal Access in the Information
Society, 6(3), pp.273‐283
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προσβασιμότητα και θα τονίσει την ανάγκη για “προσωποκεντρική” παρά για “συστηματο‐
κεντρική” προσέγγιση.
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Άτομα με Αισθητηριακές Αναπηρίες Ακοής

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η ομάδα των ατόμων με
αισθητηριακές αναπηρίες ακοής, μια ομάδα η οποία δεν
έχει φιλοξενηθεί και εξυπηρετηθεί σωστά λόγω της
αόρατης φύσης της αναπηρίας τους αλλά και της τάσης
τους να απαρνιούνται ή να ελαχιστοποιούν την αναπηρία
ακοής τους.

 Γενικά
 Πληροφοριακή
Συμπεριφορά
 Υλικό
 Σχέση των Ατόμων με
Αναπηρία Ακοής & των
Βιβλιοθηκών
 On‐line Τεχνολογίες
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Γενικά
Η ομάδα των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (deaf and hearing impaired) είναι
επίσης ανομοιογενής καθώς περιλαμβάνει βαρήκοα, Κωφά και κωφάλαλα άτομα. Στα
βαρήκοα άτομα η αίσθηση της ακοής ναι μεν λειτουργεί, αλλά ελαττωματικά, με
αποτέλεσμα το άτομο να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αντίληψη της ομιλίας ενώ τα Κωφά,
είτε φορούν ακουστικά είτε όχι, δεν μπορούν να αντιληφθούν την ομιλία μέσω της ακοής
τους. Τέλος, τα κωφάλαλα άτομα είναι Κωφά εκ γενετής ή προγλωσσικά και επιπλέον,
παρουσιάζουν αδυναμία στη χρήση της προφορικής γλώσσας.
Άλλος παράγοντας που διευρύνει την ετερογένεια της ομάδας αυτής είναι ο χρόνος
εμφάνισης της αναπηρίας που τους διαχωρίζει σε προγλωσσικούς και μεταγλωσσικούς
Κωφούς. Οι προγλωσσικοί Κωφοί χάνουν την ακοή τους πριν την ανάπτυξη της γλώσσας
(δηλαδή πριν από τα 2‐3 χρόνια τους κατά τα οποία αποκτάται η βασική δομή της γλώσσας)
ενώ οι μεταγλωσσικοί την χάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία, αφού έχουν ήδη ακούσει και
αναπτύξει τον προφορικό λόγο. Το αποτέλεσμα είναι οι δυο αυτοί τύποι Κωφών να
χαρακτηρίζονται από εντελώς διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες (Τρικκαλιώτης, 2001).
Ένας επιπλέον αριθμός παραγόντων που διαφοροποιεί σημαντικά τον πληθυσμό αυτό
είναι:









Ο βαθμός αναπηρίας και οι ακουστικές ανάγκες του καθενός
Ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια και η ποιότητα της έγκαιρης παρεμβατικής
υποστήριξης με εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες διαφοροποιούν εξαιρετικά
τους Κωφούς μαθητές. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κρίσιμη περίοδος των τεσσάρων
πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού, κατά την οποία κατακτάται η γλώσσα και η
σκέψη και οποιεσδήποτε απώλειες είναι μη αναστρέψιμες.
Η έγκαιρη έκθεση του παιδιού στη γλώσσα, κατά κύριο λόγο τη νοηματική
Η προσβασιμότητα στην κατάλληλη εκπαιδευτική τεχνολογία
Οι κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. στάση της κοινωνίας απέναντι στα Κωφά άτομα)
Η ύπαρξη άλλης αναπηρίας ή όχι
Ατομικοί παράγοντες

Η Κωφή (Deaf) κοινότητα αποτελεί από μόνη της ένα πολιτισμό, μια ομάδα ατόμων με δική
τους γλώσσα, παραδόσεις και άποψη για τον κόσμο. Ο όρος Κωφή στη συγκεκριμένη
περίπτωση αναγράφεται με κεφαλαίο Κ γιατί ο όρος κωφός με μικρό κ χρησιμοποιείται πιο
συχνά για να αναφερθεί σε μια ιατρική κατάσταση, στη φυσική κατάστασή του να μην
ακούει κάποιος. Οι Κωφοί έχουν τον δικό τους λόγο, το δικό τους μέσο έκφρασης που δεν
είναι άλλο από την οπτικοκινητική γλώσσα των νευμάτων, η οποία χρησιμοποιείται ως
μητρική τους. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο όρος Ελληνική Νοηματική, η οποία το 2000
(Ν.2817) αναγνωρίστηκε ως η γλώσσα των Κωφών και βαρήκοων μαθητών και ως δεύτερη
γλώσσα τους η Νέα Ελληνική.
Η Ελληνική Νοηματική και η Νέα Ελληνική γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταξύ
τους, οπότε και η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η δίγλωσση
εκπαίδευση. Επίσης, στο ΥΠΕΠΘ συνιστάται Επιτροπή‐Συλλογικό Όργανο Διοίκησης με την
επωνυμία Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας και της Γραφής braille όπου μια από τις αρμοδιότητές του είναι η αξιολόγηση
όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την Ελληνική Νοηματική γλώσσα, πριν
την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

87

Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ – Άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής

Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια εισάγονται στα
ελληνικά πανεπιστήμια πολλοί ΦμεΑ, μεταξύ των οποίων και με αναπηρία ακοής (Νόμος
1351/83). Παρόλο που η ομάδα φοιτητών με αναπηρία ακοής πλήττεται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τη δυσκολία πρόσβασης στη μάθηση, οι βιβλιοθηκονόμοι τείνουν να το
αγνοούν αυτό.
Στο εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο Gallaudet54, γνωστό ως Πανεπιστήμιο των Κωφών,
αποτελεί το μοναδικό στον κόσμο πανεπιστήμιο θεωρητικών σπουδών για φοιτητές με
αναπηρία ακοής. Εκεί η κώφωση αποτελεί τον κανόνα μέσα στην πανεπιστημιακή
κοινότητα, γι’ αυτό άλλωστε στη βιβλιοθήκη αυτού του Πανεπιστημίου τα άτομα με αυτή
την αναπηρία δεν συναντούν προβλήματα πρόσβασης στην πληροφορία (Hamrick, 2004).
Οι Κωφοί είναι μια πολύ παρεξηγημένη κοινωνική ομάδα. Οι δυνατότητες επικοινωνίας
τους με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο είναι ελαχιστοποιημένες και όταν υπάρχουν, είναι
πολύ επιφανειακές. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν κάποιες
λανθασμένες αντιλήψεις, εικασίες ή ακόμη και μύθοι που εμποδίζουν αρχικά την
κατανόηση των αναγκών αυτής της ομάδας και συνεπώς, την πρόβλεψη και παροχή
σωστών υπηρεσιών απέναντί τους55:







Η νοηματική γλώσσα δεν αποτελεί μια παγκόσμια ή διεθνή γλώσσα. Αντίθετα
υπάρχουν πολλές, όπως ακριβώς υπάρχουν διαφορετικές προφορικές και
γραπτές γλώσσες.
Οι Κωφοί δεν καταλαβαίνουν τα πάντα με την χειλανάγνωση. Η μάθηση
ανάγνωσης μέσω της χειλανάγνωσης εξαρτάται από την ικανότητα, τη μνήμη,
το βαθμό αναπηρίας και τον ζήλο μάθησης που διακρίνει το άτομο. Επίσης, τα
άτομα με αναπηρία ακοής καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται κάποια
πράγματα που λέγονται στο γύρω χώρο τους, αλλά όχι πάντα (αυτό εξαρτάται
από τον βαθμό κώφωσης, από τους ήχους στο περιβάλλον, κ.ά.).
Τα ακουστικά βοηθήματα ωφελούν κατά πολύ τα άτομα με αναπηρία ακοής,
αλλά δεν αποκαθιστούν πλήρως την ακοή που έχει χαθεί.
Είναι λανθασμένη πρακτική να φωνάζει ο βιβλιοθηκονόμος σε άτομα με
αναπηρία ακοής, να μιλά χαμηλόφωνα ή να κάνει υπερβολικές κινήσεις με τα
χείλη του. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διατηρεί το φυσικό ρυθμό της ομιλίας
του.

Η έρευνα της ιστορίας των Ελλήνων Κωφών είναι περιορισμένη. Στοιχεία που μαρτυρούν
την ύπαρξη άτυπης κοινότητας Κωφών στην Ελλάδα αναφέρονται στις αρχές του 20ου
αιώνα. Μαρτυρίες από τους ίδιους τους Κωφούς εμφανίζονται μόνο πρόσφατα και έτσι
είναι σχεδόν αδύνατο να αποκτήσει κανείς αυθεντικές και αξιόπιστες πηγές για τη ζωή των
Κωφών στο παρελθόν.
Η ομάδα αυτή ΑμεΑ δεν έχει φιλοξενηθεί ή εξυπηρετηθεί σωστά λόγω της αόρατης φύσης
της αναπηρίας τους (η κοινότητα των Κωφών είναι μια μικρή και αφανής κοινότητα) αλλά
και της τάσης τους να απαρνιούνται ή να ελαχιστοποιούν την αναπηρία τους (Baquis, 2000).
Μια από τις προκλήσεις για να βοηθήσει κανείς τους χρήστες της βιβλιοθήκης με
προβλήματα ακοής είναι να καταλάβει τις αφανείς ανάγκες τους. Η κώφωση δεν αποτελεί
τόσο στέρηση της ακοής όσο στέρηση της πληροφορίας, γι’ αυτό είναι ειρωνικό στην εποχή
54
55

Gallaudet University [Διαθέσιμο στο http://www.gallaudet.edu (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/02/07)]
RNID, Five common myths about deafness and deaf and hard of hearing people, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.rnid.org.uk/information_resources/aboutdeafness/myths/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 16/11/05)]
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της πληροφορίας να υπάρχουν ακόμη ομάδες ανθρώπων που “κυριολεκτικά πεινούν” για
πληροφόρηση. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί να πει ποια είναι η
καλύτερη μέθοδος εκπαίδευσης και πληροφόρησης των Κωφών, διότι κάθε Κωφό παιδί
είναι ένα μεμονωμένο άτομο που ανταποκρίνεται διαφορετικά σε διαφορετικές μεθόδους.
Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει τεχνογνωσία (know how) για την εκπαίδευση των
Κωφών και ερευνητική βάση επί αυτών των θεμάτων.

Πληροφοριακή Συμπεριφορά
Για την πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής η
βιβλιογραφία είναι ανεπαρκής56. Για να κατανοηθεί η σχέση των εν λόγω ατόμων με τη
γραφή και την ανάγνωση, κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να γίνει αρχικά λόγος για τη
γλωσσική ανάπτυξή τους. Τόσο τα Κωφά όσο και τα ακούοντα παιδιά αναπτύσσονται ως
αναγνώστες από πολύ νεαρή ηλικία, όταν έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με το γραπτό
λόγο και παρακολουθήσουν τη χρήση του από τους ενήλικες στην καθημερινή ζωή τους.
Ωστόσο, παρόλο που τα Κωφά παιδιά διδάσκονται γραφή και ανάγνωση στο σχολείο, η
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων δεν αναπτύσσεται με τρόπο και ταχύτητα ανάλογη με
αυτή των ακουόντων παιδιών.
Αναλυτικότερα, οι Wolk και Allen διεξήγαγαν έρευνα με 1664 Κωφούς μαθητές που
συμμετείχαν σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και διαπίστωσαν ότι ο μέσος Κωφός
μαθητής κέρδιζε μόνο κατά το ένα τρίτο σε μαθησιακές δεξιότητες από κάθε σχολική
χρονιά (Wolk & Allen, 1984). Όταν ένας Κωφός μαθητής χρειάζεται 3 χρόνια για να
προχωρήσει στην ανάγνωση σε σύγκριση με τον ένα χρόνο που χρειάζεται ένας ακούων,
αυτό εξηγεί γιατί πολλοί Κωφοί μαθητές αποφοιτούν από το σχολείο έχοντας επίπεδο
ανάγνωσης τετάρτης δημοτικού. Η μέση αναγνωστική ηλικία ενός προγλωσσικού Κωφού
που τελειώνει το σχολείο είναι αυτή των 8 ετών και αυτό οφείλεται στο διαφορετικό
λεξιλόγιο και σύνταξη μεταξύ της νοηματικής και της κανονικής γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι
το 50% των Κωφών παιδιών που αποφοιτούν από το σχολείο έχουν αναγνωστική ικανότητα
χαμηλότερη από αυτή ενός εννιάχρονου ακούοντα μαθητή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ευνόητο πως ελάχιστοι προγλωσσικοί φτάνουν σε
επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, γι’ αυτό και οι ανάγκες τους δεν έχουν ακόμη αγγίξει
και επηρεάσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες57.
Επίσης, λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες. Συνήθως
ενημερώνονται με οπτική αναμετάδοση από το περιβάλλον τους, με αμφισβητούμενη την
56

Κατόπιν επικοινωνίας με την κ. Βενέτα Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής (Κωφών) στις
31/10/06 για την υπόδειξη σχετικής βιβλιογραφίας, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει αρκετή ελληνική
βιβλιογραφία στο θέμα πληροφοριακής συμπεριφοράς των κωφών και μας παρέπεμψε σε πηγές, όπως το
American Annals for the Deaf ή το Journal of Deaf Studies and Deaf Education.
57
Ένα παράδειγμα αποτελεί η Αναστασία Κύπρου, Κωφή, η οποία δυσκολεύτηκε πολύ στις εξετάσεις του
πανεπιστημίου, διότι διαβάζοντας ένα βιβλίο, το οποίο περιέχει έννοιες αφηρημένες που δεν τις γνωρίζει για
να μπορεί να τις περιγράψει, καταλάβαινε περίπου το 1/3 του περιεχομένου του. Κατά τα σχολικά της χρόνια
δεν έμαθε να διαβάζει από το βιβλίο αλλά από φωτοτυπίες που περιείχαν περίληψη του μαθήματος που
δίδασκαν οι καθηγητές. Όταν αναγκάστηκε να διαβάσει τόμους βιβλίων στο πανεπιστήμιο, δυσκολεύτηκε
αφάνταστα (Κύπρου, 2004).
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αξιοπιστία της πληροφορίας και χωρίς να είναι τακτική αυτή η ενημέρωση, χάνοντας έτσι
την πληροφόρηση που πλανιέται συνεχώς στο ηχητικό περιβάλλον (Καλαϊτζάκης, 1996).
Τα άτομα με αναπηρία ακοής έχουν κάποια χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες
αναγνωστικές συνήθειες, οι οποίες θα βοηθήσουν το βιβλιοθηκονόμο να κατανοήσει τη
συμπεριφορά τους μέσα στη βιβλιοθήκη και κατά την επαφή τους με τα βιβλία. Όταν
διαβάζουν ένα βιβλίο, δεν χρησιμοποιούν την όποια γνώση κατέχουν για να
αλληλεπιδράσουν με το κείμενο του βιβλίου. Αδυνατούν να δουν το κείμενο του βιβλίου ως
σύνολο και καταβάλουν προσπάθεια για να αποκωδικοποιήσουν τις λέξεις του. Έχουν
περιορισμένο λεξιλόγιο και συνήθως κατέχουν λέξεις καθημερινής χρήσης. Δυσκολεύονται
ιδιαίτερα να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες και προτάσεις που ξεφεύγουν από την
τυπική μορφή “υποκείμενο + ρήμα + αντικείμενο” και δεν κατανοούν επαρκώς την
πολυσημία των λέξεων (π.χ. συνώνυμα, αντίθετα). Το πρόβλημα αυτό γίνεται σοβαρό αν
σκεφτεί κανείς ότι οι λέξεις με πολλαπλή σημασία αποτελούν τα 2/3 των λέξεων που
συναντά κανείς στον προφορικό και γραπτό λόγο. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πως,
κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο για την αναγνώριση
των λέξεων στην επιφανειακή δομή του κειμένου, με αποτέλεσμα να τους απομένει
λιγότερος χρόνος για να κατανοήσουν ένα κείμενο στη βαθιά δομή του. Έτσι σε καμία
περίπτωση δεν απολαμβάνουν το διάβασμα.
Ωστόσο, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Κωφά παιδιά στην ανάγνωση, αυτές
δεν είναι ανυπέρβλητες. Έχουν τις γνωστικές ικανότητες να γίνουν εξαιρετικοί αναγνώστες
με κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, με την παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος και με την εφαρμογή σωστής, δίγλωσσης εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση
στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το Κωφό παιδί
θα μπορεί να αποκτήσει δημιουργικές εμπειρίες ανάγνωσης και γραφής π.χ. μέσα στο
περιβάλλον της βιβλιοθήκης.
Οι Κωφοί, όπως οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική ομάδα, έχουν συγκεκριμένες
πληροφοριακές ανάγκες. Πρώτα από όλα έχουν ανάγκη από πληροφορίες και τρόπους
αντιμετώπισης της ξαφνικής αναπηρίας τους. Οι ενήλικες με αναπηρία ακοής (αλλά και οι
γονείς των ατόμων αυτών και ιδιαίτερα των παιδιών) τρομοκρατούνται όταν βλέπουν πως
δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να
παραμείνουν επαγγελματικά ενεργοί, να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα, κ.ά.
(Baquis, 2000). Σύμφωνα με έρευνα των Kyle και Allsop, το 58% των συμμετεχόντων
προγλωσσικών Κωφών δήλωσε πως διαβάζει βιβλία αλλά το 52% εξ αυτών δεν μπορούσε
να θυμηθεί τον τύπο του βιβλίου που είχε διαβάσει τελευταία. Το 77% των ενήλικων
συμμετεχόντων Κωφών ναι μεν διαβάζει εφημερίδες, αλλά το 74% εξ αυτών τις βρίσκει
πολύ δύσκολες προς χρήση (Kyle and Allsop, 1982).

Υλικό
Ως προς το υλικό, η βιβλιοθήκη πρέπει να επεκτείνει το έντυπο υλικό της για την Κωφή
κοινότητα και να περιλαμβάνει:
 Συλλογές για ζητήματα κώφωσης. Τα άτομα με αναπηρία ακοής θέλουν η
βιβλιοθήκη τους να έχει υλικό ειδικού ενδιαφέροντος για τα Κωφά άτομα,
τρέχον και ιστορικό υλικό για την κώφωση, τον Κωφό πολιτισμό, έργα για και

90

Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ – Άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής
από Κωφούς καλλιτέχνες, για τις νοηματικές γλώσσες, κ.ά. Καλό είναι επίσης οι
τίτλοι αυτοί να μη διατηρούνται ως ξεχωριστές συλλογές αλλά να
ενσωματώνονται στους συνολικούς πόρους της βιβλιοθήκης.
 Yλικό προσαρμοσμένο ή εναλλακτικής μορφής, π.χ. τα hi/lo (high interest, low
vocabulary) βιβλία για παιδιά και νέους ενήλικες με φτωχή αναγνωστική
ικανότητα.
 Υποτιτλισμένα βίντεο, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα άτομα με
αναπηρία ακοής, αν και είναι πολύ ακριβά (Jeal et al., 1996). Γι’ αυτό σε
περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να γίνει, οι βιβλιοθήκες πρέπει να παρέχουν
τον κατάλληλο εξοπλισμό αποκωδικοποίησης και να τα υποτιτλίζουν στη
συνέχεια. Ενημερωτικά, τα υποτιτλισμένα βίντεο (captioned videos)
αναφέρονται σε φιλμς ή προγράμματα βίντεο, όπου ο διάλογος φαίνεται στην
οθόνη μαζί με το υπόλοιπο της εικόνας. Ο τυπωμένος διάλογος, που μπορεί να
είναι είτε πάντα ορατός (open captioned) ή ορατός μόνο με την προσθήκη
μηχανής αποκωδικοποιητή (closed captioned), πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
στην εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των ατόμων με αναπηρία
ακοής.
Για τον υποτιτλισμό των βίντεο ή των πολυμεσικών παρουσιάσεων, η βιβλιοθήκη είτε
στέλνει σε μια εταιρεία υποτιτλισμού ένα vhs/dvd και εκείνοι δημιουργούν ένα open
captioned dvd (το κόστος είναι 3,5€/λεπτό του βίντεο με κάποιο επιπλέον κόστος
αποστολής) είτε το προσωπικό της βιβλιοθήκης μετατρέπει το αρχείο σε wmv αρχείο, τους
το στέλνει μέσω Διαδικτύου και εκείνοι δημιουργούν ένα SMI αρχείο που προσθέτει
υποτιτλισμό στο wmv (το κόστος είναι 2,6€/λεπτό του βίντεο). Επειδή διαπιστώνει κανείς
πως το κόστος είναι απαγορευτικό για να υποτιτλίσει μια βιβλιοθήκη όλα τα πολυμεσικά
βίντεο της, πρέπει να επιλέγει και να υποτιτλίζει τα σημαντικότερα και ευρύτερα
χρησιμοποιούμενα από τους χρήστες με αναπηρία.
Μια σημαντική πηγή υποτιτλισμένων εκπαιδευτικών μέσων και ανάλογου υποστηρικτικού
υλικού είναι το CMP (Captioned Media Program). Το CMP δρα ως πληροφοριακό και
εκπαιδευτικό κέντρο υποτιτλισμού και δανείζει δωρεάν περισσότερους από 4,000 open‐
captioned τίτλους (βίντεο, CD‐ROM και DVD) όπου τα άτομα με αναπηρία ακοής, οι
δάσκαλοι και οι γονείς αυτών μπορούν να τους δανείζονται χωρίς χρέωση ή εγγραφή58.
Επίσης, το Sign Media Inc. είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως παραγωγός υλικού σε
βιντεοκασέτα και κείμενο στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα και συλλογών για τον
Αμερικάνικο Κωφό Πολιτισμό59. Μια άλλη πηγή είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη Υποτιτλισμού για
Κωφούς (NSLDP)60 στο Stockport, Cheshire.
Ωστόσο, η πλειονότητα των υποτιτλισμένων βίντεο που είναι διαθέσιμα στις βιβλιοθήκες
περιορίζεται σε πρόσφατα και δημοφιλή φιλμ ή ντοκιμαντέρ, αποκλείοντας την πρόσβαση
των Κωφών σε μια ευρεία γκάμα υλικού, όπως παλαιότερα φιλμ, κ.ο.κ. Σε οποιαδήποτε
πάντως περίπτωση η βιβλιοθήκη πρέπει να προβάλει τη διαθεσιμότητα αυτού του υλικού
διότι π.χ. σύμφωνα με έρευνες ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνώριζαν πως η εθνική
βιβλιοθήκη της Αυστραλίας διαθέτει υποτιτλισμένο υλικό (Day, 1997).
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Anon., Captioned Media Program, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.cfv.org/about.asp (Ημερομηνία
πρόσβασης: 17/11/05)]
59
Deaf Culture, Sign Language (ASL), Deafness and Interpreting Sign Language [Διαθέσιμο στο
http://www.signmedia.com (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/05/06)]
60
NSLDP [Διαθέσιμο στο http://www.videoword.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/11/07)]
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Πέρα από το παραπάνω υλικό, υπάρχουν όμως και άλλες παράμετροι οι οποίες πρέπει να
ληφθούν υπόψη. Η βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει τίτλους που το περιεχόμενό τους να
υποστηρίζει την αυτο‐εκτίμηση των Κωφών και να μην αναπαράγει προκαταλήψεις. Γι’
αυτό κατά την επιλογή του υλικού, το προσωπικό πρέπει να καθιερώνει πολιτικές, οι οποίες
θα αποφεύγουν τέτοια πρότυπα.

Σχέση των Ατόμων με Αναπηρία Ακοής & των Βιβλιοθηκών
Το 1996 η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης για το Φόρουμ των Κωφών, μια μονάδα της ASCLA
(Association of Specialized & Cooperative Library Agencies), δημοσίευσε τις Guidelines for
Library and Information Services for the American Deaf. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες
βιβλιοθήκες δεν έχουν φροντίσει να προβλέψουν υπηρεσίες για αυτά τα άτομα και αυτό
οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους˙:
1. Κατά πρώτον, σύμφωνα με έρευνες, οι περισσότερες δραστηριότητες στο χώρο των
υπηρεσιών για ΑμεΑ έχουν ωφελήσει κυρίως τα άτομα με αναπηρία όρασης. Αυτό
είναι κατανοητό διότι οι βιβλιοθήκες δίνουν έμφαση στα βιβλία και στο διάβασμα,
που ως διαδικασία απαιτεί πρωταρχικά την αίσθηση της όρασης. Αυτή η εστίαση
όμως του ενδιαφέροντος πρέπει να επαναξιολογηθεί, ειδικά τώρα που οι νέες
τεχνολογίες έχουν τη δυναμική να ωφελήσουν ευρεία γκάμα ΑμεΑ
2. Κατά δεύτερον, η κώφωση έχει αποκαλεστεί “αόρατη αναπηρία” επειδή δεν
εντοπίζεται μέσω της οπτικής παρατήρησης και οι Κωφοί τείνουν να
αναμειγνύονται στη γενικότερη κοινότητα με αποτέλεσμα οι βιβλιοθηκονόμοι να
μην τους αναγνωρίζουν
3. Κατά τρίτον, τα άτομα που είναι Κωφά από τη γέννησή τους ή από νεαρή ηλικία
επειδή δυσκολεύονται συχνά στην ανάγνωση, έχουν την τάση να μην
χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες και οι Κωφοί να μην
γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Λόγω αυτής της διμερούς άγνοιας, είναι σημαντικό οι
βιβλιοθηκονόμοι να μην πέφτουν στην παγίδα “πόσοι Κωφοί χρήστες υπάρχουν;”
ούτε να βάζουν στην άκρη τις ανάγκες των Κωφών επειδή έχουν να μεριμνήσουν
για τις ανάγκες πολλών άλλων, διαφορετικών μειονοτικών ομάδων
Οι Κωφοί φοιτητές αποτελούν ένα μικρό αλλά αυξανόμενο πληθυσμό στις κολεγιακές
κοινότητες. Αντίθετα με τους αρτιμελείς συμφοιτητές τους, οι περισσότεροι φτάνουν στα
κολέγια με λίγη ή καθόλου γνώση για τους βασικούς πόρους και τα συστήματα των
βιβλιοθηκών των ινστιτούτων τους. Οι Κωφοί φοιτητές συνήθως δεν είναι πολύ
εξοικειωμένοι με τη βιβλιοθήκη επειδή η πλειονότητα της προ‐κολεγιακής εκπαίδευσής
τους έχει αναλωθεί στη μάθηση και στην ενίσχυση των καθημερινών επιδεξιοτήτων
επιβίωσής τους π.χ. χειλανάγνωση και επικοινωνιακές επιδεξιότητες (Norton, 1992). Η
κατάσταση αυτή περιπλέκεται ακόμη πιο πολύ, όταν οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι
έχουν λίγη ή καθόλου γνώση για την κώφωση.
Επειδή είναι δύσκολο να δικαιολογήσει κανείς μια αόρατη αναπηρία, σχετικά λίγες
βιβλιοθήκες προσφέρουν προγράμματα και τεχνολογίες για τον Κωφό χρήστη. Στις ΗΠΑ το
American Library Directory61 έχει μια λίστα με βιβλιοθήκες των ΗΠΑ που δίνουν έμφαση
61

American Library Directory [Διαθέσιμο στο http://www.americanlibrarydirectory.com/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 04/06/08)]
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στις υπηρεσίες για τους Κωφούς χρήστες. Συνολικά 43 πολιτείες των ΗΠΑ και 4 επαρχίες
του Καναδά είναι μέσα στη λίστα αυτή. Κάποιες πολιτείες αριθμούν μόνο μια βιβλιοθήκη
που παρέχει κάποια υπηρεσία στους Κωφούς ενώ άλλες έχουν περισσότερες,
περιλαμβάνοντας σχολικές, ειδικές και ακαδημαϊκές. Το αισιόδοξο είναι πως παρά την
ανεπάρκεια υπηρεσιών για τη Κωφή κοινότητα καθώς και την άρνηση ορισμένων
προμηθευτών και βιβλιοθηκονόμων να τους εξυπηρετήσουν, η ενημέρωση για τις
υποστηρικτικές τεχνολογίες για Κωφούς μεγαλώνει. Υπάρχουν ήδη αρκετά προϊόντα για να
εξυπηρετούν τους Κωφούς αλλά τα περισσότερα είναι υπό έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο,
κανένα από αυτά δεν απευθύνεται ή προορίζεται ειδικά για βιβλιοθηκονομικές υπηρεσίες
ή σκοπούς.
Σίγουρα σε σύγκριση με άλλους χρήστες με αναπηρία (π.χ. τυφλοί και αμβλύωπες με
χαμηλή όραση), τα άτομα με αναπηρία ακοής αντιμετωπίζουν γενικά λιγότερες δυσκολίες
κατά τη χρήση των βιβλιοθηκών. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να επικοινωνούν με τη
βιβλιοθήκη τηλεφωνικώς με την εγκατάσταση μιας συσκευής TDD (Telecommunication
Device for the Deaf) όπου το προσωπικό λαμβάνει και στέλνει μηνύματα στο χρήστη. Τα
περισσότερα γραφεία εξυπηρέτησης των βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ είναι εφοδιασμένα με
τέτοιες συσκευές τηλεπικοινωνιών (Huang, 1997).
Η γλώσσα είναι ένα πρωταρχικό εμπόδιο που αποθαρρύνει συχνά τα Κωφά άτομα από το
να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες των δημοσίων βιβλιοθηκών. Επειδή η ομιλούμενη γλώσσα
της χώρας τους (π.χ. αγγλικά) είναι συνήθως η δεύτερή τους γλώσσα, οι Κωφοί δεν
μπορούν να χρησιμοποιούν τους πόρους που χρησιμοποιούν όλοι οι άλλοι για να
ενημερώνονται και έτσι χάνουν πολύτιμες ανακοινώσεις της βιβλιοθήκης, για προγράμματα
ή νέες υπηρεσίες. Έτσι η επικοινωνία για τους Κωφούς αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο.
Για τα άτομα με αναπηρία ακοής, ένα άτομο από το προσωπικό καλό θα ήταν να γνωρίζει
τη νοηματική γλώσσα. Μια τέτοια κίνηση είναι πολύ συμβολική και δείχνει ότι οι Κωφοί
χρήστες είναι σημαντικοί και ευπρόσδεκτοι στη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη καλό είναι να
χρηματοδοτεί τη συμμετοχή του προσωπικού σε μαθήματα νοηματικής γλώσσας ώστε να
μπορούν να αφηγούνται ιστορίες στα άτομα με αναπηρία ακοής, να παίζουν κουκλοθέατρο
στη νοηματική για τα παιδιά, κ.ά.
Στις βιβλιοθήκες που δεν γνωρίζει κανένας τη νοηματική, πρέπει να υπάρχουν
βιβλιοθηκονόμοι που να ξέρουν τουλάχιστον να συλλαβίζουν με τη χρήση δαχτύλων. Αν το
προσωπικό δεν διαθέτει τέτοιες επικοινωνιακές δεξιότητες, τότε η βιβλιοθήκη πρέπει να
προσλαμβάνει διερμηνείς νοηματικής όταν πρόκειται για την παρουσίαση σημαντικών
προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων. Σε περιπτώσεις ακουστικών παρουσιάσεων π.χ. ένα
ηχογραφημένο μήνυμα το οποίο καλωσορίζει τους χρήστες στην ιστοσελίδα της
βιβλιοθήκης, πρέπει να υπάρχουν επεξηγηματικές σημειώσεις.
Τα άτομα με αναπηρία ακοής έχουν ανάγκη από ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στη
βιβλιοθήκη, κάτι στο οποίο βοηθά η νοοτροπία και η στάση του front‐line προσωπικού.
Ντρέπονται να ζητούν βοήθεια διότι δεν αισθάνονται συναισθηματικά ασφαλείς ή
αποδεκτοί στις σχέσεις τους με τους ακούοντες όσο με τους Κωφούς. Ειδικά, οι άνθρωποι
που έχουν χάσει την ακοή τους σε πιο μεγάλη ηλικία, όταν επικοινωνούν με το
βιβλιοθηκονόμο, είναι ντροπαλοί επειδή δεν μιλούν καλά ή δεν θέλουν να αποκαλύψουν
το πρόβλημά τους, ώστε να μην τους συσχετίζουν με την Κωφή κοινότητα. Επίσης, τα Κωφά
άτομα, επειδή αντιλαμβάνονται εύκολα τις οπτικές εικόνες, μπορούν να καταλάβουν
αμέσως αν είναι αμήχανος ο βιβλιοθηκονόμος που τους μιλάει ή όχι και ανάλογα
αισθάνονται άβολα και εκείνοι.
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Γενικώς οι χρήστες αυτοί χρειάζονται εκτενή καθοδήγηση μέσα στη βιβλιοθήκη. Όταν
πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποια βιβλιοθηκονομικά εργαλεία που απαιτούν
δυσκολότερη γλώσσα, τρομοκρατούνται ή όταν δεν έχουν κάποιο τρόπο να
επικοινωνήσουν με το προσωπικό, προτιμούν να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου τη
βιβλιοθήκη.
Κάποιοι Κωφοί συσχετίζουν την ανάγνωση με την αποτυχία ή πολλοί δεν εκμεταλλεύονται
τους πόρους της βιβλιοθήκης, γι’ αυτό το προσωπικό πρέπει να βρίσκει εναλλακτικές
στρατηγικές για να τους προσελκύσει στη βιβλιοθήκη (Goddard, 1996). Στις ΗΠΑ τα
στατιστικά δείχνουν ότι η κώφωση είναι η πιο “χρόνια αναπηρία” και αυτό και μόνο θα
έπρεπε να κάνει την εξυπηρέτηση αυτής της ομάδας σημαντική στις βιβλιοθήκες (Marks,
2005). Παρόλα αυτά, πολλές βιβλιοθήκες στις ΗΠΑ αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις
πληροφοριακές ανάγκες των Κωφών χρηστών τους λόγω οικονομικών περιορισμών. Το
κόστος είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη και, όπως είναι
εμφανές τα τελευταία χρόνια, η πρόσβαση δεν είναι μόνο ένα φυσικό ζήτημα αλλά και
οικονομικό.
Σύμφωνα με την Carol Mularski πολύ λίγοι βιβλιοθηκονόμοι έχουν τα προσόντα να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των Κωφών φοιτητών (Mularski, 1987). Το 1999 ο Butdisuwan
S. σε ομιλία του στο 65ο συνέδριο της IFLA στην Ταϋλάνδη ανέφερε πως συνάντησε έναν
βιβλιοθηκονόμο που δούλευε σε σχολείο Κωφών και τον ρώτησε πως τα κατάφερνε με τους
Κωφούς χρήστες. Ο βιβλιοθηκονόμος απάντησε πως αναγκάστηκε να μάθει να επικοινωνεί
με τους Κωφούς καθώς επίσης και σχετικά θέματα όπως ψυχολογία των Κωφών όταν
άρχισε την καριέρα του, κάτι βέβαια το οποίο τον άγχωσε ιδιαίτερα. Υποστήριξε μάλιστα
πως αν υπήρχε ένα μάθημα για ΑμεΑ στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής του
βιβλιοθηκονομίας, θα ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος και ενημερωμένος για τέτοιες
περιπτώσεις (Butdisuwan, 1999). Γι’ αυτό, το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο να
αναγνωρίζει και να επικοινωνεί με τα άτομα αυτά. Μερικές βιβλιοθήκες χρηματοδοτούν τη
συμμετοχή του προσωπικού τους σε μαθήματα νοηματικής γλώσσας, όπου τέτοιες
δραστηριότητες δείχνουν ότι η βιβλιοθήκη δίνει σημασία στη γλώσσα της Κωφής
κοινότητας.
Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις ανάλογες επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως γνώση της
νοηματικής γλώσσας ή cued speech [το σύστημα επικοινωνίας που καθιστά πιο
προσβάσιμες τις προφορικές γλώσσες χρησιμοποιώντας ένα μικρό αριθμό σχημάτων με τα
χέρια κοντά στο στόμα (αντιπροσωπεύοντας φωνήεντα), ως ένα συμπλήρωμα στη
χειλανάγνωση για να διαφοροποιεί τις λέξεις που μοιάζουν στα χείλη]. Όταν όμως το
προσωπικό δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των προφορικών, οι
Κωφοί χρήστες νιώθουν τρομοκρατημένοι, εγκαταλείπουν τη βιβλιοθήκη και αρνούνται να
επιστρέψουν.
Η Safety Harbor (Fla.) Δημόσια Βιβλιοθήκη62 στην Pinellas προκειμένου να εξυπηρετήσει
τους Κωφούς χρήστες, δημιούργησε ένα πρόγραμμα αλφαβητισμού για τους Κωφούς της
περιοχής, στο πλαίσιο του οποίου ανέπτυξε συλλογή σχετική με την κώφωση, την
Αμερικάνικη Νοηματική Γλώσσα (ASL) και τον Κωφό Πολιτισμό. Στην αρχή οι χρήστες
δυσκολεύονταν να κατανοήσουν ότι μπορούν να δανειστούν υλικό εκτός της βιβλιοθήκης.
Όταν το κατάλαβαν, δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα διότι αφού δανείζονταν τίτλους, η
πλειονότητα δεν μπορούσε να επιστρέψει τα βιβλία εμπρόθεσμα και έτσι κατέληγαν
χρεωμένοι με μεγάλα πρόστιμα και γι’ αυτό σταματούσαν για λίγο να πηγαίνουν στη
62

Safety Harbor Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.tblc.org/shpl/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/02/07)]
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βιβλιοθήκη. Κάποιοι μάλιστα ανέθεσαν σε τρίτους την επιστροφή των βιβλίων για να
αποφύγουν τα πρόστιμα και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ξανά τη βιβλιοθήκη
(Rodriguez & Reed, 2003).
Ωστόσο, ύστερα από την προσπάθεια αυτή της βιβλιοθήκης, τα σχόλια όλων των χρηστών
υπήρξαν θετικά, όπως: “Στη βιβλιοθήκη έμαθα να χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και τώρα μπορώ να επικοινωνώ με τους γονείς μου, που δεν γνωρίζουν τη
νοηματική”, “από τότε που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τη βιβλιοθήκη, έχω μάθει να
εξασκούμαι στην ανάγνωση και γραφή”, κ.ο.κ.
Στη βιβλιοθήκη Wallace63 του Rochester Institute of Technology, που εξυπηρετεί τα οκτώ
κολέγια της πανεπιστημιακής κοινότητας, υπάρχει μόνο ένας βιβλιοθηκονόμος
εξειδικευμένος στην εξυπηρέτηση ΦμεΑ, μεταξύ των οποίων 1,200 Κωφοί. Σίγουρα οι
περισσότεροι ακαδημαϊκοί βιβλιοθηκονόμοι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ένα
τόσο μεγάλο αριθμό Κωφών φοιτητών γι’ αυτό τέτοιες καταστάσεις πρέπει να
αποφεύγονται (Norton, 1992). Επίσης, όταν το προσωπικό δίνει βιβλιογραφικές οδηγίες,
καλό θα είναι η ομάδα των χρηστών να μην ξεπερνά τον αριθμό των 10 ατόμων
προκειμένου να δίνεται η σωστή καθοδήγηση. Ειδάλλως οι περισσότεροι χρήστες σε μια
ομάδα κάνουν την επικοινωνία δύσκολη, καθώς κάθε χρήστης θέλει να βλέπει καθαρά τον
βιβλιοθηκονόμο και να προσέχει τι δείχνει κάθε φορά.
Άλλα εμπόδια που συναντούν οι εν λόγω χρήστες στις βιβλιοθήκες είναι:





Πολλές πληροφορίες ανακοινώνονται προφορικά, με αποτέλεσμα να τις χάνουν
και να μη μπορούν να επιλέξουν ή να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα
χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη.
Έλλειψη ευκρινών, σαφών πληροφοριών
Προσωπικά εμπόδια π.χ. άνθρωποι ανυπόμονοι, που μουρμουρίζουν, που
χρησιμοποιούν πολύπλοκη γλώσσα, δεν επαναλαμβάνουν πράγματα όταν τους
ρωτάει ο Κωφός χρήστης, κ.ο.κ.

On‐line Τεχνολογίες
Όσον αφορά τη σχέση των ατόμων με αναπηρία ακοής με τις on‐line τεχνολογίες και το
Διαδίκτυο, διερωτάται κανείς κατά πόσο ο Κωφός χρήστης:



Αντιλαμβάνεται τους ήχους προειδοποίησης του υπολογιστή (π.χ. μπιπ λάθους)
Ακούει τα soundtracks που υπάρχουν στα πολυμέσα, τα βίντεο και τις λοιπές
αλληλεπιδραστικές εφαρμογές. Μέχρι πρόσφατα, οι γραφικές διεπιφάνειες και
οι διεπιφάνειες κειμένου επέτρεπαν άμεση πρόσβαση στα συστήματα
υπολογιστών για τους Κωφούς χρήστες. Δυστυχώς όμως με την εισαγωγή των
πολυμεσικών παρουσιάσεων, αυτή η ισότητα πρόσβασης ανετράπη.

Ακόμη όμως και αν ένας Κωφός παρακολουθεί ένα υποτιτλισμένο, πολυμεσικό βίντεο με τη
βοήθεια οπτικών ενδείξεων αντί φωνής και ήχου, δημιουργούνται άλλοι προβληματισμοί
που χρήζουν διερεύνησης, όπως:


63

Αν όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο αφομοίωσης πληροφοριών του
χρήστη

RIT Libraries [Διαθέσιμο στο http://wally.rit.edu/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/05/07)]
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Αν η χρήση των υποτιτλισμών διορθώνει οποιαδήποτε πιθανή μείωση
αφομοίωσης των πληροφοριών από τον χρήστη ενώ παρακολουθεί μια
πολυμεσική παρουσίαση ή όχι και αν αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τη
συνολική ψυχαγωγία που αντλεί ο χρήστης

Πιθανότατα, ένας μέσος Κωφός που παρακολουθεί ένα πολυμεσικό βίντεο με τη βοήθεια
υποτιτλισμού (ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του ήχου ή τον τύπο του βίντεο), θα
αφομοίωνε λιγότερες πληροφορίες από ότι ένας μέσος ακούων. Όμως αυτό δεν αρκεί.
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα που να επιβεβαιώνει και να εντοπίζει την επίδραση και
άλλων παραγόντων, όπως ο αλφαβητισμός, το κοινωνικό επίπεδο του Κωφού, η
πολυπλοκότητα των υποτιτλισμών, κ.ά.
Παρόλα αυτά, ο Ιστός αποτελεί ένα σημαντικό πόρο για τους Κωφούς ύστερα από μελέτη
των διαθέσιμων στο Διαδίκτυο πόρων για την κώφωση, τους Κωφούς ανθρώπους και τον
Κωφό πολιτισμό. Μάλιστα ο John Michael Day εντόπισε περισσότερα από 100.000 τεκμήρια
σχετικά με την κώφωση και τον Κωφό πολιτισμό στον Ιστό (Day, 1997). Ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι το Deaf World Web,64 το οποίο λειτουργεί ως μια online διεθνής
εγκυκλοπαίδεια με πληροφορίες για την κώφωση, διαθέσιμη σε περισσότερες από 5
γλώσσες.
Ο Ιστός έχει αντιμετωπιστεί ως μια “ανάμεικτη ευλογία” για την Κωφή κοινότητα διότι από
τη μια παρέχει πρόσβαση σε πλούτο πληροφορίας σε μορφή κειμένου, από την άλλη η
έλλειψη υποτιτλισμού στο ακουστικό υλικό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο. Βέβαια, πέρα από τις
προκλήσεις που θέτουν οι υπολογιστές για τα άτομα αυτά, δεν πρέπει να παραβλέπει
κανείς και τη θετική συμβολή των υπολογιστών για αυτή την ομάδα χρηστών. Οι
υπολογιστές έχουν φέρει επανάσταση στη ζωή τους, ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
το οποίο εκμηδενίζει οποιαδήποτε εμπόδια επικοινωνίας και απόστασης.
Για τα Κωφά άτομα, οι υπολογιστές είναι κατά κύριο λόγο “σιωπηλές συσκευές”, με τις
οποίες επικοινωνούν οπτικά. Ωστόσο δυσκολεύονται να συλλάβουν τους ήχους του
υπολογιστή, ειδικότερα αν αυτοί δεν συνοδεύονται από οπτικές ενδείξεις πάνω στην
οθόνη. Από την άλλη το καλό είναι ότι πέρα του ήχου, τα άτομα με αναπηρία ακοής σπάνια
αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Διαδίκτυο αφού η χρηστικότητα της ιστοσελίδας
παραμένει σχεδόν πάντα η ίδια, ακόμη και όταν ο ήχος σβηστεί. Βέβαια με την ολοένα και
περισσότερο επικράτηση των πολυμέσων, αυτό σύντομα θα αλλάξει. Ένα δεύτερο,
μικρότερο σε βαθμό εμπόδιο είναι ότι κατανοούν δύσκολα και με αργό ρυθμό τι υπάρχει
στην ιστοσελίδα επειδή η πρώτη τους γλώσσα είναι η νοηματική.
Παρόλο που το Διαδίκτυο δεν παρουσιάζει ανυπέρβλητα εμπόδια, πολλοί Κωφοί δεν έχουν
υπολογιστές στο σπίτι τους, δεν ξέρουν πώς να τους χρησιμοποιούν και επίσης, αγνοούν ότι
μπορεί να βρουν τέτοιους στις βιβλιοθήκες. Γι’ αυτό η καθιέρωση βασικών μαθημάτων
υπολογιστών και του Διαδικτύου για Κωφούς στο πλαίσιο λειτουργίας της βιβλιοθήκης
είναι απαραίτητα και καλό θα είναι να συνοδεύονται από διερμηνείς της νοηματικής.
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Deafworldweb [Διαθέσιμο στο http://www.deafworldweb.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/09/06)]
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Άτομα Τυφλόκωφα

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η ομάδα των τυφλόκωφων
ατόμων, που φέρουν την πιο σοβαρή πληροφοριακή
αναπηρία μιας και τα μάτια και τα αυτιά, τα σημαντικότερα
δηλαδή όργανα πληροφόρησης, δεν λειτουργούν
παράλληλα.
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Τα τυφλόκωφα άτομα (deafblind) είναι μια ομάδα ατόμων με αναπηρία όπου η πρόσβαση
στην πληροφορία είναι πολύ δύσκολη από τη στιγμή που και τα μάτια και τα αυτιά, τα
σημαντικότερα δηλαδή όργανα πληροφόρησης, είναι κατεστραμμένα παράλληλα. Η
τυφλοκώφωση είναι μια πολύ σκληρή αναπηρία καθότι τα άτομα αυτά ζουν σε ένα κόσμο
“σιωπηλής νύχτας”, γι’ αυτό και η εκπαίδευσή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
εμπλουτίζει τον κόσμο αυτής της απομόνωσης. Παρόλα αυτά η βιβλιογραφία δείχνει πως
δεν υπάρχει σχεδόν καμία πηγή και κανένα υλικό το οποίο να ασχολείται με την
“αναγνωστική” εκπαίδευση των παιδιών που έμειναν τυφλόκωφα σε μικρή ηλικία
(Fukushima, 1993).
Τα περισσότερα τυφλόκωφα άτομα εκπαιδεύονται είτε σε σχολείο για τυφλούς είτε σε
σχολείο για Κωφούς με άλλους μαθητές που φέρουν αναπηρία όρασης ή ακοής. Η
πλειονότητα αυτών δεν έχει την ευκαιρία να λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση,
αποκατάσταση, κοινωνική πρόνοια και δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας.
Οι τυφλόκωφοι φέρουν σοβαρή πληροφοριακή αναπηρία (information disability), η οποία
διαφέρει από αυτή των ατόμων με μια μόνο αναπηρία. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν
προφορικά ούτε να λάβουν οπτικές πληροφορίες, γι΄ αυτό και πολλές φορές οδηγούνται σε
πνευματική μοναξιά (mental loneliness) και κρίσεις. Οι περισσότεροι μπορούν να
διαβάσουν και να γράψουν σε braille, γι’ αυτό το braille αποτελεί την πιο σημαντική
“γέφυρά” τους στην πληροφορία. Όσοι όμως δεν χρησιμοποιούν κανέναν από τους δυο
τρόπους, στηρίζονται σε διερμηνείς και βοηθούς, οικογενειακά μέλη ή φίλους.
Επειδή οι χρήστες αυτοί στερούνται δυο εκ των βασικότερων αισθήσεων, το προσωπικό της
βιβλιοθήκης πρέπει να εντοπίσει ποια είναι η πιο δυνατή τους αίσθηση ώστε να την
εκμεταλλευτεί. Μια βασική επικοινωνιακή επιδεξιότητα στην οποία πρέπει να εκπαιδευτεί
το προσωπικό είναι να χαράσσει κεφαλαία γράμματα στην παλάμη του χρήστη, ένα γράμμα
κάθε φορά. Αυτό είναι χρήσιμο για όσους χρήστες χρησιμοποιούν την απτική νοηματική
γλώσσα (“tactile sign language”‐ κοινό μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τους
τυφλόκωφους) ή για όσους βιβλιοθηκονόμους δεν ξέρουν καθόλου νοηματική.
Για τα τυφλόκωφα άτομα, το διάβασμα και η πληροφόρηση είναι μια μέθοδος να βιώσουν
τον κόσμο και να εμπλουτίσουν τη ζωή τους χωρίς να καταφεύγουν στην βοήθεια των
άλλων. Παρόλα αυτά οι τυφλόκωφοι δεν διαβάζουν βιβλία. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται
στο μικρό λεξιλόγιο το οποίο διαθέτουν και το οποίο είναι σίγουρα ένας ανασταλτικός
παράγοντας.
Επίσης, τα τυφλόκωφα άτομα σε μικρή ηλικία δεν έχουν ενδιαφέρον να διαβάσουν βιβλία
γιατί δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα είτε να δουν ένα βιβλίο εικόνων είτε να ακούσουν την
αφήγηση μιας ιστορίας βιβλίου. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος υλικού που να
εξυπηρετεί τις ανάγκες της τυφλόκωφης κοινότητας και τον οποίο θα προμηθευτεί η
βιβλιοθήκη. Κάποιοι Κωφοί μπορούν να διαβάζουν τα χείλη και το έντυπο, κάποιοι άλλοι
γνωρίζουν τη νοηματική και άλλοι όχι. Από την άλλη πολλοί τυφλοί προτιμούν το braille. Για
τα τυφλόκωφα όμως άτομα που συνδυάζουν όλα τα παραπάνω, δεν υπάρχει μια ενιαία
λύση, που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Γι’αυτό το προσωπικό πρέπει να κατανοήσει τον
τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν την πληροφορία και να τους βοηθήσει να απολαύσουν την
ανάγνωση και τις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη.
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Ωστόσο, το αισιόδοξο είναι πως τα παιδιά που μένουν τυφλόκωφα μετά την απόκτηση της
βασικής γλωσσικής τους ικανότητας, μπορούν να δυναμώσουν την αναγνωστική τους
ικανότητα με μεθόδους που αρμόζουν σε τυφλούς ή Κωφούς.
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Άτομα με Κινητικές Αναπηρίες

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η πληροφοριακή
συμπεριφορά των ατόμων με κινητικές αναπηρίες
(τετραπληγία, παραπληγία, ημιπληγία, κ.ά.). Η πρόσβαση
στην πληροφορία πάντοτε απασχολούσε την κοινότητα
των ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Όταν κάποιος ζει
κάτω από τέτοιες συνθήκες, όλα γίνονται δύσκολα και
απροσπέλαστα. Τα άτομα αυτά έχουν προβλήματα
χειρισμού (κράτημα και ξεφύλλισμα) των έντυπων
συλλογών των βιβλιοθηκών και χρήσης του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, του Διαδικτύου και γενικότερα των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τις κοινές συσκευές εισόδου.

 Γενικά
 Πληροφοριακή
Συμπεριφορά
 Σχέση των Ατόμων με
Κινητικές Αναπηρίες &
των Βιβλιοθηκών
 On‐line Τεχνολογίες
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Γενικά
Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες (motor disabilities) χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες:
1. Άτομα με ανικανότητα επιδεξιότητας, δηλαδή με ανικανότητα λαβής, κρατήματος ή
γενικότερες ανικανότητες στα χέρια
2. Άτομα με σκελετικές βλάβες (δηλαδή βλάβες κεφαλιού ή κορμού), με μηχανικές και
κινητικές βλάβες των άκρων (παραλύσεις ή διάφορες άλλες βλάβες), ανεπάρκειες
των άκρων και λοιπές παραμορφώσεις
Τα είδη κινητικής αναπηρίας διακρίνονται σε τετραπληγία, παραπληγία, ημιπληγία,
κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ακρωτηριασμός κάτω άκρου, άνω άκρου, μεταξύ των οποίων η
τετραπληγία και η ημιπληγία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Όσον αφορά την
πρόσβαση στην πληροφορία, αυτή που την επηρεάζει περισσότερο είναι η αναπηρία των
άνω άκρων διότι ο χρήστης δεν μπορεί να κρατήσει το βιβλίο ή να εργασθεί στον
υπολογιστή. Επιπλέον, τα άτομα με κινητική αναπηρία θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε
άτομα με αναπηρία μετακίνησης (ικανότητα βηματισμού, να ανεβαίνουν σκάλες, ικανότητα
για σκαρφάλωμα, για σκύψιμο, για ισορροπία), αναπηρία επιδεξιότητας (ικανότητα να
πιάνουν κάτι, να κρατάνε κάτι, να μεταφέρουν και να στριφογυρίζουν κάτι) και τέλος,
τεντώματος‐φτασίματος.
Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι πενιχρά και
πολλές φορές δεν καλύπτουν με ακρίβεια και αξιοπιστία την κατάσταση στην Ελλάδα και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Βέβαια η έλλειψη ακριβών αριθμών των ατόμων αυτών
και η δυσκολία ανάκτησής τους σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πρέπει να λειτουργεί ως
δικαιολογία για την μη παροχή υπηρεσιών σε αυτούς (Krishnan, 1996; Marshall, 1991;
Wright & Davie, 1983). Η έρευνα και συλλογή στατιστικών σίγουρα είναι επιθυμητή και
απαραίτητη αλλά η κατάλληλη δράση μπορεί να ληφθεί ακόμη και αν δεν είναι διαθέσιμα
ακριβή δεδομένα για τα ΑμεΑ.
Στη χώρα μας, κατά πλειονότητα, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με κινητική
αναπηρία ανάγονται στην κατώτερη βαθμίδα. Σε ποσοστό περίπου 90% το άτομο που έχει
κάποια μορφή αναπηρίας ζει μαζί με την οικογένειά του. Τα άτομα με κινητική αναπηρία σε
ποσοστό 44% είναι μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα, το 17.4% πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα
και το 38.5% μη αυτοεξυπηρετούμενα. Το 33% χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ενώ το
60.6% δεν το χρησιμοποιεί ποτέ. Επίσης, το 74,3% των ΑμεΑ δεν έχει αναζητήσει ποτέ
εργασία (Μαρινάκου, 2003).
Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων με κινητική αναπηρία στη χώρα μας προέρχεται από
τροχαία ατυχήματα και οι ηλικίες των ΑμεΑ από τροχαία κυμαίνονται από 18‐35 ετών.
Πρόκειται δηλαδή για ένα κατεξοχήν ενεργό εργατικό δυναμικό, άτομα που εργάζονταν ή
επρόκειτο να μπουν στην αγορά εργασίας, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό εκπαιδευτικό,
επαγγελματικό και κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο.
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Πληροφοριακή Συμπεριφορά
Παρόλο που υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία για υπηρεσίες βιβλιοθηκών,
ελάχιστες από αυτές αναφέρονται σε άτομα με κινητικές αναπηρίες και ιδιαίτερα σε νέους
σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Η πρόσβαση στην πληροφορία πάντοτε απασχολούσε την κοινότητα των ατόμων με
κινητική αναπηρία. Όταν κάποιος ζει κάτω από συνθήκες κινητικής αναπηρίας, όλα γίνονται
δύσκολα και απροσπέλαστα. Τα άτομα αυτά έχουν προβλήματα χειρισμού (κράτημα και
ξεφύλλισμα) των έντυπων συλλογών των βιβλιοθηκών και χρήσης του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, του Διαδικτύου και γενικότερα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τις κοινές
συσκευές εισόδου.
Οι πληροφοριακές τους ανάγκες δεν διαφέρουν πολύ παρόλο που τα μέσα με τα οποία
λαμβάνουν και μεταδίδουν την πληροφορία μπορεί να διαφέρουν. Τα άτομα με κινητική
αναπηρία έχουν τις ίδιες ανάγκες, απλά χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό που να τα καθιστά
ικανά να πετυχαίνουν το στόχο τους. Σίγουρα μια αναπηρία μπορεί αυτόματα να θέσει
περιορισμούς που επηρεάζουν την επιλογή του υλικού. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των
ατόμων με φυσικές αναπηρίες μπορεί να χρησιμοποιεί το έντυπο υλικό αλλά δεν παύουν
να υπάρχουν και εκείνα που δεν μπορούν, γι’ αυτό είναι σημαντικό να τους παρέχει η
βιβλιοθήκη ένα πιο προσβάσιμο τρόπο ανάγνωσης.
Τα άτομα με κινητική αναπηρία έχουν ανάγκη από φθηνή και αντικειμενική πληροφόρηση.
Το κύριο πρόβλημα είναι πώς θα ενημερώνεται το κάθε μεμονωμένο άτομο με αναπηρία
για όλα όσα εκδίδονται και όσα το αφορούν. Δυστυχώς είναι τεράστιος ο όγκος των νέων
δεδομένων που ανατρέπουν τα προγενέστερα για τους ανθρώπους που ζουν κάτω από
συνθήκες αναπηρίας. Καθημερινά δημοσιεύονται πολλά κείμενα που αφορούν τους
ανθρώπους με αναπηρία. Η πραγματικότητα είναι πως καθημερινά υπάρχουν το λιγότερο
οκτώ ειδήσεις που αφορούν τα ΑμεΑ. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότερα από δέκα άρθρα
που με κάποιο τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικείωση του Έλληνα με αναπηρία
με τον προφορικό και γραπτό λόγο65. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις και άρθρα που είναι
σημαντικό να διαβάζονται από ΑμεΑ διότι με αυτόν τον τρόπο εξοικειώνονται περισσότερο
με το λόγο και μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές ανεξαρτησίας. Όσοι δεν
καταφέρνουν να ενημερώνονται από βιβλιοθήκες, βιβλία, περιοδικά, πληροφορούνται από
φήμες, από την τηλεόραση, από συζητήσεις με γνωστούς, συγγενείς, κ.ο.κ., όπου αυτοί οι
τρόποι είναι οι πλέον απαράδεκτοι.
Μια λύση για αυτή την κατηγορία ατόμων είναι μια καλή ενημέρωση από τα ειδικά
περιοδικά για την αναπηρία π.χ. το Paraplegia News, το Mainstream, το Accent on Living,
κ.ά. που κυκλοφορούν στο εξωτερικό. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση συναντούν
δυσκολίες διότι ο πολύ ειδικός τύπος είναι περιορισμένος (π.χ. το περιοδικό Spinal Cord
δημοσιεύει ιατρικές μελέτες για κακώσεις νωτιαίου μυελού) και επιπλέον απαιτεί από τον
αναγνώστη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πολλών επιστημονικών όρων,66που τα άτομα με
κινητική αναπηρία δεν κατέχουν.
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Anon., Ηλεκτρονική ενημέρωση και επικοινωνία. Αναπηρία Τώρα, [online]. (38) [Διαθέσιμο στο
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων με αναπηρία είναι η ελλιπής πρόσβαση στις
πληροφορίες και γενικότερα στην πληροφόρηση. Για την ακρίβεια, η πληροφόρηση που
παρέχεται είναι μετ’ εμποδίων. Πάντα το μεγάλο πρόβλημα ήταν η πρόσβαση των Ελλήνων
με αναπηρία στην αυθεντική πληροφορία, στο πλήρες κείμενο της νομολογίας, στην
πρωτότυπη είδηση, στο αυθεντικό άρθρο και στην πραγματική ανακοίνωση, μιας και τις
περισσότερες φορές τα κείμενα ξαναγράφονται για να εξυπηρετήσουν τις πληροφοριακές
ανάγκες του μέσου αναγνώστη67.
Η B. Krishnan, στο πλαίσιο έρευνας όπου συμμετείχαν 74 άτομα με φυσική αναπηρία
(ηλικίας 16‐45 ετών), προσπάθησε να μελετήσει τον τρόπο και τις πηγές από τις οποίες
πληροφορούνται για τις αναπηρίες τους καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην πληροφόρησή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 52.7% των συμμετεχόντων
ανακτά αυτές τις πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων ενώ το 46%
από οικογενειακά μέλη. Το 33.8% εκείνων που διαβάζουν βιβλία και περιοδικά, δεν
καταφέρνει να βρει στη βιβλιοθήκη τις πληροφορίες που αναζητά ενώ το 63.5% τις ανακτά
από άλλες πηγές. Το 97.3% των ανταποκριθέντων τόνισε την ανάγκη περισσότερης
πληροφόρησης για τις αναπηρίες τους ενώ το 95.9% επεσήμανε πως τέτοιες πληροφορίες
βοηθούν στη βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου της ζωής τους. Τέλος, η πλειονότητα αυτών
δεν επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες διότι πολύ απλά δεν μπορεί να μεταβεί σε αυτές
(Krishnan, 1996).
Το προσωπικό δεν πρέπει να εικάζει ότι ένα άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο αυτόματα θέλει
να ανακτήσει περισσότερες πληροφορίες για την αναπηρία του. Αν μια βιβλιοθήκη
αποφασίσει να αναπτύξει μια συλλογή με υλικό βασισμένο στις αναπηρίες, έρευνες
δείχνουν ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να το κάνει. Αν είναι να γίνει μια τέτοια
συλλογή, μπορεί να αποδειχτεί πιο χρήσιμη για τους ικανούς σωματικά εφήβους που
θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα ΑμεΑ παρά τα άτομα με κινητική αναπηρία να
μάθουν για τους ίδιους τους εαυτούς τους. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τα
πορίσματα όλων των άλλων ερευνών που προτείνουν ότι η βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει
υλικό σχετικό με την κοινότητα των ΑμεΑ που φιλοξενεί (Krishnan, 1996).
Σημαντικά συμπεράσματα για την πληροφοριακή συμπεριφορά των ατόμων με κινητική
αναπηρία εξάγονται επίσης από έρευνα που διεξήχθη στη Σιγκαπούρη, μια χώρα που
υστερεί στην πρόβλεψη υπηρεσιών δημοσίων βιβλιοθηκών για ΑμεΑ. Στην έρευνα αυτή
συμμετείχαν έντεκα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο 12‐20 ετών με διαφορές στο βαθμό
αναπηρίας τους και στο εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο (Leong & Higgins, 2002). Σύμφωνα με
τα πορίσματα της έρευνας αυτής, οι πληροφοριακές ανάγκες τους εξαρτώνται κατά πολύ
από παράγοντες όπως το γένος, τα προσωπικά ενδιαφέροντα, η ηλικία και η φοίτηση τους
σε σχολείο ή όχι. Η αναπηρία αυτή καθεαυτή δεν φαίνεται να είναι καθοριστικός
παράγοντας στις πληροφοριακές τους ανάγκες παρόλο που είναι κριτικός παράγοντας στον
τρόπο με τον οποίο μεταβαίνουν στη βιβλιοθήκη.
Τα χόμπι και τα ενδιαφέροντα των νέων με κινητική αναπηρία είναι παρόμοια με αυτά ενός
τυπικού εφήβου και όπως είναι λογικό, κλίνουν προς δραστηριότητες που απαιτούν
λιγότερη φυσική δραστηριότητα. Στην έρευνα οι συμμετέχοντες αναφέρουν πιο συχνά τα
παιχνίδια στον υπολογιστή και μόνο τέσσερις από τους συμμετέχοντες ανέφεραν την
ανάγνωση ως χόμπι. Οι νέοι με κινητική αναπηρία φαίνεται πως προτιμούν περισσότερο
περιοδικά αναψυχής παρά οποιοδήποτε άλλο είδος περιοδικού. Ακόμη και τα ηλεκτρονικά
μέσα τα χρησιμοποιούν πρωταρχικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, και στη συνέχεια για
67
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πρόσκτηση γνώσης και για εργασιακούς λόγους. Η ανάγνωση εφημερίδας δεν αποτελεί
δημοφιλή δραστηριότητα των νέων με κινητική αναπηρία. Ως προς το είδος των βιβλίων
που διαβάζουν προτιμούν κυρίως μυθιστορήματα, ρομαντικές ιστορίες, μυστηρίου και
τρόμου.
Ο χαμηλός αριθμός των βιβλίων που διαβάζουν δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν τους
αρέσει η ανάγνωση. Η αιτία θα μπορούσε να είναι η ανεπάρκεια αναγνωστικού υλικού68.
Παραδείγματος χάρη αν υποτεθεί ότι ένα άτομο με κινητική αναπηρία στα άνω άκρα
ενδιαφέρεται να βρει πληροφορίες για την τοπική ιστορία ή τη γενεαλογία, οι οποίες
υπάρχουν διαθέσιμες σε αναγνώστη μικροφιλμ, θα διερωτάτο κανείς πώς το άτομο αυτό
θα μπορούσε να φτάσει όλα τα κουμπιά ελέγχου ή να φορτώσει το φιλμ στη μηχανή. Πολλά
τοπικά κυβερνητικά αρχεία και γενεαλογικό υλικό είναι πια διαθέσιμα σε εκδόσεις
μικροφόρμας αλλά η διάταξη αυτή, πέρα από την καλή οπτική ποιότητα, δεν παρέχει
ευκολία πρόσβασης για τους χρήστες αυτούς. Έτσι αυτόματα ο χρήστης με την κινητική
αναπηρία αποκλείεται από το υλικό αυτό.

Σχέση των Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες & των Βιβλιοθηκών
Τα άτομα με κινητική αναπηρία γνωρίζουν ελάχιστα για τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών που
έχουν στη διάθεσή τους. Συνήθως δεν γνωρίζουν τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, τα
δικαιώματά τους ως χρήστες ή νομίζουν ότι στις βιβλιοθήκες μπορούν να βρουν μόνο
βιβλία και υπολογιστές. Επίσης, πολλές φορές δεν θεωρούν τα βιβλιοθηκονομικά
προγράμματα και τις εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης ενδιαφέροντα, κάτι που πρέπει να
διερευνηθεί περισσότερο για να εξεταστεί αν το πρόβλημα έγκειται στο περιεχόμενο των
προγραμμάτων ή σε κάτι άλλο.
Το αισιόδοξο είναι πως όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τις βιβλιοθήκες έχουν θετική γνώμη για
αυτές ενώ όσοι πάλι αρνούνται να τις επισκεφτούν, το κάνουν πιο πολύ από έλλειψη
ενδιαφέροντος παρά από αρνητική γνώμη. Όσοι δεν συνηθίζουν να διαβάζουν ή δεν είναι
συνεπείς αναγνώστες, είναι αυτονόητο πως δεν έχουν κίνητρο να επισκεφτούν τις
βιβλιοθήκες, τις οποίες θεωρούν απλά αποθετήρια βιβλίων. Σε άλλη έρευνα οι
περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν πως δεν χρησιμοποιούν τακτικά τη
δημόσια βιβλιοθήκη λόγω της έλλειψης χρόνου και κινήτρου (Mohsen, 1997). Από τη
στιγμή όμως που το προσωπικό τους ενημερώνει για την πλήρη γκάμα υπηρεσιών και
εξοπλισμού της βιβλιοθήκης, το ενδιαφέρον τους αυξάνεται69.
Κάποιοι άλλοι με κινητική αναπηρία χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη ως τελευταία λύση
επειδή η χρήση της είναι δύσκολη. Με την έννοια δύσκολη μπορεί βέβαια οι χρήστες να
εννοοούν ότι δυσκολεύονται στη φυσική πρόσβαση και/ ή δυσκολία στην κατανόηση
οργάνωσης των πραγμάτων στη βιβλιοθήκη. Παραδείγματος χάρη, ένα άτομο σε αναπηρικό
αμαξίδιο έχει άνοιγμα γύρω στα 60,69 εκατοστά που σημαίνει ότι τα βιβλία, οι σταθμοί
εργασίας και τα υπόλοιπα εργαλεία πρέπει να είναι εντός αυτής της περιοχής αλλιώς η
68

Για παράδειγμα, ένας συμμετέχων στην έρευνα δήλωσε ότι ήταν συστηματικός αναγνώστης αλλά σταμάτησε
γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο να διαβάσει (Leong & Higgins, 2002).
69
Συγκεκριμένα ένας συμμετέχων είπε πως δεν ενδιαφερόταν για τις βιβλιοθήκες, όταν όμως του έδειξαν τα
φυλλάδια με τις υπηρεσίες τους, δήλωσε πως θα ήθελε να επισκεφτεί μια δημόσια βιβλιοθήκη (Mohsen,
1997).
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χρήση τους γίνεται πολύ δύσκολη. Επίσης, ένα άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο φτάνοντας
πάνω και κάτω περιορίζεται σε μια ακτίνα γύρω στις 152.4 εκατοστά. Οτιδήποτε μέσα στη
βιβλιοθήκη πάνω από 5 πόδια ή περισσότερο από 50.8 εκατοστά κάτω από τη μέση του
χρήστη είναι απροσπέλαστο (π.χ. δελτιοκατάλογος σε ύψος που δεν τον φτάνουν οι
χρήστες στο αναπηρικό αμαξίδιο) (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Χρήστες σε αναπηρικό αμαξίδιο

Πολλά άτομα με κινητικές αναπηρίες γίνονται συχνοί χρήστες βιβλιοθηκών διότι οι
βιβλιοθήκες αποτελούν ήσυχα μέρη για σκάκι, παιχνίδια, κτλ. Επίσης, οι βιβλιοθήκες
αποτελούν ασφαλή μέρη διότι δεν υπάρχει κάποιος να τους σπρώξει από το δρόμο τους ή
να τους παραγκωνίσει. Πολλοί άνθρωποι σε αναπηρικό αμαξίδιο αναφέρουν πως οι
βιβλιοθήκες αποτελούν ένα διάλειμμα από την ανησυχία τους να έρχονται αντιμέτωποι με
πεζοδρόμια και εμπορικά κέντρα. Πολλές μεγάλες βιβλιοθήκες της βόρειας Αμερικής
άρχισαν να προσαρμόζουν τις εγκαταστάσεις τους για πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια
στις αρχές του 1960. Σαράντα οκτώ χρόνια αργότερα οι περισσότερες από αυτές τις
δημόσιες βιβλιοθήκες έχουν χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ράμπες (Εικόνα
2), πλατιές εισόδους, κατάλληλη σήμανση, κ.ά (Robertson, 2004).

Εικόνα 2: Ράμπες

Επίσης, η στάση και η συμπεριφορά του προσωπικού προς τους χρήστες σε αναπηρικά
αμαξίδια έχει βελτιωθεί κατά πολύ70. Πολλές φορές μάλιστα οι βιβλιοθηκονόμοι
70

Οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν μάθει να είναι υπομονετικοί” λέει η Μαίρη, συνταξιούχος αρχιτέκτων, 88 ετών σε
αναπηρικό αμαξίδιο, συστηματική αναγνώστρια που χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες του Βανκούβερ.
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παραβλέπουν την πολιτική της βιβλιοθήκης και βοηθούν το χρήστη (ηλικιωμένοι χρήστες σε
αναπηρικά αμαξίδια που νυστάζουν εύκολα και κοιμούνται στα τραπέζια, νεότεροι χρήστες
που μπορεί να απαιτούν συνεχή επιτήρηση) παραπάνω από το προβλεπόμενο επίπεδο71.
Βέβαια σε κάποιους χρήστες δεν αρέσει η υπερβολική προσοχή. Δεν θέλουν να τους
ακολουθούν από πίσω οι βιβλιοθηκονόμοι και να ελέγχουν κάθε κίνησή τους72.
Γι’ αυτό οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι άνετα και φιλόξενα μέρη, όπου ο χρήστης με την
κινητική αναπηρία θα μπορεί να βρει χαμηλούς πάγκους, ειδικά ασανσέρ, ειδικά
καθίσματα και δυνατότητα ανάκτησης υλικού με εναλλακτικούς τρόπους, π.χ. μέσω
τηλεφώνου.
Όσον αφορά την προβολή των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών στα άτομα με κινητική
αναπηρία, η διαφήμιση βιβλιοθηκονομικών γεγονότων, νέων υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων στον Τύπο έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα διότι οι περισσότεροι εξ
αυτών δεν διαβάζουν εφημερίδες. Τα φυλλάδια και τα πόστερς είναι διαθέσιμα μόνο στο
εσωτερικό της βιβλιοθήκης, όπου πολλές φορές οι χρήστες με κινητική αναπηρία δεν
καταφέρνουν να μπουν.
Γι’ αυτό οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα άτομα με κινητική αναπηρία
σε mailing lists για να τα ενημερώνουν για τρέχοντα γεγονότα. Επίσης, για όσους έχουν
σύνδεση από το σπίτι, η βιβλιοθήκη πρέπει να φροντίζει να προωθεί τις δραστηριότητες και
τα προγράμματά της μέσω της ιστοσελίδας της. Τέλος, καλό είναι η προβολή και προώθηση
των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών να απευθύνεται και στους γονείς των ΑμεΑ ή άλλα
βοηθητικά πρόσωπα καθώς αυτοί είναι που τους μεταφέρουν από το σπίτι στις
βιβλιοθήκες.
Βέβαια με τη διαφήμιση, δεν σημαίνει ότι το ενδιαφέρον θα αυξηθεί απότομα ή ότι θα
διαρκέσει για πολύ73. Γι’ αυτό οι βιβλιοθήκες δεν πρέπει να μοιράζουν σωρεία γραπτών
φυλλαδίων ή παρουσιάσεων ούτε να δίνουν στους χρήστες μεγάλο όγκο πληροφοριών που
τους είναι δύσκολο να απορροφήσουν.
Άλλο εμπόδιο που συναντούν οι εν λόγω χρήστες είναι το πρόβλημα της μετακίνησής τους
στη βιβλιοθήκη. Το πόσο κοντά είναι η βιβλιοθήκη στο σπίτι του χρήστη είναι καθοριστικός
“Καταλαβαίνουν ότι κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να περνάμε μέσα από θύρες περιστροφικές, να
ανεβοκατεβαίνουμε σκαλιά. Μερικοί από εμάς απλά ξεμένουμε από ενέργεια και χρειαζόμαστε ένα χέρι
βοηθείας. Υπάρχει μια λεπτότητα που πολλοί βιβλιοθηκονόμοι αναπτύσσουν. Λαμβάνουν υπόψη τους
ανθρώπους σε αναπηρικά αμαξίδια. Όταν ένας χρήστης σε αναπηρικό αμαξίδιο θέλει να φτάσει ένα βιβλίο σε
ένα ψηλό ράφι, εμφανίζονται για να του προσφέρουν βοήθεια αλλά έχουν ένα χάρισμα να μην σε κάνουν να
νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Αυτό είναι ένα είδος εξυπηρέτησης, το οποίο δεν παρέχει κάθε βιβλιοθήκη,
αν και θα έπρεπε” (Robertson, 2004).
71
Η Liz, 38 ετών, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και περπατάει με μπαστούνι αλλά συχνά αναγκάζεται να
χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως μερικές φορές οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν
αγνοήσει την πολιτική της βιβλιοθήκης και την έχουν βοηθήσει περισσότερο από ότι προβλέπεται.
“Εγγυώμαι”, λέει, “πως δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο εγχειρίδιο με τις διαδικασίες που να προβλέπει αυτό το
επίπεδο προσοχής που δίνουν σε έναν χρήστη. Ο σύζυγος μου λέει ότι πιθανότατα λαμβάνω καλύτερη
φροντίδα στη βιβλιοθήκη από ότι στο νοσοκομείο” (Robertson, 2004).
72
“Είναι ενοχλητικό όταν όλα τα βλέμματα είναι πάνω μου”, λέει ο Carl. “Ενοχλούμαι με αρτιμελείς ανθρώπους
που μονοπωλούν τους σταθμούς ενώ έχουν στηθεί για τα ανάπηρα άτομα, αλλά δεν θέλω ο βιβλιοθηκονόμος
να επέμβει για μένα και να επιπλήξει κάποιον που δεν με είχε αντιληφθεί επειδή ήταν απασχολημένος με μια
δημοφιλή ιστοσελίδα. Όταν ο βιβλιοθηκονόμος ή όποιος άλλος από το προσωπικό δρα εκ μέρους μου, νιώθω
ανίκανος. Σας διαβεβαιώ ότι μπορώ να χειριστώ τις περισσότερες καταστάσεις μόνος μου” (Robertson, 2004).
73
Για παράδειγμα στο πλαίσιο έρευνας, μόνο ένας συμμετέχων με κινητική αναπηρία που παρακολούθησε μια
ομιλία βιβλιοθήκης μπορούσε να θυμηθεί τις περισσότερες υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν κατά την ομιλία.
Οι υπόλοιποι είτε τις ξέχασαν είτε δεν διάβασαν το διαφημιστικό υλικό (Robertson, 2004).
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παράγοντας για το αν θα την επισκεφτούν ή όχι. Μερικοί δεν βρίσκουν τόσο δύσκολη την
πλοήγηση μέσα στη βιβλιοθήκη, όσο μέχρι να μπουν σε αυτή (Εικόνα 3). Παρόλα αυτά
πολλές σχολικές βιβλιοθήκες βρίσκονται στο δεύτερο ή τρίτο όροφο κτιρίων, καθιστώντας
δύσκολη την πρόσβαση για τα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Εικόνα 3: Είσοδος των ΑμεΑ στη βιβλιοθήκη

Επίσης, η προσπέλαση στη βιβλιοθήκη δεν είναι εύκολη για τα άτομα που κάθονται σε
τροχοκάθισμα, κινούμενα με αυτοοδηγούμενα καροτσάκια, με συνοδό, με μπαστούνια, κ.ά.
όταν οι πόρτες δεν είναι πλατιές. Αναλυτικότερα το άνοιγμα της πόρτας πρέπει να είναι
71.12‐91.44 εκατοστά ή τουλάχιστον η μια είσοδος πρέπει να είναι αρκετά φαρδιά για να
περνάει το αναπηρικό αμαξίδιο (81.28‐91.44 εκατοστά) (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Διαστάσεις αναπηρικού αμαξιδίου

Άλλα προβλήματα που εντοπίζονται πιο συχνά αφορούν το κτίριο, τα έπιπλα, τους
υπολογιστές, φυσικά εμπόδια καθώς επίσης και το κόστος (π.χ. να πληρώνει ο χρήστης
κάποιο ποσό ανά ώρα για να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης).
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Επίσης, συνήθως οι βιβλιοθηκονόμοι που είναι υπεύθυνοι για τα ΑμεΑ εργάζονται με
μερική απασχόληση (part‐time) με αποτέλεσμα πολλές φορές, λόγω του περιορισμένου
ωραρίου, οι χρήστες με αναπηρία να χρειάζεται να περιμένουν στη σειρά προκειμένου να
ρωτήσουν κάτι. Σε πολλές βιβλιοθήκες, το ωράριο των βιβλιοθηκονόμων που είναι
υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες των ΑμεΑ δεν ξεπερνά τις 3,5 ώρες την ημέρα. Η έλλειψη αυτή
προσωπικού δημιουργεί και κάποια προβλήματα ασφαλείας για τους χρήστες με κινητικές
αναπηρίες. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό στη βιβλιοθήκη τις
βραδινές ώρες ώστε να συνοδεύσει τους φοιτητές με κινητική αναπηρία στο αυτοκίνητο ή
το ταξί που τους περιμένει74.
Τέλος, ένα πιο λεπτό και ευαίσθητο θέμα είναι οι αντιδράσεις των υπολοίπων χρηστών και
των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στα άτομα με κινητική αναπηρία. Χαρακτηριστικές είναι οι
δηλώσεις χρηστών με κινητική αναπηρία πως οι άλλοι δεν τους αφήνουν χώρο να
περάσουν με το αναπηρικό τους αμαξίδιο μέσα στη βιβλιοθήκη, ότι τους αγνοούν, κ.ο.κ.
Επιπλέον, οι αντιδράσεις του κοινού επηρεάζουν όχι μόνο τα ΑμεΑ αλλά και εκείνους που
τα συνοδεύουν75.
Τα άτομα με κινητική αναπηρία έχουν στιγματιστεί ότι στηρίζονται στους άλλους και γι’
αυτό συνήθως δεν ζητάνε βοήθεια γιατί δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους
βιβλιοθηκονόμους. Ιδιαίτερα για τα άτομα εκείνα που δεν έχουν παρακολουθήσει σχολείο
και δεν έχουν εμπειρία στις κοινωνικές επαφές, οι επισκέψεις σε δημόσιες βιβλιοθήκες
μπορεί να είναι τραυματικές. Οι εν λόγω χρήστες είναι επιφυλακτικοί να προσεγγίσουν
τους βιβλιοθηκονόμους για βοήθεια, γι’ αυτό το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ότι
πιθανότατα δεν θέλουν να τους πλησιάζουν ξένοι.
Όταν ο βιβλιοθηκονόμος συνομιλεί περισσότερο από 1‐2 λεπτά με ένα χρήστη σε
αναπηρικό αμαξίδιο, είναι σημαντικό ο πρώτος να σκύβει στο ύψος του δεύτερου ή να
κάθεται σε μια καρέκλα ώστε τα μάτια τους να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και να μην
χρειάζεται ο χρήστης να τεντώνει το λαιμό του. Ωστόσο, δεν πρέπει και να επεμβαίνει στο
χώρο του π.χ. σκύβοντας αδιάκριτα πάνω από το αναπηρικό αμαξίδιό του.
Τέλος, οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να αποφεύγουν όρους όπως “ανάπηρα άτομα”, “ειδικές
υπηρεσίες”, κτλ και να υιοθετούν όρους που είναι αποδεκτοί όχι μόνο από τα ΑμεΑ αλλά
και από τους γονείς τους και τον περίγυρό τους.
Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος όλη αυτή η καλά προτιθέμενη συμπεριφορά του
βιβλιοθηκονόμου να αποφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι χρήστες σε αναπηρικό αμαξίδιο
λαμβάνουν συχνά ασυνήθιστα γενναιόδωρη βοήθεια από άλλους όταν βρίσκονται σε
δημόσια μέρη με αποτέλεσμα αυτή η ανεξήγητα ευγενική συμπεριφορά να τους κάνει να
νιώθουν στο στόχαστρο και αμήχανα (Cahill & Eggleston, 1995).
Εν κατακλείδι, τα άτομα με κινητικές αναπηρίες χρειάζονται βοήθεια στη φωτοτύπηση, το
δανεισμό βιβλίων και στην πλοήγηση στο χώρο της βιβλιοθήκης. Πολλές φορές το ασανσέρ
που οδηγεί στη βιβλιοθήκη δεν βρίσκεται σε κεντρικό σημίο, οι εσωτερικές πόρτες της
74

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται γεγονός όπου το προσωπικό βιβλιοθήκης αρνήθηκε να συνοδεύσει ένα χρήστη
με κινητική αναπηρία μέχρι το αυτοκίνητο που τον περίμενε, παρόλο που τους είπε πως δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει το λεωφορείο (Huntington & Swanson, 2002).
75
Για παράδειγμα, ένας χρήστης με κινητική αναπηρία ανέφερε ότι δεν αρέσει στη μητέρα του να ακούν να
μιλάνε για την αναπηρία του και να την αντιμετωπίζουν ως κοινωνικό στίγμα. Άλλη μητέρα επισημαίνει πόσο
εκτιμάει το γεγονός ότι οι βιβλιοθηκονόμοι χαμογελούν και μιλάνε στο σοβαρά ανάπηρο γιο της. Για αυτή τη
μητέρα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ότι το περιβάλλον της βιβλιοθήκης παρέχει μια “αίσθηση
κανονικότητας” για το γιο της και για εκείνη ως γονιό (Huntington & Swanson, 2002).

108

Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ – Άτομα με κινητικές αναπηρίες
βιβλιοθήκης είναι βαριές για τα άτομα αυτά, κ.ά. Επίσης, όταν υπάρχουν πολλά άτομα στη
σειρά που περιμένουν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές, τα άτομα με κινητική
αναπηρία δεν μπορούν να περιμένουν ή δεν μπορούν να σταθούν για πολλή ώρα.

On‐line Τεχνολογίες
Τα άτομα με κινητική αναπηρία μπορεί να έχουν δυσκολία φυσικής πρόσβασης σε ένα
σταθμό εργασίας, σε ένα πληκτρολόγιο, στο πάτημα ταυτόχρονα πολλαπλών πλήκτρων
ενός υπολογιστή (π.χ. ALT‐SHIFT‐DEL) ή στο συντονισμό της κίνησης του ποντικιού με το
πάτημα ενός πλήκτρου. Ωστόσο, στη σημερινή εποχή, τα άτομα με κινητική αναπηρία όπως
αγοράζουν αναπηρικό αμαξίδιο, πλέον με τον ίδιο ρυθμό πρέπει να αγοράζουν ηλεκτρονικό
υπολογιστή διότι ο Η/Υ αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης, επικοινωνίας και επιβίωσης. Ο
υπολογιστής πρέπει να αποτελεί το “στυλό” και το “χαρτί” για όσους αδυνατούν να
χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους.
Το Διαδίκτυο για τους τετραπληγικούς είναι ένα μοναδικό εργαλείο, το οποίο τους
εξομοιώνει με τους ικανούς σωματικά χρήστες, χωρίς να τους διακρίνει ευμενώς ή
δυσμενώς. Μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκτούν πρόσβαση σε τεράστιους
όγκους δεδομένων που τους παρέχουν οι ακαδημαϊκές ή άλλες βιβλιοθήκες αλλά και σε
μεμονωμένα έντυπα. Το κυριότερο είναι πως μέσα από το Διαδίκτυο δεν χρειάζεται ούτε να
φυλλομετρήσουν το έντυπο ούτε να αλλάξουν σελίδα, μια διαδικασία ιδιαιτέρως
κοπιαστική για τους τετραπληγικούς. Όλα μπορούν να γίνουν με απλά κλικ και με λέξεις
κλειδιά. Ο ηλεκτρονικός τύπος και το Διαδίκτυο έχουν πολλά πλεονεκτήματα επειδή
παρουσιάζουν την πιο πρόσφατη είδηση και δίνουν πολλές δυνατότητες στον αναγνώστη
να επιλέξει τον τρόπο εμφάνισης της ύλης με σειρά καταχώρισης, σχετικότητας, ανά
θεματική ενότητα, με λέξεις‐κλειδιά, κ.ο.κ. Το κυριότερο είναι πως το αποτέλεσμα
αναζήτησης μπορεί να είναι άψογα ταξινομημένο76 και ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα
να πάρει την είδηση που θέλει με τον τρόπο που θέλει. Η άνεση είναι ο κύριος λόγος που
τα άτομα με κινητικές αναπηρίες προτιμούν το Διαδίκτυο από τις έντυπες πηγές, καθώς
τους βοηθά να ξεπερνούν οποιαδήποτε αρχιτεκτονικά εμπόδια.
Ένα μειονέκτημα όμως που παρουσιάζει το Διαδίκτυο είναι ότι πρέπει να ψάξουν πολύ για
να βρουν αυτό που χρειάζονται, ψάξιμο όμως που δεν συγκρίνεται και πάλι με αυτό στο
έντυπο υλικό.77 Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι οι άνθρωποι με φυσικές αναπηρίες δεν
μπορούν πάντα να κινούνται γρήγορα ή με τόση ακρίβεια ώστε να αλληλεπιδρούν
αποτελεσματικά με κινούμενα αντικείμενα. Γι’ αυτό, μπορεί να χρειάζονται κάποια άλλη
συσκευή, πλην του ποντικιού ή του πληκτρολογίου για να πλοηγούνται στο Διαδίκτυο.
Γενικότερα, οι συσκευές με τις οποίες ο χειριστής καταχωρεί τα δεδομένα, δηλαδή το
πληκτρολόγιο και το ποντίκι, αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με κινητική αναπηρία σε έναν Η/Υ. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να
πληκτρολογήσουν, να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι, να πατήσουν ένα διακόπτη ή να
δώσουν εντολές που περιλαμβάνουν πολλαπλές επιλογές πλήκτρων. Γι’ αυτό όλες οι
λειτουργίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω εναλλακτικών πληκτρολογίων και ποντικιών ή
άλλων ρυθμισμένων εντολών (π.χ. να κινούνται από σύνδεσμο σε σύνδεσμο με το tab).
76

Anon., Οι εφημερίδες στο διαδίκτυο, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/gr‐arts/42efimer.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 21/07/05)]
77
Anon., Τετραπληγία Internet [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/at/?p=622 (Ημερομηνία
πρόσβασης: 21/07/05)]
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Τα μεγάλα πληκτρολόγια γύρω από τα πλήκτρα έχουν μεγάλες επιφάνειες δήθεν για να
προλαμβάνουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα αλλά πολλές φορές δεν είναι
προσπελάσιμα διότι επιδεινώνουν τη σκολίωση. Όταν πρόκειται για χειριστές αναπηρικών
αμαξιδίων που θα εργαστούν στον Η/Υ, είναι πολύ σημαντικό το πληκτρολόγιο να
καταλαμβάνει τόση έκταση όση έχουν και τα πλήκτρα. Επίσης η σωστή θέση του
πληκτρολογίου συνδράμει στη μείωση της κούρασης και στην ελάττωση της φυσικής
προσπάθειας που σχετίζεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Πολλοί τετραπληγικοί παραπονιούνται πως κουράζονται πολύ, ιδιαιτέρως όσοι
ασχολούνται με τη συγγραφή και τις εκδόσεις έργων και πολλές φορές παθαίνουν
υπερκόπωση διότι η αλλαγή σελίδων για αυτούς είναι πολύ κοπιαστική. Σε αυτή την
περίπτωση είναι χρήσιμες οι συσκευές αλλαγής σελίδων, οι οποίες εξυπηρετούν
ικανοποιητικά έναν ερασιτέχνη, όχι όμως ένα συνεπή και συστηματικό αναγνώστη.
Οι νέοι με κινητικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή ως ένα μέσο για να παίζουν
παιχνίδια. Συνήθως δεν είναι σε θέση να δουν την πλήρη δυναμική του ως εργαλείο.
Ωστόσο και εκείνοι που αντιλαμβάνονται το Διαδίκτυο ως κύριο εργαλείο πληροφόρησης,
δεν δείχνουν να κατανοούν πώς να αναζητούν ή να αξιολογούν την ανακτημένη
πληροφορία.
Τα άτομα με κινητική αναπηρία προτιμούν τα φόρουμ συζητήσεων για την πληροφόρησή
τους. Το φόρουμ συζητήσεων π.χ. του ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ στην Ελλάδα είναι ένα
καταπληκτικό σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και ένας χώρος ανάδειξης
νέων εκδοχών της αναπηρίας που το επισκέπτονται περισσότεροι από 45.0000 επισκέπτες
το μήνα.
Επίσης, μια επιθυμία των ατόμων με κινητική αναπηρία είναι όταν πηγαίνουν σε μια
βιβλιοθήκη, να μη χρειάζεται να μοιράζονται τον ίδιο υπολογιστή με άλλα 3‐4 άτομα διότι
όπως αναφέρει και ένας μαθητής “ο υπολογιστής είναι η αναπηρική καρέκλα του μυαλού”
και όπως δεν μπορούν να μοιραστούν μια αναπηρική καρέκλα πολλά άτομα, είναι λάθος να
μοιράζονται πολλά άτομα τον ίδιο υπολογιστή (Anterson‐Inman, 1999).
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Άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Στο παρόν κεφάλαιο μελετώνται τα άτομα με σκλήρυνση
κατά πλάκας, μια ιδιαίτερα προκλητική αναπηρία. Η
απρόβλεπτη συμπεριφορά των ατόμων αυτών δυσκολεύει
πολύ την πρόβλεψη της πληροφοριακής συμπεριφοράς
τους και προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα και αμφιβολία για
τις πληροφοριακές ανάγκες τους.
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Η σκλήρυνση κατά πλάκας (multiple sclerosis‐MS) είναι μια ιδιαίτερα προκλητική και
απρόβλεπτη αναπηρία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά ψυχολογικών και
φυσικών προκλήσεων που δύνανται να ποικίλλουν από μέρα σε μέρα ή από χρόνο σε
χρόνο. Η σκλήρυνση προσβάλλει συχνότερα γυναίκες παρά άνδρες, ηλικίας 20‐40 ετών και
μερικά από τα κοινά της συμπτώματα είναι η απώλεια ισορροπίας, η αποδυνάμωση των
μυών, η δυσκολία στη συγκέντρωση και η ευαισθησία στη ζέστη. Η απρόβλεπτη
συμπεριφορά των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας δυσκολεύει πολύ την πρόβλεψη της
πληροφοριακής συμπεριφοράς τους και προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα και αμφιβολία για
τις πληροφοριακές ανάγκες τους (Wilson et al., 2002), γι’ αυτό και η πρόβλεψη των
υπηρεσιών πληροφόρησης για τα άτομα αυτά είναι ανεπαρκής. Η μέχρι τώρα έρευνα για
τις πληροφοριακές ανάγκες τους τείνει να είναι γενική και δεν επιχειρεί να τις εντοπίσει και
να τις μελετήσει διεξοδικότερα.
Αναλυτικότερα, τα άτομα με σκλήρυνση χρειάζονται πρακτικές πληροφορίες που να τα
βοηθούν να ζήσουν με αυτή την κατάσταση (Matson & Brooks, 1977). Με αυτό το
συμπέρασμα φαίνεται να συμφωνεί και ο Robinson, ο οποίος διεξήγαγε μια ποιοτική
έρευνα των πληροφοριακών αναγκών των ανθρώπων με σκλήρυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο,
οι οποίες περιελάμβαναν (Robison et al., 1996):












Πληροφορίες για τη νόσο
Συμπτώματα και χειρισμός αυτών
Ωφέλη και προνόμια
Συμβουλές για ασφάλιση και υποθήκες
Μεταφορά
Κατάλληλα μέρη για διακοπές
Ιατρικές και άλλες θεραπείες
Κοινωνικές ομάδες υποστήριξης
Εθελοντικούς οργανισμούς
Εργασία και δικαιώματα
Υποστηρικτικές συσκευές για το σπίτι και λοιπές βοήθειες

Σε άλλη μελέτη των πληροφοριακών αναγκών των ανθρώπων που είχαν υποστεί οξύ
περιστατικό σκλήρυνσης, οι ανάγκες τους φαίνεται να μοιάζουν με αυτές που απαιτεί ο
γενικότερος πληθυσμός με ασθένειες (Duman, 2003):





Πληροφορίες φυσιολογίας (γενικές πληροφορίες για τη σκλήρυνση, τη
διατροφή, την κόπωση, κ.ά.)
Ψυχολογικές πληροφορίες (συναισθηματική συμπεριφορά, κ.ά.)
Κοινωνικές (εκπαίδευση, κ.ά.)
Οικονομικές (ασφάλιση, σχέσεις εργαζομένων, κ.ά.)

Τα εν λόγω άτομα μπορεί να έχουν διαφορετικές πληροφοριακές ανάγκες σε μια
συγκεκριμένη στιγμή λόγω των διαφορετικών περιστάσεων από ότι μια άλλη στιγμή.
Αναζητούν πληροφορίες όταν έχουν να λύσουν συγκεκριμένες καταστάσεις ή να λάβουν
μακροπρόθεσμες αποφάσεις για την κατάστασή τους ενώ δεν ενδιαφέρονται για θέματα
που δεν τους αφορούν άμεσα. Ωστόσο, δεν θέλουν όλα τα άτομα με σκλήρυνση την ίδια
πληροφορία. Άλλα πάλι δεν θέλουν να έχουν καμία πληροφόρηση, γεγονός που μπορεί να
οφείλεται στη σοβαρότητα της κατάστασής τους και στα διαφορετικά συμπτώματα αυτής.
Η συμπεριφορά αυτή έρχεται σε συμφωνία με τον Baker ο οποίος συμπέρανε ότι οι
άνθρωποι αυτοί ανήκουν είτε σε εκείνη την κατηγορία που “θέλουν την πληροφορία για να
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χειριστούν ένα ανεξέλεγκτο γεγονός είτε σε εκείνη που την αποφεύγουν επειδή θεωρούν
πως μαθαίνοντας, θα αναστατωθούν περισσότερο” (Baker, 1994).
Άλλο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σκλήρυνση είναι η ασυνεργία κινήσεων
(αδυναμία γραψίματος, υπέρμετρες χειρονομίες, κ.ά.) που παρουσιάζουν, οι δυσκολίες
συγκέντρωσής τους που επηρεάζουν την πρόσβαση στην πληροφορία και το γεγονός ότι
κουράζονται εύκολα. Βασισμένοι σε αυτές τις διαπιστώσεις, οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να
τους παρέχουν υλικό σε συνοπτική μορφή, με έμφαση σε γραφικές παραστάσεις παρά σε
κείμενο και σύντομες οδηγίες ώστε να μην τους κουράζουν.
Εν κατακλείδι, οι πληροφοριακές ανάγκες των ατόμων με σκλήρυνση είναι πολύπλοκες
επειδή:





Οι ανάγκες τους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου
Υπάρχει ποικιλία θεμάτων που μπορεί να χρειάζονται ή όχι
Παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην θέλησή τους για πληροφορία
Υπάρχουν διαφορές στους λόγους για τους οποίους χρειάζονται την
πληροφορία λόγω της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασής τους

Όλα αυτά δυσχεραίνουν την πρόβλεψη κατάλληλων υπηρεσιών και υλικού και εγείρουν
ερωτήματα όπως αν η βιβλιοθήκη τους παρέχει την πληροφορία με έναν συγκεκριμένο
τρόπο, κατά πόσο αυτό θα αυξήσει τα ποσοστά των χρηστών ή δεν θα υπάρχει καμία
βελτίωση.
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Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η πληροφοριακή
συμπεριφορά των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία, δυσορθογραφία, κ.ά.), που αποτελούν ένα από
τα πιο σοβαρά και προκλητικά κοινωνικά ζητήματα του
σύγχρονου κόσμου. Η δυσλεξία έχει μελετηθεί και
διερευνηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
μαθησιακή δυσκολία και μάλιστα τα τελευταία δέκα
χρόνια έχει απασχολήσει τη διεθνή βιβλιοθηκονομική
κοινότητα.

 Γενικά
 Άτομα με Μαθησιακές
Δυσκολίες & η Σχέση
τους με την Ανάγνωση
 Πληροφοριακή
Συμπεριφορά
 Υλικό
 Σχέση των Ατόμων με
Μαθησιακές Δυσκολίες
& των Βιβλιοθηκών
 On‐line Τεχνολογίες
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Γενικά
Οι “μαθησιακές δυσκολίες” (learning disabilities) είναι ο πιο διαδεδομένος όρος που
χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις σοβαρές και ειδικές δυσκολίες που εμφανίζει ένας
μεγάλος αριθμός μαθητών κατά την απόκτηση των σχολικών γνώσεων. Σήμερα
υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 20% του μαθητικού πληθυσμού εμφανίζει τέτοιες
δυσκολίες και ο αριθμός αυτός αυξάνεται ραγδαία. Τα παραπάνω στατιστικά εντάσσουν τις
μαθησιακές δυσκολίες μεταξύ των πιο σοβαρών και προκλητικών κοινωνικών
προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2003).
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι νευρολογικές διαφορές που επηρεάζουν το διάβασμα, το
γράψιμο, την ομιλία και τις πράξεις μαθηματικών. Οι παράγοντες που εμποδίζουν την
κατάκτηση των σχολικών γνώσεων είναι προδιαθεσικοί, γενετικοί, νευροβιολογικοί,
γνωσιακοί με τους περιβαλλοντικούς και συναισθηματικούς να ευθύνονται περισσότερο
για το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, το ακατάλληλο
σχολικό περιβάλλον, οι υποβαθμισμένες, χαοτικές οικογενειακές συνθήκες, η κατάθλιψη
και το χρόνιο άγχος συχνά αποτελούν εμφανείς παράγοντες που μπορούν να μειώσουν τις
δυνατότητες ενός παιδιού για σχολική μάθηση.
Οι μαθησιακές δυσκολίες κατηγοριοποιούνται σε:








Δυσλεξία: ευδιάκριτη μαθησιακή δυσκολία που αφορά τη σοβαρή και
επιμένουσα δυσκολία στην ανάγνωση ή την ελλιπή ή πλήρη αδυναμία
κατανόησης ενός κειμένου
Δυσαναγνωσία
Δυσορθογραφία (dysgraphia): μειονεξία στην ανάπτυξη των ορθογραφικών
δεξιοτήτων ή αλλιώς ειδική διαταραχή του συλλαβισμού
Δυσαριθμησία (dyscalculia): ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων, η
οποία αφορά τη δυσκολία ή αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων.
Επίσης, έχει να κάνει με την ανάπτυξη των ικανοτήτων για επίλυση
αριθμητικών προβλημάτων με δεδομένη τη φυσιολογική νοημοσύνη και
επαρκή εκπαίδευση.
Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη χρήση του γραπτού λόγου

Ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να γνωρίζει πως οι παραπάνω μαθησιακές δυσκολίες
διαφέρουν από άτομο σε άτομο, γι΄ αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κάθε
χρήστη ξεχωριστά. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης πρέπει να έχει μια γενική εποπτεία των
μαθησιακών δυσκολιών και να γνωρίζει πως:






Οι μαθησιακές δυσκολίες σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αναπηρίες, είναι
αφανείς. Επειδή θεωρούνται κρυφή αναπηρία, τείνουν να παρερμηνεύονται
και να υποτιμούνται.
Αποτελούν μια νευροβιολογική δυσλειτουργία, η οποία επηρεάζει την
ικανότητα του εγκεφάλου να λαμβάνει, να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει, να
εκφράζει και να ανταποκρίνεται στην πληροφορία.
Η αναπηρία μπορεί να εμφανίζεται σε μία μόνο περιοχή (π.χ. ανάγνωση ή
μαθηματικά) ή σε πολλές. Είναι δυνατό διαταραχές των παραπάνω κατηγοριών
να συνυπάρχουν και να εμφανίζονται ως μικτή διαταραχή των σχολικών
ικανοτήτων (συννοσηρότητα).
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Παρόλο που η δυσλεξία και η δυσλειτουργία ελλειματικής προσοχής (attention
deficit disorder‐ADA) αποτελούν τα πιο κοινά παραδείγματα μαθησιακών
δυσκολιών, περισσότερες από 100 τέτοιες διαφορετικές δυσκολίες έχουν
εντοπιστεί.
Η δυσλεξία, η οποία επηρεάζει το 8% του πληθυσμού, έχει μελετηθεί και
διερευνηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μαθησιακή δυσκολία
(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Είναι γεγονός πως καθόλη την έρευνα της
βιβλιογραφίας, οι αναφορές για χρήστες βιβλιοθηκών με μαθησιακές
δυσκολίες περιορίζονταν και αναφέρονταν μόνο σε άτομα με δυσλεξία. Τα
τελευταία δέκα χρόνια έχει υπάρξει σε πολλές χώρες αυξανόμενο ενδιαφέρον
για τη δυσλεξία στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα παγκοσμίως. Οι
βιβλιοθηκονόμοι έχουν επίσης ενδιαφέρον να μάθουν να εξυπηρετούν αυτή
την κατηγορία χρηστών.

Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες & η Σχέση τους με την Ανάγνωση
Το 80‐85% των ατόμων αυτών αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες στο διάβασμα
διότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί ικανοποιητικά την πληροφορία που διαβάζει78.
Επικεντρώνεται τόσο πολύ στην αναγνώριση των λέξεων ενός βιβλίου που χάνει τη συνοχή
του διαβάσματος, με αποτέλεσμα να μην διαβάζει για ευχαρίστηση ή ψυχαγωγία ούτε για
να συγκεντρώσει πληροφορίες. Παρουσιάζει ελλειματική ικανότητα της συγκέντρωσης, της
προσοχής και της απομνημόνευσης με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην καταλαβαίνει τι
διαβάζει. Έτσι ακόμη και αν διαβάζει κανείς πολύ αργά, κάποια στιγμή δεν θα τα
καταφέρει. Επειδή κάποιοι άνθρωποι με δυσλεξία διαβάζουν πιο αργά από άλλους,
εύλογα κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προνοούν και επεκτείνουν τις περιόδους
δανεισμού των βιβλίων τους για αυτές τις κατηγορίες χρηστών. Με όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά το άνετο, αυτόματο διάβασμα όπου ο αναγνώστης επεξεργάζεται ραγδαία
και ασυνειδητοποίητα τους ήχους, τα γράμματα και τις λέξεις, είναι πολύ δύσκολο να
επιτευχθεί.

Πληροφοριακή Συμπεριφορά
Στην ιστοσελίδα του “Roads to Learning79” της ALA μπορεί ο βιβλιοθηκονόμος να βρει μια
γενική περιγραφή των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και των αναγνωστικών τους
αναγκών. Αναλυτικότερα τα άτομα αυτά χρειάζονται:





Σύντομες και αριθμημένες πληροφορίες και προτάσεις
Μεγαλογράμματη και ευκρινή γραφή
Απλούς χαρακτήρες
Τμηματοποίηση της πληροφορίας σε μικρότερα κομμάτια

78

National Institute of Child Health and Human Development [Διαθέσιμο στο http://www.nichd.nih.gov/
publications/pubs/readbro.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 30/06/05)]
79
ALA‐ Roads to Learning [Διαθέσιμο στο http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/olos/outreachresource/road
stolearning/roadslearninglearning.cfm (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/03/07)]
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Εναλλακτικές λύσεις του έντυπου στοιχείου, π.χ. ακουστική ή ψηφιακή μορφή

Για παράδειγμα, το προσωπικό της District of Columbia Public Library80 έμαθε να
επιβραδύνει τους ρυθμούς του κατά την αλληλεπίδρασή του με τέτοιους χρήστες, να τους
δίνει χρόνο, να σπάει τις μακρόσυρτες οδηγίες σε μικρότερα τμήματα, να μιλάει πιο
καθαρά, να δείχνει στους φοιτητές ακριβώς πού βρίσκονται τα βιβλία στα ράφια και όχι
απλά να τους παραπέμπει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (Gorman, 1999). Το κλειδί της
επιτυχίας είναι το προσωπικό να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις και
τεχνικές, ώστε ο χρήστης να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες να “επιλέξει το
κανάλι”, που του ταιριάζει σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Επίσης, το σύστημα δεκαδικής ταξινόμησης μπορεί να αποθαρρύνει τους μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες πολύ πιο εύκολα από οποιονδήποτε άλλον. Πέρα από τη δυσκολία
με τις αριθμητικές ακολουθίες, οι δυσλεξικοί δυσκολεύονται να διακρίνουν το αριστερά και
το δεξιά και γενικότερα να ακολουθούν οδηγίες. Επιπλέον, το χρώμα μπορεί να παίζει
κάποιο ρόλο στην ανάγνωση. Παραδείγματος χάρη κάποιοι βρίσκουν το μαύρο κείμενο σε
κίτρινο χαρτί ευκολότερο για διάβασμα (Charles & Foster, 2004). Στα φυλλάδια και στις
σημειώσεις της βιβλιοθήκης, συστήνεται η χρήση των 12 τουλάχιστον στιγμών (14 είναι
ακόμη καλύτερα) και μια απλή, γραμματοσειρά χωρίς ουρές (π.χ. Arial). Επίσης καλό είναι
τα φυλλάδια, αν αυτό είναι οικονομικά εφικτό, να τυπώνονται σε μια ποικιλία χρωμάτων
έτσι ώστε οι δυσλεξικοί να μπορούν να διαλέξουν το χρώμα της επιλογής τους.
Η ικανότητα ανάγνωσης δίνει στα δυσλεξικά άτομα τεράστια αυτοπεποίθηση, τα καθιστά
ικανά να επεκτείνουν την άποψή τους για τον κόσμο, να ελέγχουν τις ζωές τους και να
μοιράζονται ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο οι βιβλιοθήκες να
ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες τους γιατί αν δεν τους φιλοξενήσουν ή τους
φιλοξενήσουν ανεπιτυχώς, τότε τα άτομα αυτά μπορεί να οδηγηθούν σε περισσότερο
καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Υλικό
Οι ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μερικές φορές είναι δύσκολο
προβλεφθούν, γι’ αυτό συνήθως διερωτάται ο βιβλιοθηκονόμος αν θα μπορούσε
προβλέψει τι θέλουν βασισμένος σε προηγούμενες εμπειρίες του ή πώς θα μπορούσε
προσεγγίσει τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες που δεν επισκέπτονται ποτέ
βιβλιοθήκη.

να
να
να
τη

Τα άτομα αυτά (και ιδιαίτερα τα δυσλεξικά) σπάνια είναι φανατικοί αναγνώστες βιβλίων
διότι πιστεύουν ότι τα βιβλία δεν είναι ενδιαφέροντα. Επίσης, σπάνια γνωρίζουν ότι
μπορούν να δανείζονται ομιλούντα βιβλία από τις βιβλιοθήκες και γενικότερα τα
δικαιώματά τους ως χρήστες. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που διψούν για γνώση αλλά δεν
μπορούν να διαβάσουν το έντυπο και χρειάζονται εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις
αντί αυτού.
“Πολλοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται εικόνες ή ήχους για να τους
βοηθήσουμε να κατανοήσουν κάποιες ιδέες” (Gorman, 1999). Για αυτό το λόγο, τα
80

District of Columbia Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.dclibrary.org (Ημερομηνία πρόσβασης:
14/07/07)]
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ομιλούντα βιβλία, τα οποία στηρίζονται στη χρήση του ήχου, μπορούν να φέρουν
επανάσταση. “Η ανάγνωση με την ακρόαση” παρέχει πρόσβαση στην πληροφορία όπως σε
εκείνους που “διαβάζουν με την όραση”. Η ακρόαση ενός καλά ηχογραφημένου βιβλίου
βοηθάει πολύ τα άτομα με δυσλεξία, πόσο μάλλον τα νέα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία που
διαθέτουν πολύ καλύτερα συστήματα αναζήτησης, δυνατότητες εύρεσης μιας σελίδας ή
ενός κεφαλαίου. Αξιολόγη για την προώθηση των ομιλούντων βιβλίων υπήρξε η
πρωτοβουλία της Σουηδικής Βιβλιοθήκης Ομιλούντων και Βιβλίων Braille, η οποία σε
συνεργασία με τη Σουηδική Καμπάνια για τη Δυσλεξία (1996‐1998), προώθησε τα
ομιλούντα βιβλία και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
(Irvall, 1997).
Καλό είναι επίσης κάποιες φορές τα ομιλούντα βιβλία να συνδυάζονται με συνοδευτικό
κείμενο σε 2‐3 ταχύτητες, επιτρέποντας στον αναγνώστη να χαμηλώσει το ρυθμό του, να
ακούσει πώς προφέρεται μια λέξη καθώς τη διαβάζει στη σελίδα και να βελτιώσει την
αναγνωστική αντίληψη και κατανόησή του.
Γενικότερα, η ακουστική μορφή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε φέρει
δυσκολία ανάγνωσης του έντυπου λόγου. Βέβαια ο ήχος δεν αφομοιώνεται το ίδιο εύκολα
από όλα τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Ή όταν ένα βιβλίο είναι διαθέσιμο σε πολλές
κασέτες, όπου συνήθως δεν υπάρχουν ενδείξεις ποια πάει πρώτη ή δεύτερη, ο χρήστης με
την μαθησιακή δυσκολία χάνει τη σειρά τους και μπερδεύεται.
Τα παιδιά με δυσλεξία χρειάζονται παιδικά βιβλία με ομοιοκαταληξίες (Children’s rhymes)
και εύκολα‐προς‐ανάγνωση βιβλία (easy‐to‐read books) με πολλές εικονογραφήσεις διότι οι
εικόνες τους δίνουν ένα κίνητρο να διαβάσουν και τα βοηθούν να προσανατολιστούν. Τα
εύκολα‐προς‐ανάγνωση βιβλία μπορεί να είναι είτε προσαρμογές υπαρχόντων βιβλίων είτε
βιβλία γραμμένα ειδικά για άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες. Επίσης, τα βιβλία
μεγαλογράμματης γραφής βοηθούν όσους δυσκολεύονται στην επεξεργασία πληροφοριών
του συμβατικού έντυπου (Mates, 2000).
Οι εφημερίδες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ζωτική πηγή πληροφορίας για τα άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες όπου οι εθνικές και τοπικές εφημερίδες
παράγονται σε κασέτα. Δυστυχώς όμως οι νόμοι πνευματικής ιδιοκτησίας περιορίζουν την
χρήση αυτού του υλικού μόνο σε άτομα με αναπηρία όρασης, χωρίς καμία πρόβλεψη για
τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Χαρακτηριστικά ενώ το Copyright (Visually Impaired
Persons) Act 2002 στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει ολόκληρα κείμενα να γίνονται νομίμως
προσβάσιμα όσο ο αναγνώστης φέρει αναπηρία όρασης, το νομοσχέδιο αυτό δεν καλύπτει
τους δυσλεξικούς αναγνώστες παρόλο που υπάρχουν δυσλεξικοί μαθητές των οποίων η
αναπηρία είναι τόσο σοβαρή όσο και αυτή των τυφλών. Συγκεκριμένα, αυτοί οι δυσλεξικοί
μαθητές δεν επιτρέπεται να ψηφιοποιούν κείμενα σύμφωνα με τη νομοθεσία του 2002,
ούτε κείμενα σε μεγαλογράμματη γραφή, ούτε να χρησιμοποιούν υποστηρικτική
τεχνολογία για να ψηφιοποιήσουν τα έντυπα κείμενα (Joint, 2006).
Μια άλλη λύση εναλλακτικής μορφής υλικού είναι τα υποτιτλισμένα βίντεο ή φιλμ. Η Δανία
είναι μια από τις χώρες εκείνες που παράγει αρκετά υποτιτλισμένα φιλμ, καθιστώντας τα
ενδιαφέροντα και εύκολα προς ανάγνωση παράλληλα.
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Σχέση των Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες & των Βιβλιοθηκών
Παρόλο που οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ΦμεΑ
στις περισσότερες πανεπιστημιακές κοινότητες, πολύ λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί
προκειμένου να ορίσει τη φύση και την έκταση των εμποδίων τους στην πληροφορία. Το
αποτέλεσμα είναι αυτή η έλλειψη ενημέρωσης να αποτελεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε
προσπάθεια μετατροπής της πληροφορίας (ψηφιακή, έντυπη, πολυμεσική, κ.ά.) σε
προσβάσιμη για τους εντυπο‐ανάπηρους χρήστες.
Πολλοί φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν
γνωρίζουν τι μπορούν να τους παρέχουν οι ακαδημαϊκές τους βιβλιοθήκες. Πολλοί μάλιστα
πιστεύουν ότι οι βιβλιοθήκες δεν έχουν τίποτα να τους προσφέρουν. Το να τολμήσουν να
μπουν μέσα σε μια βιβλιοθήκη αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για πολλούς ανθρώπους με
δυσλεξία81. Οι δυσλεξικοί έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, φέρουν πολλά τραύματα και ήττες
από τα σχολικά τους κυρίως χρόνια και βιώνουν συχνά την αίσθηση της αποτυχίας. Επειδή
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον
προσπάθεια ώστε να νιώθουν ευπρόσδεκτοι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι.
Οι βιβλιοθήκες μπορεί να φοβίζουν και να πτοούν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες,
αποτελώντας συχνά πηγή φόβου και ταπείνωσης. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα
σχέδια δράσης και φιλοξενίας των χρηστών αυτών, έτσι όπως υπάρχουν σχέδια για τις
άλλες ομάδες αναπηρίας, π.χ. άτομα με αναπηρία όρασης.
Για πολλούς μαθητές με μαθησιακές διαφορές, οι βιβλιοθήκες θυμίζουν μέρη τα οποία δεν
γνωρίζουν, στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό στο οποίο φοβούνται να
απευθύνουν ερώτηση μήπως και ακουστεί χαζή. Στις περισσότερες ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες (π.χ. στη Landmark College Library), η πλειονότητα αυτών των μαθητών δεν
αποκαλύπτει την αναπηρία της στο γραφείο εξυπηρέτησης (Hernon & Calvert, 2006) και
έτσι οι βιβλιοθηκονόμοι, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι κάποιοι φοιτητές έχουν κάποιες
μαθησιακές δυσκολίες, σπάνια γνωρίζουν το συγκεκριμένο μαθησιακό προφίλ τους.
Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με δυσλεξία μέσα στο χώρο της
βιβλιοθήκης είναι:








Η σύγχυση στην αντίληψη χώρου, χρόνου και ημερομηνιών
Προβλήματα προσαρμογής και προσανατολισμού κατά τη μετακίνησή τους
στους χώρους μιας μεγάλης βιβλιοθήκης. Αυτό γίνεται εντονότερο κατά την
προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν, αναζητώντας
τα βάσει των ταξινομικών αριθμών τους.
Η δυσκολία αφομοίωσης οδηγιών
Προβλήματα οργάνωσης της σκέψης και αφομοίωσης του κειμένου
Μειωμένες ικανότητες στην οργάνωση
Μειωμένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

Επειδή ο συνδυασμός όλων των παραπάνω προβλημάτων μπορεί να καταστήσει τη
βιβλιοθήκη ένα “απωθητικό” μέρος, αρκετές βιβλιοθήκες έχουν καθιερώσει μεγάλα
χρονικά διαστήματα δανεισμού, έχουν μειώσει τα πρόστιμα για καθυστερημένα ή
κατεστραμμένα βιβλία, παρέχουν τη δυνατότητα φωτοτύπησης, κ.ο.κ. προκειμένου να
προσελκύσουν περισσότερους δυσλεξικούς χρήστες.
81

“Δεν επισκέφτομαι τη βιβλιοθήκη, επειδή δεν θέλω άλλες αποτυχίες”, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας νεαρός
δυσλεξικός (Nielsen & Irvall, 2001).
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Το 1996 τέσσερις επαρχιακές βιβλιοθήκες της Σουηδίας στο πλαίσιο της Εθνικής Καμπάνιας
για τη Δυσλεξία δημοσίευσαν το βιβλίο I wasn’t stupid after all. Thirteen dyslexics demand
to be heard, όπου σύμφωνα με αυτό οι άνθρωποι με αναγνωστικές και γραπτές δυσκολίες
σπάνια επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη και αυτοί οι λίγοι που το τολμούν, συνήθως δεν
ζητούν βοήθεια82. Επειδή ντρέπονται να παραδεχτούν τη δυσλεξία τους ή τον
αναλφαβητισμό τους, οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να ενημερώνουν οποιονδήποτε με
αναγνωστικό πρόβλημα για τις υπηρεσίες που παρέχουν, για το δικαίωμά τους να
δανείζονται οποιοδήποτε βιβλίο, κ.ά.
Το ευχάριστο είναι πως με την πάροδο των χρόνων, οι δυσλεκτικοί ξεπερνούν κάπως την
ντροπή τους για την αναπηρία τους. Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που έρχονται στη
βιβλιοθήκη για πρώτη φορά και λένε στον βιβλιοθηκονόμο ότι είναι δυσλεκτικοί και ότι δεν
έχουν διαβάσει ποτέ ένα μυθιστόρημα ή ζητάνε τη γνώμη του για ποιο βιβλίο να
ξεκινήσουν να διαβάζουν. Το γεγονός ότι τα ΑμεΑ δεν ντρέπονται τόσο για την αναπηρία
τους σήμερα, φαίνεται και μέσα από μια εθνική έρευνα του 1995, όπου το 51% των
συμμετεχόντων δεν θα είχε πρόβλημα να επισκεπτεί τις δημόσιες βιβλιοθήκες για να
αναζητήσει πληροφορίες για τις μαθησιακές δυσκολίες. Η εμπειρία επίσης έχει δείξει ότι
αυτοί που εκμεταλλεύονται τις ώρες επίσκεψής τους στη βιβλιοθήκη βρίσκουν χρήσιμες
πληροφορίες και απολαμβάνουν τη συνάντησή τους με ομοιοπαθούντες (Irvall, 1997).
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να γνωρίζει πως όταν ένα δυσλεξικό
άτομο επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη για πρώτη φορά, δεν είναι ικανό να βρει αυτό που
ψάχνει χωρίς ειδική βοήθεια. Ο δυσλεξικός βρίσκει πολύ εξυπηρετικό να έχει τον δικό του
βιβλιοθηκονόμο (“own librarian”) ή έναν επαγγελματία με εξειδικευμένη γνώση των
αναγνωστικών δυσκολιών (π.χ. “Dyslexia Librarian”) (Nielsen, 1997)83.
Βέβαια ακόμη και σήμερα, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συνεχίζουν να μην είναι
συνεπείς αναγνώστες. Συγκεκριμένα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Σουηδικής
Καμπάνιας για τη Δυσλεξία, η Σουηδική βιβλιοθήκη Ομιλούντων και βιβλίων braille έστειλε
ταχυδρομικώς 20 τόνους υλικού στις βιβλιοθήκες της χώρας. Παρόλα αυτά ο αριθμός των
χρηστών με μαθησιακές δυσκολίες δεν αυξήθηκε πολύ διότι οι περισσότεροι δυσλεξικοί
δανείζονται ελάχιστα βιβλία. Ωστόσο, η Σουηδική Βιβλιοθήκη δεν μπόρεσε να εξηγήσει
περαιτέρω το γεγονός αυτό. Προφανώς, επειδή δανείζει τα βιβλία της μέσω ενός δικτύου
τοπικών βιβλιοθηκών, το προσωπικό της δεν έχει γνώση του κάθε χρήστη μεμονωμένα ούτε
στενή επικοινωνία ώστε να γνωρίζει εις βάθος γιατί οι δυσλεξικοί δεν δανείζονται
ομιλούντα βιβλία (Onnestam, 1999).
Για τους ενήλικες με δυσλεξία ή τους γονείς τέτοιων παιδιών, η βιβλιοθήκη
αντιπροσωπεύει ένα “ουδέτερο μέρος”. Για να μετατραπεί από ουδέτερο σε ευχάριστο
περιβάλλον, δεν απαιτούνται πολλά χρήματα για να δημιουργηθεί μια “όαση” μέσα στη
βιβλιοθήκη για τους αδύναμους αναγνώστες. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η
82

Χαρακτηριστικά ο Roger, 42 ετών, περιγράφει από προσωπική εμπειρία πώς νιώθει ένας δυσλεξικός όταν
μπαίνει σε μια δημόσια βιβλιοθήκη για πρώτη φορά. Ο Roger αποφάσισε να μπει στη βιβλιοθήκη αλλά αυτό
δεν ήταν εύκολο. “Σύντομα ήμουν εκεί, έξω από τη βιβλιοθήκη και συνέχιζα να κάθομαι στο αμάξι. Συζήτησα
με τον εαυτό μου. Ή θα έπρεπε να το ξεχάσω ή θα έπρεπε να μπω μέσα. Οι βιβλιοθήκες είναι παλιές με στενά
δωμάτια. Είναι σκοτεινά μέρη με βιβλία από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Όπως στη σχολική βιβλιοθήκη όπου
καθόταν ο δάσκαλος. Ύστερα από αυτό, δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε τέτοιο μέρος στη ζωή μου. Θα ξεκινήσω να
τραυλίζω, σκέφτηκα, και δεν θα είμαι ικανός να πω μια λέξη” (Nielsen & Irvall, 2001).
83
Παραδείγματος χάρη στις Sollerod Public Libraries οι χρήστες με αναγνωστικά προβλήματα έχουν το δικό τους
βιβλιοθηκονόμο.

120

Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ – Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
καλλιέργεια και ανάπτυξη σωστής νοοτροπίας και στάσης. Αν ο βιβλιοθηκονόμος αποτύχει
έστω και μια φορά να τους εξυπηρετήσει σωστά, δυστυχώς οι χρήστες αυτοί δεν θα
επιστρέψουν ποτέ.
Σε μια τέτοια βιβλιοθήκη, το υλικό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε πολύ κεντρικό μέρος
έτσι ώστε να είναι ορατό αμέσως όταν μπαίνουν στη βιβλιοθήκη οι χρήστες και να μπορούν
να ζητούν άμεσα βοήθεια.
Όταν όμως ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες φέρεται ανάρμοστα, ο βιβλιοθηκονόμος
πρέπει να το πλησιάζει και να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη πολλές
φορές το προσωπικό νομίζει λανθασμένα πως ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία
τεμπελιάζει επειδή θέλει να ακούσει το βιβλίο σε κασέτα, κάτι που δεν ισχύει. Ο
πραγματικός όμως λόγος που τα παιδιά αυτά προτιμούν την κασέτα είναι ότι
δυσκολεύονται να αφομοιώσουν τη γνώση με τους παραδοσιακούς τρόπους που
χρησιμοποιεί ένας αρτιμελής.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συνεργασία μεταξύ σχολείων, βιβλιοθηκών και γονιών είναι
ουσιαστική για τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και γι’ αυτό οι βιβλιοθηκονόμοι των
σχολικών βιβλιοθηκών πρέπει να δείξουν ότι και αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση
των μαθητών αυτών.

On‐line Τεχνολογίες
Κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας συναντάται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ερευνητών
(Odlin & Hutchins, 1996; MacArthur, 1996; Anderson‐Inman & Knox‐Quinn, 1997; Wilkinson‐
Tilbrook, 1995; Ράπτης & Ράπτη, 2001; Σιμάτος, 1995) που συμφωνούν με το μέγεθος της
θετικής συμβολής των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες. Μάλιστα το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει μια σπουδαία πηγή πληροφοριών
για αυτή την ομάδα.
Παρόλο όμως που οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα
ΦμεΑ στις πανεπιστημιακές κοινότητες, η έρευνα για τις διεπιφάνειες του χρήστη και οι
προσπάθειες των πανεπιστημίων για την καθιέρωση κατευθυντήριων οδηγιών και
προτύπων προσβασιμότητας των τεχνολογιών της πληροφορίας έχουν εστιάσει κυρίως σε
άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Χωρίς καμία αμφιβολία, η πιο απαρνημένη ομάδα
αναπηρίας είναι εκείνη των μαθησιακών δυσκολιών διότι ο δυσλεξικός χρήστης
δυσκολεύεται να διαβάσει και να αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το πολύχρωμο κείμενο που
εμφανίζεται στην οθόνη ή σε μια ιστοσελίδα με οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα.
Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα με τις on‐line
τεχνολογίες και πληροφορίες. Βρίσκουν αδύνατο να ακολουθήσουν την εντολή Click Here
που υπάρχει πάνω σε μια οθόνη υπολογιστή ή να πατήσουν τα πλήκτρα με τη σειρά που
πρέπει. Πολλές φορές το κείμενο κάποιων ιστοσελίδων είναι κινούμενο, κάτι που
δυσκολεύει τα άτομα με γνωστικές αναπηρίες στην ανάγνωση. Κάποιοι καταφέρνουν να το
διαβάσουν αργά και κάποιοι καθόλου. Μάλιστα, πολλές φορές το κείμενο ή οι εικόνες που
ανασβοσβήνουν μπορεί να τους αποσπάσουν τόσο την προσοχή ώστε να μην μπορούν να
διαβάσουν την υπόλοιπη σελίδα. Όταν έχουν πολλά παράθυρα ανοιχτά χάνονται ή δεν
ξέρουν πώς να πάρουν την πληροφορία που χρειάζονται. Οι pop‐up διαφημίσεις τους

121

Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ – Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
αποσπούν επίσης πολύ την προσοχή, με αποτέλεσμα να παραπονιούνται πως χάνουν χρόνο
προσπαθώντας να εστιάσουν στο περιεχόμενο που διαβάζουν. Ο αποπροσανατολισμός
είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στη μάθηση με υπερμέσα (hypermedia learning),
που χρήζει όμως περαιτέρω έρευνας διότι σε άλλους μαθητές η αλληλεπίδραση με τα on‐
line μέσα διατηρεί την προσοχή τους συγκεντρωμένη ενώ σε άλλους την αποσπά.
Οι δυσλεξικοί δυσκολεύονται με την ανάγνωση μακρών ιστοσελίδων, γι’ αυτό και
προτιμούν τις απλές, τακτοποιημένες και με συνέχεια από τη μια στην άλλη ιστοσελίδες.
Θέλουν οι ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης να ακολουθούν πάντα την ίδια διάταξη, τα πλήκτρα
πλοήγησης να εμφανίζονται πάντα στα ίδια σημεία και οι ιστοσελίδες να τους παρέχουν
ποικίλες στρατηγικές αναζήτησης. Τα άτομα με δυσορθογραφία που δεν μπορούν να
σχηματίσουν σωστά τις λέξεις, δυσκολεύονται να βρουν αυτό που χρειάζονται γι’ αυτό
καλό θα ήταν οι μηχανές αναζήτησης να είναι εξοπλισμένες με ελεγκτή ορθογραφίας
(spelling checker). Τα άτομα αυτά χρειάζονται καθαρή και τακτική παρουσίαση του
κειμένου και λογισμικό που να διορθώνει τα λάθη τους και να τους υπενθυμίζει
γραμματικούς κανόνες.
Μαθητές με δυσκολίες προσοχής και συγκέντρωσης μερικές φορές δεν μπορούν να
θυμηθούν ή να βρουν τους κωδικούς τους ή δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο υπάρχει ο
κωδικός (Wimberly et al., 2004). Όταν πάλι κάτι δεν δουλεύει, δεν έχουν στρατηγικές να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αντιδρούν σαν να είναι δικό τους το φταίξιμο ή ρωτάνε
φίλους τους για βοήθεια.
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Άτομα με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής ‐ Υπερκινητικότητας

Στην ομάδα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
εντάσσεται και μια υπο‐ομάδα, τα άτομα με προβλήματα
διάσπασης
της
προσοχής
και
σωματική
υπερδραστηριότητα,
το
αποκαλούμενο
Σύνδρομο
Ελλειμματικής Προσοχής‐Υπερκινητικότητας (ΣΕΠ/Υ), τα
οποία αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου.

 Γενικά
 Σχέση των Ατόμων με
ΣΕΠ/Υ
&
των
Βιβλιοθηκών
 On‐line Τεχνολογίες
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Γενικά
Στην ομάδα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες εντάσσεται και μια υπο‐ομάδα, τα
άτομα με προβλήματα διάσπασης της προσοχής (Attention Deficit Dirsorder‐ADD) και
σωματική υπερδραστηριότητα, το αποκαλούμενο ΣΕΠ/Υ. Στο σημείο αυτό γίνεται ξεχωριστή
αναφορά στην πληροφοριακή συμπεριφορά τους για να παρουσιαστούν μεμονωμένα οι
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν.
Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει ένα σύνδρομο ΣΕΠ/Υ αλλά πολλά, που με τον
καιρό αλλάζουν παράλογα και απρόσμενα. Το ΣΕΠ/Υ σπάνια εμφανίζεται μόνο του,
συνήθως συνοδεύεται και από άλλα προβλήματα (π.χ. μαθησιακές ή γλωσσικές δυσκολίες).

Σχέση των Ατόμων με ΣΕΠ/Υ & των Βιβλιοθηκών

Οι μαθητές με ΣΕΠ/Υ έχουν ανάγκη από δομή και οργάνωση στη βιβλιοθήκη διότι το
περιβάλλον πρέπει να δομεί εξωτερικά αυτό που εκείνοι δεν μπορούν να δομήσουν
εσωτερικά από μόνοι τους. Όταν βρεθούν στο χώρο μιας βιβλιοθήκης είναι πολύ πιθανό τα
παιδιά αυτά να είναι ανήσυχα και υπερκινητικά, να στριφογυρίζουν νευρικά μιας και δεν
μπορούν να μείνουν για πολύ στο ίδιο μέρος, να μιλούν ασταμάτητα και να διακόπτουν
τους άλλους όταν μιλούν. Παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και στην απορρόφηση
νέων πληροφοριών διότι αποσπάται εύκολα η προσοχή τους και μένουν πίσω στις σχολικές
εργασίες αφού δύσκολα μπορούν να ολοκληρώσουν κάποια. Γι΄ αυτό ο βιβλιοθηκονόμος,
όταν τους μιλά ή τους εξηγεί, πρέπει να χρησιμοποιεί απλές, ξεκάθαρες και άμεσες
οδηγίες, αποφεύγοντας τις μεγάλες και πολύπλοκες εντολές για να μην τους μπερδεύει
περισσότερο.
Η ομάδα αυτή χρηστών χρειάζεται ειδική βοήθεια για να μπορέσει να νιώσει ευχαρίστηση
μέσα στη βιβλιοθήκη και όχι αποτυχία, φόβο ή ανία. Χρειάζεται συχνές υπενθυμίσεις,
επανάληψη, κατεύθυνση, όρια και δομή. Τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη να ακούν τα ίδια
πράγματα πάνω από μια φορά. Καλό θα είναι το παιδί με ΣΕΠ/Υ να κάθεται κοντά στο
σημείο που βρίσκεται ο βιβλιοθηκονόμος το μεγαλύτερο μέρος της ώρας, ώστε να μειώνει
την έντονη κινητικότητα, που τόσο το ταλαιπωρεί. Μια ματιά του βιβλιοθηκονόμου μπορεί
να επαναφέρει ένα παιδί από την ονειροπόληση ή να το καθησυχάσει με σιωπηλό τρόπο.
Ο κανονισμός της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι αναρτημένος σε ευδιάκριτο μέρος ώστε να
είναι ευανάγνωστος. Επίσης, καλό θα είναι ο βιβλιοθηκονόμος να μην τους δίνει μεγάλα σε
όγκο βιβλία διότι αποθαρρύνουν και “πνίγουν” το παιδί με αποτέλεσμα να οπισθοχωρεί
φοβισμένο πως δεν θα τα καταφέρει. Αυτά τα παιδιά ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον τόσης
αποτυχίας, που χρειάζονται τη μεγαλύτερη δυνατή θετική αντιμετώπιση. Γι’ αυτό το
προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιεί εύκολο λεξιλόγιο, να χρωματίζει τις λέξεις που
χρησιμοποιεί, να διηγείται μεγαλόφωνα ιστορίες και ό,τι άλλο μπορεί για να κρατήσει την
προσοχή τους.
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On‐line Τεχνολογίες
Ως προς τις on‐line τεχνολογίες, τα άτομα με δυσλειτουργίες συγκέντρωσης της προσοχής
συναντούν τις ίδιες δυσκολίες με τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
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Άτομα με Σύνδρομο Down

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μικρή αναφορά στα άτομα με
σύνδρομο Down, για τα οποία υπάρχει μηδαμινότητα
πληροφοριών καθώς οι χρήστες αυτοί δεν έχουν καν
απασχολήσει ή προβληματίσει την ελληνική και διεθνή
βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Ωστόσο, τα άτομα αυτά
έχουν πραγματικά ανάγκη η βιβλιοθήκη να αναγνωρίζει
την ισοτιμία της ατομικής τους διαφοράς και της ανάδειξης
των δυνατοτήτων τους.
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Στη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά και μελέτη για τους
χρήστες με σύνδρομο Down (The Down Syndrome). Οι χρήστες αυτοί δεν έχουν καν
απασχολήσει ή προβληματίσει την ελληνική και διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα.
Τα παιδιά αυτά έχουν πραγματική ανάγκη η βιβλιοθήκη να αναγνωρίζει την ισοτιμία της
ατομικής τους διαφοράς και την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους. Τα περισσότερα παιδιά
με σύνδρομο Down μπορούν να κατακτήσουν, τουλάχιστον, το επίπεδο του λειτουργικού
αναγνώστη και της στοιχειώδους μόρφωσης και αισίως έχει αρχίσει να αμφισβητείται το
στερεότυπο του μη εκπαιδεύσιμου παιδιού με σύνδρομο Down, όπου οι ακαδημαϊκές
δεξιότητες είναι απλά χαμένος κόπος και χρόνος. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο για τα παιδιά αυτά
να προγραμματίζονται επισκέψεις σε χώρους όπως είναι οι παιδικές βιβλιοθήκες που
παρέχουν τη δυνατότητα στο παιδί να διαλέγει βιβλία ενδιαφέροντα για αυτό και να
μπορεί να τα περιεργάζεται. Μόνο έτσι η ανάγνωση μπορεί να γίνει μια φυσική και
ευχάριστη δραστηριότητα και τα βιβλία σεβαστά ως επιλογή84.

84

Η Patricia Logan Oelwein (1995) αναφέρει την περίπτωση ενός νεαρού ατόμου με σύνδρομο Down ο οποίος
είχε μιλήσει σε ένα τμήμα φοιτητών του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
’70. Όταν κάποιος από τους φοιτητές του ακροατηρίου ρώτησε τον νεαρό τι εκτιμούσε ως σπουδαιότερο από
τα εφόδια που του έδωσαν οι γονείς του για τη ζωή, εκείνος απάντησε τη δυνατότητα να διαβάζει (Δαραής,
2002).
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Άτομα με Αυτισμό

Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται στο δυνατό βαθμό τα
άτομα με αυτισμό, μια από τις πιο δυσνόητες και
αινιγματικές διαταραχές.

 Γενικά
 Σχέση των Αυτιστικών
Ατόμων
&
των
Βιβλιοθηκών
 Υλικό
 On‐line τεχνολογίες
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Γενικά
Ο αυτισμός (autism) είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει
τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται. Η αναπηρία
αυτή αποτελεί μια από τις πιο δυσνόητες και αινιγματικές καταστάσεις και μέχρι σήμερα
δεν έχει εξακριβωθεί πού οφείλεται ούτε και έχει βρεθεί ακόμη θεραπεία της85. Μέχρι τον
περασμένο αιώνα αλλά και σήμερα ακόμη, ο κόσμος τείνει να συγχέει τα αυτιστικά άτομα
με τα ψυχικά ασθενή ή εκείνα που πάσχουν από νοητική υστέρηση. Ο αυτισμός όμως δεν
είναι ούτε ψυχασθένεια ούτε νοητική υστέρηση αλλά μπορεί να καταλήξει και στα δυο, αν
το άτομο αφεθεί στη μοίρα του.
Η διαταραχή αυτή είναι “νέα” (υπάρχει βέβαια από καταβολής κόσμου αλλά
ανακαλύφθηκε μόλις τον περασμένο αιώνα) και οπωσδήποτε νέα και η επιστήμη που την
παρακολουθεί. Συγκεκριμένα μόλις τώρα προσπαθεί να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία,
ώστε να την περιγράψει με κάποια πληρότητα. Οι επιστήμονες μάλλον καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι οφείλεται σε βλάβη του εγκεφάλου, αλλά δεν γνωρίζουν ποια ακριβώς,
πότε και πώς προκαλείται. Επειδή πρόκειται για ένα χώρο νέο, η μελέτη και η έρευνα της
πληροφοριακής συμπεριφοράς των αυτιστικών ατόμων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στο χώρο
των μελετών βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης μπορεί κανείς να βρει
δημοσιεύσεις για τα άτομα με νοητική και φυσική αναπηρία, όχι όμως για τα αυτιστικά.
Τα χαρακτηριστικά του αυτισμού συνήθως γίνονται εμφανή μέσα στα 3 πρώτα χρόνια της
ζωής του ατόμου, επηρεάζοντας κατά εκτίμηση ένα στα 1.000 παιδιά. Κανείς δεν ξέρει
πόσα αυτιστικά άτομα υπάρχουν στην Ελλάδα και μάλλον δεν υπάρχει τρόπος ακριβούς
καταμέτρησης, καθώς πολλές φορές ο αυτιστικός εκλαμβάνεται, ενίοτε και σκόπιμα, ως
ψυχικά ασθενής ή νοητικά καθυστερημένος όπως προαναφέρθηκε. Ωστόσο, είναι διεθνώς
αποδεκτό ότι στους 10.000 ανθρώπους οι 50 είναι αυτιστικοί. Συνεπώς, η Ελλάδα πρέπει να
έχει 50.000 αυτιστικά άτομα (Καρκαγιάννης, 2004). Τα 2/3 των αυτιστικών είναι άνδρες και
το 1/3 γυναίκες.
Έπειτα από πολλές προσπάθειες της Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων περιελήφθη
η ομάδα αυτή στον νόμο 2817 του 2000 ως ξεχωριστή περίπτωση ατόμων με αναπηρία. Η
ειδική αγωγή θεωρείται το μόνο φάρμακο για τα αυτιστικά άτομα που μπορεί να
αποτρέψει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της διαταραχής στο χειρότερο. Αυτό που μπορεί
να γίνει είναι πρώιμη και έγκαιρη αναγνώριση των παιδιών με αυτιστικές διαταραχές ώστε
να αρχίσει άμεσα η πολυθεματική και ολοκληρωμένη, θεραπευτική προσέγγιση του
παιδιού, η οποία αν εφαρμοσθεί με συνέπεια θα βελτιώσει την εξέλιξη του παιδιού και την
πρόγνωσή του.
Η βαρύτητα των χαρακτηριστικών του αυτιστικού διαφέρει από άτομο σε άτομο αλλά
συνήθως περιλαμβάνει:
 Σοβαρή επιβράδυνση στη γλωσσική ανάπτυξη και επικοινωνία (η γλώσσα
εξελίσσεται πολύ αργά και κάποιες φορές δεν αναπτύσσεται καθόλου)
 Σοβαρή επιβράδυνση στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων
 Ανακόλουθες μορφές αισθητηριακών αντιδράσεων
 Ανομοιογενείς μορφές διανοητικών λειτουργιών
85

Anon., Αυτισμός, [online].
05/04/06)]

[Διαθέσιμο στο http://www.noesi.gr/node/190 (Ημερομηνία πρόσβασης:
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 Έκδηλους περιορισμούς δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων
 Απομόνωση (τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά βρίσκονται στον δικό τους κόσμο,
μακριά από κάθε κοινωνική επαφή)
 Στερεοτυπίες και τελετουργίες (είναι γνωστή η κίνηση των αυτιστικών παιδιών
μπρος‐πίσω)
 Υπερβολικό φόβο
 Κινητικές διαταραχές (υπερδραστηριότητα ή απάθεια, όπως επίσης και έλλειψη
ισορροπίας)
 Ελλειμματική χρήση του λόγου
 Νοητικά προβλήματα
Τα άτομα με αυτισμό απολαμβάνουν τις ίδιες ψυχαγωγικές δραστηριότητες με τα άτομα
που πάσχουν από κάποια άλλη αναπηρία. Συχνά μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο
ενδιαφέρον π.χ. γεωγραφία ή τα ενδιαφέροντά τους μπορεί να είναι πράγματα που
ερεθίζουν τις αισθήσεις τους π.χ. το ξεφύλλισμα ενός βιβλίου. Πολλά παιδιά με αυτισμό
έχουν κλίση στις καλές τέχνες και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γι΄αυτό τέτοια
ταλέντα πρέπει να ενθαρρύνονται86.
Έρευνες από άλλους κλάδους δείχνουν ότι οι νέοι άνθρωποι με αυτισμό ωφελούνται από
την προφορική ανάγνωση, την ανάγνωση ιστοριών, τα πολυμέσα, τα τραγούδια και
οποιεσδήποτε προσπάθειες αλφαβητισμού. Συνήθως όμως δυσκολεύονται να ξεκινήσουν
μια δραστηριότητα, διότι αυτό απαιτεί κινητοποίηση και οργάνωση. Επειδή τα παιδιά αυτά
διακρίνονται για την ακανόνιστη, ευμετάβλητη ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων τους, έχουν
μεγάλη ανάγκη για ομοιομορφία, προβλεψιμότητα και ρουτίνα (Akin & MacKinney, 2004).
Τα αυτιστικά παιδιά συχνά περνούν περιόδους υπερβολικής πνευματικής απασχόλησης και
απορρόφησης με συγκεκριμένες δεξιότητες, δραστηριότητες ή υλικά. Από τη στιγμή που
αποκτούν μια ακαδημαϊκή επιδεξιότητα, μπορεί να κυριευτούν από αυτή, λέγοντας δυνατά
γράμματα ή αριθμούς. Εάν ο βιβλιοθηκονόμος επιχειρήσει να διακόψει αυτή τη
συμπεριφορά, τότε το παιδί μπορεί να ταραχτεί. Μερικά αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν
υπο‐ ή υπερ‐ευαισθησία σε θορύβους, υφές ή μυρωδιές που συναντώνται σε σχολεία ή
βιβλιοθήκες.

Σχέση των Αυτιστικών Ατόμων & των Βιβλιοθηκών
Επειδή οι βιβλιοθηκονόμοι της σχολικής ή της δημόσιας βιβλιοθήκης σπάνια έρχονται σε
επαφή με τέτοια παιδιά, δεν είναι εξοικειωμένοι με κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. Γι’
αυτό καλό είναι, όπως και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ΑμεΑ, οι αυτιστικοί χρήστες και οι
ανάγκες τους να εξυπηρετούνται και να προσεγγίζονται εξατομικευμένα. Οι θεραπευτές
εφαρμόζουν επιτυχώς στρατηγικές μουσικής και τέχνης για τα παιδιά με αυτισμό. Παρόλο
που η θεραπευτική παρέμβαση είναι σίγουρα έξω από την επαγγελματική δικαιοδοσία του
σχολικού ή δημόσιου βιβλιοθηκονόμου, πολλά προγράμματα βιβλιοθηκών για παιδιά
δημοτικού, είναι αποτελεσματικά.
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Περίπτωση φαινομένου αποτελεί ο Kim Peek, ένας άνθρωπος με απίστευτα φωτογραφικό μυαλό, ο οποίος
έχει διαβάσει 7.000 βιβλία και θυμάται το 95% αυτών. Ο εγκέφαλος του τραυματίστηκε στη γέννηση, έχει
όμως τέλεια φωτογραφική μνήμη και είναι γνωστός ως “μέγας πολυμαθής” [Το βιβλίο των διαταραχών ‐
Διαθέσιμο στο http://www.noesi.gr/book/export/html/17 (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/06/07)]
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Τα αυτιστικά παιδιά ωφελούνται από την επανάληψη και την τακτικότητα, γι’ αυτό και
αγχώνονται ακόμη και με την πιο μικρή αλλαγή. Αρχικά βιώνουν τη βιβλιοθήκη ως ένα
καινούργιο περιβάλλον, όπου πρέπει να συνηθίσουν κάθε πλευρά του ώστε να τους είναι
γνώριμο. Γι’ αυτό το λόγο, το προσωπικό πρέπει να παρατηρεί τη βιβλιοθήκη προτού τα
παιδιά φτάσουν και να σιγουρεύεται ότι μοιάζει όπως την τελευταία φορά που την
άφησαν. Όταν εισέρχονται στο χώρο της βιβλιοθήκης αυτιστικά άτομα, το προσωπικό
πρέπει να αποφεύγει να δίνει πολλές οδηγίες μαζί διότι έχουν πρόβλημα να θυμούνται τη
σειρά τους.
Στο πλαίσιο ενός επαναλαμβανόμενου προγράμματος ή δραστηριότητας της βιβλιοθήκης,
καλό είναι ο βιβλιοθηκονόμος να χαιρετά τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, τα παιδιά να
κάθονται στην ίδια καρέκλα και να ακολουθούν την ίδια αλληλουχία πράξεων. Αυτό τα
βοηθάει να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν την επίσκεψή τους στη βιβλιοθήκη. Ακόμη
και τότε όμως, αν ένα φθορίζον φως τρεμοπαίζει ή ο εκτυπωτής βουίζει ή παρεμβαίνουν
νέα εξωτερικά ερεθίσματα, τότε τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα παιδιά μπορεί να μην αντέξουν
την επίσκεψη αυτή και να φύγουν. Ο βιβλιοθηκονόμος δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό αλλά
πρέπει να είναι προετοιμασμένος πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι σε καμιά
περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα δεν είναι αποτελεσματικό ούτε ότι τα
υπόλοιπα παιδιά δεν το απολαμβάνουν.
Εάν ο βιβλιοθηκονόμος της σχολικής ή της δημόσιας βιβλιοθήκης συναντά τα παιδιά μια
φορά την εβδομάδα για 30 λεπτά, μερικά από τα στοιχεία του προγράμματος πρέπει να τα
επαναλαμβάνει το λιγότερο για 3 εβδομάδες, ώστε να τα απορροφήσουν. Οι επαναλήψεις
της ίδιας ιστορίας βοηθούν το παιδί να εστιάσει την προσοχή του, να κτίσει το λεξιλόγιό
του και να αναπτύξει δεξιότητες, όπως το γύρισμα σελίδων. Επίσης, κατά τη διοργάνωση
βραδιών ανάγνωσης, ο βιβλιοθηκονόμος που διαβάζει την ιστορία, πρέπει να δανείζεται
στοιχεία από τη δραματική τέχνη π.χ. αλλαγές της φωνής στον τόνο, στο ρυθμό ομιλίας
(ακόμη και οι παύσεις), στην επαφή με τα μάτια, κ.ά. για να προσελκύσει το ενδιαφέρον ή
την προσοχή των παιδιών αυτών. Όταν μάλιστα συνοδεύει την αφήγηση μιας ιστορίας και
με ένα απτό αντικείμενο, τότε βοηθάει πιο πολύ το ανήσυχο παιδί να συγκεντρωθεί. Αν
στην ομάδα υπάρχουν παιδιά με ποικίλα αναπτυξιακά επίπεδα που μπορεί να βαρεθούν με
την τόση επανάληψη, ο βιβλιοθηκονόμος μπορεί να τα ενθαρρύνει να τον συνοδέψουν στις
επανειλημμένες αναγνώσεις, να τα βάλει να διαβάσουν αυτά συγκεκριμένες λέξεις ή
φράσεις‐κλειδιά ή με κάποιο τρόπο να τους δώσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να εκδηλώνουν προφορικά αν τους άρεσε η όχι η ανάγνωση
του βιβλίου. Αν δεν το κάνουν, υπάρχουν άλλοι έμμεσοι τρόποι για να το διαπιστώσει ο
βιβλιοθηκονόμος. Παραδείγματος χάρη, η έλλειψη καταπόνησης ή στενοχώριας δείχνει ότι
το παιδί απολαμβάνει τη δραστηριότητα. Μπορεί επίσης, αν το πρόγραμμα που κάνει ο
βιβλιοθηκονόμος αναφέρεται σε ζώα, να ελέγξει κατόπιν αν δανείστηκαν υλικό σχετικό με
ζώα, αν έθεσαν σχετικά ερωτήματα, αν θυμούνται τα παιδιά το όνομα του
βιβλιοθηκονόμου, αν ρωτάνε για βιβλία πάνω σε άλλα θέματα, κτλ. Ο επιδέξιος
βιβλιοθηκονόμος από τις πολλές φορές που θα χρειαστεί να διαβάσει κάτι, μπορεί να
καταλάβει κατά πόσο το έχει κατανοήσει το παιδί ή μπορεί να βρίσκει ευφυείς τρόπους να
συνδέει ήδη γνωστά και καθιερώμενα στο παιδί θέματα με νέα για να το οδηγήσει ένα
βήμα παραπέρα. Επίσης, κατά την αλληλεπίδρασή του με τα παιδιά, πρέπει να είναι
ήρεμος, άμεσος και υπομονετικός. Πρέπει να αναλύει τις αλλαγές στη συμπεριφορά των
παιδιών από επίσκεψη σε επίσκεψη και να μην απογοητεύεται διότι πρόκειται για μια αργή
διαδικασία, με μικρά και αυξητικά βήματα.
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Αν το προσωπικό της βιβλιοθήκης διαθέτει χρόνο, καλό είναι να προεπιλέγει τα βιβλία και
να τα τοποθετεί πάνω στα τραπέζια για ξεφύλλισμα και ήσυχο διάβασμα. Τα παιδιά θα
παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των άλλων χρηστών στη βιβλιοθήκη, ότι δηλαδή “κάθομαι,
κοιτάζω και ξεφυλλίζω”, θα τις μιμηθούν και θα κοιτάξουν τα βιβλία που τους έχουν
αφήσει οι βιβλιοθηκονόμοι στους χώρους μελέτης.
Παρόλη τη σημασία της βιβλιοθήκης και του καταλυτικού ρόλου της στην καλλιέργεια του
αλφαβητισμού αυτών των παιδιών, σε έρευνα που συμμετείχαν δάσκαλοι και προσωπικό
που δούλευαν με αυτιστικά παιδιά στο Ντάλλας του Τέξας, κανείς δεν χρησιμοποιούσε ή
δεν παρέπεμπε τους μαθητές του στις βιβλιοθήκες. Οι λόγοι ήταν πως τα παιδιά αυτά δεν
θα αισθάνονταν άνετα και ευπρόσδεκτα μέσα στη βιβλιοθήκη ή το γεγονός ότι οι
βιβλιοθηκονόμοι συμπεριφέρονται στους χρήστες αυτούς με τρόπο που τους στιγματίζει
(Akin & MacKinney, 2004).

Υλικό
Ως προς το υλικό, τα βίντεο, οι κασέτες, τα βιβλία, τα παιχνίδια, οι μαριονέτες, τα
ομιλούντα βιβλία σε cd‐rom, τα λεξικά με εικόνες και τα περιοδικά εναλλακτικής μορφής
είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα. Τα εικονογραφημένα βιβλία με ιστορίες είναι πολύ
αποτελεσματικά καθώς το παιδί μαθαίνει να εστιάζει στις εικόνες π.χ. συσχετίζει την εικόνα
του δέντρου και τη λέξη “δέντρο”. Χρήσιμο επίσης είναι να υπάρχουν υποτιτλισμένες
ιστορίες βιβλίων στην τηλεόραση ή σε βίντεο, όπου το παιδί μπορεί να δει και να ακούσει
τις λέξεις παράλληλα και να μάθει να διαβάζει. Τα αυτιστικά παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας
μπορεί να προτιμούν να διαβάζουν ημερολόγια, άτλαντες ή εγκυκλοπαίδειες. Αποφεύγουν
να διαβάζουν ιστορίες με πολλούς και πολύπλοκους χαρακτήρες διότι τα καταφέρνουν
καλύτερα με τα βιβλία που έχουν χαμηλή αναλογία λέξεων σε σχέση με τις εικόνες και
κείμενο με ομοιοκαταληξίες. Επίσης, προτιμούν βιβλία με φωτεινές, έγχρωμες
εικονογραφήσεις, που το αντικείμενό τους είναι σαφές, χωρίς αφηρημένες έννοιες ή πλοκή.
Τέλος, επειδή ένα αυτιστικό παιδί μπορεί να αναπτύξει πολύ ραγδαία αναγνωστικές
επιδεξιότητες, καλό είναι ο βιβλιοθηκονόμος να εξετάζει σε τακτική βάση κατά πόσο ένα
συγκεκριμένο υλικό καλύπτει τις ανάγκες του.

On‐line Τεχνολογίες
Η υπολογιστική τεχνολογία σε γενικές γραμμές φαίνεται πως είναι αποτελεσματική για τα
παιδιά με αυτισμό. Μελέτες δείχνουν ότι τα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν λιγότερο
διασπαστικές συμπεριφορές όταν χρησιμοποιούν υπολογιστές και τα καταφέρνουν στην
παρακολούθηση της οθόνης, το χρόνο ανταπόκρισης και στην επίλυση προβλημάτων που
προκύπτουν κατά την αλληλεπίδρασή τους με τον υπολογιστή. Τα διαδραστικά
προγράμματα ανάγνωσης δείχνουν μια αξιοσημείωτη αύξηση στην απόλαυση της
ανάγνωσης από τα αυτιστικά παιδιά και ότι διεγείρουν την προφορική τους έκφραση.
Ως προς τις τεχνολογίες, κάποιοι χρήστες με αυτισμό δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν το
ποντίκι του υπολογιστή γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τόσο καλά την κίνηση στα χέρια
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τους. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο αυτό μπορεί να δοκιμάσει εναλλακτικά ποντίκια,
όπως είναι οι κυλιόμενες μπάλες για την κατάδειξη. Κάποιοι άλλοι αδυνατούν να
καταλάβουν ότι το ποντίκι του υπολογιστή κινεί το βέλος στην οθόνη, γι’ αυτό ο
βιβλιοθηκονόμος μπορεί να τοποθετήσει ένα όμοιο, χάρτινο βέλος με εκείνο της οθόνης,
πάνω στο ποντίκι. Ως προς τη χρήση των υπολογιστών, μερικά παιδιά και ενήλικες με
αυτισμό μαθαίνουν ευκολότερα όταν έχουν το πληκτρολόγιο κοντά στην οθόνη, βλέποντας
ταυτόχρονα το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Άλλα πάλι δυσκολεύονται να βλέπουν μια το
πληκτρολόγιο και μια την οθόνη για να ελέγξουν τι έχουν γράψει. Τέλος, η βιβλιοθήκη
πρέπει να παρέχει επίπεδες οθόνες που τρεμοσβήνουν ελάχιστα διότι τα τρεμοσβήματα
ενοχλούν τα παιδιά και τους ενήλικες με αυτισμό (Grandin, 2002).
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Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα άτομα με νοητική
αναπηρία (ήπια, μέτρια, βαριά), η σχέση τους με τις
βιβλιοθήκες και το προσωπικό τους, οι πληροφοριακές
τους ανάγκες αλλά και η αλληλεπίδρασή τους με τις on‐line
τεχνολογίες.

 Γενικά
 Πληροφοριακή
Συμπεριφορά
 Υλικό
 Σχέση των Ατόμων με
Νοητική Αναπηρία &
των Βιβλιοθηκών
 On‐line Τεχνολογίες

134

Πληροφοριακή Συμπεριφορά των ΑμεΑ – Άτομα με νοητική αναπηρία

Γενικά
Για τις νοητικές αναπηρίες στην Ευρώπη χρησιμοποιείται ο όρος “αναπτυξιακές
διαταραχές” (developmental disabilities) ενώ στις ΗΠΑ επικρατεί ο όρος “νοητική
υστέρηση” (mental retardation). Τα άτομα με νοητική υστέρηση χωρίζονται σε τέσσερις
αδρές κατηγορίες σύμφωνα με τη βαρύτητα της αναπηρίας τους (ήπια, μέτρια, βαριά και
βαθιά υστέρηση). Η νοητική υστέρηση δεν είναι “μία και αδιαίρετος” κατάσταση, αντίθετα
έχει διαβαθμίσεις. Περίπου τα ¾ των εν λόγω ανθρώπων παρουσιάζουν ήπια νοητική
υστέρηση ενώ οι υπόλοιπες ομάδες χρειάζονται κάποια ειδική υποστήριξη και βοήθεια
στους περισσότερους τομείς της ζωής τους.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν την τάση να μαθαίνουν πιο αργά από τους άλλους,
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε ορισμένους τομείς όπως στην εκμάθηση της
ανάγνωσης ή γραφής, έχουν περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες ή πρόσθετα
προβλήματα, όπως φυσική αναπηρία, αναπηρία όρασης ή ακοής.

Πληροφοριακή Συμπεριφορά
Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία θέλουν να διαβάζουν και να μαθαίνουν. Το πόσο
μαθαίνουν δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ότι τους δίνεται η ευκαιρία να μάθουν. Θέλουν να
χρησιμοποιούν βιβλία, δημόσιες βιβλιοθήκες, κ.ο.κ. Η ποικιλία των ενδιαφερόντων τους
είναι τόσο ευρεία όπως και αυτή του γενικού πληθυσμού που χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη
(Brewer, 2005).
Τα ενδιαφέροντά τους φαίνεται να διαφέρουν αξιοσημείωτα από αυτά των ανθρώπων με
άλλους τύπους αναπηρίας. Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία θεωρούν την ανάγνωση
λιγότερο ενδιαφέρουσα από τα άλλα ΑμεΑ. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με την μελέτη
των Benz και McAllister στην οποία συμμετείχαν 100 ενήλικες με νοητική αναπηρία (μέχρι
55 ετών). Σύμφωνα με τα πορίσματά της, η πιο σημαντική δραστηριότητα των
συμμετεχόντων ήταν η ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών, μετά η τηλεόραση και τελευταίο
το ραδιόφωνο (Benz & McAllister, 1990). Ένα χρόνο αργότερα (1991) ο Henderson ζήτησε
από 33 ενήλικες ετών 18‐43 με νοητική αναπηρία, να διαλέξουν τις 20 αγαπημένες τους
δραστηριότητες μέσα από ένα σύνολο 128 δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών των 20
διαπιστώθηκε πως το διάβασμα κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις ενώ η τηλεόραση, η
μουσική, τα ψώνια, οι περίπατοι, το μαγείρεμα, το θέατρο, τα ζώα, κ.ά. προπορεύονταν της
ανάγνωσης. Σε άλλη μελέτη το 1992 όπου συμμετείχαν επτά Βικτωριανοί με νοητική
αναπηρία (άνω των 60 ετών), διαπιστώθηκε πως η τηλεόραση αποτελεί για αυτούς
δημοφιλέστατη δραστηριότητα, ξεπερνώντας κατά πολύ το διάβασμα (Williamson et al.,
2001).
Στην Αυστραλία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, δεν υπήρχε πάντοτε κατανόηση ή
ενδιαφέρον για την πρόσβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία στα βιβλία και τις
δημόσιες βιβλιοθήκες. Αντίθετα, υπήρχε διαδεδομένη η λανθασμένη αντίληψη ότι όσοι δεν
έχουν μάθει να διαβάζουν ή δεν διαβάζουν καλά, δεν θα θέλουν τα βιβλία. Η ανικανότητα
να διαβάσει κανείς ποτέ δεν πρέπει να μεταφράζεται ως έλλειψη επιθυμίας να μάθει και να
αναπτυχθεί μέσα από τα βιβλία. Αντίθετα “οι καλύτερες στιγμές σε μια ομάδα αναγνωστών
με νοητική αναπηρία είναι όταν τους διαβάζουν και εκείνοι ακούν και καταλαβαίνουν τις
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λέξεις και τη σημασία τους. Τότε η έννοια της επικοινωνίας ανοίγεται μπροστά τους” (Sainio
and Frankenheuser, 1992). Ωστόσο σε λίγες χώρες οι κυβερνήσεις και ο ακαδημαϊκός
χώρος λαμβάνουν υπόψη το δικαίωμα στην ανάγνωση με παράδειγμα προς μίμηση τις
Κάτω Χώρες και τη Φιλανδία (Delany & Wordsworth, 1994).

Υλικό
Ως προς τις συλλογές, η βιβλιοθήκη πρέπει να έχει υλικό για την πρόβλεψη και θεραπεία
των γνωστικών αναπηριών το οποίο να απευθύνεται σε γονείς, οικογένειες και
επαγγελματίες που δουλεύουν με τέτοια άτομα. Συγκεκριμένα οι δημόσιες βιβλιοθήκες
πρέπει να διαθέτουν συλλογές τίτλων μεγαλογράμματης γραφής, high‐interest και low‐
vocabulary βιβλία, βιβλία σε κασέτα και υλικό που να αντανακλά την πολιτιστική
διαφορετικότητα. Επίσης, το προσωπικό πρέπει να αφαιρεί από τη συλλογή τυχόν
ξεπερασμένο υλικό πάνω στο θέμα των νοητικών αναπηριών.
Οι βιβλιοθήκες πρέπει να περιλαμβάνουν παιχνίδια που να ενθαρρύνουν την απτική‐
κινητική εξερεύνηση, διότι τα απτικά υλικά βοηθούν πολύ τα άτομα αυτά. Σε κάποιους
ενήλικες με χαμηλά αναγνωστικά επίπεδα δεν αρέσει να ζητάνε βοήθεια για να βρουν το
υλικό που θέλουν, γι’ αυτό θα ήταν εξυπηρετικό αν όλο το παραπάνω υλικό μπορούσε να
συγκεντρωθεί σε μια μόνο τοποθεσία. Η αλλαγή τοποθεσίας μιας συγκεκριμένης συλλογής
μπορεί να τους προκαλέσει σύγχυση. Επίσης, το προσωπικό πρέπει να φέρεται στους
ενήλικες με νοητική αναπηρία ως σε ενήλικες και όχι σαν να είναι μικρά παιδιά, ούτε να
προσαρμόζει στις ανάγκες τους προγράμματα που αρχικά προορίζονταν για παιδιά, διότι
κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως υποτιμητικό.
Δυστυχώς όμως είναι λίγες οι μελέτες που ασχολούνται με το υλικό και τους πόρους για
άτομα με νοητική αναπηρία ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την
πληροφοριακή συμπεριφορά τους. Μια τέτοια μελέτη είναι αυτή του Intellectual Disability
Rights Services, Redfern Legal Centre87 (1992) όπου εξέτασαν το βαθμό
αποτελεσματικότητας ενός βιβλίου σε κασέτα που είχε σκοπό να εκπαιδεύσει άτομα με
νοητική αναπηρία για τα δικαιώματά τους. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι το
υλικό αυτό είναι αναποτελεσματικό για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία, εκτός και αν
συνοδεύεται με προσωπικές εξηγήσεις. Οι οδηγίες πρέπει να επαναλαμβάνονται ξανά και
ξανά και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ει δυνατόν. Επίσης το υλικό πρέπει να είναι
διαθέσιμο σε έναν αριθμό διαφορετικών μέσων που να ανταποκρίνεται στις ποικίλες
ανάγκες και προσωπικές προτιμήσεις των ατόμων αυτών.
Ο Mieke Starmens‐van Haren, παγκόσμια φυσιογνωμία στη συγγραφή και έκδοση βιβλίων
για ανθρώπους με νοητική αναπηρία, περιγράφει την ανάγκη τους να χρησιμοποιούν τις
δημόσιες βιβλιοθήκες και εύκολη προς ανάγνωση βιβλιογραφία. “Τα τελευταία 10 χρόνια
όλες οι Ολλανδικές βιβλιοθήκες έχουν αγοράσει εύκολες προς ανάγνωση εκδόσεις....Τώρα
μερικοί διευθυντές ήδη με ρωτάνε πού είναι εκείνες οι τεράστιες ομάδες αργών
αναγνωστών που μας έλεγες; Με δυσκολία βλέπουμε άτομα με νοητική αναπηρία στη
βιβλιοθήκη μας.....υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη για τους χρήστες βιβλιοθηκών να δείξουν
το παρόν, αλλιώς θα χάσουμε την υποστήριξη των βιβλιοθηκών, καθώς αυτοί είναι οι

87

RLC Homepage [Διαθέσιμο στο http://www.rlc.org.au [Ημερομηνία πρόσβασης: 06/07/07)]
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μεγαλύτεροι αγοραστές των εύκολων προς ανάγνωση βιβλίων και οπτικοακουστικού
υλικού” (Walling & Irwin, 1995).

Σχέση των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία & των Βιβλιοθηκών
Τα άτομα με νοητική αναπηρία εκτός από την υποστήριξη που χρειάζονται για να
προσπελαύνουν και να χρησιμοποιούν μια βιβλιοθήκη, πρέπει επίσης να μάθουν να
χρησιμοποιούν το υλικό της ουσιαστικά και ανεξάρτητα. Έχουν ανάγκη να επισκέπτονται τις
βιβλιοθήκες ως μεμονωμένοι χρήστες, με εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση
παρά μέσα σε μια ομάδα.
Στο πλαίσιο μιας έρευνας εστάλη ερωτηματολόγιο σε 21 άτομα με νοητική αναπηρία που
χρησιμοποίησαν μια βιβλιοθήκη για τουλάχιστον 6 εβδομάδες προκειμένου να διαπιστωθεί
σε τι τους ωφέλησε η επίσκεψή τους στη βιβλιοθήκη (Delany & Wordsworth, 1994). Μέσα
από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε πως με την επίσκεψή τους τα άτομα αυτά μαθαίνουν
καινούργια πράγματα, απολαμβάνουν τη χρήση των βιβλίων (την ποικιλία των τίτλων, τις
εικόνες, κ.ά.), τη βοήθεια του προσωπικού, τους αρέσει να κοιτάζουν γύρω τους και να
συναντούν νέους ανθρώπους, να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τέλος, να χαζεύουν
πράγματα έστω και αν δεν τα καταλαβαίνουν.
Διαπιστώνει λοιπόν κανείς ότι το υλικό της βιβλιοθήκης δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον
οποίο αρέσει στα άτομα με νοητική αναπηρία να τη χρησιμοποιούν. Η καλή εξυπηρέτηση
και το γεγονός ότι συναντούν και επεξεργάζονται νέα πρόσωπα, δείχνουν ότι ο κοινωνικός
περίγυρος μέσα σε μια βιβλιοθήκη και οι αντιδράσεις του, είναι σημαντικές. Τα επιπλέον
θετικά οφέλη είναι ότι τα εν λόγω άτομα γίνονται πιο επιδέξια στον εντοπισμό και στην
επιλογή ενδιαφέροντος υλικού, αναπτύσσουν μια ποικιλία library‐use προσόντων (για
μερικούς αυτό περιορίζεται στο να προσέχουν την ημερομηνία επιστροφής και να
θυμούνται να επιστρέψουν το βιβλίο τότε) ενώ άλλοι μαθαίνουν να ανανεώνουν τους
τίτλους μόνοι τους τηλεφωνικώς ή να ζητούν υλικό μέσω διαδανεισμού.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν παράγοντες που τους απομακρύνουν από τη
βιβλιοθήκη. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι ικανοποιημένοι με τον αριθμό των βιβλίων, δεν
τους αρέσει να τους κοιτάνε οι άλλοι ή να τους ζητούν να επιστρέψουν καθυστερημένα
βίντεο, κ.ά. Επίσης, οι λόγοι για τους οποίους σταματούν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη
είναι ότι δεν έχουν κανέναν να τους συνοδεύσει στη μετακίνηση, η απόσταση της
βιβλιοθήκης από το σπίτι τους (λίγοι δηλώνουν πρόθυμοι να προχωρούν περισσότερο από
15 λεπτά για οποιαδήποτε δραστηριότητα), το γεγονός ότι είναι πολύ απασχολημένοι,
δυσκολεύονται να βρουν ενδιαφέροντα πράγματα στη βιβλιοθήκη, φοβούνται τα πρόστιμα,
κ.ά.
Οι ενήλικες με νοητική αναπηρία που ναι μεν διαβάζουν και καταλαβαίνουν τους αριθμούς
του δεκαδικού συστήματος ταξινόμησης της βιβλιοθήκης, μπορεί να χρειάζονται μια μικρή
βοήθεια. Πολλοί άνθρωποι αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να διαβάσουν καθόλου ή
δεν μπορούν να διαβάσουν πολύ καλά και αυτό τους οδηγεί στην λανθασμένη αντίληψη
ότι μια δημόσια βιβλιοθήκη δεν έχει πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Οι
ενήλικες αυτοί μπορεί να χρειαστούν επιπλέον χρόνο και καθοδήγηση ώστε να πάρουν μια
απόφαση και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Επίσης, μπορεί να
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χρειαστούν βοήθεια κατά τη χρήση του καταλόγου της βιβλιοθήκης και στον εντοπισμό
υλικού στα ράφια.
Στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για το “Library Mentor Scheme”, στο πλαίσιο του οποίου
ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές έχουν τον δικό τους προσωπικό φίλο βιβλιοθήκης
(τον “library friend”). Ο μέντορας αυτός, ο οποίος είναι είτε λάτρης βιβλίων είτε χρήστης
βιβλιοθήκης, βοηθά τον χρήστη με την αναπηρία σε θέματα πρόσβασης, επιλογής, χρήσης
υλικού, κ.ά. Βέβαια είναι προφανές πως δεν είναι εύκολο να βρεθούν άτομα πρόθυμα να
αναλάβουν αυτό το ρόλο. Άλλο παρόμοιο σχήμα είναι το “Leisure Link Scheme” στο
Chestshire της Αγγλίας το οποίο φέρνει σε επαφή εθελοντές (“leisure sharers”) με άτομα με
αναπηρία για να τους διαβάζουν. Ωστόσο η στήριξη ενός προγράμματος μόνο σε εθελοντές
είναι επικίνδυνη. Χαρακτηριστικά, στο Leisure Link Scheme “στον πρώτο χρόνο λειτουργίας
ήρθαν μόνο 16 εθελοντές και από αυτούς παρέμειναν μόνο οι μισοί”88.
Η μη κοινωνική συμπεριφορά μερικών ανθρώπων με νοητική αναπηρία μπορεί συχνά να
αποτελεί εμπόδιο επίσκεψής τους στη βιβλιοθήκη, παρόλο που το προσωπικό της
βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει μέρος του μικρού τους δικτύου γνωριμιών. Αυτοί οι χρήστες
μπορεί να εκτιμήσουν το ότι οι βιβλιοθηκονόμοι τους χαιρετάνε με το όνομά τους ή ότι
τους βρίσκουν υλικό που να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά τους. Για πολλούς ανθρώπους με
νοητική αναπηρία, η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι πιο σημαντική από ότι η ίδια η
δραστηριότητα. Οι φιλίες, το ασφαλές περιβάλλον και τα δημόσια μέρη όπου νιώθουν
αποδεκτοί, είναι πολύ σημαντικά για αυτούς.
Οι εν λόγω χρήστες έχουν προτιμήσεις και μπορούν να τις διατυπώσουν και να πουν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθηκονόμοι
πρέπει να τους φέρονται με σεβασμό και ευγένεια όταν κάνουν ερωτήσεις ή χρειάζονται
βοήθεια. Πρέπει να τους εξηγούν συχνά τα όρια και τους κανόνες και να τους βοηθούν να
προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στο περιβάλλον π.χ. της δημόσιας βιβλιοθήκης. Ίσως
μάλιστα χρειαστεί να δείχνουν ευελιξία και κατανόηση όταν υπάρχουν συμπεριφορές που
μπορεί να αποσπούν την προσοχή των άλλων ακούσια ή όταν η συμπεριφορά τους μπορεί
να είναι ασυνήθιστη και να φοβίζει το προσωπικό και τους χρήστες. Γενικά καλό θα είναι η
βιβλιοθήκη να έχει πολιτική η οποία να τεκμηριώνει και να καθοδηγεί τη συμπεριφορά των
χρηστών της και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Οι Guidelines for Library Services to
People with Mental Retardation του 1999 συστήνουν το προσωπικό να εκπαιδεύεται ώστε
να κατανοεί γιατί μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους.
Παραδείγματα βιβλιοθηκών που εξυπηρετούν άτομα με νοητική αναπηρία είναι οι εξής
(Huntington & Swanson, 2002):




Η Caestecker Public Library89 στο Γκριν Λέικ έχει αναθέσει σε μια εθελοντική
ομάδα ενηλίκων με νοητική αναπηρία να βγάζουν από τα βιβλία τα
αυτοκόλλητα όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες επιστροφής από τίτλους που
επιστρέφονται.
Η DeForest Public Library90 έχει αναπτύξει μακροχρόνιο συνεργατικό
πρόγραμμα με την τοπική σχολική περιφέρεια για φοιτητές γυμνασίου με
νοητική αναπηρία.

88

ASCLA Mentoring Fact Sheet [Διαθέσιμο στο http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/ascla/asclapubs/
interface/archives/contentlistingby/volume26/asclamentoringfactsheet/mentoringfactsheet.cfm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 13/009/06)]
89
Caestecker Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.greenlakelibrary.org (Ημερομηνία πρόσβασης:
17/04/07)]
90
DeForest Area Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.deforest.lib.wi.us (Ημερομηνία πρόσβασης:
17/04/07)]
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Για αρκετά χρόνια, η Suzanne Curasi στη West Bend Community Memorial
Library91, διάβαζε ιστορίες γύρω στις 5 φορές το μήνα για ηλικιωμένους με
νοητικές αναπηρίες, σε συνεργασία με τον οργανισμό Threshold.
Το προσωπικό στη Jefferson Public Library92 είναι οικείο με τις υπηρεσίες για
ενήλικες με νοητική αναπηρία μιας και πολλοί τέτοιοι επισκέπτονται τη
βιβλιοθήκη σε τακτική βάση. Το αισιόδοξο είναι πως αυτοί οι ενήλικες μπορούν
να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.

Οι επισκέψεις όμως αυτές θέτουν και κάποια προβλήματα. Οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να
παραμένουν ευέλικτοι όταν η συμπεριφορά των χρηστών αυτών ξεφεύγει από κάποια όρια.
Για παράδειγμα, παρόλο που πολλοί από αυτούς τους χρήστες ξέρουν να χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο, μπορεί να ζητούν συχνά βοήθεια κατά την πλοήγηση μιας συγκεκριμένης
ιστοσελίδας απλά και μόνο για να τραβήξουν την προσοχή του βιβλιοθηκονόμου και όχι για
την ίδια την πληροφορία ή την ιστοσελίδα που κοιτάζουν. Ζητάνε επανειλημμένα βοήθεια
για να κρατήσουν το βιβλιοθηκονόμο στο πλευρό τους π.χ. για να βρουν μια ιστοσελίδα και
αμέσως μετά ζητάνε κάτι άλλο χωρίς να έχουν κοιτάξει καθόλου την ιστοσελίδα. Σε αυτή
την απαίτηση για μεμονωμένη καθοδήγηση και προσοχή δεν μπορούν πάντα να
ανταποκριθούν οι βιβλιοθηκονόμοι επειδή εκείνη την ώρα πρέπει να εξυπηρετήσουν και
τους άλλους χρήστες της βιβλιοθήκης.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ίσως είναι απαραίτητο το προσωπικό να επιβάλει περιορισμούς
στον αριθμό των αιτημάτων τους ή να απασχολείται ο χρήστης απαραιτήτως με μια
ιστοσελίδα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προτού ξαναζητήσει βοήθεια. Επίσης,
ίσως είναι χρήσιμο η βιβλιοθήκη να σχεδιάζει προγράμματα για άτομα με νοητική
αναπηρία τα βράδια ή τα Σαββατοκύριακα γιατί οι ίδιοι και οι γονείς αυτών δουλεύουν την
ημέρα.

On‐line Τεχνολογίες
Ως προς το Διαδίκτυο, τα άτομα με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους
δικτυακούς τόπους που δεν έχουν συνεπή δομή και πλοήγηση, απλή ορολογία, κ.ά. Πολλά
παιχνίδια υπολογιστών μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να παίζουν σε αργότερους ρυθμούς
και να επιτρέπουν στα άτομα με νοητική αναπηρία να τα απολαμβάνουν. Σε γενικές
γραμμές η σχέση τους με το Διαδίκτυο και τις on‐line τεχνολογίες, είναι ίδια με αυτή των
ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

91

Wset Bend Community Memorial Library [Διαθέσιμο στο http://www.west‐bendlibrary.org (Ημερομηνία
πρόσβασης: 17/04/07)]
92
Jefferson Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.jefferson.lib.wi.us (Ημερομηνία πρόσβασης: 17/04/07)]
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Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η ομάδα των ατόμων με
ψυχικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, σοβαρή κατάθλιψη,
κ.ά.), τα οποία πολλές φορές στη βιβλιοθηκονομική
βιβλιογραφία αντιμετωπίζονται ως βίαια, επιθετικά και
επικίνδυνα άτομα στο χώρο της βιβλιοθήκης και
στερούνται μιας πιο αξιοπρεπούς στάσης του προσωπικού
των βιβλιοθηκών. Επίσης, η ψυχική διαταραχή συνήθως
είναι αόρατη, γι’ αυτό οι βιβλιοθηκονόμοι μπορεί να μην
αναγνωρίζουν ότι οι χρήστες αυτοί χρειάζονται βοήθεια.

 Γενικά
 Πληροφοριακές
Ανάγκες
 Σχέση των Ατόμων με
Ψυχικές Διαταραχές &
των Βιβλιοθηκών
 On‐line Τεχνολογίες
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Γενικά
Για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές (mental disorders) χρησιμοποιείται πληθυντικός
επειδή πολλές φορές φέρουν ένα συνδυασμό ψυχικών διαταραχών. Οι ψυχικές διαταραχές
περιλαμβάνουν:


Σχιζοφρένεια



Σοβαρή κατάθλιψη



Διπολική διαταραχή, γνωστή και ως μανιακή κατάθλιψη



Διαταραχή πανικού και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (obsessive‐compulsive
disorder‐OCD), η οποία σε γενικές γραμμές δεν γίνεται ορατή μέσω της
παρατήρησης

Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές πολλές φορές δεν είναι σε θέση να εργαστούν, με
αποτέλεσμα να έχουν πενιχρό εισόδημα και αρκετό ελεύθερο και αναξιοποίητο χρόνο στη
διάθεσή τους (Huntington & Swanson, 2002). Γι’ αυτό η βιβλιοθήκη πρέπει να διοργανώνει
βραδιές ποίησης, λέσχες ανάγνωσης και προγράμματα που να αξιοποιούν το χρόνο τους.
Αν ρωτούσε κανείς τους περισσότερους βιβλιοθηκονόμους αν υπάρχει λόγος να παρέχουν
τη δυνατότητα και την εμπειρία της πληροφόρησης, της λογοτεχνίας, κ.ο.κ. στα άτομα με
ψυχικές διαταραχές, η πλειονότητα θα απαντούσε όχι. Το χαρακτηριστικό αυτού του κοινού
είναι ότι δεν εντοπίζεται μέσω της παρατήρησης, σπάνια δηλαδή μπορεί κάποιος να τους
διακρίνει μεταξύ άλλων ή να εντοπίσει τη νοσηρότητα των συμπτωμάτων τους. Η ψυχική
διαταραχή είναι συνήθως αόρατη και γι’ αυτό οι βιβλιοθηκονόμοι μπορεί να μην
αναγνωρίζουν ότι οι χρήστες αυτοί χρειάζονται βοήθεια.
Μόνο από τη στιγμή που η αναπηρία ή κάποιο σύμπτωμά της εμπλακεί στην αναζήτηση της
πληροφορίας ή όταν εκδηλωθεί κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά, μπορεί ο
βιβλιοθηκονόμος να καταλάβει πως υπάρχει αναπηρία. Ακόμη όμως και αν το άτομο αυτό
συναντήσει εμπόδια στην ανάκτηση μιας πληροφορίας, ο βιβλιοθηκονόμος δεν μπορεί να
διαγνώσει σίγουρα πως πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια. Συνήθως τα προσωπικά αυτά
δεδομένα κρατούνται μυστικά και οι βιβλιοθηκονόμοι δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου
είδους πληροφορίες, εκτός και αν τους το αποκαλύψει ο ίδιος ο χρήστης. Βέβαια το
προσωπικό μπορεί να παρατηρήσει κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς που
δείχνουν ότι πρόκειται για ψυχική διαταραχή, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την ίδια
βιβλιοθήκη για περισσότερο από κάποιες εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. Βέβαια η ασυνήθιστη
συμπεριφορά δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ψυχική διαταραχή. Παρομοίως η ψυχική
διαταραχή δεν συνεπάγεται μειωμένη νοητική ικανότητα. Τα άτομα αυτά έχουν τις ίδιες
ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα με τον υπόλοιπο γενικό πληθυσμό. Όπως όλα τα ΑμεΑ,
έτσι και τα άτομα με ψυχικές διαταραχές συμμετέχουν σε μια ποικιλία πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ιατρική τους
κατάσταση.
Ως προς τις βιβλιοθήκες, οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν όλα τα είδη βιβλιοθηκών
(ακαδημαϊκές, δημόσιες, ειδικές, σχολικές, νοσοκομείων και ινστιτούτων) (Alter et al.,
2007). Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για υπηρεσίες βιβλιοθηκών για άτομα με ψυχικές
διαταραχές δημοσιεύτηκαν το 1987 από την ASCLA της ALA με τίτλο Standards and
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Guidelines for Client Library Services on Residential Mental Health Facilities και το 2000 η
Linda Lucas Walling δημοσίευσε τις Guidelines for Library Services for People with Mental
Illnesses.

Πληροφοριακές Ανάγκες
Η JCAHO (Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations)93 έχει
καταγράψει πως τα άτομα αυτά και οι οικογένειές τους χρειάζονται και αναζητούν
πληροφορίες 1) για την υγεία και συμπεριφορά του ασθενή και την αντιμετώπισή της 2) για
τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων 3) που βοηθούν το άτομο να κατανοήσει την
ανάγκη του για φροντίδα και συμμετοχή σε υπηρεσίες 4) για ανεξάρτητο τρόπο διαβίωσης
5) για ένα υγιή τρόπο ζωής (Alter et al., 2007).
Τα εν λόγω άτομα είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουν βιβλία ή να έχουν κάποιον να τους
διαβάζει και να συζητάνε μαζί του ενόσω η ανάγνωση προχωράει. Παραδείγματος χάρη,
πολλές φορές δυσκολεύονται να διατυπώσουν τις σκέψεις τους, να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους ή να επεξεργαστούν κάποια δεδομένα. Όταν όμως ακούσουν κατά την
αφήγηση ενός βιβλίου π.χ. για την αγάπη, είναι πιο πιθανό να κινηθεί η περιέργεια και να
διερωτηθούν για πράγματα που αλλιώς δεν θα το έκαναν, π.χ. τι είναι η αγάπη, πώς μπορεί
να ξέρει κάποιος αν αρέσει σε κάποιον άλλο, κ.ο.κ.
Παρόλα αυτά, ενώ το ίδρυμα Easy‐to‐Read94 στη Σουηδία εκδίδει εύκολες προς ανάγνωση
εφημερίδες και βιβλία, λίγα άτομα με ψυχικές διαταραχές τα χρησιμοποιούν. Οι
περισσότεροι εξ αυτών δεν μπορούν να διαβάσουν μόνοι τους, με αποτέλεσμα να μην είναι
εξοικειωμένοι με τα βιβλία, τις εφημερίδες, κτλ. Χρειάζονται τη βοήθεια των συγγενών, των
φίλων, των δασκάλων και των βιβλιοθηκονόμων για να καταλάβουν ότι το περιεχόμενο του
βιβλίου μπορεί να είναι ενδιαφέρον ή ψυχαγωγικό. Δυστυχώς όμως οι βιβλιοθηκονόμοι
δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο γιατί δεν είναι
ενήμεροι για τις ψυχικές διαταραχές. Στο εξωτερικό έχει καθιερωθεί ο θεσμός των “reading
representatives”, προκειμένου να προωθήσει την ανάγνωση και έχει υπάρξει ιδιαίτερα
επιτυχημένος. Ναι μεν είναι κουραστικό για το προσωπικό να διαβάζει στους χρήστες αλλά
μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, κάποια άτομα με ψυχικές διαταραχές ρωτούν από
μόνα τους για κάποιο βιβλίο ή ακόμη και άτομα με σοβαρή αναπηρία ακούν με πολύ
ενδιαφέρον, κάτι που ανταμοίβει πολύ τον βιβλιοθηκονόμο (Rosenschold & Rosenstrom,
1994).
Οι άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές πρέπει να διαβάζουν βιβλία για την
αυτο‐ανάπτυξη και πιθανότατα να χρειάζονται συνεχή καθοδήγηση για τη χρήση των
πόρων της βιβλιοθήκης ώστε να ξεπεράσουν την κατάθλιψή τους. Η βιβλιοθεραπεία, η
ανάγνωση δηλαδή βιβλίων για θεραπεία, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό αντικαταθλιπτικό
για αυτή την ομάδα. Ειδικά αν πρόκειται για ένα καλό βιβλίο, γραμμένο από έναν έγκριτο
συγγραφέα, τότε μπορεί να προσφέρει κατεύθυνση ζωής και ελπίδα για την επίλυση του
προβλήματος. Φυσικά η ιδέα της βιβλιοθεραπείας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
αντικαταστήσει τα αντικαταθλιπτικά ή την ψυχοθεραπεία, απλά μπορεί να αποτελέσει ένα
πρώτο βήμα στην καταπολέμηση της κατάθλιψης.
93
94

The Joint Commission [Διαθέσιμο στο http://www.jointcommission.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/12/06)]
The Centre for Easy‐to‐Read [Διαθέσιμο στο http://www.llstiftelsen.se/stiftelsen/english/do.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 03/01/08)]
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Οι εν λόγω χρήστες θέλουν η βιβλιοθήκη του ινστιτούτου τους να έχει συλλογές και
ψυχαγωγικού περιεχομένου αλλά και εξειδικευμένου (βιβλία για διάγνωση, θεραπεία,
ψυχοθεραπεία, ψυχοφαρμακολογία, γενικές ιατρικές πληροφορίες, για εργασία,
εκπαίδευση, κ.ά)95.
Σοβαρές ψυχικές ασθένειες μπορεί να περιορίσουν ή και να εξουδετερώσουν την ικανότητα
του χρήστη να διαβάζει και να συγκεντρώνεται, γι’ αυτό η συγκέντρωση βιβλίων και
εγχειριδίων που αφορούν τη διάγνωση και τη θεραπεία σε απλή και εύκολη γλώσσα είναι
χρήσιμη. Τις συλλογές για τα ζητήματα ψυχικής υγείας μπορεί να τις χρησιμοποιούν τα
ΑμεΑ, οι οικογένειές τους και οι επαγγελματίες που δουλεύουν με αυτά τα άτομα.
Ένα άλλο, τελευταίο ερωτήμα που τίθεται είναι το εξής: Ορισμένες από τις ψυχικές
διαταραχές είναι ιδιαίτερα σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή, π.χ. η σχιζοφρένεια και η
μανιακή κατάθλιψη, έχουν ως συνέπεια συχνά φαινόμενα αυτοκτονιών. Οι βιβλιοθήκες
περιέχουν υλικό που αναφέρεται σε εναλλακτικές θεραπείες, σε τρόπους αντιμετώπισης
των ψυχικών διαταραχών, κτλ που κάποιες φορές μπορεί να είναι σωστές και κάποιες όχι.
Εδώ τίθεται το δίλημμα αν οι βιβλιοθήκες πρέπει να παρέχουν πληροφορίες που να
συνηγορούν υπέρ των εναλλακτικών θεραπειών ή αν είναι ηθικό για τους
βιβλιοθηκονόμους να βάζουν στα χέρια των ασθενών βιβλία που παραλείπουν σημαντικές
λύσεις στα προβλήματά τους. Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν έχουν δοθεί καθώς δεν
έχουν απασχολήσει καν τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα. Γι’ αυτό οι συλλογές των
βιβλιοθηκών πρέπει να περιέχουν έγκυρο, αξιόπιστο και ακριβές υλικό προκειμένου να
αποφεύγονται τέτοιες εκβάσεις.

Σχέση των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές & των Βιβλιοθηκών
Αρχικά, η μετάβαση στη βιβλιοθήκη είναι το πρώτο εμπόδιο διότι τα άτομα αυτά πολλές
φορές δεν μπορούν να οδηγήσουν ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Άλλα αποφεύγουν να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη γιατί φοβούνται να έρθουν αντιμέτωπα
με νέες καταστάσεις ή δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να εξερευνήσουν νέα μέρη. Επιπλέον,
επειδή λειτουργούν σε ποικίλα γνωστικά και αντιληπτικά επίπεδα, κάποιοι δυσκολεύονται
να διαβάσουν, άλλοι να εντοπίσουν το υλικό ή και τα δυο μαζί ενώ κάποιοι μπορεί να
έχουν προβλήματα προσανατολισμού και να χάνονται εύκολα μέσα στο κτίριο της
βιβλιοθήκης. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί με τη σειρά τους να καταλήγουν σε περιπλάνηση,
σύγχυση και απογοήτευση.
Πολλοί αποφεύγουν να πηγαίνουν σε δημόσια μέρη επειδή καταλαβαίνουν ότι η εμφάνιση
ή η συμπεριφορά τους μπορεί να είναι περίεργη ενώ άλλοι νομίζουν ότι η βιβλιοθήκη δεν
θα έχει υλικό που μπορεί να τους ενδιαφέρει. Επίσης, προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες
και βιώματα στις δημόσιες βιβλιοθήκες μπορεί να αποθαρρύνουν την επιστροφή των ΑμεΑ
σε αυτές. Μπορεί να μην νιώθουν άνετα όταν οι συνάνθρωποί τους δεν τους
καταλαβαίνουν, τους φοβούνται ή είναι ανυπόμονοι μαζί τους. Γι’ αυτό και λόγω του
95

Παραδείγματος χάρη, μερικές φορές οι άνθρωποι ζητάνε ένα συγκεκριμένο τίτλο όπως το I Never promised
you a rose garden ή το απομνημόνευμα της Patty Duke για τη μάχη της με τη μανιακή κατάθλιψη (Hughes,
2004).
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στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές διαταραχές, τα άτομα αυτά σπάνια ζητούν άμεσα το
υλικό που θέλουν ή βοήθεια. Βέβαια, όπως και σε κάθε ομάδα, υπάρχουν κάποια άτομα με
ψυχικές διαταραχές που νιώθουν οικεία με το περιβάλλον της βιβλιοθήκης και άλλα
λιγότερο. Αν παραδείγματος χάρη μια ψυχική διαταραχή συνοδεύεται και με κάποιο βαθμό
γνωστικής αναπηρίας, τότε ο χρήστης θα χρειαστεί περισσότερη βοήθεια π.χ. για να γυρίσει
τις κάρτες του δελτιοκαταλόγου ή να πληκτρολογήσει κάποιες εντολές στον υπολογιστή.
Επιπλέον, μπορεί να μην κατανοούν την πολιτική ή τον κανονισμό της βιβλιοθήκης ή ότι
πρέπει να προσέχουν το υλικό που δανείζονται από τυχόν φθορές. Γι’ αυτό πολλοί χρήστες
νιώθουν περισσότερο άνετα όταν χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη του ινστιτούτου τους, γιατί
εκεί είναι γνωστή και δεδομένη η αναπηρία τους και αυτό μειώνει το άγχος της αναζήτησης
πληροφορίας ή των λαθών τους.
Οι χρήστες αυτοί θέλουν να νιώθουν ότι οι πληροφοριακές τους ανάγκες ή τα αιτήματά
τους για βιβλία, περιοδικά, κτλ ικανοποιούνται επιτυχώς. Επίσης, θέλουν να αισθάνονται
ευπρόσδεκτοι και άνετα κατά τη χρήση της βιβλιοθήκης. Θέλουν το προσωπικό να τους
αφιερώνει τον ίδιο χρόνο που αφιερώνει και στους αρτιμελείς χρήστες, τίποτα
περισσότερο.
Το προσωπικό πρέπει να είναι υπομονετικό με οποιαδήποτε περίεργη ή ασυνήθιστη
συμπεριφορά των εν λόγω χρηστών, όσο βέβαια δεν ενοχλούν κανέναν άλλο στη
βιβλιοθήκη ή δεν ταράσσουν την ισορροπία της. Σε περίπτωση που πρέπει να υποδείξουν
σε κάποιον να φύγει λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του (π.χ. επεισόδια
μανιοκατάθλιψης), πρέπει να του εξηγήσουν ότι η συμπεριφορά του εκείνη την ημέρα δεν
ήταν αποδεκτή αλλά ότι είναι ευπρόσδεκτος να έρθει πάλι πίσω όταν νιώσει καλύτερα. Για
τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλό κάθε βιβλιοθήκη να έχει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο όπου
θα περιγράφονται οι κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών έτσι ώστε αν χρειαστεί
παρέμβαση, να δοθεί ο κανονισμός στο χρήστη καθώς θα του εξηγείται παράλληλα
προφορικά και το προσωπικό να είναι κατοχυρωμένο μέσω του γραπτού κανονισμού.
Παράδειγμα καλής πρακτικής βιβλιοθηκών αποτελεί η Vaughn Public Library96 στο Ashland,
η οποία δέχεται τακτικές επισκέψεις ατόμων με ψυχικές διαταραχές από ένα κέντρο
εξυπηρέτησης τέτοιων ατόμων. Μερικοί μάλιστα από τους επισκέπτες αυτούς, όταν είχαν
ολοκληρώσει τη θεραπεία τους, εργάστηκαν εθελοντικά στη βιβλιοθήκη αναλαμβάνοντας
την αρχειοθέτηση σε φακέλους, φωτοτύπηση και άλλες σχετικές δουλειές γραφείου
(Huntington & Swanson, 2002). Επίσης, η Manitowoc Public Library97 διανέμει υλικό σε
άτομα έγκλειστα στα σπίτια τους, μερικά από τα οποία πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.
Βέβαια επειδή στα σπίτια ή στα ιδρύματα που είναι έγκλειστοι οι χρήστες δεν έχουν
πρόσβαση σε υπολογιστές, γι’ αυτό το εκτιμούν ιδιαίτερα όταν έχουν τη δυνατότητα να
προσπελαύνουν το Διαδίκτυο στις επισκέψεις τους κατά ομάδες στη βιβλιοθήκη.
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι βιβλιοθήκες υποδειγματικές ούτε αναλαμβάνουν τόσο ενεργούς
ρόλους. Σε μια έρευνα η οποία μελέτησε βάσεις δεδομένων που περιέχουν νέα‐ειδήσεις
για την ψυχική υγεία, η έλλειψη ανακοινώσεων για προγράμματα βιβλιοθηκών εν
αντιθέσει με άλλα κοινοτικά προγράμματα για την ψυχική υγεία υπήρξε απογοητευτική.
Μόνο μια ή δυο ομάδες ατόμων φάνηκε να χρησιμοποιούν τους χώρους συναντήσεων των
βιβλιοθηκών για να συζητήσουν τέτοια θέματα (π.χ. για Αλτσχάιμερ). Μάλιστα, σε μια
96

Vaughn Library: Ashland Wisconsin [Διαθέσιμο στο http://www.ci.ashland.wi.us/library/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 14/05/08)]
97
Manitowoc Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.manitowoc.lib.wi.us/ (Ημερομηνία πρόσβασης:
09/09/07)]
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πολιτεία οι επαγγελματίες σε θέματα ψυχικής υγείας χρησιμοποιούσαν τις εκκλησίες και τα
ιατρικά κέντρα για να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες αλλά ποτέ τις βιβλιοθήκες (Alter et
al., 2007), παρόλο που οι τελευταίες θα έπρεπε να παίζουν προ‐ενεργητικό ρόλο στη
διάχυση πληροφοριών για τις ψυχικές διαταραχές και στη προσφορά προγραμμάτων για
αυτές.
Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα κατά πόσο κινδυνεύει ο βιβλιοθηκονόμος από τους
χρήστες με ψυχικές διαταραχές διότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι οι βιβλιοθηκονόμοι
αντιμετωπίζουν κινδύνους και είναι πολύ πιθανό να δεχτούν βία ή κάποιο είδος επίθεσης
από τέτοιο χρήστη κατά τις ώρες εργασίας τους. Όπως διαπιστώνεται μέσα από τη
βιβλιογραφία, ο χρήστης με ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζεται ως ένας προβληματικός,
δύσκολος και μερικές φορές επικίνδυνος χρήστης. Μεγαλύτερο κίνδυνο φυσικά διατρέχουν
οι βιβλιοθηκονόμοι που εργάζονται σε δημόσιες βιβλιοθήκες από ότι σε ακαδημαϊκές ή
ειδικές διότι οι πρώτες είναι ανοιχτές σε όλους τους πολίτες. Ωστόσο και οι μεγάλες
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στις αστικές περιοχές μπορεί να είναι ευάλωτες σε τέτοια
επεισόδια, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν από ήπια θυμωμένους χρήστες μέχρι βίαια
ξεσπάσματα από ψυχικά διαταραγμένους χρήστες.
Το ζήτημα του προβληματικού χρήστη βιβλιοθήκης έχει προκαλέσει αυξανόμενο
ενδιαφέρον στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα τα τελευταία 10 χρόνια, όπου ένας αριθμός
μονογραφιών και άρθρων περιοδικών έχει δημοσιευτεί επί του θέματος. Παρόλα αυτά, οι
περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι δεν λαμβάνουν επίσημη εκπαίδευση ώστε να
αντιμετωπίσουν καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται δύσκολοι χρήστες. Οι Pantry (1996)
και Ewing (1994) αφηγούνται παραδείγματα τέτοιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί σε
Βρετανικές δημόσιες βιβλιοθήκες, μεταξύ των οποίων εντοπίζονται και ψυχικά ασθενείς98.
Οι άνθρωποι που είναι ψυχικά ασθενείς συχνά προκαλούν το μεγαλύτερο προβληματισμό
και ανησυχία στο προσωπικό. Αυτοί μπορεί να είναι αβλαβείς, όμως η παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά τους μπορεί να ποικίλλει από ήρεμα μέχρι σοβαρά περιστατικά στα οποία
πρέπει να κληθούν φρουροί ή αστυνομία. Οι Charles A. Salter και Jeffrey L. Salter εξετάζουν
τα προβλήματα που δημιουργούν οι ψυχικά ασθενείς στις βιβλιοθήκες και δίνουν οδηγίες
για την επίλυσή τους (Salter & Salter, 1988). Στη συνέχεια, ο Fay Zipkowitz περιγράφει πώς
οι δημόσιες βιβλιοθήκες μπορούν να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ειδικές
ανάγκες των απο‐ιδρυματοποιημένων χρηστών (Zipkowitz, 1996). O Thomas E. Hecker
επίσης διαβεβαιώνει ότι οι χρήστες με ψυχικές διαταραχες πρέπει να λαμβάνουν την ίδια
μεταχείριση με τα υπόλοιπα άτομα με αναπηρία και να κατοχυρώνονται στο νομοθέτημα
ADA (Hecker, 1996). Οι Nathan Smith & Irene Addams συστήνουν στους βιβλιοθηκονόμους
να ακούν ενεργά το χρήστη και το πώς νιώθει αλλά την ίδια στιγμή να μην επωμίζονται το
προσωπικό του πρόβλημα (Smith & Addams, 1991). Το Communicating Professionally: a
how‐to‐do‐it manual for librarians των Ross, Catherine S. & Patricia Dewdney αναφέρεται
επίσης στους προβληματικούς χρήστες και συζητά για την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά τους,
καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων, όπως χρήστες με αναπηρία.
Το Patron Behavior in Libraries: A Handbook of Positive Aprroaches to Negative Situations
αναφέρεται σε ποικίλες κατηγορίες προβληματικών χρηστών, μεταξύ των οποίων και άτομα
με ψυχικές διαταραχές (McNeil & Johnson, 1995). Το βιβλίο Library Security and Safety
98

Στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στο Liverpool John Moores University
έγινε μια προσπάθεια να καταγράψουν τη βία που σημειώνεται σε βιβλιοθήκες της Βρετανίας και ο τρόπος με
τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι βιβλιοθηκονόμοι. Στην έρευνα αυτή ανάμεσα στις ομάδες των ατόμων που
προκαλούν προβλήματα, εντοπίστηκαν πάλι και οι ψυχικά άρρωστοι (Farrugia, 2001).
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Handbook: prevention, policies and procedures εξετάζει πολλά θέματα ασφάλειας της
βιβλιοθήκης περιλαμβάνοντας και τους ψυχικά ασθενείς χρήστες και προτείνει να υπάρχει
γραπτή πολιτική που να κατευθύνει τη διαχείριση οποιασδήποτε ανεπίτρεπτης ή
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς (Shuman & Sullivan, 1999).
Το Management of Library Security: a SPEC Kit περιέχει τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες για
ποικίλες προβληματικές καταστάσεις π.χ. άτομα που θέλουν να μονοπωλούν το χρόνο του
προσωπικού, χρήστες με ψυχικές διαταραχές, κτλ (Soete & Zimmerman, 1999). Στη
συνέχεια, το It Comes with the Terrirory: Handling Problem Situations in Libraries εστιάζει
κυρίως σε προβληματικές καταστάσεις που σημειώνονται κυρίως στις δημόσιες
βιβλιοθήκες, μεταξύ των οποίων και άτομα με ψυχικές διαταραχές (Turner & Conable,
2004).
Ο David Isaacson αναφέρει πως κατά καιρούς συναντά κανείς πολύ περίεργους ανθρώπους
στις βιβλιοθήκες και ο ίδιος είχε μάλιστα αξιόλογες εμπειρίες με μερικούς παράξενους
χρήστες. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι συχνά ο παράδεισος για τους άστεγους, τους
ψυχικά ασθενείς που δεν βρίσκονται σε ιδρύματα, κ.ά. και αποτελούν ασφαλή και ανοιχτά
μέρη για τους εκκεντρικούς, παράξενους, αλλόκοτους και ιδιόρρυθμους χαρακτήρες99.

On‐line Τεχνολογίες
Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές δυσκολεύονται να συγκεντρώνονται κατά την ανάγνωση
πληροφοριών μιας ιστοσελίδας. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, π.χ. τρέμουν τα χέρια
τους, βλέπουν θολά ή έχουν παρενέργειες από τα φάρμακα που παίρνουν στο πλαίσιο της
θεραπείας τους. Προκειμένου να χρησιμοποιούν τον Ιστό αποτελεσματικά, καλό είναι να
απενεργοποιούν οποιοδήποτε οπτικό ή ακουστικό στοιχείο αποσπά την προσοχή τους ή να
χρησιμοποιούν μεγεθυντές οθόνης. Μερικά άτομα με ξαφνικές προσβολές ασθένειας
(seizure disorders), όπως κάποιος τύπος επιληψίας, ταράσσονται από τρεμοπαιξίματα της
οθόνης ή ακουστικά σήματα που εκπέμπονται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, γι’ αυτό
πρέπει να απενεργοποιούν εικόνες που τρεμοπαίζουν ή συγκεκριμένες συχνότητες ήχου
(Brewer, 2005).

99

Ο Isaacson χαρακτηριστικά θυμάται, όταν στην εφηβεία του επισκεπτόταν το κεντρικό παράρτημα της Gary
Public Library, IN, έναν άντρα που πάντα καθόταν στο ίδιο τραπέζι και έπαιζε σκάκι με έναν ανύπαρκτο,
αόρατο αντίπαλο. Ο άντρας αυτός ήταν πολύ τακτικός επισκέπτης της βιβλιοθήκης και μερικές φορές όταν ο
φανταστικός αντίπαλος του στο σκάκι τον εξαπατούσε, τότε ύψωνε τη φωνή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι
βιβλιοθηκονόμοι αντιμετώπιζαν τον άντρα ευγενικά και πειθαρχημένα. Απλά περνούσαν δίπλα του, του
μιλούσαν ήρεμα και σταθερά, τον ηρεμούσαν και του υπενθύμιζαν ότι δεν πρέπει να ενοχλεί τους άλλους.
Παρόλο που δεν χρησιμοποιούσε τη βιβλιοθήκη με τον συνήθη τρόπο, το προσωπικό του φερόταν με
αξιοπρέπεια και σεβασμό (Isaacson, 2006).
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Άτομα με Χρόνιες Συνθήκες Αναπηρίας

Τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στα άτομα με χρόνιες
συνθήκες αναπηρίας. Παρόλο που μια χρόνια αναπηρία
έχει επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής και
δημιουργεί μια ευρεία ποικιλία πληροφοριακών αναγκών,
η βιβλιογραφία που μελετά την πληροφοριακή
συμπεριφορά τους περιορίζεται ως επί το πλείστον στις
ιατρικές πληροφορίες μόνο & την προσεγγίζει μέσα από
μια ιατρική οπτική.
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Οι μέχρι τώρα έρευνες για τη γνώση και την εκπαίδευση των ατόμων με χρόνιες συνθήκες
αναπηρίας προσέγγιζαν το πρόβλημα καθαρά ιατρικά, συσχετίζοντας τη γνώση για την
αναπηρία με ιατρικά αποτελέσματα. Παρομοίως η περισσότερη βιβλιογραφία για τις
πληροφοριακές ανάγκες των ατόμων αυτών περιορίζεται στις ιατρικές πληροφορίες,
παρόλο που μια χρόνια αναπηρία έχει επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής και
δημιουργεί μια ευρεία ποικιλία πληροφοριακών αναγκών [Social Policy Research Unit
(SPRU) of the University of York, 2000].
Οι πληροφοριακές ανάγκες των ανθρώπων με χρόνιες αναπηρίες μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν στις ιατρικές πληροφοριακές ανάγκες (medical information needs) και
στις ψυχο‐κοινωνικές πληροφοριακές ανάγκες (psycho‐social information needs).
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει πληροφορίες που τους βοηθούν να συνειδητοποιούν την
κατάστασή τους, π.χ. γνώση της ανθρώπινης βιολογίας. Οι λιγότερο ενημερωμένοι
χρειάζονται βασικές πληροφορίες για την αναπηρία τους, ενώ οι περισσότερο
κατατοπισμένοι θέλουν απαντήσεις σε πιο λεπτομερή και συγκεκριμένα ερωτήματα.
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που φέρνουν το άτομο με αναπηρία
αντιμέτωπο με καταστάσεις και συναισθήματα που απορρέουν από την χρόνια αναπηρία
του. Παραδείγματος χάρη πώς να αντιμετωπίζει αρνητικά συναισθήματα, να ζει με
αναπάντητα ερωτήματα και με φυσικά συμπτώματα, πώς να συναναστρέφεται με
συνομήλικους και γονείς, πώς να τα καταφέρνει στο σχολείο και με άλλες κοινωνικές
καταστάσεις, πώς να διατηρεί μια θετική στάση και να σχεδιάζει για το μέλλον, κ.ά. Και οι
δυο κατηγορίες αναγκών είναι το ίδιο σημαντικές.
Οι διαφορετικές πληροφοριακές ανάγκες καλύπτονται από διαφορετικές πληροφοριακές
πηγές (π.χ. επαγγελματίες γιατρούς, γραπτό υλικό, άτομα με την ίδια αναπηρία,
βιβλιοθήκες, κ.ά.). Παραδείγματος χάρη τα βιβλία αποτελούν σημαντική αλλά όχι δημοφιλή
πηγή πληροφοριών. Για άλλους οι εικόνες, τα διαγράμματα και οι στατιστικές πληροφορίες
για την πρόγνωση, τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα της αναπηρίας είναι οι πιο
χρήσιμες πλευρές της γραπτής πληροφορίας για τα άτομα με χρόνιες αναπηρίες. Το
Διαδίκτυο έχει τη δυναμική να αποτελέσει πηγή ιατρικών και ψυχο‐κοινωνικών
πληροφοριών αλλά δεν είναι ακόμη ευρέως προσβάσιμο στα άτομα αυτά. Για να
επικοινωνήσουν με άλλα άτομα που πάσχουν από την ίδια αναπηρία, χρησιμοποιούν το
τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Διαδίκτυο. Οι νέοι που επίσης βιώνουν τις
ίδιες αναπηρίες (ομοιοπαθούντες) αποτελούν μια μοναδική πηγή ιατρικής και ψυχο‐
κοινωνικής πληροφορίας για τα εν λόγω άτομα100.

100

Τα παραπάνω αποτελέσματα προήλθαν από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που διενεργήθηκε για 28 μήνες στα
τέλη του 1997 και στο οποίο συμμετείχαν 63 νέοι άνθρωποι ηλικίας 10‐12 και 14‐16.
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Ηλικιωμένα Άτομα
Η γήρανση συνοδεύεται με την απόκτηση προοδευτικά πολλαπλών καταπτώσεων σε
δεξιότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την όραση, την ακοή, την κίνηση, τη γνωστική
αντίληψη, κ.ο.κ. Ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική συνολική
απώλεια ικανοτήτων και ανάγκη υποστήριξης. Γι’ αυτό είναι διαπιστωμένο πως οι
άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών και καταναλωτών
προϊόντων προσαρμοσμένης και βοηθητικής τεχνολογίας. Ωστόσο στην εργασία αυτή δεν
θα γίνει αναφορά στα άτομα που αδυνατούν να πάνε ή να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη
λόγω περιορισμών που απορρέουν από τα γηρατειά. Άλλωστε τα ηλικιωμένα άτομα δεν
αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως ΑμεΑ και συχνά προσβάλλονται από τον
χαρακτηρισμό αυτό (Kendall, 1996).
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Το παρόν κεφάλαιο καταγράφει για πρώτη φορά
συγκεντρωμένες τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών για
ΑμεΑ σε 37 χώρες. Επιπλέον, παρουσιάζει τις
ηγετικές στο χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης
για ΑμεΑ βιβλιοθήκες και τα σημαντικότερα
διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Η διερεύνηση
της διεθνούς πραγματικότητας επικεντρώθηκε
στα τελευταία 18 χρόνια, μετά τη θέσπιση του
καταλυτικού νομοθετήματος Americans with
Disabilities Act, το οποίο υπήρξε η απαρχή των
σχετικών εξελίξεων στο χώρο των βιβλιοθηκών.
Αναλυτικότερα,
καταγράφει
πότε
πρωτοαναπτύχθηκαν και καθιερώθηκαν οι
υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ σε κάθε χώρα
και περιγράφει τις υπηρεσίες αυτές και το
επίπεδό τους (νομοθεσία που κατοχυρώνει την
πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία,
υπηρεσίες,
προγράμματα,
πόροι
χρηματοδότησης, παραγωγή υλικού εναλλακτικής
μορφής, ελλείψεις, κ.ά.).
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Τ

ο παρόν κεφάλαιο μελετά τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών σε διεθνές επίπεδο
προκειμένου να παρέχει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτές
παγκοσμίως. Αναλυτικότερα, καταγράφει πότε πρωτοαναπτύχθηκαν και
καθιερώθηκαν οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ σε κάθε χώρα και περιγράφει τις
υπηρεσίες αυτές και το επίπεδό τους (νομοθεσία που κατοχυρώνει την πρόσβαση
των ΑμεΑ στην πληροφορία, υπηρεσίες, προγράμματα, πόροι χρηματοδότησης,
παραγωγή υλικού εναλλακτικής μορφής, ελλείψεις, κ.ά.).
Σίγουρα η αντιμετώπιση των ΑμεΑ, τα όρια και η φύση της πρόβλεψης υπηρεσιών
ποικίλλει από χώρα σε χώρα και καθορίζεται από τις πολιτιστικές, κοινωνικές και
οικονομικές δομές κάθε μιας. Είναι λογικό πως η προσέγγιση της κάθε χώρας για τα
ΑμεΑ, το αστικό της δίκαιο, οι συνταγματικές τροποποιήσεις της και οι νόμοι που
θεμελιώνουν την πρόσβαση των ΑμεΑ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
των υπηρεσιών πληροφόρησης για αυτά. Δηλαδή άλλο επίπεδο υπηρεσιών
βιβλιοθηκών για ΑμεΑ παρουσιάζει η Σουηδία, μια χώρα με ιστορικά υψηλό
επίπεδο κοινωνικής πολιτικής και άλλο η χώρα μας, όπου η κοινωνική ενσωμάτωση
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Επίσης, το επίπεδο των βιβλιοθηκών και
υπηρεσιών πληροφόρησης μιας χώρας για τα ΑμεΑ σχετίζεται γενικότερα με το
σύστημα βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης ως κοινωνικό θεσμό και
μηχανισμό (πότε δηλαδή άρχισε να αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη χώρα, πότε
ωρίμασε, αν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και ώριμο σύστημα, κ.ο.κ.)
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
1
Στην Αιθιοπία τα ποσοστά υλικού braille είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα οι τυφλοί
να μην έχουν ποτέ την ευκαιρία να διαβάσουν υλικό braille παραγόμενο στη χώρα
τους και συνεπώς, στην τοπική τους γλώσσα. Αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την
έκθεσή τους στη γενική πληροφορία και στις τρέχουσες εξελίξεις. Δυστυχώς όμως, η
κατάσταση αυτή είναι παρόμοια στα περισσότερα μέρη της Αφρικής (Belay, 2003).

ΑΛΑΣΚΑ
1
Η Κρατική Βιβλιοθήκη της Αλάσκα προχώρησε στην έκδοση και αναθεώρηση του
Technology Act Alaska State Plan 1998‐2002 με στόχο να αυξήσει την ηλεκτρονική
πρόσβαση στην πληροφορία και να πετύχει την καλύτερη διανομή υπηρεσιών των
βιβλιοθηκών στους μειονεκτούντες πληθυσμούς (Alaska State Library, 1997).
2
Η Αλάσκα είναι ένα κράτος όπου οι βιβλιοθήκες διαθέτουν φτωχές συλλογές και
υλικό, γι’ αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του διαδανεισμού
προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των χρηστών στο υλικό που
χρειάζονται. Τα προγράμματα προσέγγισης απομακρυσμένων χρηστών, η πρόσβαση
σε υλικό εναλλακτικής μορφής και οι συνεργατικές προσπάθειες με εξωτερικούς
φορείς είναι κάποιες από τις πιθανές λύσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη οι
βιβλιοθήκες της Αλάσκα. Τέλος, το προσωπικό των βιβλιοθηκών χρήζει ενημέρωσης
και εκπαίδευσης όσον αφορά στις ΥΤ προκειμένου τα ΑμεΑ να προσπελαύνουν
καταλόγους βιβλιοθηκών, έντυπο υλικό και ηλεκτρονικά δεδομένα.

152

Διεθνής Πραγματικότητα
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
1
Οι υπηρεσίες πληροφόρησης για άτομα με αναπηρία όρασης αποτελούν ένα
πρόσφατο φαινόμενο στις περισσότερες βιβλιοθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών
της Ασίας. Σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες χώρες, οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται
ακόμη σε νηπιακή ηλικία ή είναι πολύ ανόμοια αναπτυγμένες μεταξύ τους. Αυτό
οφείλεται στην έλλειψη νομοθετικής πολιτικής που να εγγυάται την ισότιμη
πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία.
2
Το 2003 ξεκίνησε το ερευνητικό πρόγραμμα “DAISY for ALL (DFA)” με στόχο να
προωθήσει την τεχνολογία DAISY στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας. Μέχρι
τώρα η τεχνολογία αυτή έχει επιτυχώς διαδοθεί στην Ινδία, τη Ταϋλάνδη, τη Σρι
Λάνκα, τη Μαλαισία, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, το Βιετνάμ και την Ινδονησία και
θα επεκταθεί στις Φιλιππίνες και στο Πακιστάν σύντομα. Με το πέρας αυτού του
εγχειρήματος, εκφράζεται η ελπίδα πως αρκετοί μαθητές με αναπηρία όρασης σε
πολλές Ασιατικές χώρες θα μπορούν στο εγγύς μέλλον να έχουν προσβάσιμα
σχολικά βιβλία (Tanaka, 1999).
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
1
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σε 85 βιβλιοθήκες της Αργεντινής (εκ των οποίων
συμμετείχαν οι 20) διαπιστώθηκε πως η πρόσβαση των ΑμεΑ στο Διαδίκτυο είναι
αδύνατη καθώς ένας μεγάλος αριθμός επαρχιακών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ δεν
διαθέτει ούτε τηλεφωνική γραμμή ούτε φαξ, πόσο μάλλον σύνδεση στο Διαδίκτυο
(Todaro, 2005).
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
1
Από το 1934 λειτουργεί η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Βασιλικού
Βικτωριανού Ινστιτούτου για Τυφλούς, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε εντυπο‐
ανάπηρους στις περιοχές της Βικτώρια, της Τασμανίας, της Νότιας Αυστραλίας και
του Κουίνσλαντ.
2
Τα ζητήματα ισότητας και πρόσβασης των ΑμεΑ στην πληροφορία έχουν
απασχολήσει εδώ και χρόνια τις βιβλιοθήκες της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, ο
φορέας εκπροσώπησης των βιβλιοθηκονόμων στην Αυστραλία πήρε θέση και
διετύπωσε την πολιτική της για τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ το 1979, την
οποία τροποποίησε στη συνέχεια το 1996. Την τελευταία μάλιστα δεκαετία έχει γίνει
μεγάλη προσπάθεια ενσωμάτωσης των ειδικών υπηρεσιών (π.χ. υλικού
εναλλακτικής μορφής) στις κύριες υπηρεσίες των δημοσίων βιβλιοθηκών. Μάλιστα
στη Βικτώρια έχουν υλοποιηθεί αρκετά επιτυχή συνεργατικά ερευνητικά
προγράμματα μεταξύ βιβλιοθηκών για ΑμεΑ, π.χ. το Partners Program, που αφορά
τις ΥΤ των δημοσίων βιβλιοθηκών της περιοχής (Gale et al., 1999).
3
Ωστόσο, οι βιβλιοθήκες στην Αυστραλία συχνά προβαίνουν σε έμμεσες διακρίσεις
εις βάρος των ΑμεΑ, π.χ. όταν δεν έχουν μεγεθυντικό εξοπλισμό ή δεν είναι όλα τα
βιβλία διαθέσιμα σε μεγαλογράμματη γραφή. Με εξαίρεση τη βιβλιοθήκη της
Καμπέρα, οι δημόσιες βιβλιοθήκες της Αυστραλίας δεν διαθέτουν συλλογές braille,
παρόλο που πολλοί τυφλοί προτιμούν το braille ως διάταξη.
4
Τα άτομα με αναπηρία όρασης στην Αυστραλία χρησιμοποιούν τις δημόσιες αλλά
και τις ειδικές βιβλιοθήκες για εντυπο‐ανάπηρους. Ωστόσο, επειδή οι δεύτερες είναι
ανομοιόμορφα διασκορπισμένες στη χώρα, η πρόσβαση ενός τυφλού σε αυτές
εξαρτάται από το πόσο κοντά σε αυτές μένει ή όχι.
ΑΥΣΤΡΙΑ
1
Στην Αυστρία υπάρχουν ειδικά σχολεία για τυφλά παιδιά εδώ και 100 χρόνια στο
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Graz και τη Βιέννη.
Το 1993 ο πρώτος σταθμός εργασίας για τυφλούς χρήστες εγκαταστάθηκε στην Karl‐
Franzens Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Graz και τον χειριζόταν ένας τυφλός
βιβλιοθηκονόμος. Από το 1996 και μετά, χάρη στο πρόγραμμα TESTLAB,
εγκαταστάθηκαν επιπρόσθετοι σταθμοί εργασίας για τυφλούς χρήστες σε άλλες 6
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της Αυστρίας (Sperl, 1999).
Στην Αυστρία το σύστημα Austrian Literature Online (ALO) επιδιώκει την
ψηφιοποίηση των 1000 πιο σημαντικών βιβλίων της Αυστριακής λογοτεχνίας της
περιόδου 1800‐1930. Η ALO είναι μια εικονική βιβλιοθήκη με σκοπό την
παρουσίαση και διατήρηση των παραπάνω τεκμηρίων, σχεδιασμένων σύμφωνα με
τις ανάγκες των εντυπο‐αναπήρων. Αναμένεται πως το σύστημα αυτό θα
χρησιμοποιείται για να ψηφιοποιεί περίπου 500.000 σελίδες το χρόνο, γεγονός που
θα επωφελήσει πολύ τους εντυπο‐ανάπηρους (Kottstorfer & Miesenberger, 2002).

ΒΙΕΤΝΑΜ
1
Στο Βιετνάμ η πρόσβαση των τυφλών στην έντυπη πληροφορία είναι περιορισμένη.
Το ίδιο και οι προσπάθειες παραγωγής υλικού μεγαλογράμματης μορφής, απτικού
υλικού και πρόσβασης σε ΥΤ.
2
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες διαθέτουν χαμηλούς προϋπολογισμούς, φτωχές
εγκαταστάσεις και λιγοστούς πόρους, εμποδίζοντας τις έτσι να παρέχουν επαρκείς
υπηρεσίες πληροφόρησης στην κοινότητά τους.
3
Οι διευθυντές και το προσωπικό των βιβλιοθηκών δεν έχουν επαρκή ενημέρωση των
αναγκών των ατόμων με αναπηρία όρασης ούτε και πρόσβαση σε ΥΤ.
4
Αισίως από το 2004 οι δημόσιες βιβλιοθήκες του Βιετνάμ έχουν σημειώσει
σημαντική πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν, όσον αφορά στην επέκταση των
υπηρεσιών τους σε ΑμεΑ (Bac, 2005).
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
1
Η Βουλγαρία διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο δίκτυο βιβλιοθηκών. Παρόλο που τα
τελευταία 15 χρόνια σταμάτησε η λειτουργία του 1/3 εξ αυτών, σήμερα λειτουργούν
6800 βιβλιοθήκες, εκ των οποίων οι 3300 είναι δημόσιες, οι 2599 σχολικές και οι 46
πανεπιστημιακές.
2
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικών, τα ΑμεΑ στη
Βουλγαρία αγγίζουν τα 265.353 ενώ ο αριθμός των ειδικών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ
είναι πολύ μικρός.
3
Ορισμένες βιβλιοθήκες στη Βουλγαρία (δημόσιες και πανεπιστημιακές) έχουν ήδη
κάποια πείρα στην παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΑ και έχουν εφαρμόσει προγράμματα
με πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, π.χ. εξοπλισμός
ειδικών αναγνωστηρίων, ειδικού τύπου εκδόσεις για ΑμεΑ, αναβάθμιση υπηρεσιών,
κτλ.
4
Το Πρόγραμμα “Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πληροφορία για Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες στις Βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας” είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης της χώρας με την οικονομική
ενίσχυση του Βρετανικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας. Υλοποιήθηκε κατά την
περίοδο 03/05‐03/06 και στόχος του ήταν η δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου
υπηρεσιών πληροφόρησης για ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση και τις
παρούσες συνθήκες των βιβλιοθηκών της χώρας.
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Η περιφερειακή βιβλιοθήκη της Βάρνας101 μέσω της συνεργασίας της με το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης και το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Βάρνας
διοργανώνει φιλολογικές βραδιές, φόρουμ με ποιητές και συγγραφείς, κ.ά. τα οποία
απευθύνονται σε άτομα με ποικίλους τύπους αναπηρίας (PULMAN, 2004).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1
Η “Deutsche Zentralbucherei fur Blinde (DZB)” είναι η παλαιότερη βιβλιοθήκη για
τυφλούς της Γερμανίας. Τα τυφλά άτομα στη Γερμανία δεν χρησιμοποιούν ακόμη
ευρέως την ψηφιακή τεχνολογία και τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου.
Αντίθετα, λόγω του εναπομείναντος αναλογικού κόσμου, οι περισσότεροι εξ αυτών
χρησιμοποιούν ακόμη τις κασέτες και τα παραδοσιακά μέσα ηχογράφησης. Βέβαια
με την πάροδο των χρόνων, εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο με τους
υπολογιστές, τα συστήματα ανάγνωσης κειμένου, τους αναγνώστες οθόνης, κ.ο.κ.
καθιστώντας έτσι πρόσφορο το έδαφος για την υιοθέτηση και επικράτηση του DAISY
στη Γερμανία (Kahlisch, 2002).
ΓΛΑΣΚΩΒΗ
1
Η Γλασκώβη διαθέτει 36 βιβλιοθήκες και κέντρα μάθησης, εκ των οποίων η
πλειονότητα είναι προσβάσιμη σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και παρέχει
ποικιλία τίτλων εναλλακτικής μορφής (Beaton, 2005).
ΔΑΝΙΑ
1
Οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για τα άτομα με αναπηρία όρασης στη Δανία ανατρέχουν
στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1924 ιδρύθηκε η Εθνική Δανική Βιβλιοθήκη για Τυφλούς
(The Danish National Library for the Blind‐DBB), μια δημόσια χρηματοδοτούμενη
βιβλιοθήκη, η οποία το 1956 παρήγαγε το πρώτο ομιλούν της βιβλίο. Στη συνέχεια,
το 1960, καθιερώθηκαν οι “outreach” υπηρεσίες, (π.χ. “Το Βιβλίο Έρχεται” ή “Η
Βιβλιοθήκη Έρχεται”) (Nielsen, 2002).
2
Το 1976 οι δημόσιες βιβλιοθήκες της Δανίας αγόρασαν το πρώτο τους ομιλούν
βιβλίο και κατά τη δεκαετία του ’80 απέκτησαν μεγάλες συλλογές τέτοιου υλικού.
Αισίως, η τελευταία αναθεώρηση του “Danish Public Libraries Act” το 1993 απέδωσε
στα ομιλούντα βιβλία το ίδιο κύρος και ιδιότητα με τα υπόλοιπα βιβλία. Σύμφωνα
με το νομοθέτημα αυτό οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι υποχρεωμένες να
εξυπηρετούν όλα τα ΑμεΑ ή τους άρρωστους πολίτες, γι’ αυτό και έχουν μακρά
παράδοση στην εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων και των μειονεκτούντων. Ως προς
την τεχνολογία όμως, δεν υπάρχει νομοθεσία που να προβλέπει και να εγγυάται την
πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτή.
3
Το 2000 εγκαινιάστηκε το Webcenter, με σκοπό να βοηθά τους σχεδιαστές Ιστού να
αναπτύσσουν προσβάσιμες ιστοθέσεις για όλους (Golub, 2002). Το φθινόπωρο της
ίδιας χρονιάς διεξήχθη έρευνα για τον έλεγχο προσβασιμότητας των πυλών επτά
βιβλιοθηκών της Δανίας. Παρόλο που οι ιστοσελίδες ήταν σχετικά καινούργιες και
αρκετά δημοφιλείς, καμία δεν ανταποκρίθηκε στα αποδεκτά επίπεδα
προσβασιμότητας.
4
Η Δανία διαθέτει την Ε17102, μια εθνική ιστοσελίδα μοναδική στο είδος της για
άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εικονική
βιβλιοθήκη σχεδιασμένη κατόπιν συνεργασίας μεταξύ της DBB και των δημοσίων
βιβλιοθηκών, με σκοπό να είναι πλήρως προσβάσιμη για όλους τους εντυπο‐
ανάπηρους χρήστες.
101
102

Public Library Varna [Διαθέσιμο στο http://www.libvar.bg/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 11/07/07)]
Ε17 [Διαθέσιμο στο http://www.e17.dk (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/06/06)]
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Γενικότερα διαπιστώνει κανείς πως στη Δανία υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για
τα ΑμεΑ και το δικαίωμά τους στην πληροφόρηση. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια η
βιβλιοθηκονομική κοινότητα της χώρας έχει δείξει αυξανόμενη κατανόηση για τις
αναγνωστικές και γραπτές δυσκολίες των ΑμεΑ. Πέρα όμως από τη μακρά παράδοση
υπηρεσιών για ΑμεΑ, μέχρι το 1990 δεν είχε προβλεφθεί καμία ειδική υπηρεσία για
τα άτομα με αναπηρία ακοής. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Δανοί
χρήστες με αναπηρία ακοής δεν χρησιμοποιούν τις τοπικές βιβλιοθήκες ή όταν το
κάνουν, δεν ζητούν βοήθεια από το προσωπικό. Από τότε όμως αυτή η
παραμελημένη ομάδα χρηστών ξεκίνησε να απασχολεί αισίως τις βιβλιοθήκες της
Δανίας.

ΕΛΒΕΤΙΑ
1
Ο ABA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί
η βιβλιοθήκη BBR. Η BBR στην ουσία είναι μια δανειστική βιβλιοθήκη, όπου η
πολιτική δανεισμού της βασίζεται στην ιδέα της “λίστας ευχών”. Δηλαδή, κάθε
χρήστης συμπληρώνει μια λίστα τίτλων που θα ήθελε και την υποβάλλει
ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς στη βιβλιοθήκη. Όταν τα βιβλία είναι διαθέσιμα,
αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο χρήστη (Taha & Pertucci, 2002). Επιπλέον, είναι
υπεύθυνη για την παραγωγή, διατήρηση και διανομή braille και ομιλούντων
βιβλίων.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1
Οι βιβλιοθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν κινητοποιηθεί όσον αφορά την
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ χάρη:
 Στο νόμο κατά των διακρίσεων για τους αναπήρους (το DDA το 1995), ο
οποίος εγγυάται την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών.
 Στην κυβερνητική πολιτιστική πολιτική, η οποία από το 2000 απαιτεί από τις
βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία να γίνουν “πράκτορες κοινωνικής
αλλαγής” και να επωμισθούν ένα ενεργό ρόλο στη μάχη εναντίον του
κοινωνικού αποκλεισμού.
2
Στο παρελθόν στη Βρετανία οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί έπρεπε να μεριμνούν για
τα άτομα με αναπηρία όρασης μέχρι που το 1964 συντάχθηκε το “Public Libraries
and Museum Act”. Αργότερα ωστόσο η νομοθεσία αυτή στη Σκωτία και στη Βόρεια
Ιρλανδία ολιγώρησε ξανά για τις ανάγκες αυτής της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας.
Μόνο με την εισαγωγή των “Προτύπων Δημοσίων Βιβλιοθηκών για την Αγγλία και
την Ουαλλία”, η κυβέρνηση έκανε κάποια δειλά βήματα προκειμένου να απαιτήσει
συμμετοχικές υπηρεσίες βιβλιοθηκών.
3
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για τα 1.700.000 άτομα με
αναπηρία όρασης αποτελούν ένα κράμα δημοσίων και ειδικών υπηρεσιών του
εθελοντικού τομέα (κυρίως φιλανθρωπικών οργανώσεων).
4
Αναλυτικότερα, οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην
πληροφόρηση των τυφλών με πρωταρχικούς φορείς τη βιβλιοθήκη του Εθνικού,
Βασιλικού Ινστιτούτου για Τυφλούς (RNIB) και την Εθνική Βιβλιοθήκη για Τυφλούς
(NLB). Και οι δυο έχουν τις ρίζες τους στον 19ο αιώνα και ιδρύθηκαν από τυφλούς
ανθρώπους. Πέρα από αυτούς τους δυο, υπάρχουν βέβαια και άλλοι φορείς
υπεύθυνοι για την παραγωγή και χρήση υλικού εναλλακτικής μορφής, εκ των
οποίων όμως κανείς δεν λαμβάνει τακτική χρηματοδότηση από την κυβέρνηση
(πλην μιας μικρής χορήγησης που δίνεται στο RNIB). Οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν
αξιοσημείωτες συλλογές βιβλίων σε braille, Moon, ήχο και μεγαλογράμματη γραφή
και αναπτύσσουν στενές σχέσεις με τους χρήστες τους. Το αποτέλεσμα είναι να τους
παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, γι΄ αυτό και οι χρήστες τους συχνά τις
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ΗΠΑ
1
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θεωρούν περισσότερο ως λέσχες βιβλίων παρά ως βιβλιοθήκες. Με αυτόν τον τρόπο
λειτουργίας και θέτοντας τους δικούς τους κανονισμούς, κόστος και κυρώσεις, οι
ειδικές βιβλιοθήκες του εθελοντικού τομέα δεν συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στις
δημόσιες βιβλιοθήκες, με αποτέλεσμα να μην τις προλαβαίνουν και να μη
συγχρονίζονται μεταξύ τους.
Από την άλλη, οι δημόσιες βιβλιοθήκες, με 150 χρόνια ιστορίας και έχοντας υπάρξει
ιδιαίτερα δημοφιλείς στους ηλικιωμένους ανθρώπους με απώλεια όρασης, δεν
έχουν αντιμετωπίσει τους τυφλούς και αμβλύωπες με χαμηλή όραση ως μια
συγκεκριμένη, αυθύπαρκτη ομάδα χρηστών ούτε έχουν αναγνωρίσει τις ανάγκες
τους. Μέχρι πρόσφατα τους εξυπηρετούσαν μέσα από γενικές υπηρεσίες που
παρείχαν στους ηλικιωμένους και στα ΑμεΑ ως σύνολο (π.χ. πρόβλεψη ακουστικών
βιβλίων).
Το αξιοπερίεργο είναι πως η Βρετανική βιβλιοθήκη, ως εθνικό σημείο υπηρεσιών
πληροφόρησης, δεν έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πρόβλεψη υπηρεσιών για
άτομα με αναπηρία όρασης και δεν συλλέγει ούτε καταγράφει συστηματικά την
παραγωγή και δημοσίευση προσβάσιμου υλικού για αυτή την ομάδα χρηστών
(Craddock, 1997).
Η έλλειψη αυτή συντονισμού των δημοσίων και ειδικών φορέων έχει ως
αποτέλεσμα τη διχοτόμηση μεταξύ της εθνικής και ειδικής πρόβλεψης υπηρεσιών
πληροφόρησης. Το αποτέλεσμα είναι τα ΑμεΑ να εξαρτώνται από ένα μείγμα
υπηρεσιών δημοσίων βιβλιοθηκών και φορέων του εθελοντικού τομέα. Γι΄ αυτό η
κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να παροτρύνει τη συνεργασία μεταξύ του
δημοσίου και εθελοντικού τομέα και όλων των τύπων βιβλιοθηκών.
Ως προς την πολιτική που υιοθετούν οι βιβλιοθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσα
από πρόσφατη έρευνα του LISU (Library & Information Statistics Unit) του
Πανεπιστημίου του Loughborough διαπιστώνεται πως ακόμη και σήμερα η
πρόβλεψη υπηρεσιών για ΑμεΑ χωλαίνει (Brazier, 2005). Συγκεκριμένα, μόνο το 5%
των βιβλιοθηκών διαθέτει ξεκάθαρη πολιτική για υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία
όρασης. Επιπλέον, οι συνήθεις υπηρεσίες που παρέχουν είναι ο δανεισμός
ακουστικών και μεγαλογράμματης γραφής βιβλίων και λιγότερες από το 30%
διαθέτουν ξεχωριστό προϋπολογισμό που να προορίζεται για τα ΑμεΑ.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μηδαμινότητα αναφορών στην τοπική βιβλιογραφία
για τις πληροφοριακές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία όρασης. Αυτό εν μέρει
εξηγείται διότι τα άτομα αυτά τα εξυπηρετούν κυρίως φορείς, που δεν έχουν
πιθανότατα τους οικονομικούς πόρους να διεξάγουν έρευνες και να δημοσιεύσουν
τα αποτελέσματά τους.
Τα βιβλία σε προσβάσιμη μορφή προέρχονται από μια ποικιλία πηγών και κυρίως
από εθελοντικούς φορείς. Ωστόσο τα ποσοστά παραγωγής είναι απογοητευτικά. Το
1999 σχεδόν 110.000 τίτλοι εκδόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο εκ των οποίων μόνο
οι 2.000 ήταν σε μεγαλογράμματη γραφή και οι 2.500 σε ήχο. Επίσης, πολλές
βιβλιοθήκες δεν προτίθενται να πληρώσουν ετήσιες (έστω και συμβολικές)
συνδρομές π.χ. στη Εθνική Βιβλιοθήκη για Τυφλούς, για να έχουν πρόσβαση στις
συλλογές της σε braille και έτσι τα ΑμεΑ στερούνται και αυτής της εναλλακτικής
λύσης.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα εθνικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών σε ΑμεΑ, που αποτελείται
από την NLS της βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου, 4 κέντρα κατανεμημένα σε διάφορες
πολιτείες, 56 τοπικές βιβλιοθήκες και 101 βιβλιοθήκες σε διάφορες υποπεριοχές.
Στις ΗΠΑ όλα τα άτομα με αναπηρία όρασης έχουν τη δυνατότητα να προσπελάσουν
άμεσα ένα Κέντρο Ομιλούντος Βιβλίου (Talking Book Center). Τα κέντρα αυτά, με τη
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χρηματοδότηση και χορηγία της NLS της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, παρέχουν
βιβλία σε κασέτα ή CD στους πιστοποιημένους τυφλούς και ακόμη πολλές φορές
τους δανείζουν τον εξοπλισμό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (Long, 2005).
Οι βιβλιοθήκες στις ΗΠΑ έχουν μακρά παράδοση στην προσέγγιση χρηστών ηλικίας
άνω των 55 και οι περισσότερες εξ αυτών διαθέτουν αξιοσημείωτες συλλογές
βιβλίων μεγαλογράμματης γραφής, είτε σε off‐site κέντρα είτε εντός του χώρου
τους.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάποια πανεπιστήμια των ΗΠΑ παρέχουν
ειδικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσία μετάδοσης ψηφιακών ακουστικών εφημερίδων,
ραδιόφωνο για τον εντυπο‐ανάπηρο (radio for the print‐handicapped‐RPH),
υπηρεσίες ακουστικής ενημέρωσης (audio information services‐AIS), ραδιοφωνικές
υπηρεσίες
ενημέρωσης
(Radio
Information
Service‐RIS),
υπηρεσίες
προσωποποιημένης ανάγνωσης (personal reader service‐PRS), υπηρεσία
ενημέρωσης με ραδιοκλήση (call‐radio information service‐Call‐RIS), υπηρεσία
αναμετάδοσης μέσω Διαδικτύου (Web Streaming Service‐WSS), κτλ εν αντιθέσει με
τα πανεπιστήμια πολλών άλλων χωρών, που παρουσιάζουν τρομερές ελλείψεις.
Με τη θέσπιση του νομοθετήματος ADA οι βιβλιοθήκες των πολιτειών των ΗΠΑ
ξεκίνησαν να ανταποκρίνονται πιο δραστήρια στις ανάγκες των ΑμεΑ103.

3

4

5

ΙΑΠΩΝΙΑ
1
Η Ιαπωνική Ένωση για την Αποκατάσταση των ΑμεΑ (JSRPD) στις αρχές του 2000
εγκατέστησε επιτυχώς, στο πλαίσιο κυβερνητικά χρηματοδοτούμενου ερευνητικού
προγράμματος, το σύστημα παραγωγής DAISY σε 90 περίπου βιβλιοθήκες για
τυφλούς σε όλη την Ιαπωνία, μαζί με τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό. Από
τότε οι βιβλιοθήκες για τυφλούς μαζί με τις δημόσιες και κάποιες εθελοντικές
ομάδες παράγουν βιβλία DAISY. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές αναχαιτίζονται από
το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Nomura, 2006).
2
Στην Ιαπωνία υπολογίζεται πως υπάρχουν 500 τοπικά κέντρα που παράγουν βιβλία
DAISY και 10.000 βιβλία τα οποία έχουν μετατραπεί από αναλογικά σε DAISY.
ΙΝΔΙΑ
1
Στην Ινδία πάνω από 90.000.000 άνθρωποι κατά προσέγγιση φέρουν κάποιο τύπο
αναπηρίας. Τα 12.000.000 εξ αυτών είναι τυφλά και τα 28.500.000 έχουν μερική
όραση. Επιπλέον, 12.000.000 άτομα παρουσιάζουν αναπηρία ακοής ή λόγου,
6.000.000 έχουν ορθοπεδικό πρόβλημα, 24.000.000 έχουν νοητική υστέρηση, 7.5
εκατομμύρια έχουν ψυχικές διαταραχές και 1.100.000 πάσχουν από λέπρα.
2
Τα ΑμεΑ στην Ινδία βιώνουν άμεση και έμμεση διάκριση εδώ και αιώνες. Μόλις
πρόσφατα η κυβέρνηση καθιέρωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες The Persons with
Disabilities ACT 1995. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες που να
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
υπηρεσιών πληροφόρησης (Kishore, 1999).
3
Τα ινστιτούτα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεριμνούν ανεπαρκώς για τα
εκπαιδευτικά δικαιώματα των ΑμεΑ νεαρής ηλικίας. Σύμφωνα με ερωτηματολόγια
που εστάλησαν σε 322 πανεπιστήμια (εκ των οποίων απάντησαν τα 119), μόνο τα 18
103

Παραδείγματος χάρη, η βιβλιοθήκη της Πολιτείας της Φλόριντα έχει συντάξει μια λίστα ελέγχου αυτο‐
αξιολόγησης με τίτλο Surveying Public Libraries for the ADA, ένα έγγραφο που “έχει διανεμηθεί σε κάθε
δημόσια και ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη εντός και εκτός της Φλόριντα” (Gunde, 1991). Επίσης, η βιβλιοθήκη της
Πολιτείας του Ιλλινόις έχει συντάξει μια φόρμα αυτο‐αξιολόγησης ως προς το ADA, την οποία πρέπει να
συμπληρώνουν οι βιβλιοθήκες του Ιλλινόις για να μπορούν να λάβουν την κρατική επιχορήγηση. Τέλος, η
βιβλιοθήκη της Πολιτείας του Μισσούρι χρηματοδότησε το 1992 μια σειρά οκτώ εργαστηρίων για δημόσιες
βιβλιοθήκες και το 1993 έξι ακόμη εργαστηρίων σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με το νομοθέτημα ADA.
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παρείχαν κατάλληλα θρανία και καρέκλες, τα 11 παρείχαν αναπηρικά αμαξίδια, τα
16 ειδικό λογισμικό για Η/Υ και μόνο 10 πρόσβαση σε βιβλία braille (Neelakantan,
2004).
Στο κράτος της δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία υπάρχουν βιβλιοθήκες που λειτουργούν
στο πλαίσιο των σχολείων για τα ΑμεΑ καθώς επίσης και δημόσιες βιβλιοθήκες που
παρέχουν ειδικές υπηρεσίες για αυτούς τους χρήστες. Το πρώτο σχολείο για άτομα
με αναπηρία όρασης που ιδρύθηκε στη δυτική Βεγγάλη ήταν το Calcutta Blind
School το 1894, το οποίο διαθέτει μια σχολική βιβλιοθήκη που παρέχει μια γκάμα
υπηρεσιών στους μαθητές της. Έκτοτε έχουν δημιουργηθεί ποικίλες βιβλιοθήκες, οι
οποίες προσπαθούν να εξυπηρετούν σε κάποιο βαθμό τα ΑμεΑ (Bandyopadhyay,
2007): α) Σχολικές βιβλιοθήκες που λειτουργούν σε σχολεία που απευθύνονται
αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία όρασης (π.χ. Lighthouse for the Blind, Calcutta
and Naihati Apex Blind School, ktl) β) Σχολικές βιβλιοθήκες που υπάγονται σε
σχολεία για άτομα με κινητική αναπηρία αλλά περιλαμβάνουν και άτομα με
αναπηρία όρασης (π.χ. Ananda Bhavan Deaf and Blind School, Howrah and Baidyapur
Bikash Bharati Pratibandhi Kalyan Kendra) γ) Μερικές δημόσιες βιβλιοθήκες (π.χ.
State Central Library, Calcutta) δ) Κάποιες κολεγιακές και πανεπιστημιακές
βιβλιοθήκες (π.χ. Jadavprur University, Jadavpur and Rabindra Bharati University.
Calcutta) ε) Βιβλιοθήκες που ανήκουν σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς (π.χ.
Welfare Society for the Blind, Calcutta and Jibananda Sevashram, Midnapur).

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
1
Στην Ιρλανδία η πρόσβαση και οι ισότιμες υπηρεσίες για ΑμεΑ υπήρξαν πάντοτε
σημαντικές για τις δημόσιες βιβλιοθήκες.
2
Η βιβλιοθήκη του Εθνικού Συμβουλίου για Τυφλούς (NCBI) παρέχει προσβάσιμο
υλικό μόνο στα άτομα που είναι εγγεγραμμένα ως άτομα με αναπηρία όρασης,
στέλνοντας τo κυρίως δωρεάν ταχυδρομικώς στους χρήστες της.
3
Στη βόρεια Ιρλανδία πλέον κάθε βιβλιοθήκη διαθέτει το βασικό εξοπλισμό υλικού
και λογισμικού για ΑμεΑ ενώ οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες έχουν και επιπλέον
υποστηρικτικές συσκευές, όπως πληκτρολόγια και εκτυπωτές braille (Russell, 2004).
ΚΑΝΑΔΑΣ
1
Στον Καναδά υπάρχουν περίπου 1.448 δημόσιες και τοπικές βιβλιοθήκες, 685
κολεγιακές και πανεπιστημιακές, 2.910 ειδικές και 805 κυβερνητικές (Kavanagh,
1994). Ως χώρα, φημίζεται για τις ανωτάτου επιπέδου υπηρεσίες των δημοσίων
βιβλιοθηκών της. Επιπλέον, διαθέτει μια από τις καλύτερες υπηρεσίες
πληροφόρησης στον κόσμο, τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καναδικού Ινστιτούτου
Τυφλών καθώς επίσης και ισχυρή εκδοτική βιομηχανία. Ωστόσο σε ό,τι έχει να κάνει
με την πρόσβαση σε υλικό εναλλακτικής μορφής η φήμη αυτή αμαυρώνεται.
Δυστυχώς δεν υπάρχει δραστήρια εκδοτική βιομηχανία υλικού εναλλακτικής
μορφής που να την υποστηρίζουν τα βιβλιοπωλεία. Ακόμη και όταν υπάρχει τέτοιο
υλικό, είναι πολύ ακριβό και δύσκολα μπορείς κανείς να το βρει διαθέσιμο στα
βιβλιοπωλεία. Προς το παρόν, οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για τυφλούς περιορίζονται
συνήθως στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας καθώς η ψυχαγωγία είναι αυτή που
απασχολεί κυρίως τους ηλικιωμένους και τους τυφλούς.
2
Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια του Καναδά προσπαθούν να εξαλείψουν τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΦμεΑ. Μάλιστα, ο Καναδάς έχει υιοθετήσει μια
αποκεντρωτική και συνεργατική προσέγγιση μεταξύ των πανεπιστημιακών
βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Καναδά για την καλύτερη
εξυπηρέτησή τους.
3
Στον Καναδά, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες των βιβλιοθηκών και εκδοτών,
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λιγότερο από το 8% του έντυπου υλικού είναι διαθέσιμο σε braille και ήχο.
Σύμφωνα με τον Jim Sanders υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας μιας δημόσιας
βιβλιοθήκης εθνικής εμβέλειας, που να παρέχει πλήρη γκάμα υπηρεσιών
εναλλακτικής μορφής. Το ιδανικό θα ήταν να μπαίνει ο χρήστης στην τοπική
δημόσια βιβλιοθήκη, να γράφεται, να μαθαίνει τα δικαιώματά του, να επιλέγει
τίτλους, να προσπελαύνει άμεσα τις υπηρεσίες, χωρίς να ανησυχεί αν το υλικό που
χρειάζεται θα σταλεί από το Εθνικό Καναδικό Ινστιτούτο για Τυφλούς, από την
Εθνική βιβλιοθήκη του Κεμπέκ ή από κάπου αλλού (Sanders, 2003).
Τέλος, ο Καναδάς δεν έχει ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα για την πρόσβαση των
ΑμεΑ στις τεχνολογίες και την πληροφορία. Αρκετές όμως Καναδικές αρχές
διατυπώνουν γενικούς σκοπούς και δηλώσεις ισότιμης πρόσβασης. Ένα παράδειγμα
είναι οι Καναδέζικες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης των
ΑμεΑ που είναι αποτέλεσμα τεσσάρων χρόνων εργασίας των βιβλιοθηκονόμων, των
ΑμεΑ και σχετικών φορέων του Καναδά.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
1
Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν πέντε οργανισμοί, νόμιμα αποκαλούμενοι “Βιβλιοθήκες
για Τυφλούς” όπου οι χρήστες προμηθεύονται ειδικό υλικό προς ανάγνωση. Μεταξύ
των παραδοσιακών υπηρεσιών που παρέχουν αυτοί οι οργανισμοί είναι ο δανεισμός
βιβλίων, η διανομή περιοδικών, βιβλίων και βιβλιογραφίας σε μορφές κατάλληλες
για διάβασμα και η μεταγραφή κειμένων κατόπιν μεμονωμένης ζήτησης (π.χ. σε
braille, κασέτα, κ.ο.κ.). Πέρα από αυτές τις βιβλιοθήκες για τυφλούς, υπάρχουν και
εμπορικοί παραγωγοί βιβλίων μεγαλογράμματης μορφής (Walraven & Verboom,
1998).
2
Ως προς τις δημόσιες βιβλιοθήκες, ο δανεισμός βιβλίων μεγαλογράμματης γραφής
έχει υπάρξει κατά παράδοση το κύριο καθήκον τους ως προς τα ΑμεΑ.
ΚΕΝΥΑ
1
Στην Κένυα τα ΑμεΑ βιώνουν έντονα τη διάκριση (σκόπιμες παραλείψεις, υπηρεσίες
βιβλιοθηκών χαμηλότερου επιπέδου, κ.ά.), ακόμη και μετά από τριάντα χρόνια
ανεξαρτησίας της χώρας.
2
Η Κένυα δεν διαθέτει εθνική βιβλιοθήκη για τυφλούς. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης
για τα άτομα με αναπηρία όρασης καθιερώθηκαν το 1996 από την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Κένυας (KNLS), η οποία το 2000 ίδρυσε το τμήμα Braille και
Μεγαλογράμματης Γραφής. Η KNLS διαθέτει ένα δίκτυο με 34 παραρτήματα σε όλη
τη χώρα. Το δίκτυο αυτό διαθέτει συλλογές 3,265 βιβλίων σε braille, 520 ομιλούντων
βιβλίων στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά και 1,255 βιβλίων σε
μεγαλογράμματη γραφή. Επίσης, διαθέτει 110 τίτλους για την υγεία των ματιών και
την προληπτική ιατρική, 2,325 εγεγγραμμένα μέλη, 5 ινστιτούτα‐μέλη και 6,396
αναγνώστες με αναπηρία όρασης που επισκέπτονται το δίκτυο ετησίως. Το δίκτυο
προσφέρει μια ευρεία ποκιλία υπηρεσιών για τυφλούς και αμβλύωπες με χαμηλή
όραση, από δανεισμό βιβλίων μέχρι διαλέξεις για θέματα όπως HIV/AIDS, κτλ.
Επίσης, συνεργάζεται με μια σειρά φορέων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, όπως την
Κοινωνία της Κένυας για τους Τυφλούς, το Αφρικανικό Κέντρο Braille, το Ινστιτούτο
της Κένυας για Τυφλούς, κ.ά.
3
Παρόλα αυτά η πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία όρασης συνεχίζει να
παρέχεται από εκπαιδευτικά ινστιτούτα που εξυπηρετούν τους τυφλούς και
περιορίζεται στην παροχή υλικού braille και λίγων ομιλούντων βιβλίων.
4
Ως προς την παραγωγή υλικού εναλλακτικής μορφής, το Αφρικανικό Κέντρο Braille
(ABC) είναι ο μοναδικός φορέας στην Ανατολική και Κεντρική Αφρική, ο οποίος
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μεταγράφει σχολικά βιβλία.
H τρέχουσα κατάσταση των βιβλιοθηκών για άτομα με αναπηρία όρασης στην
Κένυα είναι “…μια λυπητερή ιστορία να τη διηγηθεί κανείς λόγω της έλλειψης
επαρκούς χρηματοδότησης (Ochoggia, 2003)”.

ΚΙΝΑ
1
Πολλά σχολεία για Κωφά άτομα στη δυτική Κίνα διαθέτουν πολύ φτωχά
εξοπλισμένες βιβλιοθήκες και κάποια άλλα καθόλου, εμποδίζοντας σοβαρά την
εκπαίδευση των Κωφών μαθητών (The Amity Foundation, 2006).
ΚΟΡΕΑ
1
Σε γενικές γραμμές, το πληροφοριακό περιβάλλον για τους εντυπο‐ανάπηρους στη
Νότια Κορέα είναι ιδιαίτερα υπανάπτυκτο και απαιτεί εκτεταμένη βελτίωση.
Ιδιαίτερα οι ειδικές και οι δημόσιες βιβλιοθήκες προσφέρουν ελάχιστες υπηρεσίες
στους εντυπο‐ανάπηρους λόγω των μικρών προϋπολογισμών τους (Bae et al., 2006).
2
Στην Κορέα δεν υπάρχει εθνική βιβλιοθήκη για τυφλούς. Οι υπηρεσίες
πληροφόρησης για τυφλούς ανατρέχουν στα 1945 όταν ένα σχολείο τυφλών
ξεκίνησε να δανείζει στους τυφλούς μαθητές του βιβλία. Ουσιαστικά όμως οι
υπηρεσίες αυτές ξεκίνησαν το 1969 όταν ένας ιδιώτης ίδρυσε μια βιβλιοθήκη braille
και το 1970, όπου ξεκίνησαν οι πρώτες υπηρεσίες ομιλούντων βιβλίων. Πριν την
εισαγωγή των ομιλούντων βιβλίων, οι βιβλιοθήκες που υπήρχαν για τους τυφλούς
στην Κορέα ήταν λίγες. Μετά το 1990, αυξήθηκε αρκετά ο αριθμός των κέντρων
εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία όρασης και των βιβλιοθηκών braille.
Σήμερα υπάρχουν 34 τέτοιες βιβλιοθήκες, όπου όλες ανήκουν σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες.
3
Ωστόσο το σύνολο των συλλογών των δυο μεγαλυτέρων βιβλιοθηκών σε braille και
ομιλούντα βιβλία της Κορέας δεν ξεπερνά τους 10.000 τίτλους. Αυτός ο αριθμός
μειώνεται κατά πολύ αν αφαιρέσει κανείς τα διπλο‐αντίτυπα και το γεγονός ότι
κάποιοι τίτλοι παράγονται παράλληλα και σε braille και σε ήχο.
4
Οι υπηρεσίες για τυφλούς στις δημόσιες βιβλιοθήκες της Κορέας δεν παρουσιάζουν
διαφορές από αυτές των βιβλιοθηκών braille. Συνήθως και οι δυο δανείζουν βιβλία
μέσω ταχυδρομείου, παρέχουν ανάγνωση στον τόπο κατοικίας του χρήστη, κ.ά. Η
μόνη διαφορά είναι ότι οι πρώτες αγοράζουν το υλικό εναλλακτικής μορφής από τις
βιβλιοθήκες braille και το ενσωματώνουν στις δικές τους υπηρεσίες. Ωστόσο, επειδή
οι βιβλιοθήκες braille λειτουργούν στο πλαίσιο κάποιων μη κερδοσκοπικών ή
ιδιωτικών οργανισμών και οι δημόσιες στο πλαίσιο της κυβέρνησης, δεν έχει
αναπτυχθεί κάποιο δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ τους.
ΚΟΥΒΑ
1
Μέχρι το 2001 οι υπηρεσίες πληροφόρησης για ΑμεΑ στο Τρινιντάντ και στο
Τομπάγκο της Κούβας περιορίζονταν μόνο στην παροχή βιβλίων μεγαλογράμματης
γραφής (Benson, 2003). Οι τυφλοί και με μερική όραση αναγνώστες στην Κούβα
λαμβάνουν υπηρεσίες είτε μέσω των ειδικών οργανισμών είτε μέσω της τοπικής
τους βιβλιοθήκης. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η εθνική βιβλιοθήκη της Κούβας
διαθέτει μια ολόκληρη αίθουσα ειδικά για υπηρεσίες για ΑμεΑ, η οποία ωστόσο
χρησιμοποιείται σπάνια και παραμένει ανεκμετάλλευτη.
ΚΡΟΑΤΙΑ
1
Στην Κροατία καμία ιστοσελίδα των δημοσίων βιβλιοθηκών της δεν συμμορφώνεται
έστω και με το πιο βασικό επίπεδο των W3C κατευθυντήριων οδηγιών
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προσβασιμότητας περιεχομένου του Ιστού (Golub, 2002).
Από τις δημόσιες βιβλιοθήκες αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή της Koprivnica, παρόλο
που υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες της. Η βιβλιοθήκη αυτή διακρίνεται για τα
καινοτόμα προγράμματά της και για τα σλόγκαν που έχει υιοθετήσει (π.χ.
“Αλφαβητισμός για Όλους”, “Βιβλιοθήκες Ανοιχτές στον Καθένα”).
Στην Κροατία είναι λίγες οι δημόσιες βιβλιοθήκες που προσφέρουν κάποιο είδος
υπηρεσιών για τους εντυπο‐ανάπηρους χρήστες, βασιζόμενες κυρίως στην
πρόσβαση μέσω Διαδικτύου. Το κύριο εμπόδιό τους είναι η ανεπαρκής
χρηματοδότηση ακόμη και για καθιερωμένες υπηρεσίες (όπως αγορά βιβλίων), η
δυσκολία εύρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και η έλλειψη γνώσεων
στρατηγικού σχεδιασμού και μάρκετινγκ προκειμένου να προωθήσουν αυτές τις
υπηρεσίες.

ΜΑΛΑΙΣΙΑ
1
Οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ στη Μαλαισία ανατρέχουν στα 1950, όταν η
Μαλαισιανή Ένωση Τυφλών ίδρυσε μια δανειστική βιβλιοθήκη braille. Σήμερα η
βιβλιοθήκη αυτή διαθέτει περισσότερους από 3.000 τίτλους braille και 450
εγγεγραμμένους χρήστες.
2
Το 1970 η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου της Μαλάγια ήταν η πρώτη
πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη που ξεκίνησε να παρέχει ειδικές υπηρεσίες με την
πρώτη άφιξη τυφλών φοιτητών στο πανεπιστήμιο.
3
Όσον αφορά στη νομοθεσία, η Μαλαισία δεν διαθέτει νομοθετική πρόβλεψη για τα
ΑμεΑ, υπάρχουν όμως κάποιοι φορείς που συνηγορούν υπέρ της εξυπηρέτησης των
χρηστών με αναπηρία.
4
Ο συνηθέστερα διαθέσιμος τύπος ΥΤ για τα άτομα με αναπηρία όρασης στη
Μαλαισία είναι οι συσκευές ανάγνωσης.
5
Ως προς το υλικό εναλλακτικής μορφής, υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια διότι δεν
παράγεται εμπορικά ούτε χρηματοδοτείται από τον δημόσιο τομέα (Devadason,
1996).
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
1
Στη Νέα Ζηλανδία η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Βασιλικού
Ιδρύματος Τυφλών της Νέας Ζηλανδίας (RNZFB) αποτελείται δυο εθνικές υπηρεσίες:
 Τη βιβλιοθήκη ομιλούντων βιβλίων και braille, η οποία αποστέλλει
αναγνωστικό υλικό σε ενήλικες αναγνώστες και
 Την Homai Βιβλιοθήκη Υλικού Ειδικών Διατάξεων, που καλύπτει τις
αναγνωστικές ανάγκες παιδιών με αναπηρία όρασης και νέων ανθρώπων
που ακολουθούν ειδική αγωγή (Morgan, 2003).

2

3

Το RNZFB ξοδεύει σχεδόν NZ$2.000.000 ετησίως για την παραγωγή υλικού
προσβάσιμης μορφής. Η υπηρεσία πληροφόρησης του RNZFB λειτουργεί με τη
βοήθεια των εθελοντών, χωρίς καμία κυβερνητική χρηματοδότηση, γι΄ αυτό και
εξυπηρετεί μόνο άτομα που δικαιούνται να λάβουν τις υπηρεσίες της, δηλαδή με
αναπηρία όρασης.
Η χρήση των ομιλούντων βιβλίων από τυφλά άτομα στη Νέα Ζηλανδία ξεκίνησε το
1937, λίγα χρόνια μετά αφότου η Βρετανία και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την παραγωγή
τους. Επίσης, η LIANZA (Library & Information Association of New Zealand Aotearoa)
έχει αναγνωρίσει την ανάγκη προσβάσιμων πόρων και υπηρεσιών βιβλιοθηκών για
τα ΑμεΑ από το 1980.
Η ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην πληροφορία έχει απασχολήσει τις
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δημόσιες βιβλιοθήκες της Νέας Ζηλανδίας διότι η νομοθεσία απαιτεί να
διασφαλίζουν πόρους και υπηρεσίες σε μορφές προσβάσιμες και χρηστικές για
όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως αναπηρίας. Ωστόσο μέχρι τα μέσα του 2003 δεν
είχε διεξαχθεί καμία έρευνα για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες
βιβλιοθήκες ή το επίπεδο προσβασιμότητάς τους.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
1
Στη Νορβηγία οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών δεν είναι ακόμη πλήρως προσβάσιμες. Τα
κτίρια συχνά είναι απροσπέλαστα σε άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο και οι
υπολογιστές δεν συνοδεύονται από τον κατάλληλο εξοπλισμό για άτομα με
αναπηρία όρασης. Επίσης, οι περισσότεροι τίτλοι χρήζουν ειδικών προσαρμογών και
τα πληροφοριακά έργα για τους τυφλούς είναι ελάχιστα (Knudsen & Knudsen, 1995).
Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των braille και ομιλούντων βιβλίων
αλλά υπάρχουν επίσης και ιδιωτικοί φορείς που αναλαμβάνουν την παραγωγή
braille.
2
Τον Μάϊο του 2001 ξεκίνησε το πρόγραμμα “Accessible Library” στο οποίο
συμμετείχαν τρεις δημόσιες βιβλιοθήκες από την επαρχία της Νορβηγίας. Στόχος
του ήταν να βελτιώσει την προσβασιμότητα των δημοσίων βιβλιοθηκών για τα
ΑμεΑ.
3
Η Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων και Braille της Νορβηγίας αποτελεί το μοναδικό
προμηθευτή βιβλίων DAISY, εξυπηρετώντας έτσι άτομα με αναπηρία όρασης και
αναγνωστικές δυσκολίες.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
1
Οι βιβλιοθήκες για τυφλούς της Ολλανδίας είναι υπεύθυνες για την παραγωγή και
διανομή βιβλίων και βιβλιογραφίας σε μορφές κατάλληλες (Schols, 1995).
ΠΟΛΩΝΙΑ
1
Στην Πολωνία το 14% του πληθυσμού της χώρας είναι ΑμεΑ.
2
Στην τοπική επιστημονική βιβλιογραφία μπορεί κανείς να εντοπίσει αναφορές για
την πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφορία, παρουσιάσεις δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει συγκεκριμένα ινστιτούτα.
3
To 1975 το Υπουργείο Τέχνης και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Πολωνικό
Οργανισμό για ΑμεΑ σύναψαν συμφωνία για τη συγκέντρωση και παροχή
ομιλούντων βιβλίων στις δημόσιες βιβλιοθήκες της Πολωνίας.
4
Στην Πολωνία οι βιβλιοθήκες δεν έχουν μακρά παράδοση στην εξυπηρέτηση των
χρηστών με αναπηρία με μόνη εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία όρασης. Το 1981
ξεκίνησε να λειτουργεί το Εθνικό Τμήμα για τους Αρρώστους και τα ΑμεΑ. Το Τμήμα
αυτό υποστηρίζει την έρευνα σχετικά με τα ΑμεΑ, διοργανώνει συνέδρια και
εργαστήρια για βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται σε χώρους με ΑμεΑ και
γνωστοποιεί πιθανά προβλήματα μεταξύ των ΑμεΑ και των βιβλιοθηκονόμων.
Επιπλέον, το Τμήμα αυτό δημιούργησε το πρώτο κέντρο ανάγνωσης για αρρώστους
και ΑμεΑ στο Torun το 1984.
5
Οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ στην Πολωνία παρουσιάζουν ποικιλομορφία.
Κάποιες δημόσιες βιβλιοθήκες διανέμουν υλικό σε ηλικιωμένους και όσους
παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται “book by phone” ή
“lending by phone” και είναι πολύ δημοφιλής σε όσους αδυνατούν να
χρησιμοποιούν τους πόρους της δικής τους βιβλιοθήκης. Κάποιες άλλες διαθέτουν
στο πλαίσιο λειτουργίας τους κέντρα ειδικών αναγκών (special needs centre)
(Fedorowicz, 2007). Ένα τέτοιο κέντρο είναι το “Centre of Ill and Disabled

163

Διεθνής Πραγματικότητα

6

7

Readership” που λειτουργεί στην Επαρχιακή Δημόσια Βιβλιοθήκη στο Torun.
Σύμφωνα με δεδομένα της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2003 1020
βιβλιοθήκες και τα παραρτήματά τους προσαρμόστηκαν στις ανάγκες ανθρώπων
που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, δηλαδή το 11% των εγκαταστάσεων που
λειτουργούν μέσα στο δίκτυο των δημοσίων βιβλιοθηκών της χώρας.
Ωστόσο, η ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων για τις αναπηρίες παραμένει χαμηλή
και πολλές υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως
ένδειξη αλτρουισμού ή ως περιθωριακές υπηρεσίες.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
1
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Πορτογαλίας παρέχει δωρεάν τον κατάλογό της σε braille,
σε έντυπη μορφή και σε δισκέτα104.
ΡΩΣΙΑ
1
Στη Ρωσία οι παιδικές βιβλιοθήκες για πολλά χρόνια συνεργάζονταν με μαθητές
ορφανοτροφείων και οικοτροφείων της χώρας με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει
πολύτιμη εμπειρία δουλεύοντας με παιδιά με αναπηρία (Kouznetaova & Nazarova,
1999). Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Κεντρική Παιδική Βιβλιοθήκη του St
.Petersburg, η οποία ύστερα από εικοσάχρονη συνεργασία με οικοτροφεία τυφλών
παιδιών της περιοχής, γνωρίζει πώς να εξυπηρετεί παιδιά με αναπηρία.
2
Παρόλα αυτά οι βιβλιοθήκες αυτές δεν διακρίνονται για το μεγάλο αριθμό
ομιλούντων βιβλίων που διαθέτουν. Συνήθως αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες
κατά την πρόσκτησή τους και γι΄αυτό καταφεύγουν σε εναλλακτικές μεθόδους, π.χ.
τη χρήση της αναλογικής κασέτας. Όταν τα παιδιά με αναπηρία παρουσιάζουν
δυσκολίες στην κατανόηση ή χρήση κάποιου υλικού, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες
αυτές και προσπαθούν να ανταποκριθούν ανάλογα π.χ. με ειδικά βράδια
λογοτεχνίας.
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
1
Η έρευνα στο χώρο των βιβλιοθηκών για ΑμεΑ της Σιγκαπούρης είναι ελάχιστη,
παρόλο που πολλοί χρήστες των δημοσίων βιβλιοθηκών της παρουσιάζουν κινητικές
αναπηρίες
2
Ελάχιστοι βιβλιοθηκονόμοι των δημοσίων βιβλιοθηκών, αν όχι κανένας, είναι
εκπαιδευμένοι ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με κινητική
αναπηρία στις συλλογές και στις υπηρεσίες τους.
3
Μέχρι το 1950 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Σιγκαπούρης παρείχε κάποιες υπηρεσίες στα
ΑμεΑ, στην πορεία όμως οι πρωτοβουλίες αυτές υπήρξαν σποραδικές (Seet, 1983).
Γι’ αυτό παρά τις όποιες προσπάθειες βελτίωσης των δημοσίων βιβλιοθηκών, τα
ΑμεΑ της Σιγκαπούρης υπο‐εξυπηρετούνται ακόμη.
ΣΚΩΤΙΑ
1
Η βιβλιοθηκονομική κοινότητα της Σκωτίας έχει αναπτύξει μια σειρά
αποτελεσματικών στρατηγικών προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των
σύγχρονων αναπηρικών ζητημάτων. Μια τέτοια πρωτοβουλία έλαβε χώρα όταν η
SCURL105(Scottish Confederation of University & Research Libraries) δημιούργησε μια
ομάδα ειδικών αναγκών, η οποία εστίασε αρχικά στις αναπηρίες όρασης, στις
104

Biblioteca Nacional de Portugal [Διαθέσιμο στο http://www.bnportugal.pt (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/04/07)]
105
SCURL: Scottish Confederation of University & Research Libraries [Διαθέσιμο στο http://scurl.ac.uk/
(Ημερομηνία πρόσβασης: 03/04/07)]
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κινητικές και στη συνέχεια, στη δυσλεξία και τις αναπηρίες ακοής. Το αποτέλεσμα
είναι πως τα τελευταία 10‐15 χρόνια οι βιβλιοθήκες στη Σκωτία έχουν βιώσει μια
αξιοσημείωτη αλλαγή στις προσδοκίες τους και στον τρόπο αντιμετώπισης των ΑμεΑ
(Joint, 2005).
ΣΟΥΗΔΙΑ
1
Το 10% του ενήλικου πληθυσμού της Σουηδίας παρουσιάζει δυσκολίες στην
ανάγνωση και κατανόηση του συμβατικού, έντυπου κειμένου.
2
Η χώρα αυτή εκδίδει την εύκολη προς ανάγνωση βιβλιογραφία (easy‐to‐read
literature ή ER literature) με κύριο υπεύθυνο παραγωγής το “The Easy‐to‐Read‐
Foundation” στη Στοκχόλμη.
3
Η Σουηδική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων και Braille (TBP), μια κυβερνητική
υπηρεσία, παράγει τον κύριο όγκο των ομιλούντων βιβλίων της χώρας, από την
οποία αγοράζουν ή δανείζονται υλικό οι δημόσιες βιβλιοθήκες. Με τη διανομή
μάλιστα των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων της TBP μέσω Διαδικτύου η υπηρεσία
αυτή έχει αρχίσει να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο (Hirschfeldt, 2005).
4
Η TPB παράγει απτικά βιβλία με εικόνες για παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλικίας 1‐7
ετών) από το 1992. Τα πρότυπα παραγωγής που ακολουθεί βασίζονται στα
αποτελέσματα ερευνών για την απτική αντίληψη και την ικανότητα των μερικώς
βλεπόντων ανθρώπων να αντιλαμβάνονται το χρώμα (Skold, 2007). Η TBP μάλιστα
έχει αναλάβει ένα ερευνητικό πρόγραμμα προκειμένου να συντάξει κατευθυντήριες
οδηγίες για τους εκδότες και τη βιομηχανία γραφικών ως προς την παραγωγή
απτικών, εικονογραφημένων βιβλίων και γενικότερα βιβλίων για όλους.
5
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες στη Σουηδία δανείζουν ομιλούντα βιβλία σε χρήστες με
αναπηρία όρασης αλλά και σε δυσλεκτικούς από τη δεκαετία του ‘70. Ως
παράδειγμα προς μίμηση, οι υπηρεσίες ομιλούντων βιβλίων έχουν ενσωματωθεί
πλήρως στο πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων βιβλιοθηκών. Τα τελευταία χρόνια
μάλιστα έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται και στις υπηρεσίες των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών της χώρας.
6
Στις δημόσιες βιβλιοθήκες στη Σουηδία μπορεί κανείς να βρει απτικά,
εικονογραφημένα βιβλία, βιβλία με Bliss σύμβολα ή διαγράμματα, κ.ά.
7
Τέλος, στη Σουηδία έχει καθιερωθεί ο θεσμός των “Reading Representatives” με
σκοπό να παροτρύνουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να διαβάζουν βιβλία. Οι
αντιπρόσωποι αυτοί προέρχονται κυρίως από το προσωπικό των φορέων κοινωνικής
πρόνοιας και επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες τουλάχιστον μια φορά το μήνα και
διαβάζουν στους χρήστες σε προκαθορισμένες ώρες (Rosentrom, 1998).
Συγκεκριμένα μέσα στο χρονικό διάστημα 1994‐1998 συγκροτήθηκε ένας
οργανισμός με 600 ενεργά μέλη σε ομάδες εργασίας και 1.400 αντιπροσώπους
ανάγνωσης σχεδόν στις μισές επαρχίες της Σουηδίας.
ΤΑΥΛΑΝΔΗ
1
Η Ταϋλάνδη δεν διαθέτει καμία βιβλιοθήκη braille και οι συλλογές υλικού braille των
άλλων βιβλιοθηκών είναι ανεπαρκείς (π.χ. η Caufield Memorial Βιβλιοθήκη για
Τυφλούς έχει λιγότερους από 1.000 τίτλους), παρόλο που το Disability Act μπήκε σε
ισχύ το 1992. Στη χώρα αυτή υπάρχουν 30.000 σχολεία με παιδιά σε αναπηρικά
αμαξίδια, για τα οποία είναι πρακτικά αδύνατο να μεταβούν στη βιβλιοθήκη
(Butdisuwan, 1999).
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ΤΟΥΡΚΙΑ
1
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα άτομα με αναπηρία στην Τουρκία έχει
αυξηθεί, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί οπτικοακουστικοί τομείς σε 14
βιβλιοθήκες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
2
Στα τέλη του 2006 δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα για όσους θέλουν αλλά δεν
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, μεταξύ των οποίων
και ΑμεΑ. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται “Πρόγραμμα κατ’οίκον Παράδοσης
Βιβλίου από τις Βιβλιοθήκες σε Άτομα με Αναπηρία, Ηλικιωμένους και Ασθενείς
Καθηλωμένους στο Σπίτι” και συμμετείχαν σε αυτό δημόσιες βιβλιοθήκες. Στο
πλαίσιο λειτουργίας του, αποστέλλονται σε πρώτο στάδιο ταχυδρομικώς βιβλία σε
20 νομούς που έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, με το
σύνθημα “τα βιβλία επισκέπτονται το σπίτι σας”. Όλο το υλικό της βιβλιοθήκης
αποστέλλεται και επιστρέφεται στους αναγνώστες δωρεάν μέσω του Τουρκικού
Ταχυδρομείου (Erkan, 2007).
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
1
Οι περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες της Φιλανδίας παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι
για όσους αδυνατούν να τις χρησιμοποιήσουν λόγω αρρώστιας, αναπηρίας ή
γηρατειών, σε τοπικά νοσοκομεία, γηροκομεία και σχολεία (Voutilainen, 1998)106.
Όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες στη Φιλανδία διαθέτουν στις συλλογές τους βιβλία σε
μεγαλογράμματη γραφή και εύκολα προς ανάγνωση βιβλία.
2
Στο Ελσίνκι της Φιλανδίας υπάρχει βιβλιοθήκη που διαθέτει αποκλειστικά συλλογές
απτικού υλικού, η Celia Tactile Book Library107.
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
1
Στα 7.000 νησιά των Φιλιππίνων υπάρχουν σχεδόν μισό εκατομμύριο τυφλοί
άνθρωποι. Το 80% αυτών είναι τυφλοί λόγω καταρράκτη που οφείλεται στα
γηρατειά.
2
Το κόστος μιας εγχείρισης καταρράκτη είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος
παραγωγής ενός κανονικού σε μήκους βιβλίου braille (Weisser, 1999).
3
Το 1988 το Κογκρέσο των Φιλιππίνων έβαλε σε ισχύ νομοθεσία που επέβαλε τη
δημιουργία Παραρτήματος Τυφλών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και έτσι το 1994 ένας
χώρος 400 τετραγωνικών μέτρων παρασχέθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει το
Παράρτημα για Τυφλούς.
4
Σήμερα η βιβλιοθήκη διαθέτει 922 τίτλους braille, 800 τίτλους σε κασέτα και 462 σε
μεγαλογράμματη γραφή. Όλοι οι braille και μεγαλογράμματοι τίτλοι και οι
περισσότερες κασέτες είναι στα Αγγλικά και τους έχουν προμηθευτεί από άλλες
βιβλιοθήκες ή σχολεία για τυφλούς. Η Αγγλική ομιλείται ευρέως στη χώρα και όλοι
οι τυφλοί μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν αγγλικό braille. Ωστόσο, δεν υπάρχει
ούτε ένας τίτλος σε braille ή μεγαλογράμματη γραφή στην Tagalog, στην εθνική
γλώσσα τους, διαθέσιμος στο Παράρτημα των Τυφλών.
5
Ο αριθμός των αναγνωστών που χρησιμοποιούν αυτή τη βιβλιοθήκη για τυφλούς
είναι μικρός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Εθνική Βιβλιοθήκη να δικαιολογήσει
το χώρο των 400 τ.μ. και το προσωπικό που στελεχώνει το παράρτημα. Επιπλέον, η
αποστολή βιβλίων ταχυδρομικώς σε αναγνώστες εκτός πόλης δεν είναι διαθέσιμη,
με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο ο ρυθμός χρήσης της.
106

Για παράδειγμα, η City Library στο Ελσίνκι παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε 20 νοσοκομεία και κέντρα
υγείας (Voutilainen, 1998).
107
Celia Library for the Visually Impaired [Διαθέσιμο στο http://www.celialib.fi/english/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 20/01/07)]
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Πληρέστερη εικόνα για το ποιες χώρες διαθέτουν εθνική πολιτική που να εγγυάται την
πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες πληροφόρησης, παρείχε έρευνα της IFLA στα τέλη
Δεκεμβρίου του 1998 όπου έστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο σε όλα τα μέλη του Τμήματός
της για Τυφλούς. Τα μέλη ήταν 78 και τόσα και τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν ενώ οι
απαντήσεις που ελήφθησαν ήταν 22, αντιπροσωπεύοντας 17 χώρες. Από αυτές μόνο οι
επτά διέθεταν εθνική πολιτική για υπηρεσίες πληροφόρησης για παιδιά με αναπηρία
όρασης και άλλες αναπηρίες (Sköld, 1999a).
Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι παρακάτω χώρες έχουν υιοθετήσει εθνική πολιτική για την
παροχή υλικού σε παιδιά με αναπηρίες όρασης:
 Δανία
 ΗΠΑ
 Κάτω Χώρες
 Νορβηγία
 Νότια Αφρική
 Ρωσία
 Σουηδία
Οι Σκανδιναβικές χώρες διαθέτουν νόμους που εγγυώνται υπηρεσίες βιβλιοθηκών σε
άτομα με αναπηρία όρασης όλων των ηλικιών (π.χ. η Σουηδική και Δανική νομοθεσία
μεριμνά για αυτές τις ομάδες χρηστών) και διακρίνονται για τη στενή συνεργασία μεταξύ
των δημοσίων βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών για τυφλούς. Οι χώρες που δεν διαθέτουν
συναφή εθνική πολιτική είναι οι:
 Βέλγιο
 Ελβετία
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Ιαπωνία
 Ιρλανδία
 Ισλανδία
 Ισραήλ
Σημειώνεται πως η πολιτική κάθε χώρας μπορεί να διαφέρει κατά πολύ, απλά στη βάση της
διατηρεί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια εθνική πολιτική. Η πολιτική
αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού, μέσο προώθησης και δείκτη της παρουσίας, της απόδοσης
και της λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να χρησιμοποιούν πολιτικές και
στρατηγικές βασισμένες στις αρχές της καθολικής σχεδίασης για να επιβεβαιώνουν ότι η
πολιτική, οι πόροι και οι υπηρεσίες τους συναντούν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων.
Με μια γρήγορη ματιά στους παραπάνω πίνακες, είναι εμφανές το ενδιαφέρον των χωρών
για τα άτομα με αναπηρία όρασης, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις υπόλοιπες κατηγορίες
ΑμεΑ. Ως επί το πλείστον, αναφέρονται Εθνικά Ινστιτούτα και Συμβούλια για Τυφλούς,
Εθνικές Βιβλιοθήκες για Τυφλούς, βιβλιοθήκες braille ενώ π.χ. για τα άτομα με κινητικές
αναπηρίες, αναπηρία ακοής, κτλ οι αναφορές είναι ελάχιστες. Η δε πρόβλεψη για τις ακόμη
πιο περιθωριοποιημένες κατηγορίες των ατόμων με νοητική υστέρηση, μαθησιακές
δυσκολίες και σύνδρομα (π.χ. Down) είναι ανύπαρκτη.
Στη συνέχεια ακολουθούν συνοπτικά ηγετικές βιβλιοθήκες και φορείς στο χώρο
πληροφόρησης των ΑμεΑ, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα για ανάλογες
προσπάθειες.
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National Library Service for the Blind and Physically Handicapped (NLS) of Library of
Congress
1
Η Εθνική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης (NLS) της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου αποτελεί τον
ηγέτη στον τομέα των ακουστικών βιβλίων. Ξοδεύει 120.000.000€ το χρόνο για την
εγγραφή βιβλίων σε κασέτες και διαθέτει περισσότερα από 500.000 κασετόφωνα. H
NLS ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη που έλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός
συλλογικού καταλόγου υλικού εναλλακτικής μορφής, πρώτα σε μικροφίς και στη
συνέχεια σε CD‐ROM και online (Kavanagh & Moodie, 1998).
2
Επειδή τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία αναμένεται να απαρχαιώσουν τα βιβλία σε
κασέτες, η NLS έχει εγκαταστήσει ένα στούντιο ψηφιακών ηχογραφήσεων, όπου το
2000 παρήγαγε το πρώτο της ψηφιακό ομιλούν βιβλίο (Williams, 2000). Το σχέδιο της
είναι να αντικαταστήσει πλήρως τις εκατοντάδες χιλιάδες κασέτες που
χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα τα άτομα με αναπηρία όρασης με τα αντίστοιχα
ψηφιακά ομιλούντα βιβλία. Επίσης, εκτός από το συμβατικό υλικό braille, η NLS
παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 2.700 ηλεκτρονικά βιβλία braille στο
Διαδίκτυο, με την προοπτική να αυξήσει τον αριθμό αυτό κατά πολλές εκατοντάδες
στο μέλλον.
3
Η NLS για να ελέγξει το κόστος της τεχνικής αυτής απαρχαίωσης και να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες των χρηστών και χορηγών της, ξεκίνησε να αντικαθιστά το υπάρχον
αναλογικό σύστημα με το αντίστοιχο ψηφιακό σε ένα χρονικό ορίζοντα των 10 ετών.
Recording for the Blind & Dyslexic (RFB&D)
1
Το RFB&D108 είναι ένας εθνικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά βιβλία σε προσβάσιμες μορφές για τα ΑμεΑ.
2
Εξυπηρετεί πάνω από 80.000 ενεργά μέλη και η βιβλιοθήκη του περιέχει
περισσότερους από 80.000 τίτλους σε ήχο, με ένα συμπλήρωμα των 1.000 τίτλων σε
μορφή ηλεκτρονικού κειμένου (e‐text).
3
Το 1996 το RFB&D ξεκίνησε το “Digital Audio Program”, στο πλαίσιο του οποίου
παρήγαγε αρκετά ομιλούντα βιβλία σε μορφή cd‐rom. Αποτελέσματα ερευνητικών
προγραμμάτων και προσπαθειών του RFB&D αναφέρουν ότι οι μαθητές βρίσκουν τη
χρησιμότητα των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων κατά μακράν καλύτερη από
οποιαδήποτε άλλη μορφή προσβάσιμου κειμένου που έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι
τώρα.
4
Ο επόμενος στόχος του RFB&D είναι να ανοίξει το δρόμο για τη μελλοντική διανομή
προσβάσιμων σχολικών βιβλίων στη χώρα μέσω Διαδικτύου. Αναλυτικότερα, στοχεύει
να ενσωματώσει στα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία κάποιο τύπο υπηρεσίας διανομής
μέσω του Διαδικτύου, η οποία θα επιτρέπει στους μαθητές που βρίσκονται σε
οποιαδήποτε περιοχή να κάνουν log on και να διαβάζουν προσβάσιμα βιβλία
οποτεδήποτε θέλουν. Ωστόσο, επειδή τα αρχεία των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων
είναι πολύ μεγάλα, μπορεί να χρειαστεί ακόμη χρόνος προτού αυτή η διασύνδεση
μέσω Διαδικτύου αποτελέσει πραγματικότητα. Σίγουρα όμως για τους μαθητές και
ερευνητές με αναπηρία, είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζουν ότι αυτή η πραγματικότητα
είναι πιο κοντά από ποτέ (Noble, 2001).
Talking Newspaper Association (TNAUK)
1
Η Ένωση Ομιλουσών Εφημερίδων109 ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1974 για να
ενώσει όλες τις τοπικές ομιλούσες εφημερίδες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η πρώτη
108

Recording for the Blind & Dyslexic [Διαθέσιμο στο http://www.rfbd.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 09/11/05)]
National talking newspapers and magazines [Διαθέσιμο στο http://www.tnauk.org.uk (Ημερομηνία
πρόσβασης: 08/05/06)]
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2

3

ομιλούσα εφημερίδα ξεκίνησε από τον Ronald Sturt το 1969 στο Κολέγιο
Βιβλιοθηκονομίας της Ουαλλίας, στο Aberystwyth (McLachlan, 1997).
Σήμερα υπάρχουν περίπου 530 ομιλούσες εφημερίδες (κάποιες τοπικού
ενδιαφέροντος και κάποιες ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας) που
βοηθούν 250.000 άτομα να ενημερώνονται για την επικαιρότητα. Η TNAUK διευθύνει
μια εθνική υπηρεσία με περισσότερα από 17.000 μέλη και διανέμει 6.000 κασέτες την
ημέρα. Η συμμετοχή στην TNAUK κοστίζει 20 λίρες‐στερλίνες Αγγλίας το χρόνο και
αφορά τη συνδρομή σε όλα τα περιοδικά και εφημερίδες.
Στα τέλη του 1995, η TNAUK ξεκίνησε τη διανομή ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων όπου
περισσότερες από 50 εφημερίδες (HiFi News, Gramophone, New Scientist,
Broadcasting Guides, The Economist, Daily Mirror, Financial Times, κ.ά.) και περιοδικά
διανέμονται ως ηλεκτρονικά κείμενα είτε σε IBM συμβατές δισκέτες υπολογιστών είτε
μέσω e‐mail, κτλ. Κατά μέσο όρο, πάνω από 900 δισκέτες την εβδομάδα
αποστέλλονται σε 500 περίπου χρήστες και περισσότεροι από 100 άτομα λαμβάνουν
δημοσιεύματα μέσω e‐mail. Ωστόσο υπάρχουν πολλά ΑμεΑ που αγνοούν ακόμη αυτή
την υπηρεσία.

Canadian National Institute for the Blind (CNIB)
1
Το Εθνικό Καναδικό Ινστιτούτο για Τυφλούς110 είναι ένας ιδιωτικός, φιλανθρωπικά
χρηματοδοτούμενος οργανισμός που το 2009 συμπληρώνει τα 91 χρόνια
λειτουργίας του.
2
Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχει είναι η βιβλιοθήκη του και οι
υπηρεσίες μεταγραφής‐ηχογράφησης. Η Βιβλιοθήκη του CNIB, χωρίς να λαμβάνει
καμία χρηματοδότηση από την κυβέρνηση του Καναδά, παρέχει μια εθνική
υπηρεσία παραγγελίας και αποστολής βιβλίων ταχυδρομικώς για περισσότερους
από 16.000 εγγεγραμμένους χρήστες (Kavanagh, 1994). Διαθέτει περισσότερους από
50.000 τίτλους σε ήχο και braille στα Γαλλικά και Αγγλικά, περιλαμβάνοντας και
μουσικές παρτιτούρες. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος παραγωγός βιβλίων και
τεκμηρίων εναλλακτικής μορφής για περισσότερες από 450 υπηρεσίες,
περιλαμβάνοντας κυβερνήσεις, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, φορείς εκπαίδευσης,
κάνοντας αυτόν τον ασυνήθιστο συνδυασμό του εκδότη και της βιβλιοθήκης
πραγματικότητα.
3
Η βιβλιοθήκη του CNIB τον Οκτώβριο του 1999 ξεκίνησε το “VISUNET: CANADA
Partners Program”, ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει μια εικονική βιβλιοθήκη στα
άτομα με αναπηρία όρασης του Καναδά, στην οποία μπορεί κανείς να έχει
πρόσβαση από το σπίτι, το γραφείο ή την τοπική βιβλιοθήκη (Griebel, 2000). Το
σύστημα της ψηφιακής βιβλιοθήκης του CNIB είναι το πιο προηγμένο στο είδος του.
Πιο συγκεκριμένα, η Microsoft του Καναδά βοήθησε στην ανάπτυξη της
αρχιτεκτονικής πλατφόρμας στην οποία στήθηκε η ψηφιακή βιβλιοθήκη,
συνδυάζοντας μερικά από τα πιο πολύπλοκα και προχωρημένα συστήματα
ψηφιακής πρόσβασης και αποθήκευσης παγκοσμίως μέσω του συστήματος IDLS
(Integrated Digital Library System). Ένα τμήμα αυτής της ψηφιακής βιβλιοθήκης
αποτελεί το “Children’s Discovery Portal”, το πρώτο παγκόσμιο portal Διαδικτύου για
παιδιά τυφλά ή με μερική όραση111.
Royal National Institute for Deaf People (RNID)
110

CNIB‐CNIB Vision Health, Vision Hope [Διαθέσιμο στο http://www.cnib.ca (Ημερομηνία πρόσβασης:
02/02/06)]
111
Anon., 2004. World's first Internet portal for visually impaired children brings honors to Microsoft Canada and
Bill Gates, [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.microsoft.com/presspass/features/2002/aug02/08‐
20DigitalLibrary.asp (Ημερομηνία πρόσβασης: 24/09/05)]
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Το Βασιλικό Εθνικό Ινστιτούτο για Κωφούς112 διαθέτει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της
Ευρώπης σε θέματα κώφωσης. Περιλαμβάνει περιοδικά, σχολικά βιβλία και
ερευνητικές αναφορές για την κώφωση και τη θεραπεία ακουστικών προβλημάτων,
βιβλία και περιοδικά για τη νοηματική γλώσσα και την κοινότητα των Κωφών,
βιογραφίες Κωφών ανθρώπων, μυθιστορήματα για Κωφούς χαρακτήρες και παιδικά
βιβλία για σχετικά θέματα. Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη
και να δανειστεί τα βιβλία μέσω διαδανεισμού. Η βιβλιοθήκη ανήκει στο RNID και τη
διαχειρίζεται το University College London113.

Επειδή μέχρι τώρα στην πλειονότητα της βιβλιογραφίας συνηθίζεται να αναφέρονται
φορείς και προσπάθειες μόνο για άτομα με αναπηρία όρασης και στην παρούσα εργασία
έχουν ήδη γίνει αρκετές αναφορές βιβλιοθηκών για αυτή την ομάδα (π.χ. CNIB), κρίθηκε
χρήσιμο να φανούν και βιβλιοθήκες και φορείς με δραστηριότητα στο χώρο άλλων
αναπηριών (π.χ. το RNID), όπως των ατόμων με αναπηρία ακοής και μαθησιακές δυσκολίες,
οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές αλλά όχι τόσο γνωστές ακόμη στο κοινό.
Στη συνέχεια, ακολουθούν αλφαβητικά τα πιο γνωστά και αντιπροσωπευτικά ερευνητικά
προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση των ΑμεΑ σε
υπηρεσίες πληροφόρησης, υλικό και συλλογές, συνοδευόμενα από συνοπτική περιγραφή
τους.

Cantate

DAISY

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Cantate (Computer Access to Notation and Text in Music
Libraries)114 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1995 και διήρκεσε 2
χρόνια. Συντονιστές του προγράμματος υπήρξαν το SVB, η
δημόσια βιβλιοθήκη του Amsterdam, το Πανεπιστήμιο του
Bradford και το Shylock Progetti. Στόχος του ήταν να ερευνήσει
το επίπεδο των μουσικών βιβλιοθηκών και εκδοτών και να
καταγράψει την έκταση στην οποία κωδικοποιείται η μουσική,
ώστε να καταστήσει τη μουσική διαθέσιμη σε όλους, μέσα από
οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Το DAISY είναι λογισμικό που αναπτύχθηκε το 1993 από την
Labyrinten Data AB για τη Σουηδική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων και
Braille Βιβλίων. Το Plextalk είναι ένα πρωτότυπο σύστημα
αναπαραγωγής ομιλούντων βιβλίων, το οποίο αναπτύχθηκε
από την Shinanokenshi Co. Ltd. Οι δυο αυτές πλευρές
αποφάσισαν να συγχωνευτούν το 1995 για να ξεκινήσουν ένα
διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης ενός ανοιχτού προτύπου για το
σύστημα ομιλούντων βιβλίων της επόμενης γενιάς βασισμένο
στο DAISY. Με αυτό το λογισμικό καθένας μπορεί να έχει
πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του ομιλούντος βιβλίου,
χρησιμοποιώντας πίνακες περιεχομένων, ευρετήρια και/ ή
σελιδοποίηση. Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η
Κοινοπραξία DAISY115, όπου μέχρι τον Μάϊο του 2006 μέσα στη
λίστα των εταίρων‐μελών της συγκαταλέγονταν ο Φάρος

112

RNID [Διαθέσιμο στο http://www.rnid.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/06/06)]
RNID Library [Διαθέσιμο στο http://www.rnid.org.uk/information_resources/rnid_library/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 16/11/05)]
114
Cantate [Διαθέσιμο στο http://projects.fnb.nl/cantate/default.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/02/07)]
115
DAISY: Digital Accessible Information System (DAISY) Consortium [Διαθέσιμο στο http://www.daisy.org
(Ημερομηνία πρόσβασης: 03/02/07)]
113
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MIRACLE

Multireader

NoVA

Τυφλών Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών και η
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Ο εκτιμώμενος
αριθμός τίτλων διαθέσιμων σε διάταξη DAISY μέχρι την 25η
Μαΐου 2006 ήταν 143.400 (Kawamura, 2006).
Πρόκειται για συνεργατικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν
οι Duxbury Systems Inc., το CNIB και το APH και το οποίο
στοχεύει στη διανομή braille μέσω Διαδικτύου. Το eBraille116
αναμένεται να φέρει επανάσταση διότι στις βιβλιοθήκες το
συμβατικό braille δεν διανέμεται εύκολα λόγω χρόνου,
χρημάτων και απαιτούμενης εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνθηκε σε άτομα με δυσκολίες
ανάγνωσης στη City Library του Gothenburg, αξιολόγησε τη
συμπεριφορά τους και επεδίωξε να αυξήσει κατά 50% το
ποσοστό των ΑμεΑ που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των
βιβλιοθηκών.
Το MIRACLE (Music Information Resources Assisted Computer
Library Exchange)117 στόχο είχε τη δημιουργία μιας παγκόσμιας
εικονικής βιβλιοθήκης μουσικής braille για τους τυφλούς
μουσικούς και ενός κεντρικού καταλόγου μουσικών συνθέσεων
braille. Διήρκεσε δυο χρόνια (01/99‐01/01) και αναπτύχθηκε με
την προοπτική οι τυφλοί μουσικοί ανά τον κόσμο να μπορούν
να αναζητούν μουσική braille. Μια από τις αποστολές του
προγράμματος ήταν η καταλογογράφηση, η ταξινόμηση, ο
εναρμονισμός και η προτυποποίηση των βιβλιογραφικών
πληροφοριών στα διασκορπισμένα αποθετήρια των βασικών
προμηθευτών braille και μουσικών παρτιτούρων της Ευρώπης
(Calvo, 2000). Συναφές με τα παραπάνω και σχετικό με μουσική
είναι και το Talking Music project.
Το πρόγραμμα Multireader118 (A Multimodal Multimedia
Navigation and Reading System) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του
2001 και έληξε τον Ιανουάριο του 2004. Η μεθοδολογία του
αποτέλεσε ένα εξαίρετο παράδειγμα προσέγγισης “καθολικής
σχεδίασης” με στόχο την κατανόηση των προβλημάτων
πλοήγησης (π.χ. το φαινόμενο “lost in hyperspace”) και χρήσης
μεγάλων πολυμεσικών τεκμηρίων, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία.
Επίσης, ασχολήθηκε με τη σχεδίαση, την υλοποίηση και
αξιολόγηση ενός πρωτότυπου ηλεκτρονικού συστήματος
ανάγνωσης το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία όρασης και τέλος, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη
προτύπων για τεχνολογίες ηλεκτρονικών βιβλίων και
πολυμέσων
υπό
τους
όρους
χρηστικότητας
και
προσβασιμότητας.
Το NoVΑ (Non‐Visual Access to the Digital Library)119 το οποίο
έχει αναλάβει το CERLIM στο Manchester Metropolitan

116

Ebraille [Διαθέσιμο στο http://www.ebraille.com (Ημερομηνία πρόσβασης: 06/02/07)]
Miracle [Διαθέσιμο στο http://www.svb.nl/project/Miracle/miracle.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/02/07)]
118
Multireader [Διαθέσιμο στο http://projects.fnb.nl/multireader/default.htm (Ημερομηνία πρόσβασης:
05/02/07)
119
Anon., Nova: non‐visual access to the digital library: the use of digital library interfaces by blind and visually‐
impaired people [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.cerlim.ac.uk/projects/nova/index.php (Ημερομηνία
πρόσβασης: 25/10/04)]
117
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SEDODEL

TeDUB

Telebook

University, επεδίωξε να αυξήσει την κατανόηση για τη σειριακή
αναζήτηση σε μη σειριακό ψηφιακό περιβάλλον βιβλιοθηκών,
με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση της πληροφορίας από
άτομα με αναπηρία όρασης. Στο πλαίσιο του NoVA
χρησιμοποιήθηκαν 20 άτομα με αναπηρία όρασης και 20 χωρίς,
όπου έγινε συγκριτική ανάλυση μεταξύ τους. Το NoVA
ουσιαστικά στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της εργασίας του
προγράμματος REVIEL.
Το πρόγραμμα REVIEL (Resources for Visually Impaired Users of
the Electronic Library)120 ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1997,
ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου του 1999 και εξέτασε την
τρέχουσα κατάσταση και το επίπεδο των προσπελάσιμων
υπηρεσιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Το SEDODEL (Secure Document Delivery for Blind and Partially
Sighted People)121 ανέπτυξε ένα πιλοτικό, ασφαλές σύστημα
διανομής τεκμηρίων για τυφλούς και μερικώς βλέποντες
χρήστες και ανέδειξε τα δικαιώματά τους στην εκδοτική
αλυσίδα. Τα μέλη του SEDODEL υπήρξαν το Πανεπιστήμιο του
Bradford, η Βρετανική Βιβλιοθήκη, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το
Εθνικό Βασιλικό Ινστιτούτο για Τυφλούς, η EURITIS SA, το
INSERM (Γαλλία) και το Katholieke Universiteit Leuven (Βέλγιο).
Το TeDUB122 (Technical Drawings Understanding for the Blind)
ξεκίνησε στην 1η Οκτωβρίου του 2001, χρηματοδοτούμενο από
το IST Ερευνητικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
διήρκεσε 3 χρόνια, συντονιζόμενο από το πανεπιστήμιο του
Bremen και φορείς από Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ιρλανδία
και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τυφλός στερείται της εποπτειακής
αντιληπτικής ικανότητας και γι’ αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί
βασικές έννοιες, όπως αυτή του σχήματος. Στόχος του TEDUB
ήταν να αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο θα παράγει αυτόματα
περιγραφές συγκεκριμένων τάξεων γραφικών (διαγράμματα
ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων,
UML
διαγράμματα
και
αρχιτεκτονικά σχέδια) και θα επιτρέπει την ανεξάρτητη σε αυτά
πρόσβαση, επιδρώντας έτσι θετικά στους τομείς της
εκπαίδευσης, της επιστήμης και της εργασίας.
Επειδή η χρήση των υπολογιστών δεν είναι ακόμη διαδεδομένη
εν αντιθέσει με το τηλέφωνο που είναι διαθέσιμο σε όλους, το
Telebook (το 1994) επεδίωξε την πρόσβαση του χρήστη στον
κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω τηλεφώνου. Το Διαδίκτυο θα
συνδέεται στο κινητό τηλέφωνο και οι χρήστες του Telebook θα
έχουν στη διάθεσή τους ένα κινητό κατάλογο, ο οποίος θα
μπορεί να προσπελαστεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε
(Cohen, 2000). Η ιδέα και η υλοποίηση του Telebook ανήκει
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη για Τυφλούς του Ισραήλ.

120

Reviel [Διαθέσιμο στο http://www.cerlim.ac.uk/projects/reviel/index.php (Ημερομηνία πρόσβασης:
05/02/07)]
121
SEDODEL [Διαθέσιμο στο http://www.esat.kuleuven.ac.be/teo/docarch/projecten/sedodel/sedodel.en.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 05/02/07)]
122
TeDUB [Διαθέσιμο στο http://projects.fnb.nl/tedub/default.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/02/07)]

172

Διεθνής Πραγματικότητα
TESTLAB

Web‐4‐all

Άλλα προγράμματα

Το TESTLAB (Testing Systems using Telematics for Library Access
for Blind and visually handicapped readers)123 καθιέρωσε μια
σειρά πρακτικών δοκιμασιών σε δημόσιες και ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών με κατάλληλα
συστήματα τηλεματικής, μέσω των οποίων τα άτομα με
αναπηρία όρασης θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε
καταλόγους και ψηφιακά τεκμήρια προσαρμοσμένης μορφής.
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1996‐1998 σε έντεκα
βιβλιοθήκες
τεσσάρων
χωρών
εγκαταστάθηκαν
προσαρμοσμένοι σταθμοί εργασίας για να επιτρέπουν σε
τυφλούς, κ.ά. να προσπελαύνουν καταλόγους, δίκτυα, βάσεις
δεδομένων και ηλεκτρονικά τεκμήρια. Το πρόγραμμα στόχευε
στη δημιουργία ενός κεντρικού καταλόγου προσβάσιμου υλικού
πολλών βιβλιοθηκών και στην προσαρμογή υπαρχόντων OPACs
για τυφλούς χρήστες. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν η
Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Αυστρία, οι Κάτω
Χώρες και η Ελλάδα.
Το Web‐4‐all είναι μια καινοτόμος τεχνολογία που επιτρέπει
στα ΑμεΑ να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε υπολογιστές
δημόσιας πρόσβασης. Όλοι οι χρήστες του Web‐4‐all
λαμβάνουν μια “έξυπνη κάρτα” (στο μέγεθος της πιστωτικής),
που περιέχει τις προσωπικές προτιμήσεις τους, όπως το κείμενο
να διαβάζεται δυνατά, μεγενθυμένοι χαρακτήρες, κ.ά. Κάθε
φορά που κάνουν log on στον υπολογιστή δημόσιας
πρόσβασης, οι χρήστες βάζουν απλά την κάρτα μέσα στον
αναγνώστη και ο υπολογιστής προσαρμόζεται στις προτιμήσεις
τους. Το Web‐4‐all είναι η πρώτη τεχνολογία αυτού του είδους,
που μπορεί να φορτώνει και να διαβάζει αυτόματα τις
προτιμήσεις του χρήστη (Euteneier, 2003).
Άλλα προγράμματα είναι το EXLIB124 (Expansion of European
Library Systems for the Visually Disadvantaged), το “Information
for all125” της UNESCO, το BrailleNet126, το TIDE ACCESS, το
Emacspeak127, το BrookesTalk128, το REVEAL (ένας εθνικός
ενιαίος κατάλογος πόρων εναλλακτικής μορφής που
αναπτύσσεται από το UKOLN σε συνεργασία με το RNIB και το
NLB), κ.ά.
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TESTLAB [Διαθέσιμο στο http://projects.fnb.nl/testlab/default.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/02/07)]
EXLIB [Διαθέσιμο στο http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects/exlib.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
28/05/07)]
125
Information for All Programme [Διαθέσιμο στο http://www.unesco.org/webworld/ifap/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/05/07)]
126
BrailleNet [Διαθέσιμο στο http://www.braillenet.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 30/05/07)]
127
Emacspeak‐ The Complete Audio Desktop [Διαθέσιμο στο http://emacspeak.sourceforge.net/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/05/07)]
128
Brookes Talk‐ Oxford Brookes University [Διαθέσιμο στο http://www.brookes.ac.uk/schools/cms/
researcg/speech/btalk.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 30/05/07)]
124
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Στο κεφάλαιο μελετάται και καταγράφεται η
ελληνική πραγματικότητα, όπου οι υπηρεσίες
βιβλιοθηκών για ΑμεΑ βρίσκονται σε μια πρώιμη
φάση ανάπτυξης, η οποία έχει αρχίσει να
διαμορφώνεται
τα
τελευταία
χρόνια.
Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες
φορέων και βιβλιοθηκών προκειμένου να
παρέχουν ισότιμες υπηρεσίες στους χρήστες με
αναπηρία, οι ελλείψεις που παρουσιάζει ο
βιβλιοθηκονομικός χώρος ως προς την
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, τα αποτελέσματα
ερευνών αλλά και τα σημάδια βελτίωσης που
έχουν αρχίσει να διαφαίνονται τα τελευταία δέκα
χρόνια.
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Π

αρατηρώντας εξελικτικά την ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία συνάγεται το
συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ βρίσκονται σε μια πρώιμη
φάση ανάπτυξης, η οποία έχει αρχίσει να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Στην
Ελλάδα με τον πληθυσμό των 11.000.000 κατοίκων, υπάρχουν 900.000 άτομα με διάφορες
αναπηρίες, δηλαδή το 1/12 του πληθυσμού. Μεταξύ του 1.000.000 Ελλήνων περίπου με
αναπηρία, υπάρχουν κατά προσέγγιση 4.000 παραπληγικοί νέοι και 30.000 αυτιστικά
παιδιά ενώ πολλοί άλλοι ζουν σε καθεστώς απομόνωσης, έγκλειστοι σε ιδρύματα, κ.ο.κ.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα το θέμα των ΑμεΑ τίθεται πιο συχνά
προς συζήτηση, προβληματισμό, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Από θέμα που
αντιμετωπιζόταν με προκατάληψη και αμηχανία, μετατράπηκε σταδιακά σε κοινωνικό
ζήτημα που μας αφορά όλους.

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινιστεί πως σε καμία περίπτωση στην ενότητα αυτή δεν
επιχειρείται σύγκριση των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ στην Ελλάδα με τις
αντίστοιχες ξένων χωρών γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν δίχως νόημα διότι π.χ. οι Σκανδιναβικές
χώρες παρουσιάζουν δραστηριότητα χρόνων στο χώρο αυτό. Αντίθετα, το ελληνικό
σύστημα πληροφόρησης λόγω βασικών αιτιών (οργανωτικών, λειτουργικών, συγκρότησης,
στελέχωσης) και άλλων αδυναμιών (π.χ. η πλήρης αυτοματοποίηση λειτουργιών, η
ανάπτυξη συνεργασίας και πρακτικών κοινής εκμετάλλευσης πόρων απουσιάζουν σχεδόν
ολοκληρωτικά) έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ΑμεΑ μόνο τα τελευταία
χρόνια. Σίγουρα η ομάδα των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών φαίνεται ως η
ευνοϊκότερα τοποθετημένη για να αναλάβει δράσεις για τα ΑμεΑ και παρουσιάζει μια
γενικά καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Ωστόσο, λόγω αυτής της χρόνιας καθυστέρησης και υπανάπτυξης που χαρακτηρίζει το
ελληνικό σύστημα πληροφόρησης, μέχρι στιγμής οι βιβλιοθήκες στο μεγαλύτερο ποσοστό
τους έχουν ολιγωρήσει για τους χρήστες με αναπηρία. Οι λύσεις που προσφέρουν οι ΤΠΕ
(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) όχι μόνο αγνοούνται από τις ελληνικές
βιβλιοθήκες αλλά δεν είναι και διαθέσιμες στην ελληνική αγορά καθότι δεν υπάρχει
ενδιαφέρον και ζήτηση στο ελληνικό εμπόριο. Επιπλέον, δεν υποστηρίζουν την ελληνική
γλώσσα, είναι πολύ ακριβές και δεν υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στο κοινό
για αυτές. Συνεκδοχικά, τις περισσότερες φορές είναι διαθέσιμες μόνο ως αποτέλεσμα
ερευνητικών ή αναπτυξιακών προσπαθειών και έτσι οι βιβλιοθήκες δεν ενημερώνονται
ποτέ για αυτές.
Αισίως τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μερική βελτίωση σε ορισμένα ιδρύματα της
Ελλάδας και σε θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής ανάπτυξης σε υποστηρικτικές
τεχνολογίες πληροφορικής για ΑμεΑ μέσω νέων προσεγγίσεων αλλά και μέσω διεθνών
σχετικών τυποποιήσεων και σημαντικών τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Τα θέματα αυτά
όμως δεν παύουν να αγνοούνται από την παρεχόμενη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή
εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων αλλά και των στελεχών και μηχανικών πληροφορικής‐
τηλεπικοινωνιών με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες υπηρεσίες ή προϊόντα να μην φθάνουν
ποτέ στο χρήστη με αναπηρία.
Οι ελλείψεις των ελληνικών βιβλιοθηκών στους τομείς εξυπηρέτησης των μειονεκτούντων
ατόμων είναι πολλαπλές και σημαντικές. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο των
Τυφλών το 1957 στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής υπάρχουν
βιβλιοθήκες για τυφλούς με τόσα βιβλία και υλικό, όσα οι βιβλιοθήκες της Ελλάδος δεν
έχουν για τους βλέποντες (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, 1957).
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Το 2001 σε ημερίδα, η συντονίστρια του έργου ACCELERATE (ACCEss to the modern Library
sERvices for the blind and pArtially sighTed people) από την Ελλαδική εταιρεία Polyplano
Euroconsultants έκανε λόγο για παντελή ανυπαρξία υποδομής και πρόνοιας για τους
τυφλούς χρήστες σε όλες τις δημόσιες και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο ευρύτερο
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης129. Καμία από τις 32 δημοτικές βιβλιοθήκες
αυτού του συγκροτήματος δεν παρείχε κάποιο είδος πρόσβασης στις υπηρεσίες για
τυφλούς ή μερικώς βλέποντες δημότες. Συγκεκριμένα ενώ 20 από αυτές διέθεταν
ηλεκτρονικούς καταλόγους, καμία δεν παρείχε on‐line πρόσβαση στον κατάλογό της. Η
ανεπάρκεια υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ συνήθως αιτιολογείται με αναφορά στον ασήμαντο
αριθμό των ατόμων αυτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Το αποτέλεσμα είναι οι
χρήστες να στρέφονται μόνο στις ειδικές για ΑμεΑ βιβλιοθήκες για να βρουν κάποια μορφή
αναγνωστικού υλικού. Το υλικό όμως που διαθέτουν συνήθως αυτές οι βιβλιοθήκες είναι
περιορισμένο και η ποιότητα των ηχογραφήσεων και της ομιλίας είναι πολλές φορές
απαράδεκτη.
Ένα πρωταρχικό και μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές βιβλιοθήκες είναι ο
εντοπισμός αυτών των μελών της κοινότητας. Παραδείγματος χάρη, στις ελληνικές
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι οι πιο ενεργές ως προς την εξυπηρέτηση των
ΑμεΑ έναντι άλλων τύπων βιβλιοθηκών, είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των
χρηστών με αναπηρία διότι το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια
εκπαίδευση σπάνια παρέχει εναλλακτικά σημεία πρόσβασης και υπηρεσιών για ΑμεΑ
(Γαρουφάλλου et al., 2000). Επιπλέον, δεν υπάρχουν πανεπιστημιακά βιβλία γραμμένα για
τυφλούς. Μόνο την τελευταία πενταετία άρχισαν να δημιουργούνται ειδικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ που να ασχολούνται με τα
ιδιαίτερα προβλήματα των ΑμεΑ. Συνήθως οι ΦμεΑ εγγράφονται στο πανεπιστήμιο με τη
διαδικασία των “Ειδικών Κριτηρίων” μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται ο βαθμός
αναπηρίας τους και στη συνέχεια λαμβάνουν τη σχετική φροντίδα από το Πανεπιστήμιο.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας και σε συνεννόηση με το τμήμα στέλνει τα
ονόματα στη βιβλιοθήκη και γίνονται οι σχετικές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις. Ωστόσο, στα
ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες ενσωμάτωσης της
υποστηρικτικής τεχνολογίας για τους χρήστες ΑμεΑ. Επίσης λίγοι από αυτούς τους
σταθμούς εργασίας ενσωματώνουν το σύνολο των υποστηρικτικών τεχνολογιών και κυρίως
δεν είναι εγκατεστημένοι στο χώρο μιας βιβλιοθήκης ή ειδικά προσαρμοσμένοι στις
υπηρεσίες πληροφόρησης που αυτή παρέχει.
Το 1995 στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος HORIZON “Αυτόνομη Διαβίωση
Τυφλών” ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών130 ανέλαβε την εξειδίκευση μιας ομάδας
βιβλιοθηκονόμων για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών braille και ομιλούντων
βιβλίων. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν να τονισθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης και
αναβάθμισης των βιβλιοθηκών αυτών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών
των ατόμων με αναπηρία όρασης. Η εκπαίδευση διήρκεσε σχεδόν 9 μήνες, η περαιτέρω
όμως ολοκλήρωση της κοινωνικής της προσφοράς δεν ευοδώθηκε.
Στη συνέχεια, στις 2 Δεκεμβρίου του 2003 πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών η ημερίδα “Πανεπιστήμιο για όλους: όροι και προϋποθέσεις
πλήρους ένταξης των ΦμεΑ στην ακαδημαϊκή ζωή”. Το Α’ Στρογγυλό Τραπέζι της ημερίδας
129

Anon., 2001. Οι τυφλοί χρήστες μπορούν να διαβάζουν το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Κύπρου [online]. [Διαθέσιμο στο http://library.ucy.ac.cy/accelerate/accel_newspapers_gr.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 03/08/06)]
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με θέμα “Η Ελληνική Εμπειρία για τα Άτομα με Αναπηρίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”
έφερε στην επιφάνεια τις τρομερές ελλείψεις που παρουσιάζουν τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Οι
πολύ λίγες προσπάθειες έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και αποτελούν μεμονωμένο
έργο ορισμένων Πανεπιστημίων. Ένα από βασικά πορίσματα της ημερίδας αυτής ήταν ότι
δεν υπάρχουν ειδικές βιβλιοθήκες και υλικό για τυφλούς και Κωφούς στον ελληνικό χώρο
όπως π.χ. συγγράμματα σε γραφή braille, κασέτες και απτικό υλικό. Η διάθεση
συγγραμμάτων σε άτομα με τύφλωση είναι μια πολύ προβληματική διαδικασία που δείχνει
να ξεκινά από τη μικρότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, το δημοτικό, όπου τα βιβλία σε σύστημα
braille καθυστερούν να εκτυπωθούν και φτάνει μέχρι και την πανεπιστημιακή.
Δημοσίευμα εφημερίδας αναφέρει ότι δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα ο
ισχυρισμός ότι οι δανειστικές βιβλιοθήκες για τυφλούς πολίτες στην Ελλάδα σε κάποιο
βαθμό λειτουργούν “εν κρυπτώ” και πως το όλο πρόβλημα παραπέμπει σε συνθήκες
“κρυφού σχολειού”131. Ελάχιστοι βιβλιοθηκονόμοι γνωρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία
ειδικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο ενώσεων ή φορέων για ΑμεΑ. Επίσης, οι βιβλιοθήκες
αυτές σπάνια στελεχώνονται από επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους ή ζητούν τις γνώσεις
των τελευταίων προκειμένου να αναπτύξουν σωστές βιβλιοθήκες σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και εργαλεία. Παραδείγματος χάρη τυχαία μέσω επικοινωνίας μεταξύ του
ερευνητή και της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών (ΠΕΤ) (με e‐mail που εστάλη στις 04/01/08)
έγινε γνωστό πως η ΠΕΤ προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα και εκσυγχρονισμένη
ψηφιακή βιβλιοθήκη φωνητικών βιβλίων. Για το σκοπό αυτό η ΠΕΤ έχει προχωρήσει στην
αγορά σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού με στόχο τη δημιουργία νέων
ακουστικών βιβλίων με σύγχρονες μορφές ηχογράφησης και αναπαραγωγής (DAISY, MP3,
κτλ). Παρόλα αυτά τέτοιες προσπάθειες δεν φτάνουν ποτέ ούτε γνωστοποιούνται στη
βιβλιοθηκονομική κοινότητα ώστε να προσφέρει τις γνώσεις της στο χώρο αυτό ενώ
σίγουρα οι φορείς για ΑμεΑ θα ήθελαν τη συμβολή τους. Έτσι λαμβάνουν χώρα ενέργειες
και προσπάθειες για την ανάπτυξη βιβλιοθηκών για ΑμεΑ εν αγνοία των βιβλιοθηκονόμων
και συνεχίζεται η εν κρυπτώ λειτουργία τους και το καθεστώς απομόνωσής τους.
Κατόπιν επικοινωνίας (μέσω e‐mail στις 02/04/07) με την Beatrice Christensen Skold,
αναπληρώτρια πρόεδρο του Τμήματος της IFLA για Τυφλούς, το Τμήμα αυτό συναντήθηκε
με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών της Ελλάδος το 2000. Στο πλαίσιο της συνάντησης
αυτής η IFLA προσπάθησε να πείσει τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο να μην διαλέξει μια
αυτοσχέδια μορφή ψηφιακού ομιλούντος βιβλίου αλλά να υιοθετήσει το DAISY, το οποίο
έχει υιοθετήσει και ο υπόλοιπος κόσμος.
Κατόπιν επικοινωνίας με τη ΜΟΠΑΒ και γενικότερα με τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 2004, διαπιστώθηκε πως δεν έχουν ασχοληθεί με
τη συλλογή τέτοιων δεδομένων αλλά ούτε και υπάρχει σχετική βιβλιογραφία στη
βιβλιοθήκη τους. Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων132 μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τις υπηρεσίες για
ΑμεΑ. Συγκεκριμένα το κτίριο της βιβλιοθήκης διαθέτει ειδικές ράμπες και υποδομές που
εξασφαλίζουν τη χρήση της στα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Επιπλέον, διαθέτει ειδική
συλλογή βιβλίων σε γραφή braille καθώς και ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό ανάγνωσης και
πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες.
To 2007 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας το ΕΚΕΒΙ ανέφερε πως μελλοντικά σκέφτονται
να δημιουργήσουν λέσχες ανάγνωσης για τυφλούς αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί
131

Anon., 2005. "Κρυφό σχολειό" οι δανειστικές βιβλιοθήκες για τυφλούς. Ελευθεροτυπία, 21 Νοεμβρίου.
Α.Μ.Ε.Α. ‐ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων [Διαθέσιμο στο http://www.lib.uoi.gr/services/amea.php (Ημερομηνία
πρόσβασης: 13/09/06)]
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κάτι. Δυστυχώς, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, π.χ. ο Blind Citizens
Australia133, που διεξάγουν έρευνες για τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών και τις εμπειρίες των
χρηστών με αναπηρία, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ανάλογοι και γι’ αυτό συναντάται
ανεπάρκεια βιβλιογραφίας και πληροφοριών επί του θέματος.
Επίσης, οι δημόσιες βιβλιοθήκες δεν διαθέτουν τμήμα βιβλίων γραφής braille και μόνο
ελάχιστοι χώροι ή ιδρύματα εκτυπώνουν κάποια βιβλία κυρίως για σχολική χρήση, τα οποία
πάλι δεν καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των τυφλών μαθητών. Στο παρελθόν το
Υπουργείο Παιδείας είχε υποσχεθεί νομοθετική διευθέτηση του συστήματος, εκτύπωση
ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, επιχορήγηση του Οίκου Τυφλών για χρηματοδότηση
τμήματος επεξεργασίας, γραφής και διόρθωσης κειμένων στη γραφή braille. Επίσης, είχε
υποσχεθεί τη δημιουργία τμήματος εκτύπωσης και αναπαραγωγής αντιγράφων, χορήγηση
όλων των δυνατοτήτων και υλικού εξοπλισμού, τμήμα ομιλούντων βιβλίων και
αναπαραγωγής και διαχείρισης βιβλιοθήκης, εργαστήριο λογισμικού, τμήμα επεξεργασίας
εικόνων, κατασκευής χαρτών, μακετών και εποπτικού υλικού αλλά τίποτα από αυτά δεν
υλοποιήθηκε (Μαρκοπούλου, 2005).
Από έρευνα που έγινε σε 10 ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες διαπιστώθηκε πως σε
καμία δεν παρέχεται η υπηρεσία δανεισμού σε χρήστες με αναπηρία. Οι περισσότερες από
αυτές έχουν φροντίσει για την υλικοτεχνική υποδομή με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης θα
επισκεφτεί τη βιβλιοθήκη αλλά δεν έχουν προνοήσει για το τι γίνεται στην περίπτωση όσων
αδυνατούν να έρθουν στο φυσικό χώρο αυτής. Οπτικοακουστικό υλικό για τους χρήστες με
αναπηρία υπάρχει στις περισσότερες βιβλιοθήκες, σε ικανοποιητικό βαθμό αλλά δεν
χρησιμοποιείται (Τσαλκιτζή, 2000).
Οι δικτυακοί τόποι (ΔΤ) βιβλιοθηκών των ΑΕΙ είναι σαφώς πιο σωστά δομημένοι, με
μεγαλύτερο αριθμό παρεχόμενων υπηρεσιών και με μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών προς
το χρήστη από αυτούς των ΤΕΙ. Αυτή η ποιοτική διαφορά αλλά και η διαφορά στον όγκο των
πληροφοριών ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ, πρώτες, εδώ και
αρκετά χρόνια επένδυσαν στην ανάπτυξη των ΔΤ τους, ενώ τα ΤΕΙ ξεκίνησαν αυτή τη
διαδικασία με καθυστέρηση. Επίσης, περισσότερα λάθη εντοπίστηκαν στους ΔΤ των
βιβλιοθηκών των ΤΕΙ. Βέβαια συμπεραίνεται πως δεν υπάρχει οδηγός για τον σχεδιασμό
προσβάσιμων ΔΤ για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Παρόλο που η βιβλιογραφική
έρευνα ανέδειξε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό οδηγιών για την αξιολόγηση ιστοσελίδων,
αυτοί αφορούσαν στην αξιολόγηση ιστοσελίδων γενικά και όχι ιστοσελίδων βιβλιοθηκών
(Γαρουφάλλου & Κολοβού, 2006).
Ωστόσο, είναι απαραίτητο η ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα να κατανοήσει την
έννοια της προσβασιμότητας όχι μόνο στο επίπεδο που αφορά τους ΔΤ αλλά πάνω από όλα
σε ζητήματα πρωταρχικής σημασίας, όπως η αλλαγή νοοτροπίας γύρω από τέτοιου είδους
ευαίσθητα θέματα, η ένταξη σχετικών θεμάτων σε επίπεδο πολιτικής, υλικοτεχνικής
υποδομής, προσανατολισμού προτεραιοτήτων, κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με λιγότερο από 6 χρόνια κατά μέσο όρο παρουσίας στο
Διαδίκτυο, έχουν καταφέρει να έχουν μια καλή και οργανωμένη παρουσία των υπηρεσιών
τους, παρ’όλα τα εν δυνάμει προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Επίσης ύστερα από έρευνα που έγινε τον Ιούνιο του 2003 σε 11 ελληνικές ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες (7 Α.Ε.Ι. και 4 Τ.Ε.Ι.) προκύπτει ότι αρκετές από αυτές έχουν φροντίσει για την
υλικοτεχνική υποδομή τους ή προγραμματίζουν την προμήθεια ειδικού τεχνικού
εξοπλισμού (Γρηγοριάδου et al., 2003).
133
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Ωστόσο τα πορίσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με επόμενες έρευνες οι οποίες
αποδεικνύουν την ανεπάρκεια εξοπλισμού και υλικού στις περισσότερες ελληνικές
βιβλιοθήκες.
Είναι πολύ λίγες οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, που έχουν προβλέψει και παρέχουν
υπηρεσίες στα ΑμεΑ γενικότερα και στα άτομα με αναπηρία όρασης ειδικότερα. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των ειδικών βιβλιοθηκών έχει επαναπαυτεί στην παροχή
παραδοσιακών υπηρεσιών, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν στην κοινότητά τους τα ΑμεΑ.
Πολλοί διευθυντές θεώρησαν ότι το είδος και μόνο της βιβλιοθήκης αποκλείει τη χρήση της
από ΑμεΑ, ισχυριζόμενοι πως “μα είμαστε μια ειδική βιβλιοθήκη, δεν έχουμε τέτοιους
χρήστες” (Μαγκλάση & Σιάτρη, 2006). Άλλος ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που
προέβαλαν οι ιθύνοντες είναι η παντελής έλλειψη μέριμνας από την πολιτεία, όπως για
παράδειγμα η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής πρόσκτησης υλικού εναλλακτικής μορφής από
όλους τους κρατικούς φορείς και οργανισμούς. Το 74,2% των ελληνικών ειδικών
βιβλιοθηκών υπέδειξαν ως κυριότερο παράγοντα την έλλειψη ανάγκης, εφόσον δεν
υπάρχουν αρκετοί χρήστες τέτοιου είδους και συνεπώς δεν αποτελεί θέμα προτεραιότητας
για τη βιβλιοθήκη. Είναι πολύ λίγες οι ειδικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, που έχουν
προβλέψει και παρέχουν υπηρεσίες στα ΑμεΑ.
Επίσης, στο πλαίσιο άλλης έρευνας η οποία διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2004 με την
αποστολή ερωτηματολογίων σε 48 ελληνικές βιβλιοθήκες (από τις οποίες απάντησαν οι
27), διαπιστώθηκε πως δεν μεριμνούν για τις ανάγκες των χρηστών με αναπηρία
(Κουλικούρδη, 2005). Οι βιβλιοθήκες οι οποίες συμμετείχαν ήταν ακαδημαϊκές, ειδικές,
δημόσιες, μια σχολική και η εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας αυτής, η πλειονότητα των ελληνικών βιβλιοθηκών
(σε ποσοστό 63.64%) θεωρεί ότι ο ρυθμός χρήσης τους από ΑμεΑ δεν έχει αυξηθεί αλλά
έχει παραμείνει σταθερός, γεγονός που δικαιολογεί γιατί δεν προβαίνουν σε πρόβλεψη
υπηρεσιών για τις ομάδες αυτές. Θεωρώντας το προσωπικό των βιβλιοθηκών ότι οι
χρήστες με αναπηρία είναι ελάχιστοι, δεν προβαίνει στην υιοθέτηση γραπτής πολιτικής που
να περιγράφει τις ειδικές υπηρεσίες για αυτούς. Μόνο το 10.63% των βιβλιοθηκών έχει
προβεί σε αυτή την κίνηση και σε ανάλυση των αναγκών τους. Η ευρύτερα προβλεπόμενη
και χρησιμοποιούμενη προδιαγραφή των ελληνικών βιβλιοθηκών αναδείχθηκε το ασανσέρ
(14 βιβλιοθήκες παρέχουν αυτή την υπηρεσία) και ακολουθούν οι ράμπες υιοθετημένες
από 11 βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια, οι προδιαγραφές περιορίζονται σε πρόσβαση σε
σταθμούς εργασίας (6 βιβλιοθήκες παρέχουν τέτοιες), διευκόλυνση στα σημεία εισόδου,
ειδική σήμανση και άλλες προδιαγραφές ενώ ενυπάρχει και το ποσοστό εκείνο (3
βιβλιοθήκες) που δεν πληροί καμία από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.
Διαπιστώθηκε επίσης πως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υπερέχουν αξιοσημείωτα έναντι
των λοιπών βιβλιοθηκών στην καθιέρωση προδιαγραφών και στην πρόβλεψη ειδικών
υπηρεσιών. Οι περισσότερες από τις εξεταζόμενες βιβλιοθήκες (13 στον αριθμό) παρέχουν
βοήθεια στη φωτοτύπηση ενώ δέχονται επίσης τηλεφωνικές αιτήσεις ΑμεΑ. Σημαντική
βοήθεια προσφέρουν οι βιβλιοθήκες (6 στο σύνολο) παρέχοντας ειδικό υλικό σε κατάλληλη
μορφή σύμφωνα με τις ανάγκες των ΑμεΑ ενώ θα ήταν πολύ χρήσιμο να υιοθετηθούν οι
ειδικές ξεναγήσεις προσανατολισμού (κάτι που παρέχεται ήδη από 5 βιβλιοθήκες) διότι
κάνουν τους χρήστες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Λοιπές ειδικές υπηρεσίες που
προσφέρονται σε μικρότερο βαθμό είναι η μεταφορά τεκμηρίων σε ειδικά μέσα, η
τροποποίηση των κανόνων δανεισμού και τέλος οι μεταφράσεις braille, κάτι που
υλοποιείται από μία μόνο βιβλιοθήκη.
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Οι πηγές χρηματοδότησης των ειδικών αυτών υπηρεσιών και του απαραίτητου εξοπλισμού
προέρχονται ως επί το πλείστον από τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης (αυτό
συναντήθηκε σε 9 βιβλιοθήκες) ενώ άλλες 6 δήλωσαν πως η χρηματοδότηση προέρχεται
από άλλη πηγή. Σημειωτέο πως σε καμία βιβλιοθήκη ανάλογες προσπάθειες δεν
χρηματοδοτούνται από το κατάλληλο γραφείο του ιδρύματος για ΦμεΑ ή δωρεές.
Σε προσπάθεια μελέτης για το ποιοι on‐line κατάλογοι είναι εξοπλισμένοι με
υποστηρικτικές τεχνολογίες (π.χ. με συνθέτη φωνής), καταγράφηκε ποιο λογισμικό OPAC
χρησιμοποιείται από τις βιβλιοθήκες. Η πλειονότητα αυτών (7 βιβλιοθήκες) έχει το
Advance, ακολουθεί το Horizon, μετά το ΑΒΕΚΤ, έπειτα ο ΠΤΟΜΕΛΑΙΟΣ ενώ 3 βιβλιοθήκες
δήλωσαν πως χρησιμοποιούν κάποιο άλλο. Ο on‐line κατάλογος των μισών βιβλιοθηκών
προσφέρει μεγέθυνση κειμένου ενώ σε μικρότερο ποσοστό (20%) υποστηρίζονται από
συνθέτη φωνής. Δεν απουσιάζει βέβαια και το ποσοστό εκείνο (10%) που ο on‐line
κατάλογός τους δεν παρέχει κανέναν εξοπλισμό.
Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες διακρίνονται επίσης έναντι των λοιπών κατηγοριών
βιβλιοθηκών και σε μια άλλη κατηγορία, τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτουν. Ο
συνηθέστερος και περισσότερο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός αναδεικνύεται να είναι οι
σαρωτές (15 βιβλιοθήκες δήλωσαν πως διαθέτουν τέτοιους), ακολουθούν οι αναγνώστες
οθόνης, οι συσκευές μεγέθυνσης οθόνης, οι εκτυπωτές braille, οι συνθέτες λόγου και στο
τέλος βρίσκονται τα ομιλούντα βιβλία (με 1 μόνο βιβλιοθήκη να διαθέτει τέτοια), οι
εγγραφές κασετών και οι ηχογραφήσεις για τυφλούς.
Μεταβαίνοντας στην επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών, διαπιστώνεται
λυπηρώς πως μόνο 3 βιβλιοθήκες διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό ενώ οι λοιπές 18
όχι. Το 22.73% έχει αποδεχτεί ή αποδέχεται επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων ενώ το 77.27%
δεν λαμβάνει καμία τέτοια επιμόρφωση. Αναλυτικότερα, μόνο το 4.55% των βιβλιοθηκών
διαθέτει άτομο που να γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα σε αντίθεση με το 95.45%.
Στην ερώτηση αν οι βιβλιοθήκες μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε
υλικό μέσω διαδανεισμού, καταδεικνύεται πως το 9.52% παρέχει αυτή την υπηρεσία ενώ
το υπόλοιπο 90.48% όχι. Αποθαρρυντικό επίσης παρουσιάζεται το ποσοστό των Ελλήνων
εθελοντών καθότι μόνο το 19.05% είναι πρόθυμο να βοηθήσει στην παραγωγή βιβλίων
(π.χ. στη σάρωσή τους).
Στη συνέχεια τέθηκε στις ελληνικές βιβλιοθήκες το ερώτημα αν έχουν πρόσβαση σε
τέσσερα ξενόγλωσσα βασικά περιοδικά αναπηριών αλλά οι 19 βιβλιοθήκες εκ των 22
απάντησαν αρνητικά και μόνο μία απάντησε πως έχει πρόσβαση σε κάποιο άλλο περιοδικό.
Στη συνέχεια, ερωτήθηκαν αν λαμβάνουν κάποιον κατάλογο σχετικό με αναπηρίες αλλά η
απάντηση ήταν αρνητική από όλες τις βιβλιοθήκες.
Ως προς τη φιλοξενία ΥΤ, αποδείχτηκε πως μόνο το 18.18% των ελληνικών βιβλιοθηκών
διαθέτει ειδικούς χώρους για να τις φιλοξενήσουν (χώρους στους οποίους τα ΑμεΑ θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κασέτες, αναγνώστες οθόνης, κ.ά.) ενώ το υπόλοιπο
81.82% δεν διαθέτει καν τέτοιους χώρους.
Τέλος, ως προς την προσβασιμότητα και το παγκόσμιο σχεδιασμό, διαπιστώθηκε πως μόνο
το 18.18% των σελίδων των βιβλιοθηκών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας, όπως οι οδηγίες W3C ή η έγκριση του Bobby134.
134

CAST: Bobby [Διαθέσιμο στο http://www.cast.org/products/Bobby/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 01/05/04)]
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Στη συνέχεια, η Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος135 είναι φυσικά προσβάσιμη σε χρήστες
με αναπηρία παρέχοντάς τους ράμπες, ασανσέρ και προσβάσιμους σταθμούς εργασίας.
Ωστόσο, δεν διαθέτει υλικό εναλλακτικής μορφής ούτε υποστηρικτικές τεχνολογίες. Ο
ρυθμός χρήσης της από ΑμεΑ τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει αυξηθεί ούτε έχουν σημειωθεί
παράπονα εξυπηρέτησής τους. Το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο στην εξυπηρέτηση
ΑμεΑ αλλά υπάρχει η πρόθεση και διάθεση σχεδιασμού προσβάσιμων υπηρεσιών
μελλοντικά.
Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου δεν διαθέτει τα μέσα για την
εξυπηρέτηση ΑμεΑ μιας και είναι αυστηρά εξειδικευμένη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά
από τους αρχαιολόγους του μουσείου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνέχεια, η
Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς136 είναι φυσικά προσβάσιμη σε
ΑμεΑ με ράμπες και προσβάσιμο σταθμό εργασίας. Δεν διαθέτει υλικό εναλλακτικής
μορφής ή υποστηρικτικές τεχνολογίες. Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην
εξυπηρέτηση ΑμεΑ και θεωρεί τα αυτιστικά άτομα την πιο δύσκολη ομάδα χρηστών προς
εξυπηρέτηση. Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ137, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η
σύστασή της, στο παρόν στάδιο είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ παρέχοντας ασανσέρ και ο
χώρος είναι φιλικός για άτομα με κινητικές αναπηρίες.
Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν εντάξει στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης) τη δημιουργία υποδομών για άτομα με αναπηρία όρασης και οργανώθηκαν
σχετικά σεμινάρια από βιβλιοθήκες (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κύπρου, Πάτρας και ΤΕΙ
Σερρών, ΕΚΠΑ), κ.ά. Επίσης, αναπτύχθηκε αρθρογραφία και παρουσιάστηκαν σχετικά
θέματα σε ημερίδες και συνέδρια (Γαρουφάλλου et al., 2000; Γρηγοριάδου et al., 2003;
Δενδρινός, 2003; Τσάκωνας & Παπαθεοδώρου, 2004; Μαγκλάση & Σιάτρη, 2006).
Στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαιτέρως
της ΚτΠ με τα οποία οι βιβλιοθήκες προμηθεύονται ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό για
ΑμεΑ. Επίσης, το ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης) ανέθεσε στην ΚτΠ Α.Ε. την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια
υπολογιστικού και ειδικού εξοπλισμού για ΑμεΑ σε δημοτικές βιβλιοθήκες”. Το έργο αυτό
αποτελεί επέκταση του έργου “Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29
Δημοτικές Βιβλιοθήκες” με προϋπολογισμό περίπου 900 χιλιάδες ευρώ ώστε να γίνει
ευχερέστερη η χρήση των βιβλιοθηκών από τα άτομα αυτά138. Απώτερος στόχος είναι οι
δημοτικές βιβλιοθήκες να διαμορφωθούν σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τα άτομα με
κινητική αναπηρία ή αναπηρία όρασης, να γίνουν σημείο πρόσβασης σε πηγές γνώσης και
ενημέρωσης και να καταπολεμηθούν με τον τρόπο αυτό φαινόμενα περιθωριοποίησης και
αποκλεισμού τους από την κοινωνία. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει σταθμούς
εργασίας, εκτυπωτή laser, σαρωτή A4, UPS, ακουστικά, ρυθμιζόμενο τραπέζι, βραχίονα
στήριξης, μεγάλο πληκτρολόγιο, πλέγμα, ποντίκι μοχλό, ποντίκι μπίλια, σύστημα
ενσωμάτωσης διακοπτών, διακόπτες πίεσης, οθόνη braille, εκτυπωτή braille, καμπίνα

135

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος [Διαθέσιμο στο www.mmb.org.gr (Ημερομηνία πρόσβασης:
15/11/06)]
136
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς [Διαθέσιμο στο http://www.piop.gr (Ημερομηνία πρόσβασης:
09/03/07)]
137
DESTE Foundation for Contemporary Art [Διαθέσιμο στο http://www.deste.gr/gr/index.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 09/03/07)]
138
ΚτΠ ΑΕ [Διαθέσιμο στο http://www.ktpae.gr/diav_archive.php?diav_id=34 (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/03/07)]
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μείωσης θορύβου, λογισμικό ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης, λογισμικό σύνθεσης
φωνής και συσκευή μεγέθυνσης οθόνης CCTV (Closed‐Circuit Television).
Αναλυτικότερα, η βιβλιοθήκη του Δήμου Νίκαιας139 διαθέτει τρεις σταθμούς εργασίας για
ΑμεΑ με δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στη συλλογή της βιβλιοθήκης του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής140 υπάρχουν 12 τίτλοι περιοδικών και 25 τίτλοι βιβλίων σε braille. Η
βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας141 διευκολύνει την
πρόσβαση των ΑμεΑ και η Δημοτική βιβλιοθήκη Ορεστιάδας142 διαθέτει τρεις υπολογιστές
κατάλληλα εξοπλισμένους για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Επίσης, στη Δημοτική
βιβλιοθήκη Δραπετσώνας143 (νομού Αττικής) στεγάζεται Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης
που παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και για τα ΑμεΑ, όπως το ίδιο ισχύει και για
την Παπαστράτειο Δημοτική βιβλιοθήκη Αγρινίου144.
Επίσης, στο πλαίσιο της ημερίδας “Η υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη με
προβλήματα όρασης‐ ο ρόλος των ΜΜΕ145” που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου
2005 αναφέρθηκε πως δημιουργείται “Δανειστική Βιβλιοθήκη & Αναγνωστήριο” ψηφιακού
ακουστικού περιεχομένου στην οποία άτομα με περιορισμένη όραση θα έχουν πρόσβαση
σε έντυπα ή ηλεκτρονικά βιβλία, επαγγελματικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος σε
ακουστική ψηφιακή μορφή.
Τον Δεκέμβριο του 2007 η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πατρών146 εξοπλίστηκε με
ειδικούς σταθμούς εργασίας, που περιλαμβάνουν δυο συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών και απευθύνονται σε χρήστες με αναπηρίες κίνησης και όρασης. Το ένα
σύστημα Η/Υ για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες περιλαμβάνει ένα ειδικό τσιπ που
λειτουργεί σαν το ποντίκι του υπολογιστή, όπου με ένα απλό νεύμα ή κούνημα του
κεφαλιού μπορεί ο χρήστης να δώσει εντολή στο μηχάνημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και
ο εξοπλισμός για τους χρήστες με αναπηρία όρασης, ο οποίος περιλαμβάνει εκτυπωτή
braille ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα οι χρήστες να ακούν το κείμενο ή τις εντολές.
Ακόμη, υπάρχει σαρωτής όπου τοποθετείται το βιβλίο και κατόπιν ο χρήστης μπορεί να
μετατρέψει το κείμενο σε πολύ μεγάλα, ευανάγνωστα γράμματα, για να μπορεί να το
διαβάσει.
Επίσης, οι βιβλιοθήκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)147
εξοπλίζονται με ειδικούς σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση των ΑμεΑ στις υπηρεσίες
τους. Παράλληλα με την πρωτοβουλία αυτή παρέχεται πρόσβαση των ΑμεΑ στο Διαδίκτυο,
εκπαιδεύεται το προσωπικό των βιβλιοθηκών στις τεχνολογίες πρόσβασης και παρέχεται
συνεχής εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Το ΕΚΠΑ αναπτύσσει μια σειρά τέτοιων
139

Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας [Διαθέσιμο στο http://www.infolibraries.gr/nikaia (Ημερομηνία πρόσβασης:
10/09/08)]
140
Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής [Διαθέσιμο στο http://www.iraklio.gr/library (Ημερομηνία πρόσβασης:
10/09/08)]
141
Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου Νεάς Φιλαδέλφειας [Διαθέσιμο στο http://www.inforlibraries.gr/
neafiladelfeia (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/09/08)]
142
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας [Διαθέσιμο στο http://www.libver.gr:4538/ (Ημερομηνία πρόσβασης:
10/01/08)]
143
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας [Διαθέσιμο στο http://www.libver.gr:4523 (Ημερομηνία πρόσβασης:
10/01/08)]
144
Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη [Διαθέσιμο στο http://www.cityofagrinio.gr/municipality/library
(Ημερομηνία πρόσβασης: 12/01/08)]
145
Ψηφιακή Ελλάδα [Διαθέσιμο στο http://www.ana.gr/websites/psifi/pages/00010050/0034.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 10/01/06)]
146
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών [Διαθέσιμο στο http://www.patras.gr/el/c6/c6s8/index‐c6s8.asp (Ημερομηνία
πρόσβασης: 20/03/08)]
147
ΥΚΒ ΕΚΠΑ: ΥΚΒ [Διαθέσιμο στο http://www.lib.uoa.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/09/05)]
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δράσεων όπου η πιο φιλόδοξη είναι το πρόγραμμα “Μετατροπής Ακαδημαϊκών
Συγγραμμάτων σε Προσβάσιμη Μορφή για Φοιτητές με Αναπηρίες”, που υλοποιείται στο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από τον επίκουρο καθηγητή
κ.Κουρουπέτρογλου με τη χορηγία της εταιρείας TIM. Έχουν ήδη μετατραπεί σε
ηλεκτρονική μορφή 5 βιβλία και αναμένονται άλλα 40 για φοιτητές με αναπηρίες όρασης.
Την πρώτη φορά που δοκίμασαν πιλοτικά τη μετατροπή συγγραμμάτων ήταν πριν από 10
χρόνια, για τον πρώτο τυφλό φοιτητή που είχε περάσει στο τμήμα Φυσικής. Υπήρξε έντονος
προβληματισμός για το αν έπρεπε να γίνει δεκτός αλλά τελικά εργάστηκαν εθελοντικά
άλλοι φοιτητές προκειμένου να λάβει τα βιβλία που χρειαζόταν. Κάθε μετατροπή
συγγράμματος κοστίζει σήμερα πάνω από 2.000 ευρώ και τουλάχιστον το 80% του κόστους
αφορά το τεχνικό μέρος της μετατροπής. Αφού γίνει πάντως το σύγγραμμα, μπορεί να
διατεθεί για τις ανάγκες άλλων φοιτητών σε όλη τη χώρα, μέσω του Ακαδημαϊκού Δικτύου
Βιβλιοθηκών148.
Συμβουλευόμενη τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ προκειμένου να
προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό ΥΤ, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της
Μακεδονίας149 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACCELERATE από το Φεβρουάριο
του 2000 και αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των
τυφλών και μερικώς βλεπόντων φοιτητών στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης του. Συντονιστής
και φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Polyplano Euroconsultants και ανάδοχος φορέας
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η διάρκειά του ήταν 18 μήνες και ο προϋπολογισμός του
έφτασε τα 183.058€. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχε επίσης η Κυπριακή βιβλιοθήκη150 και
η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου καθώς και άλλοι εταίροι. Οι στόχοι του έργου
ήταν α) η πρόσβαση των τυφλών και των μειωμένης όρασης χρηστών στις υπηρεσίες των
βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Κύπρου με την αγορά και εγκατάσταση
σταθμών εργασίας και β) η παραγωγή δυο εκπαιδευτικών πακέτων για την κατάρτιση των
βιβλιοθηκονόμων και των χρηστών.
Η δεύτερη σημαντική προσπάθεια που έλαβε χώρα στο πλαίσιο των ελληνικών
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι αυτή της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών151, το οποίο
δημιούργησε ένα σύγχρονο εργαστήριο για ΑμεΑ. Το εργαστήριο αυτό παρέχει πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πληροφορία σε άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρίες όρασης, ακοής και
κίνησης.
Στη συνέχεια, η δημιουργία Υπηρεσίας Πληροφόρησης για ΑμεΑ αποτέλεσε το βασικό
αντικείμενο της δράσης 2.2 του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ [Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της
Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών152 στην
Ακαδημαϊκή Κοινότητα]. Η ΒΥΠ στόχευσε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός κέντρου
πληροφόρησης για ΑμεΑ, το οποίο θα αποτελέσει μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τα
ελληνικά δεδομένα στο μείζον θέμα της ισότιμης και ελεύθερης πρόσβασής τους στην
εκπαίδευση και ενημέρωση.
Βασικές παράμετροι υλοποίησης της ενέργειας αυτής ήταν η δημιουργία δυο θέσεων
εργασίας με όλο τον απαραίτητο γενικό και ειδικό περιφερειακό εξοπλισμό (εκτυπωτής
148

Δικαίωμα πρόσβασης στη μάθηση [Διαθέσιμο στο http://www.learn.gr/index.php?option=com_content&
task=view&id=167&Itemid=2 (Ημερομηνία πρόσβασης: 14/09/08)]
149
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας‐ Βιβλιοθήκη [Διαθέσιμο στο http://www.lib.uom.gr (Ημερομηνία πρόσβασης:
08/09/05)]
150
Κυπριακή βιβλιοθήκη [Διαθέσιμο στο http://www.cypruslibrary.gov.cy (Ημερομηνία πρόσβασης: 08/09/05)]
151
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Σερρών [Διαθέσιμο στο http://www.lib.teiser.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 09/09/05)]
152
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών [Διαθέσιμο στο http://www.lis.upatras.gr
(Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/04)]
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braille, σαρωτής κειμένου, κάμερα και μικρόφωνο, λογισμικό σύνθεσης και απόδοσης
ομιλίας που να υποστηρίζει και την ελληνική γλώσσα, ειδικό λογισμικό σύνθεσης
πλοήγησης στο Διαδίκτυο με εργαλεία για ΑμεΑ, δυνατότητες μετατροπής ιστοσελίδων σε
απλό κείμενο με δυνατότητα μεγέθυνσης των χαρακτήρων, ηχητική απόδοση του
περιεχομένου, ηχητικές οδηγίες χρήσης, ηχητική χρήση των εντολών, λογισμικό οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων) και η πιλοτική ανάπτυξη συλλογής υλικού σε εναλλακτικές
μορφές αναγνώσιμες και προσπελάσιμες από ΑμεΑ με έμφαση σε υλικό της ελληνικής
γλώσσας. Πράγματι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, σχεδιάστηκαν και
αναπτύχθηκαν 2 σταθμοί εργασίας για ΑμεΑ, εξοπλισμένοι με την κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδομή για χρήση από άτομα με αναπηρία όρασης και κινητική αναπηρία. Οι σταθμοί
στεγάζονται στον 1ο όροφο της ΒΥΠ σε ειδικό χώρο και η βιβλιοθήκη διαθέτει περαιτέρω
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της και σε ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο.
Στη συνέχεια, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης,153 και συγκεκριμένα το παράρτημα
της Βιβλιοθήκης Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, το Σεπτέμβριο του 2003 εγκαινίασε
τη λειτουργία υπηρεσίας εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία όρασης και κινητική
αναπηρία σε ειδικό χώρο στη μονάδα της βιβλιοθήκης στην Κνωσό, όπου έχει εγκατασταθεί
η απαραίτητη υπολογιστική υποδομή. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή
ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και σε άλλα βοηθητικά εργαλεία
που διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των ΑμεΑ. Προς το παρόν δεν διαθέτουν
στοιχεία χρήσης γιατί δεν έχουν εντοπίσει ακόμη μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Πανεπιστημίου Κρήτης με αναπηρία όρασης ή κινητική αναπηρία των άνω άκρων καθότι
βρίσκονται ακόμη στη φάση οργάνωσης και πιλοτικής λειτουργίας.
“Ηλεκτρονικά μάτια” αποκτούν οι φοιτητές με αναπηρία όρασης που χρησιμοποιούν τη
βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης154.
Ο ειδικός αυτός εξοπλισμός για ΑμεΑ (ειδικός σαρωτής, σύνθεση φωνής, πινακίδες braille,
κ.ά.) στοίχισε συνολικά 23.000 ευρώ. Η σχολή όμως έχει ανάγκη και από βοηθητικό
προσωπικό καθώς μια μόνο βιβλιοθηκονόμος καλείται κάθε ημέρα να εξυπηρετήσει
περίπου 300 άτομα155.
Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου άνοιξε τις πύλες του στους πρώτους φοιτητές στις
12 Σεπτεμβρίου του 1992. Ο πρώτος παραπληγικός φοιτητής που εισήχθη στο
πανεπιστήμιο αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του μέσα σε λίγους μήνες και ένας
από τους κύριους λόγους ήταν η παντελής έλλειψη πρόσβασης στη βιβλιοθήκη. Σήμερα
όμως η βιβλιοθήκη αυτή έχει βελτιωθεί και έχει λάβει και διεθνείς διακρίσεις.
Συγκεκριμένα, επιλέχτηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BEEP (Best e‐Europe
Practices), ως περίπτωση καλύτερης πρακτικής χρήσης της τεχνολογίας της ΚτΠ και για την
επέκταση των υπηρεσιών της σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες. Η βιβλιοθήκη
αυτή, μέσω των σταθμών εργασίας της, δίνει τη δυνατότητα σε τυφλούς χρήστες να
αξιοποιούν το ψηφιακό περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου χωρίς τη
μεσολάβηση άλλων, να κάνουν τις αναζητήσεις τους στον κατάλογό της, να εντοπίζουν
δημοσιεύματα σε βάσεις δεδομένων, να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα όπως και οι
βλέποντες, να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να διενεργούν
αναζητήσεις στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου, κ.ο.κ.
153

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης [Διαθέσιμο στο http://www.lib.uoc.gr (Ημερομηνία πρόσβασης:
06/09/05)]
154
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης‐Παιδαγωγική Σχολή‐ΑΠΘ [Διαθέσιμο στο http://www.eled.auth.
gr/services/library.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/05/06)]
155
Anon., ΑΠΘ/ Εξοπλισμός που δίνει "όραση" στους τυφλούς φοιτητές, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.agelioforos.gr/agelioforos.gr/archive/article.asp?date=6/14/2005&page=21 (Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/06/05)]
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Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο με
45.000 βιβλία, προσβάσιμο από το Διαδίκτυο και αναγνώσιμο από τυφλούς, 50 βάσεις
δεδομένων, συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών και δομημένα ευρετήρια χρήσιμων
συνδέσμων (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.ο.κ.) επίσης αναγνώσιμα από τυφλούς ως επί
το πλείστον.
Στη συνέχεια, στην Ευώνυμο Οικολογική βιβλιοθήκη156 το 2000 απασχολήθηκε μέσω
προγράμματος του ΟΑΕΔ άτομο με αναπηρία όρασης το οποίο διαχειριζόταν το σύστημα
και η εργασία που προσέφερε ήταν βιβλιοθηκονομική (συγκεκριμένα τεκμηρίωση άρθρων
περιοδικών)157. Η Ευώνυμος παρέχει πλούσιο εξοπλισμό υποστηρικτικής τεχνολογίας και τη
δυνατότητα πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, σεβόμενη
αφενός το δικαίωμά του στην μάθηση και αφετέρου την όποια ιδιαιτερότητά του στην
απόκτησή της. Όλο το προσωπικό της Ευωνύμου εκπαιδεύεται σταδιακά στη σχετική
τεχνολογία καθώς και στον τρόπο εξυπηρέτησης των τυφλών αναγνωστών. Από το
φθινόπωρο του 2001, η Ευώνυμος έχει καθορίσει ωράριο λειτουργίας για τα άτομα με
αναπηρία όρασης και προσφέρει τη δυνατότητα ανάγνωσης όλων των βιβλίων και
περιοδικών που βρίσκονται στο αρχείο της. Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2001
εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για την απόκτηση ειδικού εκτυπωτή για να τυπώνει
οποιοδήποτε κείμενο στο ειδικό σύστημα γραφής braille.
Στη συνέχεια, κατόπιν επικοινωνίας με τη Μυριόβιβλο Βιβλιοθήκη158 (στις 14/09/04), το
θέμα παροχής υπηρεσιών σε ΑμεΑ ήταν υπό μελέτη ενώ μελλοντικά θα εξεταστεί η
δυνατότητα οι τυφλοί να ακούν τις σελίδες της βιβλιοθήκης τους στο Διαδίκτυο.
Η Βιβλιοθήκη του Κολεγίου Αθηνών159 συμμετείχε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα eschoollib
(Ιούνιος 03‐Μάρτιος 05) το οποίο αποσκοπούσε στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός
εκπαιδευτικού εργαλείου, το οποίο θα χρησιμεύσει στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
στο χώρο της εκπαίδευσης. Το eSchoolLib επεδίωξε να παρέχει πρόσβαση στο ψηφιακό
εφήμερο υλικό της βιβλιοθήκης με στόχο την επίλυση προβλημάτων πρόσβασης για την
υποστήριξη χρηστών με αναπηρία. Στόχος είναι το σύστημα να είναι προσπελάσιμο από
κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, υπερνικώντας τυχόν δυσκολίες όρασης και
ακοής, ανάγνωσης και κατανόησης. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των εργαλείων διεπαφής
που αναπτύχθηκαν είναι συμβατό με τις διεθνείς οδηγίες πρόσβασης περιεχομένου του
W3C.
Στη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ (Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης)160 αναπτύσσονται υπηρεσίες υποστήριξης ΑΜΕΔ (ατόμων με ειδικές
δεξιότητες), με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόσβασή τους στο υλικό και τις υπηρεσίες
της. Επιπλέον, οι δυο βιβλιοθηκονόμοι της βιβλιοθήκης έχουν καταρτιστεί στη νοηματική
ενώ στη σελίδα της βιβλιοθήκης161 μπορεί κανείς να βρει χρήσιμα URLs για τα ΑμεΑ.
156

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη [Διαθέσιμο στο http://www.evonymos.org (Ημερομηνία πρόσβασης:
13/09/05)]
157
Anon., Η Ευώνυμος προσιτή στα άτομα με προβλήματα όρασης [online]. [Διαθέσιμο στο
http://demos.neuron.gr/evonymos/greek/index.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/09/04)]
158
Μυριόβιβλος: Κεντρική Σελίδα Βιβλιοθήκης [Διαθέσιμο στο http://www.myriobiblos.gr/library%20home.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 02/09/04)]
159
Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα‐ Κολλέγιο Αθηνών‐ Κολλέγιο Ψυχικού [Διαθέσιμο στο
http://www.haef.gr/libraries/acl/main.php?LANG=gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/09/04)]
160
Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ [Διαθέσιμο στο http://www.lib.teithe.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/09/05)]
161
Κεντρική Βιβλιοθήκη‐ΑμεΑ [Διαθέσιμο στο http://www.lib.teithe.gr/services/disabled.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 03/05/08)]
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Στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας162 τα ΑμεΑ
υποστηρίζονται από τη Βιβλιοθήκη εξατομικευμένα και όταν δεν ανήκουν στην ακαδημαϊκή
κοινότητα του Πανεπιστημίου, απαλλάσσονται από την υποχρεωτική καταβολή συνδρομής
που εφαρμόζεται για τα εξωτερικά μέλη. Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να
εξυπηρετείται εξατομικευμένα μετά από ραντεβού με εκπαιδευμένο προσωπικό. Από το
Μάϊο του 2005 λειτουργεί στην αίθουσα 15 της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σταθμός εργασίας
για άτομα με αναπηρία όρασης, ο οποίος διαθέτει ειδικό λογισμικό για ανάγνωση οθόνης,
αναγνώριση χαρακτήρων και μετατροπείς κειμένου σε γλώσσα braille. Επίσης, είναι
εγκαταστημένη ανάγλυφη ηλεκτρονική πινακίδα braille για την αναπαράσταση σειρών της
οθόνης. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης σε γλώσσα braille.
Στη συνέχεια, το ΚΕΑΤ διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη και υπηρεσία ομιλούντων βιβλίων σε
μορφή κασέτας και έκδοσης ομιλούντων περιοδικών στη διάθεση όλων των τυφλών της
χώρας και της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1965 και είναι η πρώτη ομιλούσα βιβλιοθήκη για
τυφλούς στην Ελλάδα. Σήμερα διαθέτει πάνω από 1.600 ηχογραφημένα βιβλία ενώ στη
συλλογή αυτή προστίθενται και νέες ηχογραφήσεις.163Μια σημαντική δραστηριότητα και
καινοτομία της υπηρεσίας αυτής είναι η έκδοση και κυκλοφορία του πρώτου μηνιαίου
ομιλούντος περιοδικού, το οποίο διανέμεται δωρεάν μέσω του ταχυδρομείου.164
Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2005 ολοκληρώθηκε στο ΚΕΑΤ η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος “Υποστήριξη οπτικά μειονεκτούντων ατόμων μέσω εφαρμογών ΤΠΕ στο
ΚΕΑΤ” με συγχρηματοδότηση από το Γ´ Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας κατά 75% και εθνικούς πόρους κατά 25%. Το πρόγραμμα αυτό υλοποίησε την
διαμόρφωση δικτύου 10 σταθμών εργασίας που χρησιμεύει ως αναγνωστήριο της
Ψηφιακής Ακουστικής Βιβλιοθήκης, με στόχο την υποστήριξη και την πρόσβαση των
τυφλών, κ.ά. σε έντυπες πληροφορίες (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, κλπ) καθώς και στο
περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού165. Η Ψηφιακή Ακουστική Βιβλιοθήκη στο ΚΕΑΤ
λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ της ΚτΠ.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου166 αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα προσέγγισης
των ψυχικά ασθενών, που προέρχονται από τα δυο μεγαλύτερα ψυχιατρικά νοσοκομεία
της χώρας, το Δρομοκαΐτειο και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνίου. Αρκετά συχνά,
ομάδες ασθενών επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να
αισθάνονται πλέον οικεία με το περιβάλλον της. Η συνεργασία της βιβλιοθήκης με την
αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία “Καλειδοσκόπιο” συντελεί στην προσέγγιση των ψυχικά
ασθενών, γι’ αυτό προσπάθησε να εμπλουτίσει τη συλλογή της και με ειδικό
οπτικοακουστικό υλικό. Το Καλειδοσκόπιο έχει δημιουργήσει “Βιντεοθήκη για Ειδικά
Εκπαιδευτικά Θέματα” και “Αρχείο Κοινωνικής Ένταξης και Δικαιωμάτων Ευπαθών
Ομάδων” στη Δημοτική βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου. Επίσης, το 2000 τους παραχώρησε το πρώτο
υλικό τους που σήμερα ανέρχεται στις 285 ταινίες και 114 παιδικά, ειδικά βιβλία. Επιπλέον,
διατίθεται αρχείο CD, βιντεοταινιών και έντυπου υλικού που αφορά τη ψυχική ασθένεια,
162

Αρχική Σελίδα Web site Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [Διαθέσιμο
στο http://www.lib.uth.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/05/07)]
163
Βιβλιοθήκη του ΚΕΑΤ [Διαθέσιμο στο http://www.keat.gr/services/lib.asp (Ημερομηνία πρόσβασης:
13/09/04)]
164
Υπηρεσία ομιλούντων βιβλίων και ομιλούντων περιοδικών [Διαθέσιμο στο
http://www.pst.gr/html/services/service01.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/09/04)]
165
Κ.Ε.Α.Τ.‐ Κοινωνία της Πληροφορίας [Διαθέσιμο στο http://www.keat.gr/categories.php?lang=gr&CID=5&
sub_id=29 (Ημερομηνία πρόσβασης: 09/11/08)]
166
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου [Διαθέσιμο στο http://www.infolibraries.gr/haidari (Ημερομηνία
πρόσβασης: 05/09/05)]
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Ελληνική Πραγματικότητα
την αποασυλοποίηση και την κοινωνική ένταξη των αποκλεισμένων μέχρι πρότινος ομάδων
πληθυσμού. Το υλικό αυτό δανείζονται κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιατρικά νοσοκομεία,
ιδρύματα και σύλλογοι σε όλη τη χώρα. Κάθε χρόνο διοργανώνονται στο χώρο της
βιβλιοθήκης εκθέσεις με έργα ψυχικά ασθενών και με αυτόν τον τρόπο οι τελευταίοι
νιώθουν ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε ένα φιλικό περιβάλλον που τους δίνει τη
δυνατότητα να συνεχίσουν, χωρίς να φοβούνται τη μοναδικότητά τους.
Το ανακατασκευασμένο και πλήρως προσβάσιμο Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης του
Δήμου Χαϊδαρίου διαθέτει ειδικό εξοπλισμό με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
περιφερειακά συστήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου με
αναπηρία. Άτομα με αναπηρία όρασης, ακοής ή κινητική αναπηρία με τη βοήθεια του
ειδικού εξοπλισμού και υπό την καθοδήγηση του προσωπικού έχουν πλέον την ευκαιρία να
εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ, των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου.
Στη συνέχεια, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου167 αναφέρει στην ιστοσελίδα της πως
επιδιώκει να εξυπηρετεί τα παιδιά και τις ασθενείς ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ,
μειονότητες, κτλ).
Στην Αισχύλεια Βιβλιοθήκη168 του Δήμου Ελευσίνας λειτουργεί ειδική μονάδα συστημάτων
για ΑμεΑ. Επίσης, η Βιβλιοθήκη Ανωμερίτη169 στον κανονισμό της αναφέρει πως παρέχει
ισότιμα τις υπηρεσίες της στα ΑμεΑ και πως καταβάλλει προσπάθειες ώστε να επεκτείνει
τις δραστηριότητές της προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ειδικών αυτών ομάδων
που υστερούν λόγω ηλικίας, υγείας και αναπηρίας.
Διαπιστώνεται πως τα τελευταία χρόνια οι βιβλιοθήκες, και ιδιαίτερα οι ακαδημαϊκές,
εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, μπορούν
πλέον να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και σε ειδικές κατηγορίες χρηστών όπως τα ΑμεΑ.
Το “άνοιγμα” των βιβλιοθηκών προς αυτή την κατηγορία χρηστών δεν είναι βέβαια κάτι
που πετυχαίνεται εύκολα. Η μέχρι σήμερα “υστέρηση” των ελληνικών ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ δεν οφείλεται στην έλλειψη ευαισθητοποίησης
αλλά κυρίως στην άγνοια των σύγχρονων υποστηρικτικών τεχνολογιών (Γρηγοριάδου et al.,
2003). Σε αντίθεση με τα ελληνικά δεδομένα, οι βιβλιοθήκες του εξωτερικού έχουν
πραγματοποιήσει ουσιαστικά βήματα στην παροχή υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες των
ΑμεΑ, γι’ αυτό και οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες πρέπει να έχουν ως πρότυπο και
σημείο αναφοράς αυτές τις βιβλιοθήκες και τους οργανισμούς.

167

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου [Διαθέσιμο στο http://www.koropilib.gr (Ημερομηνία πρόσβασης:
15/03/07)]
168
Αισχύλεια Βιβλιοθήκη [Διαθέσιμο στο http://aisxylia.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=68&Itemid=69 (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/03/07)]
169
Βιβλιοθήκη Ανωμερίτη [Διαθέσιμο στο http://biblioanom.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/03/07)]
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Για την παροχή ισότιμων υπηρεσιών στα ΑμεΑ,
την επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων και τη
δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, απαιτούνται
οι
υποστηρικτικές
τεχνολογίες
(assistive
technologies). Για την αλληλεπίδρασή τους με
έναν υπολογιστή, τα ΑμεΑ χρησιμοποιούν
επιπρόσθετο, ειδικευμένο λογισμικό (software) ή
υλικό (hardware) για να υπερπηδήσουν τους
περιορισμούς που προκύπτουν.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι
υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως προκύπτουν
μέσα από ορισμούς, την πορεία τους και την
κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με την αναπηρία
που φέρει ο χρήστης. Αξίζει να σημειωθεί πως η
παρούσα εργασία εξετάζει τις ΥΤ καθαρά μέσα
από την οπτική του επιστήμονα της
πληροφόρησης και όχι αυτή του τεχνικού, γι’
αυτό και σε καμία περίπτωση δεν επιχειρεί να τις
περιγράψει σε τεχνικό επίπεδο και λεπτομέρεια.

 Τι είναι οι Υποστηρικτικές
Τεχνολογίες;
 Η Πορεία των Υποστηρικτικών
Τεχνολογιών
 Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
ανά Κατηγορία ΑμεΑ
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Τι είναι οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες;
Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι κάτι τόσο χρήσιμο αλλά ακόμη τόσο παρεξηγημένο και
υπο‐χρηματοδοτούμενο στο χώρο των βιβλιοθηκών.
Στην αρχή αυτού του υποκεφαλαίου κρίνεται χρήσιμο να δοθεί ο ορισμός των
υποστηρικτικών τεχνολογιών και ο διαχωρισμός των όρων “συσκευή υποστηρικτικής
τεχνολογίας” και “υπηρεσία υποστηρικτικής τεχνολογίας”. Υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι
“οποιοδήποτε αντικείμενο, κομμάτι εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων, το οποίο ή
αποκτήθηκε εμπορικά ετοιμοπαράδοτο, ή τροποποιήθηκε ή προσαρμόστηκε και
χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να διατηρήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες
των ΑμεΑ” [(Individuals with Disabilities Education Act, 1999, & Sect. 300.5 from IDEA
Practices, 2003)] (Hopkins, 2004). Ο ορισμός αυτός είναι ο επικρατέστερος και συναντάται
σε ποικιλία γλωσσαρίων (π.χ. Glossary of Section 508 Terms,170 GPO Access User Survey171,
AT Glossary of Iowa Center for Assistive Technology and Educational Resources172).
Η συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι οποιοδήποτε αντικείμενο χρησιμοποιείται για
να διατηρήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες ενός ατόμου. Η υπηρεσία
υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι οποιαδήποτε υπηρεσία βοηθά άμεσα το άτομο με την
αναπηρία στην επιλογή, πρόσκτηση ή χρήση μιας συσκευής υποστηρικτικής τεχνολογίας173.
Η υποστηρικτική τεχνολογία, ως όρος, εκτός από τον ενικό συναντάται ως επί τον πλείστον
στον πληθυντικό (Assistive Technologies‐AT)174 και από εδώ και πέρα στην παρούσα
εργασία θα εμφανίζεται με το ακρωνύμιο ΥΤ. Επίσης στη βιβλιογραφία συναντώνται οι όροι
προσαρμοστική τεχνολογία (adaptive technology)175, βοηθητικές τεχνολογίες, accessible
technologies, εναλλακτικές τεχνολογίες (alternative technologies), enabling technologies,
κ.ό.κ. λόγω της λειτουργίας και του σκοπού που εξυπηρετούν.
Γενικότερα υπάρχει μια ποικιλία ορισμών των ΥΤ όπως:


Οι ΥΤ είναι συσκευές που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ για να έχουν πρόσβαση σε
υπολογιστές. Μερικές από αυτές είναι οι αναγνώστες οθόνης, τα εναλλακτικά

170

Glossary of Section 508 Terms [Διαθέσιμο στο http://www.cio.noaa.gov/itmanagement/508_Glossary.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 28/04/05)]
171
GPO Access User Survey [Διαθέσιμο στο http://www.access.gpo.gov/su_docs/definitions.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 28/04/05)]
172
AT Glossary of Iowa center for assistive technology and educational resources [Διαθέσιμο στο http://projects.
education.uiowa.edu/icater/at_glossary.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 28/04/05)]
173
The US technology‐related assistance for individuals with disabilities act of 1988, Section 3.1. Public Law 100‐
407, August 9, 1998 (renewed in 1998 in the Clinton Assistive Technology Act) Accessible Procurement Toolkit
(APT) Glossary [Διαθέσιμο στο http://www.apt.gc.ca/GlossE.asp (Ημερομηνία πρόσβασης: 28/04/05)]
174
Web accessibility and assistive technology dictionary [Διαθέσιμο στο http://www.netmechanic.com/
accessibility/glossary.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/04/05)]
175
Accessibility dictionary [Διαθέσιμο στο http://www.cde.state.co.us/utility/accdict.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/04/05)]
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πληκτρολόγια και ποντίκια, οι συσκευές κατάδειξης κεφαλής, το λογισμικό
αναγνώρισης φωνής, το λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης, κ.ο.κ.176
Είναι ο προσαρμοστικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ συνήθως για
να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και στην επικοινωνία177
Είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει ένα άτομο με
αναπηρία π.χ. υπολογιστικός εξοπλισμός, κ.ά.178
Οποιαδήποτε συσκευή ή σύστημα, απλό ή πολύπλοκο, σχεδιασμένο να βοηθά
ένα άτομο με αναπηρία να φέρνει εις πέρας ποικίλους στόχους και
δραστηριότητες. Η κοινή χρήση του όρου καθιερώθηκε στα 1970179
Πρόκειται για εξοπλισμό που αυξάνει τις ικανότητες των μαθητών και
εργαζομένων ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι. Παραδείγματος χάρη, οι
ελεγκτές γραμματικής στον υπολογιστή είναι τυπικό παράδειγμα τέτοιου
εξοπλισμού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 180.

Διαπιστώνει κανείς ότι δεν υπάρχει ένας μόνο ορισμός των ΥΤ. Ο ορισμός τους εξαρτάται
κάθε φορά από τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται, τα επιθυμητά αποτελέσματα, τον
τύπο της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται και την εμπειρία των εμπλεκόμενων χρηστών
και επαγγελματιών181. Σε γενικές όμως γραμμές, οποιαδήποτε τεχνολογία καθιστά ικανό
κάποιον να κάνει κάτι που αλλιώς δεν θα το έκανε, μπορεί να οριστεί ως “υποστηρικτικές
τεχνολογίες”.
Οι ΥΤ μπορεί να είναι υψηλής (π.χ. ασύρματος διακόπτης στόματος) ή χαμηλής
τεχνολογικής στάθμης (π.χ. μεγεθυντές), εύκολες ή δύσκολες στη χρήση. Επίσης, ποικίλλουν
από φθηνές μέχρι ακριβές και από γενικές μέχρι περισσότερο εξειδικευμένες (π.χ.
προσαρμογή του αναγνώστη οθόνης ώστε να είναι συμβατός με τον κατάλογο της
βιβλιοθήκης). Το κόστος των ΥΤ ως επί το πλείστον είναι μεγαλύτερο από αυτό των
συμβατικών λόγω του υψηλού κόστους έρευνας και ανάπτυξης, της μικρής αγοράς και
συνεπώς της χαμηλής ζήτησής τους.
Ωστόσο, το κόστος δεν πρέπει να είναι πρωταρχικός παράγοντας στην απόφαση μιας
βιβλιοθήκης να αγοράσει υποστηρικτικό εξοπλισμό ή όχι. Άλλωστε οι περισσότερες
βιβλιοθήκες, στις ΗΠΑ τουλάχιστον, λαμβάνουν κάποια ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για
την αγορά τέτοιου εξοπλισμού και γενικότερα για την παροχή προσβάσιμων υπηρεσιών
(Lisiecki, 1999). Το αισιόδοξο είναι ότι το κόστος των ΥΤ συρρικνώνεται με την πάροδο των
χρόνων.
Ως προς την εύρεση πόρων και ενημερωτικού υλικού για τις ΥΤ, η Janet L. Balas όταν
ξεκίνησε να ψάχνει on‐line πληροφορίες για τις ΥΤ, ανησυχούσε ότι δεν θα έβρισκε αρκετό
υλικό για αυτό το σημαντικό θέμα αλλά τελικά προς έκπληξή της ήρθε αντιμέτωπη με έναν
ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πόρων (Balas, 1999). Για την ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων,
υπάρχουν πολυάριθμες, διαθέσιμες πηγές, όπως:
176

Glossary of user interface [Διαθέσιμο στο http://www.remedy.com/customers/dev_community/
UserExperience/glossary.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 01/03/05)]
177
Glossary (Section 508) [Διαθέσιμο στο http://www.section508.nasa.gov/glossary.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 01/03/05)]
178
Glossary of Disability‐Related Terms [Διαθέσιμο στο http://www.washington.edu/doit/Brochures/
Programs/glossary.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 01/03/05)]
179
DHM: Library‐ Glossary www.disabilitymuseum.org/glossary.php
180
Glossary resources‐ Kent County Arc [Διαθέσιμο στο http://www.kentcountyarc.org/pages/main/resources/
resources_glossary.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 01/03/05)]
181
Anon., What is assistive technology?, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.nsnet.org/atc/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 09/09/05)]
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Συνέδρια ΥΤ, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους βιβλιοθηκονόμους να
ενημερωθούν για τις νέες ΥΤ και να δουν από κοντά τα προϊόντα
Νομοθεσία (π.χ. The Technology Related Assistance for Persons with Disabilities
Act 1988, New Assistive Technology Act of 1998, Individuals with Disabilities
Education Act, Americans with Disabilities Act, κ.ά.)
Διαδικτυακοί πόροι: Πολλοί κατασκευαστές, παροχείς υπηρεσιών, κ.ά.
παρέχουν έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες στις ιστοθέσεις τους
Κρατικά Προγράμματα: Κάθε χώρα χρηματοδοτεί προγράμματα για αγορές ΥΤ,
ιδιαίτερα στις πολιτείες των ΗΠΑ π.χ. το Tech Act του 1988
Γενικές ιστοσελίδες και ευρετήρια [Abledata, Cornucopia of Disability
Information, Disability Resources Monthly (DRM), Regional Resource Directory,
κ.ά.]
Ηλεκτρονικά περιοδικά [Able Informer (μηνιαίο newsletter), Disabled News
(μηνιαίο newsletter), Information Technology & Disabilities, κ.ά.]
Mailing λίστες και ομάδες συζητήσεων (π.χ. στο ADAPT‐L συζητούν για ΥΤ στο
χώρο των βιβλιοθηκών, το AXSLIB‐L απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους που
τους απασχολεί η προσβασιμότητα, το DISLISEM, το DSSHE‐L, το EASI, το
ATOUTCOMES, το SEC508, το KIOSK‐L, το TECHWATCH, το UACCESS‐L, το
UNIVERSAL DESIGN‐ED]
Βάσεις δεδομένων για προσβάσιμες τεχνολογίες (π.χ. το AbilityNet182 παρέχει
μεγάλο αριθμό πληροφοριών, περιλαμβάνοντας δωρεάν και φθηνές λύσεις για
συγκεκριμένες αναπηρίες)
Συνεργατικά σχήματα και ομάδες, π.χ. η ομάδα “Adaptive Technologies Interest
Group”. Η ομάδα αυτή σχηματίστηκε το 1990 από την LITA (Library and
Information Technology Association) της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών και
προωθεί τη χρήση των ΥΤ και την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους τύπους
υλικού και υπηρεσιών των βιβλιοθηκών

Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι που να περιγράφουν τις ΥΤ, στην
πραγματικότητα η βιβλιοθηκονομική κοινότητα δεν τους χρησιμοποιεί ή πολλές φορές δεν
γνωρίζει καν την ύπαρξή τους.

Η Πορεία των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
Η ιστορία των ΥΤ έχει να κάνει με προκλήσεις, εμπόδια και λύσεις για άτομα με αναπηρία
που θέλουν να κάνουν πράγματα, να πετύχουν την πρόσβαση στο σχολείο, στην εργασία,
στη βιβλιοθήκη και γενικότερα την ενσωμάτωσή τους σε κάθε πτυχή της κοινωνίας.
Το 1970 εμφανίστηκε ο υπολογιστής και το 1980 σημειώθηκε έκρηξη προϊόντων υλικού και
λογισμικού σχεδιασμένων να βοηθούν τα ΑμεΑ. Οι προμηθευτές και μηχανικοί
υποστηρικτικών συσκευών δεν άργησαν να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική τους σε
συνδυασμό με τα μοντέρνα υπολογιστικά συστήματα και έτσι ο υπολογιστής αποτέλεσε τη
βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται σήμερα οι περισσότερες ΥΤ.

182

AbilityNet [Διαθέσιμο στο http://www.abilitynet.org.uk (Ημερομηνία πρόσβασης: 22/04/06)]
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Στη δεκαετία του ’70, όταν δηλαδή πρωτοάνθισαν οι ΥΤ, ήταν χειρωνακτικά φτιαγμένες και
αποτελούσαν ένα αναξιόπιστο συναρμολόγημα. Με την έλευση όμως του μικροϋπολογιστή
στα τέλη του 1970, ο αριθμός τους πολλαπλασιάστηκε. Από τότε είναι διαθέσιμη η
τεχνολογία της σύνθεσης φωνής και το 1980 αναπτύχθηκαν οι αναγνώστες οθόνης δίνοντας
την ευκαιρία στους τυφλούς να προσπελαύνουν τις περισσότερες οθόνες υπολογιστή
(Meyers & Schreier, 1991)183. Μάλιστα το 1980 οι πωλήσεις των τεχνικών βοηθειών
ξεπέρασαν τα 1.3 εκατ. ευρώ στις ΗΠΑ και το 1990 αναβαθμίστηκαν σε state‐of‐the‐art
εξοπλισμό.
Ύστερα από δυο δεκαετίες ανάπτυξης και ωρίμανσης, οι ΥΤ είναι πιο εντυπωσιακές και
εκλεπτυσμένες από ποτέ. Όπως και άλλες περιοχές των ΤΠΕ, έτσι και οι ΥΤ αναπτύχθηκαν
αλματωδώς τα τελευταία λίγα χρόνια. Συγκεκριμένα τα τελευταία πέντε χρόνια υπάρχει μια
άνευ προηγουμένου αύξηση στις ΥΤ για ΑμεΑ, η οποία ενδέχεται να μεγαλώσει και άλλο
καθώς ο προβληματισμός για την προσβασιμότητα έχει γίνει πιο έντονος και το κίνημα
υπέρ των αστικών δικαιώματων των ΑμεΑ είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Βέβαια με όλη αυτή
την πληθώρα ΥΤ, είναι απίθανο να παραμένει ο βιβλιοθηκονόμος ενημερωμένος για κάθε
νέο κομμάτι εξοπλισμού που κυκλοφορεί.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΥΤ θέλουν πάντα χρόνο για να προλαβαίνουν τις
προπορευόμενες τεχνολογίες. Παρά τις παραπάνω εξελίξεις, η επίτευξη της
προσβασιμότητας προχωρά με βραδύτατο ρυθμό σε σχέση με την αύξηση της τεχνολογίας
σε άλλες περιοχές. Για τα ΑμεΑ η χρήση της τεχνολογίας είναι πολλά υποσχόμενη αλλά
πρέπει η ανάπτυξη της δεσπόζουσας τεχνολογίας και της υποστηρικτικής τεχνολογίας να
συγκλίνουν, γιατί αλλιώς η πρώτη θα είναι κατά πολύ πιο μπροστά από τη δεύτερη.
Αναλυτικότερα, αρχικά αναπτύσσεται η τεχνολογία για τον γενικό πληθυσμό, όπου σε αυτή
τη φάση σπάνια λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ΑμεΑ. Επειδή η τεχνολογία αυτή δεν
είναι προσβάσιμη, πρέπει να αναπτυχθεί η αντίστοιχη ΥΤ που θα την καταστήσει
προσβάσιμη. Όμως πρέπει να παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει διαθέσιμη
αυτή η τεχνολογία διότι οι προσαρμογές αυτές παίρνουν χρόνο και απαιτούν εξειδικευμένο
προσωπικό με αποτέλεσμα η πρόοδος στις ΥΤ να είναι πάντα, εξ ορισμού, ακόλουθη της
γενικής τεχνολογικής προόδου (Calvo, 1995). Κατά κύριο λόγο δηλαδή οι ΥΤ βασίζονται σε
προσαρμογές εκ των υστέρων με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο ακριβές και να υπάρχουν
σημαντικές καθυστερήσεις. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πολλά ΑμεΑ χρησιμοποιούν ακόμη
υπολογιστές που κάνουν χρήση του λειτουργικού συστήματος DOS με παλιούς αναγνώστες
οθόνης ή λόγω χαμηλού εισοδήματος, δυσκολεύονται να αγοράσουν πρόσφατες
υποστηρικτικές συσκευές.
Άλλα εμπόδια που κωλύουν την εξέλιξη των ΥΤ είναι:




Οι ΥΤ είναι ένας αρκετά νέος κλάδος όπου η γεωγραφική απομόνωση υπήρξε
εμπόδιο για πολλά χρόνια, γι’ αυτό πολλές χώρες δεν διαθέτουν προμηθευτές ή
αντιπροσώπους εταιρειών ώστε να αναπτυχθεί κάποιο δίκτυο συνεργασίας
μεταξύ τους
Επίσης, λόγω του ότι δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα, η έλλειψη
προτυποποίησης στον υποστηρικτικό εξοπλισμό προκαλεί δυσκολίες στα ΑμεΑ.
Γενικά υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί για να ισχυριστεί κανείς πως
έχουν καθιερωθεί πρότυπα υψηλών προδιαγραφών για τη βιομηχανία των ΥΤ.

183

Για περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνολογίες φωνής βλ. Fellbaum, K., Kouroupetroglou, G., 2008.
Principles of electronic speech processing with applications for people with disabilities, Technology and
Disability, 20 (2), pp.55‐85
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Άλλο εμπόδιο είναι η έλλειψη λογισμικού ΥΤ που να μπορεί να χειρίζεται τις μη
Ευρωπαϊκές γλώσσες και όχι μόνο (π.χ. πολλές τεχνολογίες δεν υποστηρίζουν
την ελληνική γλώσσα)
Επίσης, η αγορά υποστηρικτικών συσκευών είναι πάρα πολύ μικρή για να
προκαλέσει το οικονομικό ενδιαφέρον της βιομηχανίας των υπολογιστών.
Παλαιότερα οι κατασκευαστές ΥΤ συνήθιζαν να είναι μικρές ως μεσαίες
επιχειρήσεις. Σήμερα εφαρμογές όπου οι χρήστες με σοβαρή αναπηρία
κλικάρουν με ένα ραβδί προσαρτημένο στο κεφάλι τους ή χρησιμοποιούν το
ποντίκι φυσώντας μέσα από ένα πλαστικό σωλήνα, πολλές φορές δεν είναι
αποτέλεσμα δουλειάς πολυεθνικών εταιρειών αλλά μικρών ομάδων ανθρώπων
με ειδικές χειρωνακτικές επιδεξιότητες, αφοσιωμένων σε αυτό το σκοπό.
Πρόσφατα όμως αρκετές νέες εταιρείες προσπαθούν να δοκιμάσουν τις
δυνατότητές τους σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να προστίθενται ακόμη
και κολοσσιαίες επιχειρήσεις στο χώρο αυτό.

Ευτυχώς η υποδοχή και η αντιμετώπιση των ΥΤ με το πέρασμα του χρόνου έχει αλλάξει
προς το καλύτερο. Σήμερα τα ΑμεΑ που επισκέπτονται την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη,
χρησιμοποιούν τις ΥΤ στο σπίτι τους ή τις έχουν ήδη χρησιμοποιήσει στο σχολείο, στο
προηγούμενο κολέγιο που φοιτούσαν και γι’ αυτό απαιτούν αυτή την τεχνολογία άμεσα
διαθέσιμη και στο τρέχον πανεπιστήμιο που φοιτούν. Παλιότερα οι φοιτητές έπρεπε να
πηγαίνουν σε ειδικά, απομονωμένα μέρη της πανεπιστημιακής κοινότητας για να
χρησιμοποιούν τους προσβάσιμους σταθμούς εργασίας. Σήμερα υπάρχουν εργαστήρια Η/Υ,
βιβλιοθήκες εξοπλισμένες με Η/Υ και ΥΤ ενσωματωμένες στις εγκαταστάσεις τους και χώροι
προσβάσιμοι σε όσους χρειάζονται εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στο έντυπο.
Το αισιόδοξο είναι πως η πληροφόρηση για τις ΥΤ αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων. Η
κοινωνία αυξητικά κινείται από το ιατρικό μοντέλο (το οποίο εστίαζε στην αναπηρία και
στον περιορισμό των επιδράσεών της) στο κοινωνικό μοντέλο αποκατάστασης, που εστιάζει
στον άνθρωπο και τη συμμετοχή του στην κοινωνία. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να
υπάρχουν οργανισμοί (π.χ. η AAATE, ένας μη‐κερδοσκοπικός, πανευρωπαϊκός οργανισμός)
που εστιάζουν σε όλες τις πτυχές των ΥΤ, όπως χρήση, έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή,
προμήθεια, παροχή ΥΤ, κ.ο.κ.184
Οι αλλαγές στο χώρο των ΥΤ είναι αναπόφευκτες αφού κάθε νέα εξέλιξη τους έχει την
επίδρασή της στην προσφορά και ζήτηση αυτού του υλικού και επιφέρει ολοένα και
περισσότερα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας. Ο εξοπλισμός που κάποτε φαινόταν
εξωπραγματικός με την πάροδο του χρόνου γίνεται κανόνας και το κόστος του πολύ πιο
προσιτό.
Επίσης, αν και οι ΥΤ παραμένουν δαπανηρές, το κόστος τους εξαλείφεται με τον καιρό. Στο
παρελθόν, η ΥΤ ήταν ακριβή και διαθέσιμη μόνο σε μεγάλα ινστιτούτα με πολλά
υποσχόμενους προϋπολογισμούς. Σήμερα χάρη στην ακμάζουσα βιομηχανία των
υπολογιστών, η υπολογιστική τεχνολογία που βοηθά τα ΑμεΑ έχει δραστικά μειωθεί σε
κόστος. Παραδείγματος χάρη, η αναγνωστική μηχανή Kurzweil, όταν πρωτοεμφανίστηκε,
στοίχιζε γύρω στα 17.000€. Σήμερα μια τέτοια συσκευή ανάγνωσης, η οποία πετυχαίνει το
σκοπό της ακόμη καλύτερα, στοιχίζει 4.500€ ή λιγότερο (Lazzaro, 1997).
Μια άλλη αλλαγή που έχει επέλθει είναι η τάση ενσωμάτωσης των ΥΤ (π.χ. των
παραμετροποιήσιμων προγραμμάτων μεγέθυνσης οθόνης και σύνθεσης ομιλίας) στο ίδιο
το λειτουργικό σύστημα αντί να εγκαθίστανται ως πρόσθετες εφαρμογές. Με τον τρόπο
184

AAATE [Διαθέσιμο στο http://www.aaate.net (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]

194

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες (ΥΤ)
αυτό βελτιώνεται η ποιότητα και η χρηστικότητα των εργαλείων αυτών. Εάν δοθεί
μεγαλύτερη προσοχή στην πρώιμη εισαγωγή κριτηρίων σχεδιασμού προσβασιμότητας κατά
την ανάπτυξη των βασικών προϊόντων λογισμικού, μπορεί να αναμένει κανείς καλύτερα
αποτελέσματα από τη χρήση των ΥΤ. Όμως υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να μπορέσει η
νέα τεχνολογία να δώσει την απάντηση στα προβλήματα των αναπηριών. Για να γίνει αυτό,
πρέπει πάνω από όλα η κοινωνία στην οποία απευθύνεται η ΥΤ, να είναι έτοιμη να τη
δεχτεί.
Μέχρι πρόσφατα, τα οφέλη των ΥΤ πήγαζαν κυρίως από ανέκδοτες αναφορές. Σήμερα όμως
η αυξανόμενη έρευνα δείχνει ολοένα και περισσότερο πόσο οι ΥΤ βοηθούν τα ΑμεΑ να
ξεπερνούν τις δυσκολίες τους. Τα παρακάτω πορίσματα εθνικών ερευνών στις ΗΠΑ δίνουν
μια σύντομη εικόνα κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν τα ΑμεΑ και σε τι ποσοστό
χρησιμοποιούνται (Jans, 2000):








Το 1990, μόνο το 5% του συνολικού πληθυσμού ή σχεδόν το ¼ των ΑμεΑ
χρησιμοποίησαν κάποια υποστηρικτική συσκευή
Σχετικά λίγες οικογένειες δηλώνουν ότι τα παιδιά τους με αναπηρία
χρησιμοποιούν υποστηρικτικές συσκευές
Μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται σε ηλικία που μπορούν να εργαστούν,
οι ΥΤ συμβάλλουν στην προσωπική ανεξαρτησία και σε εργασιακά οφέλη. Το
62% μείωσε την εξάρτησή του από τις οικογένειές τους λόγω των ΥΤ, το 58%
μείωσε την ανάγκη πληρωμής βοηθών‐συνοδών και το 90% των ανθρώπων που
δούλευαν, δήλωσαν πως εργάζονται καλύτερα ή γρηγορότερα.
Το 1997, μόνο το 4.3% των βιβλιοθηκών των ΗΠΑ παρείχαν δημόσια πρόσβαση
σε λογισμικό ή υλικό για ΑμεΑ
Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν την ΥΤ περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα
Οι άνθρωποι, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ΥΤ, απέκτησαν μεγαλύτερη
λειτουργική ανεξαρτησία

Παρά την ευεργετική επίδραση των ΥΤ, η ζήτηση και χρήση τους είναι χαμηλή. Παρά την
βοήθεια και τις υποσχέσεις ανεξαρτησίας που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες, ένα μεγάλο
ποσοστό τους δεν χρησιμοποιείται ή οι χρήστες διακόπτουν ή εγκαταλείπουν τη χρήση
τους. Κατά μέσο όρο, το 1/3 όλων των συσκευών που διατίθενται στους καταναλωτές δεν
χρησιμοποιείται (Scherer, 2002). Γι’ αυτό τα ΑμεΑ πρέπει να επιλέγουν τις ΥΤ βασισμένα
αρχικά στο πόσο καλά αυτές ικανοποιούν τους στόχους, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις
τους, το πόσο εύκολες και άνετες είναι στη χρήση και έπειτα σύμφωνα με την καλαισθησία
τους. Οι ανάγκες του χρήστη πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας κατά την επιλογή
της συσκευής και όχι ποια τεχνολογία είναι η πιο οικονομική.
Ένας άλλος λόγος που δεν χρησιμοποιούνται οι ΥΤ είναι ότι πολλά ΑμεΑ που δεν
αναγνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας, πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν μια
λύση μόνα τους ή δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Άλλοι πάλι δυστυχώς παραιτούνται
από οποιαδήποτε προσπάθεια λόγω της απαισιοδοξίας και της έλλειψης ενημέρωσης που
τους διακρίνει. Η εγκατάλειψη μιας λειτουργίας μπορεί να είναι η πιο κοινή αντίδραση ενός
ατόμου με αναπηρία, το οποίο αντιμετωπίζει λειτουργικούς περιορισμούς.
Συμπερασματικά, οι βασικότερες αιτίες της χαμηλής αξιοποίησης των ΥΤ είναι το κόστος, το
στίγμα, η ανεπαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του χρήστη επί των ΥΤ καθώς και η
μηδαμινή αξιολόγηση των ΥΤ.

195

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες (ΥΤ)
Δυστυχώς, οι ΥΤ υπο‐χρησιμοποιούνται και στις βιβλιοθήκες. Παραδείγματος χάρη, πολλές
δημόσιες βιβλιοθήκες εξοπλίζουν τις αίθουσες συνεδριάσεών τους με σύστημα επαύξησης
ήχου για τα άτομα με αναπηρία ακοής αλλά δεν το χρησιμοποιούν ποτέ.
Σε ελληνικό επίπεδο, δυστυχώς υπάρχει παραπληροφόρηση για τις υποστηρικτικές και
βοηθητικές τεχνολογίες. Οι Έλληνες αγνοούν πολλές από αυτές τις τεχνολογίες και τις
συνδέουν με την τρίτη ηλικία και άλλες στρεβλές αντιλήψεις. Είναι πολύ διαδεδομένη η
αντίληψη ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται μόνο για τους ηλικιωμένους, κάτι το οποίο
όμως δεν αληθεύει. Δεν υπάρχουν κοινωνικά ή ηλικιακά προνόμια στη χρήση των
τεχνολογικών εφαρμογών. Οι τεχνολογίες και τα τεχνολογικά εργαλεία χρησιμοποιούνται
από όλες τις ηλικίες για τη διατήρηση του επιθυμητού τρόπου ζωής. Κατά την έννοια της
τεχνολογίας δεν έχει σημασία η ηλικία και τα χαρακτηριστικά του χρήστη. Σημασία έχουν οι
ανάγκες και η ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Οι τεχνολογικές αυτές εφαρμογές
δημιουργήθηκαν για να πλαισιώνουν τις περιορισμένες ικανότητες των χρηστών.
Επίσης, τα ΑμεΑ δεν χρησιμοποιούν πολλά από τα νέα βοηθήματα λόγω έλλειψης
πληροφόρησης. “Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης αλλά και
παραπληροφόρηση ταυτόχρονα”, σημειώνει ο κ.Βουλγαρόπουλος185. Επίσης, η ελληνική
νομοθεσία δεν έχει προβλέψει για την προσβασιμότητα των τεχνολογιών όπως έχει κάνει
αντίστοιχα το Section 508 of Rehabilitation Act στις ΗΠΑ.
Όσο για την ελληνική αγορά ΥΤ, με καθυστέρηση άνω των δέκα χρόνων αναπτύχθηκαν τα
δύο πρώτα ελληνικά συστήματα φωνητικής υπαγόρευσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Πρόκειται για εφαρμογές που ο χρήστης μπορεί να μιλά στο μικρόφωνο και ο λόγος του να
γράφεται σε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου ή σε ένα e‐mail186. Τέτοια προγράμματα
υπάρχουν πάρα πολλά σε όλες τις άλλες γλώσσες εδώ και δέκα χρόνια αλλά μόνο
πρόσφατα αναπτύχθηκαν στην ελληνική γλώσσα.
Τέτοια εγχειρήματα είναι σίγουρα δύσκολα διότι η ελληνική γλώσσα είναι μια δύσκολη
γλώσσα με υπερβολικά εκτεταμένη γραμματική και πολλούς κανόνες συντακτικού. Είναι
πολύ δύσκολο οι προγραμματιστές να δημιουργήσουν μια τέτοια εφαρμογή που να
δουλεύει στην ελληνική γλώσσα χωρίς να κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, ιδιαιτέρως όταν
πρόκειται για ομόηχες λέξεις. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο θόρυβος του περιβάλλοντος (π.χ.
μέσα σε μια βιβλιοθήκη) που μπερδεύει τα συστήματα φωνητικής υπαγόρευσης. Ωστόσο, ο
ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών θα αποτελέσει κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη
αυτών των δυο εφαρμογών φωνητικής υπαγόρευσης. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να γίνει,
και μάλλον θα γίνει σύντομα, επειδή οι τεχνολογίες φωνής θα αποτελέσουν το επόμενο
μέτωπο της τεχνολογίας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις εξειδικευμένες εταιρείες πληροφορικής που πουλάνε
προσπελάσιμους και τροποποιημένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξειδικευμένο
λογισμικό187:
1. Η ΙΔΕΑΣΙΣ188 που είναι η πιο παλιά στο χώρο και έχει μεγάλη εξειδίκευση και πείρα,
δεδομένου ότι έχει εξοπλίσει το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας και τα υποστηρικτικά
του προγράμματα
185

Anon., Προσαρμοσμένες τεχνολογίες και τρίτη ηλικία, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/
at/?p=936 (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/11/05)]
186
Anon., Συστήματα φωνητικής υπαγόρευσης, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/at/?p=934
(Ημερομηνία πρόσβασης: 11/04/05)]
187
Anon., 2006. Προσπελάσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην Autonomia EXPO, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.autonomiaexpo.org/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 30/08/06)]
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2. Η enLogic189 που εξειδικεύεται στα συστήματα πρόσβασης των τυφλών και των
ανθρώπων με περιορισμένη και μειωμένη όραση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και στο Διαδίκτυο. Η εταιρία διαθέτει όλο το απαραίτητο λογισμικό όχι μόνο για
τυφλούς αλλά και για ανθρώπους με περιορισμένη όραση.
3. Η recreo190 που είναι η μικρότερη και πιο πρόσφατη εταιρεία αλλά διαθέτει επίσης
μοναδικά προϊόντα
Κλείνοντας με την πορεία των ΥΤ σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, ο βιβλιοθηκονόμος
πρέπει να έχει κατά νου τις παρακάτω διαπιστώσεις:











Οι εξελίξεις στις ΥΤ ωφελούν όλους τους αναγνώστες ανεξαρτήτως ικανότητας ή
αναπηρίας
Οι χρήστες δεν εκτιμούν μόνο τις ακριβές και πολύπλοκες ΥΤ. Αντίθετα φαίνεται να
εκτιμούν τις υπηρεσίες χαμηλής τεχνολογικής στάθμης (low tech), όπως σαφής και
ευανάγνωστη σήμανση, μαύρα γράμματα πάνω σε άσπρο ή κίτρινο φόντο, βιβλία
σε κασέτα για τους τυφλούς, φωτοτυπικά μηχανήματα με δυνατότητα μεγέθυνσης,
προσαρμογή του κανονισμού της βιβλιοθήκης, φόρουμ συζητήσεων
βιβλιοθηκονομικών ζητημάτων για ΦμεΑ, κ.ά.
Όταν κανείς εστιάζει μόνο στην τεχνολογική καινοτομία, σίγουρα καταλήγει σε
αδιέξοδο και δεν αυξάνει απαραίτητα και τα ποσοστά χρηστών της προσβάσιμης
τεχνολογίας
Στο συνέδριο “CSUN (California State University in Northridge) Technology and
Persons with Disabilities ” του 1995 στο Λος Άντζελες, ο ένας ομιλητής μετά τον
άλλο επαινούσαν τις τεχνολογίες και την ικανότητά τους να εξαλείφουν τα εμπόδια
και να γεφυρώνουν το χάσμα της αναπηρίας. Δυστυχώς όμως η τεχνολογία δεν
μπορεί να επιφέρει κοινωνική αλλαγή από μόνη της. Το μόνο που μπορεί να κάνει
είναι να καταστήσει πιθανή την κοινωνική αλλαγή. Σήμερα όλοι έχουν αναγάγει την
τεχνολογία σε αποτέλεσμα και όχι σε μέσο, με την ιδιότητα δηλαδή με την οποία
ξεκίνησε. Γι’ αυτό ο βιβλιοθηκονόμος δεν πρέπει να ξεχνάει πως ο στόχος όλης
αυτής της προσπάθειας δεν είναι οι ΥΤ αλλά η προσβασιμότητα (Cantor, 1995).
Το στοιχείο εκείνο που εκτιμούν πάνω από όλα οι χρήστες είναι το υψηλό επίπεδο
της συνολικής υπηρεσίας και επικοινωνίας με το προσωπικό της βιβλιοθήκης και
στη συνέχεια, την τεχνολογία
Καμία τεχνολογική λύση και καμία ΥΤ δεν είναι τέλεια

Ακόμη και αν αύριο εμφανιστεί ένα νέο προϊόν ΥΤ, το οποίο θα χρησιμοποιεί μια ασύρματη
σύνδεση στο Διαδίκτυο για να προετοιμάζει εύκολα κατανοητές αποδόσεις των ιστοριών
που θα ήθελε να ακούσει ένας ηλικιωμένος, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο
ηλικιωμένος θα το χρησιμοποιούσε σίγουρα και ότι αυτή η μέθοδος θα απέδιδε.
Μεταβαίνοντας λοιπόν στο μέλλον των ΥΤ, αυτό γεννά ερωτήματα και προβληματισμούς
για:




Τις αναμενόμενες εξελίξεις στον τομέα των ΥΤ
Τις τάσεις που διαφαίνονται για ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία
όρασης στα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα
Το επάγγελμα του Επιστήμονα της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Assistive
Technologist) και το μέλλον του στο χώρο των βιβλιοθηκών
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ΙΔΕΑΣΙΣ [Διαθέσιμο στο http://www.ideasis.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/01/05)]
enLogic [Διαθέσιμο στο http://www.enLogic.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/01/05)]
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Recreo [Διαθέσιμο στο http://www.recreo.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/01/05)]
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Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα δοθούν στο κεφάλαιο 12 “Οπτική των Εταιρειών ΥΤ”
κατόπιν ανάλυσης ερωτηματολογίου που εστάλη σε 155 κατασκευαστές ΥΤ και οι οποίοι
εξέφρασαν την άποψή τους για το μέλλον των ΥΤ.
Στο ερώτημα αν θα υπάρξει ή επικρατήσει το επάγγελμα του Υποστηρικτικού Τεχνολόγου,
όλα δείχνουν πως θα αργήσει να καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο:




Ο τομέας της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις ΥΤ χαρακτηρίζεται από
ανομοιομορφία και από φτωχή συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες χώρες με
αποτέλεσμα τα προγράμματα σπουδών και οι διατάξεις των διαφόρων
μαθημάτων επί των ΥΤ στην Ευρώπη να αντανακλούν διαφορετικές τοπικές
ανάγκες.
Η Ευρώπη ίσως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αναγνωρίσει το επάγγελμα αυτό
αλλά υπάρχουν μεμονωμένοι φορείς που παρέχουν εκπαίδευση επί των ΥΤ και
κινούν τα νήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκπαιδευτικά προγράμματα με
αντικείμενο τις ΥΤ που έχουν λάβει χώρα είναι το HEART line E programme και
το EUSTAT191, το IMPACT192, το οποίο απευθυνόταν σε βοηθούς και
επαγγελματίες που δεν ήταν από μόνοι τους ειδικοί στις ΥΤ και το TELEMATE193,
που εστίαζε κυρίως σε επαγγελματίες των ΥΤ. Επίσης, στις ΗΠΑ, η RESNA
(Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North
America)194 παρέχει ένα πακέτο εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες ΥΤ.

Ένας επίσης από τους κορυφαίους οργανισμούς στον κόσμο για τη συλλογή, διανομή και
προώθηση της γνώσης που αφορά τις ΥΤ είναι το Κέντρο για τις Αναπηρίες του CSUN195,
που παρέχει και πιστοποιημένα προγράμματα στις εφαρμογές ΥΤ.

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Ανά Κατηγορία ΑμεΑ
Η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και των ΥΤ έχει καταστήσει τις
βιβλιοθήκες ικανές να εξυπηρετούν τους χρήστες με αναπηρία όπως ποτέ άλλοτε. Με την
on‐line πληροφορία, το ζήτημα της πρόσβασης στην πληροφορία δεν περιορίζεται πια μόνο
στο φυσικό “βασίλειο”. Ακριβώς όπως υπάρχουν “enabling” και “disabling” συνθήκες στο
φυσικό περιβάλλον, έτσι πλέον υπάρχουν και ανάλογες συνθήκες στον κυβερνοχώρο, που
ανάλογα ενσωματώνουν ή αποκλείουν τα ΑμεΑ.
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EUSTAT ‐ Home Page [Διαθέσιμο στο http://www.siva.it/research/eustat/index.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 10/09/05)]
192
Fontys Hogescholen ‐ the learning community [Διαθέσιμο στο http://www.fontys.nl/impact/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 08/09/05)]
193
Assistive Technology on computers [Διαθέσιμο στο http://www.telemate.org (Ημερομηνία πρόσβασης:
15/01/06)]
194
RESNA: Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America [Διαθέσιμο στο
http://www.resna.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 21/02/06)]
195
CSUN: Division of Student Affairs: Center on Disabilities [Διαθέσιμο στο http://www.csun.edu/cod
(Ημερομηνία πρόσβασης: 21/02/06)]
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Σε κάποια έκταση, η ικανότητα του χρήστη να προσπελάσει τις πληροφορίες του Ιστού
εξαρτάται από την κατάλληλη ΥΤ, χωρίς αυτή να είναι το παν. Πέρα από τη σωστή
τεχνολογία, χρειάζεται και σωστή διάταξη και παρουσίαση του περιεχομένου. Αν δηλαδή ο
on‐line πόρος δεν είναι σωστά κωδικοποιημένος ή σχεδιασμένος, τότε δεν είναι
προσβάσιμος στο χρήστη, όσες ΥΤ και να έχει στη διάθεσή του
(Schmetzke, 2002a).
Σίγουρα υπάρχουν χιλιάδες υποστηρικτικές συσκευές και πολλές επιλογές λογισμικού και
υλικού που μπορούν να βοηθήσουν τα ΑμεΑ. Όμως κάθε ομάδα έχει τις δικές της,
μοναδικές απαιτήσεις και ενδιαφέροντα, γι’ αυτό και στο σημείο αυτό εξετάζονται οι
καταλληλότερες επιλογές ΥΤ για κάθε κατηγορία ΑμεΑ. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ΑμεΑ δεν
απαιτούν ειδικευμένη ΥΤ και χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιούν και οι
αντίστοιχα αρτιμελείς ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται επιπρόσθετο εξοπλισμό για να
έχουν πρόσβαση στο υλικό ή τις υπηρεσίες που επιθυμούν. Διαφορετικοί τύποι ΥΤ
παρουσιάζουν διαφορετικές λύσεις σε διαφορετικά προβλήματα, γι’ αυτό σε καμία
περίπτωση δεν μπορούσαν να αναφερθούν όλες. Επιλέχθηκαν οι βασικότερες, αυτές για τις
οποίες γίνεται η μεγαλύτερη μνεία στη διεθνή βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία και αυτές
που συναντώνται περισσότερο στο χώρο των βιβλιοθηκών (παραδείγματος χάρη δεν
αναφέρονται πουθενά στη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία ΥΤ για άτομα με αναπηρία στη
διαπροσωπική επικοινωνία στα οποία ανήκουν πολλά άτομα με νοητική υστέρηση ή χωρίς
προφορικό λόγο ή με δυσαρθρία ή με αυτισμό196). Επίσης, η παρουσίασή τους είναι μια
σύντομη περιγραφή τους με αναφορά στο εκτιμώμενο κόστος τους, χωρίς να υπεισέρχεται
σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και βάθος. Τέλος, τα παρακάτω αναφερόμενα μοντέλα και
οι ενδεικτικές τιμές τους ισχύουν κατά τη διάρκεια της έρευνας, διότι μπορεί να αλλάζουν
συνεχώς με την πάροδο των χρόνων.

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες & Άτομα με Αισθητηριακές Αναπηρίες Όρασης
Λίγα άτομα με αναπηρία έχουν ωφεληθεί τόσο από τις ΥΤ όσο τα άτομα με αναπηρία
όρασης. Η ζήτηση μάλιστα από τους τυφλούς για υποστηρικτικές και βοηθητικές συσκευές
έχει κάνει αρκετές εταιρείες παγκοσμίως να ασχολούνται σοβαρά με την παραγωγή τέτοιου
εξοπλισμού, ο οποίος όμως ως επί το πλείστον είναι κατάλληλος για έμπειρους και
επιδέξιους χρήστες (Walraven & Verboom, 1998).
Οι εν λόγω χρήστες χρησιμοποιούν την ακοή και την αφή καθώς στερούνται τη
σημαντικότερη ίσως των αισθήσεων, την όραση. Γι’ αυτό οι ΥΤ αξιοποιούν αυτές τις δυο
αισθήσεις και λειτουργούν βάσει αυτών. Οι ΥΤ παρέχουν στα άτομα με αναπηρία όρασης
ανεξαρτησία και ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και γι’ αυτό ο αριθμός των
τεχνολογιών που απευθύνονται σε αυτή την ομάδα είναι μεγάλος και ολοένα αυξανόμενος:

196

Για αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται ΥΤ της κατηγορίας Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία Για
περισσότερες πληροφορίες βλ. Kouroupetroglou, G., Pino, A., 2002. A new generation of communication aids
under the ULYSSES component‐based framework. Proc. of the 5th International ACM SIGCAPH Conference on
Assistive Technologies (ASSETS 2002), Edinburgh, 8‐10 July
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 Οι μεγεθυντές (magnifiers) είναι οι πιο απλές συσκευές προς χρήση, αρκεί ο χρήστης
να έχει κάποιο βαθμό όρασης. Μια βιβλιοθήκη δεν έχει λόγο να αγοράσει μια τέτοια
συσκευή αν οι χρήστες της δεν έχουν κάποια υπολείπουσα όραση
 Οι χρήστες με υπολείπουσα όραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογισμικό
μεγέθυνσης (magnification software) προκειμένου να μεγαλώσουν το μέγεθος του
κειμένου (μια γραμμή, μια λέξη, μια εικόνα ή ολόκληρη την οθόνη), τα μενού
επιλογών, τις εικόνες, κ.ά. Το λογισμικό μεγέθυνσης είναι ειδικό πρόγραμμα
δραστικής μεγέθυνσης της οθόνης και συγκεκριμένα λογισμικό που μεγενθύνει το
κείμενο και τα γραφικά που εμφανίζονται σε μια οθόνη υπολογιστή. Λειτουργεί όπως
ένας μεγεθυντικός φακός που μετακινείται σε μια σελίδα και μεγενθύνει την
πληροφορία από 2 ως 16 φορές. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό
μεγέθυνσης και να χωρίσει την οθόνη σε μεγενθυμένη και μη μεγενθυμένη περιοχή
και να μετακινείται στη σελίδα με μια προκαθορισμένη ταχύτητα.
Επίσης, το λογισμικό αυτό μπορεί να επιτρέπει στο χρήστη να χειριστεί το χρώμα
(αλλαγή χρωμάτων φόντου και προσκηνίου) ή την ένταση για όσους έχουν πρόβλημα
να διακρίνουν συγκεκριμένους χρωματικούς συνδυασμούς. Βέβαια χρειάζεται
προσοχή διότι αν ο χρήστης μεγενθύνει κατά πολύ την πληροφορία, παύει να είναι
χρηστικό το προϊόν.
Αυτά τα συστήματα μεγέθυνσης έχουν βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή των ΥΤ διότι
είναι έτοιμα, διαθέσιμα και φθηνά, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο σπίτι, στη
βιβλιοθήκη, κ.ο.κ. (Lazzaro, 1994). Παραδείγματος χάρη, κάθε νέος υπολογιστής στις
βιβλιοθήκες του Έσεξ εξοπλίζεται με το λογισμικό μεγέθυνσης Zoom Text της
AiSquared. Παρομοίως και η Bournemouth Βιβλιοθήκη διαθέτει Zoom Text.
Ωστόσο δεν είναι όλα τα είδη λογισμικού ιδανικά και υπάρχουν αρκετά
χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβουν υπόψη οι βιβλιοθηκονόμοι πριν αποφασίσουν
ποιο τύπο λογισμικού θα αγοράσουν. Το λογισμικό αυτό μπορεί να αγοραστεί απλά
για να μεγεθύνει πληροφορίες της οθόνης ή να συνδυαστεί με την προσθήκη λόγου
για να βοηθήσει άτομα με μειωμένη όραση. Η τιμή αυτών των προγραμμάτων μπορεί
να ποικίλλει από 85€ ως 520€. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι το ZoomText, το MAGic της
Freedom Scientific, κ.ά.
 Μεγεθυντές οθόνης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) (Εικόνα 5). Η συσκευή
αυτή αποτελείται από μια μικρή κάμερα τηλεόρασης σε ειδικό βραχίονα, η οποία
συνδέεται με την οθόνη του υπολογιστή για την απεικόνιση του μεγενθυμένου
εγγράφου ή αντικειμένου. Επιπλέον, υποστηρίζει τη μεγέθυνση εγγράφων και
αντικειμένων και ταυτόχρονη μεγέθυνση της οθόνης του Η/Υ. Μερικά από αυτά τα
συστήματα μπορούν να μεγενθύνουν μέχρι και 60 φορές και ο χρήστης μπορεί να
ελέγξει το βαθμό μεγένθυνσης των εγγράφων που βλέπει η κάμερα, την εστίαση, τη
φωτεινότητα και την πολικότητα της εικόνας.
Οι παλαιότεροι μεγεθυντές οθόνης CCTV πρόσφεραν ασπρόμαυρη την μεγενθυμένη
εικόνα του κειμένου ή των γραφικών ενώ οι πιο σύγχρονοι διαθέτουν έγχρωμες
κάμερες και οθόνες, καθιστώντας τις πιο λειτουργικές (δυνατότητα αλλαγής των
χρωμάτων του κειμένου και του φόντου, κ.ά.). Τα περισσότερα ΑμεΑ όταν θέλουν
απλά να διαβάσουν κείμενο, χρησιμοποιούν την ασπρόμαυρη έκδοση γιατί είναι
φθηνότερη.
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Η τιμή τους κυμαίνεται από 1.500€ σε 3.000€ και γενικότερα είναι καλό μια
βιβλιοθήκη να διαθέτει τέτοιον εξοπλισμό (πολλές είναι εκείνες οι βιβλιοθήκες που
έχουν αγοράσει τέτοιες συσκευές).

Εικόνα 5: Μεγεθυντές Οθόνης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης

 Οι χρήστες με πολύ χαμηλή ή καθόλου όραση χρειάζονται τους αναγνώστες οθόνης
(screen readers). Ο αναγνώστης οθόνης είναι ένα λογισμικό που εντοπίζει όλες τις
μορφές κειμένου (ορατές ή κρυφές) σε μια γραφική διεπαφή χρήστη (εικονίδια,
πλαίσια διαλόγου, λίστες, κ.ά.) και τις αποστέλλει σε ένα σύστημα μετατροπής
κειμένου σε ομιλία (έτσι ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ακουστικά το γραφικό
περιβάλλον και να πλοηγείται με ακουστική υποβοήθηση) ή σε μια ανανεώσιμη
πινακίδα braille, επιτρέποντας την απτική πλοήγηση του χρήστη στο GUI και τον
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έλεγχο της πληκτρολόγησης. Ο πραγματικός ήχος προέρχεται από τις κάρτες ήχου
είτε μέσω μεγαφώνων είτε μέσω ακουστικών κεφαλιού.
Ο αναγνώστης οθόνης είναι ικανός να αποφασίσει τι πρέπει να διαβαστεί καθώς
εμφανίζεται στην οθόνη και παρέχει στον χρήστη αρκετούς τρόπους επιστροφής της
πληροφορίας όσο εκείνος πληκτρολογεί. Ο χρήστης μπορεί να ακούσει είτε
ολόκληρες λέξεις όταν πατάει το space bar είτε κάθε γράμμα που πληκτρολογεί.
Τέλος, διαβάζει και άλλες γλώσσες πλην των Αγγλικών, απλά δεν μπορεί να διαβάσει
κινούμενο κείμενο. Το κόστος τους κυμαίνεται από 200‐1.000€.
Οι αναγνώστες οθόνης αρχικά αναπτύχθηκαν για να έχουν τα τυφλά άτομα
πρόσβαση στον υπολογιστή. Ωστόσο, η χρήση τους έχει επεκταθεί και σε άτομα που
δεν μπορούν γενικότερα να διαβάσουν κείμενο π.χ. άτομα με μαθησιακές δυσκολίες,
εντυπο‐αναπηρίες, κ.ά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί αναγνώστες οθόνης στην
αγορά με δημοφιλέστερους (για Windows‐based εφαρμογές) το Window‐Eyes από
την GW Micro και το JAWS (Job Access with Speech) από την Freedom Scientific (π.χ.
η Bournemouth Library διαθέτει JAWS).
Οι παρακάτω ιστοσελίδες βιβλιοθηκών είναι προσβάσιμες, δημοφιλείς και φιλικές σε
χρήστες αναγνωστών οθόνης και γενικότερα YT:
o Cleveland Public Library197
o Carnegie Library of Pittsburgh198
o Boston Public Library199
o Lee County Library, Florida200
o Pinellas Talking Book Library201
 Σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS‐ text‐to‐speech system): πρόκειται για
σύστημα μετατροπής οποιουδήποτε ηλεκτρονικού κειμένου σε πλήρως κατανοητό
προφορικό λόγο (συνθετική ομιλία) με προσωδία υψηλής ποιότητας. Ουσιαστικά
είναι μια εφαρμογή η οποία εκφωνεί οποιοδήποτε κείμενο σε πραγματικό χρόνο. Η
σύνθεση φωνής είναι η τεχνητή παραγωγή ανθρώπινης φωνής και το υπολογιστικό
σύστημα που χρησιμοποιείται για αυτή τη λειτουργία λέγεται συνθέτης φωνής. Το
σύστημα αυτό πρέπει να έχει ως βασικό χαρακτηριστικό να υποστηρίζει την
εκφώνηση κειμένων που συνδυάζουν περισσότερες της μιας γλώσσας π.χ. την
ελληνική και αγγλική γλώσσα ή την αγλική και γερμανική.
Η τιμή των συνθετών λόγου ποικίλλει κατά πολύ, με τους φτηνότερους να
ακούγονται πιο μηχανικοί και τους ακριβότερους να επιτρέπουν στο χρήστη την
επιλογή μέχρι και 9 διαφορετικών φωνών. Το πρώτο πράγμα που πρέπει ωστόσο να
κοιτάξει κανείς όταν επιλέγει συνθέτη είναι να είναι συμβατός με τον αναγνώστη
οθόνης. Παραδείγματα συνθετών φωνής είναι το DecTalk της Digital Equipment
Corporation, το SynPhonix της Artic, το Keynote GOLD της HumanWare, το GW
Micro’s Sounding Board, κ.ά.
197

Cleveland Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.cpl.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/07/07)]
Home ‐ Carnegie Library of Pittsburgh [Διαθέσιμο στο http://www.clpgh.org (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/07/07)]
199
Boston Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.bpl.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/07/07)]
200
Lee County Library System Home [Διαθέσιμο στο http://www.lee‐county.com/library/default.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 04/07/07)]
201
Pinellas Public Library Cooperative ‐ Talking Book Library [Διαθέσιμο στο http://www.pplc.us/tbl/
(Ημερομηνία πρόσβασης: 04/07/07)]
198
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Ως προς τους αναγνώστες οθόνης και το σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία,
σίγουρα αποτελούν μια από τις πιο ισχυρές συσκευές πρόσβασης για τους τυφλούς.
Δυστυχώς όμως αναγκάζει τους χρήστες να πλοηγούνται στις σελίδες με σειριακό ή
γραμμικό τρόπο ενώ πολλές σελίδες έχουν σχεδιαστεί με παράλληλο τρόπο (π.χ. με
πλαίσια και πίνακες). Επίσης, πολλές σελίδες διαθέτουν μεγάλο αριθμό συνδέσμων
ενώ οι αναγνώστες οθόνης παρουσιάζουν ένα ένα σύνδεσμο. Έτσι είναι πολύ
δύσκολο να θυμάται ο χρήστης όλους τους συνδέσμους και να πρέπει να πηγαίνει
πίσω και να ξανακούει τους συνδέσμους για να βρει αυτόν που θέλει. Αυτό κάνει την
πλοήγηση μακρά και απογοητευτική για τους χρήστες, ειδικά αν ψάχνουν κάτι απλό
(Craven, 2003).
 Τα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας (speech recognition) δίνουν τη δυνατότητα
αυτόματης εισαγωγής σε μορφή κειμένου της ομιλίας του χρήστη σε επεξεργαστή
κειμένου. Τα συστήματα αυτά πρέπει να υποστηρίζουν και άλλες γλώσσες, πλην της
αγγλικής και απαιτούν κάποιο χρόνο εξοικείωσης του χρήστη με αυτά. Αν
επιτευχθούν καλές αποδόσεις και χαμηλός ρυθμός σφαλμάτων, ο τρόπος αυτός
συγγραφής είναι πολύ εξυπηρετικός για τους χρήστες με αναπηρία. Πολλά τέτοια
πακέτα είναι hands‐free, διότι συνοδεύονται με ακουστικά, με ενσωματωμένο
μικρόφωνο για λειτουργία χωρίς χέρια και χωρίς πρόσβαση στο ποντίκι ή το
πληκτρολόγιο. Αρχικά οι εφαρμογές αυτές αναγνώρισης φωνής φτιάχτηκαν για
άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες και όρασης, ανίκανα να χρησιμοποιήσουν ένα
πληκτρολόγιο ενώ σήμερα μπορεί να τις χρησιμοποιούν και άτομα με δυσκολίες στην
ορθογραφία, κ.ά. (ITNR, 2000).
 Ανανεώσιμη Διάταξη braille (braille display ή softBraille ή Paperless braille display ή
Refreshable braille) (Εικόνα 6): πρόκειται για μια συσκευή που προορίζεται για την
απτική ανάγνωση σε γραφή braille των γραμμών κειμένου της οθόνης. Είναι μια
συσκευή απτικής ανάγνωσης, που συνδέεται με οποιονδήποτε Η/Υ.
Η πινακίδα χρησιμοποιεί μικρές ακίδες, έξι ή οκτώ (οι δυο επιπρόσθετες ακίδες στο
οκτάστιγμο braille μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδώσουν επιπρόσθετες
πληροφορίες για το κείμενο όπως αν είναι κεφαλαία τα γράμματα, έντονα, κτλ) για
κάθε κελί braille για να δείξει κείμενο braille, οι οποίες ανανεώνονται σε πραγματικό
χρόνο με έλεγχο του χρήστη. Οι ακίδες της πινακίδας ανασηκώνονται ή χαμηλώνουν
για να αντιστοιχούν κάθε φορά στα γράμματα που εμφανίζονται στην οθόνη,
μεταφρασμένα σε κώδικα braille. Οι πινακίδες braille μπορεί να είναι σταθερές αλλά
και φορητές.
Το κύριο πλεονέκτημα της πινακίδας braille είναι το έμφυτο υψηλό επίπεδο
πληροφορίας και ακρίβειάς της. Επιτρέπει στο χρήστη να μετακινηθεί γρήγορα από
το ένα σημείο της οθόνης στο άλλο, να διαβάζει σύμφωνα με τον προσωπικό του
ρυθμό, να παρατηρεί πράγματα όπως η ορθογραφία, η στίξη, κτλ. Το μειονέκτημά
της είναι ότι η πινακίδα braille προσπελαύνει μόνο μια γραμμή κειμένου τη φορά,
δεν μεταγράφει δηλαδή ολόκληρη τη σελίδα της οθόνης, γεγονός που επηρεάζει
πολύ τη σειριακή πληροφοριακή συμπεριφορά των τυφλών χρηστών. Είναι αρκετό να
φανταστεί κανείς τι σημαίνει να μεταφράζει όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται
σε μια οθόνη των Windows σε μια ακολουθία των οκτώ χαρακτήρων. Το αποτέλεσμα
είναι μερικοί χρήστες να κουράζονται ή να έχουν πόνους στον ώμο όταν διαβάζουν
μεγάλα κείμενα.
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Το κύριο όμως μειονέκτημα αυτών των συσκευών είναι ότι είναι αρκετά ακριβές
(1.300€ ‐ 13.000€) και ότι πολλοί τυφλοί δεν χρησιμοποιούν braille. Γι΄ αυτό μια
βιβλιοθήκη προτού αγοράσει την πινακίδα, πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει
αρκετούς τυφλούς χρήστες και να λάβει υπόψη τον αριθμό αυτών που γνωρίζουν
braille και χρησιμοποιούν τέτοιο υλικό, δεδομένου ότι η πλειονότητα των τυφλών δεν
χρησιμοποιεί braille. Παραδείγματος χάρη μόνο το 7% των τυφλών χρηστών που
έχουν γραφτεί στις υπηρεσίες της Louisiana State Library χρησιμοποιούν υλικό braille,
άρα δεν συντρέχει λόγος να προβούν στην αγορά μιας τόσο ακριβής συσκευής
(Deines‐Jones, 1995). Αντίθετα χρησιμοποιούν περισσότερο τους αναγνώστες οθόνης
που αποδίδουν την on‐screen πληροφορία μέσω συνθετικής φωνής.

Εικόνα 6: Πινακίδες braille

Δημοφιλείς πινακίδες braille είναι η ALVA από την HumanWare, η Braille Window
Refreshable Display επίσης από την HumanWare και ηNavigator [Telesensory].
 Εκτυπωτής braille (braille embosser) (Εικόνα 7): η συσκευή αυτή εκτυπώνει σε
ειδικό χαρτί χαρακτήρες braille σε ανάγλυφη μορφή. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο,
χρειάζεται και μεταφραστής κώδικα braille. Ο εκτυπωτής καλό θα είναι να στηρίζει
π.χ. ελληνικό και αγγλικό κώδικα braille και κώδικα Nemeth για τα επιστημονικά
σύμβολα και τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Με λίγα λόγια, ο εκτυπωτής
braille είναι ό,τι ο συμβατικός εκτυπωτής για έναν βλέποντα αναγνώστη. Στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτοί οι εκτυπωτές τυπώνουν braille μόνο στη μια
πλευρά του χαρτιού. Αλλά υπάρχουν και εκτυπωτές braille διπλής όψεως όπου οι
κουκίδες της μιας πλευράς δεν διαπερνούν τις κουκίδες της άλλης.
Η τιμή τους ποικίλλει από 520€ ‐ 30.000€ ανάλογα με το αν τυπώνουν και στις δυο
όψεις, με την ταχύτητα εκτύπωσης (π.χ. 340‐380 σελίδες/ώρα), δυνατότητα άμεσης
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εκτύπωσης από φυλλομετρητές Διαδικτύου και με την αντοχή τους στο χρόνο.
Δημοφιλείς εκτυπωτές braille είναι ο Braille Blazer (επιτρέπει την εκτύπωση σε
κανονικό χαρτί και στοιχίζει σχεδόν 1.500€), οι Index Basic‐D & Index Basic‐S της
Sighted Electronics, κ.ά.
Το υψηλό κόστος του εκτυπωτή braille (παρόλο που έχει πέσει αξιοσημείωτα τα
τελευταία χρόνια) σε συνδυασμό με την πιθανή χαμηλή χρήση του, μπορεί να
αποτρέψει τις περισσότερες βιβλιοθήκες από την αγορά τέτοιων προϊόντων.
Άλλωστε δεν είναι λίγες οι βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο που έχουν έναν
αχρησιμοποίητο εκτυπωτή braille.
Οι εκτυπωτές αυτοί είναι πολύ θορυβώδεις, γι’ αυτό και το προσωπικό πρέπει να
τους τοποθετεί μακριά από τους χώρους μελέτης. Επειδή όμως και αυτό ίσως να
μην είναι αρκετό, πρέπει να αγοράζει περιφράξεις ή καμπίνα μείωσης θορύβου (η
οποία καλό είναι να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας), οι οποίες ναι μεν μειώνουν τον
ήχο αλλά δεν τον εξαφανίζουν. Οι εκτυπωτές braille δεν μολύνουν τον αέρα και
είναι φιλικοί προς το περιβάλλον (Kheng, 1999).

Εικόνα 7: Εκτυπωτές braille

 Σαρωτής με λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR‐ Optical Character
Recognition) (Εικόνα 8): Ο σαρωτής έντυπου υλικού μπορεί να διαβάσει και να
μεταφέρει στην οθόνη οποιουδήποτε Η/Υ σε μορφή εικόνας οτιδήποτε βρίσκεται σε
έντυπη μορφή. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λογισμικό οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων. Το OCR μετατρέπει την ακατέργαστη πληροφορία που
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προέκυψε από την ψηφιοποίηση σε κείμενο ηλεκτρονικής μορφής διακριτών
χαρακτήρων. Η μορφή είναι αναγνωρίσιμη στις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου
και μπορεί να αποθηκευτεί σαν αρχείο κειμένου σε Η/Υ. Στη συνέχεια αυτό μπορεί
να εξαχθεί με τη μορφή ομιλίας ή γραφής braille είτε μέσω πινακίδας braille ή
εκτυπωτή braille. Τα OCR συστήματα δεν έχουν φτάσει ακόμη την τελειότητα,
ωστόσο το τρέχον επίπεδο ακρίβειας των περισσοτέρων κυμαίνεται γύρω στο 95%‐
98%.

Εικόνα 8: Σαρωτές

Το καλό με τα OCR προϊόντα είναι ότι είναι αυτόνομα (stand‐alone) συστήματα.
Μερικά από αυτά είναι το VERA (Very Eαsy Reading Appliance) της Arkenstone, το
WYNN (What You Need Now) της Freedom Scientific, το Omni 3000, το Kurzweil
3000 και το OsCaR scanning system της Telesensory.
 Μεταφραστής Braille (Braille translation software) (Εικόνα 9): Είναι ένα απαραίτητο
λογισμικό μετατροπής κειμένου σε μορφή braille. Μια βιβλιοθήκη με πολλούς
χρήστες που προτιμούν το braille, όταν θα αγοράσει έναν εκτυπωτή braille, πρέπει
να αγοράσει και ένα πρόγραμμα μετάφρασης braille. Στα σημαντικά
χαρακτηριστικά του μεταφραστή braille πρέπει να είναι π.χ. στις ελληνικές
βιβλιοθηκές η υποστήριξη της ελληνικής και του ελληνικού συστήματος braille. Ένα
παράδειγμα λογισμικού μετάφρασης braille είναι το Duxbury, το οποίο κοστίζει
500€ αλλά μαζί με αυτό, θα χρειαστεί σίγουρα και ένας εκτυπωτής Braille, ο οποίος
στοιχίζει άλλα 1.600€ ‐ 3.500€. Το λογισμικό αυτό διευκολύνει πολύ την παραγωγή
braille ακόμη και για κάποιον που γνωρίζει πολύ λίγα για το braille. Σήμερα είναι
πολύ σημαντικό για μερικές βιβλιοθήκες να μπορούν να παράγουν έντυπο braille,
όταν ο αριθμός των εκδόσεων σε διάταξη braille είναι ανεπαρκής. Υπάρχουν αρκετά
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πακέτα που βασίζονται σε DOS, Windows και MAC. Δυο γνωστοί μεταφραστές
braille είναι το DBT (Duxbury Braille Translator) και το MegaDots της Duxbury.

Εικόνα 9: Μεταφραστής braille

 Τα keyguards είναι χαρτιά από πλαστικό ή φύλλα μετάλλου με τρύπες, τα οποία
τοποθετούνται πάνω από το πληκτρολόγιο, ώστε να αποφεύγουν τα άτομα με
αναπηρία όρασης ακούσιες πληκτρολογήσεις. Κάθε τρύπα αντιστοιχεί σε ένα
πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσει ο χρήστης ένα χαρακτήρα πρέπει να τοποθετήσει
το δάχτυλό του στο αντίστοιχο άνοιγμα του πληκτρολογίου. Επειδή όμως τα
keyguards δυσκολεύουν τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, καλό θα είναι κάθε
βιβλιοθήκη να τα παρέχει όταν τα ζητήσει ο χρήστης. Υπάρχουν keyguards
διαθέσιμα για τους περισσότερους τύπους υπολογιστών.
Άλλες λύσεις είναι τα ειδικά πληκτρολόγια, τα εναλλακτικά πληκτρολόγια (alternative
keyboards), το λογισμικό μετατροπής πληκτρολογίου (keyboard modification program), οι
διακόπτες και τα πληκτρολόγια οθόνης, κ.ά202.
Ωστόσο, παρόλο που οι χρήστες με αναπηρία όρασης θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους
ποικιλία προσαρμογών και ΥΤ, αυτό δεν είναι εφικτό. Κάτι άλλο στο οποίο δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση τα άτομα αυτά είναι οι τελευταίες εκδόσεις των τεχνολογιών αυτών. Πέρα
όμως από αυτό, αρχικά δεν είναι ενημερωμένοι ούτε έχουν πείρα για το ποιες είναι οι
διαφορές μεταξύ αυτών των εκδόσεων ώστε να θελήσουν να τις αγοράσουν κιόλας.
Βέβαια υπάρχουν και κάποια άτομα τυφλά και αμβλύωπα με χαμηλή όραση που δεν
θεωρούν απαραίτητο μια βιβλιοθήκη να διαθέτει τις παραπάνω τεχνικές συσκευές, καθώς
202

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κουρουπέτρογλου, Γ., Ξιπτερίδη, Κ., Μιτσοπούλου, Ε., 2001, Τεχνικές
πρόσβασης σε υπολογιστικά περιβάλλοντα, Αθήνα [Διαθέσιμο στο http://speech.di.uoa.gr/sppages/spppdf/
Access%20to%20Computers.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/06/08)]
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οι ίδιοι έχουν όλες αυτές τις τεχνικές βοήθειες στο σπίτι τους και μέσω αυτών έχουν τέλεια
πρόσβαση στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Η παρούσα εργασία όμως δεν υιοθετεί την
άποψη αυτή. Αντίθετα, θεωρώντας πως οι βιβλιοθήκες αποτελούν ολοένα και περισσότερο
σημεία μάθησης, πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε όσους τις επισκέπτονται και να
συμβάλουν σε μια ιδανική κοινωνία ενσωμάτωσης.
Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών του Καναδά το 2002:






Το 38% των ατόμων με αναπηρία όρασης χρησιμοποιεί αναγνώστες οθόνης.
Το 23% χρησιμοποιεί κείμενα σε μεγαλογράμματη γραφή.
Το 4% κάνει χρήση λογισμικών μεγέθυνσης οθόνης.
Το 1% προτιμά την πινακίδα braille.
Το 31% συνδυάζει όλες τις παραπάνω βοηθητικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με μελέτη του Adaptech Project 800 φοιτητών με αναπηρία όρασης στον Καναδά
που διερεύνησε τους λόγους που τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν τις ΥΤ, το 41% των
φοιτητών δήλωσε πως τις χρειάζεται για αποτελεσματική χρήση του Η/Υ. Ωστόσο μόνο
περίπου το μισό αυτών τις χρησιμοποιεί και αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος τους
(Fossey et al., 2001). Άλλο εμπόδιο χρήσης τους είναι η έλλειψη υποστήριξης και
εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία όρασης στη χρήση των ΥΤ διότι τα άτομα που
χρησιμοποιούν ΥΤ, χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση για αυτές (ITNR, 2000).
Το σημαντικό είναι ότι ενώ οι παραπάνω τεχνολογίες αρχικά δημιουργήθηκαν για να
βοηθήσουν άτομα με αναπηρίες όρασης, σήμερα χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν και
άλλα άτομα με αναπηρία, π.χ. η μεγέθυνση οθόνης ή η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
μπορεί να βοηθήσει και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, πολλοί δυσλεκτικοί
βρίσκουν τους μεγενθυμένους κέρσορες πολύ εξυπηρετικούς (Banks & Noble, 1997). Οι
βιβλιοθηκονόμοι συχνά αναφέρουν ότι τα CCTVs, εκτός από τους χρήστες με χαμηλή
όραση, τα χρησιμοποιούν και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες για να χειρίζονται το έντυπο
υλικό πιο άνετα και αποτελεσματικά. Αρχικά τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ξεκίνησαν
να χρησιμοποιούν προϊόντα που απευθύνονταν σε τυφλούς. Σήμερα όμως υπάρχουν και
νέα προϊόντα τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν δυσκολίες με την
επεξεργασία της πληροφορίας.
Δυο σημαντικές παραμέτρους τις οποίες πρέπει να υπολογίζει η βιβλιοθήκη είναι η
συμβατότητα όλων των παραπάνω τεχνολογιών με τους υπολογιστές της και η υποστήριξη
της γλώσσας κάθε χώρας στην οποία ανήκει η βιβλιοθήκη. Αναλυτικότερα, οι βιβλιοθήκες
πρέπει να σιγουρεύονται ότι ο εκτυπωτής braille υποστηρίζει το σύστημα braille της χώρας
τους, ότι το σύστημα μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία υποστηρίζει σωστά την
γλώσσα της χώρας (και σε πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα και κάποια άλλη, π.χ. την
Αγγλική) και ότι ο μεταφραστής braille υποστηρίζει τη γλώσσα και το σύστημα braille κάθε
χώρας.

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες & Άτομα με Κινητικές Αναπηρίες
Στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμες πολλές ΥΤ για άτομα με κινητικές δυσκολίες π.χ.
διακόπτες, χειριστήρια, ιχνόσφαιρες, συστήματα ελέγχου με το κεφάλι, σε συνδυασμό με
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βοηθητικό λογισμικό πρόσβασης, τεχνικές σάρωσης, κ.ο.κ. Μάλιστα ένα υποστηρικτικό
σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί έτσι ώστε να ταιριάξει στις ανάγκες του καθενός, ακόμη και
αν ο χρήστης μπορεί να κάνει μόνο μια λειτουργική κίνηση, π.χ. να κινήσει ένα δάχτυλο, το
πόδι του, να κλείσει το μάτι του ή οτιδήποτε.
Ο εξοπλισμός προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές αναπηρίες (ιδιαίτερα των άνω
άκρων) μπορεί να είναι:
 Διακόπτες (Εικόνα 10): πρόκειται για επαφές μεγάλης επιφάνειας τις οποίες
μπορούν να πιέσουν με αδρές κινήσεις τα άτομα με αναπηρία στα χέρια. Με τη
χρήση ενός ως πέντε διακοπτών και τεχνικών σάρωσης, μπορεί κανείς να
προσπελάσει το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών και των εφαρμογών του Η/Υ.

Εικόνα 10: Διακόπτες

Οι διακόπτες χεριών ξεκινούν από 30 ευρώ και μπορεί να είναι από μαλακό υλικό,
πολύ ανθεκτικοί και ευαίσθητοι. Η αναγκαία πίεση για να τεθούν σε εφαρμογή
είναι ελάχιστη και συνήθως κυμαίνεται από 60‐85 γραμμάρια. Είναι συμβατοί
σχεδόν με όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα
και η διάμετρος τους ποικίλλει.
 Για τη σύνδεση αυτή των 1‐5 διακοπτών στον υπολογιστή, είναι απαραίτητη η
διεπαφή σύνδεσης διακοπτών (Εικόνα 11), η οποία παραμετροποιείται εύκολα,
ανάλογα και με τις απαιτήσεις του υπόλοιπου υποστηρικτικού υλικού και
λογισμικού.
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Εικόνα 11: Διεπαφή σύνδεσης διακοπτών

 Σύστημα στήριξης διακοπτών (Εικόνα 12): πρόκειται για εξοπλισμό στήριξης με
τηλεσκοπικό αρθρωτό βραχίονα και μεγάλη αντοχή, ο οποίος προσαρμόζεται στο
τραπέζι εργασίας ή στο αμαξίδιο και μπορεί να δεχτεί πλήθος τύπων διακοπτών
ώστε να πιέζονται από μέρη του σώματος εκτός των χεριών.

Εικόνα 12: Σύστημα στήριξης διακοπτών

 Διακόπτες ποδιού (Εικόνα 13): για χρήστες χωρίς ικανότητα κίνησης στα χέρια αλλά
με ικανοποιητικό έλεγχο στα πόδια. Με μια ελαφριά πίεση που ασκεί το πόδι στον
διακόπτη μπορεί να ελεγχθεί το κλικ ή άλλη λειτουργία του Η/Υ. Επίσης, ο
διακόπτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και με το συμβατικό
ποντίκι.
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Εικόνα 13: Διακόπτης ποδιού

 Χειριστήριο χειρός (joystick) (Εικόνα 14) το οποίο απαιτεί την ικανότητα σφιξίματος
γροθιάς για χρήστες που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το κοινό ποντίκι και
πληκτρολόγιο. Τα χειριστήρια αυτά συνδυάζονται με λογισμικό εξομοίωσης του
ποντικιού.

Εικόνα 14: Χειριστήρια χειρός

 Σύστημα ελέγχου Η/Υ με το κεφάλι: για άτομα με ακρωτηριασμένα μέλη ή χωρίς
καμία παραμένουσα ικανότητα στα χέρια. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με
υπέρυθρες ακτίνες και ειδικό λογισμικό εξομοίωσης του ποντικιού και δίνει τη
δυνατότητα πλήρους ελέγχου του Η/Υ μόνο με τις κινήσεις του κεφαλιού.
 Ασύρματος διακόπτης στόματος (Εικόνα 15) ο οποίος συνδυάζεται με το σύστημα
ελέγχου Η/Υ με το κεφάλι αντικαθιστώντας τις λειτουργίες των διακοπτών επιλογής
του ποντικιού. Η λειτουργία βασίζεται στις λειτουργίες εκπνοής‐εισπνοής και το
σήμα του μεταφέρεται στον υπολογιστή ασύρματα. Οι εκλεπτυσμένες συσκευές
κατάδειξης κεφαλής που χρησιμοποιούν τις κινήσεις του κεφαλιού ή οτιδήποτε
άλλο για να μεταφράσουν τις εντολές του χρήστη βρίσκονται ακόμη στα πρώτα
τους βήματα και προς το παρόν, δεν αποτελούν βιώσιμες εναλλακτικές για τις
περισσότερες βιβλιοθήκες (Deines‐Jones, 1995). Με τους sip‐and‐puff διακόπτες
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(που ονομάζονται και pneumatic switches) ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα on‐screen
πληκτρολόγιο κουνώντας τον κέρσορα και φυσώντας μέχρι ο κέρσορας να φτάσει
στο επιθυμητό γράμμα ή εντολή και τότε ρουφά για να πει στον υπολογιστή να
διαλέξει το γράμμα που αναγράφεται. Ένας γνωστός κατασκευαστής τέτοιων
διακοπτών, ο Prentke‐Romich, δηλώνει πως “αν μπορείς να κουνήσεις το κεφάλι
σου, μπορείς να κουνήσεις τον κόσμο”203.

Εικόνα 15: Ασύρματοι διακόπτες στόματος

 Αναγνωριστής ομιλίας για υπαγόρευση και φωνητικές εντολές ο οποίος δίνει τη
δυνατότητα αυτόματης μετατροπής της ομιλίας του χρήστη σε κείμενο ή
αντιστοίχιση φωνητικών εντολών σε εφαρμογές λογισμικού. Η αναγνώριση φωνής
συνεχίζει να αποτελεί μια ακριβή λύση (Lazzaro, 1990) και ορισμένα άτομα με
κινητική αναπηρία μπορεί να χρειαστούν κάποιους μήνες για να εξοικειωθούν
πλήρως μαζί της.
Τα προγράμματα αναγνώρισης ομιλίας (π.χ. Dragon Naturally Speaking Preferred),
συνήθως εγκαθίστανται στα πιο ήσυχα μέρη της βιβλιοθήκης όπου η φωνή του
χρήστη αναγνωρίζεται εύκολα χωρίς περιβάλλοντα θόρυβο που επηρεάζει την
ικανότητα του υπολογιστή να καταλαβαίνει τη φωνή του χρήστη. Επειδή ο θόρυβος
του περιβάλλοντος γίνεται ήχος, αναπόφευκτα η εφαρμογή της φωνητικής
υπαγόρευσης προσπαθεί να τον μετατρέψει σε λέξεις και γι’ αυτό μπερδεύονται τα
συστήματα φωνητικής υπαγόρευσης. Γι΄αυτό πριν γίνει μια αποτελεσματική χρήση
της εφαρμογής της φωνητικής υπαγόρευσης είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί
πάρα πολύ καλά τόσο η κάρτα ήχου όσο και το μικρόφωνο.
Με το σύστημα φωνητικής υπαγόρευσης ο χρήστης μπορεί να μιλά στο μικρόφωνο
και αυτά να γράφονται σε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου ή σε ένα e‐mail.
Δεν χρειάζεται να πληκτρολογεί ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για μεγάλα κείμενα.
Απλώς χρειάζεται να τα εκφωνήσει. Γι’ αυτό στους σταθμούς που παρέχουν
σύστημα φωνητικής υπαγόρευσης, πρέπει να υπάρχουν μικρόφωνα κεφαλής και
επιτραπέζια μικρόφωνα. Με τη χρήση του λογισμικού αυτού, αναγνωρίζεται η
φωνή του κάθε χρήστη και έτσι μπορεί εύκολα να ανακτά τα δεδομένα που έχει
ήδη καταχωρήσει. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι κάθε φορά πρέπει να χρησιμοποιεί
τον ίδιο υπολογιστή, πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι πάντοτε εφικτό.
 Εικονικό πληκτρολόγιο (Εικόνα 16): Το εικονικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην
οθόνη του υπολογιστή. Σε ένα τέτοιο πληκτρολόγιο πληκτρολογεί ο χρήστης
κατευθύνοντας το ποντίκι πάνω στο γράμμα που θέλει. Η χρήση των
πληκτρολογίων, όπως κατασκευάζονται μέχρι σήμερα, μπορεί να δημιουργήσει

203

Chapter 7 Surfing the Internet with a “Different” board [Διαθέσιμο στο http://cmdstud.khlim.be/~nberhaerts/
OPDRACHT/Adaptive%20Technology%20for%20%the%20Internet.doc (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/06/06)]
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φλεγμονή των τενόντων ή των ελύτρων τους στις άκρες χείρες, γι’ αυτό
κατασκευάστηκαν τα εργονομικά πληκτρολόγια (Μουχτάρη, 2004).



Εικόνα 16: Εικονικό πληκτρολόγιο

 Εναλλακτικά Πληκτρολόγια (Εικόνα 17) (Εικόνα 18): Είναι λογισμικό ή υλικό που
παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής πληκτρολογήσεων που φαίνονται ότι
προέρχονται από ένα συνηθισμένο πληκτρολόγιο. Μερικά παραδείγματα είναι τα
πληκτρολόγια οθόνης, τα πληκτρολόγια που χρησιμοποιούνται με το ένα χέρι, τα
πληκτρολόγια με ενσωματωμένο ποντίκι, κ.ά. Ειδική περίπτωση των εναλλακτικών
πληκτρολογίων είναι τα “membrane keyboards” ή αλλιώς το λογισμικό εξομοίωσης
λειτουργιών των πλήκτρων του ποντικιού, στα οποία ο χρήστης μπορεί να
επανακαθορίσει τα πλήκτρα χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό. Ο χρήστης
καθορίζει τη νέα διάταξη του πληκτρολογίου και στη συνέχεια εκτυπώνει ένα ειδικό
κάλυμμα πληκτρολογίου που αντιστοιχεί στη νέα διάταξη και τοποθετείται πάνω
από το πληκτρολόγιο. Η TASH (Technical Aids & Systems for the Handicapped)
παράγει μια σειρά τέτοιων προσαρμοσμένων πληκτρολογίων. Το κόστος ενός
πληκτρολογίου με χαρακτήρες σε μεγαλογράμματη γραφή (π.χ. κίτρινα πλήκτρα και
μεγάλους, έντονους μαύρους χαρακτήρες) στοιχίζει γύρω στα 42€.

Εικόνα 17: Εναλλακτικά πληκτρολόγια
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Εικόνα 18: Madentec

 Trackball (ιχνόσφαιρα χειρισμού) (Εικόνα 19): αντικαθιστά το γνωστό ποντίκι και
λόγω της κατασκευής του απαιτεί από τον χειριστή πολύ μικρότερου εύρους
κινήσεις από αυτές που απαιτεί το ποντίκι. Εξομοιώνει την κίνηση και τα πλήκτρα
του ποντικιού. Οι ιχνόσφαιρες διαθέτουν και προγραμματισμένα πλήκτρα για
συντομεύσεις ενεργειών.

Εικόνα 19: Ιχνόσφαιρες χειρισμού

 Βιβλιοστάτης (Book holder): Το κράτημα ενός βιβλίου ή ενός περιοδικού ανοιχτού
μπορεί να κουράζει τα χέρια, τους ώμους, κτλ όσων έχουν χάσει την αίσθηση
κίνησής τους, όσων έχουν δεξιοχειρία, φτωχή δύναμη χεριών, βλάβες στα άνω
άκρα ή μειωμένη επιδεξιότητα στα δάχτυλα. Έτσι τα άτομα αυτά αποθαρρύνονται
και μπορεί να μη βρίσκουν το διάβασμα τόσο ευχάριστο όπως παλιά. Όπως
προκύπτει και από την ονομασία του, ο βιβλιοστάτης, μια σχετικά απλή συσκευή,
επιτρέπει στο άτομο να διαβάζει χωρίς πραγματικά να κρατάει το βιβλίο. Οι
συσκευές αυτές μπορούν να ανακουφίσουν τα προβλήματα ανάγνωσης και να
κάνουν το διάβασμα πιο άνετο. Οι βιβλιοστάτες είναι σχεδιασμένοι να κρατούν τα
βιβλία (οποιουδήποτε μεγέθους ή πάχους) σε μια γωνία που να είναι άνετη για
διάβασμα. Οι βιβλιοστάτες αποδεικνύονται πολύ χρήσιμοι ιδιαίτερα για τις
εφημερίδες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες και φορτικές για τα άτομα με
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αναπηρία στα άνω άκρα που δυσκολεύονται να τις κρατήσουν ανοιχτές και να
γυρίζουν τις σελίδες τους.
 Συσκευές Αλλαγής Σελίδων (page turners): Το διάβασμα και η διαδικασία αλλαγής
σελίδων είναι κάτι που το θεωρούν όλοι δεδομένο. Για εκείνους όμως που δεν
μπορούν να γυρίσουν τις σελίδες (άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, ασθένειες
Πάρκινσον, κινητικές αναπηρίες, κτλ), έχει αναπτυχθεί ένας αριθμός συσκευών
αλλαγής σελίδων (π.χ. ο GEWA Page Turner BLV‐6) προκειμένου να μην στερούνται
την πληροφορία. Η αυτόματη συσκευή αλλαγής σελίδων επισυνάπτεται στις
σελίδες των βιβλίων, περιοδικών, κτλ, τις οποίες γυρίζει ο χρήστης ενεργοποιώντας
έναν διακόπτη.
Βέβαια, οι αυτόματες αυτές συσκευές δεν μπορούν να αισθανθούν το μέγεθος του
χαρτιού, το πάχος, την υφή, τις μονές ή πολλαπλές σελίδες, την πυκνότητα του
μελανιού, κ.ά. 204 και επίσης είναι πολύ ακριβές. Ο καθηγητής Ernesto Blanco
αναφέρει πως υπάρχουν λίγες συσκευές αλλαγής σελίδων στην αγορά, οι οποίες
είναι πολύ ακριβές και μερικές φορές αναξιόπιστες205. Άτομα με περιορισμένη
κίνηση στο πάνω μέρος του σώματος μπορεί να βρίσκουν αυτή τη συσκευή χρήσιμη
διότι απαιτεί ελάχιστη κίνηση από τον χρήστη. Επίσης, η συσκευή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με μια ποικιλία διακοπτών, όπου ο τύπος του διακόπτη
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Άλλοι π.χ. μπορεί να προτιμούν
ένα κουμπί ή έναν μοχλό καλύτερα ως διακόπτη. Για παράδειγμα, ο διακόπτης‐
πετάλι με το πόδι αποδεικνύεται πιο χρηστικός για εκείνους που μπορούν να
ελέγξουν το γύρισμα των σελίδων με τα πόδια τους ή με διακόπτη εισπνοής‐
εκπνοής (sip‐and‐puff) όπου ενεργοποιείται με αναπνοή μέσα ή έξω σε ένα μικρό
σωλήνα.206
 Eye Gaze συστήματα: Σήμερα στην αγορά είναι διαθέσιμες πολύπλοκες συσκευές
που βοηθούν το χρήστη να έχει τον πλήρη έλεγχο ενός μόνο μυ του σώματός του
για να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Τα eye gaze συστήματα μπορούν να τεθούν
σε λειτουργία από ένα μυ που ελέγχει την κίνηση του ματιού και είναι διαθέσιμα
για άτομα με πολύ σοβαρό βαθμό κινητικής αναπηρίας. Ο υπολογιστής ανιχνεύει
πού κοιτάει το άτομο και ανταποκρίνεται παρέχοντάς του τις επιλογές στην οθόνη.
 Το λογισμικό πρόβλεψης λέξεων είναι ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο για άτομα με
περιορισμένες ικανότητες δακτυλογράφησης. Το λογισμικό πρόβλεψης λέξεων
περιέχει λίστες λέξεων. Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί ένα γράμμα, μια λίστα
λέξεων ξεκινά με το γράμμα αυτό να αναβοσβήνει. Ο χρήστης τότε μπορεί να
επιλέξει την επιθυμητή λέξη που εμφανίζεται, γλιτώνοντας αρκετά χτυπήματα
πλήκτρων ή πληκτρολογεί το 2ο γράμμα που φέρνει μια 2η λίστα λέξεων που να
ξεκινά και με τα 2 γράμματα. Τα πιο εκλεπτυσμένα τέτοια προγράμματα
επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν λέξεις στη λίστα ή να μπορούν να
“μάθουν” ποιες λέξεις χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες.
Γενικότερα, για το άτομο με κινητική αναπηρία καλός είναι ο υπολογιστής εκείνος πάνω
στον οποίο ο χειριστής με αναπηρία μπορεί να είναι δημιουργικός αντίστοιχα με τον ικανό
204

Anon., Page turner usage & setup procedure [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.zygo‐usa.com/
blv6stup.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/09/05)]
205
Anon., Automatic page turner could help musicians and the disabled [online]. [Διαθέσιμο στο
http://web.mit.edu/newsoffice/1999/pageturner.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/09/05)]
206
Anon., Bookholders and page turners, [online]. [Διαθέσιμο στο http://rerc.ufl.edu/insert16.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 13/09/05)]
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σωματικά χρήστη. Υπάρχουν άπειρες συσκευές προσπελασιμότητας που εξασφαλίζουν ναι
μεν την πρόσβαση στον Η/Υ, εμποδίζουν όμως τον χρήστη να είναι παραγωγικός, άλλοτε
επειδή σκέφτεται περισσότερο τον τρόπο χρήσης των βοηθημάτων που χρησιμοποιεί και
άλλοτε γιατί ο τρόπος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα βοηθήματα είναι πολύ
αργός. Ο χειριστής πρέπει να αισθάνεται πολύ οικείος με τον τρόπο που χειρίζεται όλα τα
βοηθήματα και το σύνολο του Η/Υ επειδή μόνο έτσι θα μπορέσει να εστιάσει στο
αντικείμενο της δουλειάς του και όχι στη συσκευή αυτή καθεαυτή207.

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες & Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες
Οι ΥΤ, οι οποίες αρχικά σε γενικές γραμμές δεν χρησιμοποιούνταν για τα άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες, σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουν να θεραπεύσουν τις
μαθησιακές δυσκολίες. Παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών είναι οι:








Επεξεργαστές λέξεων (word processors). Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας λέξεων
επιτρέπει στον μαθητή να χειριστεί το κείμενο που έχει γράψει. Από τη στιγμή
που το κείμενο έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα, ο χρήστης μπορεί να κάνει
εύκολα αλλαγές, να προσθέσει, να σβήσει, να μεταφέρει κείμενο από το ένα
μέρος στο άλλο, κτλ. Μερικά μάλιστα τέτοια προγράμματα περιέχουν και
εργαλεία συγγραφής, όπως spelling dictionaries ή θησαυρούς.
Σύνθεση φωνής (speech synthesis), η οποία απλοποιεί την πρόσκτηση της
πληροφορίας για τα δυσλεξικά άτομα
Λογισμικό ελέγχου ορθογραφίας και γραμματικής ειδικά για άτομα με
δυσλεξία, προγράμματα πρόβλεψης λέξεων, κ.ά.
Συστήματα αναγνώρισης φωνής
Συστήματα αναγνώρισης χαρακτήρων OCR
Ομιλούσες αριθμομηχανές και επεξεργαστές μαθηματικών για άτομα με
μαθηματικές δυσκολίες

Διαπιστώνει κανείς πως οι χρήστες αυτοί ωφελούνται από τις ίδιες υπολογιστικές
τεχνολογίες που εξυπηρετούν άτομα με οπτικές ή κινητικές αναπηρίες π.χ. προγράμματα
ανάγνωσης οθόνης και συνθέτες φωνής, ελεγκτές γραμματικής, μεθόδους τροποποίησης
του μεγέθους ή χρώματος του κειμένου, μιας και τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
μπορεί να αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με τα άτομα με οπτικές, ακουστικές ή
φυσικές αναπηρίες (Coombs & Cunningham, 1997). Σίγουρα π.χ. τα άτομα με δυσλεξία δεν
βρίσκουν την έξοδο φωνής (speech output) τόσο χρήσιμη όσο οι τυφλοί χρήστες αλλά δεν
παύουν να επωφελούνται από αυτήν.
Η επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας από τις παραπάνω απαιτεί προσεχτικό και
συστηματικό σχεδιασμό διότι δεν είναι όλες ιδανικές για όλα τα ΑμεΑ σε όλες τις
καταστάσεις, ιδιαίτερα για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν
μοναδικό σύνολο δυνατοτήτων, αδυναμιών, ενδιαφερόντων και εμπειριών. Παραδείγματος
χάρη, κάποιοι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από τα
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Anon., Πώς κάνουμε έναν προσπελάσιμο Η/Υ για σοβαρές αναπηρίες;. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, [online]. [Διαθέσιμο
στο http://www.disabled.gr/at/?p=2264 (Ημερομηνία πρόσβασης: 23/11/05)]
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ικανά σωματικά άτομα ενώ κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν αυξητικά ΥΤ (είτε υλικό είτε
λογισμικό) για να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας.

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες & Άτομα με Αισθητηριακές Αναπηρίες Ακοής
Εν αντιθέσει με τις άλλες κατηγορίες ΑμεΑ, για τα άτομα με αναπηρίες ακοής, δεν
υπάρχουν τόσες πολλές ΥΤ, παρόλο που για περισσότερο από είκοσι χρόνια, οι Κωφοί
στηρίζονται σε συσκευές τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες της καθημερινής επικοινωνίας
τους (π.χ. TDD). Μερικές από αυτές είναι:





Ακουστικά κεφαλιού, που μπορεί να χρησιμοποιεί το άτομο με την αναπηρία
ακοής για την επαύξηση του ήχου
Υποτιτλισμός (captioning): Η χρήση υποτιτλισμών είναι η πιο κοινή μορφή ΥΤ
για τους Κωφούς χρήστες καθώς αποτελεί μια συγχρονισμένη εναλλακτική
κειμένου αντί για τον ήχο. Υπάρχουν οι ανοιχτοί υπότιτλοι, οι οποίοι είναι
ορατοί σε όλους και οι κλειστοί, οι οποίοι φαίνονται μόνο όταν αυτή η επιλογή
ενεργοποιείται από το χρήστη. Οι υποτιτλισμοί συνήθως φαίνονται στο κάτω
μέρος της οθόνης, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές
θέσεις. Ο υποτιτλισμός, παρόλο που σχεδιάστηκε για τα άτομα με αναπηρία
ακοής, χρησιμοποιείται επίσης από τους ακούοντες οι οποίοι θέλουν να
μάθουν μια δεύτερη γλώσσα ή να βοηθούνται όταν διαβάζουν σε θορυβώδες
περιβάλλον, κτλ. Οι υποτιτλισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πολυμεσικά
βίντεο, cd‐rom, κ.ά. όπου ο Κωφός χάνει όλη την ακουστική πληροφορία. Το
πρόβλημα με τους υποτιτλισμούς είναι ότι μερικοί Κωφοί έχουν περιορισμένο
επίπεδο αλφαβητισμού και συνεπώς προβλήματα κατανόησής τους.
Μια από τις πιο χρήσιμες συσκευές που πρέπει να έχει μια βιβλιοθήκη για
χρήστες με αναπηρία ακοής, αλαλίας, κτλ. είναι το TTY ή TTs (teletypewriter) ή
TDD (Telecommunication Devices for the Deaf) αφού το σημαντικότερο
πρόβλημα που συναντούν οι περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία ακοής είναι
η επικοινωνία. Ουσιαστικά πρόκειται για τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιεί
κείμενο. Τα TDDs προσαρτώνται στο τηλέφωνο και αποτελούνται από 3 μέρη:
α) ένα πληκτρολόγιο για να εισάγει ο χρήστης τα μηνύματα β) μια μικρή
περιοχή οθόνης που φαίνονται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα (σε
σύμβολα, νοηματική ή κατάλληλες εικόνες ανάλογα με την περίπτωση) και γ)
μια θήκη όπου τοποθετείται το τηλέφωνο. Το κόστος του είναι 500‐960€.

Η βιβλιοθήκη πρέπει να έχει δικό της άμεσο TTY αριθμό και το προσωπικό να είναι
εκπαιδευμένο στη χρήση του. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί ένα TTY στο σπίτι μπορεί να
επικοινωνήσει με τη βιβλιοθήκη που αντίστοιχα έχει ένα TTY για να ζητήσει βιβλία,
κ.ο.κ. Οι βιβλιοθήκες δεν μπορούν να ισχυρίζονται πως σέβονται την Κωφή κοινότητα
όταν δεν έχουν ή δεν χρησιμοποιούν ένα TTY. Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι
δεδομένη στις περισσότερες, μεγάλες και μεσαίου μεγέθους δημόσιες βιβλιοθήκες και
η διαθεσιμότητά της πρέπει να προβάλλεται στα newsletters ή στα φυλλάδια των
βιβλιοθηκών.
Τέλος, ακολουθούν μερικές ειδικές βιβλιοθήκες με προγράμματα ΥΤ, όπου επισημαίνεται ο
χρόνος και το συνολικό κόστος απόκτησης του εξοπλισμού:
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Η San Jose State University Library (SJSUL)208 για να φτιάξει το DRC (Disability
Resource Center) του Πανεπιστημίου, αγόραζε και απέσυρε εξοπλισμό επί 10
χρόνια
Η San Francisco Public Library209 στεγάζει Κέντρο Υπηρεσιών για Τυφλούς και
Κωφούς καθώς επίσης και “Συλλογή Πόρων για τις Μαθησιακές Διαφορές”. Για
να φτιαχτούν αυτά χρειάστηκαν 6 χρόνια ενώ οι αναβαθμίσεις και οι
βελτιώσεις συνεχίζονται ακόμη. Στη βιβλιοθήκη αυτή έχει οριστεί η θέση του
“adaptive technology technician” (τεχνικού ΥΤ) ειδικά για να εκπαιδεύει το
προσωπικό και τους χρήστες.
Η Seattle Public Library210 χρειάστηκε 7 χρόνια και 43.500€ για να εξοπλιστεί με
ΥΤ
Η Johnson County Library211 χρειάστηκε 52.000€ και 2 χρόνια προκειμένου να
προμηθευτεί με ΥΤ
Η Fairfax County Library212 χρειάστηκε 10 χρόνια και 260.000€ για να αποκτήσει
τον εξοπλισμό της σε ΥΤ

Επίσης, ακολουθούν οι σταθμοί εργασίας με ΥΤ στις βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), παρέχοντας εναλλακτικά πληκτρολόγια, Kurzweil
σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία, JAWS λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, ZoomText
λογισμικό μεγέθυνσης (Εικόνα 20).

Εικόνα 20: Προσβάσιμος σταθμός εργασίας στο ΜΙΤ

Κάθε βιβλιοθήκη που διαθέτει ένα εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Adaptive
Technology Lab) (Εικόνα 21)213 εντός των εγκαταστάσεών της, πρέπει να διαθέτει και
208

Home ‐ SJLibrary.org [Διαθέσιμο στο http://www.library.sjsu.edu (Ημερομηνία πρόσβασης: 14/05/07)]
San Francisco Public Library Home Page [Διαθέσιμο στο http://sfpl.lib.ca.us/ (Ημερομηνία πρόσβασης:
15/05/07)]
210
The Seattle Public Library: Seattle Public Library Home Page [Διαθέσιμο στο http://www.spl.org (Ημερομηνία
πρόσβασης: 14/05/07)]
211
JoCoLibrary [Διαθέσιμο στο http://www.jocolibrary.org/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/05/07)]
212
Library‐Public Library‐ Fairfax County Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.fairfaxcounty.gov/Library
(Ημερομηνία πρόσβασης: 15/05/07)]
213
LibAccessATHINA‐Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας [Διαθέσιμο στο http://speech.di.uoa.gr/libaccess/page30.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 03/07/08)]
209
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πολιτική χρήσης του. Αυτά τα εργαστήρια ή αλλιώς “κέντρα ειδικών αναγκών” στεγάζονται
συνήθως στο κεντρικό κτίριο της βιβλιοθήκης ή στις εγκαταστάσεις του παραρτήματός της
και εστιάζουν στις πληροφοριακές ανάγκες των ΑμεΑ. Τα κέντρα αυτά αποτελούν μια
εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο εξυπηρέτησης των αναγκών των ΑμεΑ και προσφέρουν
ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών.

Εικόνα 21: Σταθμός εργασίας στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας (ΕΚΠΑ)

Μια βιβλιοθήκη, ανεξαρτήτως από το πού θα εγκαταστήσει τους προσβάσιμους σταθμούς
εργασίας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως το ύψος και η πλάτη της
καρέκλας, το ύψος του τραπεζιού, η σωστή θέση της οθόνης, κ.ά. ώστε να πετυχαίνει την
καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά του (Εικόνα 22).

Εικόνα 22: Σταθμός εργασίας για ΑμεΑ
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Σε γενικές γραμμές, όλοι οι προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας πρέπει να έχουν κυκλικό σχήμα
και να τοποθετούνται στο κέντρο του δωματίου ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει
μανούβρες, χωρίς να εμποδίζεται από τοίχους και μεσοτοιχίες. Οι προσβάσιμοι σταθμοί
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο γραφείο εξυπηρέτησης και ο διάδρομος
που οδηγεί σε αυτούς να είναι πάντα ελεύθερος από εμπόδια και με ειδική σήμανση.
Εξαίρεση ίσως αποτελούν οι σταθμοί για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι πρέπει
να τοποθετούνται σε πιο ήσυχα μέρη, με ελάχιστες οπτικές ή ακουστικές αποσπάσεις.
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8. Η Οπτική των Βιβλιοθηκονόμων
για τα ΑμεΑ & τις
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

Επειδή τα ΑμεΑ είναι αλληλεπιδρώντα στοιχεία
με τους βιβλιοθηκονόμους, το κεφάλαιο αυτό
εξετάζει την οπτική των βιβλιοθηκονόμων για
τα ΑμεΑ και τις ΥΤ. Επιπλέον, εστιάζει στην
ανάγκη εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του
προσωπικού και μελετά κατά πόσο τα
αναπηρικά ζητήματα έχουν αρχίσει να
ενσωματώνονται στα προγράμματα σπουδών
των σχολών βιβλιοθηκονομίας.



Εκπαίδευση των
βιβλιοθηκονόμων στα αναπηρικά
ζητήματα



Βάθος & εύρος επιμόρφωσης των
βιβλιοθηκονόμων στα αναπηρικά
ζητήματα



Στάση των βιβλιοθηκονόμων
απέναντι στα ΑμεΑ



Σχέση των βιβλιοθηκονόμων με
τις υποστηρικτικές τεχνολογίες



Εκπαίδευση χρηστών με
αναπηρία από τους
βιβλιοθηκονόμους
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8. Η Οπτική των Βιβλιοθηκονόμων για τα ΑμεΑ & τις
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

Σ

τη σημερινή εποχή της πληροφορίας οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν να αντιμετωπίσουν
ένα αυξανόμενο “κύμα” δυνητικών χρηστών, τα ΑμεΑ, τα οποία αδυνατούν να
χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε βιβλιοθήκη σχεδιασμένη για τον “μέσο” χρήστη. Για
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την παροχή σε αυτά ισότιμων υπηρεσιών με αυτές
των αρτιμελών, απαιτείται ουσιαστική γνωριμία μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων και του νέου
αυτού διευρυμένου κοινού, απέναντι στο οποίο μέχρι τώρα είχαν υπάρξει άκρως
επιφυλακτικοί.

Απαραίτητη προϋπόθεση της γνωριμίας αυτής είναι πρώτα από όλα ο εντοπισμός του
πληθυσμού αυτού. Σύμφωνα με έρευνες, οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι εκπλήσσονται
όταν ανακαλύπτουν πόσα άτομα με αναπηρία υπάρχουν στην κοινότητά τους. Συνήθως
αγνοούν αυτό το κοινό και δεν γνωρίζουν ποια είναι τα ΑμεΑ, ποιες είναι οι κατηγορίες των
ΑμεΑ, όπως π.χ. οι εντυποανάπηροι. Αφού εντοπίσουν το κοινό‐στόχο, το επόμενο βήμα
είναι να μελετήσουν τις ανάγκες και τις πρακτικές αυτών των χρηστών. Ωστόσο, τα ΑμεΑ
είναι μια ομάδα “δύσκολη προς προσέγγιση”, όπου ακόμη και η καλύτερη τεχνική λύση
παύει να είναι πολύτιμη αν η χρήση της δεν βασίζεται στην παρατήρηση και στη μελέτη.
Η επόμενη πραγματική πρόκληση των βιβλιοθηκονόμων είναι να αλλάξουν την νοοτροπία
που επικρατεί στο χώρο των βιβλιοθηκών. Πρέπει να αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη
ταυτότητα των ΑμεΑ και να αποδέχονται ότι όλοι οι χρήστες, ακόμη και οι πιο αδύναμοι,
αποτελούν δυνητικούς “φορείς δύναμης”. Πρέπει να σέβονται, να “αφουγκράζονται” τις
ανάγκες τους και να προσαρμόζουν όπου χρειάζεται, τους τρόπους με τους οποίους έχουν
συνηθίσει μέχρι τώρα π.χ. να μην ακούν μόνο εκείνους που ξέρουν να μιλήσουν με τρόπους
αποδεκτούς και οικείους στα αυτιά τους. Τα στερεότυπα, οι υποθέσεις και η άγνοια του
προσωπικού μπορούν να απομακρύνουν τα ΑμεΑ από τις βιβλιοθήκες και να προκαλέσουν
παρεξηγήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε παράπονα, νομικές κινήσεις και αρνητική
δημοσιότητα της βιβλιοθήκης.

Εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων στα αναπηρικά ζητήματα
Οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν επικριθεί κατά καιρούς ότι ερμηνεύουν τις πληροφοριακές
ανάγκες των ΑμεΑ με στερεότυπο τρόπο, χρησιμοποιώντας το “ιατρικό” μοντέλο της
αναπηρίας. Για να αποκτήσει όμως το προσωπικό θετική διάθεση απέναντι στα ΑμεΑ,
πρέπει να υιοθετεί το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Σύμφωνα με αυτό το προσωπικό
εστιάζει στο τι μπορούν να κάνουν τα ΑμεΑ (και όχι στο τι δεν μπορούν) και κατανοεί ότι το
πρόβλημα δημιουργείται επειδή η ίδια η βιβλιοθήκη αδυνατεί να φιλοξενήσει χρήστες με
ποικίλες ανάγκες και όχι λόγω της αναπηρίας του ίδιου του χρήστη. Επίσης, σύμφωνα με το
κοινωνικό μοντέλο, η βιβλιοθήκη πιστεύει πως το περιβάλλον είναι αυτό που καθορίζει το
βαθμό που ένα άτομο θα οριστεί ως ανάπηρο και όχι το ίδιο το άτομο. Παραδείγματος
χάρη, ένα άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο δεν είναι ανάπηρο σε μια βιβλιοθήκη που διαθέτει
ασανσέρ και ράμπες. Ένα Κωφό άτομο δεν είναι ανάπηρο σε μια βιβλιοθήκη όπου ο
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βιβλιοθηκονόμος χρησιμοποιεί τη νοηματική γλώσσα. Η φύση ευθύνεται για τις αναπηρίες
και η κοινωνία για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία (Ζωντανός, 2006).
Επειδή όμως οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι σκέφτονται με το ιατρικό μοντέλο, λόγω
βαθιά ριζωμένων προκαταλήψεων ή ανεπαρκούς εκπαίδευσης στις σχολές
βιβλιοθηκονομίας, συνήθως σκέφτονται λανθασμένα ή αναπτύσσουν αυθαίρετες εικασίες
για τους χρήστες με αναπηρία. Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής:




Πολλοί βιβλιοθηκονόμοι έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα άτομα με
αναπηρία ακοής δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην έντυπη
πληροφορία και γι’ αυτό κρίνουν ότι δεν χρειάζονται ειδικές υπηρεσίες
πληροφόρησης
Επίσης, νομίζουν ότι όλοι οι τυφλοί χρησιμοποιούν το σύστημα braille,
περιορίζοντας το υλικό των συλλογών τους μόνο σε βιβλία braille

Σε καμία όμως περίπτωση, οι ανάγκες, οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες των ΑμεΑ δεν
πρέπει να εικάζονται, διότι “ένας κοινός τρόπος διάκρισης εις βάρος τους είναι να
προβαίνουμε σε υποθέσεις για τις ανάγκες τους, χωρίς να τους συμβουλευόμαστε”
(McCaskill & Goulding, 2001). Το προσωπικό πρέπει πάντα να ρωτάει και να μην λαμβάνει
ποτέ αποφάσεις εκ μέρους ή ερήμην των ΑμεΑ.
Η άγνοια, εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να κάνει τους βιβλιοθηκονόμους να αισθάνονται
αμήχανα ή να ντρέπονται να βοηθήσουν τους χρήστες με αναπηρία. Επίσης, μια αρνητική
εμπειρία με έναν τέτοιο χρήστη μπορεί να κλονίσει την αυτοπεποίθηση του
βιβλιοθηκονόμου και να τον αποθαρρύνει να του παρέχει την επόμενη φορά βοήθεια. Σε
κάποιο βαθμό σκέφτεται ή φοβάται μήπως προσβάλει τον άνθρωπο με την αναπηρία και
τα δικαιώματά του, διότι παρόλο που μπορεί να έχει καλές προθέσεις, στην πράξη καμιά
φορά οδηγείται σε εσφαλμένους χειρισμούς. Κάποιες φορές μάλιστα μπορεί να τρομάξει ή
να τα χάσει από την ξαφνική είσοδο χρηστών με αναπηρία που απαιτούν την προσοχή του,
ακόμη και αν έχουν κλείσει μια συνάντηση μεταξύ τους.
Όταν ο βιβλιοθηκονόμος φέρεται αμήχανα, αντίστοιχα και ο χρήστης με την αναπηρία που
χρειάζεται βοήθεια για να βρει π.χ. ένα άρθρο, θα αισθανθεί ακόμη πιο άβολα όταν έχει
μπροστά του ένα προβληματισμένο βιβλιοθηκονόμο που απολογείται για τυχόν
καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση ή για την άγνοιά του για κάποια πράγματα. Ούτως ή
άλλως, ο χρήστης με την αναπηρία πάντα νιώθει κάποια μικρή ενόχληση όταν ο
βιβλιοθηκονόμος ψάχνει να βρει την πληροφορία εκ μέρους του, διότι θα προτιμούσε να το
κάνει μόνος του. Σίγουρα όμως το κατανοεί και είναι ευγνώμων όταν το προσωπικό της
βιβλιοθήκης δουλεύει φιλόπονα να του βρει το υλικό που θέλει (Murtha, 2002).
Με τη βοήθεια της επιμόρφωσης, οι βιβλιοθηκονόμοι θα πάψουν να θεωρούν τους χρήστες
με αναπηρία “μπελαλίδικους”, προβληματικούς, δύσκολους στη μεταχείριση και λιγότερο
“ενδιαφέροντες” από τους αρτιμελείς. Θα σταματήσουν να εστιάζουν μόνο στους
ευνοημένους από τη φύση ή τους μορφωμένους και θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τα
ΑμεΑ ως πρόκληση και όχι ως πρόβλημα ή βάρος.
Προκειμένου να καταργηθούν οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και η άγνοια που
συνοδεύουν τις αναπηρίες στη δυτική κοινωνία, χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού
ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να νιώσει άνετα κατά την αλληλεπίδρασή του με τα ΑμεΑ
π.χ. να κοιτά πρόσωπο με πρόσωπο τους Κωφούς φοιτητές που διαβάζουν τα χείλη του
βιβλιοθηκονόμου, να αναγνωρίζει πιθανές δυσκολίες δυσλεξικών φοιτητών με την
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δεκαδική ταξινόμηση, τα σύμβολα ή τις αριθμητικές σειρές, κ.ο.κ. Η εκπαίδευση των
βιβλιοθηκονόμων μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας διότι μπορεί να απαλύνει την
αμηχανία πολλών χρηστών που νιώθουν φοβισμένοι όταν χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη.
Ωστόσο, η προσαρμογή των βιβλιοθηκονόμων σε μια σύγχρονη απελευθερωτική οπτική,
δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε να αναπτυχθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται
στρατηγική και σταδιακά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, με βασικό εργαλείο τη
γνώση. Επιπλέον, πέρα από την επιμόρφωση που λαμβάνει το προσωπικό, πρέπει
οπωσδήποτε να έρχεται και σε άμεση επαφή με τα ΑμεΑ. Εκτός από την εκπαίδευση, οι
βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στους χρήστες με αναπηρία. Δεν είναι λίγες
οι φορές που το προσωπικό βιβλιοθηκών αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξυπηρέτηση
ΑμεΑ, κυρίως σε θέματα επικοινωνίας και χρόνου που απαιτείται για να βοηθήσουν άτομα
σε αναπηρικά αμαξίδια, κ.ά. Για τα ΑμεΑ είναι πολύ σημαντικό να έχουν ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο με το οποίο να επικοινωνούν, να συζητούν εμπιστευτικά ή και προσωπικά
ζητήματα με τον βιβλιοθηκονόμο και εκείνος να τους βοηθά να λαμβάνουν ό,τι χρειάζονται
από τη βιβλιοθήκη.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιβλιοθήκη μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία και να
προσκαλέσει στο χώρο της ένα δυσλεξικό άτομο να μιλήσει για την αναπηρία του και τις
εμπειρίες του ως χρήστης της βιβλιοθήκης. Άλλη πρωτοβουλία είναι η προετοιμασία ενός
βίντεο, το οποίο θα ευαισθητοποιεί και θα ενημερώνει το προσωπικό των βιβλιοθηκών για
ένα ευρύ φάσμα αναπηριών (κάτι το οποίο έκανε η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Μπρίστολ στη Βρετανία). Επίσης, αρκετές βιβλιοθηκονομικές ενώσεις όπως η SCURL ή το
CALIM (Consortium of Academic Libraries in Manchester), παρέχουν κατευθυντήριες
οδηγίες για το προσωπικό των βιβλιοθηκών μελών τους όσον αφορά την εξυπηρέτηση των
ΑμεΑ (Charles & Foster, 2004).
Ένα ακόμη καθήκον του βιβλιοθηκονόμου είναι να διδάσκει τον χρήστη με αναπηρία τη
διαδικασία έρευνας (research process). Σκοπός του προσωπικού δεν είναι να κάνει τις
αναζητήσεις εκ μέρους των ΑμεΑ, να επιλέγει τις κατάλληλες εγγραφές, κ.ά. αλλά να τους
διδάσκει να εκτελούν την έρευνα μόνοι τους. Ο χρήστης πρέπει να μάθει τι άρθρα
χρειάζεται για συγκεκριμένη έρευνα, τα χαρακτηριστικά των θεματικών επικεφαλίδων, πώς
να ξεχωρίζει τη μια θεματική επικεφαλίδα από την άλλη, κτλ. Οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει
πάντα να αφήνουν περιθώρια λαθών στα ΑμεΑ, εξηγώντας τους ότι το να μάθει κανείς να
διεξάγει έρευνα είναι μια δεξιότητα την οποία αποκτά μέσα από πολλαπλά και διαδοχικά
βήματα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να μειώνει την ανησυχία του φοιτητή με
αναπηρία και του δείχνει ότι δεν είναι σημάδι αποτυχίας όταν δεν αναζητά σωστά το θέμα
που τον ενδιαφέρει.
Δείχνοντας στους χρήστες τον δελτιοκατάλογο ή τον on‐line κατάλογο της βιβλιοθήκης και
τον τρόπο χρήσης του, τα ΑμεΑ συγκρατούν την πληροφορία αυτή και συχνά τη
μεταφέρουν και στους ισότιμούς τους (Karuth, 1983). Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως ένα
άτομο με αναπηρία γλιτώνει 2‐3 ώρες όταν δουλεύει με το βιβλιοθηκονόμο παρά με ένα
αναγνώστη επί πληρωμή, ο οποίος πιθανότατα δεν έχει διεξάγει ποτέ του έρευνα. Για αυτό
το λόγο η βιβλιοθήκη πρέπει να επιδιώκει την αυτόνομη πρόσβαση παρά την πρόσβαση με
τη διαμεσολάβηση των άλλων.
Η σημασία της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων τονίζεται στα περισσότερα
δημοσιεύματα, μελέτες και γενικότερα στη διεθνή βιβλιογραφία (Evans, 2000; Mates,
2004). Χαρακτηριστικά το 2002 στο συνέδριο της PLA (Public Library Association) στην
Αριζόνα ένας ομιλητής τόνισε πως το κλειδί για να καλύψει κανείς επιτυχώς τις ανάγκες των
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ΑμεΑ είναι η
προσωπικού!”.

“εκπαίδευση

προσωπικού,

εκπαίδευση

προσωπικού,

εκπαίδευση

Όσον αφορά όμως στην επίσημη εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών για την
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, παρόλο που εκατοντάδες βιβλία και άρθρα ασχολούνται με την
παροχή υπηρεσιών σε ΑμεΑ, ελάχιστα δημοσιεύματα αναφέρονται σε αυτή.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση και το επίπεδο της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι
φοιτητές βιβλιοθηκονομίας για ζητήματα αναπηρίας και προσβασιμότητας στο πλαίσιο του
προγράμματος σπουδών τους, στις 27 Ιουνίου του 2007 εστάλη ερωτηματολόγιο σε 122
σχολές βιβλιοθηκονομίας σε Αφρική, Ασία, Αυστραλία/ Ωκεανία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή,
βόρεια Αμερική, Νότια και Κεντρική Αμερική (παράρτημα 7). Τα στοιχεία των σχολών αυτών
εντοπίστηκαν από το ευρετήριο “LIS Studies‐Library schools, universities and
departments”214.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 20 σχολές, εκ των οποίων οι 5 δήλωσαν πως είχε πάψει
πλέον να λειτουργεί κάποιο τμήμα βιβλιοθηκονομίας στη σχολή τους. Οι συμμετέχουσες
σχετικές σχολές που απάντησαν ήταν 15, αριθμός μικρός που δεν επιτρέπει τη γενίκευση
αποτελεσμάτων για όλες τις σχολές, η ανάλυση όμως των δεδομένων τους παρουσιάζει
ενδιαφέρον.
Πρώτα από όλα, οι σχολές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της έρευνας παρέχουν
σπουδές βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης είτε σε επίπεδο πτυχιακών
είτε μεταπτυχιακών είτε διδακτορικών σπουδών ή κάποιο συνδυασμό των παραπάνω.
Στο 1ο ερώτημα, αν δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών τους εστιάζει σε: α) χρήστες με
αναπηρία β) προσβασιμοτητα βιβλιοθηκών για ΑμεΑ γ) νομοθεσία σχετική με τις αναπηρίες
δ) εναλλακτικές μορφές υλικού και ε) ΥΤ, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι το 86% απάντησε
θετικά (Διάγραμμα 3). Μόνο ένα πανεπιστήμιο συμπλήρωσε πως λαμβάνει υπόψη τις
ανάγκες των ΑμεΑ όχι μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του αλλά και στις
πρακτικές διαχείρισης των αιτήσεών τους, στο σχεδιασμό των ιστοσελίδων τους και σε όλες
τις υπηρεσίες που καθιστούν διαθέσιμες στον κάθε φοιτητή.

Το πρόγραμμα σας σπουδών εστιάζει σε: α) χρήστες
με αναπηρίες β) προσβασιμότητα των βιβλιοθηκών
για ΑμεΑ γ)νομοθεσία σχετική με τις αναπηρίες
δ)εναλλακτικές μορφές υλικού ε) υποστηρικτικές
τεχνολογίες
14%
Όχι

Ναι

86%
Διάγραμμα 3: Προγράμματα σπουδών βιβλιοθηκονομίας & αναπηρικά ζητήματα

214

Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek ‐ BDI Vejviser ‐ Biblioteksskoler og BDI undervisning – Europe [Διαθέσιμο
στο http://www.db.dk/dbi/internet/europe.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 17/06/06)]
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Στο δεύτερο ερώτημα, κατά πόσο δηλαδή υπάρχουν μαθήματα που εστιάζουν σε
αναπηρικά ζητήματα, σεμινάρια, εργαστήρια (σεμιναριακή επιμόρφωση), κτλ., το 57%
δήλωσε πως τα ΑμεΑ και οι πληροφοριακές τους ανάγκες υπάρχουν ως μικρότερες
ενότητες στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων. Υφίστανται δηλαδή ως υποενότητες στο
μάθημα π.χ. για την πληροφοριακή συμπεριφορά των χρηστών, για το πληροφοριακό
περιβάλλον, για το υλικό και τις συλλογές ή ως υποδιαίρεση σε άλλες διδασκόμενες
ενότητες. Ωστόσο καμία σχολή δεν προσφέρει ολοκληρωμένα μαθήματα επί αυτών των
θεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι συντονιστές των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τα
ακαδημαϊκά συμβούλια και το προσωπικό που στελεχώνει τις σχολές βιβλιοθηκονομίας δεν
έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα των ζητημάτων αναπηρίας στο χώρο της
πληροφόρησης, το βάθος και τη μελέτη που χρήζουν και δεν πιστεύουν ότι μπορούν από
μόνα τους να αποτελέσουν ένα αυθύπαρκτο διδασκόμενο μάθημα, που μπορεί να σταθεί
και να υποστηριχθεί.
Η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων μέχρι σήμερα έχει εστιάσει στις “φιλοσοφίες, την
οργάνωση και τις ρουτίνες του επαγγέλματος και στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις
βιβλιοθήκες έτσι όπως είναι”, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μην ενδιαφέρονται για τους
χρήστες με αναπηρία (Leong & Higgins, 2002). Γι’ αυτό ένα τουλάχιστον ειδικό μάθημα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών των σχολών βιβλιοθηκονομίας
ώστε να ενημερώνει για τις κατάλληλες υπηρεσίες για τα ΑμεΑ σε όλους τους τύπους
βιβλιοθηκών (Velleman, 1980).
Ωστόσο, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως η ανάπτυξη ξεχωριστών και
αυθύπαρκτων μαθημάτων για τα ΑμεΑ, θα έκανε τους φοιτητές βιβλιοθηκονομίας να
διδαχθούν τα αναπηρικά ζητήματα ως κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό και να αναπαράγουν
και εκείνοι τις μέχρι τώρα συμπεριφορές διάκρισης και στιγματισμού. Γι’ αυτό υπάρχει και
εκείνη η πλευρά που πιστεύει πως η αναφορά για τα αναπηρικά ζητήματα και η
ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων βιβλιοθηκονομίας είναι περισσότερο
αποδεκτή από ότι η δημιουργία ενός ξεχωριστού μαθήματος, ολοκληρωτικά αφοσιωμένου
σε αυτή την ευπαθή ομάδα.
Το 43% των σχολών αφήνει το θέμα των ΑμεΑ στην κρίση, στο ζήλο και στις γνώσεις του
καθηγητή (Διάγραμμα 4). Το αν δηλαδή ένας μελλοντικός βιβλιοθηκονόμος θα μάθει για τις
πληροφοριακές ανάγκες των ΑμεΑ ή πιθανούς τρόπους εξυπηρέτησής τους, εξαρτάται από
τον καθηγητή, το υπόβαθρό του και τη διάθεσή του να ασχοληθεί με τους χρήστες με
αναπηρία. Εφόσον απουσιάζουν τέτοια μαθήματα, ο καθηγητής επωμίζεται από μόνος του
το βάρος του σχεδιασμού του μαθήματος και την εξεύρεση υποστηρικτικών δικτύων του.
Μόνο μια σχολή δήλωσε πως διαθέτει ακαδημαϊκό μέλος που εργάζεται επί των ΥΤ και
συζητά τις ανάγκες των ΑμεΑ σε αρκετές τάξεις. Τέλος, αν δεν το κάνει ούτε ο καθηγητής,
τότε επαφίεται στο ενδιαφέρον του φοιτητή της βιβλιοθηκονομίας να βρει πληροφορίες για
αυτά τα θέματα. Ειδάλλως, πρέπει να τα αντιμετωπίσει όταν θα μπει ο πρώτος χρήστης με
αναπηρία στη βιβλιοθήκη στην οποία θα εργαστεί, όπου δεν θα ξέρει πώς να αντιδράσει.
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Αν ναι, υπάρχουν: α) μαθήματα πάνω σε αυτά τα
θέματα β) σεμινάρια γ)εργαστήρια δ)εξαρτάται από
τον καθηγητή αν θέλει να μιλήσει για τέτοια θέματα
ε)....δηλώστε άλλο τρόπο
Εξαρτάται από
τον καθηγητή
43%
Εμπεριέχονται
ως ενότητες στα
πλαίσια
μαθημάτων

57%

Διάγραμμα 4: Μορφές εκπαίδευσης των φοιτητών βιβλιοθηκονομίας για τα αναπηρικά ζητήματα

Το απαισιόδοξο είναι πως ενώ καμία σχολή βιβλιοθηκονομίας δεν διαθέτει τέτοια
μαθήματα, δεν υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης ή αλλαγής στα προγράμματα σπουδών
τους (Διάγραμμα 5). Συγκεκριμένα, το 27% αυτών που ανταποκρίθηκαν, δεν προτίθεται να
συμπεριλάβει τα αναπηρικά ζητήματα στα προγράμματα σπουδών του ή να κάνει κάτι
περισσότερο από αυτό που ήδη κάνει. Δυστυχώς, αποδεικνύεται πως ο αποκλεισμός των
ΑμεΑ από τις υπηρεσίες πληροφόρησης δεν έχει επηρεάσει ή προβληματίσει ακόμη τους
ιθύνοντες των σχολών που προετοιμάζουν την επόμενη γενιά των βιβλιοθηκονόμων.

Αν το τμήμα βιβλιοθηκονομίας δεν εστιάζει σε θέματα
αναπηρίας, υπάρχει πρόθεση να συμπεριλάβει αυτά
τα θέματα στο πρόγραμμα σπουδών του;

20%
Ναι
53%

Όχι
27%

Καμία απάντηση

Διάγραμμα 5: Μελλοντική στάση των σχολών βιβλιοθηκονομίας για τα αναπηρικά ζητήματα

Μόνο το 20% προτίθεται να συμπεριλάβει αυτά τα θέματα στο πρόγραμμα σπουδών του
μελλοντικά ή όταν έρθει η στιγμή αναθεώρησης του ήδη υπάρχοντος προγράμματος
σπουδών.
Ύστερα από τα παραπάνω δεδομένα, είναι ιδιαίτερα αντιφατικό το γεγονός ότι το 93% των
σχολών απάντησε ότι το ακαδημαϊκό τους προσωπικό είναι ενημερωμένο για τα παραπάνω
θέματα (Διάγραμμα 6). Μόνο μια σχολή απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας όμως ότι το
ακαδημαϊκό προσωπικό της θα λάβει σύντομα επιμόρφωση και άλλη μια, η οποία ναι μεν
απάντησε θετικά, αλλά πρόσθεσε ότι το επίπεδο ενημέρωσής τους είναι χαμηλότερο από
όσο θα έπρεπε.
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Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι ευαισθητοποιημένο
και ενήμερο για θέματα, όπως προσβασιμότητα,
χρήστες με αναπηρίες, πληροφοριακή συμπεριφορά
των ΑμεΑ, υποστηρικτικές τεχνολογίες στις
βιβλιοθήκες;
7%
Ναι

Όχι

93%
Διάγραμμα 6: Ακαδημαϊκό προσωπικό των σχολών βιβλιοθηκονομίας & αναπηρικά ζητήματα

Καμία όμως σχολή δεν προσδιόρισε αν το ακαδημαϊκό τους προσωπικό έχει κάποιο
επιστημονικό υπόβαθρο σχετικό με τα ΑμεΑ στο πληροφοριακό περιβάλλον, αν έχουν
κάποια επαγγελματική εμπειρία σε χώρους με τέτοιους χρήστες, αν έχουν εμβαθύνει σε
παρόμοιες μελέτες, αν έχουν αναλάβει ή συμμετάσχει σε τέτοιες έρευνες ή προγράμματα ή
αν στην πραγματικότητα, δεν έχουν έρθει ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο με ένα χρήστη με
αναπηρία.
Στο επόμενο ερώτημα που τέθηκε, αν δηλαδή οι σχολές βιβλιοθηκονομίας διεξάγουν
έρευνα επί αυτών των θεμάτων, το 57% δήλωσε λακωνικά πως διεξάγει έρευνα κυρίως
αναθέτοντας σε φοιτητές διπλωματικές με αυτό το αντικείμενο (Διάγραμμα 7).

Διεξάγει το τμήμα βιβλιοθηκονομίας έρευνα επί των
θεμάτων αναπηρίας;

43%
57%

Ναι
Όχι

Διάγραμμα 7: Έρευνα των σχολών βιβλιοθηκονομίας επί των αναπηρικών ζητημάτων

Τέλος, επειδή το να διατείνεται μια σχολή βιβλιοθηκονομίας ότι διδάσκει θέματα
εξυπηρέτησης χρηστών με αναπηρία, χωρίς η ίδια να παρέχει μια προσβάσιμη βιβλιοθήκη,
θα ήταν το πλέον αντιφατικό, ερωτήθησαν οι σχολές αν διαθέτουν προσβάσιμη για όλους
βιβλιοθήκη. Αισίως, το 73% των σχολών διαθέτει βιβλιοθήκη προσβάσιμη στα ΑμεΑ και το
7% δήλωσε πως συνεργάζεται με τους βιβλιοθηκονόμους σε περίπτωση που υπάρχουν
ΦμεΑ και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στη
βιβλιοθήκη (Διάγραμμα 8).
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Έχει η σχολή βιβλιοθηκονομίας βιβλιοθήκη προσβάσιμη σε ΑμεΑ;
Ναι

7%

Όχι

7%

13%

73%

Δεν διαθέτει ξεχωριστή
βιβλιοθήκη για τα ΑμεΑ

Συνεργάζεται με τους
βιβλιοθηκονόμους σε περίπτωση
που υπάρχουν φοιτητές με
αναπηρία για πρακτική ή
απασχόληση στη βιβλιοθήκη

Διάγραμμα 8: Προσβασιμότητα των βιβλιοθηκών των σχολών βιβλιοθηκονομίας

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συνειδητοποιεί κανείς πως οι σχολές
βιβλιοθηκονομίας δεν παρέχουν ακόμη μαθήματα για τα αναπηρικά ζητήματα και τα ΑμεΑ
ως χρήστες. Τα αναπηρικά ζητήματα σε καμία σχολή δεν αποτελούν αυθύπαρκτο
διδασκόμενο μάθημα. Αυτό που κάνουν είναι με κάποιο τρόπο να αναφέρονται στα ΑμεΑ
στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, χωρίς όμως αυτό να γίνεται συστηματικά και οργανωμένα.
Επίσης, το ακαδημαϊκό προσωπικό των σχολών βιβλιοθηκονομίας συνήθως έχει μια γενική
γνώση για τα αναπηρικά ζητήματα και τις ΥΤ αλλά στερείται της εξειδίκευσης ή του
εκπαιδευτικού υπόβαθρου επί αυτών των ζητημάτων. Αισίως όμως τα τελευταία χρόνια
έχει αρχίσει να διεξάγεται στις σχολές βιβλιοθηκονομίας έρευνα (διπλωματικές, εργασίες,
διδακτορικές διατριβές, κ.ά.) με αντικείμενο την ευπαθή αυτή κοινωνική ομάδα.
Σύμφωνα με άλλη έρευνα του 2000 που εξέτασε όλες τις πιστοποιημένες από την ALA
σχολές βιβλιοθηκονομίας, διαπιστώθηκε πως μόνο το 38% των ανταποκριθεισών σχολών
καλύπτει τις ΥΤ ως ύλη στο απαιτούμενο μέρος του προγράμματος σπουδών τους (Walling,
2004).
Παρόλο που υπάρχει προβληματισμός για τα εμπόδια που αποθαρρύνουν τη διεξαγωγή
έρευνας για τα ΑμεΑ στο χώρο των βιβλιοθηκών, αισίως πολλοί φοιτητές της
βιβλιοθηκονομίας έχουν αρχίσει να μελετούν τέτοια θέματα. Παραδείγματος χάρη, η
Nicolette Parsons, ούσα η ίδια Κωφή, μελέτησε τη χρησιμότητα των βιβλιοθηκών στους
Κωφούς ανθρώπους, στέλνοντας ερωτηματολόγια σε 45 Κωφούς. Παρόλο που οι
περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι με τις βιβλιοθήκες, διαπιστώθηκε η
ανάγκη βελτίωσης της στάσης του προσωπικού απέναντι στους Κωφούς χρήστες (Bakewell,
1993).
Επίσης, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις, όπως πρωτοβουλίες
σε σχολικό, πανεπιστημιακό ή κρατικό επίπεδο, ερευνητικά προγράμματα, κ.ο.κ. Για
παράδειγμα η New York Library με μια επιχορήγηση του IMLS (Institute of Museum and
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Library Services) προσπαθεί να επαυξήσει την ενημέρωση των μελλοντικών
βιβλιοθηκονόμων χρηματοδοτώντας το “Making It REAL! Scholarship program” για φοιτητές
της βιβλιοθηκονομίας. Όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν εκπαίδευση για
την προσβάσιμη σχεδίαση και συνεργάζονται με βιβλιοθήκες ώστε να βελτιώσουν την
προσβασιμότητά τους (Comeaux & Schmetzke, 2007).
Το αισιόδοξο είναι πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποια κινητοποίηση στις σχολές
βιβλιοθηκονομίας στο εξωτερικό, με παράδειγμα προς μίμηση την Ουγγαρία. Μερικές
σχολές βιβλιοθηκονομίας έχουν αναθεωρήσει τα προγράμματα σπουδών τους ώστε να
συμπεριλάβουν μαθήματα που δίνουν προτεραιότητα στα ζητήματα αναπηρίας. Άλλες πάλι
έχουν αλλάξει τη διδακτέα ύλη, προσθέτοντας κριτήρια επιλογής υλικού για ειδικούς
πληθυσμούς (π.χ. ΑμεΑ) ή αναφορές σε προσαρμογές υπηρεσιών προκειμένου αυτές να
είναι προσβάσιμες. Ήδη σχολές βιβλιοθηκονομίας στις ΗΠΑ (π.χ. St. John’s, C.W. Post,
University of Pittsburgh) έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν στα εκπαιδευτικά τους
προγράμματα μαθήματα για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων, που φέρουν κάποιες
αναπηρίες, π.χ. όρασης (Kleiman, 1997). Συμπόσια, εργαστήρια, σεμινάρια, κτλ επί αυτών
των θεμάτων είναι πλέον καθιερωμένα σε κάποιες σχολές βιβλιοθηκονομίας, καθώς επίσης
αποτελούν πια ρουτίνα οι παρουσιάσεις τέτοιων ζητημάτων σε εθνικά και παρόμοια
επαγγελματικά συνέδρια. Από ότι φαίνεται υπήρξε ιδιαίτερα προνοητικό το βιβλίο
Librarians Serving Disabled Children and Young People όπου επτά χρόνια πριν θεσπιστεί το
ADA, είχε προβλέψει ότι οι σχολές βιβλιοθηκονομίας θα χρειαστεί να παρέχουν υπηρεσίες
και υλικό για τους χρήστες με αναπηρία.
Επίσης, το πεδίο της ειδικής βιβλιοθηκονομίας (special librarianship) έχει αναπτύξει μια νέα
επαγγελματική υποειδικότητα στην περιοχή της επιστήμης της υγείας, τη λεγόμενη
“Rehabilitation Librarianship”. Στόχος αυτής της ειδικότητας είναι να φέρει κοντά το χώρο
της αποκατάστασης και της βιβλιοθηκονομίας ώστε να χρησιμοποιηθούν οι επιδεξιότητες
του επαγγελματία βιβλιοθηκονόμου στην πρόσκτηση, στην οργάνωση και στην ανάκτηση
της πληροφορίας για να βελτιώσουν τα συστήματα διανομής της πληροφορίας στα ΑμεΑ
και τους επαγγελματίες που τα εξυπηρετούν (Vellena, 1982).
Παρόλες τις βελτιώσεις όμως, οι ιστοσελίδες των σχολών βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης
της πληροφόρησης αμελούν μέχρι και σήμερα καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες
προσβασιμότητας και συνεχίζουν να αποκλείουν αρκετούς δυνητικούς χρήστες. Η άγνοια ή
η ολιγωρία για τέτοια θέματα δεν είναι μόνο κατάφωρα ρατσιστική αλλά έχει και μια
δυσάρεστη επίδραση στην μελλοντική εκπροσώπηση των ΑμεΑ μέσα στο βιβλιοθηκονομικό
επάγγελμα. Επιπλέον, όταν οι σχολές βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης
αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε επιταγή προσβασιμότητας, μπορεί
κανείς να υποπτευθεί γενική άγνοια ή αναισθησία του ακαδημαϊκού προσωπικού για αυτό
το θέμα και κατ’ επέκταση, ανεπαρκή κάλυψη των αναπηρικών ζητημάτων στο πρόγραμμα
σπουδών.
Ένα επίσης αρνητικό σημείο που συνεχίζει να υπάρχει είναι ότι οι σχολές αυτές δεν
προωθούν τα προγράμματά τους στην κοινότητα των ΑμεΑ, ώστε να προσελκύουν και
υποψήφιους ΦμεΑ.
Στην Ελλάδα δυστυχώς μέχρι πρόσφατα οι σχολές βιβλιοθηκονομίας δεν εστίαζαν σε
έννοιες όπως χρήστες με αναπηρία, προσβασιμότητα, υλικό εναλλακτικής μορφής, κ.ά. με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα τέτοιο μάθημα στα προγράμματα σπουδών τους. Ένας
λόγος είναι ότι στην Ελλάδα η ειδική επιστημονική εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων σε
επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης ήρθε πολύ αργά, λόγω της εξαιρετικής υστέρησης που
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παρουσιάζει η χώρα σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να έχει ολιγωρήσει για το ζήτημα
των ΑμεΑ.
Σε καμία από τις 3 σχολές βιβλιοθηκονομίας της Ελλάδος δεν υπάρχει μάθημα αφιερωμένο
αποκλειστικά σε τέτοια θέματα. Επαφίεται στην κρίση του καθηγητή αν αν θα εισάγει
τέτοιες έννοιες στο πλαίσιο του μαθήματός του ή μέσω σημειώσεων215. Μόνο τα τελευταία
3‐4 χρόνια τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και οι καθηγητές αναθέτουν εργασίες και
διπλωματικές επί αυτών των θεμάτων (Πολίτη, 2003; Μπαμίδης & Νάστος, 2004;
Αποστολοπούλου, 2004; Κουλικούρδη, 2005; Μανωλοπούλου, 2005; Παλαμιώτη & Τσούρη,
2006, κ.ά.). Επιπλέον, οι ελληνικές βιβλιοθήκες έχουν ξεκινήσει τη διεξαγωγή σεμιναρίων
προκειμένου να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο ήταν
στις 06‐09/03/07 όπου η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τη
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, οργάνωσε για 5η φορά το σεμινάριο
“Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης” για την
εκπαίδευση του προσωπικού στην οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών σε αυτή την ομάδα
χρηστών.
Ως προς την εκπαίδευση του προσωπικού ανεξαρτήτως με τα όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω, η προετοιμασία για τα αναπηρικά ζητήματα πρέπει να επεκτείνεται στους
φοιτητές των σχολών βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης. Σε καμία
περίπτωση η εκπαίδευση αυτή δεν έχει σκοπό να τους κάνει ειδικούς στη διάγνωση
αναπηριών. Οι βιβλιοθηκονόμοι δεν πρέπει να έχουν εκτεταμένες ιατρικές γνώσεις αλλά να
είναι οικείοι με τα βασικά χαρακτηριστικά των πρωταρχικών συνθηκών αναπηρίας, έτσι
ώστε να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μια αναπηρία μπορεί να επηρεάσει τη χρήση
των υπηρεσιών και των συλλογών της βιβλιοθήκης (Dequin, 1983). Πρέπει να μαθαίνουν
μέσα από τις real‐life εμπειρίες χρηστών, να παρακολουθούν σεμινάρια, συνέδρια, κ.ά. και
να επιδιώκουν τη δια βίου εκπαίδευση. Το να παρακολουθήσει ο φοιτητής της
βιβλιοθηκονομίας για ένα εξάμηνο ένα μάθημα για τα ΑμεΑ, δεν αρκεί. Πρέπει να λαμβάνει
σχετική επιμόρφωση σε ετήσια βάση έτσι ώστε να παραμένει ενημερωμένος για εξελίξεις,
νέες εκδόσεις των ΥΤ, καινοτομίες στο χώρο, κτλ.
Ακόμη όμως και αν η σχολή βιβλιοθηκονομίας δεν παρέχει την παραπάνω εκπαίδευση,
υπάρχει πλούτος πληροφοριών στη διάθεση των βιβλιοθηκονόμων που μπορούν να τους
ενημερώσουν και να τους ευαισθητοποιήσουν, όπως το βιβλίο Serving the Disabled: a how‐
to‐do‐it manual for librarians των Kieth Wright και Judith Davies (1991), το Accessible
Libraries on Campus του Tom McNulty (1999), κ.ά. Άλλες χρήσιμες πηγές εκπαίδευσης και
ενημέρωσης είναι το Preparing Staff to Serve Patrons with Disabilities (1995) των Courtney
Deines‐Jones και Connie Van Fleet’s και το Library Patrons with Disabilities (1996) του Ray
Turner. Ένα επίσης εξαίρετο βιβλίο για θέματα προσέγγισης και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ
είναι το Disability Awareness Kit που ανέπτυξε το 1998 το Βασιλικό Βικτωριανό Ινστιτούτο
για Τυφλούς (RVIB) προκειμένου να καθοδηγήσει τους βιβλιοθηκονόμους των δημοσίων
215

Στο βιβλίο Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και ο χώρος του Υπουργείου Υγείας‐Πρόνοιας & του ΕΜΠ
(1992) υπάρχει το εξής απόσπασμα: “Διαβάζοντας προσεχτικά τις σημειώσεις από τα μαθήματα της σχολής
βιβλιοθηκονόμων, διαπίστωσα ότι αναφέρουν λίγα και πολύ γενικά πράγματα για την πρόσβαση των ατόμων
με ειδικές ανάγκες στις βιβλιοθήκες. Έτσι βρήκα από τις σημειώσεις του μαθήματος Είδη Βιβλιοθηκών του Γ.
Κακούρη το εξής αξίωμα που πρέπει απαραίτητα να ισχύει για μια δημόσια βιβλιοθήκη: Η Δημόσια
βιβλιοθήκη πρέπει να είναι προσιτή σε όλους. Σε άλλο σημείο των σημειώσεων του μαθήματος Λαϊκές
Βιβλιοθήκες αναφέρει πως οι ανάγκες των ηλικιωμένων και των αναπήρων και εκείνων που βρίσκονται σε
ιδρύματα, νοσοκομεία και φυλακές, πρέπει να ικανοποιούνται μέσα από κινητές βιβλιοθήκες και
βιβλιοπωλεία. Από ένα άλλο μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών του καθηγητή κ.Τσανικίδη βρήκα
τα εξής σημεία: Η Εθνική Βιβλιοθήκη πρέπει να λαμβάνει πρόνοια εξυπηρέτησης των ειδικών αναγνωστών,
όπως π.χ. ανάπηροι, καπνιστές, ερευνητές”.
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βιβλιοθηκών. Σε αυτά τα βιβλία βιβλιοθηκονόμοι που νιώθουν άβολα ή νευρικότητα, όταν
συστήνονται σε χρήστες με αναπηρία, μπορούν να βρουν χρήσιμες συμβουλές για να
γίνουν πιο εξυπηρετικοί. Οι φόβοι και οι ανασφάλειες του προσωπικού μπορούν να
ξεπεραστούν μέσω της ενημέρωσης για τις αναπηρίες καθιστώντας τις έτσι κατανοητές. Γι’
αυτό το προσωπικό πρέπει να υιοθετεί μια εξισορροπημένη προσέγγιση, η οποία να
συνδυάζει ευαισθησία, κοινή λογική και σεβασμό.
Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους εκπαίδευση,
όπως το EASI216 στο Rochester Institute of Technology, το DO‐IT (Disabilities, Opportunities,
Internetworking, and Technology)217 στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και το SNOW
(Special Needs Opportunity Windows)218 στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Επίσης, κατά
καιρούς αναπτύσσονται συνεργατικά σχήματα εκπαίδευσης όπως αυτό μεταξύ του British
Columbia College και του Institute Library Services (CILS), όπου παραδίδονται εργαστήρια
σε βιβλιοθηκονόμους ακαδημαϊκών και δημοσίων βιβλιοθηκών για να μάθουν ποιό είναι το
κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον για τα ΑμεΑ (Epp, 2006).
Γενικότερα, η εκπαίδευση του προσωπικού για τα αναπηρικά ζητήματα έχει γίνει
περισσότερο δημοφιλής και εύκολα διαθέσιμη από ποικίλες πηγές τα τελευταία χρόνια,
ιδιαίτερα μετά τη θέσπιση νομοθετημάτων που επέβαλαν τη συμμόρφωση των
βιβλιοθηκών με αυτά (π.χ. το DDA). Εφόσον οι σχολές βιβλιοθηκονομίας κινητοποιήθηκαν
μετά τη θέσπιση νομοθετημάτων, θα αναρωτιέται κανείς τι απέγινε με όλη εκείνη τη γενιά
των βιβλιοθηκονόμων που αποφοίτησαν πριν το 1990. Οι βιβλιοθηκονόμοι αυτοί μπόρεσαν
να αποκτήσουν κάποια πληροφόρηση μέσα από ινστιτούτα, σεμινάρια, εργαστήρια,
συνέδρια και δημοσιεύματα. Μάλιστα πολλοί από αυτούς, αν και δεν είχαν λάβει το
απαιτούμενο υπόβαθρο επίσημα από τις σχολές που αποφοίτησαν, επηρέασαν τις αλλαγές
στα προγράμματα σπουδών βιβλιοθηκονομίας στα τέλη των δεκαετιών 1980 και 1990. Το
1990 όταν εφαρμόστηκε το ADA, σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες σε
χρήστες με αναπηρία. Μάλιστα την περίοδο εκείνη η συμμετοχή στο Academic Librarians
Assisting the Disabled Discussion Group της ALA ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και οι συζητήσεις
στρέφονταν γύρω από τη διασφάλιση της προσβασιμότητας με οποιοδήποτε κόστος
(Theiss, 1993).
Βέβαια δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο καταλυτική μπορεί να είναι η δύναμη της
συστηματικής εκπαίδευσης μέσα στις σχολές βιβλιοθηκονομίας και η επίδρασή της στους
μελλοντικούς βιβλιοθηκονόμους. Αυτό θα μπορεί κανείς να το διαπιστώσει μόνο όταν τα
αναπηρικά θέματα ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών των σχολών
βιβλιοθηκονομίας. Ωστόσο, προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι βιβλιοθηκονόμοι
δημοσίων βιβλιοθηκών, όσο καλά και αν ενημερώθηκαν, δεν άλλαξαν κατά πολύ τη
νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης τους (Vitzansky, 1994), χωρίς αυτό να αμφισβητεί βέβαια
τη δύναμη της εκπαίδευσης των μελλοντικών βιβλιοθηκονόμων. Επίσης, προβληματίζει το
ερώτημα κατά πόσο οι σχολές βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης είναι τα
καλύτερα μέρη για να παρέχουν τέτοια εκπαίδευση από τη στιγμή που οι φοιτητές της
βιβλιοθηκονομίας υπεισέρχονται ήδη σε τόσες και διαφορετικές πτυχές της
βιβλιοθηκονομίας.
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EASI: Equal Access to Software and Information [Διαθέσιμο στο http://people.rit.edu/easi/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 06/05/06)]
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DO‐IT [Διαθέσιμο στο http://www.washington.edu/doit/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 12/11/06)]
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SNOW [Διαθέσιμο στο http://snow.utoronto.ca/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 12/11/06)]
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Βάθος & εύρος επιμόρφωσης των βιβλιοθηκονόμων στα αναπηρικά
ζητήματα
Αφού εξετάστηκε η εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων στις σχολές βιβλιοθηκονομίας και
επιστήμης της πληροφόρησης, στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζεται ποιό πρέπει να είναι το
βάθος και το εύρος της επιμόρφωσης του βιβλιοθηκονόμου που εργάζεται σε μια
βιβλιοθήκη. Αν δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας βιβλιοθηκονόμος ο οποίος να είναι
εξειδικευμένος, να έχει μελετήσει τη γλώσσα και τον πολιτισμό των ΑμεΑ ή αν πρέπει όλοι
οι βιβλιοθηκονόμοι να λαμβάνουν μια βασική επιμόρφωση, χωρίς όμως να έχουν την ισχύ
να παρεμβαίνουν σε καίριας σημασίας ζητήματα για τα ΑμεΑ, π.χ. διαμόρφωση πολιτικής,
κριτήρια επιλογής υλικού εναλλακτικής μορφής, κτλ. Όταν ρωτήθηκαν κάποιοι
βιβλιοθηκονόμοι ποιες από τις δυο προσεγγίσεις προτιμούσαν, η πλειονότητα ήθελε και τις
δυο. Όταν όμως έπρεπε να διαλέξουν, όλοι προτίμησαν τη δεύτερη λύση θεωρώντας την
πιο δίκαιη για όλους (Jeal et al., 1996). Πέρα από το τι είναι δίκαιο και τι όχι, γενικότερα δεν
είναι καλή ιδέα να ξέρει μόνο ένα άτομο πώς δουλεύει ο εξειδικευμένος εξοπλισμός της
βιβλιοθήκης, ποιά είναι η πολιτική της, κ.ά. και να εξαρτώνται όλοι από αυτό το άτομο. Όλο
το προσωπικό ανεξαιρέτως πρέπει να λαμβάνει τη σχετική εκπαίδευση.
Παρά τα όσα προαναφέρθηκαν, κάποιες βιβλιοθήκες συνεχίζουν να ορίζουν ένα
συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού τους ως υπεύθυνο και γνώστη των υπηρεσιών για
ΑμεΑ ή ένα μέλος του προσωπικού με τεχνικά προσόντα, το οποίο αναλαμβάνει την
εκμάθηση και διατήρηση του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
Εδώ όμως τίθεται ένα άλλο ερώτημα, κατά πόσο η επιμόρφωση του προσωπικού για τις
αναπηρίες πρέπει να είναι γενική (general disability awareness) ή ειδική π.χ. συγκεκριμένα
για την κώφωση (Deaf Awareness Training‐ DAT). Κάποιοι προτιμούν τη γενική επιμόρφωση
διότι “το προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται σε πολύ γενικές γραμμές για το πώς να
αντιδρά στις αναπηρίες”. Άλλοι πάλι προτιμούν την επιμόρφωση για συγκεκριμένους
τύπους αναπηρίας. Η επιμόρφωση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, μπορεί να λαμβάνει
χώρα είτε εντός της βιβλιοθήκης (in‐house) ή εκτός, όπου την παρέχει ένας εξωτερικός
οργανισμός, π.χ. το RNID στη Βρετανία. Η επίδραση της επιμόρφωσης του προσωπικού
ορισμένες φορές είναι τόσο ορατή όπου μια ηλικιωμένη κυρία δήλωσε χαρακτηριστικά
πως “ήταν ολοφάνερο ότι το προσωπικό είχε εκπαιδευτεί, η διαφορά ήταν τόσο
αξιοσημείωτη” (Jeal et al., 1996).
Καλό θα είναι επίσης, το προσωπικό να υποβάλλεται σε συνθήκες εξομοίωσης (simulating
disabiling conditions) στο πλαίσιο εργαστηρίων επιμόρφωσης του, που δίνουν τη
δυνατότητα στο βιβλιοθηκονόμο να νιώσει τι προκαλεί μια αναπηρία ή να καταλάβει τι
μπορούν να κάνουν τα ΑμεΑ. Ωστόσο, δεν παρέχουν πραγματική εμπειρία των
περισσοτέρων αναπηριών διότι όταν το παιχνίδι σταματά, ο βιβλιοθηκονόμος παύει να
είναι ανάπηρος. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, η εξομοίωση ή η συζήτηση πρέπει να
τονίζει τα θετικά και τα αρνητικά (τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα ΑμεΑ) και
μετά να ακολουθούν follow‐up συζητήσεις για σχόλια.
Όταν η βιβλιοθήκη διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό (library specialists), αυτό μπορεί να
λειτουργεί σε δυο επίπεδα:


Σε λειτουργικό επίπεδο, όπου για παράδειγμα ο βιβλιοθηκονόμος είναι
υπεύθυνος να βοηθά τους χρήστες με τον συνθέτη φωνής, να μεταφέρει τα
βιβλία από και προς τα ράφια εκ μέρους των ΑμεΑ, κ.ά.
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Σε επίπεδο όπου αναλαμβάνει διοικητικές (managerial) ευθύνες για τις
υπηρεσίες των ΑμεΑ. Ένα τέτοιο άτομο πρέπει να αναζητά πόρους για νέο
εξοπλισμό, να προτρέπει το προσωπικό στην παρακολούθηση σεμιναρίων
επιμόρφωσης, να προωθεί τις υπηρεσίες για ΑμεΑ, να αναπτύσσει πολιτικές,
κτλ.

Το προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί τα ΑμεΑ, συχνά στη βιβλιογραφία συναντάται με τον
όρο “front‐line” προσωπικό, επειδή αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας με τους
αναγνώστες με αναπηρία. Ωστόσο, το προσωπικό αυτό συνήθως λειτουργεί σε part‐time
βάση και στόχος του είναι να καλλιεργήσει μια πολύ θετική εικόνα της βιβλιοθήκης, διότι η
πρώτη εντύπωση ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει το χρήστη να επισκεφτεί πάλι τη βιβλιοθήκη.
Σύμφωνα με ερωτηματολόγιο που εστάλη σε όλες τις βιβλιοθήκες‐μέλη του SCURL το 2003,
αποδείχτηκε πως το frontline προσωπικό είναι πρόθυμο να βοηθήσει αλλά η ύπαρξή του
ως υπηρεσία σπάνια καταγράφεται ή ακόμη πιο δύσκολα αποτελεί μέρος της επίσημης
πολιτικής της βιβλιοθήκης. Πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι ο χρήστης με την αναπηρία
να μην γνωρίζει ότι η βιβλιοθήκη διαθέτει τέτοιο προσωπικό μέχρις ότου ρωτήσει. Επίσης,
κάποιες φορές το προσωπικό αυτό είναι διαθέσιμο κυρίως τις ώρες αιχμής ή συγκεκριμένες
ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στην υποστήριξη των ΑμεΑ τις βραδινές ώρες και
τα Σαββατοκύριακα, απογοητεύοντας πολλούς χρήστες (Whyte, 2005).

Στάση των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στα ΑμεΑ
Αν ρωτήσει κανείς τους επαγγελματίες της πληροφόρησης πώς νομίζουν ότι θα μπορούσαν
να εξυπηρετήσουν τα ΑμεΑ, συνειδητοποιεί από τις απαντήσεις πόσο ελλιπώς
ενημερωμένοι είναι. Στην ερώτηση αυτή, οι περισσότεροι απαντούν πως θα τους παρείχαν
υλικό braille. Όντως με την ανακάλυψη του συστήματος braille τον 19ο αιώνα ο Frenchman
Louis Braille έδωσε τη δυνατότητα στα τυφλά άτομα να έχουν ίση πρόσβαση στην
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και γενικότερα στο έντυπο υλικό. Με το ιστορικό αυτό βήμα, οι
άνθρωποι είναι πλέον ικανοί να μοιράζονται όλες τις ιδέες που αναπτύσσονται μέσα στα
βιβλία και να δομούν τις δικές τους σκέψεις. Τότε η απάντηση αυτή των βιβλιοθηκονόμων
θα αρκούσε, σήμερα όμως που η κοινωνία έχει μετατραπεί σε μια κοινωνία
οπτικοακουστικών τεχνολογιών και τεχνολογιών της πληροφορίας και οι ανάγκες έχουν
αυξηθεί, το braille έπαψε να αποτελεί τη μοναδική λύση. Η πρώτη απάντηση των
βιβλιοθηκονόμων φαντάζει ελλιπής στη σημερινή εποχή.
Ως προς τις άλλες διατάξεις εναλλακτικής μορφής (πλην του braille) οι βιβλιοθηκονόμοι
θεωρούν τα ομιλούντα βιβλία λιγότερο χρηστικά, βαρύτερα και πιο εύθραυστα από τα
κανονικά βιβλία (π.χ. οι κασέτες και οι πλαστικές θήκες σπάνε). Επιπλέον, πρέπει να τα
εξετάζουν όταν επιστρέφονται (π.χ. να γυρίζουν την κασέτα στην αρχή) αλλά και πάλι είναι
δύσκολο να εντοπίσουν τις ζημιές σε αυτό το υλικό. Εκτός των άλλων όμως, τα ομιλούντα
βιβλία ενοχλούν κάποιους βιβλιοθηκονόμους επειδή πρέπει να μελετούν προσεκτικά την
αγορά ενός τίτλου ομιλούντος βιβλίου όταν γνωρίζουν ότι με τα ίδια χρήματα θα
μπορούσαν να αγοράσουν πέντε αντίστοιχα, κανονικά βιβλία (Balslev, 1997). Έχοντας αυτή
την αρνητική εικόνα για τα ομιλούντα βιβλία, δεν είναι πρόθυμοι να προτείνουν ή να
προβούν στην αγορά και παροχή τέτοιου υλικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.
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Ως προς τη συμπεριφορά, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βιβλιοθηκονόμων είναι ότι
είναι πολύ συχνά αντιδραστικοί (re‐active) παρά προνοητικοί (pre‐active) κατά το
σχεδιασμό υπηρεσιών για ΑμεΑ, ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό χώρο. Αναλυτικότερα, μόνο
όταν ένας χρήστης με αναπηρία ζητήσει κάτι, σκέφτονται την προετοιμασία και τους
πόρους που χρειάζονται για να φιλοξενήσουν το χρήστη. Μόνο όταν ο χρήστης απαιτήσει
κάτι, κινητοποιούνται για να προσπαθήσουν να μαζέψουν τις απαραίτητες πληροφορίες ή
για να βρουν κάποιον γνώστη της πολιτικής της βιβλιοθήκης και του εξοπλισμού της. Και
ακόμη και αν το προσωπικό ορισμένων βιβλιοθηκών έχει κινητοποιηθεί για να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις των ΑμεΑ μέσα από μια ποικιλία ΥΤ, αυτό συχνά το κάνει με
έναν επί τούτου, αυτοσχέδιο τρόπο για να καλύψει τη συγκεκριμένη μεμονωμένη ανάγκη
που αντιμετωπίζει εκείνη την ώρα, χωρίς να προνοεί για μελλοντικούς χρήστες.
Η αντιδραστική αυτή προσέγγιση έχει διπλή εξήγηση. Κατά πρώτον, ο ειδικός εξοπλισμός
που απαιτείται για τα ΑμεΑ είναι ιδιαίτερα δαπανηρός και οικονομικά μη ανεκτός, με
αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες να μην αγοράζουν ακριβές συσκευές, οι οποίες μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για μικρό χρονικό διάστημα από ένα ή δυο άτομα. Κατά δεύτερον, η
έλλειψη εμπειρίας ή εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων τους κάνει να μη θέλουν να
δουλέψουν με ΑμεΑ.
Kάποιες βιβλιοθήκες προκειμένου να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες ή εξοπλισμό (π.χ.
διερμηνέα, real‐time captioning, κ.ά.), ζητάνε να τις ενημερώσει ο χρήστης 5 τουλάχιστον
εργασιακές μέρες πριν αλλιώς δεν μπορούν να τις παρέχουν. Κάποιες άλλες ορίζουν 2
μέρες, άλλες κάποιες ώρες πριν, κ.ο.κ. Άλλες πάλι φροντίζουν να εξυπηρετούν το χρήστη τη
στιγμή που προκύπτει η ανάγκη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις. Συνήθως την 2η προσέγγιση υιοθετούν οι βιβλιοθήκες εκείνες οι οποίες
αποφεύγουν να προβλέψουν ή να μεριμνήσουν για τις ανάγκες των ΑμεΑ, προτού αυτοί
εμφανιστούν στη βιβλιοθήκη τους.
Οι βιβλιοθηκονόμοι συνήθως υιοθετούν μια από τις τρεις παρακάτω προσεγγίσεις όσον
αφορά τον ρόλο της βιβλιοθήκης και τον δικό τους (Hernon & Calvert, 2006):





Συνεργάζονται με το γραφείο υπηρεσιών για ΑμεΑ και προνοούν από κοινού
για την εξυπηρέτηση των ΦμεΑ
Αφήνουν το γραφείο υπηρεσιών για ΑμεΑ να αναλάβει τις κύριες αρμοδιότητες
και ευθύνες. Παραδείγματος χάρη, ένα μέλος του προσωπικού της βιβλιοθήκης
συνεργάζεται με αυτό το γραφείο χωρίς να είναι ενεργά εμπλεκόμενο ή
δεσμευμένο.
Το προσωπικό δεν αναλαμβάνει κανένα ρόλο ή ευθύνη πέρα από αυτές που
επιβάλλει ο νόμος. Κάποιες μάλιστα βιβλιοθήκες δεν συμμορφώνονται ούτε με
αυτές τις επιταγές του νόμου. Σε κάποιες βιβλιοθήκες, το προσωπικό τείνει να
αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι είναι κάτι πέρα από το πεδίο ελέγχου τους. Συχνά μάλιστα για
να απαλλαχτούν από οποιαδήποτε ευθύνη, χρησιμοποιούν ως άλλοθι ότι το
κτίριο τους είναι παλαιό και συνεπώς μη προσβάσιμο.

Επειδή όμως αυτή η αντίδραση δεν ωφελεί κανέναν, πρέπει να μάθουν να δρουν και να
αναπτύξουν μια κουλτούρα συνειδητοποίησης της αναπηρίας. Πρέπει να πάψουν να
αντιδρούν λέγοντας “Ω, αν ξέραμε πως θα ερχόσασταν, θα είχαμε κάνει κάτι για εσάς”.
Δυστυχώς πολλές βιβλιοθήκες δεν ανησυχούν να εξυπηρετήσουν ένα ΑμεΑ μέχρι να
προκύψει η ανάγκη. Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί το Κέντρο Μάθησης της
Βιβλιοθήκης του UW‐Stout, όπου το προσωπικό έχει εγκαταστήσει υποστηρικτικό σταθμό
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που ικανοποιεί τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία όρασης και ακοής σχεδόν στο 80%‐
90% των περιπτώσεων προνοώντας για όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες (Lugo,
2000).
Βέβαια δεν είναι πάντα ο κανόνας έτσι. Συνήθως οι υπηρεσίες π.χ. για Κωφά άτομα,
αποτελούν πρωτοβουλία ενός καταρτισμένου και ενθουσιώδη βιβλιοθηκονόμου ή κάποιου
άλλου άτομου μέσα στη βιβλιοθήκη. Πολλοί δε βιβλιοθηκονόμοι είναι ευαισθητοποιημένοι
σε αυτά τα θέματα λόγω μιας προσωπικής εμπειρίας που είχαν με ΑμεΑ.
Επίσης, οι Clare Harris και Charles Oppenheim κατέγραψαν την ενημέρωση και
συμμόρφωση 230 βιβλιοθηκονόμων που εργάζονταν σε εκπαιδευτικά κολέγια της Αγγλίας,
της Σκωτίας και της Ουαλίας ως προς το νομοθέτημα SENDA του 2001 (Harris & Oppenheim,
2003). Παρόλο που το προσωπικό προσπαθούσε να βρει μεθόδους καλύτερης πρακτικής
και προσβασιμότητας των υπηρεσιών τους, διαπιστώθηκε μεγάλη ποικιλία στο επίπεδο
συμμόρφωσής του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με άλλη έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ, μόνο
το 50% των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκονόμων είναι θετικά προδιατεθειμένο προς τα ΑμεΑ.
Μάλιστα από το ποσοστό αυτό οι γυναίκες και οι βιβλιοθηκονόμοι νεότερης ηλικίας (κάτω
των 30) είναι εκείνοι που έχουν την καλύτερη στάση και νοοτροπία. Τις διαφορές στη
νοοτροπία και τη συμπεριφορά των βιβλιοθηκονόμων επιβεβαιώνεται και από έρευνα
μελέτησε τη στάση των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στους χρήστες με αναπηρία (Wilhelmus,
1996).
Ενώ οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν παρουσιάσει κάποια βελτίωση της συμπεριφοράς τους,
παρόλα αυτά τα προβλήματα αντίληψης των πραγματικών δυνατοτήτων των ΑμεΑ και της
αξίας του ορθού σχεδιασμού υπηρεσιών και του περιβάλλοντος χώρου παραμένουν. Είναι
φυσικό οι αντιλήψεις των βιβλιοθηκονόμων να διαφέρουν από αυτές των ΑμεΑ μιας και οι
δυο αυτές πλευρές δεν προσλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τον περιβάλλοντα χώρο. Ωστόσο,
το προσωπικό και η διοίκηση της βιβλιοθήκης πρέπει να μάθει να συμπεριλαμβάνει σε όλα
τα στάδια τις ανάγκες των ΑμεΑ, καθώς επίσης να χειρίζονται τις ΥΤ ώστε να τις αποδίδουν
με σαφήνεια και ευνόητο τρόπο σε άτομα που πιθανόν δεν έχουν τις ίδιες αντιληπτικές
ικανότητες με τους άλλους χρήστες.

Σχέση των βιβλιοθηκονόμων με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες
Η πλειονότητα των βιβλιοθηκονόμων δεν έχει επαρκή εμπειρία ή ενημέρωση για τις ΥΤ
αλλά ούτε χρόνο να την αποκτήσουν. Σε πολλούς μάλιστα η προσπάθεια να παραμένουν
ενημερωμένοι για τις ραγδαία εναλλασσόμενες τεχνολογίες, τους προκαλεί φόβο και
κούραση. Η σκέψη ότι πρέπει να εξοικειωθούν με το εξειδικευμένο υλικό και λογισμικό που
χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ, τους φαίνεται ιδιαίτερα απαιτητική. Πέρα από την “πληροφοριακή
υπερφόρτωση” (information overload), τους τρομάζει επίσης το γεγονός ότι πρέπει
συνέχεια να παραμένουν ενημερωμένοι για κάθε νέα έκδοση πακέτων λογισμικού (upgrade
fatigue syndrome). Ως αποτέλεσμα αντιμετωπίζουν τις ΥΤ ως ένα επιπλέον βάρος και
δαπάνη, γι’ αυτό οι βιβλιοθήκες σπάνια ξοδεύουν για αυτές χρήματα από το γενικό
προϋπολογισμό τους. Συνήθως η αγορά τους βασίζεται σε χορηγίες και δωρεές διότι
θεωρούν τον υποστηρικτικό εξοπλισμό ως μια προστιθέμενη, συμπληρωματική και όχι
βασική υπηρεσία. Η πλειονότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη δαπάνη τεράστιων ποσών
απλά για την εξυπηρέτηση μιας τόσο μικρής ομάδας χρηστών. Πόσο μάλλον σε κοινωνίες
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όπου τα επίπεδα αλφαβητισμού των ΑμεΑ είναι πολύ χαμηλά, υπάρχει ο φόβος ότι τέτοιες
υπηρεσίες βιβλιοθηκών (π.χ. σταθμοί εργασίας εξοπλισμένοι με συνθέτη φωνής) δεν θα τις
εκτιμήσουν ή δεν θα τις αντιληφθούν στο βαθμό που πρέπει τα ΑμεΑ.
Επειδή οι επιλογές είναι πάρα πολλές και οι βιβλιοθηκονόμοι δεν έχουν την τεχνική γνώση
να επιλέξουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, συχνά κολλάνε στην “τεχνολογική λάσπη” και
παθαίνουν σύγχυση (technological paralysis). Δυσκολεύονται να λάβουν αποφάσεις για:



Την αγορά μονόχρωμου ή έγχρωμου CCTV
Τη χωρητικότητα της μνήμης και του σκληρού δίσκου για να τρέξουν οι ΥΤ,
κ.ο.κ.

Το αποτέλεσμα είναι να τους διακατέχει τεχνοφοβία και φόβος για το άγνωστο, γι’ αυτό
χρειάζεται εξοικείωση και εκπαίδευση τους όσον αφορά στις ΥΤ. Οι ΥΤ είναι ένα αχανές,
συνεχώς εναλλασσόμενο πεδίο, όπου το να παραμένει ενημερωμένος ο βιβλιοθηκονόμος
είναι μια διαδικασία που απαιτεί πλήρη απασχόληση, χρόνο αλλά και διάθεση. Γι’ αυτό, οι
βιβλιοθηκονόμοι δεν πρέπει να δελεάζονται από τις αμέτρητες συσκευές που κατακλύζουν
την αγορά, αλλά να φροντίζουν να ενσωματώνουν και να συνδυάζουν παράλληλα λύσεις
υψηλής και χαμηλής τεχνολογικής στάθμης.
Σίγουρα για τον βιβλιοθηκονόμο είναι δύσκολο να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποια ΥΤ είναι
η καταλληλότερη για το χώρο του και τις ανάγκες των χρηστών του. Παρόλο που υπάρχουν
πολλές τεχνολογικές λύσεις διαθέσιμες, δεν είναι ευρέως γνωστές στους κύκλους των
βιβλιοθηκών, διότι οι προμηθευτές‐εταιρείες δεν έχουν τα χρήματα να προωθούν τα
προϊόντα τους σε ένα τόσο εξειδικευμένο κοινό, όπως οι βιβλιοθηκονόμοι. Αποτέλεσμα
αυτής της δυσάρεστης κατάστασης είναι πολλοί βιβλιοθηκονόμοι να μην γνωρίζουν τον
υποστηρικτικό εξοπλισμό που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ΑμεΑ.
Επιπλέον, οι βιβλιοθηκονόμοι συνήθως έχουν τρεις λανθασμένες εντυπώσεις για τις ΥΤ:


Θεωρούν πως η τεχνολογία αυτή απευθύνεται μόνο σε μικρές ομάδες
ανθρώπων και ότι είναι πολύ ακριβή



Πιστεύουν πως η ενασχόληση με τις ΥΤ “ δεν είναι δική τους ευθύνη” ή ότι
κάποιος άλλος είναι πιο καλά εκπαιδευμένος για να αναλάβει αυτή τη δουλειά



Τέλος, θεωρούν πως η αγορά παλαιών και δυσκίνητων τεχνολογιών οδηγεί σε
άχρηστο εξοπλισμό που μαζεύει μόνο σκόνη

Το 1999 οι David Johnson και Courtney Deines‐Jones ρώτησαν αρκετούς συναδέλφους που
εργάζονταν σε ειδικές βιβλιοθήκες (μέλη του Special Library Association) για ποιο λόγο οι ΥΤ
δεν αποτελούν υψηλή προτεραιότητα στη βιβλιοθήκη τους. Οι απαντήσεις που προέκυψαν
έχουν ως εξής (Johnson & Deines‐Jones, 1999):



Δεν χρειάζονται ΥΤ επειδή δεν εξυπηρετούν το γενικό κοινό
Οι ΥΤ θα αποτελούν πολύ ακριβή πρόταση για τις ειδικές βιβλιοθήκες

Άλλες αντιδράσεις βιβλιοθηκονόμων σε ό,τι έχει να κάνει με τροποποιήσεις των
βιβλιοθηκών τους προκειμένου να είναι προσβάσιμες, αναφέρουν πως (Wright & Davie,
1991):
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“Αυτό σημαίνει πως πρέπει να τροποποιήσουμε κάθε δωμάτιο και κάθε είσοδο
της βιβλιοθήκης”
“Πιθανότατα δεν μπορούμε να λάβουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση για
αυτές τις τροποποιήσεις”
“Δεν ξέρουμε από πού να λάβουμε βοήθεια για να ενημερωθούμε για την
καθολική σχεδίαση”
“Οι προσαρμογές για προσβασιμότητα θα καταστρέψουν την αισθητική της
βιβλιοθήκης μας”
Επειδή κάποιες ΥΤ είναι ακριβές, κάποιοι βιβλιοθηκονόμοι ανησυχούν ότι η
παροχή προσβασιμότητας θα προκαλέσει περικοπή ή μείωση των άλλων
υπηρεσιών τους.

Αν όμως οι βιβλιοθηκονόμοι ήταν περισσότερο ενημερωμένοι, θα γνώριζαν πως σε καμία
περίπτωση δεν χρειάζεται όλες οι προσαρμογές να γίνουν μονομιάς. Άλλωστε καμία
βιβλιοθήκη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά και να επιτύχει ολική προσβασιμότητα. Γι’
αυτό καλό είναι το προσωπικό να ρωτάει τα ΑμεΑ ποιες τροποποιήσεις έχουν
προτεραιότητα για αυτούς και να τις υλοποιεί σταδιακά.
Άλλη μια παγίδα στην οποία μπορεί να πέσουν οι βιβλιοθηκονόμοι είναι να υπερ‐
αγοράσουν ή να υπο‐αγοράσουν ΥΤ. Γι’ αυτό πριν από κάθε αγορά, πρέπει να μελετήσουν
τη βιβλιογραφία, περιοδικά (π.χ. MacWorld, PC Magazine) και ειδικούς στο χώρο των ΥΤ.
Επίσης, μπορούν να επισκεφτούν τοπικoύς προμηθευτές υπολογιστών, λαμβάνοντας
βέβαια υπόψη ότι οι προμηθευτές αυτοί δεν διαθέτουν όλες τις τελευταίες ΥΤ. Άλλη λύση
είναι να επικοινωνήσουν με ομάδες γονέων ή καταναλωτών, με κέντρα ανεξάρτητης
διαβίωσης, με υπηρεσίες και οργανισμούς αναπηρίας, με δημόσια σχολεία,
πανεπιστημιακές υπηρεσίες που απευθύνονται σε ΑμεΑ, καθηγητές‐γνώστες των ΥΤ,
ομάδες χρηστών, φίλους και γείτονες, εφημερίδες (που έχουν συχνά άρθρα για ΥΤ και
διαφημίσεις προϊόντων) και newsletters για αναπηρίες. Βέβαια με όλη αυτή την εισροή
πληροφοριών, είναι πολύ πιθανό ο βιβλιοθηκονόμος να μπερδευτεί. Για να μη συμβεί κάτι
τέτοιο, πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι τεχνολογικές αποφάσεις είναι προσωπικές. Δεν
υπάρχει ο “καλύτερος υπολογιστής” ή το “καλύτερο λογισμικό”, υπάρχουν μόνο εργαλεία
τα οποία δουλεύουν καλά ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Γι’ αυτό ο
βιβλιοθηκονόμος πρέπει να έχει χρόνο να μελετήσει όσα βρήκε, διάβασε, άκουσε και να
αναζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από τις παραπάνω χρήσιμες πηγές.
Επίσης, το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάται, είναι ότι ακόμη και η ακριβότερη
τεχνολογία είναι άχρηστη αν ο ίδιος ο βιβλιοθηκονόμος δεν είναι πρόθυμος να βοηθήσει το
χρήστη να μάθει να τη χρησιμοποιεί. Όσο συγκλονιστική και αν είναι η τεχνολογία, τίποτα
δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα φιλικό και επιδέξιο βιβλιοθηκονόμο. Το να εστιάσει μια
βιβλιοθήκη μόνο στην τεχνολογία και να αγνοήσει τον ανθρώπινο παράγοντα εγγυάται
σχεδόν την αποτυχία. Η τεχνολογία συνεχίζει να διακηρύσσεται ως ο μεγάλος σωτήρας των
βιβλιοθηκών στο μέλλον αλλά δεν εκπλήσσει κανέναν, ιδιαίτερα τους βιβλιοθηκονόμους,
ότι η τεχνολογία δεν λύνει πάντοτε τα προβλήματα προσβασιμότητας. Γι’ αυτό το
προσωπικό χρειάζεται όχι μόνο εκπαίδευση πάνω στον υποστηρικτικό εξοπλισμό, αλλά και
να μάθει να συναναστρέφεται και να επικοινωνεί με ευαισθησία με τους χρήστες με
αναπηρία. Αυτό που χρειάζεται το άτομο με την αναπηρία από τη βιβλιοθήκη δεν είναι
πρωταρχικά μια λύση υψηλής τεχνολογικής στάθμης αλλά μια αξιοπρεπή συμπεριφορά.
Είναι πολύ πιθανό μια βιβλιοθήκη να κτίσει το πιο τέλειο σύστημα ΥΤ αλλά να μην την
επισκέπτεται κανένας χρήστης και όλος αυτός ο εξοπλισμός να καταλήγει άχρηστος.
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Οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να θεωρήσουν τις ΥΤ και γενικότερα την προσβασιμότητα για τα
ΑμεΑ “μια εξαιρετική πρόκληση” παρά ως μια αναγκαστική και πολύπλοκη ή δαπανηρή
υπόθεση.

Εκπαίδευση χρηστών με αναπηρία από τους βιβλιοθηκονόμους
Μια βιβλιοθήκη μπορεί να παρέχει στους χρήστες της με αναπηρία εξατομικευμένη
(individualized training) ή ομαδική εκπαίδευση (group training). Η εξατομικευμένη
επιτρέπει στο χρήστη να προοδεύει με το δικό του ρυθμό, έχοντας όσο χρόνο θέλει για να
νιώσει άνετα με τον εξοπλισμό και ορίζοντας τις ώρες εκπαίδευσης που τον βολεύουν. Από
την άλλη, η ομαδική εκπαίδευση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική όταν έχει να κάνει με
τηλεπικοινωνίες, τον Παγκόσμιο Ιστό, το e‐mail, κτλ. Αν και μετά από μια ομαδική
εκπαίδευση, οι χρήστες χρειάζονται εκπαίδευση σε μεγαλύτερο βάθος, τότε μπορούν να
κλείσουν συνάντηση για μια εξατομικευμένη. Και στις δυο περιπτώσεις πάντως είναι
σημαντικό να ξέρει το προσωπικό τι περιμένει ο χρήστης από την εκπαίδευση και την
τεχνολογία. Κάποιοι χρήστες δεν έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορεί να κάνει η
εκπαίδευση και η τεχνολογία, γι’ αυτό ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να είναι ρεαλιστικός και
να βγάζει τον χρήστη από πιθανή παραπληροφόρηση. Τέλος, κατά τη μάθηση χρήσης νέων
τεχνολογιών, ο χρήστης πρέπει να περιμένει πάντα το απροσδόκητο γι’ αυτό πάντα η
αίσθηση του χιούμορ βοηθά όταν προκύπτουν αναπάντεχα π.χ. τεχνικά προβλήματα.
Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης επί των ΥΤ όλα
κυλάνε ομαλά καθώς πάντα προκύπτει μια τεχνολογική αποτυχία (technology failure).
Ωστόσο αυτή η αποτυχία μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής
διαδικασίας διότι με αυτό τον τρόπο οι χρήστες αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως οι ΥΤ δεν
έχουν ακόμη προσεγγίσει την τελειότητα και πως χρειάζεται πάντα υπομονή κατά τη χρήση
τους. Την αγωνία αυτή των χρηστών σχετικά με τους υπολογιστές και την τεχνοφοβία που
μπορεί να τους προκαλούν οι ΥΤ, ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να την κατανοεί και να την
απαλύνει.
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να ποικίλλει κατά πολύ ανά περίπτωση και
ανάλογα με τις μεταβλητές που υπάρχουν, π.χ. οι άνθρωποι και οι αναπηρίες τους, η
ποικιλία υποστηρικτικού εξοπλισμού και λογισμικού, οι συχνές αλλαγές και αναβαθμίσεις
των φυλλομετρητών, κ.ο.κ. Μια άλλη μεταβλητή σίγουρα είναι το είδος της εκπαίδευσης
που προτιμούν τα ίδια τα ΑμεΑ. Παραδείγματος χάρη στο πλαίσιο μιας έρευνας πολλοί
συμμετέχοντες με αναπηρία δήλωσαν ότι προτιμούν την one‐on‐one εκπαίδευση.
Καλό είναι ο βιβλιοθηκονόμος, προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες να βρουν τις
πληροφορίες που χρειάζονται, να διεξάγει μια συνέντευξη με το χρήστη, που θα τον βοηθά
να καταλάβει τους στόχους και τις επιδιώξεις του π.χ. ποια είναι η αναπηρία του, ποια ΥΤ
είναι η καταλληλότερη για αυτόν, τι πρέπει να μάθει ο χρήστης για αυτή την τεχνολογία
μιας και πολλοί χρήστες γνωρίζουν πολλά για υπολογιστές αλλά δεν είναι εξοικειωμένοι με
τις ΥΤ.
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9. Βιβλιοθήκες & η Σχέση
τους με τα ΑμεΑ & τις ΥΤ

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η οπτική των
βιβλιοθηκών
(ακαδημαϊκών,
δημοσίων,
σχολικών, ειδικών, εθνικών, κ.ά.) και ο τρόπος
με τον οποίο έχουν κινηθεί και δράσει αυτές
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους χρήστες
με
αναπηρία
μέσα
από
εμπειρίες,
περιπτωσιολογικές μελέτες και έρευνες,
υπαρκτές διεθνείς πρακτικές και πιλοτικές
εφαρμογές. Επίσης, μελετάται κατά πόσο έχει
αλλάξει το τοπίο και ο χώρος πληροφόρησης
όσον αφορά τα ΑμεΑ από τη δεκαετία του ’80
μέχρι σήμερα και ερμηνεύονται οι λόγοι για
τους οποίους τα ΑμεΑ αποτελούν μειονότητα
στο χώρο των βιβλιοθηκών και οι ΥΤ
υιοθετούνται από αυτές σε τόσο περιορισμένο
βαθμό.



Η παρουσία των βιβλιοθηκονομικών
ενώσεων και επαγγελματικών
οργανισμών στο χώρο των υπηρεσιών
πληροφόρησης για ΑμεΑ



Ο χώρος πληροφόρησης σχετικά με τα
ΑμεΑ από τη δεκαετία του 80 μέχρι
σήμερα



Βιβλιοθήκες & η ανταπόκρισή τους στις
ανάγκες των ΑμεΑ



Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ



Δημόσιες βιβλιοθήκες & ΑμεΑ



Ειδικές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ



Σχολικές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ



Εθνικές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ



Υιοθέτηση & χρήση των ΥΤ από τις
βιβλιοθήκες



Κατάλογοι & συλλογές των
βιβλιοθηκών για ΑμεΑ
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Ο

ι βιβλιοθήκες μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των ΑμεΑ και
να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στην όσο το δυνατόν ομαλότερη
κοινωνικοποίησή τους και στην ελαχιστοποίηση των εμποδίων για ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Γι’ αυτό οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι “ανοιχτές” και
προσβάσιμες σε όλους και να μην περιορίζονται από διατάξεις υλικού, ηλικία, επάγγελμα ή
αναπηρία. Εν μέρει φέρουν ευθύνη προκειμένου τα ΑμεΑ να λάβουν πλήρη θέση στην
κοινοτική ζωή, διευκολύνοντας την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία219.
Το επάγγελμα της βιβλιοθηκονομίας φέρει μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση όσον αφορά την
εξυπηρέτηση αυτής της ομάδας χρηστών, που εκτιμάται να ανέρχεται στο 10% του
συνολικού πληθυσμού. Έρευνες παρουσιάζουν τις βιβλιοθήκες να έχουν ένα καλό
παρελθόν ως προς την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ220 και τους βιβλιοθηκονόμους να έχουν
βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή οποιασδήποτε προσπάθειας φιλοξενίας των ΑμεΑ στο χώρο
τους και να έχουν υπάρξει πρωτοποριακοί υπερμάχοι και χρήστες των ΥΤ. Κάποιες άλλες
μελέτες όμως αμφισβητούν ολοκληρωτικά την εικόνα αυτή.
Το 1991 ο Gunde εμφανίζεται πιο απαισιόδοξος λέγοντας πως δυστυχώς η βιβλιοθηκονομία
μέχρι σήμερα έχει ήδη γράψει το κεφάλαιό της όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και
αυτό είναι μελανό. Μπορεί ναι μεν άμεσα να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και να
θέσει νέες βάσεις για το μέλλον αλλά αν αποτύχει και αυτή η προσπάθειά της, δεν θα έχει
μόνο καταστρέψει την ήδη διαλυμένη δημόσια εικόνα της, αλλά θα έχει υποβαθμίσει το
περιεχόμενο του επαγγελματικού της χαρακτήρα και θα έχει αποσυνδέσει τις βιβλιοθήκες
από τον καθεαυτό λόγο ύπαρξής τους, τους ανθρώπους (Gunde, 1991).
Έρευνα της βιβλιογραφίας δείχνει ότι σήμερα πολλές βιβλιοθήκες αναπτύσσουν και
διατυπώνουν δηλώσεις και υποσχέσεις για “ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία μέσω της
τεχνολογίας”. Βέβαια οι φράσεις αυτές μένουν συχνά ξεχασμένες στα σχέδια και η θεωρία
απέχει πόρρω από την πράξη. Γι’ αυτό πολλοί πολίτες με αναπηρία αναρωτιούνται για την
ειλικρίνεια της δέσμευσης των βιβλιοθηκονόμων στις επαγγελματικές αρχές τους, που με
τόσο εύγλωττο τρόπο διακηρύττουν σε συνέδρια ή σε αποφάσεις των επαγγελματικών
ενώσεών τους. Κανονικά, οι βιβλιοθήκες πρέπει πάντοτε να παρέχουν ισότιμες υπηρεσίες
στα ΑμεΑ επειδή το απαιτεί η επαγγελματική τους ηθική και επειδή ο ίδιος σκοπός της
βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση όλων άνευ διακρίσεων.
Οι λόγοι για τους οποίους μια βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει ισότιμες και προσβάσιμες σε
όλους υπηρεσίες είναι:




Ηθικοί‐δεοντολογικοί
Οικονομικοί
Νομικοί [Για παράδειγμα, οι δικαστικές υποθέσεις και τα παράπονα που
υποβάλλονται στα αρμόδια τμήματα των ΗΠΑ για την προσβασιμότητα των
μαθημάτων, πόρων, ιστοσελίδων, κ.ά., παρουσιάζουν αυξανόμενο ρυθμό και

219

ALA, Library services for people with disabilities policy passes [Διαθέσιμο στο http://www.ala.org/ala/ascla/
ascaissues/libraryservices.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/03/06)]
220
House of Commons Select Committee on Culture, M. a. S., 2000. [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.publications.parliament.uk/po/cm199900/cmselect/cmcumeds/241/24102.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 04/03/06)]
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συνήθως όταν προκύπτουν τέτοιες αντιδικίες, τα ινστιτούτα αναγκάζονται να
πληρώνουν υπέρογκα ποσά. Μάλιστα στις ΗΠΑ αρκετοί τυφλοί φοιτητές
ενάγουν Πανεπιστήμια διότι η βιβλιοθήκη τους δεν είναι προσβάσιμη (Dona &
Edmister, 2001)].
Λόγοι προσωπικού συμφέροντος αφού ο καθένας μπορεί να χρειαστεί και να
ωφεληθεί από αυτές τις διευκολύνσεις

Βέβαια δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι περισσότερες βιβλιοθήκες συμμορφώνονται
μόνο και μόνο από φόβο για τις νομικές κυρώσεις. Δεν θα ήταν δίκαιο να παραλειφθεί το
γεγονός ότι πολλές βιβλιοθήκες έχουν αντιδράσει στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας και
έχουν αλλάξει στάση λόγω του ήθους και της δεοντολογίας της βιβλιοθηκονομίας και όχι
λόγω αμυντικού ελιγμού από φόβο για αντιδικίες ή κυρώσεις. Ένας νόμος δεν μπορεί να
κάνει αυτόματα τους ανθρώπους να σέβονται ο ένας τον άλλο, διότι ναι μεν η απειλή της
ισχύος ή της τιμωρίας μπορεί να κρατήσει μακριά τους ανθρώπους από τη διάπραξη
σφαλμάτων αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα πράξουν το σωστό για το σωστό
λόγο. Σίγουρα η θέσπιση μιας νομικής βάσης, μιας αγωγής ή μιας αποζημίωσης λειτουργεί
θετικά, διότι καθένας συμμορφώνεται και σέβεται την εκάστοτε νομοθεσία. Οι
βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να κάνουν το σωστό και να εξυπηρετούν τα ΑμεΑ με υπεύθυνο,
νόμιμο και αξιοπρεπή τρόπο.
Πλην της νομοθεσίας, το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να
εντοπίσει κανείς πού απαιτείται η αλλαγή για ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον διότι η
αναπηρία αποτελεί περισσότερο κοινωνικό ζήτημα εφόσον τα εμπόδια προέρχονται από
την ίδια την κοινωνική οργάνωση παρά ατομικό. Γι’ αυτό η βιβλιοθήκη πρέπει να υιοθετεί
το μοντέλο αυτό, που επιτρέπει την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ΑμεΑ, μέσω κάποιων
εύλογων προσαρμογών.
Στο σημείο αυτό βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι και πριν από τη θέσπιση σημαντικών
νομοθετημάτων (π.χ. DDA, SENDA) ομάδες επαγγελματιών της πληροφόρησης είχαν
συνεργαστεί και αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η διευκόλυνση της πρόσβασης σε
βιβλιοθήκες, σε πόρους, κτλ. Το 1981, η ALSC (Association for Library Service to Children)
αναγνώρισε την ηθική και νομική ευθύνη των βιβλιοθηκονόμων να εξυπηρετούν παιδιά με
αναπηρία, η οποία με τη θέσπιση του ADA το 1990 ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Για
αυτό το λόγο, πέρα από το να εξετάσουμε τη βελτίωση των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για
ΑμεΑ τα τελευταία 10‐15 χρόνια καθαρά ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών και νομοθετικών
τάσεων, θα ήταν επίσης σωστό να εκλάβουμε αυτή τη βελτίωση ως μέρος της συνεχούς
επαγγελματικής αφοσίωσης των βιβλιοθηκονόμων για καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Η ιδέα
του “να βάζουμε τους ανθρώπους μπροστά” είναι πρωταρχική όσον αφορά τον
προσανατολισμό εξυπηρέτησης στο βιβλιοθηκονομικό επάγγελμα. Ωστόσο η αναπόφευκτη
ερώτηση ήταν και είναι “ποιους ανθρώπους;”.
Παρόλες τις παραπάνω δηλώσεις των βιβλιοθηκών και τις νομικές κυρώσεις, οι διακρίσεις
στο περιβάλλον μιας βιβλιοθήκης συνεχίζουν να υπάρχουν και εμπίπτουν στις τρεις
παρακάτω κατηγορίες:




Συμπεριφορά
Περιβάλλον
Οργάνωση

Η διάκριση συμπεριφοράς (attitude discrimination) αναφέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης
των ΑμεΑ από τους συνανθρώπους τους. Παραδείγματος χάρη, στις δημόσιες βιβλιοθήκες
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υπάρχει η τάση για τέτοιου είδους διακρίσεις, εικασίες για τις πληροφοριακές ανάγκες των
ΑμεΑ, για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να επιτύχουν μέσα στη βιβλιοθήκη, κ.ά., που
απορρέουν από την έλλειψη γενικής ενημέρωσης για τις αναπηρίες. Η διάκριση
συμπεριφοράς μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και την υπερβολική προστασία
(πατρονάρισμα) των χρηστών από το προσωπικό ή το αντίθετο, να είναι δηλαδή οι
βιβλιοθηκονόμοι ανυπόμονοι και αγενείς μαζί τους.
Η συμπεριφορά των τρίτων είναι μακράν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πλήρη συμμετοχή
των ΑμεΑ στην κοινοτική ζωή. Τα εμπόδια στάσης, και όχι τα φυσικά, είναι αυτά που
προκαλούν το πραγματικό πρόβλημα. Οκτώ στα δέκα δημοσιεύματα της
βιβλιοθηκονομικής βιβλιογραφίας (π.χ. Kolflat & Klug, Pierce, κ.ά.) τονίζουν τη σημασία της
συμπεριφοράς του προσωπικού, που αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση δημιουργίας
ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος (Wade, 2003). Χαρακτηριστικά οι Wright και Davie το
1991 στο βιβλίο τους Serving the Disabled: a how‐to‐do‐it manual for Librarians αναφέρουν
πως “η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε
χρηματοδότηση ή τεχνολογία” και πως οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να προσπεραστεί αν
οι βιβλιοθηκονόμοι σχεδιάζουν και δουλεύουν με τα ΑμεΑ και όχι για τα ΑμεΑ. Βέβαια η
αλλαγή στάσης και νοοτροπίας του βιβλιοθηκονόμου δεν μπορεί ποτέ να είναι μια εξ
ολοκλήρου άνετη διαδικασία ούτε μπορεί να γίνει βιαστικά. Οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζεται
να αλλάξουν εκ των έσω, να αποκτήσουν γνώση επί των αναπηριών και βάσει αυτής να
εξυπηρετήσουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
Σε μια μελέτη για τη στάση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκονόμων, διαπιστώθηκε ότι περίπου
το 50% αυτών διατηρεί θετική στάση απέναντι στα ΑμεΑ (Dequin, 1988). Αυτό σημαίνει ότι
οι υπόλοιποι μισοί χρήζουν εκπαίδευσης για να γίνουν πιο ανοιχτόμυαλοι, λιγότερο
φοβισμένοι και πιο ευαίσθητοι απέναντι στις ανάγκες των ΑμεΑ.
Η έλλειψη εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων και οι κοινωνικές προκαταλήψεις τους
κάνουν να μπαίνουν σε λανθασμένα καλούπια, τρόπους σκέψης και ρόλους, που
αποτελούν μορφές διάκρισης συμπεριφοράς. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:









Όταν ο βιβλιοθηκονόμος αντιμετωπίζει το άτομο με την αναπηρία ως κατώτερο,
μπαίνει υποσυνείδητα στο ρόλο του ανώτερου, που πρέπει να φροντίσει το χρήστη
σαν να είναι ο προστάτης του.
Αν αντιμετωπίζει τα ΑμεΑ ως απειλή ή επικίνδυνα για τους γύρω, τότε μπαίνει στο
ρόλο του φύλακα που ανησυχεί αν ο χρήστης με τη ψυχική διαταραχή θα βλάψει το
αθώο παιδάκι που βρίσκεται κοντά του.
Αν βλέπει τα ΑμεΑ ως κάτι αστείο ή γελοίο, τότε τους εμπαίζει και διασκεδάζει μαζί
τους.
Αν αντιμετωπίζει το χρήστη με την αναπηρία σαν ένα μικρό παιδί, τότε μπαίνει στο
ρόλο του γονιού ή του κηδεμόνα που περιπλανιέται συνεχώς πάνω από το άτομο
στο αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και αν εκείνο του λέει πως είναι εντάξει.
Αν θεωρεί τα ΑμεΑ άρρωστα, τότε μπαίνει στο ρόλο του θεράποντα, του
συμβούλου, του ειδικού που πιστεύει πως πραγματικά μπορεί να φροντίσει για
αυτά τα άτομα.

Σίγουρα όλοι κάνουν κάποια στιγμή κάποιο από αυτά τα λάθη και ασυνείδητα μπαίνουν
στους παραπάνω ρόλους ή αποκτούν τις παραπάνω ιδιότητες. Ίσως γιατί είναι στη φύση
των περισσοτέρων ανθρώπων στο πλαίσιο της εργασίας τους να είναι υπερ‐εξυπηρετικοί
και γι’αυτό καθένας από εμάς μπορεί να το παρακάνει.
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Η περιβαλλοντική διάκριση αναφέρεται στα φυσικά εμπόδια που αποτρέπουν τον χρήστη
από την πλήρη χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης. Υπάρχουν πάρα
πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι βιβλιοθηκονόμοι για να βοηθήσουν τα ΑμεΑ,
ακόμη και αν η βιβλιοθήκη τους όταν σχεδιάστηκε, δεν είχε λάβει υπόψη τις ανάγκες
αυτών των χρηστών. Το σίγουρο σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι πως το κόστος
ανέγερσης νέων προσβάσιμων κτιρίων είναι αμελητέο ενώ η μετασκευή ήδη υπαρχόντων
κτιρίων μπορεί να αποβεί πολύ πιο δαπανηρή. Συγκεκριμένα το κόστος για επίτευξη
προσβασιμότητας σε νέες κατασκευές συνιστά μόνο το 1% του συνολικού ενώ το να
καταστήσει κανείς παλαιότερα κτίρια προσβάσιμα είναι πολύ πιο ακριβή διαδικασία
(Wright & Davie, 1991). Γενικότερα, η αναδρομική δουλειά για την προσβασιμότητα των
ΑμεΑ είναι πολύ πιο ακριβή και λιγότερο αποτελεσματική. Βέβαια σε καμία περίπτωση η
εξάλειψη των φυσικών εμποδίων δεν σημαίνει και πλήρη προσβασιμότητα. Η φυσική
προσβασιμότητα αποτελεί μόνο ένα μέρος της ολικής προσβασιμότητας.
Η οργανωτική διάκριση παρατηρείται όταν λαμβάνονται αποφάσεις ή διαμορφώνονται
στρατηγικές χωρίς τη συμπερίληψη των αναγκών των ΑμεΑ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο
αποκλεισμός των δυσλεξικών ατόμων από εξαιρέσεις προστίμων που ισχύουν π.χ. για τους
τυφλούς. Άλλο παράδειγμα είναι η μη πρόσληψη προσωπικού με αναπηρία στο χώρο των
βιβλιοθηκών ενώ το κεφάλαιο I του ADA δηλώνει ξεκάθαρα ότι ινστιτούτα, όπως
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις προς τα ΑμεΑ όσον αφορά την
πολιτική τους για εργασία. Αντίθετα, απαιτεί να προσλαμβάνουν και να προωθούν
προσοντούχα ΑμεΑ.
Σε κάθε περίπτωση πάντως και ανεξαρτήτως των παραπάνω διακρίσεων, η βιβλιοθήκη ως
φορέας υποχρεούται να μην αρνείται μια υπηρεσία και να μην παρέχει κατώτερο επίπεδο
υπηρεσίας στα ΑμεΑ από ότι στα αρτιμελή.

Η παρουσία των βιβλιοθηκονομικών ενώσεων και επαγγελματικών
οργανισμών στο χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης για ΑμεΑ
Οι βιβλιοθηκονομικές ενώσεις δεν έμειναν αδιάφορες στην ολοένα αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση των φορέων σε θέματα προσβασιμότητας. Αξιοσημείωτες είναι οι
εργασίες που έκανε η IFLA όταν το 1979 οργανώθηκε μια ομάδα εργασίας η οποία
ασχολήθηκε με τα προβλήματα που προκύπτουν στην οργάνωση και λειτουργία των
βιβλιοθηκών braille και ομιλούντων βιβλίων.
Πιο συγκεκριμένα, η IFLA ίδρυσε το 1983 ένα Ειδικό Τμήμα για Βιβλιοθήκες για Τυφλούς
(SLB‐Section of Libraries for the Blind221), το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την υπο‐
ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφόρησης για τα άτομα με αναπηρία όρασης και καθιέρωσε
ένα ειδικό συνέδριο (pre‐conference) που διοργανώνεται κάθε διετία. Σε αυτά τα συνέδρια
(π.χ. στην Ουάσινγκτον το 2001) παρουσιάζονται πολλά ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με
την πρόσβαση των τυφλών σε τεχνολογίες Ιστού, μελλοντικές υπηρεσίες βιβλιοθηκών για
τυφλούς μαθητές, παράδοση ψηφιακών πόρων στους τυφλούς, κ.ά.

221

Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section [Διαθέσιμο στο http://www.ifla.org/VII/s31/index.htm
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Επίσης, η IFLA ίδρυσε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μειονεκτούντων Ατόμων (IFLA LSDP‐
Libraries Serving Disadvantaged Persons Section222), που ασχολείται με την εξυπηρέτηση
ομάδων με αναπηρία, με ασθένειες στα νοσοκομεία και φυλακισμένους. Η IFLA έχει
προχωρήσει στη δημοσίευση Κατευθυντήριων Οδηγιών για Υπηρεσίες Πληροφόρησης για
άτομα δυσλεξικά, για χρήστες braille, για Κωφά άτομα, για άτομα με ψυχικές διαταραχές,
για ασθενείς σε νοσοκομεία και ηλικιωμένους. Επίσης, λόγω του αυξανόμενου διεθνούς
ενδιαφέροντος σε ζητήματα αναπηρίας, έχει δημοσιεύσει μια λίστα ελέγχου
προσβασιμότητας (Irvall & Nielsen, 2005) με σκοπό να υποστηρίξει τις βιβλιοθήκες να
καταστήσουν τις υπηρεσίες τους περισσότερο προσβάσιμες όσον αφορά τη φυσική
πρόσβαση, τις διατάξεις των μέσων και τις υπηρεσίες τους.
Στην Αυστραλία, η ALIA (Australasian Library and Information Association) εφάρμοσε το
1998 τις Guidelines on Library Standards for People with Disabilities και διαθέτει επίσης
οδηγίες για την πληροφοριακή πρόσβαση των μαθητών με εντυπο‐αναπηρίες.
Στην Αμερική, η ALA, η παλαιότερη εθνική ένωση βιβλιοθηκονόμων στον κόσμο,
αναγνωρίζει ότι τα ΑμεΑ αποτελούν μια μεγάλη και απαρνημένη μειονότητα στην
κοινότητα, που υπο‐εκπροσωπείται πάρα πολύ στο χώρο των βιβλιοθηκών.
Τον Ιανουάριο του 2001, το συμβούλιο της ALA συμφώνησε στη σύνταξη μιας γραπτής
πολιτικής για τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών προς τα ΑμεΑ. Η πολιτική αυτή είναι βασικά
επηρεασμένη από το ADA, το πιο σημαντικό νομοθέτημα στην Αμερική. Η ALA, μαζί με τα
τμήματα και τα γραφεία της και μέσα από τη συνεργασία της με εξωτερικούς οργανισμούς,
έχει αφοσιωθεί στην κατάργηση των ανισοτήτων και στη βελτίωση της νοοτροπίας
απέναντι στις δυνατότητες των ΑμεΑ και στις υπηρεσίες πληροφόρησης για αυτά. Επίσης το
γραφείο της ALA, το “ALA Office for Information Technology Policy” διαθέτει online μάθημα
για την προσβασιμότητα της βιβλιοθήκης. Επιπλέον, προτείνει πως όλα τα προγράμματα
σπουδών βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης “θα έπρεπε να απαιτούν από
τους φοιτητές να μαθαίνουν για ζητήματα προσβασιμότητας, ΥΤ, τις ανάγκες των ΑμεΑ”,
κτλ (Schmetzke, 2007). Στην ιστοσελίδα της ALA μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για την
προσβασιμότητα, την καθολική σχεδίαση, την πρόσκτηση προσβάσιμου υλικού, τα
ψηφιακά ομιλούντα βιβλία, τις υποστηρικτικές συσκευές, το σχεδιασμό πολιτικής για την
προσβασιμότητα της βιβλιοθήκης, κ.ά.
Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου ο Schmetzke αποδοκιμάζει σε πολλα σημεία το
ρόλο της ALA σε θέματα προσβασιμότητας (Schmetzke, 2007). Συγκεκριμένα αναφέρει πως
ακόμη και στην τελευταία έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών για Υπηρεσίες
Βιβλιοθηκών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση της ALA, πουθενά δεν αναφέρεται η
προσβασιμότητα για τους μαθητές με αναπηρία. Επίσης, κατηγορεί την ALA πως δεν πιέζει
αρκετά τους παροχείς βάσεων δεδομένων για προσβασιμότητα ούτε προσφέρει
πληροφορίες που θα βοηθούσαν τους βιβλιοθηκονόμους να αποφασίσουν αν ένας
συγκεκριμένος online πόρος είναι προσβάσιμος ή όχι. Μια τρίτη περιοχή που έχει επίσης
μέχρι στιγμής παραμεληθεί από την ALA είναι αυτή της ψηφιοποίησης. Το OITP (Office for
Information Technology Policy) της ALA ξεκίνησε μια Ομάδα Ανάληψης Αποστολής για την
Πολιτική Ψηφιοποίησης. Από τα τρία κείμενα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας, κανένα δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη να λάβουν υπόψη την προσβασιμότητα
κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων ψηφιοποίησης.
Επίσης, ο Schmetzke εντόπισε και κάποια προβλήματα προσβασιμότητας στις σελίδες της
ALA.
222
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Στη συνέχεια, ο ρόλος της SLA (Special Library Association) για την προώθηση υπηρεσιών
για ΑμεΑ είναι ανύπαρκτος ή τουλάχιστον αφανής. Δεν έχει κανένα τμήμα ή επιτροπή που
να ασχολείται με τις ΥΤ, ούτε υπάρχουν υποεπιτροπές ΥΤ στα τμήματα και στις επιτροπές
της που να ασχολούνται με το Διαδίκτυο ή άλλες high‐tech τάσεις στη βιβλιοθηκονομία. Με
μια πλοήγηση στον ιστότοπο της SLA223 ο ερευνητής δεν μπορεί να βρει κανένα βιβλίο ή
άλλο στοιχείο που να σχετίζεται με υπηρεσίες για ΑμεΑ ή ΥΤ. Η SLA θα μπορούσε να
παραδειγματιστεί από τις προσπάθειες της ALA, η οποία επί του παρόντος διαθέτει το
λιγότερο πέντε επιτροπές και προγράμματα αφιερωμένα σε υπηρεσίες για ΑμεΑ (Johnson &
Deines‐Jones, 1999). Επίσης, η ACRL (Association of College and Research Libraries)224 δεν
διαθέτει κανένα τμήμα, επιτροπή ή ομάδα συζήτησης για υπηρεσίες βιβλιοθηκών για ΑμεΑ.
Ωστόσο, εκτός από τους ειδικούς νόμους που προβλέπουν την ελεύθερη και ίση πρόσβαση
όλων, οι βιβλιοθηκονομικές ενώσεις ανά τον κόσμο έχουν υιοθετήσει και συγκεκριμένες
πολιτικές και αρχές λειτουργίας, που στοχεύουν στην προστασία των ΑμεΑ.

Ο χώρος πληροφόρησης σχετικά με τα ΑμεΑ από τη δεκαετία του 80
μέχρι σήμερα
Αν ρωτούσε κανείς τι θα μπορούσαν να κάνουν οι βιβλιοθήκες για τα ΑμεΑ είκοσι χρόνια
πριν και τι σήμερα, θα υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στις απαντήσεις. Τα τελευταία είκοσι
χρόνια έχουν γίνει αξιοσημείωτες αλλαγές στο χώρο των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, που έχουν
επιφέρει ανάλογες αλλαγές στο σενάριο της πληροφόρησης. “Το σκηνικό των υπηρεσιών
πληροφόρησης για τα ΑμεΑ αλλάζει” (Wright & Davie, 1983). Η πληροφοριακή έκρηξη στη
δεκαετία του ΄80 και η άφιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας στη δεκαετία του ΄90 έχουν
αλλάξει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία αναζητείται, ανακτάται και
διανέμεται. Αυτές οι αλλαγές σε συνδυασμό με τη διεκδίκηση των ΑμεΑ για ίσες ευκαιρίες
έχουν θέσει νέες προκλήσεις στις βιβλιοθήκες για τα ΑμεΑ. Αυτό που δέκα χρόνια πριν
έμοιαζε το μέγιστο, σήμερα φαντάζει ως το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν οι
βιβλιοθήκες.
Η εξυπηρέτηση της περιθωριοποιημένης ομάδας των ΑμεΑ πάντοτε εξεταζόταν από την
οπτική γωνία της φιλευσπλαχνίας με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών να μην
είναι ρυθμισμένες ούτε κατά το ελάχιστο για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους ή να τους
προσφέρουν μια ποιότητα ζωής όσο το δυνατόν πλησιέστερη προς εκείνη των αρτιμελών. Η
προσφορά υπηρεσιών σε ΑμεΑ είναι ένα θέμα που οι βιβλιοθήκες δεν είχαν προσεγγίσει
επαρκώς, καθώς τέτοιου είδους υπηρεσίες περιορίζονταν στην εξυπηρέτηση ορισμένων
αναπηριών ή μόνο στην εύρεση ράμπας ή μιας θέσης στάθμευσης στα κτίρια των
βιβλιοθηκών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την επίπλωση, τον εξοπλισμό ή τις κατάλληλες
συλλογές.
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Special Libraries Association [Διαθέσιμο στο http://www.sla.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/02/08)]
ACRL‐ Association of College and Research Libraries [Διαθέσιμο στο http://www.ala.org/acrl (Ημερομηνία
πρόσβασης: 09/03/07)]

224

247

Βιβλιοθήκες και η Σχέση τους με τα ΑμεΑ και τις ΥΤ
Το 1985 “λίγες βιβλιοθήκες είχαν εντοπίσει τους τυφλούς ως μια συγκεκριμένη ομάδα
ανάμεσα στα ΑμεΑ γενικά. Ο ρόλος για τις περισσότερες βιβλιοθήκες ήταν αυτός της
παραπομπής σε άλλους παροχείς υπηρεσιών στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας”
(Craddock, 1985).
Πιο αναλυτικά, παλαιότερα όπου οι υπολογιστές, το λογισμικό, κτλ ήταν δαπανηρά και πριν
ακόμη θεσπιστούν νόμοι υπέρ των ΑμεΑ, η πιο κοινή λύση την οποία ενστερνίζονταν οι
βιβλιοθήκες, όταν τις προσέγγιζαν εντυπο‐ανάπηροι για να βρουν πληροφορίες, ήταν να
τους παραπέμπουν σε “ειδικές βιβλιοθήκες” π.χ. τη National Library Services for the Blind
and Physically Handicapped ή το Recordings for the Blind and Dyslexic. Η επόμενη
αντίδραση ήταν να ρωτάνε το χρήστη “γιατί δεν ζητάτε από ένα φίλο ή γείτονα σας να σας
διαβάσει το υλικό” (Mates, 2000). Η παραπομπή βέβαια των χρηστών στις ειδικές
βιβλιοθήκες, μιας και οι ίδιοι οι βιβλιοθηκονόμοι δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν,
μπορεί να ήταν πραγματικά επαινετή αλλά ταυτόχρονα και πολύ περιοριστική. Παρόλα
αυτά ακόμη και σήμερα που η τεχνολογία έχει γίνει ευκολότερα διαθέσιμη, πιο χρηστική
και φθηνή, πολλές βιβλιοθήκες συνεχίζουν να ακολουθούν αυτή την “referral”
προσέγγιση225.
Το 1996 ο Heery αναφέρει πως “η ανεπαρκής φυσική πρόσβαση δεν αποτελεί λόγο για τα
ινστιτούτα ή τις βιβλιοθήκες τους να μην παρέχουν υπηρεσίες σε ΦμεΑ” και προτείνει
πρακτικούς τρόπους με τους οποίους η βιβλιοθήκη μπορεί να ανταποκριθεί π.χ. ορισμό
ενός ειδικού από το προσωπικό, επιμόρφωση, συνεργασία με άλλους φορείς, κ.ά. (Heery,
1996). Όλες αυτές οι ιδέες, έντεκα χρόνια αργότερα, παραμένουν σχετικές αλλά φαντάζουν
ελάχιστες για μια επαρκή ανταπόκριση στις ανάγκες των ΑμεΑ.
Μετά τη θέσπιση του ADA, στις ΗΠΑ υπήρξαν βελτιώσεις σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών και
προγράμματα με τη βοήθεια νέων εργαλείων και τεχνολογιών. Ουσιαστικά το ADA
παρακίνησε βιβλιοθήκες σε όλες τις ΗΠΑ να αξιολογήσουν τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
τους για χρήστες με αναπηρία. Βέβαια, πολλές βιβλιοθήκες υιοθέτησαν γρήγορα νέες ΥΤ
χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τους χρήστες (Quezada, 2003). Γι’ αυτό παρόλο που
υπάρχει νομοθεσία εδώ και χρόνια που απαιτεί το σχεδιασμό προσβάσιμων υπηρεσιών εκ
μέρους των δημόσιων φορέων, οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζονται ακόμη καθοδήγηση για το
σχεδιασμό των υπηρεσιών τους.
Στο παρελθόν οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούσαν κυρίως σωματικά ακέραιους χρήστες. Τα
τελευταία όμως χρόνια έχουν αρχίσει να δείχνουν ευαισθησία και να μεριμνούν ώστε η
πληροφορία να γίνεται προσιτή και εύκολα προσβάσιμη και στις ευπαθείς κοινωνικές
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι αυτό που περιγράφει ο Eric Lease Morgan, ο
οποίος εργάζεται στο Τμήμα για Πρωτοβουλίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών
της Βόρειας Καρολίνας στο Raleigh. Ο Eric στο παρελθόν έλαβε ένα e‐mail από έναν άντρα που έψαχνε για ένα
συγκεκριμένο βιβλίο για την ανιψιά του, ο οποίος δεν μπορούσε να το βρει και έτσι ρωτούσε πού αλλού θα
μπορούσε να το εντοπίσει σε ψηφιακή μορφή. Η ανιψιά του είχε πρόβλημα όρασης και το χρειαζόταν για μια
εργασία στο κολέγιο. Ο Eric ναι μεν εντόπισε το βιβλίο σε έντυπη μορφή (μη προσβάσιμη) αλλά ήταν πολύ
καινούργιο για να είναι ελεύθερο από τους περιορισμούς των πνευματικών δικαιωμάτων και διαθέσιμο
ψηφιακά. Σχεδόν δυο εβδομάδες αργότερα έλαβε ένα μήνυμα από τον πατέρα της ίδιας κοπέλας, ο οποίος
ζητούσε περισσότερη καθοδήγηση. Δυστυχώς όμως οι μόνες λύσεις που είχε να του προτείνει ήταν α) να
καλέσει τον εκδότη β) να το σκανάρει γ) να πληρώσει ένα μεταγραφέα δ) να επικοινωνήσει με τη NetLibrary,
μια νέα εταιρεία που παρέχει ψηφιακή πρόσβαση σε ποικίλους τίτλους (Morgan, 1999). Ευτυχώς τα πράγματα
έχουν βελτιωθεί από τότε και έννοιες όπως “ισότητα πρόσβασης” έχουν παγιωθεί με τη βοήθεια των
εκάστοτε νομοθετημάτων.
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ομάδες. Πολλές συμβατικές βιβλιοθήκες έχουν ανοίξει τους χώρους τους και τους έχουν
μετατρέψει σε προσβάσιμους και λειτουργικούς για ΑμεΑ. Μεγάλες συλλογές βιβλιοθηκών
είναι πια προσβάσιμες ενώ τα ηλεκτρονικά μέσα εξαλείφουν πολλά εμπόδια που έθεταν οι
φυσικές απαιτήσεις συγκεκριμένων υλικών (π.χ. εγκυκλοπαίδειες με πολλούς τόμους ή
δελτιοκατάλογοι με βαριά συρτάρια που δεν μπορούσαν να τα φτάσουν τα ΑμεΑ). Η
τρέχουσα τεχνολογία έχει επεκτείνει κατά πολύ τις δυνατότητες πρόσβασης των ΑμεΑ, τα
έχει κάνει περισσότερο ανεξάρτητα ως προς την πρόσβαση στην πληροφορία και έχει
μειώσει το κόστος των ΥΤ, καθιστώντας τις ευκολότερα διαθέσιμες στις βιβλιοθήκες.

Βιβλιοθήκες & η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των ΑμεΑ
Στο παρόν υποκεφάλαιο εξετάζεται πώς έχουν ανταποκριθεί ανά είδος οι βιβλιοθήκες στην
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ καθώς επίσης και οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που τους
παρέχουν διότι κάθε είδος βιβλιοθήκης έχει κινηθεί με διαφορετικό τρόπο. Από τα είδη των
βιβλιοθηκών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της UNESCO, τα οποία διαχωρίζονται σε:














Ακαδημαϊκές & Ερευνητικές
Δημόσιες
Εθνικές
Κυβερνητικές
Ψηφιακές
Πολιτιστικές
Παιδικές
Υγείας
Ιστορίας
Διεθνείς
Ειρήνης
Ειδικές
Για γυναίκες

οι βιβλιοθήκες εκείνες οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των ΑμεΑ και έχουν αποτελέσει αντικείμενο της βιβλιογραφίας και της έρευνας είναι οι:






Ακαδημαϊκές
Δημόσιες
Ειδικές
Σχολικές
Εθνικές

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες βιβλιοθηκών της UNESCO δεν υπάρχουν αναφορές στη
σχετική βιβλιογραφία και στο χώρο των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ.
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Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ
Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες σε ΦμεΑ είναι μια από τις πολλές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον 21ο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος
αριθμός ΦμεΑ γράφεται σε κολέγια και πανεπιστήμια λόγω των νομοθετικών πράξεων που
ευνοούν την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα μετά τη θέσπιση του ADA. Λόγω
αυτού του αυξανόμενου αριθμού ΦμεΑ στις πανεπιστημιακές κοινότητες, αναμένεται και
αυξανόμενη χρήση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με αποτέλεσμα τα θέματα
προσβασιμότητας να έχουν έρθει στο προσκήνιο.
Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος μπορούν να θεωρηθούν οι
σημαντικότερες στο βαθμό που έχουν άμεση διεπίδραση με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες βρέθηκαν ακριβώς στην κατάλληλη χρονική στιγμή που
υλοποιούνταν καινοτόμες τεχνολογίες (π.χ. ΥΤ) και τις εκμεταλλεύτηκαν, με αποτέλεσμα να
έχουν κινητοποιηθεί πολύ πριν από τις άλλες βιβλιοθήκες. Μάλιστα κάποιες έχουν
αποδειχτεί ικανότατες στην ενσωμάτωση των ΥΤ στο χώρο τους, με μερικές από αυτές να
αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση (Wilhelmus, 1996). Ένας λόγος που οι ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες έχουν προνοήσει περισσότερο για τα ΑμεΑ από τα άλλα είδη βιβλιοθηκών και
έχουν υπάρξει περισσότερο ευέλικτες είναι ότι οι φοιτητές, όταν σπουδάζουν,
αποκαλύπτουν τη φύση της αναπηρίας τους, με αποτέλεσμα το προσωπικό να τις γνωρίζει
και να μπορεί να τους εξυπηρετεί καλύτερα.
Οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δηλώνουν ότι παρέχουν ειδικές υπηρεσίες στα
ΑμεΑ μέσω ειδικού εξοπλισμού, εύκολης πρόσβασης και ειδικής σήμανσης αλλά στην
πραγματικότητα δεν είναι γνωστό πόσες από αυτές διαθέτουν ένα ποσοστό του ετήσιου
προϋπολογισμού τους για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
Δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση στο ερώτημα αυτό διότι η μέριμνα των
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και η γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουν ποικίλλει κατά πολύ
μεταξύ τους, από ινστιτούτο σε ινστιτούτο. Μερικές βιβλιοθήκες, λόγω οικονομικών
περιορισμών και παλαιών κτιρίων στα οποία στεγάζονται, δεν μπορούν να κάνουν πολλά
για να βελτιώσουν την πρόσβαση. Άλλες προσφέρουν μια πλήρη ποικιλία υπηρεσιών και
προγραμμάτων και άλλες ελάχιστα226.
Προφανώς δεν μπορούν όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να παρέχουν λύσεις τέτοιας
υψηλής τεχνολογικής στάθμης αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο.
Παραδείγματα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που παρέχουν υπηρεσίες για ΑμεΑ είναι οι:




Concordia University Library Services for Students with Disabilities227 (Quebec)
North Carolina State University Library‐Κέντρο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
Northern Territory University Library228 (Αυστραλία)‐ Υπηρεσίες για ΑμεΑ

226

Για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα έχει ιδρύσει εργαστήριο υποστηρικτικής
τεχνολογίας για να διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμεΑ (McBrayer & Poon‐McBrayer, 1996).

227

Library Information for Students with Disabilities‐ Library Services‐ Concordia Libraries [Διαθέσιμο στο
http://www.library.concordia.ca/services/users/disab/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/10/07)]
228
NT Library‐ Northern Territory Library [Διαθέσιμο στο http://www.ntl.nt.gov.au (Ημερομηνία πρόσβασης:
27/10/07)]
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Nortwestern University Library (IL)‐ Πρόσβαση (Ειδικές υπηρεσίες)
St. Ambrose University Library229‐ Υπηρεσίες για ΦμεΑ
University of California at Berkley230‐Υπηρεσίες βιβλιοθηκών για χρήστες με φυσικές
και μαθησιακές αναπηρίες
University of Connecticut231‐Homer Babbidge Library‐Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για
Άτομα με Αναπηρίες
University of Kentucky Libraries232‐Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για Χρήστες με
Αναπηρίες
University of New Mexico Libraries233‐Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για Χρήστες με
Αναπηρίες
University of South Florida Tampa Campus Library234‐Υπηρεσίες για Χρήστες με
Αναπηρίες

Στο Διαδίκτυο υπάρχουν αμέτρητες ιστοσελίδες που αναφέρονται σε ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν υποστηρικτικό εξοπλισμό για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του ADA και περιγράφουν τις υπηρεσίες τους. Ορισμένες από αυτές που
παρέχουν υπηρεσίες σε ΦμεΑ είναι (McBrayer & Poon‐McBrayer, 1996):













Η βιβλιοθήκη του San Jose State University, η οποία συνεργάζεται με το Κέντρο
Πόρων Αναπηρίας (Disability Resource Center), για να βοηθά τους φοιτητές και να
παρέχει ΥΤ στους χρήστες της βιβλιοθήκης
Το Πανεπιστήμιο του Rutgers έχει ενσωματώσει την τεχνολογία για ΑμεΑ στη
βιβλιοθήκη, όχι απομονωμένη σε κάποιο ξεχωριστό δωμάτιο ή τμήμα
Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλει διαθέτει Κέντρο ΥΤ στεγασμένο
στη Moffit Library
Το γραφείο του πανεπιστημίου για ΦμεΑ παρέχει ανατροφοδότηση στην
βιβλιοθήκη του Duke University για να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της
Το Πανεπιστήμιο της Νεβάδας στο Λας Βέγκας προσπαθεί να καλλιεργήσει μια πιο
ενεργητική στάση του προσωπικού της βιβλιοθήκης όσον αφορά στην εξυπηρέτηση
των ΑμεΑ με περισσότερη εκπαίδευση και προβολή των διαθέσιμων υπηρεσιών της
Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διαθέτει Κέντρο ΥΤ, το οποίο είναι στεγασμένο μέσα
στη βιβλιοθήκη και συνεργάζεται με το γραφείο του πανεπιστημίου για ΦμεΑ. Η
συνεργασία αυτή έχει καταφέρει να ενσωματώσει τις υπηρεσίες για ΑμεΑ μέσα στη
δομή και στην κουλτούρα της βιβλιοθήκης.
Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον συνεργάζεται με δυο γραφεία
του πανεπιστημίου που παρέχουν πόρους για ΑμεΑ, καθώς επίσης και με το
πρόγραμμα DO‐IT του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον
Η Dana Porter Arts Library του Πανεπιστημίου του Βατερλώ διαθέτει κέντρο
Προσβασιμότητας από το 1992

229

St. Ambrose University Library [Διαθέσιμο στο http://www.library.sau.edu (Ημερομηνία πρόσβασης:
27/10/07)]
230
The Library‐ University of California, Berkeley [Διαθέσιμο στο http://lib.berkeley.edu/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 27/10/07)]
231
University of Connecticut Libraries [Διαθέσιμο στο http://www.lib.uconn.edu (Ημερομηνία πρόσβασης:
27/10/07)]
232
University of Kentucky Libraries [Διαθέσιμο στο http://www.uky.edu/Libraries/ (Ημερομηνία πρόσβασης:
27/10/07)]
233
Libraries‐ The University of New Mexico [Διαθέσιμο στο http://www.unm.edu/libraries/ (Ημερομηνία
πρόσβασης: 27/10/07)]
234
USF Libraries [Διαθέσιμο στο http://www.lib.usf.edu (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/10/07)]
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Στη συνέχεια υπάρχουν και πολλά παράδοξα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα σε
βιβλιοθήκες πανεπιστημίων:
Το 1970, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού τριμήνου, ένας καθηγητής παρέδωσε ένα
διαγώνισμα κοινωνιολογίας σε ένα πρωτοετή φοιτητή με αναπηρία όρασης και του είπε να
βρει ένα ήσυχο μέρος όπου, μαζί με το άτομο που πλήρωνε για να του το διαβάσει, θα
έλυνε το διαγώνισμα. Ο φοιτητής αμέσως σκέφτηκε ότι η βιβλιοθήκη θα ήταν ένα ήσυχο
και άνετο μέρος να κάνει το διαγώνισμά του και έτσι μαζί με τον αναγνώστη, βρήκαν ένα
άδειο, γωνιακό τραπέζι στον δεύτερο όροφο και ξεκίνησαν την εξέταση. Ωστόσο ο
βιβλιοθηκονόμος ύστερα από 5 λεπτά τους πλησίασε και τους ζήτησε είτε να σταματήσουν
να μιλάνε είτε να εγκαταλείψουν τη βιβλιοθήκη. Ο φοιτητής εξήγησε ότι είχε αναπηρία
όρασης και πως δεν υπήρχε κανένα άλλο μέρος στο πανεπιστήμιο να πάει αλλά ο
βιβλιοθηκονόμος είπε πως αυτός ήταν ο κανόνας και δεν επιτρεπόταν σε καμία περίπτωση
να μιλάει κάποιος δυνατά. Τελικά ο φοιτητής έκανε το διαγώνισμα μέσα στο αυτοκίνητο
του αναγνώστη‐βοηθού του, με τη βοήθεια της λάμπας του αυτοκινήτου. Δυστυχώς το
επεισόδιο αυτό δεν είναι παραλογισμός, αντίθετα συνέβαινε πολύ συχνά σε πολλά άτομα
με αναπηρία όρασης που γράφονταν στα πανεπιστήμια και κολέγια των ΗΠΑ στις αρχές του
1970 (Wilhelmus, 1996). Τέτοια περιστατικά τονίζουν την ανάγκη για αλλαγή και ευτυχώς η
αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ΑμεΑ έχει αρχίσει να λαμβάνει χώρα.
Άλλες φορές μπορεί η έλλειψη συμφωνίας ή κοινής πολιτικής μεταξύ μιας κεντρικής
βιβλιοθήκης και των παραρτημάτων της που στεγάζονται μέσα στην ίδια πανεπιστημιακή
κοινότητα να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Ο Wilhelmus, όσο
σπούδαζε στην Πανεπιστημιακή Σχολή της Νομικής στην Ινδιανάπολη κατά την περίοδο
1977‐1980, ήθελε να χρησιμοποιεί τις υποστηρικτικές συσκευές που βρίσκονταν στο
δωμάτιο ΥΤ της κεντρικής πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ο κανονισμός όμως δεν επέτρεπε
σε κανέναν φοιτητή με αναπηρία να δανείζεται υλικό από τις άλλες βιβλιοθήκες των
παραρτημάτων με σκοπό να το μεταφέρει στο δωμάτιο ΥΤ της πανεπιστημιακής
βιβλιοθήκης, όπου μόνο εκεί θα μπορούσαν να το διαβάσουν τα ΑμεΑ, με αποτέλεσμα να
είναι άχρηστο και το υλικό και οι ΥΤ. Από τότε αισίως ο κανονισμός έχει τροποποιηθεί και
επιτρέπει στα ΑμεΑ να δανείζονται υλικό και να το μεταφέρουν για χρήση στο κέντρο ΥΤ της
κεντρικής βιβλιοθήκης.
Το 1994 το Indiana University‐Purdue University στην Ινδιανάπολη εγκαινίασε μια νέα
τεχνολογικά εξοπλισμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, όπου στον 1ο όροφο διέθετε ένα
“adaptive learning center” με μερικές από τις πιο εκλεπτυσμένες ΥΤ προς όφελος των ΑμεΑ.
Στον δεύτερο όροφο υπήρχε μια αίθουσα εξοπλισμένη με τερματικά για να έχουν οι
χρήστες πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων.
Το 1995 ο Wilhelmus για τις ανάγκες κάποιων μαθημάτων χρειάστηκε να έχει πρόσβαση σε
πηγές, όπως οι WEST‐LAW και LEXIS. Διαπίστωσε όμως ότι οι βάσεις αυτές δεν ήταν
προσβάσιμες από το κέντρο ΥΤ παρά μόνο από τον 2ο όροφο, από όπου ήταν
απροσπέλαστες. Δυστυχώς σε μια βιβλιοθήκη όπως αυτή, γνωστή για τη χρήση των
οπτικών ινών της, καμία οπτική ίνα δεν ανέβαινε έναν όροφο επάνω για να διασυνδέσει
την αίθουσα με τους πληροφοριακούς πόρους με το κέντρο ΥΤ. Έτσι, παρά την ύπαρξη των
ΥΤ, οι φοιτητές στηρίζονταν πάλι σε αναγνώστες επί πληρωμή, οι οποίοι δεν ήταν
εκπαιδευμένοι στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων
(Wilhelmus, 1996).
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Άλλο ένα τελευταίο παράδειγμα είναι η Napier University Library235, η οποία στα μέσα του
1990 παρείχε ένα υπολογιστή, με λογισμικό αναγνώρισης οθόνης και έξοδο braille αλλά
χρέωνε ένα αρκετά υψηλό ποσό για κάθε φοιτητή. Το αποτέλεσμα ήταν να μην τα
χρησιμοποιεί κανείς, μέχρι που απαρχαιώθηκαν και αχρηστεύτηκαν.
Όπως διαπιστώνει κανείς, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως
όλοι οι άλλοι φορείς, και μάλιστα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ μέσα σε αυτές
κάποιες φορές είναι τεράστια. Ένα από αυτά είναι η προσωπική βοήθεια. Ακόμη και αν
κάποιες βιβλιοθήκες εξοπλίστηκαν με ΥΤ, η τεχνολογία δεν μείωσε σημαντικά την ανάγκη
των ΑμεΑ να έρχονται σε επαφή, πρόσωπο με πρόσωπο, με τον βιβλιοθηκονόμο και να
ζητάνε τη βοήθειά του (π.χ.μερικοί ακαδημαϊκοί βιβλιοθηκονόμοι διενεργούν εκ μέρους
των ΑμεΑ τις αναζητήσεις τους στους καταλόγους).
Ένα άλλο εμπόδιο είναι το γεγονός πως η ειδική τεχνολογία συχνά στεγάζεται σε μονάδες
της πανεπιστημιακής κοινότητας, πλην της βιβλιοθήκης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
συντονισμός μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός φιλοξενίας για ΦμεΑ σπάνια αποτελεί ευθύνη της
βιβλιοθήκης. Συνήθως τον χειρίζεται το γραφείο για ΦμεΑ ή φοιτητικής μέριμνας.
Επιπλέον, είναι δύσκολο για τους ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους να μετρήσουν την
ποιότητα των υπηρεσιών τους και ένας λόγος είναι ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των
φοιτητών τους δεν εκμεταλλεύεται αυτές τις υπηρεσίες. Γι’ αυτό κάποιοι ακαδημαϊκοί
βιβλιοθηκονόμοι καταβάλλουν λίγη ή καθόλου προσπάθεια να παρέχουν υπηρεσίες σε
ΦμεΑ επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν στα ινστιτούτα τους.
Δυστυχώς οι μύθοι για μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη έχουν γίνει συχνά εμπόδιο για όσους
αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το συμβατικό έντυπο. Πολλοί υπεύθυνοι πανεπιστημίων
έχουν την λανθασμένη αντίληψη ότι με την εγκατάσταση προηγμένης υποστηρικτικής
εκπαιδευτικής τεχνολογίας το πρόβλημα της προσβασιμότητας έχει λυθεί και ότι το
πανεπιστήμιο δεν έχει πια την υποχρέωση να παρέχει π.χ. στους τυφλούς αναγνώστες που
να τους πληρώνει το ίδρυμα. Δυστυχώς όμως είναι πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί
ολοκληρωτικά η ανάγκη των ΑμεΑ να στηρίζονται σε αναγνώστες επί πληρωμή για να έχουν
πρόσβαση στις πανεπιστημιακές συλλογές και βάσεις δεδομένων. Σε πολλούς πρωτοετείς
ΦμεΑ που πρωτομπαίνουν στο κολέγιο, η διοίκηση του πανεπιστημίου τους διαβεβαιώνει
ότι οι πόροι των βιβλιοθηκών είναι πλήρως προσβάσιμοι χωρίς στην πραγματικότητα να
είναι.
Οι Linda Lou Wiler & Eleanor Lomax διεξήγαγαν μια διερευνητική μελέτη των ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ προκειμένου να ελέγξουν αν συμμορφώνονται με
τη νομοθεσία ADA (Wiler & Lomax, 2000). Στο πλαίσιο μιας άλλης έρευνας το 1991 η
Association of Research Libraries έστειλε ερωτηματολόγιο σε 131 μέλη της Association of
Academic Health Sciences Library Directors και διαπίστωσε πως οι συνηθέστερες υπηρεσίες
που παρείχαν στα ΑμεΑ ήταν ανάκτηση υλικού από τις στοίβες βιβλίων και βοήθεια στη
φωτοτύπηση. Αντίθετα, έδιναν πολύ λιγότερη προσοχή στη χρήση των ΥΤ. Αναλυτικότερα,
λιγότερες από τις μισές βιβλιοθήκες (42%) δήλωσαν πως διαθέτουν κάποια ΥΤ, με πιο κοινή
αυτή της μεγέθυνσης κειμένου. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι μερικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
στο χώρο των επιστημών της υγείας (academic health science libraries) προσπαθούν
πραγματικά να εξυπηρετήσουν τα ΑμεΑ, κάποιες στηρίζονται σε άλλες μονάδες της
πανεπιστημιακής κοινότητας και μερικές απαρνιούνται να ασχοληθούν με το ζήτημα. Οι
τελευταίες το αγνοούν επειδή νιώθουν ότι η συμμόρφωση δεν τις αφορά είτε γιατί το
ζήτημα αυτό θα το αναλάβει το ινστιτούτο είτε γιατί δεν έχουν την υποστήριξη του
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Library‐ Napier University [Διαθέσιμο στο http://www.napier.ac.uk/napierlife/library/Pages/default.aspx
(Ημερομηνία πρόσβασης: 23/11/07)]
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ινστιτούτου για να κάνουν τις αλλαγές που απαιτούνται (Nelson, 1996). Λίγες κολεγιακές
βιβλιοθήκες έχουν συγκροτήσει συλλογές υλικού εναλλακτικής μορφής παρόλο που οι
ΦμεΑ χρειάζονται πρόσβαση στην ίδια γκάμα πόρων, όπως ο γενικός πληθυσμός.
To CERLIM διεξήγαγε το REVIEL κατά τη χρονική περίοδο 1997‐1999 για να μελετήσει το
επίπεδο των προσβάσιμων υπηρεσιών στα ινστιτούτα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του
Ηνωμένου Βασιλείου236. Το REVIEL τόνισε την ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης στις
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσβάσιμων
ιστοσελίδων βιβλιοθηκών.
Ακόμη και αν κάποιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δεν διαθέτουν το υλικό ή το ανθρώπινο
δυναμικό για να προσαρμόσουν το σύνολο των υπηρεσιών τους, οφείλουν τουλάχιστον να
μελετήσουν το θέμα της άρσης των εμποδίων προσβασιμότητας και να προχωρήσουν σε
μια σταδιακή εφαρμογή μέτρων. Βέβαια, η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μιας
ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλουν και άλλοι
παράγοντες όπως:




Η δημιουργία μιας υπηρεσίας υποδοχής και υποστήριξης των ΦμεΑ.
Η βιβλιοθήκη θα μπορούσε να ζητά από τους διδάσκοντες να διαθέτουν τις
σημειώσεις τους σε ψηφιακή μορφή
Οι βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να συνάπτουν ειδικές συμφωνίες με εκδότες για τη
διάθεση των βιβλίων τους σε ψηφιακή μορφή, κ.ο.κ.

Δημόσιες βιβλιοθήκες & ΑμεΑ
Σύμφωνα με το Μανιφέστο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης (IFLA/UNESCO, 1994) οι υπηρεσίες
των βιβλιοθηκών αυτών πρέπει να παρέχονται βασισμένες στην “ισότητα της πρόσβασης
για όλους” ανεξαρτήτως ηλικίας, γένους, φύλου, θρησκεύματος, με συγκεκριμένες
υπηρεσίες και υλικό για ΑμεΑ, νοσοκομεία, φυλακές και γλωσσικές μειονότητες.
Σύμφωνα με το Μανιφέστο “η δημόσια βιβλιοθήκη αποτελεί το τοπικό κέντρο
πληροφόρησης, καθιστώντας όλα τα είδη γνώσης και πληροφορίας έτοιμα διαθέσιμα για
τους χρήστες της. Για τους χρήστες που αδυνατούν, για οποιονδήποτε λόγο, να
χρησιμοποιούν τις κανονικές υπηρεσίες και υλικό (π.χ. ΑμεΑ ή άτομα στο νοσοκομείο, κ.ά.)
πρέπει να παρέχονται ειδικές υπηρεσίες και υλικό”. Βέβαια ο ρόλος της δημόσιας
βιβλιοθήκης και η συμβολή της στις ζωές των ΑμεΑ εξαρτάται από το κατά πόσο αυτή είναι
ενσωματωμένη στην κουλτούρα και στην νοοτροπία του κάθε λαού. Παραδείγματος χάρη,
στη Βρετανία είναι αναμενόμενο τα ΑμεΑ να χρησιμοποιούν πιο συχνά τη δημόσια
βιβλιοθήκη από ότι στην Ελλάδα διότι η δημόσια βιβλιοθήκη βρίσκεται στο επίκεντρο της
ζωής του Βρετανού. Μάλιστα η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη αποτελεί την τέταρτη
δημοφιλέστερη ψυχαγωγική απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο (Matheson & Babb, 2002).
Μια λαϊκή βιβλιοθήκη, ως δημόσιο ίδρυμα, έχει την υποχρέωση να παρέχει ισότιμα τις
υπηρεσίες της σε όλους τους πολίτες. Πρέπει να οργανώνει εκδηλώσεις όπως:
236

CERLIM: Projects REVIEL [Διαθέσιμο στο http://www.cerlim.ac.uk/projects/reviel/ (Ημερομηνία πρόσβασης:
17/09/07)]
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Ομιλίες
Συζητήσεις
Στρογγυλά τραπέζια
Εκθέσεις
Μουσικές και φιλολογικές βραδιές
Βραδιές αφιερωμένες σε δημιουργούς και καλλιτέχνες της κοινότητας
Εκθέσεις ζωγραφικής‐ φωτογραφίας
Κοινωνικά δρώμενα κ.ά.

όπου τα ΑμεΑ θα γνωρίζονται και θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι ομάδες ανάγνωσης
είναι μια άλλη δημοφιλής δραστηριότητα στις βιβλιοθήκες, που δίνει την ευκαιρία
ανάπτυξης διαλόγου επάνω σε βιβλία και θέματα που έχουν διαβάσει οι αναγνώστες αλλά
και περαιτέρω συναναστροφής των μελών της ομάδας. Επίσης, εκδηλώσεις ψυχαγωγικού
χαρακτήρα ή για την επιβράβευση εθελοντών μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά για
την εγγραφή νέων εθελοντών στους κόλπους της βιβλιοθήκης.
Μετά από έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται πως υπάρχει η κοινή
αντίληψη ότι η δημόσια βιβλιοθήκη έχει μια μακρά παράδοση στο χώρο της μέριμνας για
τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις που ρέπουν σε αποκλεισμό (π.χ. ηλικιωμένους, ΑμεΑ,
μαύρους). Το 1950‐1960, οι δημόσιες βιβλιοθήκες υιοθέτησαν μια σχετικά αδύναμη και
παθητική στάση για την ενσωμάτωση όλων, βασιζόμενες στην εθελοντική χρήση μιας
περιορισμένης ποικιλίας υπηρεσιών. Στα τέλη του 1960, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι
δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούσαν συμμετοχικά ινστιτούτα αλλά κατά μια περιορισμένη
έννοια. Τη δεκαετία του 1970‐80 εμφανίστηκε η έννοια της κοινοτικής βιβλιοθηκονομίας
(community librarianship), η οποία προωθούσε την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι της
κοινότητας πρέπει να εξυπηρετούνται. Από το 1980 οι κοινοτικοί βιβλιοθηκονόμοι
(community librarians) ξεκίνησαν να αναπτύσσουν μια σειρά υπηρεσιών που εστίαζαν σε
μειονεκτούντες ανθρώπους και αποκλεισμένες ομάδες της κοινότητας, όπως οι “outreach”
ή “housebound” υπηρεσίες.
Ωστόσο παρά τις παραπάνω προσπάθειες υπήρχε η αίσθηση ότι και πάλι τα ζητήματα αυτά
υπήρξαν κάπως περιθωριοποιημένα ή αντιμετωπίζονταν επιφανειακά από τη δημόσια
βιβλιοθήκη και ότι η σχέση μεταξύ της δημόσιας βιβλιοθήκης και των κοινωνικά
αποκλεισμένων ήταν προβληματική. Δηλαδή ναι μεν αναπτύχθηκαν “outreach” υπηρεσίες
(π.χ. στις δημόσιες βιβλιοθήκες των ΗΠΑ) αλλά αναπτύχθηκαν ως μια επιπρόσθετη
υπηρεσία με αποτέλεσμα να υφίστανται αρκετές περικοπές. Το δίλημμα των βιβλιοθηκών
να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους παραδοσιακούς χρήστες βιβλιοθηκών ή να
καθιερώσουν υπηρεσίες για νέες κοινότητες δεν λύθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ναι μεν να
υπάρχει η καλή πρακτική και πρωτοβουλία αλλά οι προσπάθειες αυτές να είναι σποραδικές
και ανομοιόμορφες.
Παρόλο που οι δημόσιες βιβλιοθήκες των ΗΠΑ ξεκίνησαν να παρέχουν υπηρεσίες στους
τυφλούς στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν υπήρχε κανένα εθνικώς οργανωμένο πρόγραμμα
εκείνη την περίοδο που να στηρίζει ή να καθοδηγεί αυτή την προσπάθεια. Αισίως, η
θέσπιση του ADA είχε τεράστια επίδραση στις δημόσιες βιβλιοθήκες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα
στα κτίρια τους, καθιστώντας τα πιο προσβάσιμα για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Το
αισιόδοξο είναι πως όσο η αναπηρία και τα προβλήματα προσβασιμότητας αποκτούν
βαρύνουσα σημασία στο πλαίσιο της κοινωνικής ενσωμάτωσης, άλλο τόσο αναπτύσσονται
και προοδεύουν οι υπηρεσίες των δημοσίων βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ. Μάλιστα οι Linley
και Usherwood (1998) θεωρούν πως οι δημόσιες βιβλιοθήκες πλέον παρέχουν ισότητα στα
ΑμεΑ.
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Παραδείγματα δημοσίων βιβλιοθηκών που παρέχουν υπηρεσίες για ΑμεΑ είναι οι237:








Carnegie Library of Pittsburgh‐Υποστηρικτικές Συσκευές
Houston Public Library238‐Υπηρεσίες για ΑμεΑ
LeRoy Collins Leon County Public Library239‐Υπηρεσίες για ΑμεΑ
New York Public Library Project Access240
Rochester Public Library241‐Εξοπλισμός για ΑμεΑ
Seattle Public Library242‐Υπηρεσίες για Κωφούς, Τυφλόκωφους και χρήστες με
μερική ακοή
Wisconsin Public Library Development243

Στη συνέχεια ακολουθούν αξιόλογες πρωτοβουλίες δημοσίων βιβλιοθηκών για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ:









Η City Library του Haarlem στις Κάτω Χώρες δημιούργησε μια “Easy Reading Plaza
(ERP)” για παιδιά το 2002. Το ERP είναι ένας ειδικός χώρος για παιδιά με
αναγνωστικές δυσκολίες όπου βρίσκουν οπτικοακουστικό υλικό που τα βοηθά με
τις εργασίες τους. Το project αυτό στο Haarlem το έχουν μιμηθεί πολλές δημόσιες
βιβλιοθήκες (Geuzebroek, 2005).
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Burton Barr Phoenix το 1981 αγόρασε την πρώτη της
αναγνωστική μηχανή και στη συνέχεια δημιούργησε Κέντρο Ειδικών Αναγκών, το
οποίο αυτή τη στιγμή διανύει το 24ο έτος λειτουργίας του (Holt & Hole, 1998).
Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1983 με τη βοήθεια μιας επιχορήγησης από το Library
Services and Technology Act. Οι χρήστες στο κέντρο αυτό κλείνουν ραντεβού για να
λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη χρήση των ΥΤ. Μπορούν επίσης να
ζητήσουν ραντεβού για να λάβουν βοήθεια με το γράψιμο ή την πληκτρολόγηση.
Βέβαια ακόμη και αν δεν τίθεται ζήτημα διαθεσιμότητας του προσωπικού, η
προγραμματισμένη επίσκεψη δεν ξεπερνά τις δυο ώρες την εβδομάδα.
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη La Crosse244 έχει επίσης αναπτύξει μια εκτεταμένη συλλογή
από high και low‐tech εξοπλισμό και εργαλεία για ΑμεΑ.
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Racine245 έλαβε ως δωρεά τρία αναπηρικά αμαξίδια ύστερα
από αγγελία που έβαλε στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και στο περιοδικό
Milwaukee Journal‐Sentinel.
Το προσωπικό στη Marshfield Public Library έχει τοποθετήσει ένα αναπηρικό
αμαξίδιο στην είσοδο της βιβλιοθήκης, χρησιμοποιώντας το ως ένα in‐house
εργαλείο μάρκετινγκ, μέσα από το οποίο δείχνουν την προθυμία του προσωπικού
να προβλέπει και να καλύπτει τις ανάγκες όλων (Huntington & Swanson, 2002).
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Librarians Connections: Public & Academic Libraries [Διαθέσιμο στο http://www.disabilityresources.org/
DRMlibs‐libs.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/06)]
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Houston Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.houstonlibrary.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/06)]
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LeRoy Collins Leon County Public Library Home Page [Διαθέσιμο στο http://www.leoncountylibrary.org
(Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/06)]
240
The New York Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.nypl.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/06)]
241
Rochester Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.rochesterpubliclibrary.org (Ημερομηνία πρόσβασης:
07/09/06)]
242
The Seattle Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.spl.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/06)]
243
Public Library Development Team [Διαθέσιμο στο http://dpi.wi.gov/pld/index.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
07/09/06)]
244
Assistance Devices [Διαθέσιμο στο http://www.lacrosselibrary.org/about/services/assistancedevices.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/06)]
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Welcome to the Racine Public Library [Διαθέσιμο στο http://www.racinelib.lib.wi.us (Ημερομηνία πρόσβασης:
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Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, το προσωπικό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του
Cleveland (CPL) στο Οχάϊο έχει ζητήσει να αναπτύξουν προγράμματα και υπηρεσίες
που θα ενθαρρύνουν τους ενήλικες και τα παιδιά με ποικίλες αναπηρίες να
χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και τις εγκαταστάσεις της (Mates, 2003).
Η δημόσια βιβλιοθήκη Ringsted της Δανίας246 έχει δημιουργήσει ειδικούς χώρους
με υπολογιστές και πρόσβαση στο Διαδίκτυο για νέους, ηλικιωμένους και άτομα με
διαταραχές της όρασης.

Στην Ευρώπη, οι δημόσιες βιβλιοθήκες προσφέρουν ήδη υπηρεσίες για ΑμεΑ, παρότι αυτές
σε καμία περίπτωση δεν έχουν κάποια συνοχή μεταξύ τους ως προς την ποιότητα, το είδος
ή τη γεωγραφική κατανομή. Δεδομένου ότι το 10% των Ευρωπαίων όλων των ηλικιών έχει
κάποιο είδος αναπηρίας και ο μέσος όρος των χρηστών των βιβλιοθηκών με αναπηρία
ανέρχεται μόλις στο 1%, αποδεικνύεται ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη δεν
εκπληρώνουν τον κοινωνικό ρόλο τους για την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και
πρόσβασης στα ΑμεΑ (PULMAN, 2004).
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δημόσιες βιβλιοθήκες σίγουρα έχουν ξεκινήσει να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του DDA αλλά γενικά, η ανταπόκριση είναι αρκετά αργή
και επικεντρωμένη στις ανάγκες αυτών με ορατές αναπηρίες, όπως άτομα σε αναπηρικά
αμαξίδια. Οι βιβλιοθήκες αυτές αντιμετωπίζουν πολλές οικονομικές πιέσεις και διατηρούν
την παραδοσιακή τους δομή, είτε λόγω επιφυλακτικότητας για αλλαγή είτε λόγω του
υψηλού κόστους επένδυσης και πρόσκτησης νέας, ψηφιακής τεχνολογίας. Εκτός από ένα
μικρό αριθμό δημοσίων βιβλιοθηκών, λίγες είναι εκείνες που παρέχουν ΥΤ στα ΑμεΑ για να
χρησιμοποιούν τις online υπηρεσίες.
Παρόλο που ο αριθμός των δημοσίων βιβλιοθηκών σε Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά και μερικές
ευρωπαϊκές χώρες, παρέχει ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες για ΑμεΑ, σημειώνεται
πολύ περισσότερη δραστηριότητα στα πανεπιστήμια και στις πανεπιστημιακές
βιβλιοθήκες. Γι’ αυτό ο χώρος των δημοσίων βιβλιοθηκών είναι μια περιοχή που απαιτεί
συστηματική και μακροπρόθεσμη έρευνα. Για όσες δεν παρέχουν καμία υπηρεσία στους
χρήστες με αναπηρία, συνίσταται να συμβουλεύονται την Εθνική Βιβλιοθήκη για Τυφλούς
της χώρας τους ή ένα σοβαρό κέντρο για τυφλούς, όταν δεν υπάρχει εθνική βιβλιοθήκη
τέτοιου τύπου, κτλ.
Όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, δεν φαίνεται μέχρι τώρα να απασχολούσε
ιδιαίτερα την πλειονότητα των δημοσίων βιβλιοθηκών. Αισίως όμως οι περισσότερες
βιβλιοθήκες έχουν αρχίσει πλέον να αποδέχονται γενικότερα τις υποχρεώσεις τους για
ισότιμες υπηρεσίες, να έχουν πιο επαγγελματική συνείδηση και να έχουν μια πιο ξεκάθαρη
αντίληψη του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ
(Craddock, 1996).
Ένα πρόσφατο ερευνητικό πρόγραμμα του LISU μελέτησε 141 δημόσιες βιβλιοθήκες και την
πρόβλεψη υπηρεσιών τους για τα άτομα με αναπηρία όρασης (Kinnell et al., 2000).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μόνο το 5% των συμμετεχόντων διέθεταν συγκεκριμένη
πολιτική που να καλύπτει τους χρήστες με αναπηρία όρασης, το 15% διέθετε πολιτική για
όλους τους χρήστες με αναπηρία ενώ το 42% αυτών δεν διέθετε καμία γραπτή πολιτική
που να αφορά αυτή την ομάδα χρηστών.
Επίσης, εθνική έρευνα για τις δημόσιες βιβλιοθήκες και το Διαδίκτυο που διενήργησε το
Office for Information Technology της ALA το 1997 στις ΗΠΑ διαπίστωσε πως λίγες
246
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βιβλιοθήκες στην πραγματικότητα παρέχουν ειδικό λογισμικό ή υλικό σε ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα μόνο το 15.4% όσων απάντησαν δήλωσαν ότι είχαν προβεί σε τροποποιήσεις
στα αυτοματοποιημένα πληροφοριακά συστήματά τους προκειμένου να είναι προσβάσιμα.
Δυστυχώς, τα χαμηλά αυτά ποσοστά επιβεβαιώνουν το πληροφοριακό χάσμα ανάμεσα
στους έχοντες πρόσβαση στην πληροφορία και στους μη έχοντες (Mates, 2000).
Στη συνέχεια, οι Robinson και Dowd προσπάθησαν να διερευνήσουν την εξυπηρέτηση
(υπηρεσίες, προγράμματα, εξοπλισμό, προσωπικό) που παρέχουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες
σε παιδιά με αναπηρία σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ με πληθυσμό άνω των 100,000
ατόμων (Robinson & Dowd, 1997). Στην έρευνα αυτή αποδείχτηκε πως η πλειονότητα δεν
διαθέτει γραπτή πολιτική για την παροχή υπηρεσιών στα ΑμεΑ και πως η δια στόματος
μέθοδος (65%) είναι δημοφιλέσταστη όσον αφορά την προώθηση των υπηρεσιών των
βιβλιοθηκών. Ο εξοπλισμός για παιδιά με αναπηρία όρασης ήταν ο πιο συνηθισμένος
(βιβλία σε κασέτα, βιβλία μεγαλογράμματης μορφής, μεγεθυντές που κρατιούνται με το
χέρι, braille) ενώ οι περισσότερο εκλεπτυσμένες και καινοτόμες τεχνολογικές συσκευές (π.χ.
online κατάλογοι εξοπλισμένοι με μεγέθυνση ή έξοδο φωνής, συνθέτες φωνής, κ.ά.) ήταν
σπάνια διαθέσιμες. Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση μεγάλων δημοσίων βιβλιοθηκών από
παιδιά με αναπηρία έχει αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο από τη θέσπιση του ADA το 1990,
όμως υπάρχει ακόμη πολύς χώρος για βελτίωση στην εξυπηρέτησή τους. Το εύρος των
απαιτήσεων του νόμου αποτελεί πρόβλημα σε πολλούς διευθυντές. Μάλιστα, πολλοί
στράφηκαν σε συμβούλους βοηθείας για να αποκωδικοποιήσουν τον νόμο και να
εντοπίσουν τις απαιτήσεις του.
Σε οποιαδήποτε πάντως προσπάθεια των δημοσίων βιβλιοθηκών, κάθε βιβλιοθήκη πρέπει
να ζητά από τους χρήστες με αναπηρία να εκφράζουν τη γνώμη τους για τις υπηρεσίες, τα
προγράμματα, το υλικό, το προσωπικό και τον εξοπλισμό που τους παρέχει και να τους
ενθαρρύνει να προβαίνουν σε προτάσεις βελτίωσης τους. Τέλος οι έρευνες επί των
δημοσίων βιβλιοθηκών πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
χρησιμοποιώντας ως δείγμα δημόσιες βιβλιοθήκες όλων των μεγεθών.

Ειδικές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ
Ως προς τις ειδικές βιβλιοθήκες (special libraries), είναι αλήθεια πως το κοινό που έχει
πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ μικρότερο από αυτό στις δημόσιες ή στις ακαδημαϊκές.
Λόγω του περιορισμένου κοινού, δεν είναι τόσο πρακτικό για μια ειδική βιβλιοθήκη των
5.000 τίτλων να διαθέτει π.χ. εκτυπωτή braille. Ωστόσο θα μπορούσε π.χ. να φροντίσει όλα
τα τερματικά δημόσιας χρήσης να παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίασης σε
μεγαλογράμματη γραφή. Αν ούτε αυτή η λύση είναι εφικτή, τότε πρέπει να υπάρχει πάντα
ένα άτομο του προσωπικού που να επισκέπτεται ξεχωριστά κάθε χρήστη που δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει το τερματικό και να τον βοηθά.
Αναλυτικότερα στην κατηγορία “Ειδικές Βιβλιοθήκες”, σύμφωνα με την UNESCO υπάγονται
και οι βιβλιοθήκες για Τυφλούς και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Blind and Special Needs), οι
οποίες εξετάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα στις 05/11/06 εστάλη ερωτηματολόγιο
(παράρτημα 6) σε 107 ειδικές βιβλιοθήκες, οι οποίες εντοπίστηκαν από το Διεθνές
Ευρετήριο για Τυφλούς (4η έκδ.) της IFLA. Στο ερωτηματολόγιο αυτό απάντησαν 16
βιβλιοθήκες (ποσοστό 15%) προερχόμενες από Αυστραλία, Βραζιλία, Δανία, Πορτογαλία,
Πουέρτο Ρίκο, Μαλαισία, Κίνα (Χονγκ Κονγκ), Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γκράχαμστον
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(Νότια Αφρική), Κροατία, Ιταλία, Φιλανδία και ΗΠΑ. Στις περισσότερες έρευνες υπάρχει μια
γενικότερη δυσκολία απάντησης ερωτηματολογίων, η οποία σίγουρα δεν υποτιμάται.
Ωστόσο, το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής δείχνει εν μέρει και την έλλειψη διάθεσης
συνεργασίας των φορέων για ΑμεΑ καθώς επίσης και τη δυσκολία τους να γνωστοποιούν ή
να μοιράζονται στοιχεία και δεδομένα με ερευνητές ή γενικότερα τρίτους.
Όπως είναι λογικό, οι βιβλιοθήκες εκείνες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ΑμεΑ
παρουσιάζουν και αξιόλογες συλλογές εναλλακτικής μορφής. Παραδείγματος χάρη, από
τους 47.700 τίτλους της Τοπικής Βιβλιοθήκη της Αλαμπάμα για Τυφλούς και Φυσικά
Ανάπηρους στις ΗΠΑ, το 95% αυτών είναι σε κασέτα και το 5% σε braille. Παρομοίως, και οι
10.000 τίτλοι της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Συμβουλίου για Τυφλούς της Ιρλανδίας είναι σε
εναλλακτική μορφή, όπως και στην St. Nicholas’ Home’s Library for the Blind όπου και οι
6.740 τίτλοι είναι σε διάταξη κατάλληλη για τα ΑμεΑ.
Οι συμμετέχουσες βιβλιοθήκες εξυπηρετούν όλες ΑμεΑ, μιας και η επιλογή τους
προκειμένου να αποτελέσουν το δείγμα προς έρευνα έγινε βάσει του ευρετηρίου της IFLA
Βιβλιοθήκες για ΑμεΑ. Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο προσπάθησε να προσδιορίσει σε
περισσότερο βάθος ποιες κατηγορίες ΑμεΑ εξυπηρετούν.
Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι βιβλιοθήκες που συμμετείχαν στην έρευνα εξυπηρετούν
αποκλειστικά άτομα με αναπηρία όρασης, επιβεβαιώνοντας το γεγονός πως η
βιβλιοθηκονομική κοινότητα και βιβλιογραφία δίνει τη μεγαλύτερη προσοχή στην
αναπηρία όρασης, βάζοντας σε δεύτερη θέση κάποιες άλλες. Χαρακτηριστικά, το 39%
εξυπηρετεί αποκλειστικά μόνο τυφλούς, αμβλύωπες, κ.ά (Διάγραμμα 9). Στη συνέχεια, το
20% δίνει έμφαση στις φυσικές αναπηρίες, κατόπιν στις μαθησιακές‐αναγνωστικές
δυσκολίες (13%) ενώ καμία βιβλιοθήκη δεν κάνει αναφορά σε άτομα με ψυχικές
διαταραχές, σύνδρομο Down, αυτισμό, κτλ. Υπάρχει βεβαίως και το 7% που εξυπηρετεί
οποιονδήποτε χρήστη δυσκολεύεται να χειριστεί το έντυπο αλλά συνήθως ζητάει
πιστοποίηση της δυσκολίας‐αναπηρίας αυτής (παραδείγματος χάρη η Celia Library ζητά
πιστοποίηση της κάθε αναπηρίας και μετά παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες).
Τι χρήστες με αναπηρία εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη;
Εντυπο-ανάπηρα άτομα
ΑμΠΟ
7%

7%

7%

20%
39%
13%

7%

ΑμΠΟ & με αναγνωστικές
δυσκολίες
ΑμΠΟ, με κινητικές &
μαθησιακές δυσκολίες
ΑμΠΟ & με φυσικές
αναπηρίες
ΑμΠΟ & τυφλόκωφα
Όλα τα ΑμεΑ

Διάγραμμα 9: Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις ειδικές βιβλιοθήκες

Όσον αφορά την αύξηση των χρηστών με αναπηρία τα τελευταία 5 χρόνια, το 72% των
βιβλιοθηκών έχει παρατηρήσει αύξηση στο δανεισμό υλικού, παρόλο που ο αριθμός των
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εγεγραμμένων μελών με αναπηρία σημειώνει μείωση (Διάγραμμα 10). Μόνο δυο
βιβλιοθήκες προσδιόρισαν το ρυθμό αύξησης και συγκεκριμένα ανέφεραν αύξηση της
τάξεως 5% και 10% ετησίως αντίστοιχα. Τέλος, το 21% πιστεύει πως δεν έχει υπάρξει ούτε
αύξηση ούτε μείωση και το 7% δεν διατηρεί καθόλου στατιστικά κίνησης και χρήσης της
βιβλιοθήκης από τα ΑμεΑ.

Έχει αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών με αναπηρίες τα
τελευταία 5 χρόνια;

Ναι

7%
21%

Ουδέτερα
72%

Δεν διαθέτει η β/κη
τέτοια στατιστικά

Διάγραμμα 10: Αριθμός των χρηστών με αναπηρία στις ειδικές βιβλιοθήκες

Στο ερώτημα τι υποστηρικτικό εξοπλισμό και ειδικές υπηρεσίες διαθέτει κάθε βιβλιοθήκη,
διαπιστώνεται πως τα braille και τα ομιλούντα βιβλία είναι η δημοφιλέστερη διάταξη
υλικού σε αυτές τις βιβλιοθήκες (Πίνακας I). Ακολουθούν οι αναγνώστες οθόνης, ο
δανεισμός υλικού εναλλακτικής μορφής, το λογισμικό braille και οι προσβάσιμοι σταθμοί
εργασίας. Μόνο μια βιβλιοθήκη δήλωσε πως διαθέτει ψηφιακά ομιλούντα βιβλία, γεγονός
που δείχνει πως οι βιβλιοθήκες για ΑμεΑ δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει τα ψηφιακά
ομιλούντα βιβλία ως μορφή υλικού και προμηθεύονται ακόμη παραδοσιακές διατάξεις και
αναλογικά μέσα (π.χ. ομιλούντα βιβλία σε κασέτα), με τα οποία είναι πιο οικείες. Αυτό ίσως
να οφείλεται στη γενική τάση υστέρησης στην υιοθέτηση καινούργιων πραγμάτων διότι
παρόλο που βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου επικρατεί η ψηφιακή πληροφορία,
διαπιστώνεται πως οι βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν ΑμεΑ δεν συμβαδίζουν με αυτές τις
εξελίξεις.
Πίνακας I: Υποστηρικτικές τεχνολογίες που συναντώνται στις ειδικές βιβλιοθήκες

Τι ΥΤ παρέχει η βιβλιοθήκη;
Ομιλούντα Βιβλία
Ηλεκτρονικά Βιβλία
Βιβλία braille
Εκτυπωτές braille
Συνθέτες λόγου
Αναγνώστες οθόνης
Σαρωτές με OCR
Λογισμικό braille
Προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας
Δανεισμός υλικού εναλλακτικής μορφής
Διανομή υπηρεσιών στα σπίτια των ΑμεΑ,

11
1
11
1
6
8
5
7
7
8
5
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νοσοκομεία, κτλ
Μεταγραφή braille
CCTV
Πινακίδα braille
Εναλλακτικά πληκτρολόγια
Εναλλακτικά ποντίκια
Μουσικές παρτιτούρες σε braille & σε
μεγαλογράμματη γραφή
Ειδικά σχεδιασμένος playback εξοπλισμός
Απτικά παιχνίδια & βιβλία
Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία

1
1
6
3
3
2
1
1
1

Το 58% των βιβλιοθηκών δεν διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό για τις ΥΤ εν αντιθέσει με
το 21% που διαθέτει (κυρίως η χρηματοδότηση των ειδικών τεχνολογιών και υπηρεσιών για
ΑμεΑ είναι κρατική π.χ. του Υπουργείου Υγείας) (Διάγραμμα 11). Το 14% αντλεί τους
πόρους αυτούς από ιδιωτικές δωρεές (από οργανισμούς, συλλόγους όπως οι Φίλοι της
Βιβλιοθήκης, ερευνητικά προγράμματα, κ.ά.) ενώ το 7% δεν διαθέτει καν τέτοιους πόρους
χρηματοδότησης. Υπάρχουν βέβαια και οι βιβλιοθήκες που ξεκίνησαν παρόμοιες υπηρεσίες
με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από προγράμματα και στη συνέχεια τις στήριξε οικονομικά η
τοπική κοινότητα, το Υπουργείο Πολιτισμού, κτλ προκειμένου να προμηθευτούν ομιλούντα
βιβλία, υλικό εναλλακτικής μορφής, κτλ.

Διαθέτει η β/κη ειδικό προϋπολογισμό για τις ΥΤ;
Ναι
14%

7%

21%
Όχι
Ιδιωτικές δωρεές
58%

Δεν υπάρχει
χρηματοδότηση

Διάγραμμα 11: Προϋπολογισμός των ειδικών βιβλιοθηκών για ΥΤ

Το 71% των βιβλιοθηκών επιλέγει τις ΥΤ με κριτήριο τις ανάγκες των χρηστών και το κόστος
ενώ το 29% λαμβάνει υπόψη μόνο τις ανάγκες των χρηστών (Διάγραμμα 12). Η επιλογή
εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών είναι κάτι που θα επιθυμούσαν πολλές
βιβλιοθήκες αλλά τις περισσότερες φορές είναι ανέφικτο. Ανέφικτο διότι οι ανάγκες των
ΑμεΑ είναι πολύ μεγάλες και συνεχείς, κάτι που είναι οικονομικά ασύμφορο για τους
περιορισμένους προϋπολογισμούς των βιβλιοθηκών. Πέρα όμως από τις ανάγκες των
χρηστών και το κόστος των ΥΤ, οι βιβλιοθήκες σίγουρα εξετάζουν και τι είναι διαθέσιμο
στην αγορά εργασίας ή προχωρούν σε συμβιβασμό μεταξύ των διαθέσιμων οικονομικών
πόρων και του επιπέδου ποιότητας‐λειτουργικότητας της εκάστοτε τεχνολογίας. Άλλος
παράγοντας τον οποίο δήλωσε πως λαμβάνει επιπλέον υπόψη μια βιβλιοθήκη είναι η
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ικανότητα του προσωπικού να παρέχει τεχνική υποστήριξη στο λογισμικό/υλικό το οποίο
θα αγοράσει.

Βάσει ποιων κριτηρίων, επιλέγει η β/κη τις κατάλληλες ΥΤ ;

29%

Ανάγκες χρηστών
Ανάγκες χρηστών &
Κόστος των ΥΤ

71%

Διάγραμμα 12: Κριτήρια επιλογής των ΥΤ για τις ειδικές βιβλιοθήκες

Το 39% αγοράζει τις ΥΤ από τοπικούς προμηθευτές, οι οποίοι όμως συνεργάζονται με
Αμερικάνους ή Ευρωπαίους κατασκευαστές (Διάγραμμα 13). Για παράδειγμα, οι
βιβλιοθήκες στην Κροατία αγοράζουν ΥΤ από τοπικούς προμηθευτές, οι οποίοι τα φέρνουν
από άλλες χώρες διότι η Κροατία δεν παράγει υποστηρικτικό υλικό ή λογισμικό. Τα
ηχοβιβλία όμως και τα ομιλούντα βιβλία τα αγοράζουν από μια Κροάτικη βιβλιοθήκη για
τυφλούς. Άλλη μια βιβλιοθήκη διευκρίνισε πως τους ενθαρρύνει η πολιτεία να αγοράζουν
ΥΤ από εταιρείες της Αλαμπάμα, όταν αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να υποστηρίζουν την
τοπική οικονομία. Το 38% των συμμετεχόντων προμηθεύεται τον εξοπλισμό από διεθνείς
κατασκευαστές ενώ το 8% συνδυάζει και τα δυο. Υπάρχει βεβαίως και το 15%, που
αντιπροσωπεύει βιβλιοθήκες που παράγουν οι ίδιες υλικό για τα ΑμεΑ247.

Η βιβλιοθήκη αγοράζει τις ΥΤ από τοπικούς ή διεθνείς
προμηθευτές;
Τοπικοί προμηθευτές
15%
8%

39%

Διεθνείς
Τοπικοί & Διεθνείς

38%

Η ίδια η β/κη παράγει
υλικό για ΑμεΑ
Διάγραμμα 13: Προμηθευτές ΥΤ

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό πως το 87% των βιβλιοθηκών απάντησε πως το προσωπικό
τους είναι ενήμερο και κατέχει τις ΥΤ (Διάγραμμα 14). Μάλιστα το προσωπικό αυτό κάποιες
247

Παραδείγματος χάρη η Celia Library παράγει υλικό εναλλακτικής μορφής.
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φορές εκπαιδεύει με τη σειρά του τους χρήστες προκειμένου να μάθουν τις ΥΤ. Το
υπόλοιπο 13% προτίμησε να μην απαντήσει (πιθανόν το ποσοστό αυτό να μην ήθελε να
δηλώσει πως δεν γνωρίζει τις ΥΤ παρόλο που δουλεύει σε βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν
ΑμεΑ).

Το προσωπικό της β/κης είναι ενημερωμένο για τις ΥΤ;

13%
Ναι
Καμία απάντηση
87%

Διάγραμμα 14: Ενημέρωση του προσωπικού για τις ΥΤ

Το 25% των βιβλιοθηκών ενημερώθηκε για πρώτη φορά μέσα από τη συνεργασία
επικοινωνία με φορείς για ΑμεΑ (π.χ. ένωση των ατόμων με αναπηρία όρασης
Φιλανδία), εντυπο‐ανάπηρους, κτλ (Διάγραμμα 15). Το 17% ενημέρωθηκε χάρη
προσωπικό ενδιαφέρον, ζήλο και πρωτοβουλία του ίδιου του προσωπικού
βιβλιοθήκης248.

και
στη
στο
της

Το 8% των βιβλιοθηκών ενημερώθηκε για πρώτη φορά μέσα από περιοδικά braille όπως το
New Beacon, το Braille Monitor, κ.ά. και το 17% μέσα από εκθέσεις, συνέδρια και
οργανισμούς. Υπάρχει βέβαια και το εντυπωσιακό 17% όπου το ίδιο το προσωπικό φέρει
αναπηρία και αναπόφευκτα γνωρίζει τις ΥΤ. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες
βιβλιοθήκες που προσλαμβάνουν ΑμεΑ, ενσωματώνοντας τα στο χώρο τους και
καλλιεργώντας μια κουλτούρα και νοοτροπία ενσωμάτωσής τους.

248

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μαρτυρία μιας βιβλιοθηκονόμου η οποία, όταν ξεκίνησε να δουλεύει
στη βιβλιοθήκη, βρήκε μερικά βιβλία braille που της κίνησαν το ενδιαφέρον και έτσι έμαθε το σύστημα braille.
Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τυφλούς δασκάλους και κάποιους άλλους υπεύθυνους και έκτοτε
ενημερώθηκε και για τις υπόλοιπες ΥΤ. Τέλος, οι τυφλοί χρήστες της έδειξαν και στην πράξη τα
πλεονεκτήματα και των λοιπών τεχνολογιών.
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Διάγραμμα 15: Τρόποι ενημέρωσης του προσωπικού για τις ΥΤ

Το 79% των βιβλιοθηκονόμων παραμένει ενημερωμένο μέσα από σεμινάρια, e‐group
επικοινωνίες, το Διαδικτύο, καταλόγους κατασκευαστών, επισκέψεις σε εκθέσεις,
παρουσιάσεις, συμμετοχή σε εργαστήρια, mailing lists, περιοδικά για την τεχνολογία, κ.ά.
(Διάγραμμα 16). Το 7% ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις ανάγκες στο χώρο μέσα από
την προσωπική του επαφή με χρήστες με αναπηρία. Τέλος, το 7% των βιβλιοθηκών που
απευθύνεται σε ΑμεΑ, θεωρεί ότι εφόσον εξυπηρετούν ΑμεΑ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της δουλειάς τους να παραμένουν ενημερωμένοι για το χώρο των ΥΤ. Βέβαια επειδή οι ΥΤ
είναι αμέτρητες, δεν μπορεί το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο σε όλες, παρά μόνο σε
αυτές που παρέχει η βιβλιοθήκη στην οποία εργάζεται.
Με ποιο τρόπο παραμένει το προσωπικό ενημερωμένο για τις ΥΤ;

7%

Κατάλογοι προμηθευτών,
οργανισμοί για ΑμεΑ,
εργαστήρια, επισκέψεις σε
εκθέσεις, παρουσιάσεις,
συνεδρίων, Διαδικτύο
E-mail με βιβλιοθηκονόμους

7%

7%

79%

Προσωπική επαφή με χρήστεςΑμεΑ

Είναι μέρος της καθημερινής
τους εργασίας

Διάγραμμα 16: Τρόποι συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού για τις ΥΤ

Στο ερώτημα αν οι χρήστες με αναπηρία είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της
βιβλιοθήκης ή αν παραπονιούνται, διαπιστώθηκε πως ναι μεν σε γενικές γραμμές είναι
ικανοποιημένοι αλλά δεν λείπουν και κάποια παράπονα (π.χ. θα ήθελαν μεγαλύτερο
αριθμό μυθιστορημάτων). Συνήθως ζητάνε περισσότερες υπηρεσίες, είναι πάντα
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απαιτητικοί και απαιτούν καλύτερες συνθήκες. Ναι μεν θα ήθελαν περισσότερα (και είναι
λογικό διότι ποτέ καμία βιβλιοθήκη δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα) αλλά
προσαρμόζονται εύκολα. Οι χρήστες νεαρής ηλικίας συνήθως ζητούν περισσότερα
ηλεκτρονικά βιβλία και υποστηρικτικές τεχνολογίες επειδή κατά κύριο λόγο οι βιβλιοθήκες
χρησιμοποιούν ακόμη βιβλία σε κασέτες και αναλογικό εξοπλισμό.
Οι ηλικιωμένοι χρήστες όχι μόνο δεν θέλουν αλλά και δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν
τις ΥΤ με αποτέλεσμα να δανείζονται μόνο ηχοβιβλία χωρίς να χρησιμοποιούν υπολογιστές
και ΥΤ. Οι νεότεροι είναι λογικό να υποδέχονται πιο εύκολα τις ΥΤ και να προσαρμόζονται
ευκολότερα. Βέβαια δεν πηγαίνουν όλα τα ΑμεΑ στη βιβλιοθήκη για να χρησιμοποιήσουν
τις ΥΤ. Κάποια την επισκέπτονται μόνο και μόνο για να συναντήσουν άλλους τυφλούς
χρήστες.
Η πλειονότητα των βιβλιοθηκών δήλωσε πως οι χρήστες συνηθίζουν εύκολα τη χρήση των
ΥΤ, πλην δυο βιβλιοθηκών. Πιο συγκεκριμένα, μια βιβλιοθήκη ανέφερε πως οι χρήστες
“χάνονται” σε αυτό που κάνουν και δυστυχώς δεν αναφέρουν το πρόβλημα εκμάθησης του
εξοπλισμού που έχουν στο βιβλιοθηκονόμο παρά μόνο μήνες μετά την παραίτησή τους από
το πρόγραμμα, όπου η βιβλιοθήκη τους έχει χάσει από χρήστες της.
Το 85% των βιβλιοθηκών πιστεύει πως η χρήση των ΥΤ στο χώρο τους τα επόμενα 5 χρόνια
θα αυξηθεί, όπως επίσης και η χρήση εναλλακτικών μέσων πρόσβασης υλικού, π.χ. DAISY
στο Διαδίκτυο, διανομή βιβλίων μέσω Διαδικτύου στο εγγύς μέλλον, φορητές συσκευές
παιξίματος, κ.ά (Διάγραμμα 17). Τα ΑμεΑ γνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τα
δικαιώματά τους και τι τους επιτρέπουν οι ΥΤ να κάνουν. Ενημερώνονται ολοένα και
περισσότερο για τους υπολογιστές και είναι λογικό να νιώθουν πιο άνετα με τη χρήση τους
και να απαιτούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από τις βιβλιοθήκες. Η
εκπαίδευση του σήμερα τείνει προς την εκπαίδευση της ενσωμάτωσης γι’ αυτό και ολοένα
τυφλοί και άτομα με χαμηλή όραση ενδιαφέρονται για την ανάγνωση και τη χρήση Η/Υ.
Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που πιστεύουν ότι οι ειδικές βιβλιοθήκες για τυφλούς θα
εξαφανιστούν επειδή τα πάντα θα διανέμονται μέσω των “mainstream” βιβλιοθηκών. Άλλοι
πάλι πιστεύουν πως πάντα θα υπάρχει χώρος για τις ειδικές βιβλιοθήκες.

Θα αυξηθεί η χρήση των ΥΤ στις β/κες τα επόμενα 5 χρόνια;

15%
Ναι

85%

Δεν είναι σε θέση η
β/κη να απαντήσει

Διάγραμμα 17: Μελλοντική χρήση των ΥΤ στις ειδικές βιβλιοθήκες

Πέρα όμως από τα παραπάνω, θα υπάρξει επιπλέον αυξημένη χρήση των ΥΤ λόγω του ότι ο
μέσος όρος ζωής θα μεγαλώσει και όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, θα αποκτούν ολοένα και
περισσότερα προβλήματα υγείας, π.χ. όρασης, κ.ο.κ.
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Ο μοναδικός λόγος που αναφέρθηκε και που ίσως αιτιολογεί την πιθανή μη αύξηση ΥΤ στο
χώρο των β/κων είναι ότι πολλά ΑμεΑ θα έχουν δικούς τους υπολογιστές με υποστηρικτικές
συσκευές στα σπίτια τους και δεν θα χρειάζονται να πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες. Τέλος, το
15% των β/κων δεν ήταν σε θέση να δώσει απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα ή να κάνει
τέτοια μελλοντική πρόβλεψη.
Το 46% θεωρεί πως στο μέλλον δεν θα έχει κάθε βιβλιοθήκη το δικό της επαγγελματία ΥΤ
διότι κάτι τέτοιο θα είναι κάτι πέρα από τις οικονομικές δυνατότητές της (Διάγραμμα 18).
Σίγουρα σε μια δημόσια βιβλιοθήκη θα ήταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο αλλά σε ένα
δίκτυο βιβλιοθηκών όπως αυτό της NLS της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου ή σε μεγαλύτερες
βιβλιοθήκες θα ήταν εφικτό249. Το 23% θα ήθελε και ελπίζει να γίνει κάτι τέτοιο
πραγματικότητα διότι είναι πολύ σημαντικό για τα ΑμεΑ να μπαίνουν σε μια βιβλιοθήκη και
να λαμβάνουν την πληροφορία και υπηρεσία που θέλουν με τον ίδιο τρόπο όπως
οποιοσδήποτε άλλος.

Πιστεύετε πως στο μέλλον κάθε βιβλιοθήκη θα έχει τον δικό
της επαγγελματία ΥΤ;

23%

31%

Ναι
Όχι
Θα ήταν επιθυμητό

46%

Διάγραμμα 18: Οι επαγγελματίες ΥΤ στο χώρο των ειδικών βιβλιοθηκών

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας των ειδικών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ,
συνειδητοποιεί κανείς πως οι συλλογές τους σε τίτλους εναλλακτικής μορφής είναι πολύ
πιο πλούσιες από αυτές των υπολοίπων βιβλιοθηκών και αυτό είναι λογικό. Η πλειοψηφία
των ειδικών αυτών βιβλιοθηκών απευθύνεται και εξυπηρετεί άτομα με αναπηρία όρασης,
προφανώς επειδή η αναπηρία αυτή ενέχει τις μεγαλύτερες προκλήσεις προσβασιμότητας.
Τα braille και τα ομιλούντα βιβλία αποδεικνύονται οι δημοφιλέστερες διατάξεις που
συναντώνται σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Αισίως το προσωπικό αυτών των βιβλιοθηκών είναι
ενήμερο για τις ΥΤ και φροντίζει να ενημερώνεται μέσα από το Διαδίκτυο, καταλόγους,
περιοδικά, κ.ά. Η πλειονότητα των ειδικών για ΑμεΑ βιβλιοθηκών πιστεύει πως η χρήση των
ΥΤ στις βιβλιοθήκες θα αυξηθεί μελλοντικά αλλά η πρόσληψη επαγγελματιών επί των ΥΤ
φαντάζει δύσκολη λόγω των περικοπών και των πενιχρών προϋπολογισμών των
βιβλιοθηκών.
Στη συνέχεια, ένα χαρακτηριστικό των ειδικών βιβλιοθηκών για ΑμεΑ είναι ότι οι
περισσότερες ανήκουν και λειτουργούν στα πλαίσια φορέων και ενώσεων για ΑμεΑ,
εθελοντικών οργανισμών και μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Αυτό λοιπόν που έχει
στιγματίσει μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες βιβλιοθηκών για μειονοτικές ομάδες είναι ότι
στελεχώνονται κατά παράδοση με εθελοντές, μη επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους, οι
249

Στην Τοπική Βιβλιοθήκη της Αλαμπάμα για Τυφλούς και Φυσικά Ανάπηρους έχουν προσλάβει ένα σύμβουλο
ανάγνωσης, ο οποίος είναι τυφλός με εξειδίκευση στις ΥΤ.
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οποίοι παλεύουν να τα βγάλουν περά με πενιχρούς προϋπολογισμούς (Vitzansky, 1994).
Δυστυχώς η λειτουργία αυτών των βιβλιοθηκών πολλές φορές εξαρτάται από τις δωρεές
και την προσφορά των εθελοντών. Οι βιβλιοθήκες‐ παραγωγοί (που παράλληλα παράγουν
και υλικό εναλλακτικής μορφής για ΑμεΑ) στον εθελοντικό τομέα δεν έχουν τη δύναμη να
μεταγράψουν ή να ηχογραφήσουν οτιδήποτε δημοσιεύεται. Επίσης, η αποστολή τους
περιορίζεται ακόμη περισσότερο διότι οι βιβλιοθήκες αυτές εξυπηρετούν κυρίως τις
ψυχαγωγικές ανάγκες των χρηστών.
Βέβαια κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πολλοί τέτοιοι μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί έχουν στηριχτεί στους εθελοντές, παράγοντας εξαίσιο έργο. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί το RFB&D όπου το 1994 περισσότεροι από 4.400 εθελοντές
συνέβαλαν με 324.000 ώρες υπηρεσίας.
Εδώ όμως προκύπτει το εξής ερώτημα, αν οι βιβλιοθήκες δικαιολογούνται ηθικά ή όχι να
επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους στηριζόμενες στην εθελοντική βοήθεια και σε τι βαθμό.
Οποιαδήποτε και αν είναι τα υπέρ και τα κατά του διλήμματος αυτού και ανεξαρτήτως με
ποια πλευρά τάσσεται καθένας, το σίγουρο είναι ότι η εθελοντική βοήθεια είναι μια
πραγματικότητα που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς φορείς να λειτουργούν χάρη σε αυτή.
Οι βιβλιοθήκες braille και ομιλούντων βιβλίων, κατά κύριο λόγο, λειτουργούν στο πλαίσιο
φορέων για ΑμεΑ ή άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Εκτός από τα παραπάνω,
διαφέρουν από τις λοιπές βιβλιοθήκες που συγκεντρώνουν υλικό στη συνηθισμένη έντυπη
μορφή και σε άλλα σημεία. Οι διαφορές αυτές αφορούν στις τεχνικές που ακολουθούνται,
τις ειδικές ανάγκες των χρηστών καθώς και το καθ’ αυτό είδος του υλικού που
μεταγράφεται σε άλλες μορφές. Συγκεκριμένα, οι κυριότερες διαφορες είναι:




Απαραίτητη προϋπόθεση για τέτοιου είδους βιβλιοθήκες είναι όχι μόνο η συλλογή
των πληροφοριών αλλά και η παραγωγή τους σε “ειδικές εκδόσεις” (κασέτες,
δίσκους, braille, Moon). Έτσι μια βιβλιοθήκη η οποία εξυπηρετεί κυρίως άτομα με
αναπηρία όρασης, τις περισσότερες φορές οφείλει να είναι και κέντρο παραγωγής
υλικού.
Η εξάρτηση των χρηστών από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν αφορούν
στον τρόπο οργάνωσης της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, εμποδίζουν όμως την
αποτελεσματική διάδοση των πληροφοριών. Πολλά άτομα με αναπηρία όρασης,
ιδιαίτερα εκείνα που έχουν και ένα επιπρόσθετο μειονέκτημα, δεν μπορούν να
επισκεφτούν από μόνα τους τη βιβλιοθήκη. Για το λόγο αυτό, όλες οι βιβλιοθήκες
braille και ομιλούντων βιβλίων, στηρίζουν τα δανειστικά τους συστήματα κυρίως σε
συνεργασία με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Επίσης, οι βιβλιοθήκες αυτές φέρουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στο χρήστη με την
αναπηρία. Αν δηλαδή η βιβλιοθήκη, για κάποιο λόγο, έχει αποφασίσει να μην εκδόσει ένα
βιβλίο, ένα άρθρο ενός περιοδικού ή μιας εφημερίδας στην κατάλληλη μορφή, οι
πληροφορίες που περιέχονται εκεί δεν θα είναι διαθέσιμες στο χρήστη. Αυτό αποτελεί μια
τεράστια ευθύνη για τη βιβλιοθήκη, πόσο μάλλον τη στιγμή που είναι ακατόρθωτη η
μεταγραφή της συνολικής εκδοτικής παραγωγής, εφόσον οι βιβλιοθήκες όλες λειτουργούν
πάντα κάτω από συγκεκριμένες και περιορισμένες οικονομικές πηγές.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια (1971‐2001) η εξέλιξη των βιβλιοθηκών braille και ομιλούντων
βιβλίων ήταν ραγδαία και η αναγκαιότητα ύπαρξής τους καθιστά πλέον απαραίτητη τη
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συνεργασία με βιβλιοθήκες άλλου είδους π.χ. δημοτικές, ερευνητικές, πανεπιστημιακές,
κτλ.
Αυτό όμως που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα είναι ο
λόγος για τον οποίο τα ΑμεΑ, προκειμένου να ανακτήσουν μια πληροφορία, καταφεύγουν
ενστικτωδώς στον εξειδικευμένο οργανισμό αντί στη βιβλιοθήκη. Πολλοί παραιτούνται από
οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης της βιβλιοθήκης και καταφεύγουν σε προσωπικούς
μεσολαβητές και σε ένα ή δυο οργανισμούς που ικανοποιούν τις αναγνωστικές τους
ανάγκες. Ακόμη περισσότερο ωστόσο ξενίζει ότι σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η
δημιουργία ενός εθνικού ενιαίου καταλόγου υλικού εναλλακτικής μορφής (π.χ. NUCAF‐
National Union Catalogue of Alternative Formats), υλοποιούνται στο πλαίσιο του
εθελοντικού τομέα και οργανισμών και όχι των εθνικών ή άλλων βιβλιοθηκών.

Σχολικές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ
Ενώ μέχρι στιγμής διαπιστώνει κανείς πως o ερευνητής μπορεί να εντοπίσει στη
βιβλιογραφία αρκετά παραδείγματα και πρωτοβουλίες διαφόρων ακαδημαϊκών και
δημοσίων βιβλιοθηκών, αντίθετα είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει αναφορές σε σχολικές
βιβλιοθήκες εξοπλισμένες με ΥΤ για μαθητές με αναπηρία. Αυτό ίσως να εξηγείται διότι οι
ΥΤ αποτελούν ένα σχετικά νέο και ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο της εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής τεχνολογίας και επιπλέον, πολλοί ειδικοί εκπαιδευτές είναι ανενημέρωτοι
για την ποικιλία αυτών των επιλογών που υπάρχουν (Hopkins, 2004).
Οι λόγοι όμως για τους οποίους μια σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει ΥΤ είναι πολλοί
και σημαντικοί:










Οι μαθητές αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις επιδεξιότητές τους. Όλοι οι μαθητές
θέλουν να νιώθουν ικανοί να θέτουν στόχους και να τους πετυχαίνουν διότι αυτό
τους δίνει ισχυρότατο κίνητρο.
Οι ΥΤ ενισχύουν την ικανότητα και αποδοτικότητα, την αυτο‐εκτίμηση, τον
αυτοσεβασμό και την αυτοδυναμία των μαθητών με αναπηρία διότι μειώνουν το
φόβο και την απογοήτευση που νιώθουν όταν πρέπει να στηρίζονται σε τρίτους.
Οι μαθητές με αναπηρία αποκτούν κοινωνική ταυτότητα, ικανότητα για
επικοινωνία, πρόσβαση στην πληροφορία και δυνατότητες ακαδημαϊκής προόδου.
Οι ΥΤ λύνουν αρκετά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα οι μαθητές και
επιπλέον παρέχουν εξειδίκευση.
Οι τεχνολογίες αυτές προωθούν την αυξημένη αλληλεπίδραση με άλλους
συμμαθητές τους, αποτρέποντας έτσι τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, όταν η
λοιπή σχολική κοινότητα βλέπει τα επιτεύγματα των μαθητών με αναπηρία, αυτό
συμβάλλει στην αυξανόμενη ενημέρωση και απομυθοποίηση των αναπηριών.
Τέλος, οι ΥΤ αποτελούν εργαλεία δια βίου εκπαίδευσης.

Ωστόσο οι επιλογές βιβλίων στις σχολικές βιβλιοθήκες μέσης εκπαίδευσης (σύμφωνα με
έρευνες επιστημόνων στη σχετικά κοινωνικά ευαισθητοποιημένη σε θέματα αναπηρίας
Αμερική) κατέδειξαν ότι η μεγάλη πλειονότητα των μυθιστορημάτων που δίνονταν στους
μαθητές παρήγαγαν ψευδή, στερεοτυπική εικόνα για τον άνθρωπο με αναπηρία. Από την
επιλογή των βιβλίων απουσίαζε πλήρως η πραγματική γνώση για την αναπηρία, ακόμη και
σε περιπτώσεις σχολείων που φιλοξενούσαν σημαντικό αριθμό μαθητών με αναπηρία.
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Ακόμη και στα κόμικς προβάλλεται μια στερεοτυπική εικόνα για τα ΑμεΑ. Δηλαδή το
ποσοστό των κακών ανθρώπων με αναπηρία είναι τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο του
αντίστοιχου των ανθρώπων χωρίς αναπηρία. Αφετέρου, κανένας άνθρωπος με αναπηρία
δεν παρουσιάζεται με ουδέτερο τρόπο, ως ένας μέσος άνθρωπος. Σημαντικοί ερευνητές
όπως ο αμερικάνος Elliot (το 1982) εκτιμούν ότι η λογοτεχνία υπήρξε διαχρονικά
“προμαχώνας παραπληροφόρησης” αναφορικά με την αληθινή εικόνα του ανθρώπου με
αναπηρία250.
Για όλα τα παραπάνω, οι σχολικοί βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να αλλάξουν αυτή την
επικρατούσα αντίληψη και να περάσουν το μήνυμα ότι είναι επίσης υπεύθυνοι για την
εκπαίδευση όλων των μαθητών. Η Wesson προτείνει πως οι σχολικοί βιβλιοθηκονόμοι
μπορούν από μόνοι τους να φροντίσουν να ενημερώνονται για τα ΑμεΑ, τις ΥΤ, κ.ά.
επισκεπτόμενοι άλλες σχολικές βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν μαθητές με αναπηρία ή
αναλαμβάνοντας έρευνα στο πλαίσιο της δικής τους βιβλιοθήκης (Wesson, 1995). Στην
Αυστραλία υπάρχουν κάποια προγράμματα βελτίωσης του προσωπικού στην εξυπηρέτηση
των ΑμεΑ αλλά κανένα από αυτά δεν έχει απευθυνθεί σε σχολικούς βιβλιοθηκονόμους. Γι’
αυτό το να αναλάβει ο κάθε βιβλιοθηκονόμος τη δική του εξέλιξη και ενημέρωση είναι η
πιο βιώσιμη και ρεαλιστική λύση (Murray, 1999).
Πέρα από τις ανάγκες βελτίωσης του προσωπικού, οι σχολικοί βιβλιοθηκονόμοι χρήζουν
εκπαίδευσης όσον αφορά στη διαμόρφωση της πολιτικής, της διαχείρισης συλλογών και
των απαιτήσεων της τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη, πολύ λίγες σχολικές βιβλιοθήκες
στην Αυστραλία διαθέτουν επίσημη πολιτική, ακόμη και αυτές που διαθέτουν
υποδειγματικούς βιβλιοθηκονόμους στο προσωπικό τους. Επίσης, μόνο ένας μικρός
αριθμός σχολικών βιβλιοθηκών παρέχει ΥΤ.
Όσον αφορά τις παιδικές βιβλιοθήκες, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τα κύτταρα μιας
ευρύτερης ενσωμάτωσης και επικοινωνίας ανάμεσα στα αρτιμελή παιδιά και στα παιδιά με
αναπηρία, υπάρχουν μηδαμινές αναφορές. Η εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με
ποικίλες αναπηρίες δεν είναι εύκολη υπόθεση για τον βιβλιοθηκονόμο, γι’ αυτό πρέπει
καθένας να βρει το δικό του τρόπο να τα προσεγγίσει, να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες των
αναγκών τους και να δημιουργήσει μεθόδους συνεργασίας μαζί τους.

Εθνικές βιβλιοθήκες & ΑμεΑ
Ως προς τις εθνικές βιβλιοθήκες, η έρευνα είναι επίσης μηδαμινή. Οι μοναδικές μνείες σε
εθνικές βιβλιοθήκες χωρών και τις υπηρεσίες τους για ΑμεΑ περιορίζονται στην Εθνική
Βιβλιοθήκη του Καναδά, της Κορέας, της Αυστραλίας και της Εθνικής Υπηρεσίας για
Τυφλούς και Φυσικά Ανάπηρους της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου. Γι’ αυτό οι εθνικές
βιβλιοθήκες έχουν μια ακόμη εκκρεμότητα, την εξυπηρέτηση των εθνικών, πολιτισμικών
μειονοτήτων, κ.ά. μεταξύ των οποίων και τα ΑμεΑ.
Η μοναδική έρευνα που εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία όσον αφορά την
προσβασιμότητα των εθνικών βιβλιοθηκών, ασχολήθηκε με την προσβασιμότητα των
ιστοσελίδων δέκα επιλεγμένων εθνικών βιβλιοθηκών. Από αυτές, μόνο επτά (Αργεντινή,
250

Anon., Τα διαχρονικά στερεότυπα και προκαταλήψεις [on‐line]. [Διαθέσιμο στο http://www.ameamedia.gr/
guidebook/g06‐stereotypes (Ημερομηνία πρόσβασης: 14/06/07)]
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Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) διαθέτουν κάποια
υπηρεσία που να απευθύνεται ειδικά σε ΑμεΑ. Όσον αφορά στο ωράριο εξυπηρέτησης των
ΑμεΑ, μόνο η βιβλιοθήκη της Αργεντινής διαθέτει σύστημα πρόσβασης με κατ’ ιδίαν
ραντεβού, το οποίο κλείνεται 48 ώρες νωρίτερα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (Santillan‐Rivero & Valles‐Valenzual, 2007).
Λόγω της μηδαμινότητας ερευνών, στις 26/06/07 εστάλη ερωτηματολόγιο (παράρτημα 6)
μέσω e‐mail σε 47 εθνικές βιβλιοθήκες, οι οποίες εντοπίστηκαν από το ευρετήριο της IFLA
“Εθνικές Βιβλιοθήκες του Κόσμου” (Koulikourdi, 2007). Λόγω της μικρής ανταπόκρισης των
εθνικών βιβλιοθηκών, εστάλη δεύτερη φορά στις 23/08/07 το ίδιο ερωτηματολόγιο στις
παραπάνω βιβλιοθήκες, στις οποίες προστέθηκαν άλλες δυο, σύμφωνα με το ευρετήριο
των εθνικών βιβλιοθηκών από το UNESCO Libraries Portal. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν
16 εθνικές βιβλιοθήκες προερχόμενες από Αυστραλία, Σκωτία, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία,
Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ελβετία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ουγκάντα,
Νέα Ζηλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Τρινιντάντ & Τομπάγκο (Κούβα). Στην εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος δεν εστάλη το ερωτηματολόγιο διότι στο πλαίσιο παλαιότερης
έρευνας που κατέγραφε τις υπηρεσίες των ελληνικών βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ, είχε
απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και έτσι δεν επαναλήφθηκε η αποστολή ερωτηματολογίου.
Πιθανότατα υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που δικαιολογούν το χαμηλό ποσοστό
απάντησης, όπως το μέγεθος της βιβλιοθήκης, ο αριθμός των αρτιμελών χρηστών της και
των χρηστών με αναπηρία, οι πηγές χρηματοδότησής της, κ.ο.κ. Ωστόσο, η εμπειρία έχει
δείξει πως αρκετές βιβλιοθήκες επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στην έρευνα πιθανότατα
επειδή δεν είναι ενήμερες και εξοικειωμένες με ζητήματα προσβασιμότητας και ΥΤ και
προφανώς, δεν είχαν να δηλώσουν κάτι. Για παράδειγμα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελβετίας
απάντησε πως δεν είναι εξοπλισμένη για χρήστες με αναπηρία και συνεπώς δεν έβρισκε το
λόγο να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό συμμετοχής σίγουρα δεν επιτρέπει
την γενίκευση των αποτελεσμάτων για όλες τις εθνικές βιβλιοθήκες, γι’ αυτό πρέπει να
υπάρξει περαιτέρω, μελλοντική έρευνα που να διαφωτίσει για τις υπηρεσίες των εθνικών
βιβλιοθηκών και άλλων χωρών.
Οι εθνικές βιβλιοθήκες που επέστρεψαν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο είναι
βιβλιοθήκες με συλλογές των 2.000.000‐6.000.000 τίτλων (σε σύνολο). Εξαίρεση αποτελούν
η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ιαπωνίας (στο Τόκυο) που αριθμεί 24.000.000 τίτλους και οι
εθνικές βιβλιοθήκες μικρών ή οικονομικά αδύναμων χωρών (π.χ. η εθνική βιβλιοθήκη της
Ουγκάντα αγγίζει τους 10.000 τίτλους, της Νέας Ζηλανδίας τους 13.376 τίτλους, του
Τρινιντάντ και Τομπάγκο τους 200.000, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης τους 450.000, κ.ά.).
Ο αριθμός όμως των τίτλων εναλλακτικής μορφής των παραπάνω βιβλιοθηκών ωχριά
έναντι αυτών της συμβατικής μορφής.
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Ο αριθμός των τίτλων εναλλακτικής μορφής είναι:
1.166-27.000 τίτλοι
14%
29%

Η β/κη διαθέτει τέτοιο
υλικό αλλά δεν γνωρίζει
τον αριθμό του

21%

Δεν έχει τίτλους
εναλλακτικής μορφής
Καμία απάντηση

36%

Διάγραμμα 19: Συλλογές εναλλακτικής μορφής των εθνικών βιβλιοθηκών

Το 29% των βιβλιοθηκών (Διάγραμμα 19) δήλωσε πως διαθέτει υλικό εναλλακτικής
διάταξης, το οποίο ποικίλλει από 1.166 τίτλους που έχει η εθνική βιβλιοθήκη του Τρινινάντ
και Τομπάγκο έως 27.000 τίτλους braille και μεγαλογράμματης γραφής που διαθέτει η
εθνική βιβλιοθήκη της Ιαπωνίας. Το υπόλοιπο 36% των συμμετεχόντων διαθέτει υλικό
εναλλακτικής μορφής αλλά το προσωπικό της βιβλιοθήκης τους δεν γνωρίζει τον αριθμό
του ούτε διατηρεί στατιστικά χρήσης του υλικού αυτού (π.χ. Αυστραλία, Σκωτία, Νέα
Ζηλανδία, Μαλαισία, Πορτογαλία). Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές το υλικό αυτό να
είναι σαν να μην υπάρχει διότι όταν κάποιος αγνοεί ή δεν γνωρίζει καλά κάτι, το
υποχρησιμοποιεί ή δεν το χρησιμοποιεί καθόλου.
Τέλος, το 21% δεν διαθέτει καθόλου υλικό σε μορφή κατάλληλη για τα ΑμεΑ, μεταξύ των
οποίων η εθνική βιβλιοθήκη της Τσεχίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας, της Ουγκάντα, κ.ά.
Το 87% των βιβλιοθηκών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εξυπηρετεί ΑμεΑ και
μάλιστα η πλειονότητα εξυπηρετεί άτομα με ποικίλα είδη αναπηρίας (Διάγραμμα 20). Λίγες
ήταν εκείνες που προσδιόρισαν συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία τις οποίες
εξυπηρετούν. Παραδείγματος χάρη, η εθνική βιβλιοθήκη της Κροατίας εξυπηρετεί άτομα με
φυσική αναπηρία, αποκλείοντας τα άτομα με αναπηρία όρασης και ακοής και η εθνική
βιβλιοθήκη της Δανίας απευθύνεται μόνο σε άτομα τυφλά ή αμβλύωπα με χαμηλή όραση
και σε αναπηρικά αμαξίδια.
Εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη σας ΑμεΑ;

13%
Ναι

Όχι

87%

Διάγραμμα 20: Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις εθνικές βιβλιοθήκες
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Λόγω της δραστηριοποίησης των αναπηρικών κινημάτων τα τελευταία χρόνια και της
αυξημένης ενημέρωσης και εστίασης στα δικαιώματα των ΑμεΑ, θα περίμενε κανείς ότι οι
εθνικές βιβλιοθήκες θα δήλωναν αυξημένη προσέλευση των ΑμεΑ στο χώρο τους και
αυξημένη χρήση των υπηρεσιών τους τα τελευταία 5 χρόνια.
Το 27% των βιβλιοθηκών θεωρεί ότι ο αριθμός των ΑμεΑ έχει αυξηθεί, ισοψηφώντας με το
27% εκείνων που πιστεύουν το αντίθετο (Διάγραμμα 21). Αυτό είναι ιδιαιτέρως
ανησυχητικό διότι βασισμένοι στη μικρή παρουσία των ΑμεΑ στο χώρο των βιβλιοθηκών, οι
διευθυντές τους βρίσκουν άλλοθι και δικαιολογία ώστε να μην προβαίνουν σε
προσαρμογές ή αναβαθμίσεις του εξοπλισμού και των υπηρεσιών τους. Επίσης, δεν
μπορούν να δικαιολογήσουν επιπρόσθετες δαπάνες, υπηρεσίες και τεχνολογίες όταν τα
στατιστικά δείχνουν ότι τα ΑμεΑ αποτελούν μειονότητα251. Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό
των χρηστών με αναπηρία αποτελεί πάντα ένα μικρό κομμάτι του συνολικού αριθμού των
χρηστών (παραδείγματος χάρη στην εθνική βιβλιοθήκη της Τσεχίας, μεταξύ των 30.000
εγγεγραμμένων χρηστών, τα ΑμεΑ είναι ελάχιστα).
Ακόμη και οι βιβλιοθήκες εκείνες που ανέφεραν κάποια αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια (π.χ.
Ουγκάντα, Ζηλανδία, κ.ά.), πάλι δεν κάνουν λόγο για κάποια ουσιαστική αύξηση. Μόνο η
εθνική βιβλιοθήκη της Πορτογαλίας έκανε λόγο για αξιοσημείωτη άνοδο. Βέβαια κατά πόσο
έγκυρη και αξιόπιστη είναι η απάντηση του προσωπικού στα στατιστικά χρήσης των ΑμεΑ
δεν είναι γνωστό διότι πολλές δεν κρατούν καν στατιστικά χρήσης και απαντούν υποθετικά
ή σε γενικές γραμμές, όπως η εθνική βιβλιοθήκη της Ιαπωνίας η οποία απάντησε πως ο
αριθμός των ΑμεΑ δεν έχει αυξηθεί, χωρίς όμως να κρατά η ίδια στατιστικά.

Έχει αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών με αναπηρίες τα
τελευταία 5 χρόνια;

27%

27%

Ναι
Όχι
Η β/κη δεν γνωρίζει

13%

Δεν απάντησε
33%

Διάγραμμα 21: Παρουσία χρηστών με αναπηρία στις βιβλιοθήκες

Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός που δήλωσαν πως παρέχουν οι συμμετέχουσες βιβλιοθήκες
είναι κατανεμημένος ως εξής:

251

Παραδείγματος χάρη, ο Michael Moran και η Sheery E. Gelbwasser, ακόμη και όταν έλαβαν μια επιχορήγηση
από το LSTA (Library Services & Technology Act) προκειμένου να καταστήσουν το κέντρο εκμάθησης πόρων
του Asnuntuck Community College πιο προσβάσιμο, δυσκολεύτηκαν να δικαιολογήσουν 8.700€ προκειμένου
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας μικρής μερίδας χρηστών.
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Πίνακας II: ΥΤ που συναντώνται στις εθνικές βιβλιοθήκες

Τι είδους υποστηρικτικές συσκευές ή
υπηρεσίες παρέχει η βιβλιοθήκη;
Βιβλία braille
Ομιλούντα‐Ηχοβιβλία
Αναγνώστες οθόνης
Προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας
Εναλλακτικά πληκτρολόγια
Διανομή Υπηρεσιών Εκτός Βιβλιοθήκης
(Outreach services)
Εξ
αποστάσεως
πρόσβαση
σε
ηλεκτρονικούς πόρους
Συνθέτης φωνής
CCTV
OCR συστήματα
Δανεισμός υλικού εναλλακτικής μορφής
Ράμπα
Εκτυπωτές Braille

Αριθμός βιβλιοθηκών
5
7
4
4
2
1
1
2
1
2
1
1
1

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας II) διαπιστώνει κανείς πως τα ομιλούντα βιβλία είναι
ιδιαίτερα δημοφιλή και μετά ακολουθούν τα braille. Όσον αφορά τον ευρύτερα
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό των βιβλιοθηκών που συμμετείχαν, η πλειονότητα ανέφερε:






Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV)
Τα OCR συστήματα
Τις ιχνόσφαιρες
Τα μεγάλα πληκτρολόγια
Τις ράμπες

και γενικότερα τον εξοπλισμό ανάγνωσης.
Παρόλο που υπάρχει τεράστια ποικιλία στις ΥΤ, από χαμηλής μέχρι υψηλής τεχνολογικής
στάθμης, από τον παραπάνω πίνακα με τον υποστηρικτικό εξοπλισμό που παρέχουν οι
εθνικές βιβλιοθήκες, διαπιστώνει κανείς πως διαθέτουν τις περισσότερο συνήθεις και
κοινές τεχνολογίες, συνήθως μεσαίας τεχνολογικής στάθμης (και όχι ποικιλία).
Εξαίρεση αποτελεί η Βρετανική Βιβλιοθήκη η οποία παρέχει προσβάσιμους σταθμούς
εργασίας εξοπλισμένους με αναγνώστες οθόνης, συνθέτες φωνής, συστήματα οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων, λογισμικό και πινακίδα braille, εναλλακτικά πληκτρολόγια και
ποντίκια. Επιπλέον, παρέχει μεγεθυντές για παλαιό ή εύθραυστο υλικό (όπως χειρόγραφα)
και προσωπικό που διαβάζει στους χρήστες. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη επιδιώκει μια προ‐
ενεργητική πολιτική για τις ΥΤ, γι’ αυτό και διαθέτει την ομάδα “Disability Action Group”, η
οποία διερευνά για νέες και βελτιωμένες ΥΤ και στη συνέχεια προβαίνει σε αγορά αυτών.
Το 72% των βιβλιοθηκών δεν διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό για την προμήθεια ΥΤ
(Διάγραμμα 22). Οι περισσότερες βιβλιοθήκες αντλούν τα χρήματα για τις ΥΤ από τον
ετήσιο προϋπολογισμό τους, που είναι κρατικής φύσεως. Οι ΥΤ εντάσσονται συνήθως στον
προϋπολογισμό που αφορά το γενικότερο εξοπλισμό της βιβλιοθήκης ή τον εξοπλισμό των
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τεχνολογιών της πληροφορίας. Άλλες πάλι είναι αυτονόητο να μην έχουν τέτοιο
προϋπολογισμό από τη στιγμή που δεν διαθέτουν ΥΤ. Μόνο το 14% διαθέτει ξεχωριστό
προϋπολογισμό για τις ΥΤ, ο οποίος αντλείται από άλλες πηγές (π.χ. το Υπουργείο
Πολιτιστικών Υποθέσεων). Σε κάποιες μάλιστα βιβλιοθήκες που υπάρχουν υπηρεσίες
αποκλειστικά για ΑμεΑ (π.χ. η Υπηρεσία Εντυπο‐Αναπηριών στην εθνική βιβλιοθήκη της
Νέας Ζηλανδίας), κάθε τέτοια υπηρεσία έχει τον δικό της προϋπολογισμό.

Διαθέτει η β/κη ειδικό προϋπολογισμό για τις ΥΤ;

14%

14%
Ναι
Όχι
Δεν απάντησε
72%

Διάγραμμα 22: Προϋπολογισμός των εθνικών βιβλιοθηκών για ΥΤ

Στο ερώτημα βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγει η βιβλιοθήκη τις κατάλληλες ΥΤ, το 57% των
βιβλιοθηκών επέλεξε να μην απαντήσει, προφανώς γιατί πολλές εξ αυτών δεν διαθέτουν
μεθόδους επιλογής και κριτήρια αξιολόγησης των κατάλληλων ΥΤ (Διάγραμμα 23). Το 7%
επιλέγει υποστηρικτικές συσκευές με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών και το 29%
σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και το κόστος του εξοπλισμού. Τέλος, ένα 7% των
βιβλιοθηκών δήλωσε πως δεν διαθέτει καθόλου κριτήρια επιλογής, χωρίς όμως να
προσδιορίσει πώς ακριβώς αγοράζει τις ΥΤ.

Βάσει ποιων κριτηρίων, επιλέγει η β/κη τις κατάλληλες ΥΤ ;
Ανάγκες χρηστών

7%
29%

Ανάγκες χρηστών &
Κόστος
Δεν έχει κριτήρια

57%
7%

Δεν απάντησε

Διάγραμμα 23: Κριτήρια επιλογής των ΥΤ για τις εθνικές βιβλιοθήκες

Το κατά πόσο η εθνική βιβλιοθήκη κάθε χώρας αγοράζει από τοπικούς ή διεθνείς
προμηθευτές εξαρτάται από την οικονομική ευρωστία της χώρας και από το μέγεθος της
αγοράς της σε ΥΤ. Παραδείγματος χάρη, σε μια χώρα όπως η Ουγκάντα είναι απίθανο η
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βιβλιοθήκη να αγοράζει υποστηρικτικό εξοπλισμό από τοπικούς προμηθευτές, από την
στιγμή που δεν υφίσταται καν αγορά υποστηρικτικών τεχνολογιών. Το 25% των
βιβλιοθηκών αγοράζει τις ΥΤ από τοπικούς προμηθευτές (π.χ. η εθνική βιβλιοθήκη της
Πορτογαλίας αγοράζει από Πορτογαλικές επιχειρήσεις), χωρίς όμως να διευκρινίσουν το
λόγο (π.χ. μπορεί να θέλουν να υποστηρίξουν την τοπική οικονομία και αγορά ή μπορεί να
είναι πιο εύκολη η υποστήριξη όταν ο προμηθευτής βρίσκεται στην ίδια χώρα, κ.ά.) ενώ το
19% προτιμά ένα συνδυασμό τοπικών και διεθνών προμηθευτών (Διάγραμμα 24). Τέλος, το
13% δεν αγοράζει ΥΤ από κανέναν.

Διάγραμμα 24: Προμηθευτές ΥΤ

Το προσωπικό των βιβλιοθηκών που συμμετείχαν στην έρευνα (εκτός από 2‐3 βιβλιοθήκες
που δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ για τις ΥΤ), ενημερώνεται για τον υποστηρικτικό εξοπλισμό
για ΑμεΑ μέσω καταλόγων, επαγγελματικής βιβλιογραφίας, επισκέψεων σε οργανισμούς,
μέσα από λίστες συζητήσεων, σεμινάρια, ιστοσελίδες, υλικό διεθνών βιβλιοθηκονομικών
οργανισμών, ευρωπαϊκά προγράμματα, εφημερίδες, τηλεόραση, βιβλία, άρθρα
περιοδικών, εργαστήρια, κ.ο.κ.
Στο ερώτημα κατά πόσο οι χρήστες με αναπηρία είναι ευχαριστημένοι ή όχι από τις ΥΤ στο
χώρο των εθνικών βιβλιοθηκών, αν παραπονιούνται ή αν εξοικειώνονται εύκολα με τη
χρήση τους, διαπιστώνεται πως σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένοι (ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για δωρεάν υπηρεσίες). Βέβαια η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από
τη χρήση των ΥΤ διότι γενικά δεν γίνεται ευρεία χρήση ώστε να διαπιστωθούν παράπονα εκ
μέρους των χρηστών. Παραδείγματος χάρη, το προσωπικό της εθνικής βιβλιοθήκης στο
Τόκυο δεν έχει ακούσει παράπονα για τεχνικά προβλήματα, εφόσον δεν διαθέτει και
πολλές υποστηρικτικές συσκευές για να προκύψουν τέτοια. Το ίδιο ισχύει και στην εθνική
βιβλιοθήκης της Μαλαισίας όπου η χρήση των τεχνολογιών είναι ελάχιστη στη βιβλιοθήκη,
επειδή τα ΑμεΑ προτιμούν να πάνε κάπου αλλού, σε ένα περιβάλλον πιο κατάλληλο για
αυτά (όπως η Μαλαισιανή Ένωση Τυφλών), με επαρκείς εγκαταστάσεις και συλλογές. Το
σίγουρο είναι πως όσο ευχαριστημένα και να είναι τα ΑμεΑ, πάντα θα ζητούν περισσότερες
ειδικές υπηρεσίες βιβλιοθηκών διότι αυτές θα ωχριούν πάντα σε σχέση με αυτές των
αρτιμελών. Επιπλέον, τα ΑμεΑ δεν συνηθίζουν πάντα εύκολα τις ΥΤ, γι’ αυτό καλό είναι οι
βιβλιοθήκες να εκπαιδεύουν τους χρήστες τους πριν τις χρησιμοποιήσουν.
Αισίως το 60% πιστεύει πως η χρήση των ΥΤ θα αυξηθεί τα επόμενα 5 χρόνια λόγω
γήρανσης του πληθυσμού, αυξημένης ενημέρωσης των ΑμεΑ, περισσοτέρων υπηρεσιών
διανομής υλικού σε νοσοκομεία και εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας
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(Διάγραμμα 25). Η εστίαση στα αναπηρικά ζητήματα και η ενίσχυση της νομοθεσίας υπέρ
τους επιτρέπει την ολοένα περισσότερο εμπλοκή των ΑμεΑ στην κοινωνική και
επαγγελματική ζωή. Γενικότερα, θα υπάρξει περισσότερη ενημέρωση και προώθηση των
υπηρεσιών και τα πλεονεκτήματα των ηχοβιβλίων για τα ΑμεΑ αλλά και για τους
αρτιμελείς, θα γίνονται ολοένα και πιο γνωστά καθώς θα υποστηρίζονται από καλύτερες
τεχνολογίες. Υπάρχει όμως και εκείνο το 13% που θεωρεί πως δεν θα υπάρξει αύξηση των
ΥΤ και πως τα ΑμεΑ θα χρησιμοποιούν πολύ πιο εύκολα και άνετα τις ΥΤ από το σπίτι τους
παρά μεταβαίνοντας στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Θα αυξηθεί η χρήση των ΥΤ τα επόμενα 5 χρόνια;

27%
Ναι
Όχι
60%

13%

Δεν απάντησε η β/κη

Διάγραμμα 25: Μελλοντική χρήση των ΥΤ στις εθνικές βιβλιοθήκες

Το 33% των βιβλιοθηκών πιστεύει πως η παρουσία του επαγγελματία ΥΤ στο χώρο της
βιβλιοθήκης μελλοντικά θα αποτελέσει πραγματικότητα, χωρίς όμως να γνωρίζει πότε
ακριβώς θα γίνει αυτό (Διάγραμμα 26). Όσο πιο πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν τα
πλεονεκτήματα της χρήσης των ηχοβιβλίων και των λοιπών ΥΤ, τόσο θα αυξάνεται και η
παρουσία αυτών των επαγγελματιών στις βιβλιοθήκες. Ακόμη όμως και αν αυτό δεν γίνει,
το σίγουρο είναι πως το προσωπικό πρέπει να είναι πολύ περισσότερο εκπαιδευμένο στην
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ από ότι είναι σήμερα. Η απασχόληση επαγγελματιών ΥΤ είναι ένας
πιθανός τρόπος να καταστήσει κανείς μια βιβλιοθήκη και τις συλλογές της πιο προσβάσιμες
στα ΑμεΑ. Το 20% όμως θεωρεί ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ διότι κάτι τέτοιο ακούγεται πολύ
ακριβό, ιδιαίτερα σε περιόδους περικοπών στο προσωπικό των βιβλιοθηκών.

Πιστεύετε πως στο μέλλον κάθε βιβλιοθήκη θα έχει το δικό
της επαγγελματία ΥΤ;

27%

33%

7%
13%

20%

Ναι
Όχι
Είναι πιθανό
Θα έπρεπε να γίνει
Δεν απάντησε η β/κη

Διάγραμμα 26: Οι επαγγελματίες ΥΤ στο χώρο των εθνικών βιβλιοθηκών
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Κατόπιν επικοινωνίας (μέσω e‐mail) με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (στις 13/07/04),
το προσωπικό της δήλωσε πως δεν διέθετε καμία πολιτική που να ορίζει και να περιγράφει
ειδικές υπηρεσίες για ΑμεΑ, όπως και δεν είχε προβλέψει καμία ειδική προδιαγραφή για
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους (π.χ. ράμπες, ειδική σήμανση, κ.ά.). Δεν διέθετε
βιβλιοθηκονόμο ειδικευμένο στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ (π.χ. να γνωρίζει τη νοηματική),
αν και διεξάγεται επιμόρφωση του προσωπικού για την εκμάθηση εξυπηρέτησης των ΑμεΑ.
Επίσης, δεν παρέχει υλικό σε ΑμεΑ μέσω διαδανεισμού, δεν υπάρχουν εθελοντές για την
παραγωγή βιβλίων αλλά ούτε και ειδικοί χώροι φιλοξενίας των ΑμεΑ. Η βιβλιοθήκη δεν
λαμβάνει κανένα κατάλογο προκειμένου να ενημερωθεί για τα αναπηρικά ζητήματα και η
ιστοσελίδα της δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα προσβασιμότητας. Τέλος, η
μοναδική βοήθεια που παρέχει η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη είναι στη φωτοτύπηση και
εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας των εθνικών βιβλιοθηκών, συνειδητοποιεί
κανείς πως τα ΑμεΑ αποτελούν μειονότητα στο χώρο αυτό. Παρόλο που η πλειονότητα των
εθνικών βιβλιοθηκών εξυπηρετεί άτομα με ποικίλα είδη αναπηρίας, δεν έχει υπάρξει
αξιόλογη αύξηση αυτών των χρηστών τα τελευταία 5 χρόνια. Γι’ αυτό και οι περισσότερες
βιβλιοθήκες δεν τηρούν στατιστικά στοιχεία χρήσης τους από αυτές τις ομάδες. Σίγουρα οι
τίτλοι εναλλακτικής μορφής ωχριούν έναντι αυτών της συμβατικής και ο υποστηρικτικός
εξοπλισμός που διαθέτουν είναι από χαμηλής μέχρι το πολύ μεσαίας τεχνολογικής
στάθμης. Μάλιστα, οι περισσότερες βιβλιοθήκες αντλούν τα χρήματα για την αγορά
τέτοιων συσκευών από τον ετήσιο προϋπολογισμό τους και δεν προβλέπουν καν ειδικό
εξοπλισμό για την αγορά των ΥΤ.
Τέλος, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία ανήκει κάθε βιβλιοθήκη (ακαδημαϊκή,
δημόσια, σχολική, κτλ), σημαντικός παράγοντας είναι και το μέγεθος της βιβλιοθήκης
(αριθμός τίτλων, χρηστών, προϋπολογισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων που να επιτρέπουν
τη φιλοξενία ΑμεΑ και ΥΤ). Παραδείγματος χάρη, μικρές βιβλιοθήκες, λόγω του
περιορισμένου αριθμού χρηστών με αναπηρία, δεν μπορούν να ξοδεύουν τεράστια ποσά
για ΥΤ ή για οποιαδήποτε αίτημα των ΑμεΑ. Το πλεονέκτημά τους ωστόσο είναι πως το
μέγεθός τους και ο μικρός αριθμός των χρηστών τους τις βοηθά να γνωρίζουν άμεσα τους
χρήστες τους (και τις αναπηρίες τους) και συνεπώς να ανταποκρίνονται πιο ικανοποιητικά
στις ανάγκες τους. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες ναι μεν διαθέτουν
περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών (π.χ. ΥΤ τελευταίας
τεχνολογίας, κτλ) αλλά στερούνται της άμεσης, προσωπικής επαφής με τον χρήστη και την
αναπηρία του. Ως προς τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, λόγω της πρόσφατης εμφάνισής τους, η
έρευνα για την προσβασιμότητα του περιεχομένου τους και τη χρήση τους από ΑμεΑ είναι
μηδαμινή. Παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των τυφλών ατόμων με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σε ερευνητικό επίπεδο ακόμη. Η προσβασιμότητα δεν μπορεί πια να
αντιμετωπίζεται ως κάτι το περιθωριακό κατά την ανάπτυξη μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η
δημιουργία μιας παγκόσμιας, ψηφιακής βιβλιοθήκη για άτομα με εντυπο‐αναπηρίες
αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά προβλήματα καθώς η μετάβαση σε νέες ψηφιακές
μορφές αποτελεί ούτως ή άλλως πρόκληση για οποιοδήποτε σύστημα βιβλιοθήκης (Mates,
2004).
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Υιοθέτηση & χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών από τις
βιβλιοθήκες
Μελετώντας της βιβλιογραφία, διαπιστώνει κανείς εύκολα πως οι βιβλιοθήκες,
ανεξαρτήτως είδους (τα οποία μελετήθηκαν παραπάνω), δεν έχουν σε καμία περίπτωση
υιοθετήσει τις ΥΤ ομοιόμορφα ή στον ίδιο βαθμό. Παρόλο που θα περίμενε κανείς μια
ομοιόμορφη συμμόρφωση και ανταπόκρισή τους λόγω των νομικών απαιτήσεων, ο βαθμός
υιοθέτησης ποικίλλει αξιοσημείωτα. Στην ποικιλία και την ανομοιομορφία αυτή σίγουρα
συμβάλλουν οι πολλοί διαθέσιμοι τύποι τεχνολογιών που υπάρχουν για να καθιστούν τις
πληροφορίες των βιβλιοθηκών προσβάσιμες σε ΑμεΑ. Παραδείγματος χάρη για τη
μεγέθυνση κειμένου και εικόνων υπάρχουν οι μεγεθυντικοί φακοί, το CCTV και πολλές
νεότερες τεχνολογίες μεγέθυνσης.
Ενώ λοιπόν η πλειονότητα των βιβλιοθηκών διαθέτει ένα CCTV ή ένα σαρωτή, η κατασκευή
και η έκδοσή τους ποικίλλουν κατά πολύ. Έτσι οι χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν
περισσότερες από μια βιβλιοθήκες (π.χ. μια ακαδημαϊκή και μια δημόσια) δυσκολεύονται
πολύ όταν σε κάθε μία συναντούν διαφορετικές τεχνολογίες. Η εκμάθηση χρήσης των ΥΤ
είναι χρονοβόρα διαδικασία και η εναλλαγή του χρήστη μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων
και κατασκευαστών επιφέρει μια επιπρόσθετη πολυπλοκότητα.
Από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη, οι ΥΤ μπορεί να είναι τόσο απλές όσο ένας μεγεθυντικός
φακός που χρησιμοποιείται από έναν ηλικιωμένο για να διαβάσει την εφημερίδα του ή ένα
τραπέζι με προσαρμόσιμο ύψος αλλά και τόσο εξεζητημένες και πολύπλοκες όσο ένας
υπολογιστικός σταθμός με λογισμικό που επιτρέπει στον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες
να σκανάρει ένα βιβλίο, να το ακούσει να διαβάζεται δυνατά ενώ παράλληλα να
εμφανίζεται σημειωμένο και τονισμένο το κείμενο στην οθόνη του υπολογιστή.
Είκοσι χρόνια πριν οι βιβλιοθήκες αγόραζαν τις πρώτες αναγνωστικές μηχανές με κόστος
γύρω στα 26.000€ και όλοι φοβόντουσαν να τις χρησιμοποιήσουν με αποτέλεσμα πολλές
από αυτές να καταλήγουν στην αποθήκη. Οι τυφλοί στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούσαν
ποτέ τις βιβλιοθήκες και έτσι οι μηχανές αυτές δεν χρησιμοποιούνταν συχνά. Σήμερα όμως
η υπολογιστική τεχνολογία, είτε υποστηρικτική είτε συμβατική, είναι πλέον πανταχού
παρούσα γι’ αυτό κάθε ινστιτούτο πρέπει να αναπτύσσει πολιτικές που να προβλέπουν και
να υποστηρίζουν τις ΥΤ εγγενώς, μέσα από την υποδομή του. Η παροχή των ΥΤ σε
απομονωμένα εργαστήρια έχει αλλάξει πλέον με την έλευση του Παγκόσμιου Ιστού, των
δικτύων υπολογιστών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των on‐line βιβλιοθηκών. Οι
βιβλιοθήκες του μέλλοντος πρέπει να κατανοήσουν ότι οι ΥΤ θα τις καταστήσουν
περισσότερο προσβάσιμες και γι’ αυτό πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή την αλλαγή ως
επέκταση και εμπλουτισμό των υπηρεσιών τους, όχι ως εμπόδιο.
Είναι αλήθεια πως στις βιβλιοθήκες οι ΥΤ δεν χρησιμοποιούνται στην έκταση στην οποία
προβλέπεται αρχικά. Συνήθως ο εξοπλισμός αυτός τείνει να παλιώνει και να υπο‐
χρησιμοποιείται ή να υπο‐λειτουργεί. Αυτό όμως συμβαίνει και με βιβλία, περιοδικά ή με
οποιαδήποτε τεχνολογία στην οποία επενδύουν οι βιβλιοθηκονόμοι και η οποία μπορεί να
μην είναι πάντα η σωστή. Τις περισσότερες πάντως συσκευές για άτομα με αναπηρία
όρασης μπορεί κανείς να τις βρει σε μεγάλες δημόσιες, ακαδημαϊκές και ιδιαίτερα σε
εξειδικευμένες βιβλιοθήκες για ΑμεΑ καθώς οι τελευταίες μάλιστα υπάρχουν εδώ και
πολλές γενιές.
Σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις, οι ΥΤ είναι τοποθετημένες σε κλειδωμένα δωμάτια στην
κεντρική βιβλιοθήκη ή σε παραρτήματά τους που αφορούν συνήθως τις κοινωνικές ή
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ανθρωπιστικές επιστήμες με την σκέψη ότι είναι πολύ πιθανότερο να φοιτούν εκεί ΦμεΑ
παρά στα τμήματα που στεγάζουν επιστημονικό υλικό. Υπάρχουν βεβαίως και οι εξαιρέσεις
όπου βιβλιοθήκες με επιστημονικό υλικό παρέχουν ΥΤ. Παραδείγματος χάρη, η Rodgers
Library for Science and Engineering του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στην Tuscaloosa
αριθμεί συγκεκριμένες υπηρεσίες για ΑμεΑ στην ιστοσελίδα της. Επίσης, η Shapiro
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στεγάζει ένα εργαστήριο ΥΤ στο κτίριο των
Undergraduate & Science Libraries252.
Σε πολλές περιπτώσεις οι ΥΤ δεν στεγάζονται καν στην βιβλιοθήκη αλλά στο γραφείο
υποστήριξης για ΑμεΑ της πανεπιστημιούπολης. Οι ΥΤ σε μερικές περιπτώσεις
φυλάσσονται στις γενικές εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης και σε άλλες είναι διαθέσιμες σε
τραπεζάκια βιβλιοθήκης που κλειδώνουν. Όταν στεγάζονται στη βιβλιοθήκη, την ευθύνη
την έχει συνήθως ένα άτομο, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να εξαρτώνται από αυτό. Αυτό
εξηγείται διότι κατά κύριο λόγο ο εξοπλισμός αυτός είναι εξειδικευμένος και ακριβός, η
σωστή χρήση του απαιτεί εμπειρία και δεν μπορεί να τοποθετείται σε δημόσια μέρη χωρίς
παρακολούθηση διότι μπορεί κάποιος να αλλάξει σκοπίμως ή κατά λάθος τις ρυθμίσεις του
λογισμικού. Γι’ αυτό κάθε βιβλιοθήκη πρέπει να αποφασίζει αν θα αφήνει αφύλαχτες τις
ακριβές ΥΤ σε ανοιχτούς χώρους ή αν θα υπάρχουν προϋποθέσεις χρήσης του εξοπλισμού,
όπως π.χ. να ζητάει ο χρήστης το κλειδί από τον βιβλιοθηκονόμο.
Μια βιβλιοθήκη, λόγω των οικονομικών περιορισμών, είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να
παρέχει πλήρη ποικιλία ΥΤ σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης. Μπορεί όμως να παρέχει
κάποιες διευκολύνσεις εύκολες και φτηνές προς εφαρμογή. Παραδείγματος χάρη μια
συσκευή η οποία πρέπει να υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες είναι ένα φωτοτυπικό με
ικανότητα μεγέθυνσης.
Ως προς το πού προτιμούν οι ΦμεΑ να βρίσκονται οι ΥΤ, πολλοί το εκτιμούν όταν υπάρχει
δωμάτιο ξεχωριστό που να φιλοξενεί τους αναγνώστες οθόνης, κ.ά. χωρίς να ενοχλεί τους
άλλους φοιτητές διότι τους προσφέρει οικειότητα και μια ήσυχη απομόνωση ενώ αντίθετα
άλλους τους στιγματίζει πολύ.
Για την ταχύτητα εκμάθησης των ΥΤ, αναφέρεται πως είναι αρκετά καλές για να
χρησιμοποιούνται στις βιβλιοθήκες και με τη λέξη “αρκετά καλές” σημαίνει ότι δεν
χρειάζεται πολλές ώρες ο χρήστης για να μάθει τα βασικά (Neville, 1994). Οι χρήστες
μπορούν να μάθουν την τεχνολογία στον ίδιο χρόνο που μαθαίνουν έναν πόρο της
βιβλιοθήκης. Σήμερα μάλιστα οι χρήστες είναι πιο άνετοι με την νέα τεχνολογία και όταν
έρχονται στο πανεπιστήμιο, έχουν ήδη κάποια εμπειρία πάνω σε αυτή.

Κατάλογοι & συλλογές των βιβλιοθηκών για ΑμεΑ
Στο παρόν υποκεφάλαιο εξετάζονται οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών, οι συλλογές τους, τα
συστήματα διαδανεισμού τους και γενικότερα η κάλυψη του υλικού εναλλακτικής μορφής

252

Adaptive Tech Computing Home Page [Διαθέσιμο στο http://www.umich.edu/%7Esites/info/atcs/
(Ημερομηνία πρόσβασης: 16/10/06)]
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Αν υποθέσει κανείς ότι οι βιβλιοθήκες μιας χώρας διαθέτουν πλούσιο σε αριθμό υλικό
εναλλακτικής μορφής, το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι ο τρόπος με τον οποίο
ενημερώνουν τα ΑμεΑ για το περιεχόμενο των συλλογών τους.
Η πλειονότητα των βιβλιοθηκών για τυφλούς συνήθως παρέχει:
1. Τον κατάλογο braille και
2. Τον έντυπο
όπου κάθε επιλογή έχει τα μειονεκτήματά της.
Από τη μια πλευρά, ο κατάλογος braille δεν εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό χρηστών διότι ο
αριθμός των αναγνωστών braille είναι σχετικά μικρός (συνολικά μόνο το 0.2% των τυφλών
είναι επιδέξιοι αναγνώστες braille). Από την άλλη, ο έντυπος καθιστά τον τυφλό εξαρτημένο
από τους τρίτους που πρέπει να του τον διαβάσουν ώστε να επιλέξει το βιβλίο που θέλει.
Επιπλέον, και στις δυο περιπτώσεις είναι αδύνατο η ενημέρωση του καταλόγου να γίνεται
σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Ο αριθμός των τίτλων αυξάνεται με
αποτέλεσμα ο κατάλογος να γίνεται μεγάλος σε όγκο και η χρήση του πολύ δύσκολη.
Γι’ αυτό οι βιβλιοθήκες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στο σχεδιασμό του καταλόγου
τους για να μην αποκλείουν τα ΑμεΑ από αυτό το πολύτιμο εργαλείο. Πλην από τον braille
και τον έντυπο, κάποιες βιβλιοθήκες προσπαθούν να βρουν κατάλληλες μορφές για τους
καταλόγους τους, άλλες διαθέτουν ηχογραφημένους καταλόγους και κάποιες σε δισκέτες ή
διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Ο ηχογραφημένος κατάλογος μπορεί ναι μεν να απαλλάσσει τον
χρήστη από μεσολαβητές, ωστόσο είναι δύχρηστος ως προς τον εντοπισμό των βιβλίων και
την ενημέρωσή του. Επίσης, οι κατάλογοι στη δισκέτα ή στο Διαδίκτυο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο από γνώστες των υπολογιστών, αποκλείοντας έτσι όσους δεν είναι
εξοικειωμένοι με αυτές τις τεχνολογίες.
Για να εντοπίσει κανείς ποια είναι η ιδανικότερη μορφή καταλόγου μιας βιβλιοθήκης για
ΑμεΑ, πρέπει να εξετάσει πρώτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ κατά τη
χρήση των OPACs. Τα πιο συχνά είναι:











Η χρήση επαναλαμβανόμενων συνδέσμων όπως “Εμφάνιση λεπτομερειών της
εγγραφής”.
Η χρήση ακρωνυμίων όπως MARC (Machine Readable Cataloguing), ILL (InterLibrary
Loaning), κ.ά.
Υπάρχει “time out” για λόγους ασφαλείας, το οποίο συχνά είναι πολύ σύντομο π.χ.
30 δευτερόλεπτα σε δημόσιες βιβλιοθήκες, με αποτέλεσμα τα ΑμεΑ να μην
προλαβαίνουν.
Ο on‐line κατάλογος της βιβλιοθήκης, εξαιτίας της γραφικής του φύσης, απαιτεί το
χειρισμό ποντικιού, αποκλείοντας έτσι τα άτομα με κινητικές αναπηρίες στα άνω
άκρα.
Συχνά ο on‐line κατάλογος αναγκάζει τα ΑμεΑ να προμηθεύονται πρόσφατες
εκδόσεις του Internet Explorer, που δεν μπορούν ωστόσο να αποκτήσουν για
οικονομικούς λόγους.
Πολλοί κατάλογοι βιβλιοθηκών διακρίνονται για τη φτωχή αντίθεση χρωμάτων ή
τους πολύ μικρούς χαρακτήρες.
Όσοι χρησιμοποιούν τον on‐line κατάλογο από το σπίτι τους, το κάνουν με ευκολία
και αυτό διότι χρησιμοποιούν το δικό τους εξοπλισμό στο σπίτι όπου οι ρυθμίσεις
είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Αντίθετα, δεν γνωρίζουν πάντα την
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τεχνολογία της δημόσιας βιβλιοθήκης και ούτε έχουν τη διάθεση να την μάθουν ή
να αλλάζουν κάθε φορά τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχει θέσει η βιβλιοθήκη.
Βέβαια κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και τα πλεονεκτήματα του on‐line καταλόγου.
Πριν την εμφάνιση του on‐line καταλόγου, οι τυφλοί χρήστες βιβλιοθηκών δεν μπορούσαν
να προσπελάσουν εργαλεία όπως ο καρτοκατάλογος. Σήμερα που ο κατάλογος της
βιβλιοθήκης και οι πόροι της είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή και οι υποστηρικτικές
συσκευές μπορούν να διευκολύνουν κατά πολύ τη χρήση του, ο χρήστης με την αναπηρία
μπορεί να γίνει ο ίδιος “information locator”.
Παρόλο που η προσβασιμότητα των OPACs είναι καταλυτικής σημασίας, οι αναφορές και οι
έρευνες για αυτήν στη βιβλιογραφία είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα TESTLAB
το 1998 οι OPACs των περισσοτέρων βιβλιοθηκών (δημοσίων ή ακαδημαϊκών) δεν μπορούν
να είναι προσβάσιμοι αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, π.χ. εγκατάσταση
προσβάσιμων σταθμών και δημιουργία προσβάσιμων διεπιφανειών των καταλόγων
(vanBodengraven & Pollitt, 2003). Άλλες δυο έρευνες μελέτησαν το Voyager της Endeavor
(όπου διαπιστώθηκε πως “μπορεί επιτυχώς να πλοηγηθεί από έμπειρους χρήστες των ΥΤ”)
και το Epixtech’s Ipac 2.0 (το οποίο συναντάται πιο εύκολα σε δημόσιες βιβλιοθήκες) (Axtell
& Dixon, 2002; Johns, 2002).
Στη συνέχεια, ακολουθούν προσπάθειες διαφόρων ινστιτούτων και των βιβλιοθηκών τους
να παρέχουν στους χρήστες τους προσβάσιμους καταλόγους. Η NLS της Βιβλιοθήκης του
Κογκρέσσου ήταν η πρώτη που έλαβε την πρωτοβουλία για ένα συλλογικό κατάλογο υλικού
εναλλακτικής μορφής, πρώτα σε μικροφίς και μετά σε cd‐rom και online. Επί του παρόντος,
οι κατάλογοι της NLS περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου.
Το RFB&D στο παρελθόν παρείχε στα ΑμεΑ έντυπους καταλόγους, οι οποίοι όμως ήταν
ελαχίστης βοήθειας. Στη συνέχεια παρήγαγε τον “Quarterly Recorder Catalog” σε κασέτα
και αργότερα σε δισκέτα, όπου οι χρήστες με τη σειρά τους ζητούσαν το υλικό που ήθελαν
μέσω τηλεφώνου ή τύπωναν το αίτημά τους και το έστελναν με ταχυδρομείο ή φαξ στο
RFB&D. Αυτοί οι τρόποι όμως πάλι δεν ήταν ικανοποιητικοί ή πλήρως αποτελεσματικοί για
τα ΑμεΑ.
Τα ΑμεΑ θέλουν να ψάχνουν τον κατάλογο και να ζητούν υλικό εκείνη τη στιγμή, on‐line
χωρίς να τηλεφωνούν ή να τυπώνουν τις πληροφορίες. Θέλουν ένα ολοκληρωμένο,
αυτοματοποιημένο σύστημα παραγγελιών συνδεδεμένο σε έναν διαδικτυακό, προσβάσιμο
κατάλογο με στόχο την ανεξάρτητη πρόσβαση, την άμεση επεξεργασία των κρατήσεων
βιβλίων (μέσω μιας ηλεκτρονικά διαθέσιμης φόρμας παραγγελίας) και λιγότερη ανάγκη για
ανθρώπινη παρέμβαση, οδηγώντας έτσι σε χαμηλότερο κόστος υπηρεσίας και σε
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Ένα τέτοιο σύστημα θα είναι φιλικό προς χρήση, θα
δουλεύει καλά με τις ΥΤ και θα επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν τα αιτήματά τους όσο
είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα. Το σύστημα αυτό βέβαια πρέπει να πιστοποιεί ότι οι
χρήστες είναι εγεγγραμμένοι προτού θέσουν τις παραγγελίες τους, να προχωράνε
αυτόματα στη διαδικασία παραγγελίας και να τους στέλνει πίσω μια επιβεβαίωση ότι η
παραγγελία τους προχώρησε. Επίσης, οι χρήστες θέλουν να έχουν πληροφορίες για τα
βιβλία πριν τα ζητήσουν, γι’ αυτό καλό θα είναι το πρωτότυπο αυτό σύστημα να έχει την
ικανότητα να περιλαμβάνει περιλήψεις αυτών. Ένα τέτοιο σύστημα με τις παραπάνω
προδιαγραφές προσπάθησε να φτιάξει το RFB&D αλλά δυστυχώς απέτυχε (Noble, 1995).
Άλλο παράδειγμα είναι η Βιβλιοθήκη Ομιλούντων και Βιβλίων Braille της Ουάσινγκτον.
Μέχρι το 1993 οι χρήστες που αδυνατούσαν να την επισκεφτούν, εντόπιζαν τα βιβλία
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διαβάζοντας διμηνιαίους καταλόγους νέων βιβλίων σε κασέτα, σε braille και σε
μεγαλογράμματη γραφή. Οι κατάλογοι αυτοί και οι ετήσιες αναφορές ήταν τα μόνα μέσα
φυλλομέτρησης της συλλογής. Το μειονέκτημά τους ήταν ότι, για να εντοπίσουν ένα τίτλο,
συγγραφέα, κ.ά., οι χρήστες έπρεπε να διαβάζουν προσεκτικά όλη τη συλλογή (διαδικασία
χρονοβόρα και κουραστική) ή να ρωτούν τηλεφωνικώς. Επίσης, δεν μπορούσαν να ψάξουν
ολόκληρη τη συλλογή με συγγραφέα, τίτλο ή θέμα με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην
διαλέγουν καθόλου βιβλία (Hamilton, 1993). Τέλος, λόγω του απεριόριστου αριθμού
καταλόγων που παράγονταν ετησίως, τα παλαιότερα τεύχη δεν είναι πλέον διαθέσιμα και
μάλιστα υπάρχει πολιτική που δεν επιτρέπει την επανατύπωση παλαιοτέρων καταλόγων.
Μια μεγάλη προσπάθεια έγινε από το RNIB, το οποίο δημιούργησε τον Εθνικό Ενιαίο
Κατάλογο Εναλλακτικής Μορφής (NUCAF), ο οποίος δεν είναι ακόμη πλήρης (Brazier, 2000).
Στη Βρετανία περισσότεροι από 230 ειδικοί οργανισμοί μεταγράφουν υλικό από το
συμβατικό έντυπο σε άλλα μέσα. Με τόσους οργανισμούς και μορφές μέσων, ήταν
απαραίτητο να δημιουργηθεί μια μοναδική και εύκολη προς χρήση πηγή πληροφοριών
στην οποία να φαίνονται οι τίτλοι και οι μορφές στις οποίες είναι διαθέσιμοι. Η
προσπάθεια αυτή έχει ως απώτερο στόχο την πλήρη προσβασιμότητα και να βγει στο
Διαδίκτυο με την ονομασία Reveal.
Στη βάση δεδομένων NUCAF μπορεί κανείς να βρει ποιοι τίτλοι είναι διαθέσιμοι σε
προσβάσιμες μορφές και πώς μπορούν να αποκτηθούν. Οι τίτλοι που υπάρχουν στη βάση
είναι κυρίως απτικής και ακουστικής διάταξης και προέρχονται από παραγωγούς που
εξυπηρετούν κυρίως άτομα με αναπηρία όρασης. Το πιο συχνά συναντώμενο υλικό
(περισσότερες από 40,000 εγγραφές) είναι το braille. Το ακουστικό υλικό χωρίζεται σε
κασέτες (πάνω από 24,000 εγγραφές) και ομιλούντα βιβλία (περισσότερες από 11,000
εγγραφές). Επιπρόσθετα, υπάρχουν περίπου 500 εγγραφές σε μεγαλογράμματη γραφή και
γύρω στις 70 εγγραφές σε μορφή ηλεκτρονικού κειμένου. Ωστόσο, περισσότερες από
85.000 εγγραφές πρέπει να προστεθούν ακόμη στη βάση δεδομένων (Brazier et al., 1999).
Το μοναδικό σημείο στην όλη προσπάθεια που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι μια
εθνική βάση δεδομένων όπως η REVEAL είναι για μια ακόμη φορά πρωτοβουλία ενός μη
κερδοσκοπικού οργανισμού και όχι πρωτοβουλία της εθνικής βιβλιοθήκης ή ενός φορέα
εθνικής εμβέλειας.
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες της Δανίας, οι οποίες παρέχουν έντυπους καταλόγους δωρεάν,
έχουν προχωρήσει στην παραγωγή καταλόγου σε μεγαλογράμματη γραφή και σε
ακουστική μορφή. Η εμπειρία τους όμως με τους ακουστικούς καταλόγους δεν υπήρξε και
πολύ θετική, καθώς λίγοι μπορούσαν να ανεχτούν την δύσκολη αυτή και βαρετή διαδικασία
για να βρίσκουν αυτό που ζητούν (Balslev, 1997). Σε άλλες χώρες οι κατάλογοι υλικού
εναλλακτικής μορφής περιλαμβάνονται στις εθνικές βιβλιογραφίες (π.χ. οι Δανικοί και
Νορβηγιακοί κατάλογοι).
Ως προς το υλικό εναλλακτικής μορφής, διερωτάται κανείς αν αυτό συμπεριλαμβάνεται
στις εθνικές βιβλιογραφίες και βάσεις δεδομένων ή δεν είναι πουθενά επίσημα
καταγεγραμμένο. Παρόλο που η συμπερίληψη των εγγραφών braille σε εθνικούς και
τοπικούς καταλόγους είναι μία από τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις υπηρεσίες
βιβλιοθηκών για χρήστες braille, αυτό δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
Η κάλυψη και συμπερίληψη του υλικού εναλλακτικής μορφής στην εθνική βιβλιογραφία
και στις εθνικές βάσεις δεδομένων, στους τοπικούς ενιαίους καταλόγους και στις βάσεις
δεδομένων του εμπορίου του βιβλίου ποικίλλει, με τα εμπορικά δημοσιεύματα να
καλύπτονται με τον καλύτερο τρόπο και με τα μη εμπορικά να μην συμπεριλαμβάνονται
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καθόλου. Υπάρχει μια ανομοιόμορφη κατάσταση, η οποία προκειμένου να αντιμετωπιστεί
χρειάζεται ένας ενιαίος κατάλογος του υλικού εναλλακτικής μορφής με τον οποίο οι
βιβλιοθηκονόμοι και τα ΑμεΑ θα εντοπίζουν ποιοι τίτλοι έχουν μετατραπεί, σε ποιες
μορφές και τους τρόπους ανάκτησής τους.
Ο ενιαίος κατάλογος αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο για το βιβλιογραφικό έλεγχο, το δια‐
δανεισμό, την προβολή και την προώθηση του υλικού των βιβλιοθηκών. Όταν δεν υπάρχει
κατάλληλη καταγραφή, τεκμηρίωση και βιβλιογραφικός έλεγχος του υλικού αυτού, αυτό
συνεπάγεται αναπαραγωγή πανομοιοτύπων (διπλά βιβλία braille, κτλ) και χαμένος χρόνος
και ενέργεια του προσωπικού των βιβλιοθηκών. Επιπλέον, ο χρήστης δεν μπορεί να
εντοπίσει ή να χρησιμοποιήσει το υλικό που ζητά όταν αγνοεί ότι υπάρχει.
Παρόλα αυτά πολλοί από τους τίτλους συλλογών για άτομα με νοητικές ή φυσικές
αναπηρίες δεν εντοπίζονται στους καταλόγους παραδοσιακών βιβλιοθηκών. Εξαίρεση
αποτελεί η Δανία όπου όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες πρέπει να προμηθεύονται υλικό
ειδικής μορφής και να το συμπεριλαμβάνουν στους διαδανεισμούς τους και μέσω της
εθνικής βιβλιοθήκης σε διεθνείς διαδανεισμούς (Vitzansky, 1994). Στη Σκανδιναβία το
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ορίζει πως όλα τα ομιλούντα βιβλία πρέπει να
καταγράφονται και να καταλογογραφούνται. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία παρόλο που
εδώ και πολλές δεκαετίες έχει καθιερωθεί σύστημα δια‐δανεισμού για το συμβατικό
έντυπο υλικό, το υλικό εναλλακτικής μορφής έχει αποκλειστεί από αυτό το συνεργατικό
δίκτυο.
Σίγουρα όμως όλες οι παραπάνω προσπάθειες για το υλικό εναλλακτικής μορφής ωχριούν
μπροστά στις προσπάθειες που γίνονται για το συμβατικό έντυπο. Χαρακτηριστικά το 1997
οι εγγραφές του Ενιαίου Καταλόγου Υλικού Εναλλακτικής Μορφής 5 αγγλόφωνων χωρών
(μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ) άγγιζαν περίπου τους 250.000
τίτλους, δηλαδή λιγότερο από τον αριθμό τίτλων μιας μεσαίου μεγέθους δημόσιας
βιβλιοθήκης σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα.
Πέρα όμως από το εθνικό επίπεδο, ο ενιαίος κατάλογος υλικού προσβάσιμων μορφών
χρειάζεται προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικό “cross‐searching” των καταλόγων
αυτών σε διεθνές επίπεδο καθώς υπάρχουν εκατοντάδες παραγωγοί τέτοιου υλικού σε
διάφορες χώρες. Ενώ υπάρχουν μεγάλοι online εθνικοί κατάλογοι υλικού σε προσβάσιμες
μορφές (π.χ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης για Τυφλούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Εθνικού
Καναδικού Ινστιτούτου για Τυφλούς και της NLS της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου), ωστόσο
δεν διασυνδέονται μεταξύ τους. Η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των βιβλιοθηκών
για τυφλούς θα ήταν ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία μιας παγκόσμιας βιβλιοθήκης
υλικού εναλλακτικής μορφής.
Το Τμήμα Βιβλιοθηκών για Τυφλούς της IFLA φιλοδοξεί σε μια “ιδεατή παγκόσμια
βιβλιοθήκη εναλλακτικών μορφών” και προτείνει οι βιβλιοθήκες για τυφλούς να
χρησιμοποιούν εθνικά και διεθνή πρότυπα διάταξης για τους καταλόγους τους. Μάλιστα
συστήνουν στις βιβλιοθήκες αυτές να προσθέτουν τις εγγραφές τους στο Συλλογικό
Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου για υλικό ειδικής μορφής και προτείνουν τη
χρήση του Διεθνούς Ευρετηρίου Βιβλιοθηκών για Τυφλούς ως ένα σημαντικό εργαλείο για
τους διαδανεισμούς (Sköld, 1999b).
Βέβαια ο διαδανεισμός υλικού εναλλακτικής μορφής ανακουφίζει οικονομικά τις
βιβλιοθήκες αλλά στην πραγματικότητα είναι μια σχετικά αδύναμη λύση. Πρώτον διότι
ικανοποιεί ένα μικρό αριθμό χρηστών καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων αντιτύπων σε
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εναλλακτική μορφή είναι αρκετά περιορισμένος. Δεύτερον, περιλαμβάνει μακρές
περιόδους αναμονής από τη στιγμή που το υλικό γίνεται διαθέσιμο προς διαδανεισμό όταν
δεν χρησιμοποιείται από τη βιβλιοθήκη‐διαθέτη (host). Άλλες πάλι βιβλιοθήκες θέτουν ως
πολιτική να αποκλείουν ηχογραφημένο ή οπτικό υλικό από συμφωνίες διαδανεισμού και
αυτό δικαιολογημένα λόγω του φόβου απώλειας αξιόλογων πληροφοριακών πόρων (π.χ. οι
κασέτες σπάζουν ή τα cds γρατσουνίζονται εύκολα, κ.ά. και είναι ακριβή η αγορά νέων).
Για αυτούς τους λόγους, δεν μπορεί κάποιος να βασιστεί εξ ολοκλήρου στο διαδανεισμό για
να υποστηρίξει τις κύριες αναγνωστικές ανάγκες μιας κοινότητας ΑμεΑ, παρόλο που η
φιλοσοφία του είναι η Παγκόσμια Διαθεσιμότητα των Δημοσιευμάτων (Universal
Availability of Publications). Καλό θα ήταν να υπήρχαν στοιχεία για την κινητικότητα του
υλικού για τα ΑμεΑ αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για το διεθνή
διαδανεισμό του. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα ήταν καλό να υλοποιηθεί κάποιο ερευνητικό
πρόγραμμα που να επιχειρήσει να βρει τον πραγματικό όγκο κινητικότητας και
διαδανεισμού του.
Διαπιστώνει όμως κανείς ότι η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων και δικτύων μεταξύ των
βιβλιοθηκών για ΑμεΑ ή ο διαδανεισμός υλικού εναλλακτικής μορφής είναι δύσκολο να
υλοποιηθεί. Ακόμα και αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν θα γίνει στο άμεσο μάλλον
από τη στιγμή που σήμερα δεν υπάρχει ακόμη:





Καθιέρωση και τυποποίηση ορισμένων τύπων βιβλίων. Κατά την παραγωγή
braille, κάθε χώρα ή έθνος χρησιμοποιεί μια τεχνική και ένα συγκεκριμένο
τρόπο γραφής braille, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών χωρών. Για τα
ομιλούντα βιβλία επίσης το πρόβλημα που προκύπτει είναι η έλλειψη της
τυποποίησης. Εγγραφές σε μπομπίνες, δίσκους, κασέτες, σε συνάρτηση με τις
διαφορές που υπάρχουν στην ταχύτητα ανάγνωσης και τις στροφές ή στους
διαφορετικούς τύπους κασετών, απαιτούν κάθε φορά διαφορετικό τεχνολογικό
εξοπλισμό από τον χρήστη.
Ανάπτυξη μιας διεθνούς ανταλλαγής μεταξύ των βιβλιοθηκών
Όμοια εφαρμογή της τεχνολογίας και των τεχνολογικών μέσων (άλλες
βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν τις αναλογικές κασέτες, άλλες CD‐ROM, κ.ο.κ.)

Επίσης, υπάρχουν τα εξής επιπλέον εμπόδια:









Το αποκλειστικό συγγραφικό δικαίωμα
Η αναγνώριση του τόπου έκδοσης των ειδικών συλλογών για ΑμεΑ. Είναι
φανερό πως όταν κάποιος δεν γνωρίζει τον τόπο έκδοσης μιας συγκεκριμένης
πηγής, μειώνονται στο ελάχιστο οι δυνατότητες ανεύρεσης αυτών των πηγών.
Δυστυχώς πολλές από τις βιβλιοθήκες για τυφλούς ιδρύθηκαν πολύ πριν τα
βιβλιοθηκονομικά συστήματα υπάρξουν και συνήθως δεν συνδέονταν με
επίσημους βιβλιοθηκονομικούς οργανισμούς αλλά ούτε και με άλλες
βιβλιοθήκες.
Ταχυδρομικές και δασμικές ρυθμίσεις. Σε διεθνές επίπεδο οποιαδήποτε αλλαγή
στον τομέα αυτό συνεπάγεται και αλλαγές που έχουν σχέση με τη Διεθνή
Ταχυδρομική Ένωση και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες κάθε χώρας.
Έλλειψη βιβλιογραφικού ελέγχου. Απαραίτητη βάση της πληροφοριακής
διάδοσης είναι η ύπαρξη ενός κατάλληλου βιβλιογραφικού ελέγχου. Παρόλα
αυτά οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο για
ειδικούς τύπους υλικού. Το κέντρο αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί τα ειδικά
διεθνή πρότυπα που συμβουλεύει η Διεθνής Επιτροπή Πρότυπης
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Βιβλιογραφικής Περιγραφής (ISBN/NBM: International Standard Bibliographic
Description for Non‐Book Materials).
Ως προς την ποικιλία και το βάθος του υλικού εναλλακτικής μορφής που έχουν οι
βιβλιοθήκες (πολλές βιβλιοθήκες ονομάζουν τις συλλογές αυτές “Disability Resources” ή
“Disability collection” ή “Large Print Collection” αν πρόκειται για μεγαλογράμματη γραφή)
ακόμη και η NLS δεν προλαβαίνει να συμβαδίζει με τον εκδοτικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι
ο διαθέσιμος αριθμός τίτλων για κάθε θεματική κατηγορία μπορεί να είναι υπερβολικά
περιορισμένος. Η NLS φροντίζει να παράγει τίτλους που δεν είναι “time‐sensitive”, δηλαδή
δεν απαρχαιώνονται σύντομα μετά την παραγωγή τους. Παραδείγματος χάρη αποφεύγουν
τις τοπικές ιστορίες ή τίτλους περιορισμένου ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα όμως η λαϊκή
κουλτούρα και οι τοπικές τάσεις να μην καλύπτονται. Το σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει
πουθενά καμία βιβλιοθήκη που να έχει αναπτύξει μια πλήρη συλλογή, η οποία να καλύπτει
πλήρως τις αναγνωστικές συνήθειες της κοινωνίας που εξυπηρετεί. Για αυτό το λόγο, οι
βιβλιοθήκες έχουν προσπαθήσει να καθιερώσουν συνεργατικά σχήματα και τη διανομή των
πόρων τους μέσω δικτύων.
Πέρα από την κάλυψη και το δανεισμό αυτού του υλικού, ένα άλλο θέμα που προκύπτει
είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στον κατάλογο και γενικότερα το περιεχόμενο των
συλλογών. Πολλές φορές η συλλογή και ο κατάλογος μπορεί να ενισχύσουν τις κοινωνικές
προκαταλήψεις εναντίον των ΑμεΑ λόγω της γλώσσας που χρησιμοποιείται στις θεματικές
επικεφαλίδες του καταλόγου και σε άλλα εργαλεία αναζήτησης. Γι’ αυτό πρέπει να
αναθεωρούνται οι θεματικές επικεφαλίδες ώστε να μην προσβάλλουν τα ΑμεΑ. Η συλλογή
πρέπει να παρουσιάζει τα ΑμεΑ με ακρίβεια και χωρίς στερεότυπα. Παραδείγματος χάρη, οι
περισσότερες πληροφοριακές πηγές στην κοινωνία (βιβλία, περιοδικά, τηλεόραση)
παρέλειπαν μέχρι σήμερα οποιαδήποτε αναφορά στα ΑμεΑ. Όταν συμπεριέλαβαν αυτά τα
άτομα, τότε η στερεότυπη εικόνα είχε ήδη δοθεί και σχηματιστεί. Γι’ αυτό τα βιβλία ή
οποιοδήποτε υλικό περιέχει αναφορές σε ΑμεΑ, πρέπει να τα αντιμετωπίζει ως ένα φυσικό
μέρος του γενικού πληθυσμού.
Ο κατάλογος δεν αντικατοπτρίζει μόνο τι έχει (και τι δεν έχει) μια βιβλιοθήκη αλλά και τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ΑμεΑ. Οι θεματικές επικεφαλίδες απαρχαιώνονται
γρήγορα και η επιλογή προσβλητικών θεματικών επικεφαλίδων μπορεί να θίξει πολλές
ομάδες και να ενισχύσει τις επικρατούσες προκαταλήψεις. Αυτό το πρόβλημα είναι
δύσκολο να επιλυθεί διότι οι περισσότερες βιβλιοθήκες δεν κάνουν πρωτότυπη θεματική
καταλογογράφηση του υλικού που αποκτούν και έτσι δεν μπορούν να εξαλείψουν το
πρόβλημα των στερεότυπων και προσβλητικών θεματικών επικεφαλίδων. Ένα άλλο
εμπόδιο είναι το κόστος τροποποίησης των θεματικών επικεφαλίδων και κατά πόσο οι
τροποποιήσεις αυτές μπορεί να κάνουν τις εγγραφές της βιβλιοθήκης μη συμβατές με
αυτές των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών.
Πρέπει να αποφεύγονται λέξεις και φράσεις όπως “καθηλωμένος σε καροτσάκι”, “θύμα”,
“σπαστικός”, “καθυστερημένος”, κ.ο.κ. Όσες αντανακλούν ρατσισμό, σεξισμό και
προκαταλήψεις για την αναπηρία, πρέπει να εξαφανίζονται από τους δελτιοκαταλόγους και
τους online καταλόγους. Το προσωπικό ελέγχει τη συλλογή ώστε το περιεχόμενό της να
περιέχει μόνο τρέχουσες και ακριβείς πληροφορίες για τις αναπηρίες. Το περιεχόμενο του
υλικού και του καταλόγου της βιβλιοθήκης δείχνουν τι αντιλαμβάνεται το προσωπικό ως
“ενδιαφέρον του χρήστη” και κατά πόσο σέβεται τους χρήστες με αναπηρία. Γι’ αυτό μια
απαρχαιωμένη και διαλυμένη συλλογή είναι σαν να λέει πως “δεν νοιαζόμαστε για το υλικό
που χρησιμοποιείτε”, γι΄αυτό και το προσωπικό φροντίζει να αποσύρει τέτοιους τίτλους.
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Επίσης, οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό αφορά αναπηρίες, υπηρεσίες για ΑμεΑ, νομικά
δικαιώματα, κτλ πρέπει να ενημερώνεται διότι οι νόμοι αλλάζουν και αθεράπευτες μέχρι
τώρα καταστάσεις γιατρεύονται. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλοί κριτικάρουν τις
συλλογές βιβλιοθηκών επειδή περιέχουν παρωχημένες πληροφορίες. Σε αρκετές
περιπτώσεις, οι γονείς ατόμων με αναπηρία, επειδή έχουν απογοητευτεί από το υλικό μιας
βιβλιοθήκης για μια συγκεκριμένη αναπηρία, καταφεύγουν στη δημιουργία κέντρων
πληροφόρησης γονέων, αποφεύγοντας πλήρως οποιαδήποτε επαφή με δημόσιες ή
σχολικές βιβλιοθήκες (Wright & Davie, 1991).
Αν ο βιβλιοθηκονόμος δεν είναι σίγουρος για την ακρίβεια του υλικού, καλό θα είναι να
ζητήσει από το άτομο με την αναπηρία να κάνει τη δική του κριτική και συστάσεις. Η
επιλογή του υλικού για ΑμεΑ πρέπει να βασίζεται στις ίδιες αρχές με αυτές του υπόλοιπου
υλικού: δημοφιλή ζήτηση, ποιότητα, θετικές γνώμες στην επαγγελματική βιβλιογραφία,
κ.ο.κ. Επίσης, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει ένα βιβλίο ή ένα φιλμ που να αναφέρεται
σε ΑμεΑ, αυτό δεν σημαίνει πως η βιβλιοθήκη πρέπει να το αγοράσει. Πρέπει να
αναπτύσσει κριτήρια επιλογής και να αποφεύγει οποιοδήποτε υλικό εστιάζει στην
αναπηρία και αγνοεί το άτομο, ανεξάρτητα από το ποιος το δημοσιεύει ή το προτείνει.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή, διαπιστώνει κανείς πως το πιο σημαντικό που μπορούν να
κάνουν οι βιβλιοθήκες είναι να παρέχουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν τα ΑμεΑ να
ζήσουν, να αγαπήσουν, να μάθουν, να εργαστούν και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Η
ιδανική βιβλιοθήκη πρέπει να είναι συμμετοχική, επικεντρωμένη σε ένα διευρυμένο κοινό,
με δέσμευση και σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή, μέσω εναλλακτικών
επικοινωνιακών και κοινωνικών δράσεων και νέες διόδους επικοινωνίας. Πρέπει να δίνει
έμφαση στο άτομο, να ακούει και να ανταποκρίνεται σε καινούργιες φωνές και να υιοθετεί
προγράμματα και δράσεις προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ΑμεΑ.
Για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν και
να ανακτούν τη γνώση, η βιβλιοθήκη πρέπει να συνδυάζει τεχνολογικές λύσεις χαμηλής και
υψηλής τεχνολογικής στάθμης, προσαρμοσμένες υπηρεσίες, ΥΤ και αυθεντική διάθεση
εξυπηρέτησης.
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10. Προσβασιμότητα Ιστοσελίδων
Βιβλιοθηκών
Η δύναμη του Ιστού έγκειται στην παγκοσμιότητά
του, γι’ αυτό πρέπει να είναι προσβάσιμος και
χρηστικός
σε
όλους
τους
ανθρώπους,
ανεξαρτήτως αναπηρίας. Σε μια εποχή όμως όπου
η τεχνολογία δυνητικά μπορεί να διευρύνει τον
κόσμο της πληροφορίας για τους εντυπο‐
ανάπηρους, ωστόσο τους αποκλείει μέσω της μη
προσβάσιμης σχεδίασης του Ιστού και της φτηνής
ψηφιοποίησης κειμένου. Στο παρόν κεφάλαιο
μελετάται η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων
των βιβλιοθηκών αλλά και των διαδικτυακών
πηγών και των on‐line πόρων της (διαδικτυακή
προσβασιμότητα).
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Η

δύναμη του Ιστού έγκειται στην παγκοσμιότητά του, γι’ αυτό πρέπει να είναι
προσβάσιμος και χρηστικός σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητως αναπηρίας. Η
πραγματική όμως ειρωνεία είναι ότι, παρόλο που βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η
τεχνολογία δυνητικά μπορεί να διευρύνει τον κόσμο της πληροφορίας για τους εντυπο‐
ανάπηρους, ωστόσο τους αποκλείει μέσω της μη προσβάσιμης σχεδίασης του Ιστού και της
φτηνής ψηφιοποίησης κειμένου (Epp, 2006).

Η προσβασιμότητα του Ιστού (web accessibility) αποτελεί πλέον ένα καθιερωμένο όρο στο
λεξιλόγιο της σχεδίασης του Ιστού. Ωστόσο ως όρος φέρει μαζί του μια ποικιλία εννοιών,
που προκαλούν έντονα και διαφορετικά συναισθήματα στους χρήστες του Ιστού, τους
σχεδιαστές και τους προμηθευτές περιεχομένου. Δηλαδή, για τον σχεδιαστή, η
προσβασιμότητα του Ιστού μπορεί να είναι ένας εκνευριστικός μπελάς διότι πιστεύει πως
ωφελεί λίγους, άρα δεν υπάρχει και λόγος να το κάνει. Από την άλλη, για τις βιβλιοθήκες η
προσβασιμότητα της πληροφορίας είναι ιδιαίτερα σημαντική γι’ αυτό πρέπει να
προσπαθούν να
ευαισθητοποιήσουν τους σχεδιαστές Ιστού σε τέτοια ζητήματα
προκειμένου να ικανοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες των χρηστών τους.
Οι βιβλιοθηκονόμοι που έχουν λόγο στις αποφάσεις αγοράς των ηλεκτρονικών προϊόντων
για τις βιβλιοθήκες τους, έχουν κάθε δικαίωμα και υποχρέωση ως πελάτες να ρωτήσουν αν
τα προϊόντα είναι προσβάσιμα σύμφωνα με τις οδηγίες WAI. Και μάλιστα αν το κάνουν με
σταθερό ρυθμό, η ενημέρωση μεταξύ των προμηθευτών θα αυξηθεί και το αποτέλεσμα θα
είναι προσβάσιμα προϊόντα για όλους.
Σε γενικές γραμμές η προσβασιμότητα του Ιστού είναι πάντα ωφέλιμη για όλους. Επίσης,
είναι πολύ πιο εύκολο και αποτελεσματικό να δημιουργήσει κανείς μια εξ αρχής
προσβάσιμη ιστοσελίδα βιβλιοθήκης παρά να προσπαθήσει αναδρομικά με την παλιά. Ο
κώδικας μιας προσβάσιμης ιστοσελίδας είναι “πιο καθαρός”, πιο απλός για διατήρηση και
πιο εύκολα παραμετροποιήσιμος για να “αγκαλιάσει” οποιεσδήποτε μελλοντικές
τεχνολογικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως “μια προσβάσιμη ιστοσελίδα είναι
κατά μέσο όρο 50% μικρότερη από ότι η αντίστοιχη μη προσβάσιμή της (Norris, 2006)”. Η
δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων καθιστά τους χρόνους ανάκτησης δεδομένων
μικρότερους από εκείνους μιας απλής ιστοσελίδας, λόγω έλλειψης πολυμεσικών
δεδομένων (εικόνες κ.α.) και μεγάλου όγκου, και ταυτόχρονα περιορίζει το απαιτούμενο
εύρος ζώνης σε χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, τα εμπόδια πρόσβασης που επιφέρει η μη
προσβάσιμη σχεδίαση δεν μπορούν να επιλυθούν ακόμη και με την πιο εκλεπτυσμένη
υποστηρικτική εφαρμογή.
Σύμφωνα με το AbilityNet (φιλανθρωπικός οργανισμός), οι ιστοτόποι που είναι συμβατοί με
τα πρότυπα προσβασιμότητας είναι 35% ευκολότεροι προς χρήση για τον καθένα
(Muncaster, 2006). Επιπλέον, όταν μια βιβλιοθήκη διαθέτει προσβάσιμη ιστοσελίδα,
δείχνει αυτόματα στο ευρύ κοινό ότι είναι και τεχνολογικά προηγμένη και ενημερωμένη.
Εκτός από ένα μεγάλο αριθμό του προσωπικού των βιβλιοθηκών που πολλές φορές έχει
ευθύνη για τις ιστοσελίδες τους, ευθύνη φέρουν επίσης οι σχεδιαστές των ιστοσελίδων
γενικότερα του ινστιτούτου, στο οποίο ανήκει και η βιβλιοθήκη.
Από τους online πόρους που παρέχουν οι βιβλιοθήκες, οι ιστοσελίδες έχουν τύχει της
εκτενέστερης διερεύνησης. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει διεξαχθεί ένας μεγάλος
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αριθμός μελετών προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η αυξημένη ενημέρωση για
προσβασιμότητα και καθολική σχεδίαση έχει επηρεάσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
των ιστοτόπων των βιβλιοθηκών. Οι πρωτοβουλίες για την προσβασιμότητα του Ιστού
έχουν συζητηθεί από πολλούς συγγραφείς, όπου μπορεί κανείς να βρει συμβουλές και
καθοδήγηση για αυτό το θέμα (Nielsen, 2000; Paciello, 2000; Thatcher et al., 2002). Η πιο
γνωστή όμως πηγή είναι το W3C, το οποίο δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 1994. Διαθέτει
400 μέλη‐ οργανισμούς ανά τον κόσμο και συστήνει την εκ των προτέρων προσβάσιμη
σχεδίαση για όλους.
Προσβάσιμη σχεδίαση σημαίνει καλή σχεδίαση και ωφέλιμη για όλους, όχι μόνο τα ΑμεΑ
(“best for some, good for everybody”). Παραδείγματος χάρη ωφελεί όσους έχουν φορητές
συσκευές με πρόσβαση στον Ιστό [π.χ. κινητό τηλέφωνο, PDA (Personal Digital Assistant),
κτλ.], άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το online περιβάλλον, χρήστες που δουλεύουν
σε θορυβώδες περιβάλλον, που τα Αγγλικά μπορεί να είναι η δεύτερη γλώσσα τους, άτομα
που χρησιμοποιούν παλαιότερο υπολογιστικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιούν μονόχρωμες
οθόνες, κ.ο.κ. Επιπλέον, οι προσβάσιμες ιστοσελίδες επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή
χρήση του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης και άλλου υποστηρικτικού εξοπλισμού.
Γι’ αυτό η ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών πρέπει να ακολουθεί τη χρηστοκεντρική προσέγγιση
(UDC‐user‐centered design), την οποία έχουν υπερασπιστεί οι Kuhlthau (1991,1999), Wilson
(1981, 1997) & Savolainen (1995,1999), στοχεύοντας έτσι στην ενδυνάμωση του χρήστη.
Δηλαδή είναι πάνω από όλα φιλική στο χρήστη, επικεντρώνεται στο περιέχομενό της, και
όχι στα φανταχτερά γραφικά και ήχους, και λαμβάνει υπόψη το πλήρες φάσμα όλων των
δυνητικών χρηστών. Πάνω από όλα, χρειάζεται καλή κωδικοποίηση, που είναι ο καλύτερος
τρόπος να καταστήσει κανείς τις ιστοσελίδες προσβάσιμες σε όλους.
Ως προς την έρευνα που έχει γίνει για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των
βιβλιοθηκών, των διαδικτυακών πηγών στις οποίες παραπέμπουν (διαδικτυακή
προσβασιμότητα) και των on‐line πόρων που παρέχουν, διαπιστώνει κανείς πως οι “how
we did it” περιπτωσιολογικές μελέτες σχεδιασμού ιστοσελίδων βιβλιοθηκών και
επανασχεδιασμού τους είναι αμέτρητες (Andrew & Musser, 1997; Bent, 1998; Goudsward,
1997; Harizan & Khoon, 1998; Matsco & Campbell, 1996; Casey, 1999; Fraser & Burgstahler,
1998; Hansen, 1999; Jobe, 1999; Rouse, 1999). Ολόκληρα τεύχη βιβλιοθηκονομικών
περιοδικών [Library Journal (2000), The Serials Librarian (1999)] είναι αφιερωμένα σε
ζητήματα και διαδικασίες σχεδίασης. Πολλά άρθρα αναφερόμενα στη σχεδίαση
ιστοσελίδων εστιάζουν στην παροχή ισότιμης πρόσβασης για τυφλούς και άλλους χρήστες
της ΥΤ καθώς επίσης και στη χρηστικότητα των ιστοσελίδων για τα ΑμεΑ. Ωστόσο
ξεχωρίζουν οι έρευνες του CERLIM και ιδιαίτερα το NoVA και το REVIEL.
Αναλυτικότερα:






Ο Michael Providenti με την βοήθεια του WebXact εξέτασε 31 πύλες
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο Kentucky, από τις οποίες μόνο το 3% ήταν
απόλυτα προσβάσιμο (Providenti, 2004).
“Αμέτρητα άρθρα και βιβλία εντός και εκτός της βιβλιοθηκονομικής
βιβλιογραφίας συζητούν το σχεδιασμό προσβάσιμων ιστοσελίδων” (Spindler,
2002). Ο Spindler εξέτασε 109 πύλες χρησιμοποιώντας το Bobby 3.2 (το
σημερινό WebXact) εκ των οποίων μόνο το 42% τηρούσε τους πολύ
σημαντικούς κανόνες προσβασιμότητας.
Σε άλλη μελέτη που διεξήγαγαν πάλι οι Erica B. Lilly και Connie Van Fleet το
1998, χρησιμοποίησαν το Bobby για να αξιολογήσουν τις ιστοσελίδες
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ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, τις οποίες εντοπίσαν στο Yahoo’s “America’s 100
Most Wired Colleges” (Greenman et al., 1998). Από αυτές μόνο το 40% κρίθηκε
προσβάσιμο.
Οι Erica B. Lilli και Connie Van Fleet έλεγξαν τις ιστοσελίδες 74 εκ των 100
καλύτερων δημοσίων βιβλιοθηκών σύμφωνα με το Hennen’s American Library
Ratings και δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στο περιοδικό
Reference & User Services Quarterly του 2000. Από αυτές, μόνο οι 14 ήταν
πραγματικά προσβάσιμες (Minkel, 2001), χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως
οι δημόσιες βιβλιοθήκες δεν μπορούν ή δεν ενδιαφέρονται να παρέχουν
ισότιμες υπηρεσίες στα ΑμεΑ.
Ο Craven εξέτασε 103 ιστοσελίδες πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, εκ των
οποίων οι 38 έλαβαν την έγκριση του Bobby. Η πλειονότητα των προβλημάτων
οφειλόταν στην έλλειψη ή ακατάλληλη χρήση εναλλακτικού κειμένου.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης του, χρειάζεται ακόμη μεγάλη
προσπάθεια για τη διασφάλιση προσβασιμότητας των ιστοσελίδων των
πανεπιστημίων, παρόλο που υπάρχει ένα γενικό επίπεδο ενημέρωσης για τα
ζητήματα προσβασιμότητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων των
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (Craven, 2000).
Ο Mark Yannie εξέτασε την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα στη Μινεσότα και διαπίστωσε
πως οι βιβλιοθήκες του δημοσίου χαρακτήρα είναι περισσότερο προσβάσιμες
από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού (Yannie, 2004). Οι δημόσιες διέθεταν
καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό και περισσότερο εξοπλισμό σε αντίθεση με
τις ιδιωτικές.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι ιστοσελίδες δημοσίων βιβλιοθηκών,
βιβλιοθηκών πανεπιστημίων και κολεγίων των ΗΠΑ υστερούν στην παροχή
ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ σε διαδικτυακές πληροφορίες (Lilly & Fleet,
1999; Lilly & Fleet, 2000).
Οι Ormes και Peacock, χρησιμοποιώντας το WebWatch robot253 (λογισμικό που
καταγράφει τη χρήση των τεχνολογιών του Ιστού), ανακάλυψαν “ότι το επίπεδο
και η ενημέρωση για προσβάσιμο HTML στις ιστοσελίδες δημοσίων
βιβλιοθηκών χωλαίνει σε πολλά σημεία” (Ormes & Peacock, 1999).
Έρευνα σε 300 ιστοσελίδες, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων στην Αγγλία
που διεξήγαγε το City University το 2004 απέδειξε πως το επίπεδο
προσβασιμότητας των ιστοσελίδων τους ήταν χαμηλό (Petrie & Hamilton,
2005). Για παράδειγμα, καμία από τις ιστοσελίδες που ελέγχθηκαν δεν παρείχε
καμία πληροφορία στη Βρετανική νοηματική γλώσσα, ένα σημαντικό σημείο
προσβασιμότητας για πολλούς ανθρώπους που γεννήθηκαν Κωφοί.
Ο Axel Schmetzke, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin στο
Stevens Point, χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένο λογισμικό και εξέτασε τις
κύριες σελίδες (home pages) 24 κολεγίων, γνωστών για τις κορυφαίες
βιβλιοθηκονομικές σχολές τους σύμφωνα με το News & World Reports. Η
μελέτη του αυτή, αποκαλούμενη “Προσβασιμότητα Ιστού σε Πανεπιστημιακές
Βιβλιοθήκες και Βιβλιοθηκονομικές Σχολές” θεωρείται ως μια από τις πιο
βαθυστόχαστες μελέτες του είδους. Στην μελέτη αυτή, το 50% των ιστοσελίδων
κρίθηκαν προσβάσιμες. “Αυτό που με ανησυχεί”, αναφέρει, “είναι ότι οι
οργανισμοί οι οποίοι εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά βιβλιοθηκονόμων δεν
ενδιαφέρονται για την προσβασιμότητα γιατί αλλιώς θα έπρεπε ήδη να έχουν
καταστήσει τις σελίδες τους προσβάσιμες”. Αν οι σχολές πληροφόρησης
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WebWatch [Διαθέσιμο στο http://www.ukoln.ac.uk/web‐focus/webwatch (Ημερομηνία πρόσβασης:
12/02/06)]
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συνεχίσουν έτσι, είναι “απίθανο να διδάξουν στους φοιτητές αρχές
προσβάσιμου σχεδιασμού του Ιστού” (Schmetzke, 2001). Τα χαμηλά αυτά
ποσοστά προσβασιμότητας οφείλονται σε “έλλειψη ενημέρωσης για το
συγκεκριμένο ζήτημα, έλλειψη χρόνου και σε γενικό τεχνο‐στρες”.
Μια άλλη μελέτη επίσης του Schmetzke (2001) εξέτασε την προσβασιμότητα 13
πανεπιστημιουπόλεων του Πανεπιστημίου του Wisconsin σε χρονικό ορίζοντα 3
χρόνων και σε τρία είδη ιστοσελίδων: στις γενικές σελίδες της
πανεπιστημιούπολης, στις σελίδες των βιβλιοθηκών και στις ιστοσελίδες των
ακαδημαϊκών τμημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι προσβάσιμες
ιστοσελίδες αυξήθηκαν από 31% το 1999 σε 40% το 2000 και σε 43% το 2001.
Ο Schmetzke (2002, 2005) διαπίστωσε πως οι ιστοσελίδες διαπιστευμένων
σχολών βιβλιοθηκονομίας σημείωσαν κάποια βελτίωση κατά τη χρονική
περίοδο 1999‐2002. Συγκεκριμένα το 2002 υπήρξε κάποια βελτίωση αφού το
36% των σχολών βιβλιοθηκονομίας στον Καναδά και το 30% των ιστοσελίδων
τους δεν παρουσίαζε προβλήματα προσβασιμότητας.
Αισιόδοξος φαίνεται να είναι και ο Christensen S., ο οποίος αναφέρει πως “...αν
κοιτάξουμε τις ιστοθέσεις των βιβλιοθηκών, είναι πράγματι πολύ πιο
προσβάσιμες από ότι ένα χρόνο πριν” (Christensen, 2001).
Στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί ο Schmetzke με τίτλο “Accessible Webpage
Design” μπορεί κανείς να βρει μια λίστα με προσβάσιμες πύλες ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών (η λίστα αυτή όμως δεν ανανεώνεται συχνά)254. Επειδή οι μελέτες
αυτές περιορίζονται στο χώρο των ΗΠΑ, πρέπει οι ερευνητές να είναι
επιφυλακτικοί κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάσταση σε άλλες
χώρες.
Οι Emma Santillan‐Rivero και Javier Valles‐Valenzuela, οι οποίοι ανέλυσαν τις
ιστοσελίδες δέκα εθνικών βιβλιοθηκών (ως προς τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών
και εξοπλισμού για ΑμεΑ) διαπίστωσαν πως επτά από τις δέκα περιλαμβάνουν
στις ιστοσελίδες τους πληροφορίες για ΑμεΑ (Santillan‐Rivero & Valles‐
Valenzual, 2007). Ωστόσο χρειάζεται επανασχεδιασμός των ιστοσελίδων τους
για περισσότερη προσβασιμότητα και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες.
Στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στο θέμα της προσβασιμότητας
των ΑμεΑ και πιο συγκεκριμένα στους δικτυακούς τόπους των ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών, πλην από μια‐δυο εισηγήσεις στο πλαίσιο των Πανελληνίων
Συνεδρίων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Το συμπέρασμα αυτών των ερευνών είναι πως, παρόλο που η προσβασιμότητα έχει
βελτιωθεί σε κάποια σημεία (π.χ. βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου του Wisconsin), η
πλειονότητα των δεδομένων δεν δείχνει κάποια σημαντική πρόοδο (π.χ. οι ιστοσελίδες των
σχολών βιβλιοθηκονομίας της Βόρειας Αμερικής τείνουν να μην είναι προσβάσιμες). Είναι
λογικό να υποθέσει κανείς ότι η αμέλεια αυτή για προσβάσιμο σχεδιασμό Ιστού αντανακλά
όχι μόνο τη στάση των σχεδιαστών Ιστού αλλά επίσης και των καθηγητών και προσωπικού
των σχολών βιβλιοθηκονομίας, οι οποίοι προσλαμβάνουν τους σχεδιαστές και τους δίνουν
οδηγίες. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως τα ποσοστά προσβασιμότητας των
ιστοσελίδων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι υψηλότερα από αυτά των δημοσίων
βιβλιοθηκών.
Στη συνέχεια διαπιστώνει κανείς πως οι παραπάνω έρευνες παρουσιάζουν κάποια τρωτά
σημεία. Αναλυτικότερα:
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Accessible Webpage Design [Διαθέσιμο στο http://library.uwsp.edu/aschmetz/accessible/pub_resources.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 16/06/06)]
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Κατά τις έρευνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: ο έλεγχος
συμμόρφωσης (compliance checking) και ο έλεγχος λειτουργικότητας με τη
χρήση ΥΤ. Ο έλεγχος συμμόρφωσης γίνεται είτε “χειρωνακτικά” είτε με τη
βοήθεια ενός εργαλείου αυτοματοποιημένου ελέγχου, του Bobby.

Το κατά πόσο βέβαια μπορεί να εμπιστεύεται κανείς τυφλά τη χρήση εργαλείων
αυτοματοποιημένου ελέγχου (όπως το Bobby), υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις. Με πολύ
λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότερες μελέτες προσβασιμότητας του Ιστού στηρίζονται
αποκλειστικά στις αυτοματοποιημένες ικανότητες ελέγχου του Bobby. Όμως ο αυτόματος
έλεγχος αυτού του είδους δεν αξιολογεί τουλάχιστον το 30% των κριτηρίων πρόσβασης.
Επιπλέον, η αποκλειστική χρήση του Bobby για αξιολόγηση είναι προβληματική μιας και
παράγει μερικά λανθασμένα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των
αυτοματοποιημένων
εργαλείων
αξιολόγησης
προσβασιμότητας
μπορούν
να
παρερμηνευτούν και να μην παρέχουν πλήρη εικόνα. Γι’ αυτό πρέπει, εκτός από τον
αυτόματο έλεγχο, να διενεργείται και “expert testing”, όπου οι ειδικοί της
προσβασιμότητας εξετάζουν τον κώδικα και την ιστοσελίδα, εφαρμόζοντας τις γνώσεις
τους. Ένας ιστοτόπος που φέρει την έγκριση του Bobby, δεν σημαίνει απαραίτητα πως
είναι πλήρως προσβάσιμος διότι τα χρώματα, οι αντιθέσεις και μερικά χαρακτηριστικά
πλοήγησης με δυσκολία μπορούν να ελεγχθούν αυτόματα. Χρειάζεται ανατροφοδότηση
από τους χρήστες (Taha & Pertucci, 2002). Στο σημείο αυτό πρέπει να διενεργείται το “user
testing”, το οποίο φέρνει στην επιφάνεια θέματα χρηστικότητας σχετικά με το σχεδιασμό
της σελίδας.
Ωστόσο, παρόλα τα ελαττώματά του, το Bobby είναι ένα καλό εργαλείο αξιολόγησης όταν
πρόκειται για την αξιολόγηση εκατοντάδων ή χιλιάδων μεμονωμένων ιστοσελίδων.




Οι παραπάνω έρευνες παρουσιάζουν μια ανομοιομορφία. Δηλαδή, για τον
έλεγχο λειτουργικότητας, κάποιοι συγγραφείς εκτέλεσαν κάποιες αναζητήσεις
με τη χρήση ΥΤ ενώ κάποιοι άλλοι διενέργησαν τις αναζητήσεις μόνοι τους.
Άλλοι πάλι συνεργάστηκαν με χρήστες με αναπηρία όρασης, γνώστες ήδη των
ΥΤ.
Τέλος, όλες οι μελέτες εστίασαν συγκεκριμένα στις σελίδες αναζήτησης ή τις
σελίδες που λειτουργούν σαν πύλη (gateway) σε full‐text υλικό, χωρίς να
επεκταθούν σε άλλους πόρους ή σε περισσότερο βάθος.

Όσον αφορά την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των βιβλιοθηκών, στο σημείο αυτό
προκύπτει ένα άλλο ζήτημα, κατά πόσο πρέπει η βιβλιοθήκη να καθιστά προσβάσιμη την
κύρια ιστοσελίδα της ή να παρέχει μια εναλλακτική ιστοσελίδα για τα ΑμεΑ.
Στην παρούσα μελέτη, υιοθετείται η άποψη πως η παροχή ενός εναλλακτικού δικτυακού
τόπου ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ. Επιπλέον,
μερικά τυπικά προβλήματα που επιφέρει ένας τέτοιος δικτυακός τόπος είναι τα πρόσθετα
διαχειριστικά βάρη στον οργανισμό και η απουσία χαρακτηριστικών λειτουργικότητας.
Ακόμη, ένα παράλληλο σύστημα δημιουργεί υποχρεώσεις ενημέρωσης και συγχρονισμού
του με τον κυρίως δικτυακό τόπο και συνεπώς, απαιτεί τη δέσμευση του οργανισμού για
την επιμέλεια και την ενημέρωσή του. Αντίθετα, η δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων
δεν απαιτεί επιπρόσθετα χρήματα, μόνο λίγο χρόνο και μελέτη. Έχει εκτιμηθεί ότι το να
προσθέσει κανείς το alternative text tag, “ALT”, απαιτεί επιπρόσθετα 10 δευτερόλεπτα από
το χρόνο του σχεδιαστή του Ιστού (Kirkpatrick & Morgan, 2001).
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Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχει διχογνωμία. Από τη μια οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι οι
σχεδιαστές πρέπει να στρέφονται στη δημιουργία πλήρως προσβάσιμων ιστοτόπων και όχι
στη δημιουργία εναλλακτικών τόπων. Σύμφωνα με τις W3C κατευθυντήριες οδηγίες, οι
σχεδιαστές πρέπει να δημιουργούν την εναλλακτική ιστοσελίδα μόνο σε έσχατες
περιπτώσεις. Από την άλλη, αναφέρεται πως “οι εναλλακτικές εκδοχές των ιστοτόπων δεν
είναι μόνο μια καλή ιδέα, είναι μια υπέροχη ιδέα για την ανάπτυξη του Ιστού και για τη
συνεχή πρόσβαση των ΑμεΑ στο περιεχόμενο” (Mayfield, 2001).
Ως προς την προσβασιμότητα των on‐line πόρων, ευρετηρίων, on‐line περιοδικών, βάσεων
δεδομένων, κ.ά. που παρέχουν οι βιβλιοθήκες στους χρήστες τους, διερωτάται κανείς αν
υπάρχουν τέτοιες έρευνες ή αν έχουν περιοριστεί μόνο στην αξιολόγηση της
προσβασιμότητας των ιστοσελίδων των βιβλιοθηκών.
Μέχρι το 2002, η πληροφόρηση για την προσβασιμότητα αυτών των διαδικτυακών πόρων
των βιβλιοθηκών ήταν σπάνια. Όσο όμως μετά τα τέλη του 1990 οι διαδικτυακοί πόροι
χρησιμοποιούνταν ολοένα και περισσότερο στις βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθηκονόμοι ξεκίνησαν
να συνειδητοποιούν ότι πολλοί από αυτούς ήταν απροσπέλαστοι στα ΑμεΑ. Ωστόσο μόλις
το 2002 ξεκίνησαν να εμφανίζονται στη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία οι πληροφορίες
για την προσβασιμότητα των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων. Το 2002 το Library Hi Tech
αφιέρωσε δυο ειδικά τεύχη που περιελάμβαναν μελέτες προσβασιμότητας επιλεγμένων
διαδικτυακών πληροφοριακών πόρων βιβλιοθηκών. Πολλά από τα άρθρα αυτά εστίασαν
στην προσβασιμότητα ευρετηρίων βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων. Από το 2003 όμως
και μετά, πάλι λίγες μελέτες έχουν ασχοληθεί με την προσβασιμότητα βάσεων δεδομένων
στις οποίες έχουν συνδρομή οι βιβλιοθήκες.
Αυτή τη στιγμή οι βιβλιοθηκονόμοι, οι οποίοι δεν έχουν το χρόνο να ελέγχουν διεξοδικά
τους online πόρους για προσβασιμότητα, πόσο μάλλον να δημιουργούν εγχειρίδια για να
βοηθούν τους χρήστες ΥΤ, δεν έχουν παρά μόνο τα αποτελέσματα των παρακάτω ερευνών
στα χέρια τους που ίσως να τους βοηθήσουν στη διαδικασία της αξιολόγησής τους.






Ο Coonin εξέτασε την προσβασιμότητα 11 μεγάλων ερευνητικών περιοδικών
για χρήστες με οπτική ή κινητική αναπηρία (Coonin, 2001). Ανάμεσα σε αυτές
ήταν και βάσεις ηλεκτρονικών περιοδικών με επιστημονικό περιεχόμενο όπως
η HighWire, η IDEAL, η JSTOR, η Science Direct, η BioOne (SPARC), η
SpringerLink, η Emerald και η Wiley InterScience. Η προσβασιμότητά τους
αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του WAI και
χρησιμοποιώντας το Bobby. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παραπάνω
προμηθευτές είναι ανεπαρκώς ενημερωμένοι για θέματα προσβασιμότητας.
Μάλιστα, εκτός από μια εξαίρεση (την Kluwer online) εντοπίστηκαν μερικά
σημαντικά λάθη προσβασιμότητας στις “βασικές σελίδες πρόσβασης” όλων των
περιοδικών.
Σε άλλη έρευνα, ο Horwath εξετάσε τέσσερις βάσεις δεδομένων (την EBSCOhost
MasterFile Elite, την Electric Library Plus, την Encyclopedia Britannica Online και
το Oxford English Dictionary Online) χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα 11 ανθρώπων με αναπηρία όρασης. Καμία βάση δεδομένων δεν
αποδείχτηκε πλήρως προσβάσιμη σε όλα τα επίπεδα ενώ μόνο δύο ήταν
ευκολότερες στη χρήση από τις άλλες (Horwath, 2002).
Ο Horwath επίσης μελέτησε την ηλεκτρονική έκδοση 2 πόρων, της Encyclopedia
Britannica Online και του Oxford English Dictionary, από τα οποία το δεύτερο
ήταν προσβάσιμο. Ωστόσο, η προσβασιμότητα του δεύτερου προκάλεσε
έκπληξη στο συγγραφέα διότι όταν ρώτησε για την προσβασιμότητα του Oxford
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English Dictionary τον υπεύθυνο πωλήσεων του εκδότη σε μια έκθεση κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου της ALA το 2000, εκείνος απέφυγε οποιαδήποτε
συζήτηση επί του θέματος διότι δεν είχε καμία σχετική ενημέρωση.
Σε άλλη έρευνα, η Riley (2004) εξέτασε την προσβασιμότητα τριών βάσεων
δεδομένων (EBSCOhost, Thomspon Gale/Infotrac & OCLC FirstSearch)
χρησιμοποιώντας αναγνώστες οθόνης, όπου διαπίστωσε πως και οι 3
αντιμετώπιζαν προβλήματα. Γι’ αυτό η Riley παροτρύνει τους
βιβλιοθηκονόμους να ζητούν από τους παροχείς βάσεων δεδομένων να
ελέγχουν και να αξιολογούν την προσβασιμότητα των προϊόντων τους αλλιώς οι
πρώτοι να μην προβαίνουν στην αγορά τους.
Σε μια αξιολόγηση των PubMed, OVID MEDLINE, MEDLINEplus, CANCERLIT,
Hazardous Substances Data Bank, TOXLINE & 2 Material Safety Data Sheets
(MSDS) το 2002, καμία από αυτές δεν βρέθηκε πλήρως προσβάσιμη για χρήστες
ΥΤ. Παρόλο που αυτές οι βάσεις δεδομένων είναι σε κάποιο βαθμό
προσβάσιμες για άτομα που χρησιμοποιούν ΥΤ, ωστόσο παρουσιάζουν πολλά
προβλήματα προσβασιμότητας και χρηστικότητας (McCord et al., 2002).
Σε άλλη έρευνα αξιολογήθηκε η προσβασιμότητα τεσσάρων βάσεων
δεδομένων (η EBSCO, η Academic Search Premier, η Lexis‐Nexis και η Pro‐
Quest) με τη χρήση του λογισμικού WindowEyes ως εργαλείου ανάγνωσης
οθόνης. Ο Bowman χρησιμοποίησε ένα δημοφιλή αναγνώστη οθόνης και
διενήργησε δυο αναζητήσεις, μια απλή αναζήτηση με λέξη‐κλειδί και μια
δεύτερη, πιο σύνθετη (Bowman, 2002). Η Lexis‐Nexis ήταν η πιο προσβάσιμη
για τα WindowEyes και παρείχε την μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο χρήστη που
βασίζεται σε έναν αναγνώστη οθόνης.
Οι Byerley, Chambers & Thohira μελέτησαν την προσβασιμότητα online βάσεων
δεδομένων προσκαλώντας τις ίδιες τις εταιρείες να συμμετάσχουν σε μια
έρευνα για την προσβασιμότητα των προϊόντων τους (Byerley & Chambers,
2003). Συγκεκριμένα, επέλεξαν 17 προμηθευτές βάσεων δεδομένων εκ των
οποίων απάντησαν οι 12 (ABC‐CLIO, ACS, EBSCO, ELSEVIER, H.W. WILSON, IEEE,
JSTOR, LexisNexis, ProQuest, CSA Illumina, MetaPress & Thompson Gale). Στο
πλαίσιο της έρευνας αυτής διαπιστώθηκε πως η μέθοδος διανομής των
τεκμηρίων μπορεί να αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για τα άτομα με αναπηρία
όρασης. Οι πιο συχνές μορφές για τη διανομή των εγγράφων είναι η html full‐
text, η html full‐text plus graphics και η pdf. Η html full‐text θεωρείται η πιο
προσβάσιμη και είναι η πλατφόρμα που προτιμάει περισσότερο η κοινότητα
των ΑμεΑ. Ωστόσο, αρκετοί προμηθευτές στηρίζονται στο pdf για τη διανομή
των εγγράφων, διάταξη μη φιλική για τους αναγνώστες οθόνης.

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες μόνο έξι (IEEE, ELSEVIER, JSTOR, LexisNexis, ProQuest και
Thompson Galr) παρέχουν επίσημες δηλώσεις προσβασιμότητας αναρτημένες στις
εταιρικές ιστοθέσεις τους. Η IEEE, η ProQuest και η Thompson Gale είναι οι μόνες εταιρείες
που δηλώνουν ότι τυπώνουν πληροφορίες προσβασιμότητας στα φυλλάδια των προϊόντων
τους. Έξι εταιρείες (η CSA Illumina, η H.W. Wilson, η JSTOR, η LexisNexis, η ProQuest και η
Thompson Gale) καθοδηγούν τους αντιπροσώπους πωλήσεων όσον αφορά τη
συμμόρφωση των προϊόντων τους με τα πρότυπα προσβασιμότητας και τους ενθαρρύνουν
να συζητούν την προσβασιμότητα των προϊόντων τους με τους πελάτες. Στο πλαίσιο της
έρευνας αυτής διαπιστώθηκε πως 8 εταιρείες διεξάγουν έλεγχο προσβασιμότητας
χρησιμοποιώντας αναγνώστες οθόνης και/ή εργαλεία ελέγχου και πέντε από αυτές τις οκτώ
διεξάγουν και μελέτες χρηστικότητας για άτομα με αναπηρία όρασης. Οι προμηθευτές των
βάσεων δεδομένων για βιβλιοθήκες ξεκινούν σιγά σιγά να αναγνωρίζουν και να
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες προσβασιμότητας των ΑμεΑ και οι αντιπρόσωποι πωλήσεων
καταλαβαίνουν και αναγνωρίζουν τη σημασία συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
Σε κάποιο βαθμό, η ευθύνη είναι και των ίδιων των βιβλιοθηκονόμων, ειδικά όσων είναι
υπεύθυνοι για την επιλογή των βάσεων δεδομένων. Αν οι βιβλιοθηκονόμοι δεν θέτουν ως
κριτήριο την προσβασιμότητα όταν επιλέγουν online πόρους και δίνουν την εντύπωση ότι
δεν τους ενδιαφέρει, τότε σίγουρα δεν θα ενδιαφέρει και τις ίδιες εταιρείες.


Ο Stewart διεξήγαγε την πιο πρόσφατη και πιθανότατα την πιο διεξοδική
έρευνα προσβασιμότητας‐ χρηστικότητας μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, έλεγξε
τη λειτουργικότητα και συμμόρφωση 37 βάσεων δεδομένων σύμφωνα με τις
επιταγές του 508 και WCAG (Web Content Accessibility Guidelines),
χρησιμοποιώντας υποστηρικτικό λογισμικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ
όλες οι βάσεις ήταν λειτουργικά προσβάσιμες, δεν ήταν πάντα φιλικές προς το
χρήστη (Stewart et al., 2005).



Σε άλλη έρευνα, δυο τυφλοί χρήστες αναγνωστών οθόνης έλεγξαν δυο
δημοφιλείς βάσεις δεδομένων, την Thompson Gale’s Expanded Academic Index
ASAP και το ProQuest’s Periodical Abstracts της OCLC FirstSearch (Byerley &
Chambers, 2002). Η μελέτη έδειξε πως, αν και η διεπιφάνεια κάθε βάσης
δεδομένων ήταν αρκετά προσβάσιμη, κάθε μια χρειαζόταν βελτίωση της
χρηστικότητας για τους χρήστες αναγνωστών οθόνης.

Η πραγματικότητα είναι πως οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι δεν έχουν το χρόνο, τους
πόρους και/ή τις δεξιότητες (know‐how) αλλά ούτε και λογισμικό για να αξιολογούν το
βαθμό προσβασιμότητας των βάσεων στις οποίες έχουν συνδρομή. Δεν μπορούν να πουν
αν ένα προϊόν είναι προσβάσιμο ούτε τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που δεν είναι, αν
πρέπει να αρνηθούν την αγορά του προϊόντος ή όχι.
Επίσης, το λυπηρό είναι πως σχεδόν κανείς από τους προμηθευτές on‐line πόρων δεν
αναφέρει ούτε καταγράφει πώς λειτουργούν τα προϊόντα τους όταν δοκιμάζονται με
πραγματικούς αναγνώστες οθόνης ή άλλες ΥΤ που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ. Οι μεγάλοι
εκδότες δείχνουν να μη μεριμνούν για τα ΑμεΑ κατά το σχεδιασμό των συστημάτων τους ή
ακόμη και αν το κάνουν, παρέχουν ελάχιστες και περιορισμένης δυναμικής εναλλακτικές.
Οι λόγοι που οι περισσότεροι προμηθευτές ηλεκτρονικών περιοδικών δεν παρέχουν
προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις προσβασιμότητας είναι επειδή:
α) οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις ανάγκες
προσβασιμότητας β) δεν έχει υπάρξει συνεχής και επίμονη πίεση από τους πελάτες τους να
παρέχουν προσβάσιμα προϊόντα.
Γι’ αυτό οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζονται εγγυήσεις από τους ίδιους τους προμηθευτές ότι
τα προϊόντα τους είναι προσβάσιμα (π.χ. πολιτική προσβασιμότητας στις εταιρικές
ιστοθέσεις τους όπως κάνει η GALE) και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες
προσβασιμότητας του Ιστού.
Στον ιστότοπο της Encyclopaedia Britannica255 υπάρχει “Web Site Accessibility Policy” όπου
αναφέρει ότι είναι αφοσιωμένοι να διασφαλίζουν ότι τα online προϊόντα τους και οι
ιστότοποί τους έχουν προσβάσιμα χαρακτηριστικά για όλους τους χρήστες,

255

Accessibility Policy [Διαθέσιμο στο http://help.eb.com/bolae/Accessibility_Policy.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 22/06/06)]
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περιλαμβάνοντας και τα ΑμεΑ. Ελέγχουν συνεχώς τις ιστοσελίδες της Encyclopaedia
Britannica Online και συμβουλεύονται και μέλη της κοινότητας των ΑμεΑ σε τακτική βάση.
Η online Encyclopedia Britannica είναι ήδη φιλική προς τα ΑμεΑ (Vaknin, 2005). Είναι
σχεδιασμένη έτσι ώστε το Jaws να μπορεί να τη διαβάσει εύκολα καθώς δεν υπάρχουν
πλαίσια ή κινούμενες GIF εικόνες. Όλες οι ουσιαστικές οδηγίες και πληροφορίες είναι
πάντα διαθέσιμες σε μορφή κειμένου.
Στη συνέχεια, η Julie Connors, εκπρόσωπος τύπου του WorldBook, αναφέρει πως πολλά
προϊόντα της WorldBook (όπως η World Book Encyclopedia Online), ελέγχονται για τυχόν
προβλήματα προσβασιμότητας. Ο προμηθευτής ωστόσο που έχει σημειώσει την
μεγαλύτερη πρόοδο είναι ο Grolier που ξαναχτίζει όλες τις Grolier Online εγκυκλοπαίδειες
ώστε να είναι φιλικές προς τα ΑμεΑ και συμβατές με το ADA. Αυτό δεν είναι εύκολη
υπόθεση αν αναλογιστεί κανείς πως για να γίνει η Encyclopedia Americana συμβατή με το
ADA χρειάστηκαν 18 μήνες και 25 τεχνικοί και σύμβουλοι (Minkel, 2003).
Και το Project MUSE επίσης έχει αναλάβει μια μεγάλη πρωτοβουλία προκειμένου να
βελτιώσει την πρόσβαση των ΑμεΑ. Η ιστοσελίδα του Project MUSE χρησιμοποιεί το Bobby
WorldWide (TM) online λογισμικό‐εργαλείο προσβασιμότητας. Από τον Μάρτιο του 2003 το
Project MUSE συμμορφώνεται με το Section 508 του Rehabilitation Act. Η πλήρης
συμμόρφωση με το Section 508 αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Project MUSE και
επίσης διαθέτει στο προσωπικό του έναν “usability & outreach” βιβλιοθηκονόμο, ο οποίος
διασφαλίζει την προσβασιμότητα του MUSE και βελτιώνει τη χρηστικότητά του για όλους
τους χρήστες.
Στο JSTOR προκειμένου να αυξήσουν την προσβασιμότητα των αρχειοθετημένων άρθρων
των περιοδικών προσφέρουν δυο επιλογές: το High Quality PDF και το TIFF (Tagged Image
File Format). Πλέον, το JSTOR είναι συμβατό με το Section 508 του Rehabilitation Act και τα
W3C WAI Priority 1 πρότυπα. Η πλοήγηση του ιστοτόπου του JSTOR έχει ελεγχθεί με
επιτυχία χρησιμοποιώντας δημοφιλείς αναγνώστες οθόνης περιλαμβάνοντας το JAWS για
τα Windows, το WindowEyes και το IBM Home Page Reader και έχει ελεγχθεί και από ΑμεΑ.
Ως προς την ιδανικότερη λύση για τα full‐text άρθρα, προς το παρόν, η καλύτερη λύση για
ένα full‐text άρθρο είναι να είναι διαθέσιμο σε HTML, έχοντας επίσης διαθέσιμη την
επιλογή του pdf για όσους το προτιμούν (Kerscher, 2006). Παρόλες τις προσπάθειες όμως,
οι προμηθευτές βάσεων δεδομένων διανέμουν κατά κύριο λόγο τα έγγραφά τους σε pdf
αρχεία, απροσπέλαστα για τους περισσότερους εντυπο‐ανάπηρους. Ένας άλλος τρόπος
επίλυσης της προσβασιμότητας αυτών των δημοσιευμάτων είναι η XML, μια δομημένη
διάταξη κειμένου που επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση στο κείμενο. Άλλη λύση είναι οι
εκδότες αντί για .pdf και .doc να παρέχουν κατά προτίμηση unformatted text (.txt) (Engelen
& Burger, 2002).
Επειδή λοιπόν οι εκδότες και παροχείς ηλεκτρονικού περιεχομένου δεν μεριμνούν πολύ για
τις ανάγκες των ΑμεΑ και την προσβασιμότητα των προϊόντων τους, το προσωπικό πρέπει
να εξακριβώνει την προσβασιμότητα των OPACs, των ευρετηρίων και των βάσεων
δεδομένων. Ο Norman Coombs, διευθυντής του οργανισμού EASI, αισιοδοξεί πως τα
πράγματα θα αλλάξουν λέγοντας πως “πολλοί παραγωγοί λογισμικού και υλικού έχουν
αντιμετωπίσει την αγορά της αναπηρίας ως πολύ μικρή για να καταβάλλουν μεγάλη
προσπάθεια. Αυτό όμως θα αλλάξει” (Foster, 2001). Επίσης παρατηρεί ότι η συμμετοχή σε
on‐line ομαδικά εργαστήρια είναι έντονη και οι ενότητες των συνεδρίων που αφορούν τις
ανάγκες των ΦμεΑ ήδη προσελκύουν ευρύ κοινό.
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Αισίως, μερικοί μεγάλοι κατασκευαστές όπως η Sun Microsystems, η Microsoft Corp., η
Lotus Development Corp. και η IBM Corp. σχεδιάζουν, παράγουν και προωθούν πλήρως
προσβάσιμες εκδόσεις των προϊόντων τους (Johnson, 2000). Πολλές από αυτές τις εταιρείες
και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν καθιερώσει πολιτικές και πρότυπα για να
διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Σίγουρα η συμμόρφωση μόνο με τα πρότυπα και τη νομοθεσία δεν σημαίνει ότι οι
διεπιφάνειες θα είναι απαραιτήτως φιλικές στο χρήστη με αναπηρία. Ο έλεγχος
χρηστικότητας είναι η καλύτερη μέθοδος ελέγχου αποτελεσματικής απόδοσης του
συστήματος από την οπτική του χρήστη. Μέχρι όμως να καθιερωθεί ο έλεγχος
χρηστικότητας, οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν έναν αριθμό επιλογών για να αξιολογούν τις
βάσεις δεδομένων για προσβασιμότητα και χρηστικότητα. Μπορούν να διεξάγουν ελέγχους
μόνοι τους, αν και αυτό δεν είναι τόσο ρεαλιστικό. Τυπικά οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν λίγη ή
καθόλου εμπειρία στις ΥΤ και για να τις μάθουν χρειάζεται χρόνος. Ωστόσο, οι
βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να ζητήσουν από τα τμήματα ΥΤ των πανεπιστημίων τους να
διεξάγουν τον έλεγχο εκ μέρους τους. Ένας άλλος τρόπος είναι να βασιστούν σε μελέτες
προσβασιμότητας βάσεων δεδομένων. Το μειονέκτημα για όλες τις παραπάνω μεθόδους
και έρευνες είναι ότι τα αποτελέσματά τους μπορούν γρήγορα να απαρχαιωθούν καθώς οι
προμηθευτές βγάζουν συνεχώς νέες εκδόσεις ή αναβαθμίσεις των προϊόντων τους.
Όλη αυτή η έρευνα για την προσβασιμότητα ιστοσελίδων, πόρων, βάσεων δεδομένων, κτλ
που έχει προαναφερθεί, μπορεί να βοηθήσει και να φέρει την αλλαγή με τρεις τρόπους:






Πρώτον, δίνοντας μια γενική εικόνα για το πού βρίσκονται οι βιβλιοθήκες σε
επίπεδο προσβασιμότητας και πού πρέπει να φτάσουν, τις ωθεί να
αναθεωρήσουν τις υπάρχουσες πολιτικές τους και να γίνουν πιο συμμετοχικές
και προσβάσιμες.
Δεύτερον, όταν οι μελέτες προσβασιμότητας ιστοσελίδων εντοπίζουν
ινστιτούτα με χαμηλή προσβασιμότητα, αυτά αποκτούν ένα κίνητρο να
βελτιώσουν την εικόνα τους. Σε κανένα ινστιτούτο δεν αρέσει να ξεχωρίζει
αρνητικά σε σύγκριση με άλλα σε μελέτες. Επίσης, με τη δημοσίευση αυτών
των αρνητικών στατιστικών, τα ινστιτούτα αυτά μπορούν να βρεθούν με
ποινικές‐νομικές κυρώσεις εναντίον τους για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
για προσβασιμότητα.
Τρίτον, η πληροφόρηση για την προσβασιμότητα εμπορικών προϊόντων και οι
έρευνες αξιολόγησης σε αυτές τις περιοχές, θα δώσουν έναυσμα για περαιτέρω
έρευνα, που θα βοηθήσει τους βιβλιοθηκονόμους να λαμβάνουν πιο σωστές
αποφάσεις αγοράς.
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11. Ξεχωριστές ή Κοινές
Βιβλιοθήκες για ΑμεΑ;

Στη βιβλιογραφία συναντάται διχογνωμία
όσον αφορά την ύπαρξη ξεχωριστής ή όχι
βιβλιοθήκης για τους χρήστες με αναπηρία.
Τα επιχειρήματα βέβαια κατά των ειδικών
βιβλιοθηκών υπερτερούν στην πλειονότητα
της βιβλιογραφίας, παρόλα αυτά, στο παρόν
κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και των
δυο, προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια
ολοκληρωμένη εικόνα.
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Σ

τη βιβλιογραφία συναντάται διχογνωμία όσον αφορά την ύπαρξη ξεχωριστής ή όχι
βιβλιοθήκης για τους χρήστες με αναπηρία. Τα επιχειρήματα βέβαια κατά των
ειδικών βιβλιοθηκών υπερτερούν στην πλειονότητα της βιβλιογραφίας, παρόλα αυτά,
αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά και στα πλεονεκτήματά τους προκειμένου ο αναγνώστης
να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Οι ειδικές, ξεχωριστές βιβλιοθήκες πλεονεκτούν στα εξής: α) οι βιβλιοθηκονόμοι δεν
πιέζουν να ανεβάσουν την απόδοση των χρηστών β) τα ΑμεΑ βρίσκονται μεταξύ τους και
συνεννοούνται καλύτερα, χωρίς να δημιουργούνται ψυχικά τραύματα και κλονισμοί γ)
μπορούν να διαβάζουν με αργό, χαλαρό ρυθμό σύμφωνα με τις ανάγκες τους δ) ένας
ξεχωριστός σταθμός εργασίας παρέχει στο χρήστη μια ήσυχη, ήρεμη ατμόσφαιρα, στην
οποία μπορεί να δουλέψει άνετα.
Κατά της ξεχωριστής μέριμνας και της ειδικής βιβλιοθήκης, υπάρχουν μακράν περισσότερα
επιχειρήματα, με τα οποία τάσσεται η πλειονότητα του βιβλιοθηκονομικού κόσμου και η
παρούσα εργασία.












Πρώτα από όλα η ειδική βιβλιοθήκη γκετοποιεί τους ΦμεΑ, τους απομονώνει και
τους κάνει κοινωνικά απροσάρμοστους, με αποτέλεσμα να αισθάνονται μόνιμα
υπό έλεγχο και μην μπορούν να γίνουν ανεξάρτητοι και ελεύθερα σκεπτόμενοι.
Παρέχει μια οπτική απομονωτικού ατομισμού, χωρίς τα πλούσια βιώματα της
διαλεκτικής σχέσης του ατομικού με το συλλογικό και οδηγεί σε κοινωνική
αποσωμάτωση. Σε ξεχωριστό περιβάλλον τα ΑμεΑ στερούνται τη σημαντικότερη
πηγή ερεθισμάτων, ενδιαφερόντων και εμπειριών που είναι οι συνομήλικοι, οι
φίλοι, κτλ. Με την ξεχωριστή βιβλιοθήκη ο χρήστης με αναπηρία στερείται ενός
φυσιολογικού κοινωνικού περιβάλλοντος.
Αποκλείει το γενικό σώμα χρηστών από την πρόσβαση σε ΥΤ.
Η υποδοχή και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ δεν πρέπει να προέρχεται από κίνητρα
φιλανθρωπίας ή να αντανακλά μοντέλα εξουσιαστικών σχέσεων. Η προσέγγιση
αυτή ενέχει τις πιθανότητες επανάληψης και επιδείνωσης εμπειριών του
παρελθόντος (τραύματα στιγματισμού, αποκλεισμού και άκριτων διευκολύνσεων),
τη συσσώρευση αποτυχιών και τη διαιώνιση της περιθωριοποίησης των ΑμεΑ.
Επίσης, πολλές φορές το περιβάλλον της ειδικής βιβλιοθήκης με τις χαμηλές
απαιτήσεις, μπορεί να εμποδίσει μια ομάδα χρηστών να έχει υψηλές προσδοκίες.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής (Code of Practice) που δημοσίευσε το Εθνικό
Συμβούλιο Αναπηρίας το 1999, η ξεχωριστή ή μεμονωμένη μέριμνα για ΑμεΑ
πιθανότατα οδηγεί σε λιγότερο ευνοϊκές συμπεριφορές. Οι χρήστες με αναπηρία
δεν θέλουν να αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί, γι’ αυτό η μέριμνα των
βιβλιοθηκών πρέπει να είναι διακριτική και συμμετοχική, επιτρέποντας τη μέγιστη
ανεξαρτησία και αυθορμητισμό (McCaskill & Goulding, 2001).
Πέρα από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, οι κοινές βιβλιοθήκες έχουν και μια ακόμη
θετική πλευρά. Μπορούν να επιφέρουν (και το επιτυγχάνουν) σημαντική αλλαγή
στη νοοτροπία και τη συμπεριφορά των άλλων προς τους χρήστες με αναπηρία.

Η ύπαρξη αναπηρίας δεν πρέπει να αναιρεί το “για όλους” αλλά να ενισχύει το σεβασμό
της ετερότητας. Μόνο έτσι γίνεται η ουσιαστική οικοδόμηση του όρου “κοινωνία” από
όλους για όλους. Πρέπει οι βιβλιοθήκες να αποχωρήσουν δραστικά από την παραδοσιακή
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προσέγγιση της συγκέντρωσης των ΑμεΑ σε ειδικούς χώρους για αποκλειστική χρήση, ώστε
να συντελέσουν με τη σειρά τους και στην απομυθοποίηση των αναπηριών.
Η ενσωμάτωση (integration) και η κανονικοποίηση (normalization) είναι δυο λέξεις κλειδιά
που πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου τα ΑμεΑ να εξισωθούν σε λειτουργικό επίπεδο
με τα υπόλοιπα κοινωνικά μέλη. Οι χρήστες με αναπηρία ούτε αποτελούν ξένο σώμα ούτε
δημιουργούν κάποιο γκέτο στη βιβλιοθήκη αλλά αντίθετα, πρέπει να συνεργάζονται με το
προσωπικό και τους υπόλοιπους χρήστες και να είναι διασκορπισμένοι μέσα σε αυτή ως
ισότιμα μέλη της. Η ένταξη πρέπει να νοείται ως κουλτούρα συμβίωσης και συνεργασίας
των ΑμεΑ και των αρτιμελών. Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι για όλους,
βασικές, κανονικές, κύριες, και όχι ειδικές, προαιρετικές ή ευκαιριακές.
Επειδή τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην ενσωμάτωση, οι βιβλιοθήκες πρέπει να
αναθεωρήσουν τις υπηρεσίες τους ολιστικά, σχεδιάζοντας υπηρεσίες που να καλύπτουν τις
ανάγκες όλων των χρηστών και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, την ιδέα της ειδικής
πρόβλεψης (special provision), για να αναδεικνύουν και να ενδυναμώνουν τα θετικά
στοιχεία του χρήστη.
Δεν χρειάζεται προνομιακή μεταχείριση ούτε ειδικά προγράμματα για όσους έχουν
αναπηρίες. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε διάκριση και θα δημιουργούσε ανταγωνισμό στα
ΑμεΑ και στις άλλες κοινωνικές ομάδες. Την ιδέα αυτή υποστηρίζουν και οι οπαδοί του
κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας, στοχεύοντας στην αποδυνάμωση των κοινωνικών
προκαταλήψεων και την άρση των διακρίσεων. Αντίθετα, η εστίαση στις μοναδικές
πληροφοριακές ανάγκες ή ειδικές υπηρεσίες μπορεί να ενισχύσουν το στερεότυπο των
ιατρικών ζητημάτων με πρωταρχική πλευρά αυτή της αναπηρίας.
Εδώ βέβαια διερωτάται κανείς για πόσο καιρό θα υπάρχουν ακόμη ειδικές βιβλιοθήκες για
ΑμεΑ και αν υπάρχει περίπτωση να ενσωματωθούν ποτέ στις κοινές βιβλιοθήκες.
Δυστυχώς, οι παλαιότεροι βιβλιοθηκονόμοι ιδρυματοποίησαν τον κοινωνικό αποκλεισμό,
δημιουργώντας φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη για Τυφλούς,
κτλ, ξεκινώντας έτσι μια μακρά περίοδο χωρισμού και απάρνησης των τυφλών αναγνωστών
από τους βλέποντες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι βιβλιοθηκονόμοι αναφέρουν πως παλεύουν
“μόνοι τους για να αντιμετωπίσουν μερικές φορές ένα εχθρικό θεσμικό, ιδρυματικό
περιβάλλον όπου η ισότητα της πρόσβασης για ΑμεΑ αντιμετωπίζεται από τη διοίκηση ως
ανοησία ή ακόμη και ως σπατάλη χρόνου” (Chapman et al., 2004). Έτσι, στις περισσότερες
χώρες, υπάρχουν “Βιβλιοθήκες για Τυφλούς” να λειτουργούν, πέρα από βιβλιοθήκες, και
ως κέντρα παραγωγής και διανομείς αναγνωστικού υλικού.
Το αισιόδοξο είναι πως τα τελευταία χρόνια, οι εντυπο‐ανάπηροι προτιμούν να λαμβάνουν
το αναγνωστικό τους υλικό μέσα από μια κανονική βιβλιοθήκη παρά μέσω της υπηρεσίας
ενός ειδικού οργανισμού. Αυτό ισχύει περισσότερο για άτομα που αποκτούν αναπηρίες
όρασης σε μεγαλύτερη ηλικία και άτομα με άλλες αναπηρίες π.χ. δυσλεξία. Το ψυχολογικό
κατώφλι για να ξεκινήσουν να πάνε και να χρησιμοποιούν ένα οργανισμό π.χ. για τυφλούς,
είναι υψηλό και τρομακτικό για άτομα με μερική όραση και δυσλεξία (vanBodengraven &
Pollitt, 2003).
Μετά τις Η.Π.Α. όπου ξεκίνησαν αυτοί οι προβληματισμοί, στη συνέχεια εδραιώθηκαν και
σε χώρες της Δ. Ευρώπης, όπως η Βρετανία και η Σουηδία, όπου τονίστηκε η
αντισυνταγματικότητα της χωριστής εκπαίδευσης. Έτσι επιχειρήθηκε και επετεύχθη η
συνεκπαίδευση στα κανονικά σχολεία και αναμένεται να γίνει το ίδιο και με τις
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Ξεχωριστές ή Κοινές Βιβλιοθήκες για ΑμεΑ;
βιβλιοθήκες. Σήμερα στις περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώρες τα παιδιά με αναπηρία
έχουν ενσωματωθεί σε κοινά, συμβατικά σχολεία. Πολλές από αυτές τις βιβλιοθήκες έχουν
ενσωματωθεί σε μεγαλύτερες βιβλιοθήκες (ένα παράδειγμα είναι αυτό της Σουηδίας όπου
τα ειδικά σχολεία για τυφλούς έπαψαν να υπάρχουν στα 1980 και οι υπηρεσίες
πληροφόρησής τους έχουν μεταφερθεί στην Κρατική Βιβλιοθήκη) αλλά δεν παύουν να
υπάρχουν και βιβλιοθήκες στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων για τυφλούς.
Η ξεχωριστή μέριμνα επίσης δεν έχει να κάνει μόνο με το φυσικό χώρο αλλά και με τη
συλλογή. Σε μια δηλαδή κοινή βιβλιοθήκη, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η συλλογή για τα
ΑμεΑ πρέπει να διατηρείται μαζί ή ξεχωριστά από τις κύριες συλλογές. Κάποιοι
υποστηρίζουν πως η διατήρηση ξεχωριστής συλλογής ενθαρρύνει τους ανθρώπους, που
δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένοι με το πολύπλοκο δεκαδικό σύστημα Dewey, να
χρησιμοποιούν το υλικό. Από την άλλη όμως, η ξεχωριστή συλλογή δεν παύει να επιφέρει
όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα και επιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Επίσης, αν το υλικό
εναλλακτικής μορφής αποθηκεύεται ξεχωριστά, αυτό κάνει το ψάξιμο και την ανάκτηση
πληροφορίας πιο δύσκολη και χρονοβόρα ενώ αυτό που θέλουν τα ΑμεΑ είναι να ψάχνουν
την πληροφορία όσο το δυνατόν ευκολότερα. Επίσης, με τη διατήρηση κοινών συλλογών,
δεν θα μπορούν να υπάρχουν δικαιολογίες εκ μέρους των βιβλιοθηκών για έλλειψη χρόνου
να υποστηρίξουν τις πληροφοριακές ανάγκες π.χ. των τυφλών χρηστών τους. Το ίδιο ισχύει
και για τις ξεχωριστές ή όχι τεχνολογίες. Η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες της
πληροφορίας από τα ΑμεΑ πρέπει να παρέχεται στο ίδιο μέρος και μέσω των ίδιων
εργαλείων, όπως για το ευρύ κοινό. Δεν υπάρχει ανάγκη φιλοξενίας τους σε ειδικά
δωμάτια, όπου για άλλη μια φορά θα νιώθουν τη διάκριση.

302

12. Οπτική των Εταιρειών ΥΤ

Για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εύκολες
οι εφαρμογές ΥΤ σε περιβάλλον βιβλιοθηκών,
το παρόν κεφάλαιο μελετά την οπτική των
ίδιων των εταιρειών ΥΤ, μέσα από ένα
ερωτηματολόγιο που εστάλη σε 155
εταιρείες. Ανάλογα με το κόστος, τη διάθεση
συνεργασίας των εταιρειών με τις
βιβλιοθήκες, την ευκολία ή δυσκολία
εφαρμογής των υποστηρικτικών συσκευών
στο χώρο των βιβλιοθηκών, τα τυχόν εμπόδια
(π.χ. έλλειψη οικονομικών πόρων), την
υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχουν οι
προμηθευτές ΥΤ, τις μελλοντικές τάσεις, κτλ.
θα κριθεί κατά πόσο εύκολη ή δύσκολη θα
είναι η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των ΥΤ
στις βιβλιοθήκες.
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12. Οπτική των Εταιρειών ΥΤ
Για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εύκολες οι εφαρμογές ΥΤ σε περιβάλλον βιβλιοθηκών,
πρέπει να διερευνηθεί η οπτική των ίδιων των εταιρειών ΥΤ. Ανάλογα με το κόστος, τη
διάθεση συνεργασίας των εταιρειών με τις βιβλιοθήκες, την ευκολία ή δυσκολία
εφαρμογής των υποστηρικτικών συσκευών στο χώρο των βιβλιοθηκών, τα τυχόν εμπόδια
(π.χ. έλλειψη οικονομικών πόρων), την υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχουν οι
προμηθευτές ΥΤ, τις μελλοντικές τάσεις, κτλ., θα κριθεί κατά πόσο εύκολη ή δύσκολη θα
είναι η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των ΥΤ στις βιβλιοθήκες.
Επιπλέον, η έρευνα αυτή ξεκίνησε λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες:




Μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί καμία έρευνα που να μελετά και να αποτυπώνει
τη γνώμη και την οπτική των εταιρειών ΥΤ όσον αφορά το χώρο των βιβλιοθηκών. Η
πλειονότητα της βιβλιογραφίας ασχολείται με το τι πιστεύουν οι βιβλιοθηκονόμοι
και οι χρήστες βιβλιοθηκών για τις ΥΤ αλλά δεν έχει γίνει ποτέ το αντίστροφο, τι
πιστεύουν δηλαδή οι προμηθευτές ΥΤ για τις βιβλιοθήκες και το προσωπικό τους.
Έτσι είναι μάταιο να ισχυρίζεται κανείς ότι οι βιβλιοθηκονόμοι μπορούν να
ασκήσουν πίεση στις εταιρείες ΥΤ να τους λάβουν υπόψη, όταν οι ίδιες οι εταιρείες
δηλώνουν ότι οι βιβλιοθήκες δεν ανήκουν στους πελάτες τους και συνεπώς, δεν
σκοπεύουν να τις εντάξουν στα μελλοντικά σχέδια μάρκετινγκ και προβολής των
προϊόντων τους.
Γνωρίζοντας οι βιβλιοθηκονόμοι την οπτική της άλλης πλευράς (των παρόχων ΥΤ),
θα δημιουργηθεί πιο γόνιμο και πρόσφορο έδαφος διαλόγου και συνεργασίας
μεταξύ τους. Ίσως μάλιστα σταματήσει κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για
άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης.

Στις 28/02/05 εστάλη ερωτηματολόγιο μέσω e‐mail σε 155 εταιρείες‐κατασκευάστριες ΥΤ
και εξειδικευμένων προϊόντων για ΑμεΑ (παράρτημα 3), το οποίο περιελάμβανε 16
ερωτήματα (παράρτημα 4). Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εύκολη η
εφαρμογή ΥΤ σε μια χώρα (στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα), ορισμένα
ερωτήματα τροποποιήθηκαν έτσι, ώστε να αναφέρονται στις ελληνικές βιβλιοθήκες.
Δηλαδή οι εταιρείες ρωτήθηκαν αν επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα
προκειμένου να εγκαταστήσουν τα προϊόντα τους, αν παρέχουν καθοδήγηση και
εκπαίδευση, κ.ά. προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο γεωγραφικά απομονωμένος είναι
ο χώρος των ελληνικών βιβλιοθηκών (αλλά και των βιβλιοθηκών άλλων χωρών) από τη
διεθνή αγορά των ΥΤ.
Οι εταιρείες στις οποίες εστάλη το ερωτηματολόγιο προέρχονται από το διεθνή χώρο, εκ
των οποίων μόνο μία είναι ελληνική (η ΙΔΕΑΣΙΣ) και μία Κυπριακή (η MK Prosopsis Ltd). Στο
παράρτημα 3 ακολουθεί αλφαβητικός πίνακας των εταιρειών, συνοδευόμενων από την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση και το e‐mail τους, το οποίο αποτέλεσε το σημείο
επικοινωνίας.
Στο ερωτηματολόγιο ανταποκρίθηκαν 56 εταιρείες εκ των 155, ποσοστό δηλαδή
συμμετοχής 36,1%. Οι εταιρείες που συμμετείχαν, δεν απάντησαν απαραιτήτως σε όλα τα
ερωτήματα. Άφησαν κάποια ασυμπλήρωτα, πιθανότατα εκείνα στα οποία δεν είχαν να
δηλώσουν κάτι ή δεν διέθεταν ανάλογη εμπειρία.
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Καταγράφοντας και αναλύοντας τις απαντήσεις των εταιρειών, διαπιστώθηκε μεγάλη
ποικιλομορφία, γι’ αυτό αποδόθηκαν με γραφήματα οι απαντήσεις οι οποίες
συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά και στις οποίες συνέκλινε η πλειονότητα του
δείγματος. Στο κομμάτι ΑΛΛΟ (όπου αυτό συναντάται στα γραφήματα) έχουν ενσωματωθεί
οι μεμονωμένες και διαφοροποιημένες από αυτές της πλειονότητας απόψεις των
εταιρειών, οι οποίες παρατίθενται (όπου κρίθηκε απαραίτητο) μέσα στο κείμενο. Αυτό
έγινε διότι θα ήταν αδύνατο σε κάθε γράφημα να αναπαρίστανται ξεχωριστά όλες οι
διαφορετικές απαντήσεις των εταιρειών. Κάτι τέτοιο θα ήταν δύσχρηστο και κουραστικό
για τον αναγνώστη να το παρακολουθήσει.
Από το δείγμα των 56 εταιρειών, η πλειονότητα εξ αυτών προμηθεύει βιβλιοθήκες στις ΗΠΑ
(αυτό είναι κατανοητό διότι οι περισσότερες έχουν τη βάση τους στις ΗΠΑ), στη συνέχεια
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τέλος στην Αυστραλία. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν πολύ μικρό
ποσοστό της πελατείας τους και τις περισσότερες φορές, οι εταιρείες δεν διαθέτουν καν
στατιστικά και ποσοστά των πωλήσεων τους στις βιβλιοθήκες. Μόνο 2 εταιρείες
προσδιόρισαν πως το ποσοστό των βιβλιοθηκών‐πελατών τους ανέρχεται περίπου στο 10%
και μόνο 4 ανέφεραν πως οι βιβλιοθήκες αποτελούν ένα αξιολόγο κομμάτι της πελατείας
τους. Η πιο συχνά αναφερόμενη βιβλιοθήκη με την οποία συνεργάζονται οι εταιρείες ήταν
η NLS της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου. Κάποιες εταιρείες δήλωσαν πως συγκεκριμένα
προϊόντα τους συναντώνται σε συγκεκριμένους τύπους βιβλιοθηκών (π.χ. εθνικές
βιβλιοθήκες για τυφλούς, πανεπιστημιακές, δανειστικές και δημόσιες) χωρίς όμως πάλι να
έχουν συγκεκριμένα στατιστικά χρήσης. Χωρίς ακριβή δεδομένα, διαπιστώνει κανείς πως το
τοπίο των εταιρειών ΥΤ και των βιβλιοθηκών και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους ως
προμηθευτής και πελάτης χρήζει περισσότερης έρευνας, προκειμένου να γίνει πιο σαφές
και να οριοθετηθεί.
Το 35% των συμμετεχόντων (π.χ. η Inc.lusive UK, η RJ Cooper & Associates Inc., κ.ά.) δεν
λαμβάνει υπόψη τις βιβλιοθήκες ως πελάτη τους διότι συνήθως η κύρια πηγή εσόδων τους
είναι η εκπαίδευση, τα σχολεία (συμβατικά και ειδικής αγωγής) και όχι οι βιβλιοθήκες
(Διάγραμμα 27). Το ενδιαφέρον των εταιρειών εστιάζει στους ιδιώτες με αναπηρία όρασης
και γενικότερα στους τελικούς χρήστες (παιδιά με αναπηρία, γιατρούς, νοσοκομεία, τάξεις,
κτλ) και στις ανάγκες των ΑμεΑ. Παραδείγματος χάρη, η CJT Enterprises Inc. πρώτα
σκέφτεται τις πολλαπλές ανάγκες των ΑμεΑ και μετά όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες του
προϊόντος (π.χ. αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία, βιβλιοθήκες, κτλ). Το ίδιο και η
Anthro Tronix η οποία σχεδιάζει για τον τελικό χρήστη.
Για τους προμηθευτές ΥΤ οι βιβλιοθήκες αποτελούν ένα δύσκολο χώρο να τον
προσεγγίσουν και να ενταχθούν σε αυτόν. Κάποιες εταιρείες δεν απευθύνονται σε
βιβλιοθηκονόμους επειδή οι περισσότεροι είναι βλέποντες και συνεπώς το braille και ο
υποστηρικτικός εξοπλισμός τους προκαλεί φόβο. Άλλη εταιρεία (η Reading Made Easy)
θεωρεί πως η βιβλιοθήκη αποτελεί μια αποθαρρυντική και εξουθενωτική εμπειρία για τα
ΑμεΑ, εικόνα η οποία αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία και χρήζει περαιτέρω
έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί έχει επικρατήσει αυτή η αντίληψη σε κάποιες
εταιρείες. Τέλος μόνο το 5% αντιμετωπίζει τις βιβλιοθήκες ως τμήμα της αγοράς τους.
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Κατά τη δημιουργία των ΥΤ σας, λαμβάνετε υπόψη της β/κες ως κύριο
πελάτη σας;
Οι χρήστες είναι οι πρώτοι που
5%
5%

έχουν στο μυαλό τους

5%
22%

5%

Ναι
Όχι
Κυρίως κυβερνητικές οντότητες.
Ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν
διαφορετικά τις β/κες
Τις λαμβάνουν υπόψη ως τμήμα
της αγοράς

23%
35%

Παράγουν προϊόντα για τυφλούς
που με τη σειρά τους μπορούν να
χρησιμοποιήσουν οι β/κες
Άλλο

Διάγραμμα 27: Πωλήσεις ΥΤ σε βιβλιοθήκες

Για το 25% των εταιρειών οι βιβλιοθήκες δεν μπορούν να αποτελέσουν επικερδείς πελάτες
διότι αδυνατούν να παρακολουθούν και να συγχρονίζονται με τις συνεχώς εναλλασσόμενες
ΥΤ αλλά ούτε και ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι τέτοιο (Διάγραμμα 28). Ίσως αυτός είναι
ένας λόγος που κάποιες εταιρείες (π.χ. η Reading Made Easy) τους παρέχουν την τεχνολογία
τους δωρεάν.
Το γενικό συμπέρασμα είναι πως, ακόμη και αν κάποιες εταιρείες πουλάνε προϊόντα τους
σε βιβλιοθήκες, πρόκειται για μικρό αριθμό βιβλιοθηκών ή μικρό αριθμό εξοπλισμού. Δυο
τέτοια παραδείγματα είναι η Inc.lusive UK, η οποία δεν παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό
πωλήσεων σε βιβλιοθήκες και η GH, η οποία προς το παρόν δεν έχει πουλήσει σε μεγάλο
αριθμό βιβλιοθηκών, αλλά πιστεύει πως θα υπάρξει και η δυναμική και αυξημένο
ενδιαφέρον, όταν οι τελευταίες στραφούν στα ψηφιακά μέσα.
Μόνο το 15% των εταιρειών φαίνεται θετικό και αισιόδοξο ενώ το 30% πιστεύει πως οι
βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κερδοφόρους πελάτες, αν ο προϋπολογισμός
τους περιελάμβανε περισσότερους πόρους για την αγορά ΥΤ.
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Μπορούν οι β/κες να αποτελέσουν κερδοφόρους πελάτες για
εσάς ή όχι;
Ναι
10%

15%

Οχι
Δεν γνωρίζουν

30%
25%

Μεταχειρίζονται όλους
τους πελάτες το ίδιο
Θα μπορούσαν
Δεν είναι τόσο σίγουροι
αν μπορούν

10%

10%

Διάγραμμα 28: Οι βιβλιοθήκες ως αγορά για τις εταιρείες ΥΤ

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις δείχνουν πως υπάρχει ακόμη πολύς χώρος και δρόμος
ώστε οι εταιρείες ΥΤ να συμπεριλάβουν τις βιβλιοθήκες στα σχέδια μάρκετινγκ και
προβολής των προϊόντων τους. Οι εταιρείες μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν τις ανάγκες που
έχουν οι βιβλιοθήκες όσον αφορά τις ΥΤ και αν μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη αγορά.
Το 31% των εταιρειών δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο οι βιβλιοθήκες είναι
ενήμερες για την παρουσία τους και τα προϊόντα τους (Διάγραμμα 29). Το 16% υποστηρίζει
πως οι βιβλιοθήκες δεν τους γνωρίζουν και το 5% πως λίγες είναι ενήμερες. Οι εταιρείες
δικαιολογούν την άγνοια αυτή των βιβλιοθηκών επειδή δεν έχει υπάρξει ακόμη μεγάλη
ανάγκη εκ μέρους τους να τις μάθουν. Οι ΥΤ αποτελούν ακόμη μια ξένη αγορά για τις
βιβλιοθήκες και πολλές δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν όταν χρειαστούν υποστηρικτικό
εξοπλισμό. Κάποιες μάλιστα δεν έχουν ιδέα για κάποιες τεχνολογίες π.χ. eye tracking,
συνεπώς είναι δύσκολο να γνωρίζουν τις εταιρείες που τις κατασκευάζουν. Με το πέρασμα
όμως της σχετικής νομοθεσίας στις ΗΠΑ (το ADA) θα αναγκαστούν να ενημερωθούν για
αυτές. Στις ΗΠΑ είναι περισσότερο αναμενόμενο οι εταιρείες να συμμορφώνονται μιας και
οι κανόνες και νόμοι απαιτούν η κυβέρνηση να αξιολογεί την προσβασιμότητα φορέων,
αρχών, κ.ά. Αισίως, το 5% διατείνεται πως οι βιβλιοθήκες ενημερώνονται ολοένα και
περισσότερο για την ανάγκη παροχής υλικού σε εναλλακτικά μέσα.
Κάποιες εταιρείες φαίνεται να μεταθέτουν την ευθύνη για την έλλειψη ενημέρωσης στην
ίδια τη βιβλιοθήκη. Παραδείγματος χάρη, η Duxbury Systems αναφέρει πως όσες
βιβλιοθήκες δεν τις ξέρουν, αν ήθελαν, θα μπορούσαν να το έχουν κάνει εντοπίζοντας τις
μέσα από μηχανές αναζήτησης π.χ. Google. Μάλιστα μια εταιρεία εξαπόλυσε δριμύ
κατηγορώ εναντίον των βιβλιοθηκών, λέγοντας πως είναι πλήρως ανενημέρωτες για το τι
μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τα ΑμεΑ. Ευθύνη βέβαια φέρουν και οι ίδιες οι
εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν προβεί σε ενεργό μάρκετινγκ προς τις βιβλιοθήκες.
Στο ποσοστό ΑΛΛΟ, εκφράζονται οι μεμονωμένες απόψεις κάποιων εταιρειών.
Παραδείγματος χάρη, η Enabling Technologies και η Microsoft πιστεύουν πως, ως επί το
πλείστον, οι βιβλιοθήκες για τυφλούς είναι ενήμερες για αυτές ενώ την Antrho Tronix την
ξέρουν εκείνες οι βιβλιοθήκες που έχουν παρακολουθήσει τη συμμετοχή της σε συνέδρια.
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Πιστεύετε ότι οι β/κες γνωρίζουν την εταιρεία & τα προϊόντα σας;
11%

Δεν γνωρίζω
Όχι
Πιθανότατα όχι

31%
16%

Λίγες β/κες γνωρίζουν την
εταιρεία
Ποικίλλει
Ναι

11%
5%
5%

5%
5%

11%

Υποθέτει πως ναι
Γίνονται ολοένα και πιο
ενήμερες
Άλλο

Διάγραμμα 29: Ενημέρωση των βιβλιοθηκών για τις εταιρείες ΥΤ

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνει κανείς πως ο βαθμός ενημέρωσης των βιβλιοθηκών
ποικίλλει. Κάποιοι βιβλιοθηκονόμοι ενδιαφέρονται και ρωτούν προκειμένου να μάθουν, σε
άλλους τα προϊόντα φαίνονται πολύ εξειδικευμένα (π.χ. ACE Centre Advisory Trust) ενώ
τέλος, κάποιες βιβλιοθήκες συνεχίζουν να μην ενδιαφέρονται.
Σύμφωνα με το 49% των εταιρειών, η εφαρμογή των προϊόντων τους είναι εύκολη ενώ το
6% τη χαρακτήρισε πολύ εύκολη (Διάγραμμα 30). Ήταν αναμενόμενο πως καμία εταιρεία
δεν θα παρουσίαζε ότι έχει συναντήσει δυσκολίες και προβλήματα κατά την εφαρμογή των
προϊόντων της, διότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε δυσφήμιση. Γι΄αυτό και ξαφνιάζουν οι
απαντήσεις κάποιων εταιρειών (3 στον αριθμό) που παραδέχονται ότι φυσικά και έχουν
συναντήσει προβλήματα (π.χ. η Brain Actuated Technologies Inc. έχει συναντήσει κατά
καιρούς δυσκολίες σε βιβλιοθήκες οπού κανείς δεν γνώριζε τίποτα για το προϊόν Cyberlink).
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω e‐mail και
τηλεφώνου.

Διάγραμμα 30: Εφαρμογή των ΥΤ
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Η εκμάθηση πολλών προϊόντων ΥΤ μπορεί να διευκολυνθεί με τη συμβολή και κάποιων
άλλων παραγόντων, σύμφωνα με την Matias Corporation, όπως η εξάσκηση. Η δυσκολία
βέβαια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την αναπηρία του χρήστη, αλλά συνήθως η
εγκατάσταση και εκμάθησή τους δεν είναι δύσκολη, όταν γίνεται οργανωμένα και
προσεχτικά από όλους τους εμπλεκόμενους. Τη σημασία της εκπαίδευσης του
βιβλιοθηκονόμου επί των ΥΤ τόνισε η Eyetech Digital Systems που ναι μεν τα προϊόντα της
είναι εύκολα στην εφαρμογή, αλλά ως εταιρεία δεν μπορεί να εκπαιδεύει μεμονωμένα τον
κάθε ένα χρήστη του συστήματος. Γι’ αυτό πρέπει ο βιβλιοθηκονόμος να εκπαιδεύεται και
στη συνέχεια να υποδεικνύει τη χρήση των ΥΤ.
Πέρα από τις δυσκολίες εγκατάστασης, μόνο 2 εταιρείες ανέφεραν και έθιξαν την
παράμετρο της συμβατότητας. Αναλυτικότερα, η In Touch Systems ανέφερε πως το
πληκτρολόγιο της δεν παρουσιάζει προβλήματα συμβατότητας και δουλεύει με
οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και η Innovation Management διευκρίνισε πως το
λογισμικό της δουλεύει με όλα τα είδη λογισμικού‐υλικού και όλες τις παραδοσιακές
συσκευές.
Άλλο σημαντικό παράγοντα τον οποίο πρέπει να λάβουν υπόψη οι βιβλιοθήκες είναι αν οι
ΥΤ που θα παραγγείλουν είναι συμβατές με ισχύοντες κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες,
όπως αυτές της W3C (π.χ. οι ΥΤ της Deque Systems δεν δουλεύουν με εφαρμογές που δεν
είναι σύμφωνες με τις W3C).
Ένας άλλος περιορισμός και πιθανό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι
βιβλιοθήκες παραγγέλνοντας ΥΤ είναι κατά πόσο το λογισμικό είναι πολυγλωσσικό ή όχι, αν
δηλαδή υποστηρίζει μόνο μια τοπική γλώσσα ή αν υποστηρίζει πολλές διεθνείς γλώσσες.
Παραδείγματος χάρη, το λογισμικό της Kurzweil διαβάζει 10 γλώσσες ενώ το BookCourieur
της Springer Design υποστηρίζει μόνο την Αγγλική και δεν είναι μέσα στα σχέδιά της να
υποστηρίξει άλλες γλώσσες. Επίσης, η χρήση των ΥΤ συνήθως προϋποθέτει από τον χρήστη
της βιβλιοθήκης γνώση των Windows (π.χ. Dancing Dots Braille Music Technology) για να
μπορεί να τις χειριστεί.
Όσον αφορά τα “plug & play” προϊόντα, είναι εύκολα στην εκμάθηση (π.χ. η Viewplus
Technologies έχει εγκαταστήσει επιτυχώς το Tiger Professional στο Πανεπιστήμιο του
Κέιμπριτζ).
Στη συνέχεια, το ποσοστό των εταιρειών που αξιολογούν τα προϊόντα τους είναι πολύ μικρό
(5%) (Διάγραμμα 31). Η πρόφαση είναι πως τα προϊόντα τους δεν παρουσιάζουν
προβλήματα, άρα δεν συντρέχει λόγος να διεξάγουν μελέτες χρηστικότητας και
προσβασιμότητας. Το 42% διεξάγει κάποια μορφή αξιολόγησης αλλά άτυπα, χωρίς να
ακολουθεί κάποιο επίσημο τρόπο ή μέθοδο και χωρίς να προσδιορίσει το είδος της
αξιολόγησης.
Αισίως υπάρχουν κάποιες εταιρείες που αξιολογούν τις ΥΤ τους. Μια από αυτές είναι η MK
Prosopsis στην Κύπρο η οποία έχει καθορίσει συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης: α)
επίσκεψη στο χώρο και συνέντευξη με τα άτομα που θα χειριστούν τις ΥΤ (προσδοκίες,
ενδιαφέρον, πιθανές εισηγήσεις) β) αξιολόγηση του χώρου σε ό,τι αφορά τη διαρρύθμιση,
τον υφιστάμενο εξοπλισμό, την πρόσβαση, κ.ά. γ) σύνθεση και παράδοση σχετικής έκθεσης
αξιολόγησης και εισηγήσεων (από όλους τους ειδικούς της ομάδας που θα διεξάγουν την
αξιολόγηση) δ) συζήτηση της έκθεσης με τους ενδιαφερόμενους ε) συμπεράσματα και
τελικές εισηγήσεις ζ) έγκριση των εισηγήσεων από τους ενδιαφερόμενους και ετοιμασία
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του χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης εξοπλισμού και εκπαίδευσης προσωπικού η)
παράδοση‐εγκατάσταση‐εκπαίδευση. Η εταιρεία έχει συνεχή επαφή με τον πελάτη και
είναι πολιτική της να ζητά πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα και τυχόν προβλήματα
του εξοπλισμού.
Επίσης, η Enabling Technologies κρατά αρχεία με το σειριακό αριθμό κάθε μονάδας που
έχει κατασκευάσει τα τελευταία 34 χρόνια, για τα οποία το τμήμα υποστήριξης πελατών και
διασφάλισης ποιότητας εκδίδουν αναφορές αξιολόγησης. Στη συνέχεια, η Kurzweil διαθέτει
έξοχες περιπτωσιολογικές μελέτες και έρευνες που παρουσιάζουν την επιτυχία των
προϊόντων της, από τις οποίες όμως καμία δεν αναφέρεται σε βιβλιοθήκες. Επιπλέον,
αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους με επισκέψεις σε ιστοσελίδες, έρευνες, ομάδες
χρηστών, κ.ά. Τέλος, το 18% των εταιρειών στηρίζεται στην ανατροφοδότηση του πελάτη, η
οποία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των λογισμικών τους και τις αποφάσεις
σχεδιασμού που λαμβάνουν.

Διάγραμμα 31: Αξιολόγηση των ΥΤ

Στο πλαίσιο της έρευνας υπήρξαν βέβαια και εκείνες οι εταιρείες που δεν μπόρεσαν να
παρέχουν τέτοια στοιχεία επιτυχημένων ή όχι εφαρμογών (10%). Παραδείγματος χάρη, η
Tack‐Tiles Braille Systems προκειμένου να κοινοποιήσει τέτοιες μελέτες, πρέπει να έχει
προσχεδιασμένη, εξουσιοδοτημένη και επαρκώς χρηματοδοτούμενη έγκριση, μιας και
επικρατεί κάποια μυστικότητα για τους τυφλούς στις ΗΠΑ και δεν είναι πρόθυμη να
επιβαρυνθεί με αυτό το κόστος. Παρομοίως και η GH, LLC έχει κάποια ανατροφοδότηση
από τους πελάτες της αλλά πρέπει να ζητήσει άδεια για να τη μοιραστεί με οποιονδήποτε
τρίτο.
Διαπιστώνει κανείς πως παρόλο που οι βιβλιοθήκες μπορούν να αντιμετωπίσουν την
πληροφοριακή φτώχεια εξοπλίζοντας τις εγκαταστάσεις τους με υποστηρικτικό εξοπλισμό,
δεν υπάρχει εκτενής αξιολόγηση αυτού του εξοπλισμού σε τέτοιο περιβάλλον. Λόγω της
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έλλειψης αυτής, το αποτέλεσμα είναι ο βαθμός επιτυχίας και η αποτελεσματικότητα ή όχι
των ΥΤ στις βιβλιοθήκες να είναι συχνά άγνωστος. Η περιορισμένη αξιολόγηση αυτού του
εξοπλισμού συχνά οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης, γι’ αυτό είναι σπάνιο ο
υποστηρικτικός εξοπλισμός να δοκιμάζεται σε ένα περιβάλλον βιβλιοθήκης πριν την
υλοποίησή του. Πολλές βιβλιοθήκες εγκαθιστούν τον υποστηρικτικό εξοπλισμό,
γνωρίζοντας σε γενικές γραμμές ή χονδρικά πώς γίνεται κάτι τέτοιο, αγνοώντας τις
επιπτώσεις στο χώρο τους (π.χ. το θόρυβο που μπορεί να προκαλέσει ο εκτυπωτής braille
στο ήσυχο περιβάλλον της βιβλιοθήκης).
Το 33% των εταιρειών δεν προβάλλει τα προϊόντα του στις βιβλιοθήκες (Διάγραμμα 32).
Συνήθως αυτό οφείλεται στην έλλειψη οικονομικών πόρων (π.χ. η εταιρεία Cameramouse).
Το κόστος του μάρκετινγκ είναι υψηλό για μια εταιρεία, πόσο μάλλον όταν τα έσοδά της
από τις βιβλιοθήκες είναι ελάχιστα. Εν αντιθέσει, το 39% προωθεί και διαφημίζει τα
προϊόντα του στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα μέσω συνεδρίων, εκθέσεων, σχολείων,
διαλέξεων, e‐mails, newsletters, τηλεφώνου, καταλόγων και διαφημίσεων.
Προωθείτε τα προϊόντα σας σε β/κες & με ποιο τρόπο;
Προφορικά

Όχι

4%

4%

8%

4%
Συμμετοχή σε συνέδρια,
εκθέσεις, σχολεία, διαλέξεις,
mails, newsletters, τηλ/νο,
κατάλογοι, διαφημίσεις

4%
4%

Μέσω ιστοσελίδας

33%

Λίγο

Δεν γνωρίζω

39%

Σχεδιάζουν να τις
συμπεριλάβουν

Με τοπικούς διανομείς

Διάγραμμα 32: Προώθηση των ΥΤ στις βιβλιοθήκες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις ορισμένων εταιρειών που
προσδιόρισαν τον τρόπο προβολής τους στις βιβλιοθήκες και μοιράστηκαν τις εμπειρίες
τους:
 Η Enabling Technologies συμμετέχει στα συνέδρια της IFLA με εκθέσεις και
συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις του Τμήματος Βιβλιοθήκες για Τυφλούς (π.χ.
συμμετοχή στο 69ο συνέδριο στη Γερμανία).
 Η Tack Tiles Braille Systems νοίκιασε εκθεσιακό χώρο με κόστος 5.200€ US σε ένα
συνέδριο της Εθνικής Ομοσπονδίας Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ για 5 μέρες στο Σαν
Φρανσίσκο με περισσότερους από 25.000 παρευρισκόμενους. Ωστόσο δεν υπήρχε
ενδιαφέρον από τις βιβλιοθήκες. Επανέλαβε την ίδια προσπάθεια στο συνέδριο της
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Texas Library Association στο Ντάλας αλλά το κόστος ήταν το ίδιο, με τα ίδια
αποτελέσματα διότι, όπως αναφέρει, οι άνθρωποι τείνουν να χάνουν το
ενδιαφέρον για πράγματα που φαίνονται ασήμαντα.
Παρομοίως, η APH το καλοκαίρι του 2004 συμμετείχε στο Συνέδριο Αμερικανικών
Βιβλιοθηκών, αλλά τα προϊόντα της δεν προσέλκυσαν τους βιβλιοθηκονόμους, οι
οποίοι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τους εκδότες και τους συγγραφείς που
παρευρίσκονταν στο συνέδριο παρά για τις ΥΤ.

Λόγω οικονομικών περιορισμών, οι εταιρείες διοργανώνουν 2 ή 3 μεγάλες εκθέσεις (π.χ. η
Eyetech, η IMGPRESENTS, κ.ά.) για επιχειρήσεις (όχι για βιβλιοθήκες) στις ΗΠΑ και
λιγότερες στην Ευρώπη. Κάποιες άλλες διαφημίζουν τα προϊόντα τους μόνο αν τους το
ζητήσει μια βιβλιοθήκη. Αξιοσημείωτο είναι πως η Dancing Dots Braille Music Technology
ζήτησε καθοδήγηση από τον ερευνητή για τον τρόπο προώθησης του εξοπλισμού της στις
βιβλιοθήκες.
Το 4% των εταιρειών προωθεί τα προϊόντα τους μόνο μέσω της ιστοσελίδας τους (π.χ. η
Access‐USA) ενώ ένα άλλο 4% ετοιμάζει μελλοντικά σχέδια μάρκετινγκ και προσέγγισης των
βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα, η Anthro Tronix μορφοποιεί επί του παρόντος ένα
συγκεκριμένο σχέδιο μάρκετινγκ για να προσεγγίσει πελάτες τοπικά και εθνικά. Σύμφωνα
με αυτό το σχέδιο, θα εντοπίσει τις βιβλιοθήκες μέσα από λίστες βιβλιοθηκών, μη
κερδοσκοπικές λίστες, επαφές συνεδρίων, μέσω mail, τηλεφώνου, κ.ο.κ.
Αξιόλογη επίσης προσπάθεια αποτελεί αυτή της Reading Made Easy, η οποία θα ξεκινήσει
μια εθνική καμπάνια με την επιχορήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Γνώσης, Ανάγνωσης και
Γραφής προκειμένου να προωθήσει την τεχνολογία της στις βιβλιοθήκες.
Το 38% δεν πρόκειται να απευθυνθεί σε βιβλιοθήκες λόγω υψηλού κόστους, απόδοσης μη
ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και εσόδων και λόγω αρνητικών εμπειριών του
παρελθόντος (π.χ. η Tack‐Tiles Braille Systems) (Διάγραμμα 33). Κάποιες εταιρείες (π.χ. η
GH, LLC) θα ξεκινήσουν το μάρκετινγκ όταν έρθει η σωστή ώρα, όταν δηλαδή μεγάλο μέρος
του περιεχομένου των βιβλιοθηκών θα παρέχεται σε ψηφιακή μορφή. Μέχρι τότε θα
επικεντρώνονται σε άλλους πελάτες.
Στη συνέχεια, ένα ποσοστό 43% αντιπροσωπεύει τις απόψεις μεμονωμένων εταιρειών.
Παραδείγματος χάρη η Enabling Technologies δήλωσε πως θα συμμετάσχει στο επόμενο
συνέδριο της IFLA και η Eyetech Digital Systems βρίσκει εξαιρετική την ιδέα να απευθυνθεί
σε βιβλιοθήκες, αν και προς το παρόν δεν το κάνει.
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Σκοπεύετε να προβάλετε τις υπηρεσίες σας σε β/κες &
με ποιο τρόπο;

19%
Μελλοντικά ναι
Όχι

43%

Άλλο
38%

Διάγραμμα 33: Προβολή των εταιρειών ΥΤ στις βιβλιοθήκες

Συμπεραίνεται πως πολλές εταιρείες δεν ξέρουν αν μελλοντικά θα προωθήσουν τα
προϊόντα τους στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα, κάποιες είναι στη φάση μορφοποίησης
σχεδίου και άλλες θα προβούν σε αυτή την κίνηση μόνο αν τους το ζητήσουν οι
βιβλιοθήκες.
Το 14% των εταιρειών παρέπεμψε στον τοπικό αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα, γεγονός
ενθαρρυντικό όταν μεγάλες διεθνείς εταιρείες εκπροσωπούνται σε μια μικρή χώρα, όπως η
Ελλάδα (Διάγραμμα 34). Παραδείγματος χάρη, η QUANTUM Technology έχει αντιπρόσωπο
στην Ελλάδα την ENLOGIC. Η Sensory Software, μέσω της ΙΔΕΑΣΙΣ, διαθέτει τα προϊόντα της
στην Ελλάδα (αν και δεν έχουν μεταφραστεί όλοι οι τίτλοι της στα Ελληνικά) και η Mayer
Johnsons έχει ορίσει διανομέα της την MK Prosopsis Ltd.

Διάγραμμα 34: Συνεργασία των εταιρειών ΥΤ & των ελληνικών βιβλιοθηκών
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Ωστόσο, επειδή τα έξοδα επίσκεψης σε μια βιβλιοθήκη στην Ελλάδα θα ήταν ιδιαίτερα
ακριβά για την ίδια την εταιρεία, οι περισσότερες παρέπεμψαν στους διεθνείς
αντιπροσώπους τους, οι οποίοι παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως on‐site training,
παρουσιάσεις, κτλ. Αλλιώς η ίδια η εταιρεία καθοδηγεί με email, τηλέφωνο ή φαξ. Σε άλλες
περιπτώσεις βρίσκονται λύσεις όπως αυτή της Aisquared, η οποία δεν έχει διανομέα στην
Ελλάδα, αλλά μπορεί να βοηθήσει στέλνοντας ένα τεχνικό από γειτονική χώρα για την
εγκατάσταση και εκπαίδευση και τον οποίο πληρώνει η βιβλιοθήκη.
Προκειμένου να επισκεφτούν οι εταιρείες κάποιες βιβλιοθήκες, πρέπει να υπάρχει ανάλογο
ενδιαφέρον, ζήτηση και ανάγκη και φυσικά να πρόκειται για την αγορά ενός αξιοσέβαστου
σε αριθμό εξοπλισμού. Παραδείγματος χάρη, η GH, LLC είναι πρόθυμη να παρέχει online
training ή να διεξάγει ένα webconference, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τον όγκο της
παραγγελίας και τον αριθμό των ενδιαφερομένων.
Μια ενδεικτική τιμή της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων έδωσε η Dancing Dots Braille
Music (80€), διευκρινίζοντας πως η βιβλιοθήκη καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού του
προσωπικού της εταιρείας.
Το 57% των εταιρειών (Διάγραμμα 35) δεν διατηρεί επαφή με βιβλιοθηκονόμους και οι
λόγοι είναι ποικίλοι:
 Το ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων που ενδιαφέρονται να παράγουν braille είναι
πολύ μικρό εκτός από λίγες εξαιρέσεις.
 Οι εταιρείες νιώθουν ότι οι βιβλιοθηκονόμοι δεν θέλουν να μπλεχτούν με τις ΥΤ για
δυο λόγους. Πρώτον διότι φαίνεται να τους τρομάζουν και δεύτερον, δεν ξέρουν
πού να βρουν πηγές χρηματοδότησής τους.
 Δεν επικοινωνούν με το προσωπικό των βιβλιοθηκών λόγω έλλειψης χρόνου και
πόρων.
Διατηρούν οι εταιρείες ΥΤ επαφή με βιβλιοθηκονόμους;
Όχι

6%
6%

Επικοινωνία με αντιπροσώπους
β/κων

6%

Ποτέ-Ίσως το κάνουν
μελλοντικά

6%

Δεν απαντούν σε εμπορικά
εύθικτες ερωτήσεις
6%

57%

13%

Όχι εκτός από περιστασιακά
ερωτήματα
Η επικοινωνία είναι καθήκον
των αντιπροσώπων
Έχουν επαφή με όλους τους
πελάτες τους

Διάγραμμα 35: Επικοινωνία εταιρειών ΥΤ & βιβλιοθηκονόμων
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Η μοναδική εταιρεία που απασχολεί έναν αριθμό βιβλιοθηκονόμων είναι η Microsoft, οι
οποίοι με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους εξωτερικές επαφές. Άλλες εταιρείες, όπως η
Reading Made Easy, θεωρούν πως εφόσον συνεργάζονται στενά με μαθητές, οι οποίοι με τη
σειρά τους αποτελούν το 75% των χρηστών βιβλιοθηκών, δεν χρειάζεται να επικοινωνούν
με τους βιβλιοθηκονόμους.
Υπάρχει όμως και εκείνη η πλευρά, η οποία θεωρεί σημαντική τη γνώμη και συμβολή των
βιβλιοθηκονόμων. Η Duxbury Systems, η οποία επικοινωνεί ενεργά με αντιπροσώπους
πολλών μεγάλων βιβλιοθηκών για τυφλούς, θεωρεί πως οι βιβλιοθηκονόμοι τους βοηθούν
στην ανάπτυξη των προϊόντων τους, ειδικά μάλιστα όταν μερικοί αναλαμβάνουν πιο ενεργό
ρόλο π.χ. προθυμοποιούνται να δοκιμάσουν πειραματικά το λογισμικό braille της εταιρείας.
Στο ερώτημα ποιά είναι συνήθως η διαδικασία από τη στιγμή που η βιβλιοθήκη θα
παραγγείλει μια ΥΤ μέχρι την εγκατάστασή της, κάθε εταιρία προσδιόρισε το δικό της τρόπο
και χρόνο παράδοσης. Η πιο συνηθισμένη ωστόσο διαδικασία είναι η εξής: Αφότου
παραγγείλει η βιβλιοθήκη την ΥΤ που θέλει, η εταιρεία στέλνει στη βιβλιοθήκη το
συμβόλαιο πώλησης. Όταν αυτό υπογραφεί, η βιβλιοθήκη το επιστρέφει με κάποια
προκαταβολή (π.χ. 50%) και ξεκινά η παραγγελία. Οι χρόνοι που δηλώθηκαν ποικίλλουν
(Πίνακας III):
Πίνακας III: Χρόνοι διεκπεραίωσης παραγγελιών ΥΤ

Χρόνος διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας ΥΤ
45 ημέρες
4‐6 ημέρες παραγγελίας‐αποστολής
2‐4 εβδομάδες για προϊόντα που δεν είναι ετοιμοπαράδοτα στην εταιρεία
1 εβδομάδα μετά την παραλαβή της πληρωμής
1‐2 ημέρες με την on‐line μέθοδο ενώ 1‐6 εβδομάδες με την κανονική
1 εβδομάδα για τις περισσότερες παραγγελίες που αφορούν την Ευρώπη
2 εβδομάδες και μετά οι βιβλιοθηκονόμοι εγκαθιστούν τον εξοπλισμό
Το μέγιστο 5 εργάσιμες μέρες
2 εβδομάδες μετά την παραλαβή των χρημάτων
1‐2 ημέρες από την παραγγελία
Συνολικά 7‐10 εργάσιμες από την παραγγελία μέχρι την παράδοση
Βέβαια ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από τον εξοπλισμό που παραγγέλνει η
βιβλιοθήκη κάθε φορά και από την επιλεγόμενη μέθοδο αποστολής. Παραδείγματος χάρη η
Dancing Dots Braille Music Technology L.P. αναφέρει πως η αποστολή βιβλίων είναι σχετικά
εύκολη ενώ η παράδοση μιας μουσικής τεχνολογίας μπορεί να πάρει 3‐4 εβδομάδες. Άλλος
παράγοντας είναι ο προγραμματισμός και η συνεργασία που θα έχουν μεταξύ τους τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Κάτι παρόμοιο ακολουθεί και η Eyetech Digital Systems, η οποία μετά
την παραγγελία ορίζει ένα χρόνο βολικό και για τη βιβλιοθήκη και για την εταιρεία.
Στις περιπτώσεις που πρόκειται για λογισμικό, αγοράζει κανείς την άδεια από το Διαδίκτυο
και το έχει μέσα σε λίγα λεπτά ή με Airmail/UPS μέσα σε λίγες μέρες (π.χ. Innovation
Management Group Inc.). Άλλος τρόπος είναι να κατεβάζει ο πελάτης το προϊόν από τη
σελίδα, ολοκληρώνει την πληρωμή και το ενεργοποιεί εισάγοντας έναν κωδικό ή κάτι
παρόμοιο, το οποίο θα του έχει στείλει με e‐mail η εταιρεία.

315

Οπτική Εταιρειών ΥΤ

Υπάρχουν διαθέσιμα on-line demos & δωρεάν πόροι επιμόρφωσης;
Έχουν demo

10%
Δεν έχουν

3%
3%

Έχουν ηλεκτρονικό
φυλλάδιο

7%

Δεν έχουν on-line demos
αλλά το κοιτάνε προσεχώς
ή μελλοντικά
Έχουν αλλά ετοιμάζουν
νέο, καλύτερο

3%
7%

67%

Παραπέμπει στη σελίδα
Άλλο

Διάγραμμα 36: Πόροι ενημέρωσης για τις ΥΤ των εταιρειών

Το 67% των συμμετεχόντων διαθέτει demos για την ενημέρωση των χρηστών και πελατών,
γεγονός που δείχνει ότι προσπαθούν να συμβαδίσουν με τις επιταγές των καιρών και την
επικράτηση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων (Διάγραμμα 36). Επιπλέον, το 7%
αυτών θα κοιτάξει προσεχώς ή μελλοντικά να εφοδιαστεί με τέτοιο υλικό. Κάποιες μάλιστα
εταιρείες ανέφεραν συγκεκριμένα το χρόνο διάρκειας των demos τους. Π.χ. τα demos της
Innovation Management είναι πλήρως λειτουργικά και τρέχουν για μια ώρα τη φορά με
μέγιστο όριο αυτό των 100 ωρών έτσι ώστε ο βιβλιοθηκονόμος να μπορεί να το δουλέψει
με το χρήστη και να δουν αν ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Παρομοίως, τα demos της
QualiLife SA είναι δωρεάν για 30 ημέρες, κ.ο.κ.
Ωστόσο, κάποιες εταιρείες παρέχουν κάποιες προστιθέμενες δυνατότητες. Παραδείγματος
χάρη η Academic Software, πέρα από τα on‐line demos, διαθέτει και μια δωρεάν, on‐line
βάση δεδομένων με περισσότερες από 1000 εταιρείες ΥΤ. Επίσης, η Duxbury Systems εκτός
από τα demos, διαθέτει ηλεκτρονική τεκμηρίωση και on‐line ομάδα συζήτησης, το
DUXUSER, όπου οι χρήστες θέτουν ερωτήματα και λαμβάνουν απαντήσεις. Τέλος, η
Viewplus Technologies παρέχει έναν αριθμό εγχειριδίων και on‐line παραδειγμάτων και
μελλοντικά σκοπεύει να παρέχει εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου.
Στο ερώτημα αν οι εταιρείες αποστέλλουν καταλόγους προϊόντων και εγχειριδία που να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βιβλιοθήκες και αν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, οι
απαντήσεις έχουν ως εξής (Πίνακας IV):
Πίνακας IV: Τρόποι αποστολής ενημερωτικού υλικού των ΥΤ

Αποστέλλουν ταχυδρομικώς έντυπο υλικό
αλλά διαθέτουν ανάλογο & σε ηλεκτρονική
μορφή
Διαθέτουν υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
Δεν διαθέτουν καταλόγους ή φυλλάδια

4 εταιρείες
1 εταιρεία
2 εταιρείες
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Διαθέτουν on‐line κατάλογο
Αποστέλλουν cd
Παραπέμπουν στην ιστοσελίδα τους
Στέλνουν πληροφορίες & τιμές κατόπιν
έρευνας για να προσαρμόσουν τα δεδομένα
στις ανάγκες των βιβλιοθηκών
Αποστέλλουν μόνο ταχυδρομικώς υλικό
Στέλνουν υλικό (έντυπο, cd, demo) αλλά
αποστέλλουν & μηνιαίο newsletter στη
βιβλιοθήκη
Καμία απάντηση

2 εταιρείες
4 εταιρείες
9 εταιρείες
1 εταιρεία
1 εταιρεία
1 εταιρεία
25 εταιρείες

Η μοναδική εταιρεία που δεν διαθέτει καταλόγους ή φυλλάδια είναι η Polital Enterprises
LLC επειδή είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που κάνουν μη κερδοσκοπική δουλειά. Έτσι
είναι φυσικό να μην διαθέτει ανάλογο, ενημερωτικό υλικό (όλες οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της).
Όσον αφορά το κόστος των ΥΤ, το 35% των εταιρειών παραπέμπει τον πελάτη στην
ιστοσελίδα τους για να ενημερωθεί (Διάγραμμα 37). Σε κάποιες βέβαια ιστοσελίδες οι τιμές
μπορεί να μην ισχύουν ή να διαφέρουν για την Ελλάδα (διότι η εταιρεία μπορεί να εδρεύει
στις ΗΠΑ) ή να μην αναγράφονται στη σελίδα οι διεθνείς εκδόσεις των προϊόντων. Το 5%
αναφέρει πως τα προϊόντα τους δεν είναι ακριβά, και γι’ αυτό δεν δικαιολογούν επίσκεψη
στην Ελλάδα για την εγκατάστασή τους.
Ποιο είναι το κόστος των ΥΤ;
Έχουν στείλει πληροφορίες/
Στέλνουν τιμές
Το λογισμικό τους είναι δωρεάν

20%

25%
Παραπέμπουν στο site

5%

Λένε πως δεν είναι ακριβά
5%

5%
5%

35%

Το κόστος προσδιορίζεται κατά
περίπτωση (π.χ. Ιδιώτης, ίδρυμα)
Ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος,
την πολυπλοκότητα & τον αριθμό
των γραφικών
Άλλο

Διάγραμμα 37: Κόστος των ΥΤ

Εύλογo είναι το ποσοστό εκείνων των εταιρειών (5%) που δεν μπορεί να δώσει τιμές γιατί
αυτές μπορεί να ποικίλλουν. Το κόστος μπορεί να προσδιορίζεται ανά περίπτωση (π.χ. αν
απευθύνεται σε έναν ιδιώτη με αναπηρία ή σε ένα ίδρυμα όπως βιβλιοθήκη) ή ανάλογα με
το μέγεθος του εξοπλισμού που θα παραγγελθεί ή την πολυπλοκότητα που μπορεί να
συνοδεύει κάποιες συγκεκριμένες συσκευές.
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Κάποιες πάλι εταιρείες (π.χ. Dessci) έχουν κάποια προϊόντα, από τα οποία κάποια είναι
δωρεάν, άλλα εμπορικά και έτσι δεν έδωσαν τιμές. Μόνο δυο εταιρείες έδωσαν τιμές για
συγκεκριμένα προϊόντα, στις οποίες συμπεριέλαβαν την αναβάθμιση και τεχνική
υποστήριξή τους.
Το 58% των συμμετεχόντων πιστεύει πως η ζήτηση σε ΥΤ τα τελευταία 5 χρόνια έχει
αυξηθεί εμφανώς (Διάγραμμα 38). Ωστόσο η ζήτηση αυτή εκ μέρους των βιβλιοθηκών
φτάνει μόνο το 5%. Το 17% των εταιρειών τονίζει πως ναι μεν έχουν παρατηρήσει αύξηση
στο ενδιαφέρον του κοινού αλλά από τις βιβλιοθήκες κανένα ενδιαφέρον. Αυξήσεις στις
πωλήσεις τους αναφέρει το 5% μεταξύ των οποίων η Innovation Management Group Inc.
(της οποίας οι πωλήσεις διπλασιάζονται κάθε χρόνο από τότε που ξεκίνησε) και η Mayer
Johnson (της οποίας οι διεθνείς πωλήσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά). Στην Κύπρο τη
χρονική περίοδο 2003‐2005 υπάρχει επίσης αύξηση αλλά όχι εκ μέρους των βιβλιοθηκών.
Ένα 5% υποστηρίζει πως η ζήτηση είναι σταθερή (π.χ. η Tack‐Tiles Braille Systems LLC) διότι
χρειάζεται χρόνος προκειμένου να αναγνωριστεί η ουσιαστική ΥΤ μέσα σε όλο αυτό το
πλήθος μηχανημάτων και επινοήσεων που υπάρχουν.
Υπάρχει αυξημένη ζήτηση στις ΥΤ από ΑμεΑ & β/κες τα τελευταία 5
χρόνια;
Ναι
5% 5%

Διπλασιασμός πωλήσεων
κάθε χρόνο
Σημαντική αύξηση ιδιαίτερα
μετά το 2003

17%

Σταθερή
5%
5%
5%

58%

Ναι-Από β/κες καθόλου
Αυξημένη ανάγκη για
ηλεκτρονικές λύσεις
Ναι και από τις β/κες

Διάγραμμα 38: Ζήτηση των ΥΤ εκ μέρους των ΑμεΑ & των βιβλιοθηκών

Σίγουρα υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για ΥΤ ανά χώρα π.χ. η
νομοθεσία, η αύξηση των ηλικιωμένων ανθρώπων με απώλεια όρασης, οι πηγές
χρηματοδότησης, κτλ. Ήδη στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νομικές απαιτήσεις έχουν
σημάνει την ανάγκη για αυξημένη προσβασιμότητα στις βιβλιοθήκες. Άλλος ένας
παράγοντας είναι πως από το 2003, τη διεθνή χρονιά των ΑμεΑ, το ενδιαφέρον στράφηκε
σε αυτή την ευπαθή κοινωνική ομάδα και από τότε όλες οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν
ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια για να προστατέψουν την κοινότητα των ΑμεΑ.
Μια άλλη οπτική προσφέρει η Aisquared, η οποία αποδίδει την αύξηση της αγοράς των ΥΤ
σε τρεις λόγους: α) στον αυξημένο αριθμό χρηστών των Η/Υ β) στην αύξηση εργοδοτών και
οργανισμών που προσπαθούν να φιλοξενούν ΑμεΑ γ) στην αυξημένη νομοθεσία για
προσβασιμότητα. Η ζήτηση αυξάνεται καθώς στην Ευρώπη υλοποιούνται διάφορα
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ερευνητικά προγράμματα και δράσεις για ΥΤ και υπάρχει ξεκάθαρη απαίτηση, π.χ. από
βιβλιοθήκες, μουσεία, ινστιτούτα, να παρέχουν την πληροφορία με εναλλακτικούς
τρόπους. Τα ΑμεΑ θέλουν να αποτελέσουν ενεργά μέλη στην κοινωνία, να δουλεύουν και
να σπουδάζουν. Παρόλα αυτά η Zygo Industries δεν προβλέπει ανάλογη αύξηση στη
χρηματοδότηση για ΥΤ.
Από τις απαντήσεις προκύπτει κατά πλειοψηφία πως η τεχνολογία θα συνεχίσει να
αυξάνεται (Διάγραμμα 39). Το 9% πιστεύει πως η αύξηση αυτή θα λάβει χώρα με ριζικό
τρόπο ενώ το 4% με σταθερό ρυθμό. Η τεχνολογία θα βελτιώνεται, ο κόσμος θα μεγαλώνει
ηλικιακά και η ανάγκη για υποστηρικτικές λύσεις θα είναι ατελείωτη, όπως και η ανάγκη
για επικοινωνία σε οποιαδήποτε μορφή.
Συγκεκριμένα, κάποιοι τύποι τεχνολογίας (27%) θα καθιερωθούν και θα επικρατήσουν τόσο
που ενδεχομένως κάθε υπολογιστής θα παρέχει π.χ. ενσωματωμένη επιλογή λειτουργίας
με τα μάτια και τα ΑμεΑ θα χρησιμοποιούν τους Η/Υ με μια ποικιλία μεθόδων. Βέβαια για
να συνεχίσει η τεχνολογία να αυξάνεται πρέπει, σύμφωνα με την Innovation Management,
να υπάρξει δραματική αλλαγή στην ηγεσία των χωρών και στη χρηματοδότηση. Η ΙΔΕΑΣΙΣ
κρίνοντας και από το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει πως οι ΥΤ θα
εξελίσσονται τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο και εξειδίκευσης και βελτίωσης ποιότητας
των συσκευών.
Πιστεύετε ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τομέα των
ΥΤ; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;

Κάποιοι τύποι ΥΤ θα καθιερωθούν

4%
27%

Είναι μεγάλο διάστημα για να
προβλέψει κανείς

17%

Μεγάλες αλλαγές στη ζήτηση για ΥΤ,
ειδικά για τους ηλικιωμένους
Δεν θα εντυπωσιάζονταν να έβλεπαν
πολλά, νέα, καινούργια προϊόντα στην
αγορά

9%
4%

Η τεχνολογία θα συνεχίζει να
αυξάνεται
Ο ρυθμός θα παραμείνει σταθερός &
όχι ριζικός

4%

4%

Θα υπάρχει αυξανόμενη ενημέρωση

Άλλο

31%
Διάγραμμα 39: Προβλέψεις για τις ΥΤ

Η τεχνολογία και οι διατάξεις των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων θα συνεχίζουν να
αναπτύσσονται και οι επερχόμενες αλλαγές θα ταρακουνήσουν την κοινότητα της
αναπηρίας.
Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές αλλά για την ώρα κάποιες εταιρείες δεν θα ήθελαν να
χρησιμοποιήσουν τον όρο "δραματικές" γιατί είναι ένας πολύ δυνατός όρος. Ως τώρα έχει
σχεδόν αποδειχθεί ότι ο,τιδήποτε νέο εισάγεται βεβιασμένα, χωρίς ιδιαίτερες δοκιμές και
σταδιακή εφαρμογή, μοιάζει επαναστατικό αλλά ως επί το πλείστον, παρουσιάζει
προβλήματα και ελλείψεις, τα οποία χρήζουν συνεχούς επαναξιολόγησης και
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επανεφαρμογής. Ωστόσο, η πλειονότητα όσων απάντησαν συμφωνεί πως κάθε αλλαγή θα
είναι για το καλό όλων.
Η Kurzweil υποστηρίζει πως στη σημερινή ψηφιακή εποχή, ο όρος "υποστηρικτική
τεχνολογία" θα απαρχαιωθεί και χάρη στα επιτεύγματα της τεχνολογίας, όλα τα ψηφιακά
μέσα θα είναι προσβάσιμα εγγενώς στον καθένα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ανάγκη για
ειδικές ΥΤ. Ιδανικά όλα τα κείμενα θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, θα μπορούν να
διαβαστούν δυνατά, θα μεγενθύνονται και θα είναι προσπελάσιμα από όλα τα ΑμεΑ.
Κάποιες άλλες εταιρείες (17%) δυσκολεύονται να κάνουν προβλέψεις, ειδικά όταν
πρόκειται για προϊόντα ΥΤ που βασίζονται σε λογισμικό. Το μέλλον αυτών θα εξαρτηθεί
πολύ από τα λειτουργικά συστήματα που θα επικρατήσουν στην αγορά. Το σίγουρο είναι
πως η αυξημένη ζήτηση θα σημαίνει χαμηλότερο κόστος, μικρά προϊόντα, πιο ισχυρά και
ευκολότερα στη χρήση.
Για περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας, στις 04/02/08 εξετάστηκαν οι ιστοσελίδες 62
κατασκευαστών ΥΤ προκειμένου να διαπιστωθεί αν περιέχουν αναφορές σε βιβλιοθήκες ως
πελάτες τους, περιπτωσιολογικές μελέτες εφαρμογής των προϊόντων τους σε αυτές, κ.ο.κ.
Από αυτές η μια εταιρεία είχε σταματήσει τη λειτουργία της και έτσι ο αριθμός των
ιστοσελίδων που εξετάστηκαν μειώθηκε στις 61. Από αυτές μόνο τέσσερις (η Adaptive
Technology Consulting, η Alva, η Conover Company και η Infogrip Inc.) αναφέρονται με τον
ένα ή με τον άλλο τρόπο σε βιβλιοθήκες.
Αναλυτικότερα, η Infogrip μεταξύ των ομάδων ενδιαφέροντών της που είναι τα σχολεία, τα
κέντρα αποκατάστασης, κ.ά. αναφέρει και τις βιβλιοθήκες. Συγκεκριμένα συνεργάζεται
στενά με δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες, βοηθώντας τις στην εφαρμογή προσβάσιμων
σταθμών εργασίας για τα ΑμεΑ. Η Infogrip τους παρέχει καθοδήγηση στην επιλογή των
προϊόντων καθώς και στην τοποθέτησή τους στη βιβλιοθήκη. Επίσης, παρέχει εκπαίδευση
σε θέματα συμμόρφωσης με το νομοθέτημα ADA και πλήρη εκπαίδευση επί των
προϊόντων. Στη συνέχεια, η Conover Company μεταξύ των χρηστών των προϊόντων και
υπηρεσιών της αναφέρει τις δημόσιες βιβλιοθήκες του Oakland. Η Αlva παραπέμπει σε δυο
περιπτωσιολογικές μελέτες βιβλιοθηκών. Η πρώτη αφορά τις βιβλιοθήκηες του
Hertfordshire που τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταστήσει ClearView+video μεγεθυντές
στις εγκαταστάσεις τους. Η δεύτερη αναφέρεται στην Papawoth Library που διαθέτει
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και έπιπλα για να βοηθά άτομα με ευρεία ποικιλία
φυσικών και μαθησιακών αναπηριών. Η βιβλιοθήκη παρέχει το ClearView Spectrum Colour
CCTV και το φορητό ηλεκτρονικό μεγεθυντή Traveller. Τέλος, η Adaptive Technology
Consulting στην ιστοσελίδα της διαθέτει μια ενότητα αποκλειστικά για βιβλιοθήκες, όπου
μπορεί κανείς να βρει σχετικά άρθρα (π.χ. πρόσβαση των ΑμεΑ στους υπολογιστές της
βιβλιοθήκης, κ.ά.).
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τις εταιρείες ΥΤ, διαπιστώνει
κανείς πως οι βιβλιοθήκες αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό της πελατείας τους γι’ αυτό και
ως επί το πλείστον δεν διαθέτουν καν στατιστικά των πωλήσεων τους σε αυτές.
Πρωταρχικοί πελάτες τους είναι τα σχολεία ειδικής αγωγής, τα ΑμεΑ και σε ελάχιστο βαθμό
οι βιβλιοθήκες. Ακόμη και όταν κάποιες εταιρείες σημειώνουν πωλήσεις προϊόντων τους σε
βιβλιοθήκες, πρόκειται για μικρό αριθμό εξοπλισμού.
Οι ΥΤ αποτελούν μια ξένη αγορά για τις βιβλιοθήκες και οι τελευταίες δεν ξέρουν πού να
απευθυνθούν όταν χρειάζονται υποστηρικτικό εξοπλισμό. Έτσι, οι δυο πλευρές φαίνεται να
μην είναι ενήμερες η μια για την άλλη και από ότι φαίνεται οι εταιρείες ΥΤ δεν σκοπεύουν
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να εντάξουν στα σχέδια μάρκετινγκ τους τις βιβλιοθήκες ως πελατειακό κομμάτι. Οι
εταιρείες ΥΤ διατείνονται πως η εφαρμογή των προϊόντων τους είναι εύκολη, ωστόσο δεν
διεξάγουν μελέτες αξιολόγησης των προϊόντων τους (χρηστικότητας και προσβασιμότητας)
στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών, με αποτέλεσμα να είναι συχνά άγνωστος ο βαθμός
επιτυχίας τους. Για την πλειονότητα των εταιρειών ΥΤ, δεν υπάρχει λόγος επίσκεψής τους
στις ελληνικές βιβλιοθήκες μιας και τα προϊόντα τους είναι εύκολα προς εφαρμογή αλλά
και τα έξοδα επίσκεψης θα ήταν απαγορευτικά για τις βιβλιοθήκες. Η ζήτηση των ΥΤ έχει
αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον,
όχι όμως από την πλευρά των βιβλιοθηκών.
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13. Στάδια Ενσωμάτωσης ΥΤ
στις Βιβλιοθήκες

Το παρόν κεφάλαιο μελετά τα στάδια από τα
οποία πρέπει να περάσει κάθε βιβλιοθήκη
προκειμένου να αποκτήσει ΥΤ και να τις
εντάξει με ομαλό τρόπο στη συνολική
υποδομή της.
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13. Στάδια Ενσωμάτωσης ΥΤ στις Βιβλιοθήκες
Στάδια

Μια βιβλιοθήκη προκειμένου να αποκτήσει ΥΤ και να τις ενσωματώσει στο περιβάλλον της
ακολουθεί τα εξής στάδια με σειρά προτεραιότητας:









Σχεδιασμός
Επιλογή Εξοπλισμού
Επιλογή Προμηθευτή
Χρηματοδότηση
Εγκατάσταση
Εκπαίδευση
Αξιολόγηση
Μάρκετινγκ

Σχεδιασμός
Τα ΑμεΑ πρέπει να συγκαταλέγονται στους χρήστες με πλήρη δικαιώματα σε όλες τις
υπηρεσίες, μέσω κατάλληλης πολιτικής και σχεδιασμού. Πρέπει να είναι σε θέση να έχουν
ανεξαρτησία κατά την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών.
Το πρώτο βήμα στο οποίο προβαίνει η βιβλιοθήκη είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου
(planning). Ο σχεδιασμός δεν είναι μια εύκολη διαδικασία καθότι πρόκειται για ένα συνεχή
κύκλο αποτίμησης, πρόβλεψης, ορισμού στόχων, υλοποίησης και αξιολόγησης. Ο
σχεδιασμός γίνεται προκειμένου να διαμορφώσει και να κατευθύνει τις πολιτικές και
διαδικασίες, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να παρέχει ισότιμες υπηρεσίες στα ΑμεΑ. Το σχέδιο
πρέπει να είναι σύντομο, αρκετά απλό και ξεκάθαρο για το τι ακριβώς επιδιώκει η
βιβλιοθήκη, τι θα υλοποιήσει και τον χρόνο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά θα
ωφελήσουν τα ΑμεΑ. Κατά το σχεδιασμό, η βιβλιοθήκη φροντίζει το σχέδιο της να είναι
συμβατό με την εκάστοτε νομοθεσία της χώρας.
Σχεδιάζοντας τις υπηρεσίες για τα ΑμεΑ, η βιβλιοθήκη λαμβάνει υπόψιν δυο κοινά‐
στόχους, τους άμεσους χρήστες (direct users) (δηλαδή τα ΑμεΑ) και τους έμμεσους χρήστες
(indirect users), π.χ. τα οικογενειακά μέλη των ΑμεΑ, τους συνοδούς τους, κτλ. Συνήθως οι
περισσότερες βιβλιοθήκες ξεχνούν την ύπαρξη των έμμεσων χρηστών, στους οποίους όμως
πολλές φορές οφείλεται η παρουσία των ΑμεΑ στις βιβλιοθήκες.

Επιλογή Εξοπλισμού
Προτού η βιβλιοθήκη προβεί στην αγορά των ΥΤ, λαμβάνει υπόψη τις εξής παραμέτρους:


Η επιλογή των ΥΤ δεν είναι εύκολη υπόθεση διότι κάθε δυνητικός χρήστης έχει ένα
μοναδικό σύνολο αναγκών και προσδοκιών και διαφέρει από τον άλλο τόσο
προσωπικά όσο και λειτουργικά. Οι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες
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χρησιμοποιούν την τεχνολογία ποικίλλουν, όπως ποικίλλουν και οι επιλογές
εξοπλισμού.
Ιδανικά οι ΥΤ πρέπει να αγοράζονται βάσει των αναγκών του χρήστη, ωστόσο το
κόστος και ο χώρος αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες κατά την επιλογή τους.
Σε μια ιδανική βιβλιοθήκη καλό θα ήταν το υποστηρικτικό λογισμικό να είναι
διαθέσιμο σε όλους τους υπολογιστές αλλά το κόστος αδειών είναι απαγορευτικό.
Η βιβλιοθήκη πρέπει να πετύχει το “κατάλληλο ταίριασμα (best fit)” μεταξύ
ανθρώπου, περιβάλλοντος και τεχνολογίας, μια διαδικασία με πολλαπλά βήματα
και ταυτόχρονα πολύ σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν οι λανθασμένες
αποφάσεις, η σπατάλη χρημάτων, χρόνου και υπομονής. Δεν είναι λίγες οι φορές
που μια λανθασμένα επιλεγμένη ΥΤ καταλήγει αχρησιμοποίητη σε κάποιο
αποθηκευτικό χώρο της βιβλιοθήκης.

Στη συνέχεια προβαίνει στις εξής ενέργειες:




Ενημερώνεται για τα δημογραφικά στοιχεία των ΑμεΑ της κοινότητας και τις
ανάγκες τους (περιγραφή ικανοτήτων και περιορισμών σε αισθητηριακό,
διαγνωστικό και κινητικό πλαίσιο). Ουσιαστικά πρόκειται για μια αξιολόγηση των
χρηστών της προκειμένου να ανακαλύψει το επίπεδο των υπηρεσιών που
απαιτούν.
Επικοινωνεί με τους χρήστες με αναπηρία και καταγράφει τις ΥΤ που
χρησιμοποιούν ώστε να αγοράσει εξοπλισμό με τον οποίο η πλειονότητα είναι
εξοικειωμένη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει την εκμάθηση νέων συσκευών. Εδώ
προκύπτει βέβαια ένα ζήτημα, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση στη
βιβλιογραφία: κατά πόσο μια βιβλιοθήκη μπορεί να απαιτήσει από το χρήστη με
αναπηρία να μάθει νέο λογισμικό πρόγραμμα, όταν ο χρήστης γνωρίζει ήδη ένα
διαφορετικό πρόγραμμα. Όταν η βιβλιοθήκη διαθέτει ένα πρόγραμμα που παρέχει
αποτελεσματική πρόσβαση, μπορεί να απαιτήσει από τα ΑμεΑ να μάθουν το
πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί από το ινστιτούτο. Αν όμως η βιβλιοθήκη έχει
εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα που παρέχει κατώτερη πρόσβαση, τότε τα ΑμεΑ
μπορούν να προβάλουν δυνατό επιχείρημα και να απαιτήσουν το καλύτερο δυνατό
λογισμικό.

Μέσα από την επικοινωνία με τους χρήστες με αναπηρία, η βιβλιοθήκη καταγράφει τις
ανάγκες τους σε ΥΤ και πόσο έτοιμοι ψυχολογικά είναι να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία
μέσα στη βιβλιοθήκη. Αυτό γίνεται ώστε οι ΥΤ να ενσωματωθούν στην ήδη συνηθισμένη
ρουτίνα τους και τρόπο πληροφόρησής τους και να μην εισάγουν νέα, χρονοβόρα στοιχεία
ή να επεμβαίνουν στις συνηθισμένες ή επιθυμητές δραστηριότητές τους. Παραδείγματος
χάρη, για πολλούς οι ΥΤ έχουν γίνει επέκταση του εαυτού τους ενώ για άλλους που δεν
είναι εξοικειωμένοι, η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι δύσκολη και να οδηγεί σε μικρό
ποσοστό αξιοποίησης ή καθόλου χρήση των ΥΤ.



Επίσης, η βιβλιοθήκη εντοπίζει αν υπάρχουν ένας ή δυο έμπειροι χρήστες με
αναπηρία που να μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των υπολοίπων256.
Η βιβλιοθήκη μελετά το υπάρχον υπολογιστικό περιβάλλον της βιβλιοθήκης και όλα
τα συναφή ζητήματα π.χ. προϋπολογισμός, δυνατότητα εξεύρευσης κονδυλίων.
Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επιτρέπει την
επιμόρφωση κατά το τρέχον στάδιο της αγοράς αλλά και μελλοντικά (διότι

256

Library Computer Access for the Blind and Low Vision User [Διαθέσιμο στο http://www.adaptivetech/
net/html/library_articles/article2.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/03/05)]
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κυκλοφορούν νέες εκδοχές του λογισμικού και το προσωπικό μπορεί να αλλάζει
από καιρό σε καιρό) και αξιολογεί το περιβάλλον της βιβλιοθήκης (ποιος άλλος θα
αλληλεπιδρά με το άτομο και την τεχνολογία, αν θα πετύχει η τεχνολογία το σκοπό
της στο περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί, κτλ).
Στη συνέχεια, μελετά τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη συμβατότητά τους με τον
τυπικό εξοπλισμό π.χ. αν ένα λογισμικό Macintosh θα δουλεύει με έναν υπολογιστή
PC/Windows ή με μελλοντικά λειτουργικά συστήματα που μπορεί να αγοράσει
μελλοντικά η βιβλιοθήκη.
Προβαίνει σε αποτίμηση τεχνολογίας για το ποια συσκευή ή σύστημα είναι ο
καλύτερος συνδυασμός σύμφωνα με τις εντοπισμένες ανάγκες και περιβάλλον.
Μελετά αρκετά περιοδικά που περιέχουν συγκρίσεις λογισμικού, βιβλιογραφία, κτλ
και προτού αγοράσει μια συσκευή, ζητά να τη δοκιμάσει (on‐site demonstration ή
trial usage).
Προκειμένου να κάνει τις παραπάνω αποτιμήσεις, η βιβλιοθήκη ορίζει ομάδα
αποτίμησης (assessment team) προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση από
ΑμεΑ, οικογενειακά μέλη, εκπαιδευτικούς, ιατρούς και άλλους επαγγελματίες,
συμπεριλαμβάνοντας φυσικά όποιον δουλεύει συχνά με αυτούς τους χρήστες ή με
τις τεχνολογίες.

Αφότου καταλήξει σε γενικές γραμμές ποιες ΥΤ θα αγοράσει,το προσωπικό επισκέπτεται
τον κατασκευαστή για να δει από κοντά τι είναι διαθέσιμο και τις δημοφιλέστερες
τεχνολογίες. Επίσης, μελετά:





Πόσο εύκολη είναι στη χρήση η τεχνολογία (αν απαιτείται εκπαίδευση πριν τη
χρήση της, το κόστος της εκπαίδευσης, κ.ά.)
Αν είναι εύκολη στη μεταφορά σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε
περισσότερους από έναν χώρους
Την αξιοπιστία της και το ρίσκο ασφάλειας για όσους τη χρησιμοποιούν
Να προβλέψει με κάθε δυνατό τρόπο και για κάθε περίπτωση την ανάγκη για
διαρκείς αναβαθμίσεις, επεκτάσεις και αντικατάσταση της διαθέσιμης τεχνολογίας.
Η ανάγκη αναβάθμισης (upgrade phenomenon) προκύπτει από το γεγονός ότι
αναβαθμίζεται η ίδια η τεχνολογία αλλά και οι άνθρωποι αναβαθμίζουν τη γνώση
τους και τη σχέση τους με την τεχνολογία και έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες.

Σίγουρα δεν είναι εύκολη αποστολή για το προσωπικό μιας βιβλιοθήκης να αγοράζει νέες
τεχνολογίες σε μια εποχή όπου αυτές αλλάζουν πρακτικά από μέρα σε μέρα. Γι’ αυτό από
τη στιγμή που η βιβλιοθήκη αποφασίσει να παρέχει υπηρεσίες και σε ΑμεΑ, δεν καθυστερεί
την αγορά των κατάλληλων συσκευών, αναμένοντας τους επόμενους 6 μήνες μέχρι να
κυκλοφορήσει κάτι πιο καλό και εκσυγχρονισμένο. Το γεγονός ότι υπάρχει πάντα κάτι νέο
στην αγορά δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά η βιβλιοθήκη πρέπει να το αγοράσει. Η
τεχνολογία συνεχώς αλλάζει, γίνεται πιο γρήγορη, πιο ισχυρή και πιο ευπροσάρμοστη. Είναι
δύσκολο να αποφασίσει κανείς πότε να αγοράσει τον υποστηρικτικό εξοπλισμό διότι
σκέφτεται τι θα γίνει αν αγοράσει υπολογιστή σήμερα και αύριο πέσει η τιμή του ή αν
διακοπεί η χρήση αυτού του μηχανήματος. Αυτό που λαμβάνει υπόψη η βιβλιοθήκη είναι
να δουλεύει καλά το υπάρχον σύστημα, να συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
χρηστών και να επαυξάνει συνεχώς το υπάρχον σύστημά της όταν αυτό πετύχει τους
αρχικούς του στόχους ώστε να τους ξεπερνάει και να θέτει νέους. Εκτός από την τεχνολογία
που αλλάζει, έξι μήνες ή ένα χρόνο μετά την αγορά του υπολογιστή, μπορεί η βιβλιοθήκη
να έρθει αντιμέτωπη με μια νέα αναπηρία, η οποία να απαιτεί επιπρόσθετη αναγνώριση
φωνής, εναλλακτικά πληκτρολόγια, κτλ.
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Επιλογή Προμηθευτή
Ως προς την επιλογή του προμηθευτή, το προσωπικό της βιβλιοθήκης αξιολογεί την
υπεύθυνη ανταπόκρισή του σε ερωτήματα που του θέτει και τον επαγγελματισμό του διότι
δεν αρκεί απλά να πουλά τον εξοπλισμό που η βιβλιοθήκη χρειάζεται αλλά και να έχει μια
παρουσία χρόνων στο χώρο, να έχει γνώση των αναπηριών και του εξοπλισμού που
πουλάει, να είναι ενημερωμένος για νέα προϊόντα και εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας,
να αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση λαθών κατά την παράδοση του προϊόντος, να
είναι πρόθυμος να δώσει ονόματα προηγούμενων πελατών που χρησιμοποίησαν προϊόντα
του, να παρέχει εγγύηση για κάποιες υπηρεσίες (οι περισσότερες εγγυήσεις καλύπτουν
προϊόντα για ένα χρόνο μετά την αγορά), κτλ.

Χρηματοδότηση
Από τη στιγμή που ξεκινά η διαδικασία επιλογής των ΥΤ, το προσωπικό ξεκινά να
ασχολείται με τη χρηματοδότηση διότι η εύρεση πόρων απαιτεί πολύ χρόνο και
προσπάθεια. Στη χρηματοδότηση το προσωπικό λαμβάνει υπόψη όχι μόνο ένα
ικανοποιητικό ποσό για τις ΥΤ αλλά και την εκπαίδευσή του επί των ΥΤ, το προσωπικό που
θα ασχοληθεί με τις ΥΤ, τις αναβαθμίσεις και τη συντήρηση των ΥΤ.
Επειδή η χρηματοδότηση αποτελεί ένα ευαίσθητο ζήτημα και επειδή συνήθως τα χρήματα
για υπηρεσίες για ΑμεΑ και ΥΤ προέρχονται από πόρους που έχουν σχεδιαστεί για άλλους
σκοπούς (με αποτέλεσμα ο βιβλιοθηκονόμος να αντιμετωπίζει αρκετά γραφειοκρατικά ή
διοικητικά εμπόδια μέχρι να καταφέρει να τα διεκδικήσει), η βιβλιοθήκη ορίζει ειδικό
προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ, για να μην εξαρτάται κάθε φορά από το τι θα περισσεύει από
το βασικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, εξετάζει όλα τα σχετικά εθνικά προγράμματα και
δωρεές του ιδιωτικού τομέα και των φιλανθρωπικών οργανισμών προκειμένου να
αγοράσει τις πιο ακριβές συσκευές μέσω αυτών και να καλύψει τις πιο οικονομικές μέσω
του ειδικού προϋπολογισμού της.

Εγκατάσταση
Μετά την επιλογή και παραγγελία του εξοπλισμού, ακολουθεί η εγκατάσταση. Την
εγκατάσταση αναλαμβάνει η εταιρεία ΥΤ ή το προσωπικό της βιβλιοθήκης που είναι
υπεύθυνο για την υποστήριξη των υπολογιστών και σε οποιαδήποτε περαιτέρω συνάντηση
δυσκολίας, ειδοποιείται ο προμηθευτής ή η τεχνική υποστήριξη της βιβλιοθήκης.

Εκπαίδευση
Με την παραλαβή και την εγκατάσταση του προϊόντος, δεν σημαίνει πως ήρθε το τέλος της
διαδικασίας. Η τεχνολογική υποδομή πάντα βοηθά αλλά δεν επαρκεί. Ο βιβλιοθηκονόμος
και οποιοσδήποτε χρήστης θα δουλεύει με τις ΥΤ, πρέπει να λάβει την κατάλληλη
εκπαίδευση. Την εκπαίδευση μπορεί να την παρέχει ο προμηθευτής, ο αντιπρόσωπος του
κατασκευαστή, ένα άτομο της διοίκησης ή σχετικού εκπαιδευτικού φορέα, κτλ. Η
εκπαίδευση διασφαλίζει ότι η τεχνολογία θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, με
ασφάλεια και συνοχή, ελαχιστοποιώντας έτσι βλάβες, λάθη, κτλ. Αν το προσωπικό δεν
νιώθει άνετα με την τεχνολογία, τότε και κανένας άλλος δεν θα νιώσει άνετα. Πολύ συχνά

327

Στάδια Ενσωμάτωσης ΥΤ στις Βιβλιοθήκες
ακριβές ΥΤ δεν χρησιμοποιούνται στην πλήρη δυναμική τους επειδή τα άτομα που θα
ωφελούνταν από την τεχνολογία αυτή, δεν ξέρουν πώς να την χρησιμοποιήσουν. Η
εκπαίδευση είναι ο σύνδεσμος που πραγματοποιεί την πρόσβαση στην πληροφορία μέσω
της τεχνολογίας.
Για τους παραπάνω λόγους, το προσωπικό της βιβλιοθήκης εκπαιδεύεται σε θέματα
ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες των ΑμεΑ με ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια και όχι μόνο.

Αξιολόγηση
Ο όρος “access audit” χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει μια διαδικασία μέσω της
οποίας ένα κτίριο ή ένας οργανισμός αξιολογείται για την προσβασιμότητά του σε ΑμεΑ
(Delin, 2003). Αν η βιβλιοθήκη δεν θέλει να αναθέσει την αξιολόγηση αυτή σε μια
εξωτερική εταιρεία, εγχείρημα που θα απέβαινε πολύ ακριβό, χρησιμοποιεί πλήθος πόρων
προκειμένου να κάνει αυτο‐αξιολόγηση (self‐audit) των υπηρεσιών της. Ένα από αυτά τα
εργαλεία είναι και το IFLA Checklist Access to libraries for persons with disabilities των Irvall
& Nielsen (2005). Σημειωτέο πως όταν μια βιβλιοθήκη πληροί τις προϋποθέσεις αυτής της
λίστας ελέγχου, δεν σημαίνει ότι αγγίζει το μέγιστο επίπεδο προσβασιμότητας. Αντίθετα, η
λίστα αυτή λειτουργεί ως ένα πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης που προετοιμάζει
τη βιβλιοθήκη να κάνει τροποποιήσεις προτού αυτές απαιτηθούν.
Η βιβλιοθήκη προβαίνει σε βραχυπρόθεσμη, συνεχή παρακολούθηση των υπηρεσιών της, η
οποία εξετάζει παραμέτρους όπως:





Κατά πόσο οι χρήστες νιώθουν άνετα με την τεχνολογία, αν έχουν σημειώσει
πρόοδο στην εκμάθηση και χρήση της ή όχι.
Οι τροποποιήσεις που χρειάζονται να γίνουν.
Αν χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση του χρήστη.
Αν μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, οι λειτουργικές ικανότητες των χρηστών με
αναπηρία αυξήθηκαν ή μειώθηκαν.

Πέρα από τη βραχυπρόθεσμη όμως αξιολόγηση, διενεργεί και μακροπρόθεσμη
επαναξιολόγηση σε ετήσια βάση διότι και οι άνθρωποι αλλά και οι ΥΤ αλλάζουν. Για
καλύτερες αξιολογήσεις, το προσωπικό συγκεντρώνει κάθε φορά στατιστικά, τα οποία
καταχωρεί σε μια ειδικά για αυτό το σκοπό φτιαγμένη βάση δεδομένων έτσι ώστε να
μπορεί να συγκρίνει με την πάροδο των χρόνων.
Στο στάδιο της αξιολόγησης, η βιβλιοθήκη δεν πρέπει να στηρίζεται κυρίως μόνο σε
αριθμούς. Φυσικά τα ποσοτικά δεδομένα είναι ένας σημαντικός δείκτης μέτρησης αλλά
συνήθως κινδυνεύουν να χάνουν αυτό που είναι σημαντικό για την υπηρεσία της
βιβλιοθήκης, δηλαδή την εμπειρία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Αυτοί
οι ποιοτικοί δείχτες αποτελούν συνήθως έναν πιο ουσιαστικό τρόπο αξιολόγησης των
υπηρεσιών.

Μάρκετινγκ
Από τη στιγμή που μια βιβλιοθήκη αποκτήσει υποστηρικτικό εξοπλισμό, πρέπει να το
προβάλλει και να το διαφημίσει ώστε να το μάθει το κοινό της. Οι άνθρωποι δεν μπορούν
να χρησιμοποιήσουν κάτι όταν δεν ξέρουν για αυτό και ειδικά όταν πολλά ΑμεΑ δεν
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περιμένουν τίποτα από τις βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο του FACE project αποδείχτηκε ότι
υπήρχαν πολλές υπηρεσίες για ΑμεΑ στη βιβλιοθήκη του University of West of England
αλλά οι φοιτητές δεν τις γνώριζαν (Chelin, 1999). Ωστόσο το μάρκετινγκ δεν αποτελεί μια
ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική στο χώρο των βιβλιοθηκών και αυτό σε πολλές
περιπτώσεις γίνεται για να αποφύγει το προσωπικό τον φόρτο εργασίας αλλά μερικές
φορές και λόγω έλλειψης εθελοντών. “Η πολλή δημοσιότητα θα δημιουργούσε απαιτήσεις
τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να χειριστούμε γι’ αυτό ουσιαστικά δώσαμε λίγη
δημοσιότητα ενώ γνωρίζουμε πως θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα και να
προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους”, αναφέρει χαρακτηριστικά ανώνυμος
βιβλιοθηκονόμος (Ryder, 2004).
Η βιβλιοθήκη, προκειμένου να προωθήσει τις ΥΤ που διαθέτει και τις προσβάσιμες
υπηρεσίες για ΑμεΑ, εφαρμόζει in‐library μάρκετινγκ (π.χ. καλή σήμανση στους
εσωτερικούς χώρους της βιβλιοθήκης) και out‐of‐library (π.χ. συνεργασία με άλλες
υπηρεσίες‐φορείς που εξυπηρετούν τα ΑμεΑ). Το in‐library marketing (ή αλλιώς internal
marketing) σημαίνει ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ορατό σημείο με μια σήμανση που
διαφημίζει τη διαθεσιμότητά του, π.χ. τα κινητικά βοηθήματα πρέπει να βρίσκονται σε
κοινή θέα, όχι κρυμμένα σε ένα ντουλάπι, ώστε να κάνουν τα ΑμεΑ να νιώθουν
ευπρόσδεκτα. Παραδείγματα του out‐of‐library μάρκετινγκ είναι το ράδιο, οι τηλεοπτικές
διαφημίσεις, κτλ. Γενικώς, επειδή τα ΑμεΑ είναι ένα δύσκολα προσεγγίσιμο κοινό, είναι
δύσκολο κανείς να προωθήσει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Παρόλα αυτά η δια στόματος
μέθοδος σε συγγενείς, φίλους, κτλ αποτελεί το παλαιότερο και ισχυρότερο εργαλείο
μάρκετινγκ για να αποκτήσει η βιβλιοθήκη καλή φήμη αλλά και την ευμένεια και
υποστήριξη της κοινότητας των ΑμεΑ.
Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους η βιβλιοθήκη προωθεί τις υπηρεσίες της είναι:








Ανακοινώσεις και άρθρα σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά
Φυλλάδια και πόστερ εντός της βιβλιοθήκης και στον τοπικό τύπο
Προσωπική επαφή με τα ΜΜΕ
Ανακοινώσεις τύπου στο τοπικό ραδιόφωνο και στην τηλεόραση
Φυλλάδια πληροφοριών γραμμένα σε απλή προς ανάγνωση γλώσσα
Επαφή με ινστιτούτα και οργανισμούς για ΑμεΑ και ηλικιωμένους, νοσοκομεία,
γραφεία γιατρών, προκειμένου να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Συνεργασία με τις δημόσιες βιβλιοθήκες αλλά και με όσες διαθέτουν υλικό
εναλλακτικής μορφής ώστε να ξεκινήσει ένα συνεργατικό δίκτυο διαδανεισμού

Αν η βιβλιοθήκη είναι ακαδημαϊκή, τότε πρέπει να ενσωματώνεται στην ευρύτερη
πανεπιστημιακή κοινότητα. Θα είναι χρήσιμο να συνεργάζεται με ανθρώπους όπως:


Εξειδικευμένο προσωπικό στο Τμήμα Φοιτητικών Υπηρεσιών, όπου υπάρχει σχεδόν
πάντα τουλάχιστον ένα άτομο στο πανεπιστήμιο που ασχολείται με την ευημερία
των φοιτητών.

Το μάνατζμεντ υπηρεσιών πληροφόρησης για ΑμεΑ δεν διαφέρει σε κάτι από το καλό
μάνατζμεντ. Ο σχεδιασμός προσβάσιμων υπηρεσιών για ΑμεΑ πρέπει να θεωρείται βασικό
κομμάτι της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, και όχι ως κάτι ειδικό, προαιρετικό ή
επιπρόσθετο. Επειδή δεν μπορεί ένα άτομο να συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις για όλα τα
προαναφερόμενα στάδια, η βιβλιοθήκη συστήνει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με μέλη
από το προσωπικό και τη διοίκηση της βιβλιοθήκης, χρήστες, δυνητικούς χρήστες του
σταθμού, εξωτερικούς συμβούλους με γνώσεις σε ιατρικά θέματα, θέματα αποκατάστασης
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ΑμεΑ και την ευρύτερη κοινότητα των ΑμεΑ. Τα άτομα που θα αποτελέσουν την ομάδα
πρέπει να έχουν γνώση του εαυτού τους, του περιβάλλοντος της βιβλιοθήκης, του
Διαδικτύου και των online υπηρεσιών, των πηγών χρηματοδότησης, της σχετικής
νομοθεσίας, των κοινοτικών πόρων και της κοινότητας των ΥΤ και των προμηθευτών. Η
ομάδα αυτή συσκέπτεται, συζητά και αποφασίζει καθόλη τη διάρκεια της φάσης
προετοιμασίας‐εγκατάστασης και στη συνέχεια, αφού έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα,
καθοριστικά στάδια, λειτουργεί με μικρότερη σύνθεση από την αρχική.
Το πόσα άτομα θα απαρτίζουν την ομάδα υποστήριξης εξαρτάται από την κάθε βιβλιοθήκη.
Όποιο και αν είναι το μέγεθος της ομάδας αυτής, στο κέντρο της βρίσκεται πάντα το άτομο
που θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία διότι ο χρήστης πρέπει να ακούγεται περισσότερο
από όλους τους εμπλεκόμενους.
Περνώντας η βιβλιοθήκη από το ένα στάδιο στο άλλο διαπιστώνει πως η απόκτηση, η
εγκατάσταση και η χρήση των ΥΤ και του γενικότερου εξοπλισμού δεν αποτελούν από
μόνες τους πανάκεια όσον αφορά την ενσωμάτωση των ΑμεΑ και την πρόσβασή τους στην
ηλεκτρονική πληροφορία. Η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός σταθμού εργασίας σε μια
βιβλιοθήκη σε καμία περίπτωση από μόνη της δεν διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση, αν δεν
έχει ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και δεν συνοδεύεται από ένα
πολυεπίπεδο πακέτο μέτρων προσβασιμότητας.
Η τεχνολογία είναι υπέροχη αλλά σε καμία περίπτωση τέλεια. Παρόλο που πολλοί
άνθρωποι θέλουν να βλέπουν την τεχνολογία ως μια πανάκεια δεν είναι. Για κάποιους
μπορεί να αποτελεί πηγή ανεξαρτησίας ενώ για άλλους πηγή απογοήτευσης.
Επίσης, σχέδια, προσεγγίσεις και πλάνα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά. Το μοναδικό
σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει συνταγή για επιτυχία διότι οι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες
λειτουργικές ικανότητες συχνά απαιτούν διαφορετικές τεχνικές πρόσβασης. Όπως η ιατρική
συμπεραίνει πως κάθε άνθρωπος έχει έναν μοναδικό γενετικό κώδικα, έτσι δεν μπορεί να
γράψει κανείς μια στάνταρντ συνταγή για “adaptive Internet access”. Αυτό που πρέπει να
έχει κατά νου το προσωπικό συνεχώς είναι την αναπηρία από το πρώτο στάδιο για να
αποφύγει οποιεσδήποτε προσαρμογές ή επιπλέον υπηρεσίες αναδρομικά.
“Τίποτα για μένα, χωρίς εμένα” είναι η φράση που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ για να δείξουν
την ανάγκη ένταξής τους στο σχεδιασμό υπηρεσιών που προορίζονται για αυτά.
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Στο παρόν κεφάλαιο προκύπτει ως άμεση και
σοβαρή αναγκαιότητα η ανάπτυξη ενός
μοντέλου (με τη μορφή ενός συνόλου αρχών,
επιλογών και λύσεων) που θα ενσωματώνει
και θα συνδυάζει, με οργανωμένο τρόπο, τα
ποικίλα δεδομένα ενός σχετικά χαώδους
περιβάλλοντος και θα αποτελεί ένα εργαλείο
άμεσης καθοδήγησης των βιβλιοθηκών στη
διαμόρφωση της πολιτικής τους στα σχετικά
θέματα, αλλά και της κοινωνίας στην
ανάπτυξη
ολοκληρωμένων
υπηρεσιών
πληροφόρησης.
Η δημιουργία αυτού του συνόλου αρχών,
επιλογών και λύσεων, στόχο έχει να
αποτελέσει
ένα
ρεαλιστικό
εργαλείο
προσαρμογής των βιβλιοθηκών στην ανάγκη
υποστήριξης των ΑμεΑ αλλά και έναν
ευέλικτο μηχανισμό προσαρμόσιμο στις
βιβλιοθήκες που θέλουν να παρέχουν
επαρκή υποστήριξη των ΑμεΑ.


Αρχές Εφαρμόσιμες σε Κάθε Πιθανό
Τύπο Βιβλιοθήκης



Στρατηγική για το Σχεδιασμό και την
Ανάπτυξη Προσβάσιμων Βιβλιοθηκών



Θέση και Πρόσβαση της Βιβλιοθήκης



Διαμόρφωση των Εσωτερικών Χώρων
της Βιβλιοθήκης



Ενημερωτικό Υλικό της Βιβλιοθήκης



Πολιτική της Βιβλιοθήκης



Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης



Συλλογές



Προσωπικό



Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης



Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
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14. Πρωτότυπο Μοντέλο Βιβλιοθήκης
Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα της έρευνας και της βιβλιογραφίας, τις
εξελίξεις στο χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης για ΑμεΑ, τις προδιαγραφές των διεθνών
οργανισμών (π.χ. IFLA και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων) και βιβλιοθηκονομικών
ενώσεων (π.χ. ALA) καθώς επίσης και την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα διδακτορική
διατριβή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου υποστήριξης των ΑμεΑ
από το χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης, με τη μορφή ενός συνεκτικού συνόλου αρχών
και λύσεων που πρέπει υποχρεωτικά να υιοθετεί και να εφαρμόζει κάθε βιβλιοθήκη.
Στόχος της διατριβής είναι, ειδικότερα, η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος που
προκύπτει εμφανώς από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας που έχει προηγηθεί. Το
πρόβλημα αυτό σχετίζεται με τη σοβαρή δυσκολία συγκερασμού των αντιθέσεων που
προκύπτουν από την πολυμορφία των ΑμεΑ και των αναγκών τους, από το πλήθος και την
πολυτυπία των λύσεων που διατίθενται ή αναμένονται, από την ποικιλομορφία και τις
μεγάλες διαφορές, ως προς το επίπεδο, τις δυνατότητες, το είδος κλπ., μεταξύ των
βιβλιοθηκών και, τέλος, από την ποικιλία τόσο των στάσεων των ΑμεΑ απέναντι στα
προβλήματα και τις ανάγκες τους, όσο και των κατευθυντήριων αρχών που οι σχετικοί
επαγγελματικοί οργανισμοί έχουν μέχρι σήμερα διατυπώσει. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο
δαιδαλώδες περιβάλλον δεν επιτρέπει στην κάθε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη να αναζητήσει
αποτελεσματικά το δρόμο της και να προσφέρει ό,τι οφείλει και μπορεί στην υποστήριξη
των ΑμεΑ. Επιπλέον, δεν επιτρέπει στην κοινωνία να γνωρίζει πώς να διαμορφώνει
θεσμούς ολοκληρωμένης κοινωνικής προσφοράς και τι πρέπει να απαιτεί από αυτούς.
Η απλή λύση, να προσφέρει, δηλαδή, η κάθε βιβλιοθήκη τα πάντα, δεν τίθεται σε
συζήτηση, γιατί δεν είναι εφικτή. Τόσο γιατί καμιά βιβλιοθήκη δεν μπορεί ή δε χρειάζεται
να προσφέρει τα πάντα, όσο και γιατί οι λύσεις και οι επιλογές είναι συχνά περισσότερες
της μιας και, συχνά, κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους
προκύπτει ως άμεση και σοβαρή αναγκαιότητα η ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα
ενσωματώνει και θα συνδυάζει, με οργανωμένο τρόπο, τα ποικίλα δεδομένα ενός σχετικά
χαώδους περιβάλλοντος και θα αποτελεί εργαλείο άμεσης καθοδήγησης των βιβλιοθηκών
στη διαμόρφωση της πολιτικής τους στα σχετικά θέματα, αλλά και της κοινωνίας στην
ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης.
Η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού στηρίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:
1. Κάθε βιβλιοθήκη, ανάλογα με το είδος και το επίπεδό της, πρέπει να προσφέρει
ένα ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης των ατόμων αυτών.
2. Καμιά βιβλιοθήκη δεν μπορεί να προσφέρει το σύνολο των δυνατών επιλογών σε
ό,τι αφορά τις πολιτικές και τα εργαλεία υποστήριξης των ΑμεΑ.
3. Κάθε βιβλιοθήκη, αν ειδικές συνθήκες το απαιτούν ή το επιτρέπουν, μπορεί να
επεκτείνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ΑμεΑ, πέρα από το ελάχιστο όριο της
κατηγορίας της και πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπό ανάπτυξη
μοντέλου.
Η δημιουργία αυτού του συνόλου αρχών, επιλογών και λύσεων, προκειμένου να
αποτελέσει ρεαλιστικό εργαλείο προσαρμογής των βιβλιοθηκών στην ανάγκη υποστήριξης
των ΑμεΑ, βασίζεται και καθορίζεται άμεσα, ως προς το περιεχόμενο και τις υποδείξεις
του, από το είδος των βιβλιοθηκών στις οποίες απευθύνεται. Το γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση, αλλά και τις
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δυνατότητες παροχής της σχετικής υποστήριξης, επιβάλλει την ανάπτυξη του μοντέλου με
τη μορφή ενός ευέλικτου μηχανισμού, προσαρμόσιμου όχι στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη,
αλλά στην κατηγορία βιβλιοθηκών, στην οποία η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ανήκει. Για το
λόγο αυτό η ανάπτυξη του μοντέλου προϋποθέτει μια κατάλληλη για τις ανάγκες αυτές
κατηγοριοποίηση των βιβλιοθηκών.
Οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση απαιτεί τη διαμόρφωση κριτηρίων βασισμένων στο
ποσοστό της επίδρασης που μπορούν να έχουν σε αυτή. Για τον παραπάνω λόγο, κρίνεται
απαραίτητη στο σημείο αυτό, η αναφορά των ευρείων θεματικών ενοτήτων (εννιά στο
σύνολο) πάνω στις οποίες βασίστηκε και αναπτύχθηκε το πρωτότυπο μοντέλο. Οι ενότητες
αυτές, οι οποίες υποδιαιρούνται και σε επιμέρους πιο λεπτομερείς ενότητες, καθορίζουν
ως επί το πλείστον τις κατευθυντήριες οδηγίες που κατ’ ελάχιστο πρέπει να τηρούνται από
τις βιβλιοθήκες και είναι οι εξής:










Στρατηγική για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσβάσιμων βιβλιοθηκών
Θέση και πρόσβαση της βιβλιοθήκης
Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
Ενημερωτικό υλικό βιβλιοθήκης
Υπηρεσίες βιβλιοθήκης
Συλλογές
Προσωπικό
Ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
Υποστηρικτικές τεχνολογίες

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ένα μεγάλο αριθμό κριτηρίων βάσει των οποίων θα
μπορούσε να γίνει η ζητούμενη κατηγοριοποίηση. Ωστόσο, στην παρούσα διατριβή,
επιλέχθηκαν εκείνα που επηρεάζουν στο μέγιστο τις παραπάνω προς μελέτη ενότητες. Η
αναφορά των κριτηρίων που ακολουθεί, βασίζεται σε φθίνουσα σειρά όσον αφορά το
ποσοστό που κάθε κριτήριο επηρεάζει τις προς μελέτη ενότητες.


Το ποσοστό των χρηστών με αναπηρία της βιβλιοθήκης ως προς το σύνολο των
χρηστών της.
Ο αριθμός αυτός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το αν μια βιβλιοθήκη πρέπει
να αναπτύξει πολιτική υπηρεσιών για ΑμεΑ, αν πρέπει να διαμορφώσει υπηρεσίες
για ΑμεΑ και να επιστρατεύσει μέρος του προσωπικού της, του χρόνου τους και του
προϋπολογισμού της για αυτή την κατηγορία χρηστών. Στο παρόν μοντέλο, ο
αριθμός των χρηστών με αναπηρία αφορά τους πραγματικούς χρήστες με
αναπηρία και διαβαθμίστηκε σε 0, 1‐4, 5‐20 και άνω των 20 χρηστών, όπου οι τιμές
0, 5 και 20 υπήρξαν καθοριστικές. Όταν η παρουσία των χρηστών με αναπηρία στις
βιβλιοθήκες είναι μηδενική (κάτι που συναντάται ευρέως στο χώρο των
βιβλιοθηκών), είναι δύσκολο η διοίκηση της βιβλιοθήκης να δικαιολογήσει την
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη υπηρεσιών για ΑμεΑ. Όταν οι χρήστες με
αναπηρία είναι άνω των 4 ατόμων, σχηματίζουν δηλαδή μια μικρή, πρώτη ομάδα
χρηστών, τότε υπάρχει λόγος να υπάρχει πολιτική για αυτά τα άτομα, υπηρεσίες,
κ.ά. και η βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη να προβεί στην ελάχιστη δυνατή
υποστήριξή τους. Όταν οι χρήστες με αναπηρία ξεπερνούν τους 20, τότε προκύπτει
ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα της σωστής και γρήγορης εξυπηρέτησής τους από το
προσωπικό αλλά και ικανοποίησης και κάλυψης των αναγκών τους με τον
εξοπλισμό που υπάρχει για τα 5‐20 άτομα (π.χ. προβλήματα εξυπηρέτησης, ουρές
αναμονής για τη χρήση των ΥΤ, κ.ά.). Όσο περισσότεροι χρήστες εμφανίζονται στο
χώρο μιας βιβλιοθήκης, τόσο ευκολότερο και πιθανότερο είναι να διεκδικήσουν και
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να απαιτήσουν περισσότερες προσβάσιμες υπηρεσίες, καλύτερες ΥΤ, κτλ ενώ τα
αιτήματα ενός ή δυο ατόμων με αναπηρία δεν έχουν την ίδια ισχύ και επιρροή.
Ωστόσο καμία βιβλιοθήκη δεν πρέπει να αναμένει υψηλά ποσοστά χρήσης της από
ΑμεΑ διότι σύμφωνα με μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, πολλές φορές οι
βιβλιοθήκες, παρά τις οποιεσδήποτε φιλότιμες προσπάθειές τους υπο‐
χρησιμοποιούνται. Γι’ αυτό και οι αριθμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν
μοντέλο είναι ρεαλιστικοί. Δεν αναφέρθηκαν δηλαδή 50‐60 χρήστες με αναπηρία (ή
περισσότεροι) διότι τέτοια υψηλά ποσοστά χρηστών με αναπηρία συναντώνται
μόνο σε βιβλιοθήκες που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για ΑμεΑ (ειδικές
βιβλιοθήκες για ΑμεΑ).


Ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης.
Οι διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι είναι μια παράμετρος η οποία επηρεάζει την τελική
δυνατότητα και απόφαση επιλογής εξοπλισμού, ΥΤ, συλλογών και στελέχωσης της
βιβλιοθήκης. Ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού προϋπολογισμού μιας
βιβλιοθήκης πρέπει να δαπανάται για τον εμπλουτισμό του υλικού της (υλικό/
πηγές πληροφόρησης) ενώ το υπόλοιπο ποσοστό για μισθούς (πόρους για το
προσωπικό) και άλλες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. δικτυακή υποδομή, εξοπλισμός).
Στο παρόν μοντέλο χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις συνηθέστεροι τρόποι άντλησης
οικονομικών πόρων για τα ΑμεΑ που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και στο
σύνολο των βιβλιοθηκών. Αυτοί μπορεί να είναι οι δωρεές‐χορηγίες, η άντληση
πόρων για τα ΑμεΑ από τον ετήσιο προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης (περιορίζοντας
έτσι αναπόφευκτα τους πόρους που προορίζονταν για άλλες λειτουργικές δαπάνες)
και η πρόβλεψη ξεχωριστού προϋπολογισμού που να έχει σχεδιαστεί και να αφορά
αποκλειστικά τα ΑμεΑ.



Το μέγεθος του κτιρίου καθώς και η δυνατότητα επέκτασης και μετατροπής των
χώρων του για την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ.
Το μέγεθος ενός κτιρίου βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με τους παρακάτω
παράγοντες α) τον πληθυσμό της κοινότητας που εξυπηρετεί β) τον αναμενόμενο
αριθμό χρηστών γ) το απαιτούμενο προσωπικό δ) τον αριθμό βιβλίων/ περιοδικών
που πρέπει να στεγάσει ε) τον εξοπλισμό που πρόκειται να εγκαταστήσει ζ) τον
αριθμό θέσεων εργασίας του αναγνωστικού κοινού. Σε γενικές γραμμές μεγάλη σε
κτιριακό πλαίσιο βιβλιοθήκη είναι εκείνη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μια
μεγάλη κοινότητα χρηστών και διαθέτει τη σωστή α) δικτυακή υποδομή/εξοπλισμό
β) αναλογία του ωφέλιμου χώρου της βιβλιοθήκης (σε τετραγωνικά μέτρα) προς το
συνολικό αριθμό χρηστών γ) αναλογία των καθισμάτων (διαθέσιμες θέσεις
αναγνωστών) προς το συνολικό αριθμό χρηστών δ) αναλογία των σταθμών
εργασίας (διαθέσιμες θέσεις χρηστών) προς το συνολικό αριθμό χρηστών.
Παρομοίως, ο μικρός χώρος (που διαθέτει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε
μικρή αναλογία) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα οποιασδήποτε ανάπτυξης και
επέκτασης λειτουργιών και υπηρεσιών για ΑμεΑ. Στο παρόν μοντέλο ωστόσο ο
κτιριακός χώρος μελετήθηκε με βάση τα ζητήματα φυσικής προσβασιμότητας,
δηλαδή αν στεγάζεται σε μικρούς και μη προσβάσιμους χώρους, αν βρίσκεται στο
ισόγειο ή εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφου, αν η είσοδος του κτιρίου
επιδέχεται παρεμβάσεων ώστε να καταστεί προσβάσιμη, αν διαθέτει εκτός από τη
κεντρική βιβλιοθήκη και παραρτήματα, κ.ο.κ.



Ο αριθμός του προσωπικού.
Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τον αριθμό των βιβλιοθηκονόμων και του
υπόλοιπου προσωπικού της βιβλιοθήκης (μόνιμο, μερικής απασχόλησης,
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ειδικευμένο ή όχι, τεχνική υποστήριξη, πληροφορική υποστήριξη, κ.ά.). Σε κάθε
βιβλιοθήκη πρέπει να υπάρχει η σωστή αναλογία προσωπικού προς το συνολικό
αριθμό χρηστών της βιβλιοθήκης. Αυτή η αναλογία του προσωπικού καθορίζει αν
το προσωπικό θα λάβει γενική ή ειδική επιμόρφωση για τα αναπηρικά ζητήματα, αν
μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς τις υπηρεσίες για ΑμεΑ με την κατάλληλη
μεθοδολογία και εκπαίδευση, αν μπορεί να τους παρέχει προσωπική βοήθεια,
κ.ο.κ. Καθοριστικό παράγοντα επίσης αποτελεί η παρουσία τεχνικής και
πληροφορικής υποστήριξης της βιβλιοθήκης (π.χ. σχεδιαστής της ιστοσελίδας της,
προσωπικό υποστήριξης των τεχνολογιών για ΑμεΑ) διότι αυτό το προσωπικό είναι
εκείνο που διασφαλίζει την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης αλλά
και τη συντήρηση και υποστήριξη των ΥΤ (π.χ. αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις). Στο
παρόν μοντέλο, ο αριθμός του προσωπικού διαβαθμίστηκε σε 0‐1,1‐9 και άνω των
10 ατόμων. Οι τιμές 1‐9 και 10 υπήρξαν καθοριστικές διότι το προσωπικό μιας
βιβλιοθήκης με 1‐9 άτομα είναι υποχρεωμένο να έχει μια γενική επιμόρφωση για
τα αναπηρικά ζητήματα ενώ οποιαδήποτε βιβλιοθήκη με προσωπικό άνω των 10
ατόμων, πρέπει, πέρα από το προσωπικό με τη γενική επιμόρφωσή του στα
αναπηρικά ζητήματα, να διαθέτει και ένα άτομο με ειδική εκπαίδευση για τα ΑμεΑ,
που θα συντονίζει και οργανώνει τις υπηρεσίες για αυτή την κατηγορία χρηστών.


Το μέγεθος της συλλογής.
Αυτό περιλαμβάνει το έντυπο, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό υλικό, υλικό
εναλλακτικής μορφής και το συνολικό αριθμό βιβλίων/ περιοδικών της
βιβλιοθήκης. Στο παρόν μοντέλο θεωρείται δεδομένο ότι κάθε κατηγορία
βιβλιοθήκης έχει τη σωστή αναλογία τόμων (συμβατικής μορφής) προς το συνολικό
αριθμό χρηστών της. Αυτό που εξετάζεται εδώ (και επηρεάζει την υποστήριξη των
ΑμεΑ) είναι κατά πόσο αυτές οι βιβλιοθήκες πρέπει να έχουν συλλογές
εναλλακτικής μορφής μέσα στο συνολικό μέγεθος της συλλογής. Το δεδομένο είναι
πως σε όλες τις κατηγορίες βιβλιοθηκών που θα παρουσιαστούν παρακάτω (και
γενικότερα) οι συλλογές εναλλακτικής μορφής (ο αριθμός τίτλων τους) είναι κατά
πολύ μικρότερες από αυτές της συμβατικής μορφής διότι ολοκληρωμένες και
πλήρεις συλλογές εναλλακτικής μορφής συναντώνται μόνο στις ειδικές βιβλιοθήκες
για ΑμεΑ.



Το μέγεθος του πληθυσμού της κοινότητας που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη.
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και πρότυπα, οι βιβλιοθήκες διακρίνονται σε
εκείνες που εξυπηρετούν:
o πληθυσμούς μικρότερους των 5.000 ατόμων.
o ένα χωριό ή ένα πληθυσμό λιγότερο των 35.000 ατόμων.
o μια πόλη, το κέντρο μιας μεγάλης περιοχής ή ένα μέρος με πληθυσμό 35.000‐
150.000 ατόμων.
o πληθυσμό άνω των 150.000 ατόμων.
o βιβλιοθήκες πόλεων με 400.000 ή περισσότερους κατοίκους, ευρείες και
διαφορετικές περιοχές με έναν ή περισσότερους πληθυσμούς να
συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.

Στην παρούσα κατηγοριοποίηση βιβλιοθηκών η διάκριση αυτή διατηρήθηκε γιατί
διαπιστώθηκε πως το κριτήριο αυτό επηρεάζει τις υπό μελέτη θεματικές ενότητες.
Αναλυτικότερα, στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι 9 ευρείες θεματικές ενότητες (με
τις 78 οδηγίες που αντιστοιχούν σε αυτές) και επισημαίνονται με το σύμβολο ‘x’ το ποια

335

Πρωτότυπο Μοντέλο Βιβλιοθήκης
από τα παραπάνω κριτήρια τις επηρεάζουν (Πίνακας V). Η περαιτέρω ανάλυση και
επεξήγηση της συσχέτισης των κριτηρίων με την κάθε ενότητα και οδηγίες της ακολουθεί
σε παρακάτω υποκεφάλαια αυτού του κεφαλαίου.
Πίνακας V: Συσχέτιση κριτηρίων και ενοτήτων‐οδηγιών του μοντέλου

Στρατηγική για το
Σχεδιασμό και
την Ανάπτυξη
Προσβάσιμων
βιβλιοθηκών
Καθολική
Σχεδίαση

Κριτήριο 1

Κριτήριο 2

Κριτήριο 3

Κριτήριο 4

Κριτήριο 5

Κριτήριο 6

Μέγεθος
Πληθυ‐
σμού
Κοινότη‐
τας που
εξυπηρε‐
τεί

Αριθμός
Χρηστών
με Αναπη‐
ρία

Μέγεθος
Συλλογής

Αριθμός
Προσωπι‐
κού

Προϋπολογι‐
σμός
Βιβλιοθήκης
για τα ΑμεΑ

Μέγεθος
Κτιρίου
Βιβλιοθήκης

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Τροποποιήσεις
για συγκεκριμένες
ομάδες

x

x

Μεμονωμένες
προσαρμογές
Προσωπική
βοήθεια
Θέση και
πρόσβαση της
β/κης
Εύκολα
προσβάσιμη θέση
Χώροι
στάθμευσης για
ΑμεΑ
Διαμόρφωση
εσωτερικών
χώρων

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Ράμπες

x

x

x

x

x

x

x

x

Ασανσέρ

x

Ανελκυστήρες με
φωνητική
εκφώνηση

x

x

x

Ανελκυστήρες με
braille σήμανση

x

x

x

Κουπαστές

x

x

x

Έντυπος χάρτης

x

x

x

Ανάγλυφη
κάτοψη

x

x

x

Απτικός χάρτης

x

x

x

Εικονογραφημένε
ς πληροφορίες

x

x

x

x

x

x

x

x

Ειδική σήμανση
στον εσωτερικό
χώρο
Ειδική σήμανση
στον εξωτερικό
χώρο
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Μεγαλογράμματη
γραφή στις ράχες
των βιβλίων
Τρόπος
παραγωγής
σήμανσης

x

x

x

Εργονομικός
εξοπλισμός

x

x

Προσβάσιμο
γραφείο
εξυπηρέτησης

x

Ράφια στο
κατάλληλο ύψος

x

x

Ράφια στην
περίμετρο της
β/κης

x

x

x

Οπτικοακουστικές
ενδείξεις για
επείγοντα
περιστατικά

x

Φωτισμός

x

Ενημερωτικό
υλικό σε
προσβάσιμη
μορφή
Παραγωγή
ενημερωτικού
υλικού σε
εναλλακτικές
μορφές
Τροποποιήσεις
στο έντυπο
ενημερωτικό
υλικό
Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκης

x

x

x

x

x

x
Διερμηνείς
νοηματικής
Ευέλικτος
δανεισμός
Μείωση
χρηματικών
ποινών
Λέσχες
ανάγνωσης

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Reading services

x

x

Ειδικές
εκδηλώσεις για
ΑμεΑ

x

Βιβλιογραφία για
ΑμεΑ

x

x

x
x

x
x

Reading aloud
sessions

Outreach Services

x

x
x

x

x

x

Proxy borrowing
Συνεργασία με
κοινωνικούς
φορείς

x

Reading at home

x

x

Ξεναγήσεις

x

x

Σεμινάρια
εκμάθησης
υλικοτεχνικού
εξοπλισμού

x

x

x
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Συλλογές
Βιβλιοθήκη‐
παραγωγός
υλικού
εναλλακτικής
μορφής
Αγορά υλικού
εναλλακτικής
μορφής από
εξωτερικούς
φορείς

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Τροποποιημένα
βιβλία

x

Δανεισμός
κασετοφώνων

x

x

Δανεισμός
εξοπλισμού DAISY

x

x

Κατάλογος
διαθέσιμος σε
μεγαλογράμματη
γραφή
Προσωπικό
Ειδική
επιμόρφωση για
αναπηρικά
ζητήματα
Γενική
επιμόρφωση για
αναπηρικά
ζητήματα
Ιστοσελίδα της
βιβλιοθήκης

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Χρηστοκεντρική
προσέγγιση
Πρότυπα
προσβασιμότητας

x

Αναγνωσιμότητα

x
x

Εναλλακτικός
δικτυακός τόπος

x

x

Σωστή δομή

x

Έμφαση στη
λειτουργικότητα
και λιγότερο στην
αισθητική

x

Υποστηρικτικές
Τεχνολογίες

x
Αριθμός
προσβάσιμων
σταθμών
εργασίας

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Τοποθεσία ΥΤ
Ειδικός
ηχομονωτικός
χώρος
Ακουστικά
κεφαλής

x

x

x

x

x

x

x

Οδηγίες για
συνδυασμό
πλήκτρων,
συντομεύσεις
Μεγεθυντές
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Λογισμικό
αναγνώστη
οθόνης
Ειδικά
πληκτρολόγια
Μεγεθυντής
κλειστού
κυκλώματος
τηλεόρασης
Σύστημα
μετατροπής
κειμένου σε
συνθετική ομιλία
Λογισμικό
μεταφραστή
braille
Σύστημα
αναγνώρισης
ομιλίας
Μεγεθυντής
οθόνης
Οθόνη braille

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Εκτυπωτής braille
Σαρωτής με
λογισμικό OCR
Εναλλακτικά
ποντίκια
(ιχνόσφαιρες,
κ.ά.)
Λογισμικό
πρόβλεψης
λέξεων
Οθόνες αφής
Βοηθήματα
ελέγχου με το
κεφάλι
Διακόπτες πίεσης
(χεριών‐ποδιών)
Ασύρματοι
διακόπτες
στόματος
Βιντεοτηλέφωνο

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, πέρα από τη συσχέτιση των κριτηρίων με τις οδηγίες
για το ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης των ΑμεΑ, ο βαθμός που τα προαναφερόμενα 6
κριτήρια τις επηρεάζουν (Πίνακας VI). Διαπιστώνει κανείς πως το κριτήριο εκείνο με τη
μεγαλύτερη και πιο καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του πρωτότυπου μοντέλου
είναι ο αριθμός των χρηστών με αναπηρία με ποσοστό 75,64%. Η καταλυτική επίδραση
αυτού του κριτηρίου είναι λογική διότι το επίκεντρο όλων αυτών των οδηγιών και μέτρων
εφαρμογής είναι το άτομο με την αναπηρία. Στη συνέχεια, ακολουθεί με μεγάλο επίσης
ποσοστό (67,95%) ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης, από τον οποίο εξαρτάται το αν
πρέπει να υλοποιηθούν ή όχι 53 οδηγίες‐μέτρα εφαρμογής. Στη συνέχεια, με μια διαφορά
39,75% βρίσκεται το μέγεθος του κτιρίου (με ποσοστό 28,20%) το οποίο καθορίζει αν θα
φιλοξενηθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες για τα ΑμεΑ, οι ΥΤ, κ.ά. Κατόπιν, ακολουθεί το
κριτήριο του προσωπικού το οποίο στελεχώνει τη βιβλιοθήκη με ποσοστό 25,64%. Ένα
επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό σημαίνει πως πρέπει και μπορεί να υποστηρίξει τις
υπηρεσίες και οποιεσδήποτε άλλες λειτουργίες προορίζονται για τα ΑμεΑ και από αυτό
εξαρτάται η ανάπτυξη, η επιτυχία και η ευόδωσή τους. Έπειτα ακολουθεί το κριτήριο του
μεγέθους της συλλογής, το οποίο επηρεάζει μόνο 5 οδηγίες‐μέτρα εφαρμογής (με ποσοστό
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6,41%). Τέλος, με ποσοστό 3,84% ακολουθεί το μέγεθος της κοινότητας, το οποίο δεν
επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ελάχιστη δυνατή υποστήριξη των ΑμεΑ από τις
βιβλιοθήκες. Αυτό ισχύει διότι ανεξάρτητα από τον πληθυσμό της κάθε κοινότητας, ο
πραγματικός αριθμός των χρηστών με αναπηρία που βγαίνουν από τα σπίτια τους για να
μεταβούν στη βιβλιοθήκη και να τη χρησιμοποιήσουν, παραμένει εξαιρετικά χαμηλός
παγκοσμίως.
Πίνακας VI: Ποσοστιαία επίδραση των κριτηρίων στις ενότητες‐οδηγίες του μοντέλου

Αριθμός
οδηγιών που
επηρεάζουν τα
κριτήρια

Ποσοστιαία
επιρροή των
κριτηρίων

Αριθμός χρηστών με αναπηρία

59

75,64%

Προϋπολογισμός

53

67,95%

Μέγεθος κτιρίου

22

28,20%

Αριθμός προσωπικού

20

25,64%

Μέγεθος συλλογής

5

6,41%

Μέγεθος κοινότητας

3

3,84%

Κριτήρια

Έχοντας λοιπόν εντοπίσει τα κριτήρια και το βαθμό επίδρασής τους στην ελάχιστη
υποστήριξη που πρέπει να παρέχουν οι βιβλιοθήκες για τα ΑμεΑ, κρίθηκε σκόπιμη η
διάκριση των βιβλιοθηκών σε 5 τύπους, οι οποίοι είναι:


Βιβλιοθήκη τύπου Α: Είναι η βιβλιοθήκη εκείνη η οποία απευθύνεται σε μια πολύ
μικρή κοινότητα χρηστών (μέχρι 5.000 άτομα). Ωστόσο, η παρουσία των ΑμεΑ στο
χώρο της είναι σχεδόν μηδενική. Η βιβλιοθήκη αυτή δεν έχει δικό της ιδιοκτησιακό
καθεστώς, δηλαδή της παρέχεται κάποιος χώρος ή συστεγάζεται με άλλες
συναφούς χαρακτήρα υπηρεσίες ή φορείς, στο πλάι άλλων υπηρεσιών και
λειτουργιών. Η έκταση του χώρου αυτής της βιβλιοθήκης είναι ανάλογη των
λειτουργιών, των υπηρεσιών και του μεγέθους της συλλογής που στεγάζει, ενώ ο
διαθέσιμος χώρος της αναστέλλει οποιαδήποτε ανάπτυξη και επέκταση του χώρου
αυτού για να φιλοξενήσει ΑμεΑ, προσβάσιμους σταθμούς εργασίας, ΥΤ, κτλ. Η
βιβλιοθήκη του τύπου Α στελεχώνεται από 0‐1 άτομα, στα οποία δεν εργάζεται
ειδικευμένος βιβλιοθηκονόμος. Υπάρχει προσωπικό άσχετο προς τη βιβλιοθήκη, το
οποίο είτε την υποστηρίζει παράλληλα ή ευκαιριακά είτε έχει παραχωρηθεί
πρόσκαιρα στη βιβλιοθήκη από άλλη υπηρεσία. Οι οποιοιδήποτε πόροι για τα ΑμεΑ
προέρχονται από δωρεές ή χορηγίες και σε καμία περίπτωση η βιβλιοθήκη αυτή
δεν δύναται να έχει υλικό εναλλακτικής μορφής.



Βιβλιοθήκη τύπου Β: Είναι η βιβλιοθήκη εκείνη η οποία απευθύνεται σε μια
κοινότητα χρηστών από 5.000‐35.000 άτομα και ο αριθμός των χρηστών της με
αναπηρία κυμαίνεται από 1‐4 άτομα. Κτιριακά περιορίζεται στο τμήμα ενός
ορόφου, το προσωπικό της αποτελείται από 1‐9 άτομα και οι συνήθεις πηγές
χρηματοδότησης των υπηρεσιών, συλλογών και ΥΤ για ΑμεΑ προέρχονται από

340

Πρωτότυπο Μοντέλο Βιβλιοθήκης
δωρεές‐χορηγίες διότι τα ΑμεΑ δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό του
ετήσιου προϋπολογισμού της.


Βιβλιοθήκη τύπου Γ: Είναι η βιβλιοθήκη εκείνη η οποία απευθύνεται στον
πληθυσμό μιας μεγάλης περιοχής ή πόλης άνω των 35.000‐150.000 ατόμων.
Στεγάζεται στο επίπεδο ενός ορόφου, στελεχώνεται από 1‐9 άτομα και ο αριθμός
των χρηστών της κυμαίνεται από 5 ως 20 άτομα. Οι πόροι της για τα ΑμεΑ
αντλούνται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της, περιορίζοντας έτσι τις προσκτήσεις
τίτλων, εξοπλισμού, κ.ο.κ. Στις συλλογές της δεν συμπεριλαμβάνονται τίτλοι
εναλλακτικής μορφής. Περιλαμβάνει όμως ηλεκτρονικό υλικό και ψηφιακούς
πόρους, οι οποίοι με τη βοήθεια των ΥΤ μπορούν να μετατραπούν σε προσβάσιμη
για τα ΑμεΑ μορφή. Οι βιβλιοθήκες αυτού του τύπου (μαζί με τη βιβλιοθήκη τύπου
Δ) είναι αυτές που συναντώνται ως επί το πλείστον στη βιβλιογραφία και αυτές που
έχουν αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες και μέτρα βελτίωσης της
εξυπηρέτησης των ΑμεΑ.



Βιβλιοθήκη τύπου Δ: Είναι η βιβλιοθήκη εκείνη η οποία απευθύνεται σε πληθυσμό
άνω των 150.000 ατόμων. Σε επίπεδο κτιριακού χώρου, εκτείνεται σε
περισσότερους του ενός ορόφου και στελεχώνεται με περισσότερα από 10 άτομα
προσωπικό. Ως προς τη συλλογή εναλλακτικής μορφής, δύναται να περιέχει
μερικούς τίτλους εναλλακτικής μορφής (χωρίς να αποτελούν μια ολοκληρωμένη,
αυθύπαρκτη συλλογή) αλλά ως επί το πλείστον διαθέτει ηλεκτρονικό υλικό και
ψηφιακούς πόρους οι οποίοι με τη βοήθεια των ΥΤ μπορούν να μετατραπούν σε
προσβάσιμους. Ο αριθμός των χρηστών με αναπηρία που συναντάται σε αυτή τη
βιβλιοθήκη είναι 5‐20 άτομα, για τα οποία διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό. Ο
προϋπολογισμός αυτός, ο οποίος έχει προβλεφθεί με γνώμονα τα ΑμεΑ,
κατανέμεται είτε ποσοστιαία ή κατά κεφαλή (του ατόμου με αναπηρία).



Βιβλιοθήκη τύπου Ε: Είναι η βιβλιοθήκη εκείνη η οποία απευθύνεται σε πληθυσμό
άνω των 400.000 ατόμων και εκτείνεται πέρα από τη κεντρική βιβλιοθήκη σε
παραρτήματα ή σε περισσότερους του ενός ορόφου. Η βιβλιοθήκη αυτή
στελεχώνεται με περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό και διαθέτει ξεχωριστό
προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ, ο οποίος κατανέμεται είτε ποσοστιαία είτε κατά
κεφαλή. Παρόλο το μέγεθος αυτής της βιβλιοθήκης, ο αριθμός των χρηστών της
είναι από 20 ΑμεΑ και πάνω. Λογικά θα περίμενε κανείς ένα πολύ μεγαλύτερο
αριθμό χρηστών με αναπηρία στις βιβλιοθήκες αυτές ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει
διότι τα ΑμεΑ αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες εκείνες με τους πολύ
μεγάλους χώρους, τις πολύ μεγάλες συλλογές και το πολυάριθμο προσωπικό διότι
τις θεωρούν απρόσωπες, φοβούνται πως θα χαθούν μέσα σε αυτές ή δεν θα
καταφέρουν να εξοικειωθούν με το χώρο ή το προσωπικό, κ.ο.κ. Γι’ αυτό ακριβώς
τους λόγους, οι βιβλιοθήκες αυτές δεν αναφέρονται τόσο συχνά στη βιβλιογραφία
όσο οι δυο προηγούμενες κατηγορίες που είναι πιο ευέλικτες στα μεγέθη τους.
Τέλος, η βιβλιοθήκη αυτού του τύπου, επειδή το επιτρέπει ο προϋπολογισμός της
διαθέτει αυτόνομη συλλογή εναλλακτικής μορφής (Disability collection) καθώς
επίσης και ψηφιακούς πόρους, που μπορεί να μετατραπούν σε προσβάσιμη μορφή.
Λέγοντας αυτόνομη συλλογή εναλλακτικής μορφής, σε καμία μορφή δεν εννοείται
πλήρης συλλογή εναλλακτικού υλικού ή ισάξια αυτής της συμβατικής μορφής.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας VII), συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των
πέντε παραπάνω κατηγοριών βιβλιοθηκών.
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Πίνακας VII: Κατηγορίες βιβλιοθηκών του μοντέλου
Κριτήριο 1

Κριτήριο 2

Κριτήριο 3

Κριτήριο 4

Κριτήριο 5

Κριτήριο 6

Μέγεθος
Πληθυσμού
Κοινότητας που
εξυπηρετεί

Αριθμός
Χρηστών με
Αναπηρία

Μέγεθος
Συλλογής

Αριθμός
Προσωπικού

Προϋπολογισμός
Βιβλιοθήκης για τα
ΑμεΑ

Μέγεθος
Κτιρίου
Βιβλιοθήκης

Τύπου Α

< 5.000

≈0

0‐1
ανειδίκευτο
προσωπικό

Δωρεές‐χορηγίες

Τύπου Β

5.000‐35.000

1‐4

1‐9

Δωρεές‐χορηγίες

Χωρίς
ιδιόκτητο
κτίριο /
συστέγαση
1 όροφος

Τύπου Γ

35.000‐
150.000

5‐20

1‐9

Τύπου Δ

150.000‐
400.000

5‐20

Συλλογή
συμβατική +
καθόλου
εναλλακτική
Συλλογή
συμβατική +
καθόλου
εναλλακτική
Συλλογή
συμβατική +
ψηφιακοί
πόροι
Συλλογή
συμβατική +
ψηφιακοί
πόροι

Τύπου Ε

> 400.000

> 20

Συλλογή
συμβατική +
ψηφιακοί
πόροι +
εναλλακτική
μορφή

> 10

Ενσωματωμένος
στο γενικό,
ετήσιο
προϋπολογισμό
Ξεχωριστός
προϋπολογισμός
για τα ΑμεΑ
(ποσοστιαία ή
κατά κεφαλή)
Ξεχωριστός
προϋπολογισμός
για τα ΑμεΑ
(ποσοστιαία ή
κατά κεφαλή)

Βιβλιοθήκη

> 10

1 όροφος

Εκτείνεται σε
>1 ορόφους

Εκτείνεται σε
>1 ορόφους
ή
παραρτήματα

Κάθε τύπος βιβλιοθήκης από τους παραπάνω ανάλογα με τις δυνατότητές της σε
προσωπικό, συλλογές, κτλ οφείλει να παρέχει και ένα αντίστοιχο επίπεδο υποστήριξης για
ΑμεΑ. Είναι αναμενόμενο πως οι βιβλιοθήκες τύπου Δ και Ε λόγω της υπεροχής τους σε
επίπεδο συλλογών, προσωπικού, κτιρίου, προϋπολογισμού, κ.ά. είναι υποχρεωμένες ως το
ελάχιστο να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με πολύ μεγαλύτερο αριθμό μέτρων
εφαρμογής από ότι οι βιβλιοθήκες του τύπου Α, Β που λόγω των δυνατοτήτων τους είναι
υποχρεωμένες να περιορίζονται σε πολύ λιγότερες οδηγίες προσβασιμότητας.
Ωστόσο, αν οι παραπάνω τύποι βιβλιοθηκών παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις που
αναφέρονται στα επόμενα υποκεφάλαια, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, τότε
είναι πολύ πιθανό να επεκτείνουν τους χώρους τους, να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους ή
τις υπηρεσίες τους, να προσαυξήσουν τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό και συνεπώς να
σημειώσουν και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών με αναπηρία. Αυτό σημαίνει πως οι
παραπάνω κατηγορίες βιβλιοθηκών μέσα από αυτές τις βελτιώσεις μπορούν να
μεταπηδήσουν στον επόμενο τύπο βιβλιοθήκης. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο μια
βιβλιοθήκη να μείνει για πάντα στη συγκεκριμένη κατηγορία αλλά έχει τη δυνατότητα,
μέσα από την υιοθέτηση αρχών και μέτρων για την ισότιμη υποστήριξη των ΑμεΑ, να
αναβαθμιστεί στον αμέσως επόμενο τύπο βιβλιοθήκης.
Πέρα όμως από την παραπάνω κατηγοριοποίηση και τις δεδομένες τιμές και ποσοτικούς
δείκτες που αναφέρθηκαν, για όλες τις βιβλιοθήκες πρέπει να ισχύει η εξής αρχή: Καμία
βιβλιοθήκη δεν πρέπει να τροποποιεί τις υπηρεσίες της, τις εγκαταστάσεις της και τις
συλλογές της για τους χρήστες με αναπηρία σε τέτοιο βαθμό που αυτές να επιβαρύνουν τη
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βιβλιοθήκη με αδικαιολόγητα οικονομικά βάρη (στα οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και
να διαχειριστεί) ή να την κάνουν να ξεφεύγει από τον αρχικό σκοπό της βιβλιοθήκης για τον
οποίο σχεδιάστηκε και τον οποίο υπηρετεί αλλά και από το γενικότερο προφίλ της.
Σε κάθε υποκεφάλαιο που ακολουθεί, υπάρχουν πίνακες όπου επισημαίνεται με το
σύμβολο √ το ποιες βιβλιοθήκες πρέπει να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές που
ακολουθούν. Στον κάθε πίνακα καταγράφεται τι πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάθε τύπος
βιβλιοθήκης, το ελάχιστο δηλαδή εφικτό επίπεδο υποστήριξης που πρέπει να παρέχει.

Αρχές Εφαρμόσιμες σε Κάθε Πιθανό Τύπο Βιβλιοθήκης
Πέρα από τις αρχές εκείνες οι οποίες επηρεάζονται από τα κριτήρια του μεγέθους της
κοινότητας στην οποία απευθύνεται η βιβλιοθήκη, των χρηστών της με αναπηρία, των
συλλογών, του προσωπικού, του προϋπολογισμού και του κτιρίου της, υπάρχουν και
εκείνες οι αρχές οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε τύπο βιβλιοθήκης,
χωρίς κανένα κόστος ή ανάλωση προσωπικού, χρημάτων ή χρόνου και έχουν να κάνουν με
τη φιλοσοφία την οποία υιοθετεί η κάθε βιβλιοθήκη. Αναλυτικότερα, κάθε πιθανή
βιβλιοθήκη που θέλει να είναι προσβάσιμη και συμμετοχική για όλους, πρέπει να υιοθετεί
το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο αντιμετωπίζει το χρήστη με
αναπηρία ως υποκείμενο δικαιωμάτων και όχι αντικείμενο φιλανθρωπίας (Πίνακας VIII). Εν
αντιθέσει, οποιαδήποτε βιβλιοθήκη υιοθετεί το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, αποκλείει
αυτόματα τα ΑμεΑ από τη συνολική φιλοσοφία και λειτουργία της και συνεπώς δεν
προβαίνει στην υιοθέτηση ούτε καν των βασικών αρχών και μέτρων προκειμένου να
παρέχει προσβάσιμες υπηρεσίες στα ΑμεΑ.
Πίνακας VIII: Κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Κοινωνικό Μοντέλο
Αναπηρίας
√
√
√
√
√

Στρατηγική για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Προσβάσιμων
Βιβλιοθηκών
Μέσα από τις πολλαπλές προτάσεις και μεμονωμένες στρατηγικές για το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη προσβάσιμων βιβλιοθηκών που εντοπίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, ως
πληρέστερο και περισσότερο ευέλικτο κρίθηκε το “τρίγωνο της προσβασιμότητας”
(accessibility triangle) (Moseid, 2006) (Εικόνα 23).
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Εικόνα 23: Τρίγωνο της προσβασιμότητας

Το τρίγωνο αυτό χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα, με βάση της πυραμίδας την καθολική
σχεδίαση. Τα τέσσερα επίπεδα που προβλέπει το τρίγωνο της προσβασιμότητας δίνουν τη
δυνατότητα και ευελιξία σε κάθε τύπο βιβλιοθήκης (οποιουδήποτε είδους, μεγέθους, κ.ά.)
να υλοποιήσει τουλάχιστον κάποιο από αυτά. Παραδείγματος χάρη ενώ οι βιβλιοθήκες
τύπου Β αδυνατούν, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων σε επίπεδο προσωπικού και
προϋπολογισμού, να προβούν σε μεμονωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για ένα
χρήστη με αναπηρία, ωστόσο είναι υποχρεωμένες να παρέχουν προσωπική βοήθεια στα
ΑμεΑ προκειμένου να διευκολύνουν τη φιλοξενία τους, ακόμη και αν αυτή είναι η ελάχιστη.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο επίπεδο (καθολική σχεδίαση) η βιβλιοθήκη πρέπει να φροντίζει
να καθιστά τα χαρακτηριστικά του συστήματός της ευκολότερα και απλούστερα προς
χρήση και περισσότερο αλληλεπιδραστικά για όλους, προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα
αναπηρίας. Όσο περισσότερη προσπάθεια καταβάλλει το προσωπικό της βιβλιοθήκης για
την εφαρμογή της καθολικής σχεδίασης, τόσο περισσότερο οι υπηρεσίες της
ενσωματώνουν το χρήστη και τόσο λιγότερη προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλει το
προσωπικό στα υψηλότερα επίπεδα του τριγώνου.
Επειδή όμως το κοινό στο οποίο στοχεύει η καθολική σχεδίαση είναι ο κάθε χρήστης,
ανεξαρτήτως ηλικίας, μεγέθους ή ικανότητας, καμία βιβλιοθήκη (ανεξαρτήτως τύπου) δεν
πρέπει να επιδιώξει να πετύχει την πλήρη καθολική σχεδίαση ή προσβασιμότητα γιατί αυτό
είναι ανέφικτο. Η επίτευξη ολικής προσβασιμότητας είναι μια διαδικασία η οποία δεν
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τελειώνει στην πραγματικότητα ποτέ και είναι πέρα των δυνατοτήτων οποιασδήποτε
βιβλιοθήκης.
Γι’ αυτό στη συνέχεια (στο δεύτερο επίπεδο) το “τρίγωνο της προσβασιμότητας” δίνει τη
δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να προβαίνουν σε τροποποιήσεις‐προσαρμογές για
συγκεκριμένες ομάδες ΑμεΑ. Δηλαδή στο στάδιο αυτό οι βιβλιοθήκες πρέπει να
προμηθεύουν τον όσο το δυνατόν περισσότερο καθολικά σχεδιασμένο χώρο τους με ειδικό
εξοπλισμό, υπηρεσίες, προγράμματα, τροποποίηση των εγκαταστάσεών τους, κ.ο.κ. Σε
τροποποιήσεις τέτοιου είδους επιβάλλεται να προβαίνουν εκείνες οι βιβλιοθήκες οι οποίες
έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να τις υλοποιήσουν και εκείνες που ο αριθμός των
χρηστών τους με αναπηρία είναι άνω των 5 ατόμων (δηλαδή βιβλιοθήκες τύπου Γ, Δ και Ε)
(Πίνακας IX). Τροποποιήσεις από τις οποίες θα ωφεληθούν 1‐2 άτομα με αναπηρία και οι
οποίες θα επιβαρύνουν σημαντικά τον πενιχρό προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης, συνήθως
δεν έχουν αντίκρισμα και τα ποσοστά χρήσης και αποτελεσματικότητάς τους είναι
μηδαμινά.
Πίνακας IX: Τροποποιήσεις για ομάδες ΑμεΑ

Τροποποιήσεις για
συγκεκριμένες ομάδες ΑμεΑ
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√
√

Στη συνέχεια, οι βιβλιοθήκες εκείνες οι οποίες διαθέτουν το προσωπικό και τους
οικονομικούς πόρους πρέπει να προβαίνουν σε μεμονωμένες προσαρμογές (π.χ. outreach
services) και μεμονωμένη καθοδήγηση για κάθε χρήστη, του οποίου οι ανάγκες δεν έχουν
καλυφθεί από τις παραπάνω προσπάθειες και επίπεδα του τριγώνου προσβασιμότητας.
Αυτό το μέτρο πρέπει να το υιοθετούν οι βιβλιοθήκες τύπου Δ και Ε διότι ο
προϋπολογισμός τους προλαμβάνει και καλύπτει τις ανάγκες των ΑμεΑ αλλά και ο αριθμός
του προσωπικού τους είναι τέτοιος που επιτρέπει στους βιβλιοθηκονόμους να αφιερώνουν
χρόνο για τη μεμονωμένη εξυπηρέτηση του χρήστη με αναπηρία (Πίνακας X). Δεν μπορεί να
περιμένει ή να απαιτήσει ο χρήστης με την αναπηρία από μια βιβλιοθήκη τύπου Α,Β ή Γ να
του παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες.
Πίνακας X: Μεμονωμένες προσαρμογές

Μεμονωμένες
Προσαρμογές
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√

Τέλος, η κορυφή του τριγώνου δημιουργήθηκε για να διασφαλίζει την ανάγκη των ατόμων
με αναπηρία που χρειάζονται προσωπική βοήθεια και υποστήριξη. Στο στάδιο της
προσωπικής βοήθειας ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να λειτουργεί εκ μέρους του χρήστη που
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είναι ανίκανος να φέρει εις πέρας κάτι μόνος του. Στη μεμονωμένη καθοδήγηση, από την
άλλη πλευρά, ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να βοηθά το χρήστη με σκοπό να τον καταστήσει
ικανό κάποια στιγμή να λειτουργεί μόνος του στο μέλλον, αφού του δοθεί η καθοδήγηση. Η
παροχή προσωπικής βοήθειας συνήθως εναπόκειται στη θέληση και προθυμία του
βιβλιοθηκονόμου να κάνει κάτι τέτοιο αλλά και στο κατά πόσο τα υπόλοιπα καθήκοντά του
του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθεί προσωπικά με τον κάθε χρήστη με
αναπηρία. Προσωπική βοήθεια πρέπει να παρέχουν οι βιβλιοθήκες όλων των τύπων, πλην
αυτής του τύπου Α (Πίνακας XI). Η βιβλιοθήκη τύπου Α δεν μπορεί να παρέχει προσωπική
βοήθεια κατά πρώτον διότι δεν διαθέτει προσωπικό και κατά δεύτερον διότι η παρουσία
των ΑμεΑ στο χώρο της είναι μηδενική.
Πίνακας XI: Προσωπική βοήθεια

Προσωπική Βοήθεια
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√
√
√

Θέση και Πρόσβαση της Βιβλιοθήκης
Η σωστή επιλογή της θέσης της βιβλιοθήκης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην
επιτυχία και τη λειτουργικότητά της. Εξίσου σημαντικός είναι ο σχεδιασμός και η
χωροθέτησή της μέσα στο κτίριο ή στο γενικότερο χώρο όπου εντάσσεται αυτή. Η
βιβλιοθήκη δεν πρέπει να στεγάζεται σε ήσυχα και απόμερα μέρη διότι αυτό σημαίνει ότι
θα είναι λιγότερο ορατή, προσβάσιμη και προσεγγίσιμη από τα ΑμεΑ.
Η θέση της βιβλιοθήκης και η πρόσβαση σε αυτή αλληλοσυνδέεται με το μέγεθος του
πληθυσμού της κοινότητας που εξυπηρετεί, τον αριθμό των χρηστών με αναπηρία που
φιλοξενεί, το μέγεθος των συλλογών που στεγάζει και το μέγεθος του κτιρίου στο οποίο
στεγάζεται. Συνεπώς, οι βιβλιοθήκες τύπου Γ, Δ και Ε, που σημειώνουν τη μεγαλύτερη
προσέλευση χρηστών με αναπηρία έναντι των άλλων τύπων, επιβάλλεται να βρίσκονται σε
εύκολα προσβάσιμη θέση και όχι σε απομονωμένα και απροσπέλαστα σημεία (Πίνακας XII).
Η εύκολα προσβάσιμη θέση, πλην της χωροθέτησης, σημαίνει να υπάρχει και συχνή
συγκοινωνία από και προς τη βιβλιοθήκη διότι η πλειοψηφία των ΑμεΑ χρησιμοποιεί ως επί
το πλείστον τις συγκοινωνίες καθώς τα περισσότερα εξ αυτών δεν οδηγούν.
Πίνακας XII: Θέση της βιβλιοθήκης

Εύκολα προσβάσιμη θέση
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√
√
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Στη συνέχεια, οι χώροι στάθμευσης που πρέπει να διαθέτει μια βιβλιοθήκη εξαρτώνται από
τον αριθμό των χρηστών της με αναπηρία και από το μέγεθος του κτιρίου της. Συνήθως, οι
βιβλιοθήκες (όταν τους το επιτρέπουν οι κτιριακές προδιαγραφές τους) προβλέπουν το 2‐
4% του συνολικού χώρου στάθμευσης για τα οχήματα των ΑμεΑ. Υποχρεωτική όμως η
πρόβλεψη για χώρους στάθμευσης είναι για τις βιβλιοθήκες τύπου Γ,Δ και Ε που
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό χρηστών αλλά και οι κτιριακές προδιαγραφές τους
το επιτρέπουν (Πίνακας XIII). Ο χώρος στάθμευσης πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται δίπλα
σε προσβάσιμες εισόδους που βρίσκονται στο ισόγειο ή δίπλα σε ράμπες. Οι βιβλιοθήκες
τύπου Α και Β οι οποίες, λόγω έλλειψης χώρων και κονδυλίων, μπορεί να στεγάζονται σε
ορόφους κτιρίων, πίσω από καταστήματα, σε πλευρικούς δρόμους, κ.ο.κ. δεν είναι
υποχρεωμένες να πληρούν αυτή την προδιαγραφή διότι δεν μπορούν να αλλάξουν τη
χωροθέτησή τους.
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η πρώτη αρχή την οποία πρέπει να έχει κατά νου κάθε
βιβλιοθήκη και για την οποία πρέπει να προλαμβάνει είναι η εξασφάλιση της εισόδου των
ΑμεΑ στο κτίριό της. Άπαξ και η βιβλιοθήκη αποκλείει την πρόσβαση των ΑμεΑ στο χώρο
της, ουσιαστικά τα αποκλείει και από το σύνολο των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της.
Πίνακας XIII: Χώροι στάθμευσης για ΑμεΑ

Χώροι στάθμευσης για
ΑμεΑ
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√
√

Κάθε νεόκτιστη βιβλιοθήκη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα χωροθέτησης και
πρόσβασης για τα ΑμεΑ εγγενώς, προκειμένου να αποφεύγει το κόστος μετασκευής των
ήδη υπαρχόντων κτιρίων καθώς επίσης και την αναδρομική και χρονοβόρα εργασία στην
οποία πρέπει να προβεί το προσωπικό. Κατά την ανέγερση νέων βιβλιοθηκών
(οποιουδήποτε τύπου), η τεχνική υπηρεσία μαζί με τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες
πρέπει να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και κτιριακές προδιαγραφές της κάθε
χώρας, μέσα στις οποίες πλέον υπάρχουν και οι κατάλληλες αναφορές για τα ΑμεΑ.

Διαμόρφωση των Εσωτερικών Χώρων της Βιβλιοθήκης
Η κατάλληλη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων της βιβλιοθήκης ώστε να είναι
προσβάσιμη και φιλική προς το χρήστη με αναπηρία καθορίζεται από το μέγεθος του
κτιρίου της, τον προϋπολογισμό της για τα ΑμεΑ, το μέγεθος των συλλογών που στεγάζει
και τον αριθμό των χρηστών της με αναπηρία.
Οι βιβλιοθήκες πρέπει με την είσοδο του χρήστη να παρέχουν ένα προσβάσιμο περιβάλλον
ώστε να υπάρχει άνεση, ασφάλεια και να διευκολύνεται στο μέγιστο η εσωτερική
κυκλοφορία των ΑμεΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να μπορεί να μεταβαίνει άνετα
από τον ένα χώρο στον άλλο χωρίς να προσκρούει σε εμπόδια που τυχόν παρεμποδίζουν
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την κίνησή του (στενές ή βαριές πόρτες, εσωτερικές θύρες, σκαλιά, κ.ά.). Η ευκολότερη και
ομαλότερη μετακίνηση των ΑμεΑ εντός της βιβλιοθήκης μπορεί να επιτευχθεί με την
πρόβλεψη ράμπας, ανελκυστήρα, φωνητικής εκφώνησης των ορόφων στους ανελκυστήρες,
σήμανσης braille, κουπαστές, κ.ο.κ.
Πίνακας XIV: Διευκολύνσεις στη μετακίνηση των ΑμεΑ

Ράμπες

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√
√

Πρόβλεψη
ανελκυστήρα

√
√

Φωνητική
εκφώνηση των
ορόφων στους
ανελκυστήρες

√
√
√

Σήμανση
braille στους
ανελκυστήρες

√
√
√

Κουπαστές

√
√
√
√

Για τα κτίρια των βιβλιοθηκών τύπου Δ και Ε (τα οποία εκτείνονται σε περισσότερους από
έναν ορόφους) είναι υποχρεωτικό, ακόμη και αν κατά την ανέγερση των κτιρίων τους δεν
είχε προβλεφθεί η κατασκευή ανελκυστήρα, να εντάξουν στο χώρο τους ένα τέτοιο. Ωστόσο
όταν οι βιβλιοθήκες τύπου Γ διαθέτουν ήδη ανελκυστήρα, τότε αυτός πρέπει να διαθέτει
φωνητική εκφώνηση των ορόφων και σήμανση braille.
Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας XIV), διαπιστώνει εύκολα κανείς πως οι βιβλιοθήκες
τύπου Δ και Ε που εκτείνονται σε περισσότερα από ένα επίπεδα ή ορόφους, πρέπει να
διαθέτουν πολλαπλά σημεία πρόσβασης για τα ΑμεΑ (ράμπες δίπλα στα σκαλιά,
ανελκυστήρες με φωνητική εκφώνηση ορόφων και σήμανση braille, κουπαστές, κ.ά.) .
Πέρα από τη μετακίνηση, οι βιβλιοθήκες πρέπει με οποιοδήποτε πιθανό τρόπο να
διευκολύνουν την πλοήγηση και τον προσανατολισμό του χρήστη με αναπηρία. Αυτό
επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των παρακάτω εργαλείων σε εμφανή σημεία:
 Έντυπο χάρτη βιβλιοθήκης στην είσοδό της
 Ανάγλυφη κάτοψη της βιβλιοθήκης
 Απτικό χάρτη του κτιρίου
 Εικονογραφημένες πληροφορίες και οδηγίες (φωτογραφίες της βιβλιοθήκης και
του προσωπικού)
Η ύπαρξη των παραπάνω εργαλείων (πλην των εικονογραφημένων πληροφοριών)
συσχετίζεται με τον αριθμό των χρηστών με αναπηρία, τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης
για τα ΑμεΑ και το μέγεθος του κτιρίου της. Παραδείγματος χάρη, βιβλιοθήκες που
στεγάζονται σε μικρούς χώρους, όπου ο χρήστης έχει εύκολα υπό τον οπτικό του έλεγχο
όλο το χώρο, δεν υποχρεούνται να διαθέτουν χάρτες ή κατόψεις του χώρου διότι κάτι
τέτοιο θα ήταν άχρηστο. Αν πρόκειται για άτομα με αναπηρία όρασης σε μικρούς χώρους
βιβλιοθηκών, τότε το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να ξεναγεί και να καθοδηγεί τους
χρήστες. Μόνο οι βιβλιοθήκες τύπου Δ και Ε, που σε επίπεδο κτιριακού χώρου, εκτείνονται
σε περισσότερους του ενός ορόφου ή τμήματα και συνεπώς ο χρήστης με την αναπηρία
δυσκολεύεται να προσανατολιστεί ή να εξοικειωθεί με το χώρο τους, πρέπει να διαθέτουν
έντυπο χάρτη της βιβλιοθήκης (Πίνακας XV). Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως οι ομοσπονδίες
και οι ενώσεις ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες όρασης κάθε χώρας είναι
υποχρεωμένες να προμηθεύουν τις δημόσιες και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με ανάγλυφες
κατόψεις ή μακέτες δωρεάν ή με συμβολικό κόστος, όταν φυσικά αυτές το ζητήσουν.
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Παρόλα αυτά η ανάγλυφη κάτοψη και ο απτικός χάρτης της βιβλιοθήκης αποτελούν
εργαλεία τα οποία πολλές φορές ούτε οι ειδικές βιβλιοθήκες για ΑμεΑ δεν φροντίζουν να
παρέχουν.
Πίνακας XV: Εργαλεία προσανατολισμού των ΑμεΑ

Έντυπος χάρτης
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Ανάγλυφη
κάτοψη

Απτικός
χάρτης

Εικονογραφημένες
πληροφορίες

√
√

Στη συνέχεια, η σήμανση πρέπει να υποστηρίζει την αποτελεσματική και αποδοτική κίνηση
των χρηστών, να τους εξοικειώνει με το χώρο και να ελαχιστοποιεί τα σχετικά
πληροφοριακά ερωτήματα και αιτήματα προσανατολισμού τους. Αναλυτικότερα, αυτό
μπορεί να περιλαμβάνει:
 Ειδική σήμανση εσωτερικού χώρου (πού βρίσκονται οι ΥΤ, ο εξοπλισμός, τα σημεία
όπου μπορεί να απευθυνθεί κανείς για βοήθεια, κ.ά.). Η σήμανση αυτή συνήθως
είναι σε μεγαλογράμματη γραφή.
 Ειδική σήμανση εξωτερικού χώρου
 Μεγαλογράμματη γραφή στις ράχες των βιβλίων
Η σωστή σήμανση επίσης πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Σωστό μέγεθος, τύπο και χρώμα γραμμάτων
 Γραμματοσειρά με υψηλή αναγνωσιμότητα και διακριτικό σχεδιασμό
 Συνδυασμό χρωμάτων στα σημεία κριτικής σημασίας για τη μέγιστη δυνατή
αντίθεση
Η παροχή ειδικής σήμανσης (είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού χώρου) ως ελάχιστη
προδιαγραφή για τα ΑμεΑ έχει να κάνει με τον αριθμό των χρηστών με αναπηρία (π.χ. ένας
μικρός αριθμός χρηστών με αναπηρία δεν δικαιολογεί την υιοθέτηση αυτού του μέτρου),
τον προϋπολογισμό και το μέγεθος του κτιρίου της βιβλιοθήκης. Διαπιστώνει κανείς πως
μόνο οι βιβλιοθήκες τύπου Δ και Ε πρέπει να παρέχουν ειδική σήμανση και των 2 χώρων
διότι κατά πρώτον πρόκειται για μεγάλες βιβλιοθήκες σε επίπεδο χώρου όπου ο χρήστης
χρειάζεται κατευθυντήριες οδηγίες και κατά δεύτερον σημειώνουν τη μεγαλύτερη
προσέλευση ΑμεΑ (Πίνακας XVI).
Πίνακας XVI: Ειδική σήμανση βιβλιοθήκης για τα ΑμεΑ

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Ειδική σήμανση
εσωτερικού χώρου

Ειδική σήμανση
εξωτερικού χώρου

√
√
√

√
√

Μεγαλογράμματη
γραφή στις ράχες
των βιβλίων

√
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Σημειωτέο πως η βιβλιοθήκη τύπου Ε πρέπει να παρέχει μεγαλογράμματη γραφή στις
ράχες των βιβλίων μόνο της συλλογής εναλλακτικής μορφής που διαθέτει και που
προορίζεται για τα ΑμεΑ και όχι των υπολοίπων βιβλίων συμβατικής μορφής. Γι’ αυτό
άλλωστε είναι ο μοναδικός τύπος βιβλιοθήκης που πρέπει να παρέχει κάτι τέτοιο διότι
ακριβώς είναι η μόνη κατηγορία βιβλιοθήκης που διαθέτει συλλογή εναλλακτικής μορφής
για ΑμεΑ.
Στις βιβλιοθήκες που υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικά συστήματα σήμανσης, το
προσωπικό πρέπει να αξιολογεί το σύστημα σήμανσης επαναλαμβάνοντας σενάρια κίνησης
για να διαπιστώνει σε πραγματική βάση τις ελλείψεις, τις παραβλέψεις και τα λάθη του
συστήματος. Στην περίπτωση αλλαγών στους χώρους, στη λειτουργία ή στον κανονισμό της
βιβλιοθήκης, το σύστημα σήμανσης πρέπει να ανανεώνεται για να αποφεύγεται
οποιοσδήποτε κίνδυνος μη παρακολούθησής ή κατάρρευσής του.
Όσον αφορά τον τρόπο παραγωγής της σήμανσης, αυτός συσχετίζεται με το μέγεθος του
κτιρίου στο οποίο θα εφαρμοστεί η σήμανση και τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης. Οι
βιβλιοθήκες τύπου Γ πρέπει να αναλαμβάνουν την παραγωγή της σήμανσής τους μόνες με
τη βοήθεια του εκτυπωτή τους (Πίνακας XVII). Οι βιβλιοθήκες τύπου Δ και Ε πρέπει είτε να
αναλαμβάνουν τη σήμανση μόνες τους είτε να απευθύνονται σε εξωτερικούς φορείς ή
ειδικά τυπογραφεία, διότι η μεγάλη προσέλευση χρηστών με αναπηρία και οι μεγάλοι και
πολλαπλοί χώροι αυτών των βιβλιοθηκών απαιτούν ακριβή και επαγγελματική σήμανση.
Πίνακας XVII: Παραγωγή συστήματος σήμανσης για ΑμεΑ

Παραγωγή της
σήμανσης από τη
β/κη
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Ανάθεση της
σήμανσης σε
εξωτερικούς φορείς

Συνδυασμός και των
2

√
√
√

Στη συνέχεια, οι βιβλιοθήκες πρέπει να βοηθούν το χρήστη να κινείται άνετα και
αποτελεσματικά μέσα στο χώρο τους με ποικίλους τρόπους (π.χ. χρήση επιδαπέδιας
καθοδηγητικής ταινίας, μη ολισθηρά δάπεδα). Ο χώρος πρέπει να είναι έτσι
διαμορφωμένος ώστε να παρέχει τη δυνατότητα πανοραμικού ελέγχου όλων των
συσκευών και εργαλείων και να προσανατολίζεται εύκολα ο χρήστης. Η διάταξη της
επίπλωσης πρέπει να είναι αραιή, έτσι ώστε ο χρήστης με την αναπηρία να ελίσσεται και να
μετακινείται εύκολα. Οι διάδρομοι μεταξύ των ραφιών και γύρω από τα βιβλιοστάσια της
βιβλιοθήκης πρέπει να είναι τόσο μεγάλοι έτσι ώστε να χωρούν μαζί το βιβλιοθηκονόμο και
το χρήστη στο αναπηρικό αμαξίδιο και ελεύθεροι, χωρίς εμπόδια. Επίσης, το προσωπικό
πρέπει να αποφεύγει οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες μέσα στον εσωτερικό
χώρο της βιβλιοθήκης (π.χ. φυτά).
Η πρόβλεψη εργονομικού εξοπλισμού για τα ΑμεΑ εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από
τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης και όχι από τον αριθμό των χρηστών με αναπηρία
διότι ο εργονομικός εξοπλισμός είναι χρήσιμος και ωφέλιμος όχι μόνο για τα ΑμεΑ αλλά και
για όλους τους αρτιμελείς.
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Η επίπλωση και ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι εργονομικός για να
αποφεύγονται τραυματισμοί, πόνοι και σωματική ταλαιπωρία των ΑμεΑ. Αναλυτικότερα, ο
εξοπλισμός και τα έπιπλα της βιβλιοθήκης πρέπει να διαθέτουν:












Εργονομικά χαρακτηριστικά
Καλές διαστάσεις
Ποιότητα υλικού κατασκευής και ανθεκτικότητα
Ελαστικότητα
Προσαρμόσιμο ύψος
Άνεση
Ευκολία συντήρησης
Ευελιξία
Υποστήριξη ισότητας στην πρόσβαση
Συμβατότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό
Ασφάλεια και σταθερότητα

Ο εργονομικός εξοπλισμός δεν αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση των βιβλιοθηκών τύπου Α και
Β διότι πολλές φορές π.χ. εργονομικά τραπέζια που το ύψος τους μεταβάλλεται με
ηλεκτρικό κινητήρα, είναι δαπανηρά για τον προϋπολογισμό αυτών των βιβλιοθηκών
(Πίνακας XVIII).
Εκτός από τα παραπάνω, σωστές διαστάσεις και ύψος πρέπει να έχει και το γραφείο
εξυπηρέτησης των χρηστών ώστε η επικοινωνία βιβλιοθηκονόμου και χρήστη με την
αναπηρία να διεξάγεται φυσικά και ανεμπόδιστα. Παρόλο που η πρόβλεψη ενός
προσβάσιμου γραφείου εξυπηρέτησης είναι ανέξοδη, ωστόσο οι βιβλιοθήκες τύπου Α δεν
είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τέτοιο καθώς ως επί το πλείστον δεν διαθέτουν
βιβλιοθηκονόμο αλλά και η παρουσία των ΑμεΑ σε αυτές είναι σχεδόν μηδενική.
Πίνακας XVIII: Εργονομικός εξοπλισμός

Εργονομικός εξοπλισμός
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√
√

Προσβάσιμο γραφείο
εξυπηρέτησης
√
√
√
√

Επιπλέον, τα βιβλία, οι σταθμοί εργασίας και τα λοιπά εργαλεία της βιβλιοθήκης (από το
φαξ μέχρι τον δελτιοκατάλογο) πρέπει να βρίσκονται εντός της περιοχής και του ύψους που
φτάνει ο χρήστης με αναπηρία.
Ως προς τα ράφια, η ιδανικότερη αρχή είναι οι βιβλιοθήκες να αποφεύγουν τα πολύ
χαμηλά ή ψηλά ράφια στα οποία δεν μπορεί να σκύψει ή να φτάσει ο χρήστης με την
αναπηρία. Αυτό όμως βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με τις κτιριακές προδιαγραφές της
βιβλιοθήκης και τον αριθμό των χρηστών με αναπηρία. Μια βιβλιοθήκη που δεν διαθέτει
χρήστες με αναπηρία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταράξει τη διάταξη του χώρου
της ή να προχωρήσει σε μετακινήσεις των συλλογών της, διότι κάτι τέτοιο θα της
προκαλούσε μόνο προβλήματα χώρου και αποθήκευσης (Πίνακας XIX). Καμία βιβλιοθήκη
δεν υποχρεούται να προβεί σε τέτοια μέτρα (π.χ. αλλαγής ραφιών) διότι οι
βιβλιοθηκονόμοι είναι υποχρεωμένοι να φθάνουν στα ράφια τα βιβλία που θέλουν τα
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ΑμεΑ και να τους τα αφήνουν πάνω στα τραπέζια ανάγνωσης, που είναι διαθέσιμα σε
ποικίλα ύψη για να καλύπτουν τις ανάγκες όλων. Μια εναλλακτική λύση για τις βιβλιοθήκες
που διαθέτουν συλλογές εναλλακτικής μορφής (π.χ. βιβλιοθήκες τύπου Ε) είναι να
τοποθετούν το υλικό το οποίο έχει αυξημένη χρήση από άτομα που κινούνται με αναπηρικό
αμαξίδιο στο δεύτερο ως τρίτο ράφι του συστήματος.
Επίσης, για την καλύτερη ορατότητα του χρήστη μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης αλλά και
του προσωπικού, τα ράφια ιδανικά πρέπει να είναι τοποθετημένα στην περίμετρο της
βιβλιοθήκης (ώστε να ξέρει ο βιβλιοθηκονόμος ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται οι χρήστες
με αναπηρία). Ωστόσο κανένας τύπος βιβλιοθήκης δεν υποχρεούται να προβεί σε αυτό το
μέτρο διότι κάτι τέτοιο δεν εξασφαλίζει ή δεν συνεπάγεται και την καλύτερη εξυπηρέτηση
των ΑμεΑ. Αντίθετα, θα προκαλούσε επιπλέον τεράστια προβλήματα αποθήκευσης,
διάταξης χώρου και στέγασης των συλλογών.
Πίνακας XIX: Ράφια και ΑμεΑ

Ράφια στο κατάλληλο ύψος Ράφια στην περίμετρο της
για τα ΑμεΑ
βιβλιοθήκης
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε
Για τις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών (φωτιά, πλημμύρα, θεομηνίες), οι
βιβλιοθήκες πρέπει να διαθέτουν τηλέφωνα και χερούλια για το άνοιγμα των παραθύρων
σε χαμηλά ή προσβάσιμα ύψη. Ωστόσο η πρόβλεψη αυτή καθορίζεται από το μέγεθος του
κτιρίου της βιβλιοθήκης και τον προϋπολογισμό της. Οι βιβλιοθήκες τύπου Α και Β δεν
υποχρεούνται να παρέχουν τέτοιες ενδείξεις διότι ο χώρος τους είναι τέτοιος που ο
βιβλιοθηκονόμος έχει τη γενική εποπτεία του χώρου και μπορεί άμεσα να εντοπίσει πού
βρίσκονται οι χρήστες με αναπηρία και να τους ειδοποιήσει ή να τους βοηθήσει (Πίνακας
XX). Στις βιβλιοθήκες όμως τύπου Γ,Δ και Ε, όπου μπορεί το προσωπικό να ξεχαστεί και να
μην έχει συνεχώς την προσοχή του στραμμένη σε αυτούς τους χρήστες ή οι χρήστες να
βρίσκονται στο δεύτερο όροφο της βιβλιοθήκης, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν
οπτικοακουστικές ενδείξεις σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Οποιαδήποτε
προσέγγιση και αν υιοθετούν οι βιβλιοθήκες, το προσωπικό πρέπει να εστιάζει την προσοχή
του πρωταρχικά στους τυφλόκωφους χρήστες, οι οποίοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο, διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο ούτε οπτικά ούτε ακουστικά και
επομένως εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την παρέμβαση του προσωπικού.
Πίνακας XX: Επείγοντα περιστατικά

Οπτικοακουστικές ενδείξεις για
επείγοντα περιστατικά
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√
√
√
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Ως προς το φωτισμό, αυτός πρέπει να είναι καλός σε όλους τους τύπους των βιβλιοθηκών
για όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως αναπηρίας (Πίνακας XXI). Πέρα από το ελάχιστο, από
εκεί και πέρα οι βιβλιοθήκες μπορούν να ενισχύσουν το φωτισμό στα τραπέζια ανάγνωσης
όταν τους το ζητούν τα ΑμεΑ. Επίσης, σε όλες τις κατηγορίες βιβλιοθηκών, το προσωπικό
πρέπει να φροντίζει για τη σωστή θέση της οθόνης των υπολογιστών, την ακτινοβολία της
οθόνης και τη φωταύγειά τους.
Πίνακας XXI: Φωτισμός

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Φωτισμός
√
√
√
√
√

Τέλος, μια υποχρεωτική προδιαγραφή για όλους τους τύπους βιβλιοθηκών ως προς τη
διαμόρφωση των εσωτερικών τους χώρων είναι πως πρέπει να διαθέτουν τουαλέτα για τα
ΑμεΑ με χειρολαβή, η οποία να είναι αρκετά ευρύχωρη ώστε να χωρά το αναπηρικό
αμαξίδιο.
Εν κατακλείδι, όσον αφορά τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της βιβλιοθήκης, το
προσωπικό πρέπει να αποφεύγει να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αλλαγές. Αν ωστόσο αυτές
οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες, τότε ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να προετοιμάζει καιρό πριν
τα ΑμεΑ για αυτές και να αλλάζει όλο το σχετικό, ενημερωτικό υλικό (π.χ. χάρτες της
βιβλιοθήκης) που έχει μοιράσει στα ΑμεΑ.

Ενημερωτικό Υλικό της Βιβλιοθήκης
Μια προσβάσιμη βιβλιοθήκη ιδανικά πρέπει να παρέχει τα φυλλάδιά της (πολιτική,
κανονισμό, ενημερωτικά φυλλάδια, παρουσιάσεις δραστηριοτήτων, κτλ) σε όσο το δυνατόν
περισσότερες εναλλακτικές μορφές για τα ΑμεΑ:
 Braille για τα άτομα με αναπηρία όρασης
 Μεγαλογράμματη γραφή για τα άτομα με μερική όραση
 Ήχο για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα τους εντυπο‐ανάπηρους
Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του μέτρου εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών με
αναπηρία, ο οποίος θα δικαιολογήσει την παροχή του ενημερωτικού υλικού σε
προσβάσιμες μορφές αλλά και από τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης, ο οποίος
αποδεικνύεται πιο ισχυρός παράγοντας έναντι του πρώτου. Αναλυτικότερα η παροχή του
παραπάνω υλικού δεν αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση για κανένα τύπο βιβλιοθήκης διότι:
 Το κόστος παραγωγής του είναι ιδιαίτερα υψηλό.
 Τα φυλλάδια αυτά αλλάζουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και έτσι το κόστος
είναι συνεχιζόμενο.
 Τα ποσοστά χρήσης τους στις γενικές βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικά χαμηλά.
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Σε γενικές γραμμές, είναι πολύ πιο σημαντικό μια προσβάσιμη βιβλιοθήκη να παρέχει τις
συλλογές της ή τον κατάλογό της σε εναλλακτική μορφή και σε πολύ μικρότερο βαθμό τα
ενημερωτικά της φυλλάδια. Αν όμως μια βιβλιοθήκη υπερνικήσει τα παραπάνω οικονομικά
εμπόδια, τότε η πρώτη και ευκολότερη μορφή φυλλαδίων την οποία πρέπει να παρέχει
είναι αυτή της μεγαλογράμματης γραφής διότι μπορεί να την παράγει μόνη της (με τη
βοήθεια ενός σαρωτή, ενός OCR λογισμικού, ενός επεξεργαστή κειμένου και ενός καλού
εκτυπωτή) χωρίς όμως να αποτελεί υποχρέωσή της.
Ενώ λοιπόν καμία βιβλιοθήκη δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει το ενημερωτικό της υλικό
σε εναλλακτική μορφή, οι βιβλιοθήκες όλων των τύπων (πλην του τύπου Α), είναι
υποχρεωμένες κατά την παραγωγή του ενημερωτικού τους υλικού στην κανονική έντυπη
μορφή, να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να πετυχαίνουν την υψηλότερη
δυνατή αναγνωσιμότητα (Πίνακας XXII):







Κατάργηση υπογραμμισμένου κειμένου για να μη μπερδεύει τους χρήστες με
μερική όραση
Κατάργηση κεφαλοποιημένων λέξεων διότι τα ΑμεΑ δυσκολεύονται να διακρίνουν
την αρχή και το τέλος τους
Κατάργηση πλάγιου και έντονου στυλ γραμματοσειράς
Απλό και σαφές λεξιλόγιο
Σωστό χρώμα μελανιού, χαρτί και διάστημα μεταξύ γραμμάτων και σειρών
Προσβάσιμες γραμματοσειρές (μη καλλιγραφικές)

Οι βιβλιοθήκες τύπου Α δεν διαθέτουν καν ενημερωτικό υλικό (κανονισμός, φυλλάδια, κτλ),
επομένως δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία τροποποίηση του.

Πίνακας XXII: Ενημερωτικό υλικό βιβλιοθήκης

Παραγωγή ενημερωτικού
υλικού σε εναλλακτικές
μορφές
Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Τροποποιήσεις στο έντυπο
ενημερωτικό υλικό

√
√
√
√

Μια εναλλακτική λύση για τις βιβλιοθήκες που δεν παρέχουν το ενημερωτικό τους υλικό σε
προσβάσιμες μορφές είναι να παρέχουν ενημερωτικές λίστες όπου μεταξύ των υπολοίπων
χρηστών που τους ενημερώνουν για τρέχουσες δραστηριότητες, ανακοινώσεις, κτλ, πρέπει
να συμπεριλαμβάνουν και τους χρήστες με αναπηρία, όταν αυτοί τους αποκαλύψουν την
αναπηρία τους και το επιθυμούν. Στις λίστες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν και τους
γονείς ή τα βοηθητικά πρόσωπα των ΑμεΑ, που τους διαβάζουν ή τα συνοδεύουν στη
βιβλιοθήκη.
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Πολιτική της Βιβλιοθήκης
Κατόπιν της άρσης οποιωνδήποτε φυσικών ή αρχιτεκτονικών εμποδίων, το πρώτο εργαλείο
το οποίο πρέπει να διαθέτει κάθε προσβάσιμη βιβλιοθήκη είναι πολιτική, η οποία να
διασφαλίζει και να επιβεβαιώνει ότι οι πόροι της και οι υπηρεσίες της καλύπτουν τις
ανάγκες των ΑμεΑ. Η πολιτική αυτή πρέπει συνεκτικά να ορίζει και να περιγράφει τις
κατηγορίες των ΑμεΑ τις οποίες εξυπηρετεί, τις υπηρεσίες τις οποίες τους παρέχει, τις
συλλογές εναλλακτικής μορφής και τις ΥΤ με τις οποίες τα υποστηρίζει. Στο πλαίσιό της
επίσης πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες για το προσωπικό (αν υπάρχει
βιβλιοθηκονόμος γνώστης της νοηματικής, κτλ), το ωράριό της (περιλαμβάνοντας τα
ευέλικτα ωράρια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ) και για τη συμπεριφορά των
ΑμεΑ στο χώρο της βιβλιοθήκης. Η πολιτική εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ
συνολικά μέσα από τους πόρους, τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης και
ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της βιβλιοθήκης για την ενσωμάτωση των ΑμεΑ
στον τρόπο λειτουργίας της.
Επιπλέον, η βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει χαρτί παραπόνων αλλά και μέσω
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων να συγκεντρώνει οποιαδήποτε στοιχεία θα τη
βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών της (προβλήματα, παράπονα για την
προσβασιμότητα, υποδείξεις για τη σύνθεση των σταθμών εργασίας, κ.ά.).

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει μια βιβλιοθήκη στα ΑμεΑ πρέπει να είναι πλαισιωμένες
από την κατάλληλη μεθοδολογία, τεχνολογία και προσωπικό. Επίσης, η βιβλιοθήκη πρέπει
να παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών ώστε τα ΑμεΑ να διαλέγουν σύμφωνα με την
υπολείπουσα ικανότητά τους και τις ανάγκές τους. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι
διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνουν τα ΑμεΑ πλήρως στη δομή και την
κουλτούρα της βιβλιοθήκης. Πρέπει να καλλιεργούν μια δημιουργική σχέση των ΑμεΑ με το
διάβασμα και να αποτελούν έναν ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο να περάσουν τα
ΑμεΑ το χρόνο τους μέσα στη βιβλιοθήκη.
Για να απολαύσουν τα ΑμεΑ τις ποικίλες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, κάποιες βιβλιοθήκες
για τη δική τους καλύτερη διαχείριση των χρηστών ζητούν πιστοποίηση της αναπηρίας τους
(π.χ. παρέχουν την αίτηση‐φόρμα συμπλήρωσης σε προσβάσιμη μορφή και κρατούν
αυστηρώς εμπιστευτικά τα στοιχεία των ΑμεΑ στο αρχείο τους) ενώ άλλες προκειμένου να
μην στιγματίσουν ή φέρουν σε δύσκολη θέση τα ΑμεΑ, δεν ζητούν πιστοποίηση της
αναπηρίας.
Η γκάμα των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει η βιβλιοθήκη στα ΑμεΑ επηρεάζεται από
τον αριθμό των χρηστών της με αναπηρία, το μέγεθος της συλλογής της, τον αριθμό του
προσωπικού της, τον προϋπολογισμό της και το μέγεθος του κτιρίου της. Μια ευρεία γκάμα
υπηρεσιών περιλαμβάνει:
 Διερμηνέα νοηματικής για τις παρουσιάσεις, δραστηριότητες ή εκδηλώσεις της
βιβλιοθήκης
 Ευέλικτο δανεισμό (μεγάλα χρονικά διαστήματα με δυνατότητες επέκτασής τους,
proxy borrowing όπου τα ΑμεΑ εξουσιοδοτούν ένα άλλο εγγεγραμμένο μέλος να
δανείζεται εκ μέρους τους, κ.ά.)
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Μείωση ή κατάργηση προστίμων για καθυστερημένα ή κατεστραμμένα βιβλία
Λέσχες ανάγνωσης (book clubs) ή λέσχες ποίησης (poetry clubs)
“Read aloud” ενότητες, όπου διενεργείται μεγαλόφωνη ανάγνωση στα ΑμεΑ
Υπηρεσίες ανάγνωσης (“Reading services”) όπου τα ΑμεΑ φέρνουν σημαντικό
προσωπικό τους υλικό να τους το διαβάζουν οι βιβλιοθηκονόμοι, όταν δεν έχουν
κανέναν να τους το διαβάσει
Ειδικές δραστηριότητες για ΑμεΑ στις κατάλληλες ημερομηνίες (π.χ. ημερίδα για
τους τυφλούς στο χώρο της βιβλιοθήκης την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, όπου
παρουσιάζονται οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός της για αυτή τη συγκεκριμένη
ομάδα χρηστών) προκειμένου να τα κάνει να νιώσουν σημαντικά και ευπρόσδεκτα.
Προετοιμασία και σύνταξη βιβλιογραφίας για συγκεκριμένες αναπηρίες και στη
συνέχεια διανομή τους στα ΑμεΑ, στις οικογένειες ή συνοδούς τους (π.χ. για τα
άτομα με αναπηρία ακοής το προσωπικό προετοιμάζει μια βιβλιογραφία σχετικά με
την κώφωση, τον πολιτισμό των Κωφών, τη νοηματική, κ.ο.κ)
Διανομή υπηρεσιών σε ιδρύματα, σπίτια των ΑμεΑ, νοσοκομεία (Outreach services)
Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς που επισκέπτονται ιδρύματα, σπίτια των ΑμεΑ,
κ.ά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η βιβλιοθήκη προμηθεύει τους φορείς με
το υλικό προς ανάγνωση.
“Reading at home”, όπου η βιβλιοθήκη στέλνει ταχυδρομικώς τα βιβλία στα σπίτια
των ΑμεΑ
Ξεναγήσεις της βιβλιοθήκης (library tours)
Σεμινάρια εκμάθησης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού
Πίνακας XXIII: Υπηρεσίες για ΑμεΑ

Διερμηνείς
νοηματικής

Ευέλικτος
δανεισμός

Μείωση
προστίμων

Λέσχες
ανάγνωσης

Reading
aloud
sessions

Reading
services

Ειδικές
εκδηλώσεις
για ΑμεΑ

√

Τύπος
Α
Τύπος
Β
Τύπος
Γ
Τύπος
Δ
Τύπος
Ε

√
√
√

√

√

√

Πίνακας XXIV: Υπηρεσίες για ΑμεΑ

Βιβλιογραφία
για ΑμεΑ

Τύπος
Α
Τύπος
Β
Τύπος

Outreach
services

Proxy
borrowing

Συνεργασία
με
κοινωνικούς
φορείς

Reading
at home

Ξεναγή‐
σεις

Σεμινάρια
εκμάθησης
ΥΤ

√

√

√

√

√

√

√

√
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Γ
Τύπος
Δ
Τύπος
Ε

√

√

√

√

√

√

√

√

Οι αρχές τις οποίες πρέπει όλοι οι τύποι βιβλιοθηκών ανεξαιρέτως να εφαρμόζουν είναι:
 Η καθιέρωση ευέλικτου δανεισμού
 Το proxy borrowing και
 Οι ξεναγήσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης
Η υιοθέτηση ενός ευέλικτου συστήματος δανεισμού και η παραμετροποίηση των κανόνων
του (π.χ. μεγάλα χρονικά διαστήματα, ανανέωση δανεισμού μέσω τηλεφώνου) και η
εξουσιοδότηση άλλων ατόμων να δανείζονται εκ μέρους των ΑμεΑ είναι το λιγότερο που
μπορούν να κάνουν οι βιβλιοθήκες για αυτές τις ομάδες χρηστών. Κατά το “proxy
borrowing” οι βιβλιοθήκες πρέπει να ζητούν πάντα από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη να
έχει μαζί του κάποιο πιστοποιητικό ταυτοποίησης των στοιχείων του ή ένα χαρτί
εξουσιοδότησης προκειμένου να γίνεται ο δανεισμός. Επίσης, τη μείωση προστίμων για
εκπρόθεσμες επιστροφές βιβλίων πρέπει να την εφαρμόζουν οι βιβλιοθήκες του τύπου Δ
και Ε διότι τους το επιτρέπουν οι οικονομικοί τους πόροι.
Ο διερμηνέας νοηματικής δεν αποτελεί υποχρέωση καμίας βιβλιοθήκης διότι για να
εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, πρέπει να συγκεντρώνεται ένας αξιόλογος αριθμός ατόμων με
αναπηρία ακοής στη βιβλιοθήκη. Καμία βιβλιοθήκη δεν μπορεί να επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό της με την μερική απασχόληση διερμηνέα νοηματικής για ένα μόνο ή δυο
άτομα με αναπηρία ακοής. Μια εναλλακτική λύση όταν το προσωπικό δεν γνωρίζει τη
νοηματική, είναι να γνωρίζει λίγες λέξεις ή φράσεις στη νοηματική όπως “Γεια”, “Μπορώ να
σας βοηθήσω;”, “Σας ευχαριστώ”, προκειμένου να δείξει ότι είναι φιλικό προς το χρήστη
και ότι σέβεται τη νοηματική.
Επίσης, το προσωπικό πρέπει να ρωτά τον Κωφό χρήστη με ποιο τρόπο προτιμά να
επικοινωνήσουν διότι πολλές φορές τα άτομα αυτά διαλέγουν το γραπτό τρόπο, γι΄ αυτό ο
βιβλιοθηκονόμος πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει χαρτί και μολύβι. Επίσης, το
προσωπικό πρέπει να έχει διαθέσιμες πολύ απλά γραμμένες οδηγίες για καθημερινές
διαδικασίες διότι είναι πολύ πιο εύκολο για μερικούς ανθρώπους να διαβάζουν γραπτές
οδηγίες παρά να παρακολουθούν τις αντίστοιχες φωνητικές. Οι γραπτές αυτές οδηγίες
μπορεί να φανούν χρήσιμες και σε όσους χρησιμοποιούν μια άλλη γλώσσα (π.χ. ισπανικά
σε μια αγγλόφωνη χώρα ή δεν γνωρίζουν καλά αγγλικά) ως δεύτερη γλώσσα ή δεν μπορούν
να διαβάσουν καλά.
Στη συνέχεια οι outreach services αποτελούν μια απαγορευτική προδιαγραφή για όλους
τους τύπους βιβλιοθηκών λόγω του ότι:





Είναι υπερβολικά δαπανηρές και δύσκολα μπορεί να τις αντέξει οποιοσδήποτε
δημόσιος φορέας χρηματοδοτεί τις γενικές ή ειδικές βιβλιοθήκες
Απαιτούν ικανοποιητικό αριθμό βιβλιοθηκονόμων που να στελεχώνουν αυτή την
υπηρεσία
Πολλές φορές απαιτούν και την επιστράτευση εθελοντών, οι οποίοι πρώτα πρέπει
να εκπαιδευτούν
Απαιτούν πολύ χρόνο
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Το ίδιο ισχύει και με τις υπηρεσίες ανάγνωσης (reading services). Η υπηρεσία αυτή δεν
εντάσσεται στις παραδοσιακές υπηρεσίες και καθήκοντα του βιβλιοθηκονόμου, με
αποτέλεσμα ο βιβλιοθηκονόμος να μην μπορεί και να μην θέλει να χάνει χρόνο από τα
υπόλοιπα καθήκοντά του που προέχουν. Οι υπηρεσίες αυτές συνήθως συγκεντρώνουν
πολλά αιτήματα, καθιστώντας δύσκολη την εξυπηρέτηση όλων και σπαταλώντας το χρόνο
του βιβλιοθηκονόμου. Τέτοιου είδους υπηρεσίες, όπως και η reading aloud sessions,
απαιτούν μεγάλο αριθμό χρηστών με αναπηρία (που σπάνια συναντάται στις βιβλιοθήκες)
αλλά και πολυάριθμο προσωπικό για να μπορούν κάποιοι βιβλιοθηκονόμοι εξ αυτού να
αφιερώνουν το χρόνο τους αποκλειστικά σε τέτοιες υπηρεσίες.
Συνήθως υπηρεσίες τέτοιου χαρακτήρα (αποστολή υλικού στα σπίτια των ΑμεΑ,
μεγαλόφωνη ανάγνωση βιβλίων στα ΑμεΑ, κ.ο.κ.) συναντώνται σε μεγάλες ειδικές
βιβλιοθήκες και λιγότερο στις βιβλιοθήκες που απευθύνονται στο μέσο χρήστη.
Οι λέσχες ανάγνωσης και ποίησης δεν αποτελούν επίσης ελάχιστη προϋπόθεση για κανένα
τύπο βιβλιοθήκης διότι προϋποθέτουν μια υποδομή προκειμένου να λειτουργήσουν.
Αναλυτικότερα, απαιτούν:






8‐15 άτομα με αναπηρία τα οποία διαβάζουν ένα βιβλίο από κοινού και σχολιάζουν
και ανταλλάσσουν ιδέες. Ο αριθμός όμως αυτός δεν είναι εύκολο να σημειωθεί σε
βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα όταν τα μέλη είναι λιγότερα από 8, τότε η λέσχη
κινδυνεύει να υπολειτουργεί.
Τα άτομα αυτά συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως μια φορά το
μήνα) και συζητούν για βιβλία που αποφάσισαν να διαβάσουν από κοινού. Για τα
ΑμεΑ όμως είναι δύσκολο να συναντιώνται σε προκαθορισμένες μέρες διότι πολλές
φορές εξαρτώνται από τρίτα άτομα για να μεταβούν στη βιβλιοθήκη ή δεν τους
είναι εύκολες οι συχνές μετακινήσεις εκτός του σπιτιού τους.
Για να λειτουργήσουν αυτές οι λέσχες, η βιβλιοθήκη πρέπει να τους παρέχει το
βιβλίο που θέλουν σε κασέτα ή μεγαλογράμματη γραφή. Ωστόσο, οι περισσότερες
βιβλιοθήκες δεν διαθέτουν υλικό εναλλακτικής μορφής ή ακόμη και αν διαθέτουν
κάποιους τίτλους, δεν τους διαθέτουν σε τόσα αντίτυπα όσα και τα μέλη της
λέσχης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι λέσχες αυτές.

Μια εναλλακτική λύση όταν μια βιβλιοθήκη δεν έχει τους πόρους να παρέχει ένα βιβλίο σε
τόσα αντίτυπα (π.χ. και για τους 15 χρήστες), είναι η ακρόαση του ηχοβιβλίου να γίνεται
μέσα στη βιβλιοθήκη. Μια άλλη επιλογή είναι να δίνεται η έμφαση σε έναν συγγραφέα
όπου κάθε μέλος μπορεί να έχει διαβάσει διαφορετικό βιβλίο του.
Όταν μια βιβλιοθήκη συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να φέρει εις πέρας πολλές από τις
παραπάνω υπηρεσίες λόγω του ότι δεν διαθέτει το ανάλογο προσωπικό να τις στελεχώσει,
τότε μπορεί να επιστρατεύσει τους εθελοντές, όπως κάνουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να διοργανώνει ανοιχτές προς το κοινό διαλέξεις προκειμένου
να ενημερώσει η βιβλιοθήκη για το πρόγραμμα εθελοντισμού το οποίο θα ξεκινήσει, τα
χαρακτηριστικά του και να το γνωστοποιεί μέσω ανακοινώσεων, newsletter, κ.ά. Αφού
μελετήσει τον αριθμό των ενδιαφερομένων που έχει συγκεντρωθεί, στη συνέχεια
αποφασίζει αν μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει δηλαδή νόημα να εγκαινιάσει
μια υπηρεσία με 1‐2 εθελοντές, που θα είναι ερασιτεχνική ή κατωτέρου επιπέδου. Αν είναι
έτσι, είναι προτιμότερο να μην ξεκινήσει οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. Επίσης, για μια
τέτοια προσπάθεια, χρειάζονται εθελοντές συνεπείς, με αμείωτο ενδιαφέρον και αυτό
αναφέρεται διότι είναι πολλοί εκείνοι που εγκαταλείπουν στα μέσα της προσπάθειας.
Ακόμη όμως και αν επιστρατευτούν εθελοντές, χρειάζεται επιμόρφωση και εκπαίδευσή
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τους διότι δεν μπορούν να τη στελεχώσουν ανειδίκευτα άτομα και ένας μόνο
βιβλιοθηκονόμος να συντονίζει και να ελέγχει όλο το έργο.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες στο σύνολό τους, οι βιβλιοθήκες πρέπει να μεριμνούν για αυτές
πολύ πριν τις ζητήσουν τα ΑμεΑ ή πολύ πριν εμφανιστούν τα ΑμεΑ για πρώτη φορά στο
χώρο τους. Αυτό βέβαια απαιτεί εξαιρετικές υποδομές και προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ.
Ωστόσο, πρέπει κάθε βιβλιοθήκη να προσπαθεί να παρέχει σε ένα σχετικά εύλογο χρονικό
διάστημα τις υπηρεσίες ή τον εξοπλισμό που ζητάει ο χρήστης εκείνη τη στιγμή και ο
οποίος δεν είναι διαθέσιμος στην παρούσα βιβλιοθήκη. Επειδή κάτι τέτοιο όμως δεν είναι
πάντα εφικτό, το προσωπικό πρέπει να ζητάει από τον χρήστη να ενημερώνει τη
βιβλιοθήκη κάποιες εργασιακές μέρες πριν για το τι χρειάζεται ώστε να ικανοποιήσει το
αίτημά του ή να βρει κάποια λύση έγκαιρα.

Συλλογές
Η ύπαρξη συλλογής εναλλακτικής μορφής μέσα στο σύνολο των συλλογών μιας
βιβλιοθήκης εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών της με αναπηρία, τον αριθμό του
προσωπικού και τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης. Για την ανάπτυξη συλλογών
εναλλακτικής μορφής, πρέπει είτε οι βιβλιοθήκες να αναλάβουν τον ρόλο του εκδότη‐
παραγωγού υλικού εναλλακτικής μορφής είτε να προμηθεύονται αυτού του είδους τις
συλλογές από εξωτερικούς οργανισμούς και φορείς (αν υπάρχουν τέτοιοι στη χώρα της).
Ωστόσο, κανένας τύπος βιβλιοθήκης δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει το ρόλο του
παραγωγού υλικού εναλλακτικής μορφής (Πίνακας XXV) διότι:







Η in‐house παραγωγή υλικού εναλλακτικής μορφής είναι πολύ δαπανηρή και
σπάνια αποτελεσματική.
Δεν είναι πρακτικό για καμία μεμονωμένη βιβλιοθήκη να στήσει μια τέτοια μονάδα
παραγωγής υλικού εναλλακτικής μορφής. Το κόστος εγκατάστασης μιας τέτοιας
μονάδας είναι γύρω στα 87.000€, ποσό υψηλότερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό
της βιβλιοθήκης για την αγορά υλικού. Επιπρόσθετα, το κόστος παραγωγής υλικού
εναλλακτικής μορφής είναι 10 φορές υψηλότερο από αυτό των έντυπων πόρων.
Ακόμη, από τη στιγμή που η παραγωγή υλικού εναλλακτικής μορφής είναι πολύ
χρονοβόρα, μερικοί τίτλοι μπορεί να πάρουν περισσότερο και από 2 χρόνια για να
τοποθετηθούν στο ράφι, έτοιμοι για δανεισμό.
Μια τέτοια μονάδα απαιτεί επιπλέον αριθμό προσωπικού που να ασχολείται με
αυτό το αντικείμενο, εκτεταμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού,
δεξιοτεχνία, χωρίς πάλι να είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνονται λάθη εφόσον μια
βιβλιοθήκη δεν μπορεί να απασχολεί επαγγελματίες μεταγραφείς υλικού σε
εναλλακτικές μορφές.
Επιπλέον, η συντήρηση και η επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων στον εξοπλισμό
παραγωγής υλικού ειδικής διάταξης είναι επίσης πολύ δαπανηρή.

Όταν μια βιβλιοθήκη αναλάβει παρόλα αυτά τον ρόλο του εκδότη‐παραγωγού, δεν
υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για το ποιος πρέπει να είναι ο ρυθμός παραγωγής
υλικού ανά έτος διότι κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να παράγει διαφορετικό υλικό ή να
απασχολεί διαφορετικό αριθμό ατόμων για την εργασία αυτή.
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Ο μοναδικός τύπος βιβλιοθήκης που είναι υποχρεωμένος να προμηθεύεται υλικό
εναλλακτικής μορφής από εξωτερικούς φορείς είναι η βιβλιοθήκη τύπου Ε διότι είναι ο
μόνος τύπος βιβλιοθήκης που διαθέτει συλλογή εναλλακτικής μορφής. Στις βιβλιοθήκες
αυτού του τύπου, το προσωπικό φροντίζει να ενημερώνεται για την αγορά υλικού
εναλλακτικής μορφής της χώρας του και να προχωρά σε έρευνα αγοράς και συγκρίσεις
τιμών. Επίσης, οι βιβλιοθήκες τύπου Ε που διαθέτουν στις συλλογές τους υλικό
εναλλακτικής μορφής, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν γραπτό κανονισμό ανάπτυξης
αυτών των συλλογών (collection development policy statement). Στην πολιτική αυτή πρέπει
να αναπτύσσουν τα κριτήρια επιλογής του υλικού, τα οποία ποικίλλουν από βιβλιοθήκη σε
βιβλιοθήκη και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αυθαίρετα.
Πίνακας XXV: Υλικό εναλλακτικής μορφής

Βιβλιοθήκη‐παραγωγός
υλικού εναλλακτικής
μορφής

Προμήθεια υλικού
εναλλακτικής μορφής
από εξωτερικούς φορείς

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

√

Οι βιβλιοθήκες που παρέχουν υλικό εναλλακτικής μορφής στους χρήστες τους (δηλαδή οι
βιβλιοθήκες τύπου Ε), δεν είναι ωστόσο υποχρεωμένες να παρέχουν‐δανείζουν δωρεάν και
τη συσκευή υποστήριξής τους (υπηρεσία δανεισμού υποστηρικτικού εξοπλισμού) (Πίνακας
XXVI). Αυτό συνήθως το εφαρμόζουν οι ειδικές βιβλιοθήκες για ΑμεΑ σε όσους το
δικαιούνται λόγω αναπηρίας και με σειρά προτεραιότητας, γιατί δεν μπορούν να απαιτούν
από τον καθένα να αγοράσει τις συσκευές αυτές. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να
περιλαμβάνει κασετόφωνα (που στοιχίζει 50 ευρώ το ένα) για τα ηχοβιβλία ή εξοπλισμό
DAISY (400‐500 ευρώ ο ένας). Οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες αφήνουν στο χρήστη την ευθύνη
αγοράς του εξοπλισμού αυτού εκτός αν πρόκειται για πολύ μεγάλες βιβλιοθήκες όπως η
NLS της βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου, κ.ά.

Πίνακας XXVI: Υπηρεσία υποστηρικτικού εξοπλισμού

Δανεισμός
κασετοφώνων

Δανεισμός
εξοπλισμού
DAISY

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε
Επίσης, οι βιβλιοθήκες τύπου Ε δεν πρέπει να έχουν τροποποιημένα ή επίτομα βιβλία στις
συλλογές τους (π.χ. συντομευμένα ηχοβιβλία) διότι κάτι τέτοιο μειώνει το χρήστη, ο οποίος
θέλει να έχει πρόσβαση στο αυθεντικό βιβλίο.
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Ως προς τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, οι βιβλιοθήκες τύπου Β,Γ,Δ και Ε (πλην του τύπου
Α) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τη δυνατότητα παρουσίασης του on‐line καταλόγου
τους σε μεγαλογράμματη γραφή (Πίνακας XXVII). Οι βιβλιοθήκες τύπου Α δεν διαθέτουν
OPAC διότι δεν έχουν τους πόρους για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων
αλλά ούτε και εξειδικευμένο προσωπικό που να διαχειριστεί τα συστήματα αυτά. Ωστόσο,
δεν ενδείκνυται η παραγωγή του καταλόγου τους σε braille ή ήχο διότι οι κατάλογοι σε
αυτές τις μορφές έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσχρηστοι, αναποτελεσματικοί, με
εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά χρήσης και με πολλά προβλήματα (π.χ. ανανέωσής τους).
Πίνακας XXVII: Συλλογές & Κατάλογος

Τροποποιημένα
βιβλία

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Κατάλογος
διαθέσιμος σε
μεγαλογράμματη
γραφή
√
√
√
√

Τέλος, στις βιβλιοθήκες που διαθέτουν υλικό εναλλακτικής μορφής (τύπου Ε), το υλικό
αυτό πρέπει να τυγχάνει της ίδιας αποδοχής με το συμβατικό έντυπο. Ως προς τις συλλογές
της βιβλιοθήκης γενικότερα, το προσωπικό όλων των βιβλιοθηκών πρέπει:





Να ελέγχει τις συλλογές ώστε το περιεχόμενό τους να περιέχει τρέχουσες και
ακριβείς πληροφορίες για τις αναπηρίες
Να φροντίζει το περιεχόμενο του καταλόγου και των συλλογών να σέβεται τους
χρήστες με αναπηρία
Να αποσύρει οποιαδήποτε απαρχαιωμένη και διαλυμένη συλλογή
Να επιδιορθώνει ή να ανανεώνει οτιδήποτε ελαττωματικό (τακτική και περιοδική
αναθεώρηση τίτλων)

Προσωπικό
Όλες οι παραπάνω αρχές και υπηρεσίες πρέπει να πλαισιώνονται από κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να παρέχονται με την κατάλληλη μεθοδολογία.
Σε όλους τους τύπους των βιβλιοθηκών (πλην του τύπου Α που δεν διαθέτει
βιβλιοθηκονόμο), το προσωπικό πρέπει να λαμβάνει μια γενική επιμόρφωση στα
αναπηρικά ζητήματα (general disability awareness) (Πίνακας XXVIII). Αυτό σημαίνει πως το
προσωπικό πρέπει να είναι γενικά εκπαιδευμένο στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, η οποία έχει
να κάνει με την ομαδική ή μεμονωμένη καθοδήγηση όσον αφορά τη χρήση του on‐line
καταλόγου, των βάσεων δεδομένων, του Διαδικτύου, κ.ά. Το προσωπικό πρέπει να είναι
όλο εκπαιδευμένο ώστε ανά πάσα στιγμή να εξυπηρετεί οποιοδήποτε χρήστη με αναπηρία
και να μην εξαρτώνται οι χρήστες μόνο από 1‐2 άτομα. Επίσης, όλο το προσωπικό πρέπει
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να είναι εγγεγραμμένο σε ενημερωτικές λίστες όσο το δυνατόν περισσοτέρων οργανισμών
για ΑμεΑ.
Οι βιβλιοθήκες όμως του τύπου Ε, άπαξ και διαθέτουν συλλογή εναλλακτικής μορφής,
πρέπει επιπλέον να διαθέτουν και ένα άτομο το οποίο να έχει λάβει ειδική επιμόρφωση
των αναπηρικών ζητημάτων (Disability Liaison). Το άτομο αυτό επικοινωνεί με τους χρήστες
με αναπηρία, βοηθά όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές συσκευές, καθιστά
ευρύτερα γνωστές τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης για ΑμεΑ στο κοινό, εμπλέκεται στο
κομμάτι εκείνο της ιστοσελίδας και της συλλογής της βιβλιοθήκης που αφορά τα ΑμεΑ,
κ.ο.κ.
Πίνακας XXVIII: Επιμόρφωση προσωπικού για τα αναπηρικά ζητήματα

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Ειδική επιμόρφωση για τα
αναπηρικά ζητήματα

Γενική επιμόρφωση για τα
αναπηρικά ζητήματα

√

√
√
√
√

Όταν το προσωπικό έχει λάβει σχετική εκπαίδευση:















Λειτουργεί με γνώμονα την ίση μεταχείριση των χρηστών με αναπηρία. Η βασική
αρχή του σε όλες τις βιβλιοθηκονομικές δραστηριότητες και υπηρεσίες για τα ΑμεΑ
πρέπει να είναι η ενσωμάτωση των τελευταίων, όπου πάντοτε σε πρώτο πλάνο
είναι ο άνθρωπος και σε δεύτερο η αναπηρία.
Ενθαρρύνει την ανάμειξη των ΑμεΑ σε όλες τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης
(από τη διαμόρφωση πολιτικής μέχρι ζητήματα όπως η υιοθέτηση ευέλικτων ωρών
λειτουργίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΑμεΑ).
Υποστηρίζει την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ και όχι την πρόσβαση μέσω της
διαμεσολάβησης άλλων.
Σέβεται το δικαίωμα του χρήστη με αναπηρία να πει όχι. Το προσωπικό δεν πρέπει
να είναι καταπιεστικό, αυταρχικό ή να επιβάλλει στο χρήστη να κάνει κάτι
καταναγκαστικά, επειδή αυτός κρίνει ότι είναι για το καλό του. Ο χρήστης
αποφασίζει και επιλέγει το υλικό και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει. Ο
βιβλιοθηκονόμος τον βοηθά να πορευτεί αλλά τον αφήνει μόνο του, αν αυτό
επιθυμεί.
Προσανατολίζει το χρήστη με αναπηρία μέσα στη βιβλιοθήκη ώστε να εξοικειωθεί
με το χώρο, να προσαρμοστεί με τη χρήση του εξοπλισμού και να νιώσει
ανεξάρτητος.
Δίνει χρόνο στα ΑμεΑ και τους αφήνει περιθώρια λαθών, ώστε με αυτόν τον τρόπο
να μειώνει αποτελεσματικά το άγχος και την ανησυχία τους.
Χρησιμοποιεί σύντομες, ευκρινείς οδηγίες ή εξηγήσεις κατά την προφορική του
επικοινωνία με τα ΑμεΑ.
Αποφεύγει ως επί το πλείστον τη βιβλιοθηκονομική ορολογία (library jargon) ή
άλλους γλωσσικούς ιδιωματισμούς, οι οποίοι είναι άγνωστοι στα περισσότερα
ΑμεΑ.
Ενσωματώνει μια ποικιλία πολυαισθητηριακών (multi‐sensory) μαθησιακών
τεχνικών στον τρόπο που παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της
βιβλιοθήκης, στον τρόπο εξυπηρέτησης και σε οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδρασή
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του με τον χρήστη που φέρει την αναπηρία. Το προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιεί
οπτικές, ακουστικές, περιγραφικές και απτικές τεχνικές‐κανάλια και κατάλληλη
γλώσσα ώστε να παρέχει στο χρήστη πολλαπλές επιλογές και να μπορεί ο
τελευταίος να διαλέξει την πληροφορία που ζητά στη μορφή που τη θέλει.
Είναι παραστατικό ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον των ΑμεΑ να το
παρακολουθήσουν αλλά παράλληλα διατηρεί το φυσικό ρυθμό ομιλίας του (μιλά
καθαρά, φυσικά και αργά, αποφεύγει χαμηλόφωνη ή υπερβολικά δυνατή ομιλία ή
τις υπερβολικές κινήσεις).
Έχει άμεση οπτική επαφή με το άτομο με αναπηρία και δημιουργεί ένα κλίμα
φιλικότητας και οικειότητας (με ένα νεύμα, ένα ευγενικό χτύπημα στον ώμο, κ.ά.).
Υιοθετεί την “show me the way” προσέγγιση όπου το προσωπικό διδάσκει τα ΑμεΑ
να φέρουν εις πέρας μόνα τους τη διαδικασία έρευνας, την αναζήτηση ενός
βιβλίου, τη χρήση του καταλόγου, κ.ά. και δεν δρα πάντα εκ μέρους των ΑμεΑ.
Αφιερώνει χρόνο στο χρήστη. Όταν η βιβλιοθήκη δεν έχει διαθέσιμο υποστηρικτικό
εξοπλισμό, οι βιβλιοθηκονόμοι είναι υποχρεωμένοι να υιοθετούν την “work‐
around” πολιτική για να βοηθούν τους χρήστες και να είναι στο πλευρό τους.
Βέβαια η λύση αυτή δεν είναι πάντα ιδανική διότι δεν μπορεί ο βιβλιοθηκονόμος
να αφιερώνει όλο το χρόνο του σε τέτοια καθήκοντα.
Πέρα από τις υπηρεσίες και διαδικασίες, το προσωπικό πρέπει να είναι ενήμερο για
το περιεχόμενό τους.
Δεν χρησιμοποιεί συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο, ορολογία που να
διακρίνει τα ΑμεΑ (non‐discriminatory terminology) ή πλήρως υπερθετικούς
χαρακτηρισμούς.

Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
Η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης συσχετίζεται με τον αριθμό χρηστών
με αναπηρία στον οποίο απευθύνεται, τον αριθμό του προσωπικού που τη στελεχώνει και
τον προϋπολογισμό της. Ο κύριος όμως παράγοντας που επηρεάζει την προσβασιμότητα
της ιστοσελίδας είναι κατά πόσο μέσα στο προσωπικό της βιβλιοθήκης ενυπάρχει η
ειδικότητα του πληροφορικού (π.χ. σχεδιαστής ιστοσελίδας). Αν δεν υπάρχει ειδικευμένο
προσωπικό για αυτό το σκοπό, τότε δεν μπορεί να επιτευχθεί προσβάσιμη ιστοσελίδα. Η
δημιουργία μιας προσβάσιμης ιστοσελίδας δεν είναι στα καθήκοντα του βιβλιοθηκονόμου
αλλά και δεν έχει και τις γνώσεις να το κάνει.
Μια προσβάσιμη ιστοσελίδα βιβλιοθήκης πρέπει να ακολουθεί:







Χρηστοκεντρική προσέγγιση
Τα πρότυπα προσβασιμότητας
Αρχές αναγνωσιμότητας (π.χ. να αποφεύγονται οι ενισχυμένοι, συμπυκνωμένοι ή
εκτεταμένοι χαρακτήρες καθώς επίσης και οι διαφορετικές γραμματοσειρές ή
μεγέθη)
Σωστή δομή των παρεχόμενων πληροφοριών
Έμφαση στη λειτουργικότητα και λιγότερο στην αισθητική

Οι παραπάνω αρχές σχεδίασης ωφελούν όχι μόνο τα ΑμεΑ αλλά και όλους τους χρήστες
(αρτιμελείς ή μη), γι’ αυτό και οι βιβλιοθήκες όλων των τύπων πρέπει να τις τηρούν και να
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συμμορφώνονται με αυτές (πλην των βιβλιοθηκών του τύπου Α, όπου δεν διαθέτουν
ιστοσελίδα αλλά ούτε και σχεδιαστή ιστοσελίδας) (Πίνακας XXIX).
Ως προς τον εναλλακτικό δικτυακό τόπο, σε καμία περίπτωση, οι βιβλιοθήκες δεν πρέπει να
διαθέτουν εναλλακτικό δικτυακό τόπο με κείμενο μόνο (Text‐only page) διότι κάτι τέτοιο
εγείρει ένα μείζον θέμα, αυτό του κοινωνικού αποκλεισμού και της διάκρισης των ΑμεΑ. Οι
χρήστες θέλουν να στηρίζονται στην αυθεντική ιστοσελίδα, όχι σε μια ξεχωριστή, απλή
ιστοσελίδα διότι το “προσβάσιμο” δεν πρέπει να σημαίνει απαραίτητα βαρετό, απλό ή
μονότονο. Επιπλέον, η δημιουργία ενός εναλλακτικού δικτυακού τόπου επιφέρει πρόσθετα
διαχειριστικά βάρη στον οργανισμό υλοποίησης (υποχρεώσεις ενημέρωσης και
συγχρονισμού του με τον κυρίως δικτυακό τόπο).
Πίνακας XXIX: Προσβασιμότητα ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης

Χρηστοκε‐
ντρική
προσέγγιση

Πρότυπα
προσβασιμότητας

Αναγνωσιμότητα

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Εναλλακτικός
δικτυακός
τόπος

Σωστή
δομή

Έμφαση στη
λειτουργικότητα
και λιγότερο στην
αισθητική

√
√
√
√

√
√
√
√

Όταν μια βιβλιοθήκη έχει ήδη μια απροσπέλαστη ιστοσελίδα, τότε πρέπει να την
επανασχεδιάσει για να γίνει προσβάσιμη. Αυτό μπορεί να γίνει με μικρές, διαδοχικές
αλλαγές (π.χ. με την εφαρμογή δυο από τα πρότυπα προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα
κάθε μήνα, η βιβλιοθήκη σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχει ένα ιστοτόπο συμβατό με τη
νομοθεσία) ή μπορούν να καταστήσουν προσβάσιμο το κομμάτι εκείνο της ιστοσελίδας που
χρησιμοποιείται περισσότερο τους τρεις πρώτους μήνες και στη συνέχεια να δουλέψουν με
το υπόλοιπο.
Αναλυτικότερα, μια προσβάσιμη ιστοσελίδα πρέπει:









Να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή αντίθεση (χρωμάτων, ικανοποιητική
αντίθεση κειμένου και φόντου) ώστε να διακρίνεται από το σύνολο των ΑμεΑ. Το
χρώμα δεν είναι τόσο υψίστης σημασίας όσο η αντίθεση φόντου‐κειμένου.
Κάθε σελίδα να έχει ένα μοναδικό τίτλο που να βοηθά τους χρήστες να
προσανατολίζονται μέσα σε αυτή.
Να αποδίδει σχετικές (relative) και όχι απόλυτες (absolute) τιμές στα μεγέθη
χαρακτήρων για να είναι δυνατή η μετατροπή τους από τους φυλλομετρητές
(ρυθμίσεις προβολής). Τα καταλληλότερα μεγέθη χαρακτήρων είναι αυτά των 12
και 14 στιγμών.
Να έχει γραμματοσειρές δίχως ακρέμονες (sans serif) που θεωρούνται πιο
αναγνώσιμες για κείμενα στην οθόνη και αυτό γιατί έχουν απλή και καθαρή φόρμα.
Οι πιο διαδεδομένες γραμματοσειρές για κείμενο στον Η/Υ και στο Διαδίκτυο είναι
οι Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana, κτλ.
Να μην εξαρτάται η πλοήγηση αποκλειστικά και μόνο από τη χρήση του ποντικιού.
Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να κινούνται από σύνδεσμο σε σύνδεσμο και με
εναλλακτικούς τρόπους.
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Να μην έχει συνονθύλευμα συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι δομημένοι
σε μια λογική σειρά (στο τέλος κάθε παραγράφου ή ενότητας και όχι διάσπαρτοι σε
όλο το κείμενο) έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να προβλέψει πάνω κάτω τι
ακολουθεί χωρίς να διαβάσει όλο το κείμενο.
Οι text‐only σύνδεσμοι πρέπει να βρίσκονται στην αρχή της σελίδας, όχι στο τέλος.
Η σελίδα πρέπει να ακολουθεί μια λογική σειρά tab μεταξύ των συνδέσμων.
Κάθε σελίδα πρέπει να έχει μικρή ποσότητα κειμένου και σύντομες παραγράφους.
Όπου υπάρχουν εικόνες, πρέπει να υπάρχει κείμενο (alt text) που να περιγράφει
την εικόνα. Το κείμενο αυτό πρέπει να είναι σύντομο (μέχρι 10 λέξεις).
Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται με χρώμα πρέπει να είναι διαθέσιμες και
χωρίς χρώμα, γι’ αυτό το προσωπικό πρέπει να δοκιμάζει τη σελίδα σε ασπρόμαυρη
οθόνη καθώς επίσης και σε ποικίλα μεγέθη και ποιότητες έγχρωμων οθονών.
Να μην υπάρχουν background εικόνες ή σχέδια, κείμενο που αναβοσβήνει ή άλλα
κινούμενα γραφικά, drop‐down μενού ή μουσική (εκτός αν είναι απαραίτητο για
την παρουσίαση της λειτουργίας μιας συσκευής).
Το κείμενο πρέπει να έχει σωστή στοίχιση.
Να μην είναι η σελίδα αυτο‐ανανεούμενη (auto‐refreshing), να μην έχει pop‐up ή
άλλα παράθυρα που να εμφανίζονται χωρίς να ενημερωθεί ο χρήστης.
Να υπάρχει προειδοποίηση για τις σελίδες που κάνουν “timeout”.
Να παρέχει εναλλακτικές μεθόδους για την κράτηση υλικού ή για αιτήματα
χρηστών για πόρους (υποβολή πληροφοριών μέσω e‐mail, αριθμό τηλεφώνου προς
επικοινωνία ή τη δυνατότητα να κατεβάσουν τη φόρμα ως κείμενο ή pdf αρχείο).
Αν μια βιβλιοθήκη δεν μπορεί να παρέχει και τις τρεις αυτές δυνατότητες
ταυτόχρονα, πρέπει τουλάχιστον να πληροί μια από αυτές.
Το προσωπικό πρέπει να διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο προσβασιμότητας
της βιβλιοθήκης αλλά και ανθρώπινο για να επαληθεύονται στοιχεία που δεν
μπορούν να ελεγχθούν αυτόματα.
Το προσωπικό πρέπει να δοκιμάζει τις σελίδες της βιβλιοθήκης σε φυλλομετρητές
όπως Netscape, Internet Explorer, Lynx για να βεβαιώνεται ότι το εναλλακτικό
κείμενο είναι ορατό, ολοκληρωμένο, κ.ά.

Επίσης, το προσωπικό πρέπει να αξιολογεί κατά καιρούς τη χρηστικότητα και την
προσβασιμότητα του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης του, επιστρατεύοντας τουλάχιστον 15
άτομα για να εντοπίσουν τα προβλήματά της. Τα άτομα αυτά πρέπει να προέρχονται από
μια ευρεία γκάμα χρηστών που περιλαμβάνει:





Αρχάριους και έμπειρους χρήστες
Χρήστες από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
Χρήστες με ποικιλία αναπηριών
Χρήστες που χρησιμοποιούν ποικιλία υποστηρικτικών τεχνολογιών

Η συγκέντρωση όλων αυτών των ατόμων είναι δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία αλλά
είναι πολύ αποτελεσματική.
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Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
Ιδανικά μια προσβάσιμη βιβλιοθήκη πρέπει να έχει περισσότερους από έναν
προσπελάσιμους σταθμούς εργασίας για τα ΑμεΑ. Γενικά, δεν ενδείκνυται να έχει έναν
μόνο σταθμό εργασίας και να εγκαθιστά όλες τις ΥΤ και βοηθητικές συσκευές σε έναν μόνο
υπολογιστή. Υπολογιστές συμπιεσμένοι με ΥΤ είναι δύσκολο να τρέξουν και παρουσιάζουν
επίσης προβλήματα συμβατότητας. Γι’ αυτό η βιβλιοθήκη καλό θα ήταν να περιορίζει τον
αριθμό των ΥΤ μέχρι δυο ή τρεις ανά υπολογιστή με εξαιρέσεις κάποια προϊόντα που είναι
εξ αρχής σχεδιασμένα να δουλεύουν μαζί (Cantor, 1995).
Στην πραγματικότητα όμως, ο αριθμός των προσβάσιμων σταθμών εργασίας που πρέπει να
διαθέτει κάθε βιβλιοθήκη καθορίζεται από τον αριθμό των χρηστών της με αναπηρία, τον
προϋπολογισμό της για τα ΑμεΑ και το μέγεθος του κτιρίου της.
Ένα άλλο ζήτημα που επηρεάζει έμμεσα τον αριθμό των προσβάσιμων σταθμών εργασίας
σε μια βιβλιοθήκη είναι η χωροθέτησή τους και αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος του
κτιρίου της βιβλιοθήκης. Κάθε βιβλιοθήκη που θέλει να είναι προσβάσιμη, δεν πρέπει να
εγκαθιστά τις ΥΤ σε ξεχωριστά δωμάτια ή ειδικά εργαστήρια, μακριά από τους υπόλοιπους
σταθμούς της βιβλιοθήκης διότι με αυτόν τρόπο στιγματίζει και αποκλείει τους χρήστες με
αναπηρία. Από την άλλη πλευρά, οι ΥΤ προκαλούν ηχητικές ή οπτικές περισπάσεις (π.χ.
λογισμικό αναγνώρισης φωνής όπου οι χρήστες μιλάνε προκειμένου να αλληλεπιδράσουν
με τον υπολογιστή ή υπολογιστές με έξοδο φωνής) που διαταράσσουν την ηρεμία της
βιβλιοθήκης και μπορούν να επηρεάσουν την ηρεμία των χρηστών ή να μειώσουν την
αποδοτικότητά τους. Μια βιβλιοθήκη λοιπόν με μικρό και ενιαίο διαθέσιμο χώρο δεν είναι
τόσο εύκολο να διαθέτει περισσότερους από ένα σταθμό εργασίας γιατί δεν διαθέτει
πλεονάζοντα χώρο όπου θα μπορούσε να τους τοποθετήσει και όπου δεν θα ενοχλούσαν
τους υπόλοιπους χρήστες. Υπάρχουν όμως λύσεις και μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν
όλες οι βιβλιοθήκες που παρέχουν προσβάσιμους σταθμούς εργασίας.
Πρώτον, οι βιβλιοθήκες που επιλέγουν να εντάξουν τις ΥΤ στον ενιαίο χώρο τους, πρέπει να
τις τοποθετούν κοντά στο γραφείο εξυπηρέτησης ώστε τα ΑμεΑ να μπορούν εύκολα να
ζητήσουν τη βοήθεια του βιβλιοθηκονόμου (βιβλιοθήκες τύπου Γ) (Πίνακας XXX). Για να
πετύχουν όμως τη μείωση του θορύβου, πρέπει οι προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας να
βρίσκονται σε ένα ειδικό ηχομονωτικό χώρο ώστε να μην ενοχλούν τους γύρω χρήστες
τους. Δεύτερον, οι βιβλιοθήκες τύπου Β,Γ,Δ και Ε, όταν διαθέτουν υπολογιστές με έξοδο
φωνής, πρέπει να παρέχουν ακουστικά κεφαλής ώστε να μπορούν να τοποθετήσουν τους
υπολογιστές αυτούς οπουδήποτε μέσα στο χώρο τους. Τρίτον, οι βιβλιοθήκες που
εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφου (τύπου Δ και Ε) πρέπει να τους κατανέμουν
ανά όροφο. Δηλαδή τον σταθμό εκείνο που είναι εξοπλισμένος με λογισμικό αναγνώρισης
φωνής και σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία, πρέπει να τον τοποθετούν στον όροφο
εκείνο με τη μικρότερη προσέλευση χρηστών, με τις λιγότερες οπτικές ή ακουστικές
περισπάσεις ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι χρήστες ή σε ένα πιο ήσυχο μέρος της
βιβλιοθήκης ώστε να είναι καλύτερη η απόδοση του συνθέτη φωνής, χωρίς να επηρεάζεται
από τον περιβάλλοντα ήχο.
Συμπεραίνει λοιπόν κανείς πως όσο μεγαλύτερη είναι μια βιβλιοθήκη σε επίπεδο κτιρίου
(π.χ. βιβλιοθήκες τύπου Δ και Ε), τόσο πιο εύκολη για αυτή είναι η αποτελεσματική
τοποθέτηση και ομαλή ενσωμάτωση των ΥΤ στο χώρο της.
Αναλυτικότερα, οι βιβλιοθήκες τύπου Γ και Δ είναι υποχρεωμένες να παρέχουν ένα
προσβάσιμο σταθμό εργασίας για ΑμεΑ ως το ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης τους. Οι
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βιβλιοθήκες αυτές έχουν αριθμό χρηστών με αναπηρία από 5‐20 άτομα (δικαιολογούν την
αγορά του υποστηρικτικού εξοπλισμού), διαθέτουν το πλεονέκτημα του χώρου ώστε να
πετύχουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΥΤ και τέλος, διαθέτουν και προσωπικό
που μπορεί να υποστηρίξει τις ΥΤ μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση και μεθοδολογία.
Στη συνέχεια, η βιβλιοθήκη τύπου Ε πρέπει να παρέχει τουλάχιστον περισσότερους από
έναν προσβάσιμους σταθμούς εργασίας διότι είναι ο τύπος εκείνος της βιβλιοθήκης ο
οποίος εκτός από το πλεονέκτημα χώρου, προσωπικού, συλλογής και προϋπολογισμού,
παρουσιάζει και το μεγαλύτερο αριθμό χρηστών με αναπηρία. Βιβλιοθήκες που έχουν
περισσότερα από 20 άτομα με αναπηρία (π.χ. τύπου Ε), δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν
αποτελεσματικά και άμεσα με ένα μόνο προσβάσιμο σταθμό εργασίας. Κάτι τέτοιο θα
δημιουργούσε προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους, ουρές, παράπονα για τη σειρά
προτεραιότητάς τους, κ.ο.κ.
Πίνακας XXX: Προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Αριθμός προσβάσιμων
σταθμών εργασίας

Ειδικός
ηχομονωτικός
χώρος

1
1
>1

√

Ακουστικά
κεφαλής

√
√
√
√

Πέρα από τον ελάχιστο αριθμό προσβάσιμων σταθμών εργασίας που πρέπει να παρέχει
κάθε τύπος βιβλιοθήκης, κάθε μια από αυτές (τύπου Γ, Δ και Ε) πρέπει να διαθέτει και
πολιτική χρήσής τους. Η πολιτική αυτή πρέπει να διασφαλίζει:





Ποιοι θα χρησιμοποιούν τον υποστηρικτικό αυτό εξοπλισμό
Τη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού (π.χ. μια ώρα ή δυο ώρες ανά μέρα)
Την ασφάλεια του εξοπλισμού
Την παροχή οδηγιών ως προς τη χρήση του

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται φυσικά από τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν
τους παραπάνω σταθμούς εργασίας. Αν δηλαδή πρόκειται για λίγα άτομα, τότε τους
επιτρέπεται να καθίσουν παραπάνω ή αν το προσωπικό έχει το χρόνο, τους παρέχει
εξατομικευμένες οδηγίες.
Μεταβαίνοντας αναλυτικότερα στις ΥΤ που θα απαρτίζουν τους προσβάσιμους σταθμούς
εργασίας, μια σημαντική αρχή είναι πως οι βιβλιοθήκες όλων των τύπων πρέπει πρώτα να
ξεκινούν από την υιοθέτηση και εφαρμογή των ανέξοδων μέτρων και των χαμηλής
τεχνολογικής στάθμης λύσεων και σταδιακά να προχωρούν στις πιο εξειδικευμένες και
δαπανηρές λύσεις.
Το πρώτο λοιπόν μέτρο που πρέπει να εφαρμόζει το προσωπικό όλων των τύπων
βιβλιοθηκών προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμεΑ στους υπολογιστές είναι
να συντάσσει μια λίστα με τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις ή συνδυασμούς
πλήκτρων, που είναι χρήσιμα ως εναλλακτικές λύσεις του ποντικιού και να τα τοποθετεί
δίπλα σε κάθε υπολογιστή επειδή δεν είναι πάντα εύκολο να τα θυμάται κανείς (Πίνακας
XXXI). Αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για συχνές κινήσεις όπως αποθήκευση, εκτύπωση,
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αποκοπή και επικόλληση κειμένου και μπορούν να βοηθήσουν άτομα με τρέμουλα ή
αναπηρία στα άνω άκρα, κ.ά.
Επίσης, το προσωπικό πρέπει να ξεκινά με την προμήθεια και εγκατάσταση οποιουδήποτε
δωρεάν υλικού, δηλαδή προγράμματα διαθέσιμα δωρεάν από τους προμηθευτές ή
οργανισμούς για ΑμεΑ και στη συνέχεια να μεταβαίνει στην αγορά πιο εξειδικευμένων
προγραμμάτων.
Μια φθηνή λύση λοιπόν την οποία πρέπει να υιοθετούν όλες οι βιβλιοθήκες (πλην αυτές
του τύπου Α, στις οποίες η παρουσία των ΑμεΑ είναι μηδενική) είναι η αγορά μεγεθυντών
για τα άτομα με μερική όραση.
Πίνακας XXXI: Λύσεις χαμηλής τεχνολογικής στάθμης

Τύπος Α
Τύπος Β
Τύπος Γ
Τύπος Δ
Τύπος Ε

Οδηγίες για συνδυασμό
πλήκτρων, συντομεύσεις
√
√
√
√
√

Μεγεθυντές

√
√
√
√

Στη συνέχεια, οι βιβλιοθήκες προχωρούν στην αγορά του υψηλής τεχνολογικής στάθμης
υλικού και λογισμικού. Αναλυτικότερα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:


















Λογισμικό αναγνώστη οθόνης
Ειδικά πληκτρολόγια
Μεγεθυντή κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
Σύστημα μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία
Λογισμικό μεταφραστή braille
Σύστημα αναγνώρισης ομιλίας
Μεγεθυντή οθόνης
Οθόνη braille
Εκτυπωτή braille
Σαρωτή με λογισμικό OCR
Ειδικά ποντίκια (π.χ. ιχνόσφαιρες)
Λογισμικό πρόβλεψης λέξεων
Οθόνες αφής
Βοηθήματα ελέγχου με το κεφάλι
Διακόπτες πίεσης (χεριών‐ποδιών)
Ασύρματους διακόπτες στόματος
Βιντεοτηλέφωνο

Η πρόβλεψη όλων των παραπάνω ΥΤ επηρεάζεται από δυο σημαντικούς παράγοντες, τον
αριθμό των χρηστών με αναπηρία και τον προϋπολογισμό της βιβλιοθήκης για ΑμεΑ. Όσο
μεγαλύτερο αριθμό χρηστών με αναπηρία παρουσιάζει μια βιβλιοθήκη (π.χ. τύπου Ε), τόσο
πιθανότερο είναι μέσα σε αυτούς τους χρήστες να υπάρχουν άτομα με διαφορετικές
μεταξύ τους αναπηρίες (π.χ. Κωφοί, άτομα με κινητικές αναπηρίες, με μαθησιακές
δυσκολίες). Αυτόματα λοιπόν η βιβλιοθήκη εκείνη που έχει χρήστες με μια ποικιλία
αναπηριών, είναι υποχρεωμένη να προμηθεύεται και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία
ΥΤ ώστε να καλύπτουν την κάθε δυνατή αναπηρία.
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Από τους παρακάτω πίνακες που ακολουθούν διαπιστώνει κανείς πως οι βιβλιοθήκες
τύπου Α δεν πρέπει να διαθέτουν καμία από τις παρακάτω ΥΤ (Πίνακας XXXII, Πίνακας
XXXIII, Πίνακας XXXIV). Θα ήταν άνευ ουσίας μια βιβλιοθήκη που δεν μπορεί να
εξασφαλίσει καν προσβάσιμη είσοδο στα ΑμεΑ, να εξοπλίσει το εσωτερικό της χώρο με
υποστηρικτικό εξοπλισμό. Επιπλέον, δεν έχει νόημα αυτές οι βιβλιοθήκες να
προμηθεύονται τέτοιο εξοπλισμό διότι δεν έχουν τους χώρους να τον εγκαταστήσουν, το
προσωπικό για να τον υποστηρίξουν αλλά ούτε και χρήστες με αναπηρία, με αποτέλεσμα
αυτές οι τεχνολογίες να έμεναν αχρησιμοποίητες. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη υποχρέωση
προμήθειας υποστηρικτικού εξοπλισμού φέρουν οι βιβλιοθήκες τύπου Γ, Δ και Ε διότι σε
αυτές ο αριθμός των ΑμεΑ είναι τέτοιος που δεν μπορούν να του αποκλείσουν την
πρόσβαση.
Το κόστος των ΥΤ ποικίλλει και έτσι κάθε τύπος βιβλιοθήκης που πρέπει να παρέχει
υποστηρικτικό εξοπλισμό, μπορεί ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του να επιλέξει
τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Δηλαδή οι βιβλιοθήκες τύπου Γ θα αγοράσουν την πινακίδα
braille των 3.600€ ενώ η βιβλιοθήκη τύπου Ε θα προμηθευτεί την πινακίδα των 10.300€.
Παρομοίως, οι βιβλιοθήκες τύπου Γ θα αγοράσουν ένα συνθέτη λόγου μιας μέσης τιμής
(όχι τον πιο φθηνό όπου ο συνθέτης λόγου ακούγεται μηχανικός) ενώ οι βιβλιοθήκες τύπου
Ε θα επιλέξουν έναν ακριβότερο που θα παρέχει στο χρήστη την επιλογή διαφορετικών
φωνών.
Πίνακας XXXII: Υποστηρικτικές τεχνολογίες

Λογισμικό
αναγνώστη
οθόνης

Τύπος
Α
Τύπος
Β
Τύπος
Γ
Τύπος
Δ
Τύπος
Ε

Ειδικά
πληκτρολόγια

Μεγεθυντής
κλειστού
κυκλώματος
τηλεόρασης

Σύστημα
μετατροπής
κειμένου σε
συνθετική
ομιλία

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Πίνακας XXXIII: Υποστηρικτικές τεχνολογίες

Τύπος
Α
Τύπος
Β
Τύπος
Γ

Λογισμικό
μεταφραστή
braille

Σύστημα
αναγνώρισης
ομιλίας

Μεγεθυντής
οθόνης

Οθόνη
Braille

√

√

√

√

Εκτυπωτής
Braille

Σαρωτής
με
λογισμικό
OCR

√
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Τύπος
Δ
Τύπος
Ε

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Πίνακας XXXIV: Υποστηρικτικές τεχνολογίες

Εναλλακτι‐
κά ποντίκια

Τύπος
Α
Τύπος
Β
Τύπος
Γ
Τύπος
Δ
Τύπος
Ε

Λογισμι‐
κό
πρόβλε‐
ψης
λέξεων

Οθόνες
αφής

Βοηθή‐
ματα
ελέγχου
με το
κεφάλι

Διακόπτες
πίεσης
(χεριών,
ποδιών,
κ.ά.)

√

Ασύρματοι
διακόπτες
στόματος

Βιντεοτηλέ‐
φωνο

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Προτού αιτιολογηθεί γιατί οι παραπάνω ΥΤ αποτελούν υποχρεωτική προδιαγραφή για
συγκεκριμένους τύπους βιβλιοθηκών, αξίζει να αναφερθεί πως το προσωπικό δεν μπορεί,
λόγω οικονομικών περιορισμών, να επιλέγει τυχαία ή αυθαίρετα την αγορά κάποιων
συγκεκριμένων ΥΤ μεμονωμένα διότι ορισμένες είναι αλληλένδετες με άλλες και δεν
μπορούν να υπάρξουν ή να σταθούν χωρίς αυτές. Δηλαδή ο αναγνώστης οθόνης δεν μπορεί
να λειτουργήσει χωρίς το σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Επίσης, ο εκτυπωτής
braille απαιτεί την ύπαρξη του μεταφραστή braille και ο σαρωτής το λογισμικό οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων. Βέβαια, υπάρχουν και συσκευές που λειτουργούν αυτόνομα. Το
πλεονέκτημα των παραπάνω τεχνολογιών είναι ότι στην πλειονότητά τους μπορούν να
συνδεθούν με οποιονδήποτε υπολογιστή (εκτυπωτές braille, λογισμικό‐μεγεθυντής οθόνης,
οθόνη braille).
Αναλυτικότερα, οι βιβλιοθήκες τύπου Γ, Δ και Ε που θέλουν να παρέχουν ένα ελάχιστο
επίπεδο υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία όρασης, πρέπει να εξοπλίζουν τον
προσβάσιμο σταθμό εργασίας τους με λογισμικό αναγνώστη οθόνης Η/Υ, σύστημα
μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία, λογισμικό‐μεταφραστή braille, σύστημα
αναγνώρισης ομιλίας, μεγεθυντή της οθόνης, οθόνη braille, σαρωτή με λογισμικό οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων, έναν μεγεθυντή οθόνης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
ειδικά πληκτρολόγια. Όταν οι παραπάνω βιβλιοθήκες διαθέτουν περισσότερο τυφλά άτομα
γνώστες και χρήστες του braille, τότε το προσωπικό τους πρέπει να τους παραπέμπει στην
πινακίδα braille. Όταν οι χρήστες της δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με το σύστημα braille,
τότε το προσωπικό πρέπει να τους παραπέμπει στους αναγνώστες οθόνης που αποδίδουν
την on‐screen πληροφορία μέσω συνθετικής φωνής.
Οι παραπάνω βιβλιοθήκες πρέπει να παρέχουν τις προαναφερόμενες τεχνολογίες διότι:
o είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται στην πλειοψηφία των βιβλιοθηκών που
παρέχουν υπηρεσίες για ΑμεΑ διεθνώς
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είναι εκείνες οι οποίες αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από τα
ΑμεΑ και έχουν τη μεγαλύτερη ωφελιμότητα για αυτά. Δηλαδή το λογισμικό
αναγνώστη οθόνης Η/Υ και το σύστημα μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία
αποτελούν μια από τις πιο ισχυρές τεχνολογίες πρόσβασης για τα άτομα με
αναπηρία όρασης. Παρομοίως, η χρησιμότητα του σαρωτή με λογισμικό οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων είναι σημαντική και πολλαπλή διότι μπορεί να
μετατρέψει το τυπωμένο κείμενο και να το εξάγει σε πολλαπλές μορφές (π.χ. σε
ηλεκτρονική μορφή και μετά να το εξάγει σε ομιλία ή braille μέσω της πινακίδας
braille ή του εκτυπωτή braille). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις βιβλιοθήκες
τύπου Γ και Δ, οι οποίες διαθέτουν ψηφιακούς πόρους και έντυπες συλλογές, τις
οποίες μπορούν να τις μετατρέψουν σε προσβάσιμες μορφές μέσω του σαρωτή με
OCR.

Αντίθετα, ο εκτυπωτής braille δεν αποτελεί ελάχιστη προδιαγραφή για κανένα τύπο
βιβλιοθήκης διότι στις περισσότερες βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο οι συσκευές αυτές δεν
χρησιμοποιούνται. Οι εκτυπωτές αυτοί είναι πολύ θορυβώδεις (ακόμη και αν διαθέτουν
περίφραξη ή καμπίνα μείωσης θορύβου) με αποτέλεσμα το προσωπικό να τους τοποθετεί
μακριά από τους χώρους μελέτης. Εκτυπωτές braille πρέπει να διαθέτουν οι ειδικές
βιβλιοθήκες για τυφλούς, κ.ά., οι οποίες πολλές φορές αναλαμβάνουν και το ρόλο του
παραγωγού υλικού braille, άρα χρειάζονται απαραιτήτως τον εκτυπωτή braille.
Οι βιβλιοθήκες εκείνες που δεν παρέχουν ειδικά πληκτρολόγια (π.χ. τύπου Α), ως
εναλλακτική λύση μπορούν να κολλήσουν ετικέτες braille ή γράμματα μεγαλογράμματης
γραφής στα πλήκτρα των πληκτρολογίων για να εξυπηρετήσουν τα άτομα με αναπηρία
όρασης.
Οι βιβλιοθήκες τύπου Γ,Δ και Ε που θέλουν να παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης
για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, πρέπει να παρέχουν ειδικά ή προσαρμοσμένα
πληκτρολόγια, εναλλακτικά ποντίκια και διακόπτες πίεσης (χεριών‐ποδιών). Οι παραπάνω
συσκευές αποτελούν τις δημοφιλέστερες συσκευές που συναντώνται στις βιβλιοθήκες σε
παγκόσμιο επίπεδο. Όταν οι χρήστες με κινητικές αναπηρίες δεν καλύπτονται από τις
παραπάνω εναλλακτικές συσκευές και ζητούν “χωρίς χέρια” (hands‐free) χρήση του
υπολογιστή, τότε το προσωπικό πρέπει να παραπέμπει το χρήστη στο σταθμό με το
λογισμικό αναγνώρισης φωνής που του επιτρέπει να ελέγχει τον υπολογιστή ή να εισάγει
κείμενο μέσω της φωνής του. Οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν σταθμούς με σύστημα
αναγνώρισης φωνής, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν και επιτραπέζια μικρόφωνα και
μικρόφωνα κεφαλής.
Για τους χρήστες με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής, οι βιβλιοθήκες τύπου Β, Γ, Δ και Ε
πρέπει απαραιτήτως να παρέχουν ένα βιντεοτηλέφωνο (TDD‐Telecommunication Device for
the Deaf) δηλαδή τηλέφωνα με κάμερα και οθόνη για μετάδοση και λήψη εικόνας σε
πραγματικό χρόνο. Πολλές βιβλιοθήκες εδώ και χρόνια έχουν εξοπλίσει το γραφείο
εξυπηρέτησής τους με αυτή τη συσκευή. Το βιντεοτηλέφωνο είναι η στοιχειώδης
προδιαγραφή που πρέπει να έχει κάθε τύπος βιβλιοθήκης (πλην του τύπου Α) ώστε να μην
αποκλείει την πρόσβαση των Κωφών σε αυτή και επιπλέον είναι μια συσκευή που
εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλές ομάδες ΑμεΑ (άτομα με κώφωση, βαρηκοΐα, αλαλία, με
βαριά νοητική υστέρηση, κτλ). Σημειωτέο πως οι YT που μπορούν ταυτόχρονα να ωφελούν
περισσότερες της μιας ομάδας ΑμεΑ πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τις
βιβλιοθήκες ώστε να καλύπτουν όσο δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ΑμεΑ. Για τους
Kωφούς υπάρχουν και άλλες YT, οι οποίες όμως βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό επίπεδο
και γι΄αυτό δεν αναφέρεται αν πρέπει να αποτελέσουν ελάχιστες προδιαγραφές ή όχι.

371

Πρωτότυπο Μοντέλο Βιβλιοθήκης

Στους πίνακες ΧΧΙΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧΙ διαπιστώνει κανείς πως ορισμένες YT αποτελούν την
ελάχιστη προδιαγραφή για συγκεκριμένους τύπους βιβλιοθηκών διότι είναι εύκολες στην
εκμάθηση από το προσωπικό και τους χρήστες αλλά και εύχρηστες. Τέτοιες τεχνολογίες
είναι ο μεγεθυντής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, μια πολύ εύκολη στην εκμάθηση και
χρήση συσκευή που απαιτεί λίγη υποστήριξη από το προσωπικό. Για τον παραπάνω λόγο, ο
μεγεθυντής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι από τα πρώτα μέτρα που υιοθετούν οι
βιβλιοθήκες παγκοσμίως προκειμένου να φιλοξενούν τα ΑμεΑ.
Επίσης, οι YT που πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένοι τύποι βιβλιοθηκών είναι τεχνολογίες
καθιερωμένες, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαφόρους τύπους βιβλιοθηκών και που έχει
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους στο χώρο των βιβλιοθηκών. Τεχνολογίες όπως τα
eye gaze συστήματα κ.ά. οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα εκλεπτυσμένες και πολύπλοκες
συσκευές, δεν αποτελούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τις περισσότερες βιβλιοθήκες.
Σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχουν μελέτες αξιολόγησής τους στο περιβάλλον βιβλιοθηκών ή
και αν υπάρχουν αναφορές, αυτές είναι ελάχιστες (χωρίς να αναφέρονται σε προβλήματα
εφαρμογής, μειονεκτήματα, κτλ).
Το προσωπικό ανεξαρτήτως σε ποιο τύπο βιβλιοθήκης ανήκει και ποιες ΥΤ χρησιμοποιεί,
πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:







Για κάθε πρόγραμμα‐λογισμικό που αγοράζει, πρέπει να διατηρεί πάντα αντίγραφο
ασφαλείας.
Πρέπει να παρουσιάζει και να εξηγεί τη χρήση των ΥΤ, όταν το ζητάει ο χρήστης
μεμονωμένα ή να διεξάγει σεμινάρια εκμάθησής τους ανά ομάδες ΑμεΑ.
Πρέπει να ελέγχει τη συμβατότητα των νέων ΥΤ με τους υπάρχοντες υπολογιστές
της βιβλιοθήκης.
Πρέπει να ελέγχει ότι οι ΥΤ υποστηρίζουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία ανήκει η
βιβλιοθήκη.
Πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε μια από τις παραπάνω τεχνολογίες έχει και τα
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της.
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Στο κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνονται οι
βασικότερες
διαπιστώσεις
για
το
βιβλιοθηκονομικό χώρο και τα ΑμεΑ, οι
παράγοντες που θα επηρεάσουν και θα
διαμορφώσουν το μέλλον των υπηρεσιών
πληροφόρησης για τα ΑμεΑ καθώς επίσης
γίνονται και προβλέψεις για το χρονικό
ορίζοντα των επόμενων 10 χρόνων (ποιες
θα είναι οι τάσεις που θα επικρατήσουν, τι
αλλαγές θα επέλθουν και πόσο εύκολες θα
είναι, κ.ο.κ.).
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15. Συμπεράσματα & Μελλοντικές Προβλέψεις
Ο χώρος των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών για τα ΑμεΑ μεταβάλλεται ανά δευτερόλεπτο
διότι κάθε νέο αίτημα κάθε νέου χρήστη με αναπηρία στη βιβλιοθήκη δημιουργεί μια νέα
πρόκληση και δυναμική σε αυτή. Από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, διαπιστώνει κανείς
εύκολα πως ο χώρος διακρίνεται από πολλαπλότητα και ποικιλομορφία. Η ανομοιομορφία,
η έλλειψη προτύπων, συνεργασίας, συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ των
διαφόρων χωρών αλλά ακόμη και μεταξύ των βιβλιοθηκών της ίδιας χώρας αποτελούν το
πιο τρωτό σημείο του χώρου. Κάθε χώρα έχει τα δικά της νομοθετήματα, διαφορετικούς
ορισμούς των αναπηριών και διαφορετικές εθνικές πολιτικές. Ο βαθμός συμμόρφωσης των
βιβλιοθηκών στα εκάστοτε νομοθετήματα και υιοθέτησης των ΥΤ ποικίλλει πολύ. Κάποιες
χώρες διαθέτουν υλικό εναλλακτικής μορφής και το ενσωματώνουν στους καταλόγους και
στις βιβλιογραφίες τους ενώ άλλες δεν διαθέτουν καν ενιαίο κατάλογο του υλικού αυτού,
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει εθνικό ή διεθνές σύστημα διαδανεισμού.
Κάθε βιβλιοθήκη θέτει τους δικούς της κανόνες, το δικό της τρόπο προσέγγισης και
εξυπηρέτησης των χρηστών της με αναπηρία και το δικό της εξοπλισμό, ανάλογα με τον
προϋπολογισμό και τη φιλοσοφία της. Το αποτέλεσμα είναι να γίνονται μεμονωμένες
προσπάθειες, χωρίς να υπάρχει συντονισμός και συνεργασία. Αν οι βιβλιοθήκες συνεχίσουν
να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, χωρίς δηλαδή να αλληλοενημερώνονται για το τι κάνει
κάθε βιβλιοθήκη και χωρίς να βοηθιέται η μια από την άλλη για να μην επαναλαμβάνονται
οι ίδιες προσπάθειες ή να διπλοπαράγεται το ίδιο υλικό, τότε πολύ δύσκολα θα εδραιωθεί
μια κοινή βάση για συνεργατικά σχήματα και δίκτυα. Κάθε βιβλιοθήκη θα παλεύει να
καλύψει τις ανάγκες των χρηστών της αποκλειστικά μέσα από τους δικούς της πόρους,
διατηρώντας τα ποσοστά ικανοποίησης των χρηστών χαμηλά.
Τρία σημαντικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν ύστερα από τη μελέτη της διεθνούς
βιβλιογραφίας και πραγματικότητας, είναι πως α) δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική την
οποία θα μπορούσε να υιοθετήσει το σύνολο των βιβλιοθηκών και να είναι
αποτελεσματική για όλες β) δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος εξυπηρέτησης των
χρηστών με αναπηρία γ) δεν μπορεί να ισχυριστεί η βιβλιοθηκονομική κοινότητα πως
γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες των ΑμεΑ και τι θέλουν τα ΑμεΑ από τις βιβλιοθήκες
διότι οι ανάγκες τους αυτές μεταβάλλονται συχνά (π.χ. κάποιες στιγμές προτιμούν το braille
ως διάταξη και άλλες τον ήχο, άλλες φορές χρειάζονται τη μεσολάβηση του προσωπικού
και άλλες νιώθουν πως η παρέμβαση του βιβλιοθηκονόμου προκειμένου να φέρουν κάτι
εις πέρας, τους υποτιμά). Γι΄αυτό κάθε βιβλιοθήκη διαμορφώνει τη δική της πολιτική
ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών της, τον αριθμό αυτών, την υποδομή της και παρέχει
όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες και εναλλακτικά σημεία πρόσβασης για να
ενσωματώνει όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες με αναπηρία.
Επιστρέφοντας στα παραπάνω, διαπιστώνει κανείς πως όλες αυτές οι μεμονωμένες
προσπάθειες, η έλλειψη κατευθυντήριων οδηγιών και τυποποίησης καθώς επίσης και
κοινών εργαλείων δημιουργούν προβληματισμό γύρω από την ανάπτυξη των υπηρεσιών
πληροφόρησης για τα ΑμεΑ.
Άλλος ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει το μέλλον των υπηρεσιών
αυτών είναι η νοοτροπία του βιβλιοθηκονόμου και ο φόβος του ή οι επιφυλάξεις του για τις
ΥΤ. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία αυτή, υπάρχει ο κίνδυνος να διατηρηθεί ή να διαμορφωθεί
(όπου δεν έχει ήδη διαμορφωθεί) το προφίλ του αναχρονιστικού βιβλιοθηκονόμου, ο
οποίος πέρα τις έντυπες πηγές πληροφόρησης και τα παραδοσιακά καθήκοντα, δεν είναι σε
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θέση να υποστηρίξει την τεχνολογική υποδομή και τη διεύρυνση του ρόλου της
βιβλιοθήκης όσον αφορά τα ΑμεΑ. Οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόμοι επαφίενται στον ήδη
υπάρχοντα εξοπλισμό και τεχνολογίες και δεν δείχνουν καμία διάθεση ή δεν αφιερώνουν
χρόνο να ασχοληθούν με τις ΥΤ και να τις ενσωματώσουν στη συνολική λειτουργία και
φιλοσοφία της βιβλιοθήκης. Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, οι βιβλιοθήκες θα
συνεχίζουν να λειτουργούν με τις αναλογικές κασέτες και θα υπάρξει πολύ μεγάλη
καθυστέρηση και δυσκολία μέχρι να μεταβούν από την αναλογική στην ψηφιακή
τεχνολογία.
Όλες αυτές είναι προβλέψεις, οι οποίες προκύπτουν ύστερα από την επεξεργασία της ήδη
υπάρχουσας κατάστασης και τάσεων που έχουν περιγραφεί. Ωστόσο, θα ήταν εντελώς
ουτοπικό και αόριστο να ισχυριστεί κανείς πως οι βιβλιοθήκες θα έχουν ένα οριστικό,
συγκεκριμένο μοντέλο μετά από κάποια χρόνια λόγω της απρόβλεπτης και
πολλαπλασιαστικής δύναμης της τεχνολογίας που συνεχώς βελτιώνεται ή αλλάζει. Εκτός
όμως από την τεχνολογία που αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη της
προσβασιμότητας (χωρίς όμως να αποτελεί αυτοσκοπό), ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι η
μεγαλύτερη μεταβλητή.
Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι αυτό που θα διατηρήσει ή θα χαλάσει την επιτυχία
οποιασδήποτε προσπάθειας ΥΤ. Από αυτούς εξαρτάται το αν θα πετύχουν την παγκόσμια
πρόσβαση στην πληροφορία, συνδυάζοντας στρατηγικές χαμηλής και υψηλής τεχνολογικής
στάθμης. Αυτοί θα καθορίσουν αν θα προβάλουν τις ΥΤ και συνεπώς, αν θα
χρησιμοποιηθούν ή αν θα παραμείνουν αχρησιμοποίητες σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο
της βιβλιοθήκης.
Ωστόσο, είναι προφανές ότι τα ζητήματα προσβασιμότητας δεν πρόκειται να εξαφανιστούν.
Αντίθετα, θα γίνονται ολοένα και πιο έντονα καθώς τα ΑμεΑ μεγαλώνουν και το Διαδίκτυο
διεισδύει περισσότερο στην κοινωνία. Είναι εμφανές ότι οι αναπηρίες αντιπροσωπεύουν
μια περιοχή στην οποία το επάγγελμα της βιβλιοθηκονομίας έχει ακόμη να αναπτύξει
πολλές, νέες ερευνητικές μελέτες και βιβλιογραφία προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα
των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι χρήστες με αναπηρία.
Σε μερικά χρόνια “δεν θα είναι πια αρκετό απλά να ικανοποιούμε τον χρήστη, οι χρήστες
πρέπει να εκπλήσσονται βλέποντας τις ανάγκες τους όχι απλά να ικανοποιούνται, αλλά να
υπερβαίνονται” (Hernon & Calvert, 2006). Γι’ αυτό οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να ασκήσουν
επιρροή στη νομοθεσία και στις εθνικές πολιτικές για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης
στην πληροφορία και από εδώ και στο εξής να απαιτούν από τους κατασκευαστές μόνο
προσβάσιμες τεχνολογίες.
Αισίως, τα τελευταία δέκα χρόνια τα προϊόντα για τα ΑμεΑ έχουν γίνει αμέτρητα και
λιγότερο ακριβά. Οι πόροι και οι πηγές για να βοηθήσουν τις βιβλιοθήκες στην προσπάθειά
τους έχουν αυξηθεί δραματικά και οι τεχνικές απαιτήσεις της εγκατάστασης και χρήσης
τους φαντάζουν πολύ λιγότερο απειλητικές.
Παρόλα αυτά, οι βιβλιοθηκονόμοι μελλοντικά πρέπει να καταβάλουν ευσυνείδητες
προσπάθειες για να προλαβαίνουν τις ΥΤ και να μάθουν να χρησιμοποιούν ή να βελτιώνουν
τις υπηρεσίες για τα ΑμεΑ. Οι οικονομικοί περιορισμοί θα αναγκάζουν τις διοικήσεις των
βιβλιοθηκών να αναζητούν και να καταφεύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης σε
προγράμματα και υπηρεσίες αντί να δαπανούν τεράστια ποσά για την αγορά
υποστηρικτικού εξοπλισμού. Για πολύ καιρό ακόμη οι ΥΤ θα συνεχίσουν να θεωρούνται ως
μια επιπρόσθετη και όχι βασική υπηρεσία ή ακόμη και αν αλλάξει αυτό, οι υπηρεσίες αυτές
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θα στελεχώνονται και θα διοικούνται από “ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος” (special interest
groups).
Το επάγγελμα του “assistive technologist” δεν θα επικρατήσει στο χώρο των βιβλιοθηκών
λόγω των περικοπών προσωπικού, των πενιχρών προϋπολογισμών, της άγνοιας των
διοικήσεων των βιβλιοθηκών για τις ΥΤ και της έλλειψης ενδιαφέροντος του προσωπικού
για αυτές.
Οι βιβλιοθηκονόμοι θα συνεχίσουν να είναι επιφυλακτικοί με τις τεχνολογίες που έχουν να
κάνουν με τη συνθετική ομιλία, την αναγνώριση φωνής, κτλ και θα αντιμετωπίζουν το
δίλημμα αν πρέπει να τις ενσωματώσουν ή όχι στο χώρο τους διότι η ομιλία αυτή θα
αποσπά την προσοχή των άλλων χρηστών και θα δημιουργείται θόρυβος, διαλύοντας έτσι
την παραδοσιακή εικόνα της βιβλιοθήκης, που οι χρήστες την έχουν στο μυαλό τους ως μια
ήσυχη “όαση” για μελέτη. Επίσης, μέσα σε όλο αυτόν τον κυκεώνα ΥΤ, οι βιβλιοθηκονόμοι
(ιδιαίτερα όσοι εξυπηρετούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες) πρέπει να είναι προσεχτικοί
και να μην περιορίζουν ή αναχαιτίζουν τις μαθησιακές ικανότητες των ΑμεΑ.
Στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι ΥΤ θα χρησιμοποιούνται περισσότερο προκειμένου να
βοηθούν τους φοιτητές με αναπηρία, οι οποίοι θα επιζητούν υψηλές ακαδημαϊκές
επιδόσεις και βαθμούς. Οι ειδικές βιβλιοθήκες θα προσαρμόζουν τον υποστηρικτικό τους
εξοπλισμό στους συγκεκριμένους χρήστες ενώ οι σχολικές βιβλιοθήκες θα συνεχίσουν να
δουλεύουν ανά περίπτωση (case‐by‐case basis) προκειμένου να φιλοξενούν μεμονωμένους
μαθητές με αναπηρία διότι δεν θα έχουν τους πόρους να παρέχουν ειδικό εξοπλισμό και
υπηρεσίες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο διαδανεισμός θα είναι το μέλλον των βιβλιοθηκών για τους
τυφλούς. Βέβαια η έλλειψη προτύπων θα συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά τις
δυνατότητες του διαδανεισμού. Παραδείγματος χάρη, είναι αδύνατο δυο βιβλιοθήκες από
δυο διαφορετικές χώρες να ανταλλάξουν ηχο‐βιβλία όταν κάθε μια χρησιμοποιεί
διαφορετικό είδος κασέτας και δεν έχουν συμβατούς μεταξύ τους εξοπλισμούς
υποστήριξής της.
Σίγουρα, η απότομη άνοδος των ΑμεΑ, που θα είναι γνώστες των υπολογιστών, θα
οδηγήσει σε μεγάλες επενδύσεις ψηφιοποίησης. Το ψηφιακό υλικό με τη βοήθεια του
ειδικού εξοπλισμού θα μπορεί να μετατρέπεται σε μορφές που εξυπηρετούν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των χρηστών και η ψηφιοποίηση θα ανακουφίσει τις
βιβλιοθήκες από την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή της πολιτικής αγοράς υλικού και από τις
επιπλέον επενδύσεις για την προμήθεια υλικού εναλλακτικής μορφής. Η πρόσβαση στο
Διαδίκτυο θα χρησιμοποιείται ως πανάκεια για την εναλλακτική πρόσβαση και η πρόβλεψη
υπηρεσιών, ακόμη και βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, θα
αποτελεί ένα τρόπο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
Οι υπηρεσίες διανομής (outreach services) σε γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κ.ά. θα
είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς αλλά παράλληλα θα απαιτούν την υποδομή, το προσωπικό, τις
δυνατότητες διανομής υλικού, κ.ά. Για να παρέχουν όμως οι βιβλιοθήκες υπηρεσίες σε ένα
κοινό απομακρυσμένο χωροταξικά, πρέπει να λάβουν υπόψη και άλλα μέτρα όπως η
θεσμοθέτηση της αποκέντρωσης των λαϊκών βιβλιοθηκών, κινητές βιβλιοθήκες,
προγράμματα σε νοσοκομεία, γηροκομεία, κτλ (Χωρέμη, 2006).
Όσο για τις διατάξεις υλικού που θα επικρατήσουν στο μέλλον, τα τελευταία λίγα χρόνια
έχουν αναπτυχθεί τόσες πολλές και διαφορετικές, που είναι δύσκολο να πει κανείς ποιες θα
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έχουν μακροχρόνια επίδραση στον τομέα των βιβλιοθηκών. Σίγουρα δημοφιλέστερη θα
είναι εκείνη η διάταξη η οποία θα μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και από αρτιμελή
άτομα αλλά και από ΑμεΑ. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν κάποια μέρα υπάρξει
μια Παγκόσμια Διάταξη για όλους τους τύπους ψηφιακών βιβλίων. Παρόλα αυτά, οι
επαγγελματίες του χώρου πρέπει να συνεχίσουν να “κυνηγούν το όνειρο” μιας παγκόσμιας
διάταξης ηλεκτρονικού βιβλίου ή οποιασδήποτε άλλης υπόστασης μπορεί να έχει αυτό.
Αισίως, η ευρεία ποικιλία και υπόσταση της πληροφορίας σε κείμενο, ήχο, συνδυασμό των
δυο, χάρη στην τεχνολογία, μπορεί να ανακτηθεί εύκολα και αποτελεσματικά και
παράλληλα εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο, διευκολύνοντας κατά πολύ τις βιβλιοθήκες.
Τα βιβλία μεγαλογράμματης γραφής θα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα ΑμεΑ και στους
ηλικιωμένους χρήστες των βιβλιοθηκών, όπως επίσης και οι μεγεθυντές για να τα
διαβάζουν ευκολότερα.
Για το ποιες θα είναι συγκεκριμένα οι ΥΤ του μέλλοντος, πώς θα είναι ή τον τρόπο με τον
οποίο θα χρησιμοποιούνται, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν οι ίδιοι οι
κατασκευαστές ΥΤ. Το σίγουρο είναι πως πρέπει κανείς να αναμένει πολύ μεγαλύτερη
ανάπτυξη και χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια. Οι δυο κυρίαρχες
τάσεις στην τεχνολογία, η “ενσωμάτωση” και η “μείωση όγκου”, θα έχουν ως αποτέλεσμα
φορητό, εξατομικευμένο και ευπροσάρμοστο εξοπλισμό με συνεπαγόμενη περισσότερη
λειτουργικότητα και ποιότητα. Μια ολόκληρη γενιά μικρών και ισχυρών τεχνολογιών (π.χ.
PDAs) θα είναι φορητές, με διεπιφάνειες που θα μπορούν να εξατομικευτούν στις
ικανότητες του κάθε χρήστη και θα παρέχουν δυνατότητες μηνυμάτων, φωνής, κ.ά.
Αναμφισβήτητα στην επόμενη δεκαετία οι “ειδικές ανάγκες” δεν θα μοιάζουν τόσο
“ειδικές” όσο σήμερα. Η βιομηχανία των υπολογιστών έχει ξεκινήσει να “ακούει” τη φωνή
των καταναλωτών και έτσι η μηχανή θα προσαρμόζεται περισσότερο στο άτομο και όχι το
αντίθετο. Η τεχνολογία αναγνώρισης της φωνής από το 1990 και έπειτα αλλάζει κατά πολύ
κάθε δυο χρόνια γι’ αυτό και μελλοντικά ο λόγος θα αντικαταστήσει την ανάγκη για χρήση
του ποντικιού και του πληκτρολογίου.
Επίσης, στο μέλλον τις ΥΤ θα τις χρησιμοποιούν όχι μόνο τα ΑμεΑ αλλά και οι αρτιμελείς
πολίτες. Όλοι θα χρειάζονται καλό ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, όχι μόνο οι
δυσλεκτικοί. Τα γραφεία με προσαρμόσιμο ύψος θα είναι πιο βολικά και άνετα όχι μόνο
για τα άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια αλλά για όλους τους πολίτες. Έτσι, οι εφαρμογές ΥΤ
θα γίνονται ολοένα και περισσότερο “mainstream” εργαλεία. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία
για τους τυφλούς αναγνώστες θα ωφελήσουν όλους τους αναγνώστες, ανεξαρτήτως
ικανότητας ή αναπηρίας. Άλλωστε, η μεταφορά της τεχνολογίας από την αναπηρία στην
κύρια χρήση έχει σταθερό πάγιο προηγούμενο.
Ήδη σε σύγκριση με τα τελευταία 10‐15 χρόνια, ο αριθμός των διαθέσιμων ΥΤ έχει αυξηθεί
ιδιαίτερα και το κόστος τους έχει πέσει αξιοσημείωτα. Είναι πλέον εμφανής η τάση για
καθολική σχεδίαση των προϊόντων, των συστημάτων και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με
τις αρχές της καθολικής σχεδίασης οι υπηρεσίες και οι πόροι θα σχεδιάζονται για άτομα με
ευρεία ποικιλία ικανοτήτων και αναπηριών ώστε οποιοδήποτε κομμάτι τεχνολογίας να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΑμεΑ χωρίς επενδύσεις σε ακριβές προσαρμογές. Για
παράδειγμα όλοι οι υπολογιστές θα έχουν ενσωματωμένα προγράμματα ανάγνωσης
οθόνης, καθιστώντας ικανούς τους χρήστες να ακούν ό,τι υπάρχει στην οθόνη. Μέχρι όμως
η καθολική σχεδίαση να γίνει ο κανόνας, θα είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη,
προσαρμοσμένη ΥΤ. Επίσης, η χρήση των ΥΤ θα συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία διότι ένα
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού γηράσκει και με την πάροδο των χρόνων θα αναπτύσσονται
ολοένα και περισσότερα πρότυπα για τη σχεδίαση των ΥΤ.
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Τα CCTVs θα χρησιμοποιούνται από χρήστες βιβλιοθηκών που έχουν κάποιον υπολείποντα
βαθμό όρασης. Οι OCR σαρωτές θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί στις βιβλιοθήκες ως
κάτι παραπάνω από απλές συσκευές που επιτρέπουν στα ΑμεΑ να διαβάζουν έντυπο υλικό.
Οι επιπτώσεις όμως των πνευματικών δικαιωμάτων που επιφέρει η σάρωση θα
αποτελέσουν “καίρια” προβλήματα προς επίλυση στο βιβλιοθηκονομικό χώρο (π.χ. τι να
καταστήσουν διαθέσιμο ηλεκτρονικά και τι όχι, κ.ο.κ.).
Μετά την παράθεση των συμπερασμάτων διαπιστώνει κανείς πως η προσέγγιση “one‐size‐
fits‐all” δεν θα εξυπηρετεί κανέναν χρήστη και κάθε βιβλιοθήκη πρέπει να παρέχει
πολλαπλές επιλογές υπηρεσιών προκειμένου να ικανοποιεί μια όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη γκάμα χρηστών με αναπηρία. Αν οι βιβλιοθήκες θέλουν να απευθύνονται σε
όλους τους χρήστες, το προσωπικό τους έχει πολλά ακόμη να κάνει και να βελτιώσει. Η
τεχνολογία, είναι σίγουρο, πως θα αλλάξει. Η πρόκληση είναι να αναπτυχθούν μαζί της οι
βιβλιοθήκες και το προσωπικό τους.
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Στα παρακάτω παραρτήματα περιλαμβάνονται οι
πίνακες με τους τύπους αναπηριών, τα
ερωτηματολόγια που εστάλησαν σε φορείς
παραγωγής μπράιγ υλικού, σε εταιρείες ΥΤ, σε
βιβλιοθήκες και σε σχολές βιβλιοθηκονομίας,
κ.ά. καθώς επίσης και ένα παράρτημα
αφιερωμένο σε όλες τις μορφές υλικού
εναλλακτικής μορφής.
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Παράρτημα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πίνακας με τους τύπους αναπηριών

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Αναπηρίες
Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης
Κινητικές Αναπηρίες
Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής
Τυφλοκώφωση
Μαθησιακές δυσκολίες
Αυτισμός
Ψυχικές διαταραχές
Σύνδρομο Down
Edwards
Fragile Χ
Σύνδρομο της Στοκχόλμης
Σύνδρομο Γοργόνας
Marshall‐Smith
XXX
Σύνδρομο Χρωμοσώματος Νο. 47
Klinefelter
Martin‐Bell
Noonan
Pick‐Wernicke
Pierre Robin
Prader‐Willi
Rett
Silver‐Russel
Smith‐Magenis
Sotos
Super Female
Turner
Usher
Αφασία του Wernicke
Γαλακτοζαιμία
Δυσπραξία
Επιληψία
Θαλασαιμία Τύπου Α
Κρανιοσυνόστωση
Μογγολισμός
Νηπιακός Αυτισμός
Νοητική υστέρηση
Σύνδρομα κρανιοσυνόστωσης
Σύνδρομο ACD
Σύνδρομο ADHD (Ελλειματική/ Διάσπαση Προσοχής‐Υπερκινητικότητα)
Σύνδρομο Angelman
Σύνδρομο Apert
Σύνδρομο Asperger
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Cornelia de Lange
Crouzon
Diamond Blackfan
Weaver
Williams
Σειρηνομελία
Τρισωμία 18
Τρισωμία 21
Τρισωμία X
Υποθυρεοειδισμός
Φαινυλκετονουρία

382

Παράρτημα 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ερωτηματολόγιο για τους φορείς παραγωγής υλικού braille
1
2
3
4
5
6
7

Ποιο είναι το ποσοστό του υλικού braille (βιβλία, περιοδικά, κ.ά.) που παράγετε σε
ετήσια βάση;
Σε τι ποσοστό συνήθως ζητούν οι βιβλιοθήκες υλικό braille; Τι ποσοστό των πελατών
σας αποτελείται από βιβλιοθήκες;
Έχει υπάρξει αυξημένη ζήτηση από βιβλιοθήκες τα τελευταία 5 χρόνια;
Τι είδους βιβλιοθήκες συνήθως ζητούν υλικό braille;
Ποια είδη βιβλίων είναι τα πιο δημοφιλή;
Πιστεύετε πως τα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρξει αύξηση στη χρήση και παραγωγή
του braille ή πτώση;
Εξυπηρετείτε πελάτες σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Εταιρείες‐Κατασκευαστές ΥΤ
Α/Α
1
2
3

Εταιρεία

Στοιχεία επικοινωνίας
mail)
AABCO Physical Health Equipment
sales@aabco.com
AbilityHub
(Assistive
Technology www.abilityhub.com
Solutions)
info@abilityhub.com
Ability Research Inc.
ability@skypoint.com

4

Abledata (Your
information)

Source

for

AT www.abledata.com
abledata@orcmacro.com

5

Ablenet ‐ Real Life Learning

6
7
8
9

Academic Software Inc..
Access First
Access USA
ACE Centre

10
11

ActiveAid Inc.
Adaptivation Inc.orporated

12

Adaptive Technology Consulting

13
14

ADCO
Ai Squared

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Alva
ALVA Access Group
AnthroTronix
Tash Inc.
American Printing House for the Blind
Arkenstone
Artic Techniques
Articulate Systems
Assistive Technology Inc.

24

Attainment company Inc..

25
26
27
28
29
30

Babel Technologies S.A.
Baum
Benetech
Berkeley Systems
The Bigkeys Company
Bloorview MacMillan Children’s Centre

(Ιστοσελίδα/e‐

&

&

www.ablenetInc..com
&
customerservice@ablenetInc..com
www.acsw.com & asistaff@acsw.com
access1st@aol.com
accusa@kos.net
www.ace‐centre.org.uk & info@ace‐
centre.org.uk
activeaid@activeaid.com
www.adaptivation.com
&
info@adaptivation.com
www.adaptivetech.net
&
gyarnall@adaptivetech.net
sales@adcohearing.com
www.aisquared.com
&
sales@aisquared.com
&
support@aisquared.com
www.alva‐bv.nl & info@alva‐bv.nl
access@berksys.com
info@atInc..com
www.tashInc..com & tashInc.@aol.com
www.aph.org & info@aph.org
info@freedomscientific.com
info@artitech.com
sales@artsys.com
www.assistivetech.com
&
customercare@assistivetech.com
www.attainmentcompany.com
&
info@attainmentcompany.com
info@sensorysoftware.com
info@baum.de
www.benetech.org & info@benetech.org
access_list@mail.berksys.com
www.bigkeys.com & gdi@bigkeys.com
foundation@bloorviewmacmillan.on.ca &
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

www.bloorviewmacmillan.on.ca
Braille Institute of America
www.brailleinstitute.org
&
recordings@brailleinstitute.org
BrailleNet Association (BN, France)
braillenet@snv.jussieu.fr
Braille Research & Literacy Inc..
pduran@world.std.com
Brain Actuated Technologies Inc.
www.nrainfingers.com
&
sales@brainfingers.com
Cameramouse Inc.
www.cameramouse.com
&
info@cameramouse.com
CAST
www.cast.org & cast@cast.org
C.J.T. Enterprises
yescjt@prodigy.net
Closing the Gap
www.closingthegap.com
&
info@closingthegap.com
COGAIN – Communication by Gaze www.cogain.org & info@cogain.org
Interaction
Cole‐Palmer Instrument Company
sales@colepalmer.com
Commodio
(Human
Computer www.commodio.com
&
Interaction)
info@commodio.com
Companion Products Int’l
sayit@augcom.com
Compusult Limited
www.hear‐it.com
&
hear‐
it@compusult.nf.ca
Compuware Corporation
info@uk.compuware.com
Conover Company
www.conovercompany.com
&
sales@conovercompany.com
Consultants
for
Communication CCT@ConCommTech.com
&
Technology
70272.1034@compuserv.com
Crick Software Inc..
www.cricksoft.com/us
&
info@cricksoft.com
Dancing Dots Braille Music Technology info@dancingdots.com
L.P.
DataHand Systems Inc..
www.datahand.com
&
datahand@datahand.com
DEAFWORKS
www.deafworks.co.uk
&
info@deafworks.com
Deque Systems Inc..
www.deque.com & sales@deque.com
Descriptive Video Service
dvs@wgbh.org
Design Science
www.dessci.com & neils@dessci.com &
julieh@dessci.com
Don Johnston Inc.orporated
info@donjohnston.com
Dragon Systems
info@dragonsys.com
Dynamis
sara@dynamisInc..com
Dynavox Technologies
www.dynavoxsys.com
&
sales@dynavoxsys.com
Edmark Corporation
edmarkteam@edmark.com
Education Access
custsupport@edaccess.com
Educational Activities
learn@edact.com
Efaktum ApS
info@efaktum.dk
Electronic Visual Aid Specialists
contact@evas.com
Enabling devices
www.enablingdevices.com
&
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98

info@enablingdevices.com
Enabling Technologies Company
enabling@brailler.com
Enkidu
www.enkidu.net
&
sales@dynavocsys.com
E‐Ramp Inc..
www.eramp.com & David@eramp.com
EyeTech Digital Systems
www.eyetechds.com & info@etmail.net
Exceptional Teaching Aids
info@exceptionalteaching.com
Etap Ghana
ama.dadson@jeliba.com
FingerWorks Inc.
www.fingerworks.com
&
info@keytools.com
Freedom of Speech
info@freedomofspeech.com
Freedomscientific
Info@FreedomScientific.com
www.freedomscientific.com
Frogpad Inc..
www.forgpad.com & info@frogpad.com
Gennum Corporation
corporate@gennum.com
Gh, LLC
ghinfo@ghbraille.com
&
dleas@ghbraille.com
Global Software & Computer Solutions info@cisbec.net
Centers
Gus Communications Inc.
admin@gusInc..com
GW Micro Inc.
www.gwmicro.com
&
support@gwmicro.com
Harris Coomunications
webmaster@harris.com
HiSoftware
international@hisoftware.com
iApplication Technologies Inc.
info@iatInc..net
IDEASIS
info@ideasis.gr
IGEL Kompaniet AS
post@rolltalk.com
Inc.lusive Technology
Inc.lusive@Inc.lusive.co.uk
&
Inc.lusive@Inc.lusive.co.uk
Infogrip Inc.
info@infogrip.com
Innovation Management Group Inc.
cs@imgpresents.com
Innoventions Inc.
magnicam@magnicam.com
Institute Nazareth et Louis Braille (INLB, mdube@inlb.qc.ca
Canada)
IntelliTools
www.intellitools.com
&
info@intellitools.com
In Touch Systems
sc@magicwandkeyboard.com
JBliss Imaging Systems
(info@jbliss.com
Kurzweil Educational Systems
steph@kurzweiledu.com
&
www.kurzweiledu.com
&
sales@kurzweil.com
Lakeshore Learning Materials
lakeshore@lakeshorelearning.com
Laureate Learning Systems Inc.
customer‐service@laureatelearning.com
LC Technologies
info0309@eyegaze.com
&
requests@lctInc..com
Lique Braille ASBL
michel.falleau@braille.be
LSI
support@lseye.com
Luminaud Inc.
www.luminaud.com
&
info@luminaud.com
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99
100
101

Macro International Inc..
Maddak Inc.
Madentec Limited

102

Marblesoft

103
104
105

Matias Corporation
Maui Innovative Peripherals Inc.
Mayer‐Johnson Inc.

106
107
108
109
110

McFarland Technology Inc.
Microsoft
Micro video Corporation
MK Prosopsis Ltd
NaturalPoint Inc.

111
112
113

NXi Communications Inc.
Okay Vision‐Aide
Onion Mountain Technology

114
115

Optelec US, Inc.
ORCCA Technology Inc.

116

Origin Instruments Corporation

117
118
119
120
121
122
123
124

Phoneticom
Phonic Ear Inc.
Polital Enterprises LLC
Portset Systems Ltd
Premier Assistive Technology
Prentke‐Romich Company
Progebraille‐Hellen Keller
Pulse Data (Humanware)

125
126

QualiLife SA
Quantum Technology Pty Ltd

127
128
129
130

Quartet Technology Inc.
Quillsoft Ltd (WordQ)
Recordings for the blind
Red Burrito Inc.

131

Rehabtool

132
133
134

RJ Cooper & Associates Inc.
Saltillo
Sensory Software Ltd

adaigle@macroint.com
custservice@maddak.com
www.madentec.com
&
mailman@www.madentec.com
www.marblesoft.com
&
sales@marblesoft.com
www.matias.ca & info@matias.ca
support@maui‐innovative.com
www.mayer‐johnson.com
&
mayer@mayer‐johnson.com
info@mcfarlandtechnology.com
garymo@windows.microsoft.com
mv@videovoice.com
info@mkprosopsis.com
www.naturalpoint.com
&
sales@naturalpoint.com
nxi@nextalk.com
info@ovac.com
www.onionmountaintech.com
&
sales@onionmountaintech.com
optelec@optelecom.com
www.orcca.com & orcca@mis.net ,
techsupport@orcca.com
support@orin.com & www.orin.com &
euro@otari.de
nic@phoneticom.com
info@phonicear.com
anne@polital.com
admin@portset.co.uk
info@readingmadeeasy.com
info@prentrom.com
mia.engels@phk.be
www.pulsedata.com
&
robin@pulsedata.com
&
nz.info@humanware.com
www.qualilife.com & info@qualilife.com
www.quantumtech.com
&
info@quantumtechnology.com.au
info@qtiusa.com
www.wordq.com & sales@quillsoft.ca
custserv@rfbd.org
www.speechio.com
&
Edward@ngtvoice.com
www.rehabtool.com
&
info@rehabtool.com
www.rjcooper.com & info@rjcooper.com
www.saltillo.com & service@saltillo.com
www.sensorysoftware.com
&
info@sensorysoftware.com
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135
136

Sighted Electronics
Softtouch Software

137
138
139
140
141
142
143

Syntha‐Voice Computers Inc..
SVOX AG
TACK‐TILES Braille Systems LLC
Technology for Education Inc.
Technologies for the Visually Impaired
Texthelp Systems Ltd
Optelec Tieman Group

144

Touch Graphics

145

Transaccess

146
147

TTG Acquisition Corp/Teltronics Inc.
UB Access

148

Unique Logic & Technology Inc.

149
150

United Spinal Association
ViewPlus Technologies Inc.

151

Visuaide

152

Visual Friendly

153

Wizcom Technologies Ltd

154

Words+

155

Zygo Industries Inc.

Sales@sighted.com
www.softtouch.com
&
sales@softtouch.com
help@synhtavoice.on.ca
www.svox.com & info@codefactory.es
Braille@tack‐tiles.com
sales@tfeInc..com
contact@tvi‐web.com
www.texthelp.com & info@texthelp.com
www.tiemanuk.co.uk
&
info@tiemanuk.co.uk
www.touchgraphics.com
&
sl@touchgraphics.com
www.transaccess.org
&
chrisg@transaccess.org
sales@myicommunicator.com
www.ubaccess.com
&
jkurtz@UBAccess.com
www.playattention.net
&
sales@playattention.net
techguide@unitedspinal.org
www.viewplustech.com
&
support@viewplus.com
www.visuaide.com & info@visuaide.com
& GillesP@visuaide.com
commercial@visualfriendly.com
&
www.visualfriendly.com &
www.wizcomtech.com
&
europe.sales@wizcomtech.com
www.words‐plus.com & info@words‐
168plus.com
www.zygo‐usa.com
&
zygo@zygo‐
usa.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Ερωτηματολόγιο για τις εταιρείες ΥΤ
1. Εξυπηρετείτε βιβλιοθήκες με τις ΥΤ σας; Τι ποσοστό της πελατείας σας περιλαμβάνει
βιβλιοθήκες; Αν ναι, τι είδους βιβλιοθήκες (ειδικές, εθνικές, βιβλιοθήκες για τυφλούς, κ.ά.);
2. Κατά τη δημιουργία των προϊόντων σας, λαμβάνετε υπόψη τις βιβλιοθήκες ως δυνητικό
πελάτη σας; Αν όχι, για ποιο λόγο;
3. Μπορούν οι βιβλιοθήκες να αποτελέσουν κερδοφόρους πελάτες για εσάς ή όχι;
4. Πιστεύετε ότι οι βιβλιοθήκες είναι ενήμερες για την εταιρεία και τα προϊόντα σας ή έχουν
άγνοια;
5. Είναι εύκολη η εφαρμογή των ΥΤ σας; Από την εμπειρία σας, έχετε συναντήσει δυσκολίες
ή προβλήματα; Υπάρχουν περιπτωσιολογικές μελέτες επιτυχίας ή αποτυχίας;
6. Εξετάζετε και αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα των ΥΤ σας μετά την υλοποίησή τους;
Υπάρχουν σχετικές αναφορές;
7. Προωθείτε τα προϊόντα σας σε βιβλιοθήκες & με ποιο τρόπο (e‐mails, newsletters,
posters, κ.ά.);
8. Σκοπεύετε να προβάλετε τις υπηρεσίες σας στις βιβλιοθήκες και με ποιο τρόπο;
9. Μπορεί το προσωπικό σας να επισκεφτεί βιβλιοθήκες στην Ελλάδα προκειμένου να
εκπαιδεύσει το προσωπικό τους; Η εταιρεία σας παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση και αν
ναι, με ποιο τρόπο;
10. Διατηρείτε επαφή με βιβλιοθηκονόμους για να ενημερώνεστε για τις ανάγκες στο χώρο
των βιβλιοθηκών; Αν ναι, ποια είναι η εικόνα που έχετε (ανάγκες, παράπονα, κτλ);
11. Συνήθως ποια είναι η όλη διαδικασία από την αγορά μέχρι την εγκατάσταση των
προϊόντων & υπηρεσιών σας σε μια βιβλιοθήκη;
12. Υπάρχουν διαθέσιμα on‐line demos ή δωρεάν πόροι επιμόρφωσης για τα προϊόντα σας;
13. Αποστέλλει η εταιρεία σας καταλόγους & εγχειρίδια των προϊόντων σας στις
βιβλιοθήκες; Αν όχι, υπάρχει ανάλογο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή;
14. Ποιό είναι το κόστος των προϊόντων σας;
15. Έχει υπάρξει αυξημένη ζήτηση στις ΥΤ από ΑμεΑ κατά τα τελευταία 5 χρόνια;
Υπάρχει ανάλογη ζήτηση εκ μέρους των βιβλιοθηκών;
16. Πιστεύετε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τομέα των ΥΤ;
Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Φορείς για ΑμεΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (info‐pst@pst.gr)
Φάρος Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε.)
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (infoeiaa@otenet.gr)
Κιβωτός (ilamea@otenet.gr)
ΚΕΠΑΣ (kepas@her.forthnet.gr)
ΕΔΡΑ (edra@asda.gr)
Αμυμώνη (contact@amimoni.gr)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (epikinon@otenet.gr)
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών (ssa@otenet.gr)
Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας
Κέντρο Αντιμετώπισης Δυσλεξίας (info@dyslexia‐correction.gr)
Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (noimatiki@nmf.gr)
Κέντρο Λόγου, Ανάγνωσης και Γραφής
Μαργαρίτα (marg@acn.gr)
Παμμακάριστος (pam@doukas.gr)
Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down (down@hol.com)
Χαρά (info@kea‐hara.gr)
Ψυχαργώς (info@msu.gr)

393

Παράρτημα 5

394

Παράρτημα 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Ερωτηματολόγιο προς Βιβλιοθήκες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Όνομα Βιβλιοθηκονόμου (προαιρετικό):
Χώρα:
Όνομα Βιβλιοθήκης:
Τύπος Βιβλιοθήκης:
Αριθμός Τίτλων:
Αριθμός Τίτλων Εναλλακτικής Μορφής:
Εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη σας ΑμεΑ; Αν ναι, εξυπηρετεί χρήστες με συγκεκριμένους
τύπους αναπηρίας (π.χ. τυφλούς, Κωφούς, με μαθησιακές δυσκολίες, κτλ);
Έχει αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών με αναπηρία τα τελευταία 5 χρόνια;
Είναι το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας ενήμερο για τις ΥΤ που απευθύνονται στα
ΑμεΑ;
Πώς ενημερώθηκε για πρώτη φορά το προσωπικό της βιβλιοθήκης για τις ΥΤ;
Με ποιο τρόπο παραμένει ενημερωμένο για τις ΥΤ;
Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην εξυπηρέτηση ΑμεΑ;
Τι είδους ΥΤ παρέχει η βιβλιοθήκη σας;
Ποια είναι η δημοφιλέστερη ΥΤ στη βιβλιοθήκη σας;
Αγοράζετε ΥΤ από τοπικούς ή διεθνείς προμηθευτές;
Η βιβλιοθήκη σας διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό για τον υποστηρικτικό εξοπλισμό;
Ποιες είναι οι κύριες πηγές χρηματοδότησής τους;
Βάσει ποιων κριτηρίων, επιλέγετε τις κατάλληλες ΥΤ για τη βιβλιοθήκη σας;
Οι χρήστες με αναπηρία συναντούν δυσκολίες κατά τη χρήση των ΥΤ;
Πιστεύετε ότι η χρήση των ΥΤ στις βιβλιοθήκες θα αυξηθεί τα επόμενα 5 χρόνια; Αν
ναι, ποιος είναι ο λόγος;
Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή κάθε βιβλιοθήκη θα απασχολεί επαγγελματίες
“υποστηρικτικής τεχνολογίας”;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Ερωτηματολόγιο προς Σχολές Βιβλιοθηκονομίας

1
2
3
4
5

6

7
8

Περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο σας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας‐Επιστήμης της
Πληροφόρησης;
Αν ναι, τι προγράμματα σπουδών παρέχει (πτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές,
διδακτορικές διατριβές);
Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει σε χρήστες με αναπηρία, στην προσβασιμότητα των
βιβλιοθηκών, στις ΥΤ, κ.ά.;
Αν ναι, παρακαλώ εξειδικεύστε αν υπάρχουν μαθήματα με αυτό το αντικείμενο,
σεμινάρια, εργαστήρια, κ.ο.κ.
Αν το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας δεν ενσωματώνει τα αναπηρικά ζητήματα στα
προγράμματα σπουδών του, υπάρχει η πρόβλεψη ή η πρόθεση να τα συμπεριλάβει
μελλοντικά;
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος είναι ενήμερο και εκπαιδευμένο σε τέτοια
θέματα (προσβασιμότητα, χρήστες με αναπηρία, πληροφοριακή συμπεριφορά των
ΑμεΑ, ΥΤ στις βιβλιοθήκες);
Διεξάγει το τμήμα σας έρευνα επί αυτών των θεμάτων; Αν ναι, με ποιο τρόπο;
Διαθέτει η σχολή σας προσβάσιμη για τα ΑμεΑ βιβλιοθήκη;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
Υλικό Εναλλακτικής Μορφής

Υλικό Εναλλακτικής Μορφής (Alternative Format Material)
Τι είναι το υλικό Είναι το υλικό οποιασδήποτε άλλης μορφής, πλην της συμβατικής, π.χ.
εναλλακτικής
braille βιβλία, βιβλία μεγαλογράμματης γραφής (large‐print),
μορφής;
ομιλούντα βιβλία (talking books), ψηφιακά ομιλούντα βιβλία (digital
talking books), απτικό υλικό (tactile material), κασέτες, υποτιτλισμένα
βίντεο (captioned videos), high‐content/low skill ή hi interest/low
vocabulary βιβλία.
Ποιός παράγει Κατά κύριο λόγο το υλικό αυτό που απευθύνεται σε ΑμεΑ παράγεται
αυτό το υλικό;
από μικρά, ιδιωτικά τυπογραφεία ή από μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
που δεν έχουν όμως την κατάλληλη χρηματοδότηση ή πείρα για να το
προωθήσουν. Υπάρχουν βέβαια και εκδοτικοί οίκοι ή ακόμη και
βιβλιοθήκες που αναλαμβάνουν την έκδοση τέτοιου υλικού αλλά σε
μικρότερο βαθμό. Λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής τους και του
μικρού αναγνωστικού κοινού αυτών, οι εναλλακτικές μορφές υλικού
έχουν κατά παράδοση συνδεθεί με τον εθελοντικό τομέα και τους
φορείς ΑμεΑ, όπου έχουν αναπτυχθεί εθνικά συστήματα παραγωγής
όπως το RNIB Talking Book Service, κ.ά.
Κόστος
και Το υλικό αυτό συνήθως είναι πολύ ακριβό και χρονοβόρο στην
παραγωγή του, γι’ αυτό και οι επιλογές σε τίτλους υλικού εναλλακτικής
χρόνος
παραγωγής
μορφής είναι πολύ περιορισμένες. Πολλές φορές καθυστερεί τόσο
πολύ μέχρι ένας τίτλος να καταστεί διαθέσιμος, αποτρέποντας έτσι τις
περισσότερες βιβλιοθήκες να ενσωματώνουν το υλικό αυτό στις
παραδοσιακές συλλογές τους.
Μελλοντικές
Ακόμη και αν στο μέλλον παράγεται ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός
προβλέψεις
βιβλίων σε εναλλακτική μορφή από ότι σήμερα σε επικρατούσες
γλώσσες όπως η αγγλική, πάλι είναι απίθανο να φτάσει το ποσοστό
των καθιερωμένων, έντυπων δημοσιευμάτων της αγοράς. Το
αποτέλεσμα θα είναι οι βιβλιοθήκες για τυφλούς να συνεχίζουν να
διαδραματίζουν τον ρόλο του παραγωγού‐εκδότη υλικού εναλλακτικής
μορφής προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών τους.
Μεγαλογράμματη γραφή
Τι
είναι
η Η μεγαλογράμματη γραφή (large‐print ή large‐type ή large‐font)
περιγράφει τον τύπο εκείνο βιβλίου ή οποιουδήποτε άλλου
μεγαλογράμματη
δημοσιευμένου μέσου στο οποίο οι χαρακτήρες εκτύπωσης είναι
γραφή;
αξιοσημείωτα μεγαλύτεροι από το συνηθισμένο (τουλάχιστον 16
στιγμές σε μέγεθος), ώστε να φιλοξενούν άτομα με μειωμένη όραση.
Το καθιερωμένο έντυπο είναι 10‐12 στιγμές αλλά πολλοί βρίσκουν
πιο άνετη την ανάγνωση με μέγεθος χαρακτήρων 14 στιγμές.
Κάποιοι άλλοι μπορεί να προτιμούν 18, 21, 24, 36 ακόμη και 44
στιγμές.
Οι εκδόσεις βιβλίων μεγαλογράμματης γραφής στην Αγγλική
γλώσσα ξεκίνησαν το 1964 στο Leicester της Αγγλίας όταν ο
Frederick Thorpe, ένας συνταξιούχος διανομέας βιβλίων και
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Σε τι χρησιμεύει το
υλικό αυτό;

Παραδείγματα
εκδοτών
μεγαλογράμματης
γραφής

Τιμή ενός βιβλίου
μεγαλογράμματης
γραφής
Εμπορικότητα

Μειονεκτήματα

Τι είναι το Moon;

περιοδικών, αποφάσισε να καλύψει τις ανάγκες ηλικιωμένων
αναγνωστών με φτωχή όραση, επανατυπώνοντας παλαιότερα
κλασικά βιβλία σε εκδόσεις σχεδόν διπλάσιες από το φυσικό
μέγεθος του πρωτότυπου βιβλίου. Επειδή όμως αυτές οι εκδόσεις
ήταν ογκώδεις και δύσχρηστες, το 1969 η εταιρεία του Thorpe, η
Ulverscroft, ξεκίνησε να επανατυπώνει τα βιβλία στο μέγεθος των 16
στιγμών και σε βιβλιοδεσία κανονικού μεγέθους με έγχρωμα
εξώφυλλα. Αυτή η αλλαγή αύξησε σημαντικά την αποδοχή της
μεγαλογράμματης γραφής στις δημόσιες βιβλιοθήκες, σημειώνοντας
ακμή στα τέλη του 1980. Ο Thorpe ταξίδεψε στις αγγλόφωνες χώρες
και προώθησε το υλικό με αποτέλεσμα σήμερα πολλές, αν όχι οι
περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες στον Αγγλόφωνο κόσμο, να
διαθέτουν τμήματα μεγαλογράμματης γραφής και τα περισσότερα
βιβλιοπωλεία αντίστοιχες εκδόσεις. Σε άλλες όμως χώρες οι
βιβλιοθήκες εξακολουθούν να έχουν μικρά αποθέματα βιβλίων
μεγαλογράμματης γραφής με πολύ περιορισμένο αριθμό τίτλων.
Η μεγαλογράμματη γραφή καθιστά το βιβλίο χρηστικό σε άτομα που
έχουν αναπηρίες όρασης, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και
όσους άλλους δυσκολεύονται να επεξεργαστούν την πληροφορία
του συμβατικού έντυπου (Mates, 2000).
Παραδείγματα εκδοτών μεγαλογράμματης γραφής είναι οι The Large
Print Bookshop, Library Reproduction Service (LRS), National Library
of Canada Large Print Publishing Program, Specialty Publishing and
Printing, Stricker Books, Thorndyke Press, Ulverscroft Large Print
Books Ltd., κ.ά. Μάλιστα η G.K. Hall εκδίδει το “Think Big with Large
Print”, το οποίο παρέχει συγκεκριμένες ιδέες και τρόπους
προώθησης υπηρεσιών μεγαλογράμματης γραφής σε βιβλιοθήκες.
Η τιμή ενός βιβλίου σε μεγαλογράμματη γραφή ποικίλλει ανάλογα
με τον αριθμό σελίδων.
Οι εκδότες δεν έχουν προβεί σε εκτενείς μεγαλογράμματες εκδόσεις,
ίσως λόγω της μη εμπορικότητάς τους. Ο αριθμός των εφημερίδων
και των περιοδικών σε μεγαλογράμματη γραφή είναι υπερβολικά
μικρός, περιορίζεται κυρίως σε εξειδικευμένα δημοσιεύματα σχετικά
με τις αναπηρίες και παράγεται από υπηρεσίες και φορείς που
απευθύνονται σε ΑμεΑ.
Η μεγέθυνση δεν είναι πάντα η πιο κατάλληλη απάντηση στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όρασης. Τις
περισσότερες φορές, χρειάζεται λεπτομερής εναρμόνιση στο
μέγεθος, τα χρώματα και τις αντιθέσεις. Επίσης, οι τίτλοι που
παράγονται είναι πολλοί λίγοι και η πλειονότητα αυτών είναι
μυθιστορήματα.

MOON
Το Moon αναπτύχθηκε από τον Dr. William Moon στην Αγγλία το 1847
και πρόκειται για ανάγλυφη γλώσσα (embossed) που βασίζεται στις
ανάγλυφες εκδοχές των κεφαλαίων γραμμάτων. Παρόλο που υπάρχει
ένας αριθμός άλλων ανάγλυφων γλωσσών, κυρίως στις ΗΠΑ, το Moon
είναι το μόνο που χρησιμοποιείται ακόμη για την παραγωγή βιβλίων.
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Χρησιμοποιείται από μειονότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες
αγγλόφωνες χώρες.
Braille
Τι είναι το braille;

Το braille είναι ένα σύστημα ανάγνωσης και γραφής αποτελούμενο
από κελιά έξι (εξάστιγμο) ή οκτώ (οκτάστιγμο) κουκίδων και
ανακαλύφθηκε από τον Luis Braille (1809‐1825) το 1825,
αποτελώντας την παλαιότερη διάταξη υλικού και το μοναδικό
διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ανάγνωσης και γραφής που φέρει
την έγκριση της UNESCO. Το braille αποτελεί ενεργητική μορφή
ανάγνωσης (active reading), όχι παθητική.
Βαθμίδες braille
Υπάρχουν 2 βαθμίδες braille:
 Το Grade‐1 Braille που δεν περιέχει συντομεύσεις ή
γραμματικές εκθλίψεις.
 Το Grade‐2 Braille που χρησιμοποιείται κυρίως στη βόρεια
Αμερική και χρησιμοποιεί σχεδόν 200 διαφορετικές
γραμματικές εκθλίψεις που αναπαριστούν κεφαλαιοποίηση,
αριθμούς και σημεία στίξης.
Τι
απαιτεί
η Απαιτεί καλή αίσθηση της αφής. Γι’ αυτό οι νέοι, που έχουν
ανάγνωση braille;
περισσότερο αναπτυγμένη την ευαισθησία στα δάχτυλα και τα
επίπεδα συγκέντρωσης από ότι οι ηλικιωμένοι, μαθαίνουν
ευκολότερα braille.
Στατιστικά χρήσης Μόνο το 10% του τυφλού πληθυσμού διαβάζει braille. Έρευνες έχουν
δείξει ότι οι τυφλοί άνθρωποι που γνωρίζουν braille, έχουν
υψηλότερο εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο εργασίας, είναι
περισσότερο ευκατάστατοι και ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην
ανάγνωση. Δυστυχώς, λόγω του ότι ο Αυστραλιανός, ο Αγγλικός και ο
Αμερικάνικος κώδικας braille διαφέρουν μεταξύ τους, δεν
επιτρέπουν την ανταλλαγή αρχείων braille μεταξύ διαφόρων χωρών.
Σε καταγραφή που έγινε το 1991 στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε πτώση του
αριθμού των αναγνωστών του σε σχέση με τα στοιχεία του 1963.
Επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία ο πληθυσμός των παιδιών που
χρησιμοποιούν braille είναι πολύ μικρός. Πολλά παιδιά με αναπηρία
όρασης δεν μαθαίνουν πλέον να διαβάζουν και να γράφουν σε
braille. Η πτώση του αριθμού των αναγνωστών του braille έχει
συζητηθεί ευρέως από τους ειδικούς και έχει επικριθεί από τις
οργανώσεις των τυφλών διότι είναι ένα γεγονός που δημιουργεί
αρκετούς φόβους για το μέλλον. Η διδασκαλία των ατόμων με
τύφλωση προσανατολίζεται σε άλλα μέσα όπως κασετόφωνα και
υπολογιστές με αποτέλεσμα να τείνει να υποτιμηθεί η αξία του
braille, το οποίο με την πάροδο των χρόνων, ακολουθεί μια συνεχώς
φθίνουσα πορεία.
Μέσος
Όρος Ο μέσος όρος ανάγνωσης braille υπολογίζεται ότι είναι περίπου 104
Ανάγνωσης
λέξεις το λεπτό.
Ταχύτητα
Η ταχύτητα ανάγνωσης του ελληνικού braille είναι 4 φορές μικρότερη
Ανάγνωσης
του από την αντίστοιχη των βλεπόντων.
Ελληνικού braille
Τρόποι παραγωγής Τα βιβλία braille στο παρελθόν παράγονταν πληκτρολογώντας το
braille
έντυπο βιβλίο σε braille σε έναν Perkins Brailler. Σήμερα
δακτυλογραφούν το βιβλίο σε έναν υπολογιστή και μετατρέπουν το
κείμενο σε braille μέσω ενός λογισμικού μετάφρασης braille και το
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Μειονεκτήματα
του υλικού braille

Προμηθευτές
υλικού braille

Μελλοντικές
Προβλέψεις

εκτυπώνουν σε έναν εκτυπωτή braille ή σκανάρουν το έντυπο βιβλίο
με ένα σαρωτή με OCR, το οποίο φωτογραφίζει και μεταφράζει τα
έντυπα γράμματα σε κείμενο, το οποίο αυτό μετατρέπεται σε braille
μέσω του κατάλληλου λογισμικού μετάφρασης braille, κ.ο.κ.
Τα άτομα με αναπηρία όρασης δεν μπορούν να ανακτήσουν την ίδια
ποσότητα πληροφοριών που θα μπορούσαν μέσω της οπτικής
ανάγνωσης. Συνεπώς, η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι αργή επειδή η
αντίληψη του σχήματος με την αφή (απτική οξύτητα) είναι μικρή,
λιγότερο ακριβής και απαιτεί περισσότερο χρόνο από ότι η αντίληψη
μέσω της όρασης. Έτσι, ο μεγάλος χρόνος που καταναλώνεται
λειτουργεί τις περισσότερες φορές αποτρεπτικά. Επίσης, η ανάγνωση
ενός βιβλίου braille δεν επιτρέπει την τυχαία και αποσπασματική
ανάγνωση. Δεν μπορεί δηλαδή ο χρήστης με ευκολία να επιλέξει
διάφορα τμήματα του βιβλίου, ούτε να εντοπίσει συγκεκριμένα
σημεία χωρίς να ψηλαφήσει όλο το βιβλίο. Επιπλέον, ο όγκος
δημιουργεί αρνητικά επακόλουθα μιας και το χαρτί που
χρησιμοποιείται στο braille είναι πιο παχύ από το απλό χαρτί με
αποτέλεσμα τα βιβλία να είναι κατά πολύ μεγαλύτερα σε μήκος,
πλάτος και όγκο από τα απλά. Για παράδειγμα ένα θρίλερ του
Jonathan Kellerman είναι 14 τόμοι braille που πιάνουν περισσότερο
από το μισό μέτρο ενός ραφιού.Ένα άλλο μειονέκτημα του braille
είναι το κόστος αγοράς και το συνεκδοχικό κόστος επεξεργασίας και
αποθήκευσης για τη βιβλιοθήκη.
Το αναγνωστικό υλικό σε braille είναι διαθέσιμο από ποικίλες πηγές.
Κάποιες από αυτές είναι η National Library Service for the Blind and
Physically Handicapped της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου που
παράγει βιβλία braille, όπως επίσης και το American Printing House
for the Blind που παράγει εκδόσεις βιβλίων braille, μουσικής και
περιοδικών. Γενικώς όμως υπάρχουν λίγοι μεταγραφείς braille και
έμπειροι στους κώδικες braille.
Ναι μεν θα υπάρχει πάντα η ανάγκη για υλικό braille (η μεταγραφή
τίτλων σε braille δεν θα εξαφανιστεί ποτέ τελείως) αλλά η αύξησή της
ή όχι θα εξαρτηθεί από την τεχνολογία. Στο μέλλον δηλαδή ίσως οι
τυφλοί να μην προτιμούν τόσο το έντυπο braille λόγω του
Διαδικτύου. Μάλιστα η αγορά των βιβλίων braille αλλά και ο τρόπος
παραγωγής τους θα αλλάξει χάρη στη τεχνολογία και έτσι θα είναι
πλέον διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή (βλέπε web‐braille).

Web‐Braille
Τι είναι το web‐ Το Web‐Braille είναι μια διάταξη αρχείου δεδομένων που επιτρέπει στα
Braille;
τυφλά άτομα να διαβάζουν ηλεκτρονικά κείμενα από δισκέτες ή από το
Διαδίκτυο και τα οποία μπορούν να διαβαστούν σε μια πινακίδα braille
ή να εκτυπωθούν σε έναν εκτυπωτή braille257. Τα αρχεία web‐braille
τυπικά έχουν την προέκταση .brf.
Μέγεθος
των Τα αρχεία Web‐Braille γενικά περιέχουν 25 γραμμές ανά σελίδα, με
αρχείων
κάθε γραμμή να χωρά μέχρι 39 χαρακτήρες.
Διαθεσιμότητα
Αρκετές χιλιάδες βιβλία Web‐braille βιβλία είναι διαθέσιμα από την
257

Facts: web‐braille (2003) [Διαθέσιμο
(Ημερομηνία πρόσβασης: 09/02/08)]

στο

http://loc.gov/nls/reference/factsheets/webbraille.html
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Περιορισμοί

National Library Service (NLS) της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου μόνο για
πολίτες και ινστιτούτα των ΗΠΑ. Γύρω στα 40 νέα βιβλία δημοσιεύονται
online σε αυτή τη μορφή κάθε μήνα.
Ο πρώτος περιορισμός είναι ο τύπος των αρχείων και της πληροφορίας,
ο οποίος πιθανότατα θα περιορίζεται σε Microsoft Word, Corel’s
WordPerfect ή καλά δομημένη HTML. Ο δεύτερος είναι η διάταξη‐
τυποποίηση του braille διότι το ebraille δεν θα παράγει τέλεια braille. Οι
λέξεις braille και οι εκθλίψεις στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι
σωστές αλλά η διάταξη μπορεί να μην είναι σωστή γράμμα προς
γράμμα. Σε καμία περίπτωση το ebraille δεν θα αντικαταστήσει τους
επαγγελματίες μεταγραφείς braille.

Εύκολα προς ανάγνωση Βιβλία (Easy‐to‐read books)
Τι είναι;
Τα εύκολα‐προς‐ανάγνωση βιβλία μπορεί να είναι είτε προσαρμογές
υπαρχόντων βιβλίων είτε βιβλία γραμμένα ειδικά για άτομα με
αναγνωστικές δυσκολίες. Πολλά τέτοια βιβλία εκδίδονται μάλιστα
συνοδευόμενα με κασέτα ώστε ο αναγνώστης να ακούει την κασέτα
και να ακολουθεί το κείμενο στο έντυπο βιβλίο. Tο εύκολο‐προς‐
ανάγνωση υλικό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο στον αγώνα
κατά του αναλφαβητισμού και να δώσει πρόσβαση στην πληροφορία.
Οργανισμός
Το ER Foundation ξεκίνησε να λειτουργεί το 1987 στη Σουηδία,
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του με την πάροδο των χρόνων, με
Εύκολης‐Προς‐
σκοπό να καθιστά την πληροφόρηση και τη λογοτεχνία κατανοητή για
Ανάγνωση
Βιβλιογραφίας (ER τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες. Ένα παράδειγμα είναι η “8
PAGES” εφημερίδα, η οποία περιέχει 8 σελίδες και είναι εύκολη προς
Foundation)
ανάγνωση. Δημοσιεύεται εβδομαδιαίως και περιέχει νέα από τη
Σουηδία και άλλες χώρες, παρέχοντας σύντομο κείμενο και πολλές
εικόνες. Η εφημερίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε κασέτα. Σήμερα στη
Σουηδία υπάρχουν περίπου 350 ER βιβλία και κάθε χρόνο
προστίθενται 15‐20 νέα. Τα περισσότερα περιέχουν εικόνες, σχέδια ή
φωτογραφίες, είναι όλα διαθέσιμα σε κασέτα και ο οργανισμός
φροντίζει να τα δανείζει σε βιβλιοθήκες. Το Τμήμα της IFLA που
εξυπηρετεί Μειονεκτούντα Άτομα έχει υποστηρίξει ένθερμα την ιδέα
του εύκολου προς ανάγνωση υλικού και στο πρόσφατο φόρουμ
“Easy‐to‐Read Network” μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για αυτή
την κατηγορία υλικού (π.χ. εκδότες, συγγραφείς, διανομείς ,κτλ)
(Tronbacke, 2005).
Χαρακτηριστικά
Το εύκολο προς ανάγνωση βιβλίο ή αλλιώς εύκολο στην κατανόηση
του ER υλικού
(easy to understand) διαθέτει εύκολα κείμενα, όχι μόνο επειδή
αποφεύγονται οι δύσκολες λέξεις αλλά και γιατί η δομή τους είναι
συγκεκριμένη και εύκολη να την παρακολουθήσει κανείς.
Αναλυτικότερα, αποφεύγονται οι αφηρημένες έννοιες και υπάρχει
συνοχή στη γραφή, χωρίς μακρόσυρτες εισαγωγές και πολλούς
χαρακτήρες. Υπάρχουν πλατιά περιθώρια στο κείμενο για να είναι
εύκολα προσβάσιμο.
Αποφεύγονται συμβολισμοί ή μεταφορές, που μπορεί να
παρερμηνευτούν από τον αναγνώστη. Οι εικόνες παίζουν σημαντικό
ρόλο από ότι στους άλλους τύπους βιβλίων διότι μια εικόνα που
αποδίδει αυτό που περιγράφεται στο κείμενο βελτιώνει την
κατανόηση και διασαφηνίζει το μήνυμα του κειμένου.
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Τι είδους υλικό θα
έπρεπε να γίνεται
διαθέσιμο
σε
εύκολη‐προς‐
ανάγνωση μορφή;

Σε ποιες χώρες
συναντάται
το
εύκολο
προς
ανάγνωση υλικό;

Τέλος, ενα εύκολο προς ανάγνωση βιβλίο πρέπει να μοιάζει με ένα
πραγματικό βιβλίο και όταν απευθύνεται σε ενήλικο κοινό, δεν πρέπει
να μοιάζει με παιδικό αλλά να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.
Δεδομένων των αναγκών, όλοι οι τύποι υλικού θα έπρεπε να γίνονται
διαθέσιμοι σε εύκολη προς ανάγνωση μορφή. Λέγεται μάλιστα ότι
υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού για ευκόλως
κατανοητά νέα και πληροφορίες από ότι για τα καθιερωμένα βιβλία.
Παραδείγματος χάρη, τις εύκολες προς ανάγνωση εφημερίδες Klar
Tale και 8 SIDOR, που δημοσιεύονται στη Νορβηγία και Σουηδία
αντίστοιχα, τις διαβάζουν αρκετές ομάδες χρηστών. Η ποίηση επίσης
μπορεί να γραφτεί σε εύκολη προς ανάγνωση μορφή. Για τη
δημοσίευση εύκολου προς ανάγνωση υλικού, πρέπει να
συνεργαστούν και να συντονιστούν πολλές χώρες μαζί, ακόμη και αν
υπάρχουν μερικές φορές πολιτιστικές διαφορές που πρέπει να
λαμβάνονται πάντα υπόψη.
Στη Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ιταλία, δημοσιεύονται
εύκολες προς ανάγνωση εφημερίδες για ενήλικες με αναγνωστικές
δυσκολίες. Στη Γαλλία δημοσιεύεται μια τέτοια εφημερίδα για παιδιά
ενώ τα εύκολα προς ανάγνωση βιβλία για ενήλικες δημοσιεύονται
στις Σκανδιναβικές χώρες, Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία και
μερικώς στη Γερμανία. Η ανάγκη για υλικό για άτομα με αναγνωστικά
προβλήματα έχει υπάρξει επίσης το θέμα συνεδρίων με
συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες.

Προσαρμοσμένη Λογοτεχνία (Adapted Literature)
Τι είναι;
Πρόκειται για βιβλία και άλλο αναγνωστικό υλικό του οποίου η
μορφή ή το περιεχόμενο έχει τροποποιηθεί για να καλύπτει τις
ανάγκες ειδικών χρηστών, π.χ. μεγαλογράμματη γραφή, εύκολα‐προς‐
ανάγνωση βιβλία, κ.ο.κ.
Βιβλία με Υφάσματα & Κολάζ (Fabric & Collage Books)
Τι είναι;
Τα βιβλία με υφάσματα και κολάζ περιέχουν αντικείμενα ραμμένα ή
κολλημένα πάνω στις σελίδες. Από τα υφασμάτινα βιβλία της
ClearVision258, μιας δανειστικής βιβλιοθήκης βιβλίων με braille,
εικόνες, κτλ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλά ράβονται είτε από μεγάλες
γυναίκες είτε από μαθητές που φοιτούν σε κάποιο πανεπιστημιακό
τμήμα υφασμάτων, σχεδίου και μόδας στο πλαίσιο κάποιου
μαθήματός τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περισσότερα
από εκατό υφασμάτινα, απτικά βιβλία έχουν φτιαχτεί από γυναίκες
έγκλειστες σε φυλακές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου παρέχονται
εργαστήρια ραπτικής (Ripley, 2007).
Start‐to‐Finish Books
Τι είναι τα Start‐ Η Don Johnston Company Inc. σε συνεργασία με καθηγητές ειδικής
to‐Finish Books;
εκπαίδευσης και ειδικούς μαθησιακών δυσκολιών δημιούργησαν τα
Start‐to‐Finish Books. Κάθε Start‐to‐Finish βιβλίο εκδίδεται σε cd‐rom
και σε έντυπη μορφή ταυτόχρονα. Με την επιλογή “Read All”, ο
258

ClearVision: A Postal lending library of children’s books with added Braille [Διαθέσιμο στο
http://www.clearvisionproject.org (Ημερομηνία πρόσβασης: 12/02/08)]
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μαθητής μπορεί να ακούσει την ιστορία μέσα από τη φωνή ενός
πραγματικού ηθοποιού. Κάθε λέξη που διαβάζεται, επισημαίνεται
στην οθόνη. Οι μαθητές μπορούν να μιμηθούν τον κυματισμό της
φωνής και την άνεση του αναγνώστη. Έτσι ο μαθητής εξοικειώνεται με
το κείμενο στον υπολογιστή και μετά μπορεί να διαβάσει και το
έντυπο κείμενο. Τα βιβλία αυτά περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο 5.000
λέξεις σε μήκος (Olszyk, 2002).

Βιβλία σε Αναλογική Κασέτα (Audio‐tape books)
Κασέτα
Στα 1970 η αναλογική κασέτα ξεκίνησε να κυριαρχεί στη βιομηχανία
του ομιλούντος βιβλίου και για περισσότερο από 38 χρόνια τυγχάνει
της αποδοχής του κόσμου. Η ζήτηση της κασέτας αυξήθηκε ιδιαίτερα
κατά τη χρονική περίοδο 1991‐2001 και γενικότερα τα τελευταία
χρόνια έχει αποτελέσει δημοφιλέστατη αναγνωστική διάταξη. Με την
είσοδο όμως της ψηφιακής τεχνολογίας στην αγορά, έχει γίνει λιγότερο
ελκυστική και από πλευρά κόστους και από πλευρά προτίμησης του
καταναλωτή.
Πλεονεκτήματα
Τα βιβλία σε κασέτα είναι εύκολα και γρήγορα στην παραγωγή.
Μειονεκτήματα
Ωστόσο, μειονεκτούν διότι δεν φέρνουν τον τυφλό σε επαφή με τη
σωστή ορθογραφία των λέξεων. Τα περισσότερα βιβλία που είναι
διαθέσιμα σε ακουστική μορφή στο εμπόριο είναι επίτομα και το
κόστος αυτών απαγορευτικό. Για παράδειγμα το βιβλίο “The Blind
Assassin” της Margaret Atwood στοιχίζει περίπου 17€ σε χαρτόδετο,
43€ με σκληρό εξώφυλλο και 78€ σε κασέτα. Τέλος, είναι δύσκολο για
τον αναγνώστη να πλοηγείται και να εντοπίζει συγκεκριμένες
πληροφορίες σε σειριακές ακουστικές ηχογραφήσεις σε μια ή
περισσότερες κασέτες.
Πού
Οι κασέτες χρησιμεύουν περισσότερο για υλικό που μπορεί να
χρησιμεύουν και διαβαστεί από την αρχή ως το τέλος ενώ για επιστημονικά και
πού όχι;
μαθηματικά βιβλία, στα οποία ο αναγνώστης διαβάζει εξισώσεις,
πίνακες κ.ά., αποτελούν φτωχό υποκατάστατο του βιβλίου.
Υποτιτλισμένα Βίντεο (Captioned Videos)
Τι
είναι
τα Τα υποτιτλισμένα βίντεο αναφέρονται σε φιλμς ή προγράμματα βίντεο,
υποτιτλισμένα
όπου ο διάλογος φαίνεται στην οθόνη μαζί με το υπόλοιπο της
βίντεο;
εικόνας.
Open Captioned Ο τυπωμένος διάλογος μπορεί να είναι είτε πάντα ορατός (open
&
Closed captioned) ή ορατός μόνο με την προσθήκη μηχανής αποκωδικοποιητή
Captioned
(closed captioned), που μεταφράζει την αόρατη σήμανση σε ορατό
υποτιτλισμό.
Μια σημαντική πηγή υποτιτλισμένων εκπαιδευτικών μέσων και
Πηγές
ανάλογου υποστηρικτικού υλικού είναι το CMP, το οποίο δρα ως
Υποτιτλισμένου
πληροφοριακό και εκπαιδευτικό κέντρο υποτιτλισμού και εξυπηρετεί
Υλικού
υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός τους. Στο Stockport (Cheshire) υπάρχει
επίσης Εθνική Βιβλιοθήκη Υποτιτλισμού για Κωφούς.

405

Παράρτημα 8
Εποπτικό ή Απτικό υλικό
Τι είναι;
Το εποπτικό υλικό χρησιμοποιείται από άτομα με αναπηρία όρασης
προκειμένου να αναγνωρίζουν τα αντικείμενα μέσω της αφής και της
κατ’ αίσθηση αντίληψης των πραγμάτων. Παραδείγματα εποπτικού
υλικού είναι τα φυσικά αντικείμενα, ομοιώματα, μικρογραφίες,
ανάγλυφες εικόνες, κτλ. Ένα σωστό απτικό βιβλίο πρέπει να έχει την
κατάλληλη απτική εικονογράφηση. Κάποια βιβλία με απτικές
εικονογραφήσεις διαθέτουν επίσης ήχους (π.χ. κουμπιά με ήχους) ή
μυρωδιές (λεβάντα, αρωματικά σε υφασμάτινες σακουλίτσες
ραμμένες στη σελίδα), κ.ά. Βέβαια τα χειροποίητα αυτά βιβλία
συνήθως δεν είναι ασφαλή για μωρά και μικρά παιδιά που μπορούν
να καταπιούν μικρά αντικείμενα, γι’ αυτό πρέπει να επιβλέπονται
κατά τη χρήση τέτοιων υλικών. Όλα τα απτικά βιβλία για νέα παιδιά
πρέπει να είναι ασφαλή, απλά, μικρά, σύντομα και γερά. Για την
παραγωγή ανάγλυφων εικόνων έχει δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια
ένας αριθμός εγχειριδίων, που αφορούν και την ίδια την τεχνική και το
σχηματισμό της ανάγλυφης εικόνας.
Δημοφιλέστερος
Τα “pop‐up” βιβλία αποτελούν τον δημοφιλέστερο τύπο απτικού
Τύπος
Απτικού υλικού.
Υλικού
Διαθεσιμότητα
Σε γενικές γραμμές υπάρχουν πολύ λίγα κατάλληλα απτικά βιβλία
διαθέσιμα εμπορικώς σε οποιαδήποτε χώρα. Μάλιστα τα παιδικά
βιβλία με απτικές εικονογραφήσεις είναι πολύ λίγα. Η πλειονότητα
των απτικών βιβλίων παράγεται από εθελοντές που δεν έχουν
εμπειρία της οπτικής αναπηρίας ή του braille, από γονείς και
δασκάλους απεγνωσμένους να παράγουν κάτι για να βοηθήσουν τα
παιδιά τους, χωρίς όμως να έχουν συγκεκριμένες επιδεξιότητες
χειροτεχνίας ή εκπαίδευση με αποτέλεσμα τα βιβλία αυτά να γίνονται
συνήθως βιαστικά. Το 2000 το ClearVision αποφάσισε να ξεκινήσει μια
βιβλιοθήκη απτικών βιβλίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μέσα στα
τελευταία 6 χρόνια έχουν φτιάξει μια συλλογή με περισσότερα από
χίλια απτικά βιβλία προς δανεισμό σε παιδιά με αναπηρία όρασης του
Ηνωμένου Βασιλείου (Ripley, 2007).
Ηχοβιβλία (Audiobooks) ή Ομιλούντα Βιβλία (Talking books)
Τι είναι τα ηχοβιβλία; Τα ηχοβιβλία δεν είναι παρά ηχογραφημένες αναγνώσεις βιβλίων,
που έχουν κατακτήσει ιδιαιτέρως την αμερικανική και βρετανική
αγορά και που παρέχουν ανάγνωση μέσω της ακοής (reading with
your ears).
Πότε
Η ακουστική μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε
χρησιμοποιούνται;
έχει δυσκολία ανάγνωσης του έντυπου λόγου. Γενικότερα το κοινό
των ηχοβιβλίων είναι οποιοσδήποτε διαλέγει να ακούσει ένα
βιβλίο αντί να το διαβάσει. Η εμπειρία σε αναπτυγμένες χώρες
δείχνει ότι τα ομιλούντα βιβλία είναι δημοφιλή σε άτομα
ηλικιωμένα και με αναπηρία όρασης που δεν γνωρίζουν να
χρησιμοποιούν το braille.
Σήμερα τα ακουστικά βιβλία βιώνουν μια νέα άνθηση,
Σημερινή
πραγματικότητα
αποτελώντας μια ολοκαίνουργια διαδικτυακή τάση για όλες τις
ηλικίες διότι χάρη στα mp3 και τα διάφορα ipod, ο καθένας μπορεί
ανά πάσα στιγμή να αφουγκραστεί το αγαπημένο του διήγημα,
ποίημα αλλά και περιοδικό. Τον Ιούλιο του 2007 οι συνδρομητές
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Ιστορικό

Πώς διανέμονται;

του βρετανικού περιοδικού Economist είχαν τη δυνατότητα να
κατεβάσουν από την ιστοσελίδα επτά συναπτές ώρες γεμάτες
ηχητικά άρθρα σε μια “πανδαισία” των 130 megabytes. Μέχρι
τώρα κάποια περιοδικά έβγαζαν κάποιες ηχητικές εκδόσεις για
τους τυφλούς αλλά το Economist είναι το πρώτο που παρουσιάζει
όλο το περιεχόμενό του ηχητικά στο Διαδίκτυο. Σε ιστοσελίδες
όπως οι amazon, apple (itunes), sonystore, κ.ά. μπορεί κανείς να
προμηθευτεί καλά βιβλία, τα οποία δεν περιορίζονται σε μια απλή
δραματική αφήγηση αλλά αντιθέτως εμπλουτίζουν το ρεπερτόριό
τους με πλούσια ηχητικά εφέ, δίνοντας μια χροιά θεατρικής
παράστασης στην όλη ανάγνωση. Στο ελληνικό Διαδίκτυο δεν
υπάρχουν παραδείγματα ανάλογα με αυτά του εξωτερικού. Εκτός
φυσικά από κάποια διαδικτυακά περιοδικά, όπως το poeticanet ή
το e‐poema, τα οποία διαθέτουν κάποια αποσπάσματα
συνεντεύξεων ή απαγγελίες ποιημάτων.
Το ομιλούν βιβλίο αναπτύχθηκε στην Αμερικανική Ένωση Τυφλών
στα τέλη του 1920. Το 1930 η έλευση των ομιλούντων βιβλίων
υπήρξε ορόσημο για την πρόοδο των υπηρεσιών βιβλιοθηκών για
τα άτομα με αναπηρία όρασης και το αναγνωστικό κοινό σε πολλές
χώρες αυξήθηκε. Η ιστορία των ομιλούντων βιβλίων ξεκινάει
επίσημα το 1930, όταν για πρώτη φορά στην Αμερική εκδίδονται
βιβλία σε δίσκους. Η τεχνική αυτή, ήταν γνωστή από το 1877, όταν
ο Thomas Edison ανακάλυψε τον φωνογράφο, του οποίου η
ευρεσιτεχνία, εκτός των άλλων χρησιμοποιήθηκε για
“φωνογραφικά βιβλία”. Τα βιβλία αυτά μπορούν να διαβαστούν
χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους του αναγνώστη. Στη
Σκανδιναβία μόλις το 1950 μια τεχνική λαμβάνει χώρα και οι
βιβλιοθήκες ξεκινούν τις πρώτες προσπάθειες αναπαραγωγής
βιβλίων σε κασέτες. Το νέο μέσο ανάγνωσης γίνεται αμέσως
αποδεκτό από αναγνώστες αλλά και από τις βιβλιοθήκες, οι οποίες
αρχίζουν να αυξάνουν σε σημαντικό αριθμό τις συλλογές τους
εφόσον το ομιλούν βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
ιδιαίτερη προϋπάρχουσα εκπαίδευση αλλά συγχρόνως και με
μεγάλη ευκολία. Για παράδειγμα, όταν το Βασιλικό Εθνικό
Ινστιτούτο για Τυφλούς στην Βρετανία πρωτοεισήγαγε ομιλούντα
βιβλία το 1935, το αναγνωστικό κοινό των ομιλούντων βιβλίων
μεγάλωσε από 6.600 το 1950 σε 22.000 το 1960, σε 40.000 το 1970
και σε περισσότερους από 66.000 το 1980. Τα ομιλούντα βιβλία το
1936 έλαβαν ενθουσιώδη υποδοχή, τόσο που ένας πρώην
στρατιώτης που τυφλώθηκε, σχολίασε στις Times πως “ο
άνθρωπος που σκέφτηκε το ομιλούν βιβλίο θα έπρεπε να είχε ένα
μνημείο 3 φορές στο μέγεθος με αυτό του Nelson”259. Από το 1930
η κυκλοφορία των ομιλούντων βιβλίων (στην αρχή σε δίσκους
φωνογράφων και κατόπιν σε κασέτες ήχου) ξεπέρασε τους τίτλους
σε μορφή braille και αυτό οφείλεται στον μικρότερο όγκο των
κασετών από ότι των braille και στο χαμηλότερο κόστος
παραγωγής.
Τα ηχοβιβλία συνήθως διανέμονται σε CDs, κασέτες ή ψηφιακές
μορφές (π.χ. MP3). Ο όρος “books on tape” συχνά χρησιμοποιείται

259

RNIB, Helping blind and partially sighted people read, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.rnib.org.uk/rtr/
experiences.php (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]

407

Παράρτημα 8
ως συνώνυμο για τα ηχοβιβλία, αν και οι κασέτες δεν είναι πια το
κυρίαρχο μέσο για ηχοβιβλία.
Τα ηχοβιβλία στην Παρόλο που οι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι έχουν δείξει περισσότερο
Ελλάδα
ενδιαφέρον για τα ηχοβιβλία από τις άλλες μορφές υλικού
εναλλακτικής μορφής, δεν έχουν προβεί σε δραστικές
κινητοποιήσεις. Το 1997 από το σύνολο των 370 τίτλων που
εξέδωσαν οι εκδόσεις Πατάκη εκείνη τη χρονιά, οι 19 αφορούσαν
ηχοβιβλία και κασέτες ήχου και οι 3 cd‐rom. Τα ηχοβιβλία
υπάρχουν στην ελληνική αγορά εδώ και μερικά χρόνια, στο χώρο
του παιδικού βιβλίου με πρωτεργάτη τις εκδόσεις Άγκυρα, οι
οποίες τα εισήγαγαν με τις αναγνώσεις παραμυθιών. Οι εκδόσεις
Πατάκη, οι οποίες έχουν στο παρελθόν αναγγείλει την κυκλοφορία
παιδικών ηχοβιβλίων, έχουν εγκαινιάσει και σειρά βιβλίων για
ενήλικους, όπου για να καταστήσουν τα ηχοβιβλία πιο ελκυστικό
μέσο ανάγνωσης, αποφάσισαν να επιλέξουν γνωστούς ηθοποιούς
του θεάτρου και της χρυσής εποχής του ελληνικού
κινηματογράφου και για τις πιο νεανικές φωνές ονόματα
καταξιωμένα στον επαγγελματικό τους χώρο. Μάλιστα το 1998
διοργάνωσαν και συναντήσεις παιδιών, συγγραφέων και
ηθοποιών με αφορμή τα ηχοβιβλία που κυκλοφόρησαν σε
ψηφιακό δίσκο και κασέτα. Οι εκδόσεις Λιβάνη επίσης παλαιότερα
είχαν αναφέρει την κυκλοφορία μυθιστορημάτων σε ηχοβιβλίο.
Άλλη προσπάθεια για την κυκλοφορία δίσκων με αναγνώσεις‐
ντοκουμέντα ποιητών αποτελεί και αυτή των εκδόσεων Ίκαρος.
Δυστυχώς στους Έλληνες δεν υπάρχει παράδοση και ηχογράφηση
λογοτεχνικών κειμένων, όπως υπάρχει εδώ και χρόνια στους
Αγγλοσάξονες με την ηχογράφηση τέτοιου είδους κειμένων σε
βινύλιο και μεταπολεμικά σε κασέτες. Τα πολύ διαδεδομένα στο
εξωτερικό audiobooks (ηχοβιβλία) έφτασαν και στην Ελλάδα, έστω
και σε μια εμβρυακή κατάσταση, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο με
την ελπίδα η πρακτική αυτή να βρει ανταπόκριση από το κοινό και
σύντομα να διευρυνθεί. Το πρόβλημα στην ακρόαση των
ηχοβιβλίων για το ελληνικό κοινό είναι πως τα περισσότερα
ηχοβιβλία κυκλοφορούν μόνο σε ξένες γλώσσες.
Πλεονεκτήματα
Εκτεταμένη λειτουργικότητα και χαμηλότερο κόστος
Μειονεκτήματα
Ο ήχος δεν αφομοιώνεται το ίδιο εύκολα από όλους (π.χ. άτομα
με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες ακοής). Σε πολλά
βιβλιοπωλεία τα διαθέσιμα ακουστικά βιβλία είναι επίτομα και
πολύ πιο ακριβά από τα έντυπα.
Ποιος τα παράγει;
Τα ομιλούντα βιβλία για τους τυφλούς, κ.ά. γενικώς παράγονται
από μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Στη Σουηδία η TPB παράγει
ομιλούντα βιβλία όπου η αφήγηση είναι διαθέσιμη σε 2 ή 3
ταχύτητες, όπου ο χρήστης ακούει την ταχύτητα που του ταιριάζει,
διαβάζοντας παράλληλα και το έντυπο κείμενο.
Άλλες πληροφορίες
Για πολύ καιρό η Σουηδική νοοτροπία προς τα ομιλούντα βιβλία
ήταν ότι πρόκειται για πληκτικά βιβλία για ηλικιωμένες κυρίες με
απώλεια όρασης ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν είδη
ομιλούντων βιβλίων για διάφορες ηλικίες και διαφορετικές
προτιμήσεις, π.χ. για άτομα που ναι μεν βλέπουν αλλά
δυσκολεύονται στην ανάγνωση. Σημειωτέο πως στην ιστοσελίδα
της NLS της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου μπορεί να εντοπίσει

408

Παράρτημα 8

Μελλοντικές
Προβλέψεις

Special Hybrid

κανείς την ιστορία των ομιλούντων βιβλίων από το 1973 μέχρι τη
δημιουργία των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων το 2004 (ιστορική
αναδρομή).
Ο κ. Δημήτρης Ψυχογιός πιστεύει πως δεν θα περάσει αυτή η
μέθοδος στην Ελλάδα και εκτιμά πως δεν θα έχουν καμιά
εμπορική επιτυχία. Έτσι οι Έλληνες εκδότες δεν φαίνεται να
αντιμετωπίζουν τα ηχοβιβλία ως αντίπαλο. Από την άλλη ο
κ.Στέφανος Πατάκης θεωρεί ότι τα ηχοβιβλία μπορούν να
συνυπάρξουν με τα βιβλία στις προθήκες των βιβλιοπωλείων,
αρκεί η προώθησή τους να είναι αποτέλεσμα στρατηγικής (Κέζα,
1997).
Για το συνδυασμό βιβλίου και κασέτας έχει χρησιμοποιηθεί επίσης
και ο όρος “special hybrid”.

Πολυμεσικά CD‐ROMS
1
Ο αριθμός των τίτλων σε cd‐rom για να γίνει προσβάσιμος πρέπει να
χρησιμοποιηθεί υποστηρικτική τεχνολογία, δηλαδή προσθήκη υποτιτλισμών
κειμένου για τους Κωφούς και ηχητικής περιγραφής για τους τυφλούς (Lazzaro,
1997).
2
Σήμερα λίγοι cd‐rom τίτλοι απευθύνονται στην κοινότητα των ΑμεΑ. Αυτοί οι τίτλοι
έχουν ειδικά γραφτεί και σχεδιαστεί έτσι ώστε να δουλεύουν σε συνεργασία με
την υποστηρικτική τεχνολογία ή να παρέχουν πληροφορίες ιδιαίτερης σημασίας
στα ΑμεΑ και περιλαμβάνουν καρτοκαταλόγους βιβλιοθηκών, λεξικά και βάσεις
δεδομένων (π.χ. The National Library Service’s CD‐Blind: an adaptive database,
HarperCollins’ The American Sign Language Dictionary on CD‐ROM, Trace’s Conet
Database CD‐ROM: adaptive technology A to Z, το “Library of the Future” της World
Library, Inc.). Η αναλογία όμως των προσβάσιμων με ΥΤ cd‐rom ή σχεδιασμένων
για την αγορά των ΑμεΑ έναντι των μη προσπελάσιμων είναι ένα έναντι
δωδεκάδων τίτλων cd‐rom.

Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία (Ψ.Ο.Β.)
Ψ.Ο.Β.
Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας άνοιξε τον δρόμο για την επόμενη γενιά
ομιλούντων βιβλίων που θα ξεπερνούσαν τους περιορισμούς της
αναλογικής ηχογράφησης που ως γνωστόν υποχρεώνουν τον χρήστη σε
σειριακή ανάγνωση χωρίς δυνατότητες αναζήτησης και απευθείας
πρόσβασης σε δομικά στοιχεία του κειμένου όπως σελίδες, κεφάλαια,
ευρετήρια, κλπ. Ένα ολόκληρο βιβλίο ή ακόμη και τόμοι μπορούν να
ηχογραφηθούν σε ένα cd με ηχογράφηση και έξοδο υψηλής ποιότητας
(Morley, 2000).
Δεδομένου του ενδιαφέροντος για τα Ψ.Ο.Β., τόσο από τους φορείς των
ατόμων με δυσκολία πρόσβασης στα εκτυπωμένα βιβλία, όσο και από το
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, ο στόχος που τέθηκε ήταν η δημιουργία
προδιαγραφών που θα κάλυπταν εξ αρχής τις ανάγκες όλων των πλευρών.
Το 1996, δημιουργείται η κοινοπραξία DAISY η οποία διαμορφώνει τις
πρώτες προδιαγραφές, οι οποίες περιγράφουν πώς πρέπει να συνδυάζονται
η ψηφιακή ηχογράφηση του κειμένου με τα στοιχεία της δομής του
κειμένου κατά τρόπο που να επιτρέπουν την κατ' επιλογή πλοήγηση του
χρήστη στα σημεία της αφήγησης που επιθυμεί. Το πρότυπο που
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κατατίθεται το 2001, βασίζεται στις συστάσεις της κοινοπραξίας του
Παγκόσμιου Ιστού, χρησιμοποιεί τις προδιαγραφές XHTML, XML και SMIL
(Synchronized Multimedia, Integration Language) και ορίζει 6 κατηγορίες
ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων ανάλογα με τα ποσοστά ανάμειξης του
ηχογραφημένου κειμένου με το ψηφιακά αποθηκευμένο κείμενο.
Τι είναι το Το DAISY αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για ψηφιακά ακουστικά βιβλία που
DAISY;
προσομοιώνει τη χρήση έντυπων βιβλίων με άλλες αισθήσεις (ακουστική
και οπτική)260.
Οι κατηγορίες βιβλίων DAISY έχουν ως εξής261:
Κατηγορίες
βιβλίων
 Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο, η απλούστερη μορφή χωρίς
DAISY
καμία δυνατότητα πλοήγησης
 Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο, συνοδευόμενο από αρχείο με την
δομή του κειμένου που επιτρέπει στον χρήστη την πλοήγησή του σε
σελίδες, επικεφαλίδες, και άλλα δομικά στοιχεία του κειμένου
 Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο, συνοδευόμενο από αρχείο με την
δομή του κειμένου, καθώς επίσης και από μέρος του κειμένου (για
παράδειγμα το κείμενο του ευρετηρίου, το λεξιλόγιο κλπ), που
επιτρέπει στον χρήστη την αναζήτηση με βάση λέξεις κλειδιά και την
πλοήγησή του στα δομικά στοιχεία του βιβλίου.
 Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο, συνοδευόμενο από το πλήρες
κείμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου. Αποτελεί το δυσκολότερο στην
παραγωγή του ψηφιακό βιβλίο, αλλά και με δυνατότητες πλήρους
αναζήτησης και απ' ευθείας πρόσβασης στα διάφορα δομικά στοιχεία
του βιβλίου.
 Πλήρες κείμενο και μέρος της Ψηφιακής Ηχογράφησης, επιτρέπει
στον χρήστη δυνατότητες πλήρους πλοήγησης και αναζήτησης αλλά
με περιορισμένη δυνατότητα να ακούσει επιμέρους τμήματα της
ψηφιακής ηχογράφησης.
 Πλήρες κείμενο, χωρίς καθόλου Ψηφιακή Ηχογράφηση, επιτρέπει
στον χρήστη δυνατότητες πλήρους πλοήγησης και αναζήτησης, χωρίς
καμιά δυνατότητα να ακούσει την ψηφιακή ηχογράφηση. Κατάλληλο
για ανάγνωση μέσω μόνο του συνθέτη φωνής.

260

DAISY: DAISY/NISO Standard [Διαθέσιμο στο http://www.daisy.org/z3986 (Ημερομηνία πρόσβασης:
11/06/07)]
261
Φάρος Τυφλών της Ελλάδος‐ΦΤΕ [Διαθέσιμο στο http://www.fte.org.gr/html/ebook.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 12/03/07)]

410

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία
Anon.,
Accessibility
and
"Section
508",
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://muse.jhu.edu/about/muse/section508.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/08/07)]
Anon., Automatic page turner could help musicians and the disabled [online]. [Διαθέσιμο
στο http://web.mit.edu/newsoffice/1999/pageturner.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
13/09/05)]
Anon.,
Bookholders
and
page
turners,
[online].
[Διαθέσιμο
http://rerc.ufl.edu/insert16.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/09/05)]

στο

Anon., Captioned Media Program, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.cfv.org/about.asp
(Ημερομηνία πρόσβασης: 17/11/05)]
Anon., The challenges and possibilities of services to patrons with disabilities in the library,
[online]. [Διαθέσιμο στο http:library3.csudh.edu/tboostrom/ServicesDis.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 05/05/06)]
Anon., Communicating in the library with people who are deaf or hard of hearing, [online].
[Διαθέσιμο στο http://library.gallaudet.edu/dr/librarian‐communication.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/01/06)]
Anon., Digital libraries: EBU response to the European Union consultation on the
establishment of a European digital library [COM (2005) 465 Final], [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.euroblind.org/fichiersGB/digit‐lib.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 20/01/07)]
Anon., Gates stresses value of digital technology in making information more accessible to
people
with
vision
or
print
disabilities,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.microsoft.com/presspass/features/2004/nov2004/11‐15LibrarySummit.asp
(Ημερομηνία πρόσβασης: 27/04/05)]
Anon., The impact of online community participation: insights from the uses and
gratifications,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/1/3/2/6/pages/13268/
p113268‐1.php (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/01/08)]
Anon., JSTOR and accessibility: improving access for users with vision and learning
differences, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.jstor.org/about/accessibility.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 29/08/07)]
Anon., Library services to older adults guidelines, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/referenceguide/libraryservices.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 03/03/06)]

411

Βιβλιογραφία
Anon., Nova: non‐visual access to the digital library: the use of digital library interfaces by
blind
and
visually‐impaired
people
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.cerlim.ac.uk/projects/nova/index.php (Ημερομηνία πρόσβασης: 25/10/04)]
Anon., Page turner usage & setup procedure [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.zygo‐
usa.com/blv6stup.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/09/05)]
Anon., Recorded textbooks go digital for students with visual impairments, learning
disabilities, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.highbeam.com/doc/1P3‐432179811.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 24/09/06)]
Anon.,
Web
site
accessibility
policy,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://help.eb.com/bolae/Accessibility_Policy.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/08/07)]
Anon., What is assistive technology?, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.nsnet.org/atc/
(Ημερομηνία πρόσβασης: 09/09/05)]
Anon.,
Your
experiences‐
Right
to
read,
[online].
[Διαθέσιμο
http://www.rnib.org.uk/rtr/experiences.php (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]

στο

Anon., ΑΠΘ/ Εξοπλισμός που δίνει "όραση" στους τυφλούς φοιτητές, [online]. [Διαθέσιμο
στο http://www.agelioforos.gr/agelioforos.gr/archive/article.asp?date=6/14/2005&page=21
(Ημερομηνία πρόσβασης: 29/06/05)]
Anon., Αυτισμός, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.noesi.gr/node/190 (Ημερομηνία
πρόσβασης: 05/04/06)]
Anon., Εκπαίδευση‐Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, [online]. 27/09/06)]
Anon., Η Ευώνυμος προσιτή στα άτομα με προβλήματα όρασης [online]. [Διαθέσιμο στο
http://demos.neuron.gr/evonymos/greek/index.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/09/04)]
Anon., Ηλεκτρονική ενημέρωση και επικοινωνία. Αναπηρία Τώρα, [online]. (38) [Διαθέσιμο
στο http://www.disabled.gr/at/?p=839 (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/09/05)]
Anon., Ηλεκτρονική προσβασιμότητα Ευρωπαϊκό πλαίσιο‐ 12.1 Εισαγωγή [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/lib/?p=13338 (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/09/06)]
Anon.,
Ίσα
δικαιώματα
και
ίσες
ευκαιρίες,
[online].
[Διαθέσιμο
http://www.disabled.gr/at/?p=610 (Ημερομηνία πρόσβασης: 21/11/05)]

στο

Anon., Νόμος 1566/85 (ΦΕΚ167/85): δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.disabled.gr/gr‐arts/n1566.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/09/06)]
Anon., Οι εφημερίδες στο διαδίκτυο, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/gr‐
arts/42efimer.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 21/07/05)]
Anon., Περιορισμένη η πρόσβαση των ΑμεΑ στις νέες τεχνολογίες [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.knowhow.gr/?p=630 (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/03/08)]

412

Βιβλιογραφία
Anon., Προεδρικό διάταγμα υπ' αριθ. 212 (ΦΕΚ 112/15.6.95 τ.Α): εθνικό πρόγραμμα
πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τους Έλληνες τυφλούς, [online]. [Διαθέσιμο στο
www.cogalmonteporo.net/r3l/database_r3l_laws_education_training/formazione_leggi_per
_r3l/laws_Greek.../112_95.doc (Ημερομηνία πρόσβασης: 21/09/06)]
Anon., Προσαρμοσμένες τεχνολογίες και τρίτη ηλικία, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.disabled.gr/at/?p=936 (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/11/05)]
Anon., Πώς κάνουμε έναν προσπελάσιμο Η/Υ για σοβαρές αναπηρίες;. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ,
[online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/at/?p=2264 (Ημερομηνία πρόσβασης:
23/11/05)]
Anon., Συμβουλές προς ανάπηρους: πληροφόρηση των αναπήρων: πώς θα παραγγέλνετε
βιβλία και περιοδικά από την Ελλάδα και το εξωτερικό [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.disabled.gr/lib/?p=7053 (Ημερομηνία πρόσβασης: 28/06/05)]
Anon.,
Συστήματα
φωνητικής
υπαγόρευσης,
[online].
[Διαθέσιμο
http://www.disabled.gr/at/?p=934 (Ημερομηνία πρόσβασης: 11/04/05)]

στο

Anon., Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά ιδρύματα για όλους, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Kutrulis_lib/Arhio/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4
%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%
CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE
%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%
B1%20%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82(%CF%84%CE%B5%CE%BB).doc
(Ημερομηνία πρόσβασης: 04/06/06)]
Anon., Τα διαχρονικά στερεότυπα και προκαταλήψεις [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://www.ameamedia.gr/guidebook/g06‐stereotypes
(Ημερομηνία
πρόσβασης:
14/06/07)]
Anon., Τετραπληγία Internet [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/at/?p=622
(Ημερομηνία πρόσβασης: 21/07/05)]
Anon., Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προσβασιμότητα για Άτομα με
Αναπηρία‐Αναπηρίες,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://195.134.66.40/eutexnos/disabilities.asp (Ημερομηνία πρόσβασης: 23/11/05)]
Anon.,
Χαρακτηριστικά
του
αυτισμού,
[online].
http://www.noesi.gr/node/196 (Ημερομηνία πρόσβασης: 04/05/06)]

[Διαθέσιμο

στο

Anon., 1998. Current situations and issues of the deaf‐blind community in Japan. In:
Morikawa, H., 64th IFLA General Conference, Amsterdam, 16‐21 August.
Anon., 1998. Library services and technology act: Alaska state plan, 1998‐2002, Alaska.
Anon., 2000. Images of exclusion: user and community perceptions of the public library. In:
Muddiman, D. (ed.) 2000. Open to all? the public library and social exclusion. London: The
Council for Museums, Archives and Libraries. pp. 179‐188.

413

Βιβλιογραφία
Anon., 2001. Οι τυφλοί χρήστες μπορούν να διαβάζουν το περιεχόμενο της ψηφιακής
βιβλιοθήκης
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://library.ucy.ac.cy/accelerate/accel_newspapers_gr.htm (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/08/06)]
Anon., 2002. Delivering the printed word to the print‐impaired, ILA Reporter, 20
Anon., 2002. People with disabilities still lag on Internet usage. Accessible Society E‐Letter,
[e‐journal]. [Διαθέσιμο στο http://www.accessiblesociety.org/e_letters/eletter012202.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 22/01/06)]
Anon., 2002. Six Libraries Chosen to Pilot Disabled Tech Access Program. Library Journal, [e‐
journal].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.libraryjournal.com/article/CA256675.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 07/05/07)]
Anon., 2004. World's first Internet portal for visually impaired children brings honors to
Microsoft
Canada
and
Bill
Gates,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.microsoft.com/presspass/features/2002/aug02/08‐20DigitalLibrary.asp
(Ημερομηνία πρόσβασης: 24/09/05)]
Anon.,
2004.
Ο
"άνθρωπος
της
βροχής",
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://news.pathfinder.gr/periscopio/rain_man.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/04/06)]
Anon., 2005. Ηλεκτρονικός υπολογιστής: ένα πανίσχυρο όπλο, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://www.disabled.gr/compbook/h‐y01.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 30/09/06)]
Anon., 2005. "Κρυφό σχολειό" οι δανειστικές βιβλιοθήκες για τυφλούς. Ελευθεροτυπία, 21
Νοεμβρίου.
Anon., 2006. Απροσπέλαστα ΑΕΙ σε ανάπηρους φοιτητές, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.disabled.gr/at/?p=2574 (Ημερομηνία πρόσβασης: 06/04/06)]
Anon., 2006. Προσπελάσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην Autonomia EXPO, [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.autonomiaexpo.org/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 30/08/06)]
Anon., 2007. Τρόποι πρόσβασης‐ υπηρεσίες βιβλιοθηκών για άτομα με ειδικές ανάγκες:
πολιτικές και πρακτική στη Μεγάλη Βρετανία. 4ο Διεθνές Συνέδριο "Οι Βιβλιοθήκες‐
Σταυροδρόμι Πολιτισμών", Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Access Board, 1999. Accessible computer technology: meeting the needs of people with
disabilities. Tampa, FL: Thompson Publishing Group, 1999.
Akin, L. K. & MacKinney, D., 2004. Autism, children and libraries: The 3 R's: repetition,
routine, and redundancy, Children and Libraries, 1 (2), pp. 47‐58
Akin, L. K. & Toole, E. O., 2000. The order of the public library and the disorder of attention
deficit, Public Library Quarterly, 18 (3‐4), pp. 69‐80
ALA, Library services for people with disabilities policy passes, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.ala.org/ala/ascla/ascaissues/libraryservices.htm (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/03/06)]

414

Βιβλιογραφία
Alcorn, N., 2003. Mercy moves mountains. Harrison House Inc.
Allen, S., et al., 1981. A voice output module developed for blind programmer, Journal of
Visual Impairment and Blindness, 33 (6), pp. 157‐161
Alter, R., et al., 2007. Guidelines for library services for people with mental illnesses. ASCLA.
American Library Association, ALA approves policy on library services to people with
disabilities, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο http://www.ala.org/ascla/access_policy.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 20/12/07)]
American Library Association, Reference and users services association: library services to
older
adults
guidelines,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/RUSA/Professional_Tools4/Reference_Guidel
ines/Library_Services_to_Older_Adults_Guidelines.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης:
14/05/07)]
American Library Association, 2003. Library Instruction for diverse populations bibliography,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ala.org/ala/acrlbucket/is/publicationsacrl/diversebib.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/09/05)]
Amtmann, D. & Cook, D., 1999. Increasing access to information and computer technology
for people with disabilities through public libraries. CSUN Conference on Technology and
Disability.
Amtmann, D., Johnson, K. & Cook, D., 2002. Making Web‐based tables accessible for users of
screen readers, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 221‐231
Anderson, L., 1992. Adaptive technology to access information. In: Crispen, J. (ed.) 1992. The
Americans with Disabilities Act: its impact on libraries. The libraries' responses in "doable"
steps. Association of Specialised and Co‐operative Library Agencies. pp. 34‐39.
Anderson‐Inman, L. & Knox‐Quinn, C., 1997. National center for learning empowering
students with powerboks computer‐based study strategies for student. Their world 1997‐98
Disabilities,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.Idonline.org/Id_indepth/technology/anderson_inman_nopics.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 13/08/07)]
Andona, M., Stephanidis, C. & Kouroupetroglou, G., 1999. Access to lexical knowledge in
interpersonal communication aids, Journal of Augmentative and Alternative Communication,
15 (Dec.), pp. 269‐279
Andrew, P. G. & Musser, L. R., 1997. Collaborative design of World Wide Web pages: a case
study of the College of Earth and Mineral Sciences, Pennsylvania State University,
Information Technology and Libraries, 16, pp. 34‐8
Annichiarico, M., 1991. Playing for time: the delicate art of abridging audiobooks, Library
Journal, 117 (19), pp. 36‐39

415

Βιβλιογραφία
Anstine, F. A., 1981. Library instruction and disabled individuals, Illinois Libraries, 63, pp.
535‐39
Anterson‐Inman, L., 1999. Computer‐based solutions for secondary students with learning
disabilities: emerging issues, Reading & Writing Quarterly, 15 (3), pp. 239‐249
Applin, M. B., 1999. Instructional services for students with disabilities, Journal of Academic
Librarianship, 25 (2), pp. 139‐141
Applin, M. B., 2003. Providing quality library services for students with disability, Mississippi
Libraries, 67 (1), pp. 6‐7
Arnold, D., 1998. Speech recognition‐‐applications and limitations for motor impaired,
learning disabled and speech impaired operators, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/Us_Eu/conf/csun_98/csun98_052.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 22/12/07)]
Astbrink, G., 1996. Webpage design: something for everyone, Link‐up(Dec.), pp. 7‐10
Atwell, E., 1999. The language machine. London: The British Council.
Augusto, C. R. & Schroeder, P. W., 1995. Ensuring equal access to information for people
who are blind or visually impaired, Journal of Visual Impairment and Blindness, 84 (4), pp. 9‐
11
Axtell, R. & Dixon, J. M., 2002. Voyager 2000: a review of accessibility for persons with visual
disabilities, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 141‐147
Bac, N. T., 2005. Services for the blind in the public libraries of Vietnam: making Vietnamese
public libraries more accessible to visually impaired people. 71st IFLA General Conference
and Council, Oslo, Norway, 14‐18 August.
Bae, K.‐J., et al., 2006. The ubiquitous library for the blind and physically handicapped‐ a case
study of the LG Sangnam Library, Korea. 72nd IFLA General Conference and Council, Seoul,
Korea, 20‐24 August.
Baker, L., 1994. Monitors and blunters: patient health information seeking from a different
perspective, Bibliotheca Medica Canadiana, 16 (2), pp. 60‐3
Baker, L., 1997. Preference for physicians as information providers by women with MS: a
potential cause for communication problems?, Journal of Documentation, 53 (3), pp. 251‐62
Bakewell, K., 1993. Research in library management, Library Management, 14 (5), pp. 4‐5
Balas, J. L., 1999. Online resources for adaptive information technologies, Computers in
Libraries, 19 (6), pp. 38‐40
Balslev, J., 1997. The Danish model of library services to the print‐handicapped. 63rd IFLA
General Conference, Copenhagen, Denmark, 31 August‐5 September.

416

Βιβλιογραφία
Bandyopadhyay, R., 2007. Development oriented library services for the visually challenged
in West Bengal, India. 73rd IFLA General Conference and Council, Durban, South Africa, 19‐23
August.
Banks, C., 2004. All kinds of flowers grow here: the child's place for children with special
needs at Brooklyn Public Library, Children and Libraries, 2 (Spring), pp. 5‐10
Banks, D. & Noble, S., 1997. The multiple‐disability workstation for small libraries. ITD
Journal,
[e‐journal].
4
(1)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv04n1/article1.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 08/04/06)]
Baquis, D., 2000. Accessibility of library and information services for hard of hearing people,
Library Hi Tech News, 17 (8), pp. 36‐38
Barlow, C., 1995. Don't just serve people with disabilities‐‐hire them, American Libraries, 26,
pp. 772‐773
Barnes, C., 1991. Disabled people in Britain: a case for antidiscrimination legislation. London:
Hurst.
Barry, W. A., Gardner, J. A. & Lundquist, R., 1994. Books for blind scientists: the
technological requirements of accessibility. ITD Journal, [e‐journal]. 1 (4) [Διαθέσιμο στο
http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv01n4/article8.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 12/09/07)]
Barsh, A. L. & Jackson, M., 1996. Information needs of special populations: serving people
with mental illnesses using computer aided instruction in a multimedia library for
outpatients, The Reference Librarian, 53, pp. 47‐61
Bays, D., 1994. Equalizing opportunity for disabled students: the contribution of the national
library of Canada and Canadian university libraries. 60th IFLA General Conference, Havana,
Cuba, 21‐27 August.
Beaton, M., 2005. Glasgow City Council: library, information and learning services for
disabled people in Glasgow, Library Review, 54 (8), pp. 472‐478
Beaumont, J. & Sanders, J., 2004. Opening the book: creating equitable library service for
print‐disabled Canadians, Feliciter, 50, pp. 87‐89
Beck, S. G., 1995. A galaxy of rustling stars: places on the web and other library and
information paths for the deaf, Library Hi Tech, 13 (4), pp. 93‐100
Beck, S. G., 1995. Technology for the deaf: remembering to accommodate an invisible
disability, Library Hi Tech, 13 (1‐2), pp. 109‐122
Beck, S. G., 1996. Wayfinding in libraries, Library Hi Tech, 14 (1), pp. 27‐36
Belay, T. E., 2003. A vision of universal access: the blind innovate for information technology.
UN
Chronicle,
[online].
40
(4)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2003/issue4/0403p43.asp (Ημερομηνία πρόσβασης:
18/07/05)]

417

Βιβλιογραφία
Bell, L. & Peters, T., 2005. Digital library services for all, American Libraries, 36, pp. 46‐49
Bell, L., Ruda, S. & Peters, T., 2003. The librarian's quest: transforming the printed world so
that all may read, Computers in Libraries, 23 (10), pp. 14‐19
Benson, P., 2003. Engaging partnerships: models of service I ‐ Trinidad and Tobago. 69th IFLA
General Conference and Council, Berlin, 1‐9 August.
Bent, D., 1998. A neophyte constructs a Web site: lessons learned, Internet and Higher
Education, 1 (1), pp. 21‐30
Benz, M. R. & McAllister, M., 1990. Occupational and leisure preferences of older adults with
mental retardation, Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 16 (3),
pp. 233‐244
Berke, J., 2007. Deaf people and English: good english skills crucial for deaf, [online].
[Διαθέσιμο
στο
http://deafness.about.com/cs/literacy/a/english.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 18/07/05)]
Berliss, J., 1993. Resource list for adaptive technology in libraries, Library Hi Tech, 11 (1), pp.
80‐82
Berliss, J., 1994. Boon or burst? Access to electronic publishing by individuals using adaptive
computer technology, Journal of the American Society for Information Science, 45 (10), pp.
753‐759
Berry, J., 1999. Apart or a part?: access to the Internet by visually impaired and blind people,
with particular emphasis on assistive enabling technology and user perceptions. ITD Journal,
[e‐journal]. 6 (3), 1‐16 [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv06n3/article2.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 25/07/05)]
Bertot, J. C., et al., 2006. Functionality, usability, and accessibility: iterative user‐centered
evaluation strategies for digital libraries, Performance Measurement and Metrics, 7 (1), pp.
17‐28
Bevan, A. & Gilbert, M. (eds.), 2003. Library access. Ireland: The Equality Authority & An
Chomhairle Leabharlanna.
Bigby, C., 1992. Access and linkage: two critical issues for older people with an intellectual
disability utilising day activity and leisure services, Australia and New Zealand Journal of
Developmental Disabilities, 18 (2), pp. 95‐109
Bishop, B. A., 1995. The state‐supported university libraries of Alabama: serving the needs of
patrons with disabilities, College and Research Libraries, 56, pp. 17‐28
Blaeser, S., Creedy, M. & Epp, M., 2005. Accessibility of British Columbia's post secondary
library web sites, catalogues and databases: a preliminary report, BC College and Institute
Library Services.
Blair, T., 1996. Our Information Age. London: Library and Information Commission.

418

Βιβλιογραφία
Blake, M., Internet resources for older people. Ariadne Magazine, [e‐journal]. (14)
[Διαθέσιμο στο http://www.ariadne.ac.uk/issue14/older‐people/intro.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 25/05/06)]
Blake, S., 2000. Universal access, the ADA, and your library web page, Arkansas Libraries, 57
(1), pp. 19‐24
Blumson, S., Competing elitisms: using technology to make libraries more accessible,
[online]. [Διαθέσιμο στο http://www‐personal.umich.edu/~sarr/essay2.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 03/03/06)]
Booth, J., 1993. The library's image: does your library have you appeal?, Library
Management, 14 (2), pp. 11‐14
Bowe, F., 1987. Making computers accessible to disabled people, Technology Review, 90, pp.
52‐59
Bowman, V., 2002. Reading between the lines: an evaluation of WindowEyes screen reader
as a reference tool for teaching and learning, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 162‐168
Boyer, C., 2000. Libraries and Section 508 of the Rehabilitation Act. Library Hi Tech News, [e‐
journal].
17
(5)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.resna.org/taproject/goals/telecom/508/boyer.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
05/10/05)]
Bradley, D. F. & West, J. F., 1994. Staff training for the inclusion of students with disabilities:
visions from school‐based educators, Teacher Educator and Special Education, 17 (2), pp.
117‐128
Brazier, H., 2000. Developing a national database of resources in alternative formats:
feasibility
study.
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/sharethevision/fsevw7.doc (Ημερομηνία πρόσβασης:
05/06/07)]
Brazier, H., 2003. Marketing reading: a touching experience. 69th IFLA General Conference
and Council, Berlin, 1‐9 August.
Brazier, H., 2005. Charity, charges and chaos: the story of library services for visually
impaired people in the UK. 71st IFLA General Conference and Council, Oslo, Norway, 14‐18
August.
Brazier, H., Dane, K. & Leeves, J., 1999. NUCAF retrospective conversion project, phase 1‐
Investigation.
Brazier, H. & Jennings, S., 1999. Accessible web design: how not to make a meal of it, Library
Technology, 4 (1), pp. 10‐11
Brazier, H. & Owen, V., 2000. Library provision for visually impaired in the UK and Canada:
national services and international cooperation, Alexandria, 12 (2), pp. 71‐80

419

Βιβλιογραφία
Brennan, M. A., 1991. Trends and issues in library and information science 1990. ERIC Digest.
ERIC Clearinghouse on Information Resources
Brewer, J., 2005. How people with disabilities use the Web. Working‐Group Internal Draft,
W3C, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD‐Use‐Web/
(Ημερομηνία πρόσβασης: 16/07/05)]
Brittain, K. D., 1995. Persons with disabilities can and do surf the Net!, Colorado Libraries, 21
(Fall), pp. 17‐19
Broadway, M. D. & Self, S., 1986. Disabled students in an academic library: a survey,
Southeastern Librarian, 36, pp. 84‐87
Brophy, P. & Craven, J., 1999. The integrated accessible library: a model of service
development for the 21st century, Manchester: CERLIM.
Browell, S., 1998. Visual disability, learning and education‐a practical approach, Industrial
and Commercial Training, 30 (1), pp. 24‐29
Brown, R., A history of publishing for people who are blind, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.historybuff.com/library/refbraille.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/07/05)]
Brownson, A. E., 1992. Readers' advisory service for persons with disabilities, Collection
Building, 12 (3‐4), pp. 67‐71
Bryant, B. R. & Seay, P. C., 1998. The technology‐related assistance to individuals with
disabilities act: relevance to individuals with learning disabilities and their advocates, Journal
of Learning Disabilities, 31, pp. 4‐15
Burger, D., 2001. BRAILLENET: digital document delivery for the blind in France. IFLA SLB Pre‐
Conference, Washington DC, USA, 13‐15 August.
Burgstahler, S., 2002. Distance learning: the library's role in ensuring access to everyone,
Library Hi Tech, 20 (4), pp. 420‐432
Burgstahler, S., 2004. Celebrate EASI? That's easy!, Journal of Information Technology and
Disabilities, 10 (1)
Burgstahler, S. & Comden, D., 1997. World wide access: focus on libraries. Information
Technology
and
Disabilities,
[e‐journal].
4
(1)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv04n1/article3.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 17/03/08)]
Burgstahler, S., Comden, D. & Fraser, B., 1997. Universal design for universal access: making
the Internet accessible for people with disabilities, ALKI, 13 (3), pp. 8‐9
Burgstahler, S., Comden, D. & Fraser, B. M., 1997. Universal access: designing and evaluating
web sites for accessibility, Choice, 34, pp. 19‐22
Burklen, K., 1932. Touch reading of the blind. New York: American Foundation for the Blind.

420

Βιβλιογραφία
Burks, M., et al., The Internet and people with disabilities: expanding horizons or barrier to
information
and
services?,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/5c/5c_1.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης:
01/09/05)]
Butdisuwan, S., 1999. Information services to the disadvantaged person: a challenge for
information professionals in Thailand. 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok,
Thailand, 20‐28 August.
Byerley, S. L. & Chambers, M. B., 2002. Accessibility and usability of web‐based library
databases for non‐visual users, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 169‐78
Byerley, S. L., Chambers, M. B. & Thohira, M., 2007. Accessibility of web‐based library
databases: the vendors' perspective in 2007, Library Hi Tech, 25 (4), pp. 509‐527
Byrne, A., 2005. Advancing library services for the blind in the global information society.
71st IFLA General Conference and Council, Oslo, Norway, 14‐18 August.
Cahill, K. & Cornish, S., 2003. Assistive technology for users in the Royal Borough of
Kensington and Chelsea public libraries in the UK, Program: electronic library and
information systems, 37 (3), pp. 190‐193
Cahill, S. E. & Eggleston, R., 1995. Reconsidering the stigma of physical disability: wheelchair
use and public kindness, The Sociological Quarterly, 36, pp. 681‐698
Cain, S., 2006. Technology: libraries are catching up, NB(6), pp. 20‐24
Calvo, F. J. M., 1995. The EXLIB Project: expansion of European library systems for the
visually disadvantaged, Interlending & Document Supply, 23 (2), pp. 17‐22
Calvo, F. J. M., 2000. MIRACLE in Jerusalem: connecting to music collections. 66th IFLA
Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13‐18 August.
Canadian Library Association, 1997. Canadian guidelines on library and information services
for people with disabilities, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.cla.ca/about/disabils.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 25/04/07)]
Canadian Library Association (CLA), 2000. CLA submission to the Task Force on access to
information
for
print
disabled
Canadians.
[Διαθέσιμο
στο
http://www.cla.ca/top/whatsnew/wnoc20042.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 28/01/08)]
Cantor, A., 1995. The A‐D‐A‐P‐T‐A‐B‐L‐E approach: planning accessible libraries, Information
Technology and Disabilities, 2 (4)
Cantor, A., 1996. The adaptable approach: a practical guide to planning accessible libraries,
Library Hi Tech, 14 (1), pp. 41‐45
Carlson, S., 2004. Left out online: electronic media should be a boon for people with
disabilities, but few colleges embrace the many new technologies that could help. The
Chronicle
of
Higher
Education,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http;//chronicle.com/free/v50/i40/40a02301.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 28/03/06)]

421

Βιβλιογραφία
Carpenter, S. A., 1996. Accommodation to persons with disabilities: a census of Ohio college
and university libraries, The Katharine Sharp Review(3)
Carpenter, S. A., 1996. The American with Disabilities Act: accommodation in Ohio, College
and Research Libraries, 57, pp. 555‐566
Casey, C., 1999. Accessibility in the virtual library: creating equal opportunity web sites,
Information Technology and Libraries, 18 (1), pp. 22‐25
Catts, H. W. & Kamhi, A. G., 1999. Language and reading disabilities. Boston: Allyn and
Bacon.
Chalfen, D. H. & Farb, S. E., 1996. Universal access and the ADA: a disability access design
specification for the new UCLA library online information system, Library Hi Tech, 14 (1), pp.
51‐56
Chapman, A., 2000. REVEAL: the national database of resources in accessible formats.
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/sharethevision/
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 16/04/06)]
Chapman, J., McFarlane, G. & Macwilliam, S., 2004. The disabilities network: Claud and the
future, Library & Information Update, 3 (1), pp. 40‐41
Charles, S., 2005. Person first, disability second: disability awareness training in libraries,
Library Review, 54 (8), pp. 453‐458
Charles, S. & Foster, M., 2004. Supporting library users with disabilities: a guide for front‐line
staff. 2nd ed. Dundee University Library.
Charlson, K., 2005. Barrier buster. Library Journal, [e‐journal]. [Διαθέσιμο στο
http://www.libraryjournal.com/article/CA510774.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/03/06)]
Chartres, S., 1998. The leisure reading habits of visually impaired people using audio reading
services: customer survey, Royal National Institute for the Blind.
Cheadle, B., 1984. Aids for the blind: attitudes the key, Future Reflections, 3 (4)
Chelin, J., 1999. Facilitating access to one and all: report of a project carried out at UWE,
Bristol to facilitate access to learning resources for students and staff with disabilities,
Library Review, 48 (6), pp. 283‐290
Chen, C. & Hernon, P., 1982. Information seeking. New York: Neal‐Schuman.
Christensen, E., et al., 1998. Implementing accessible workstations in a large diverse
university
community,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ding.org/csun_98/csun_98121.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/03/06)]
Christensen, S., 2001. How we work to make the Web speak, Computers in Libraries, 21 (9),
pp. 30‐34

422

Βιβλιογραφία
Church, J., Drouin, S. & Rankin, K., 2000. Internet resources: electronic resources on
disabilities: a wealth of information on topics from jobs to recreation. C&RL News, [e‐
journal].
61
(2)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/crlnews/backissues2000/february3/electronicresourc
es (Ημερομηνία πρόσβασης: 21/09/05)]
Church, J., Drounin, S. & Rankin, K., 2000. Electronic resources on disabilities, College and
Libraries News, 61 (2), pp. 115‐120
Church, J., et al., 2002. The Information Commons at Lied Library, Library Hi Tech, 20 (1), pp.
58‐70
CILS, 2005. Beyond the textbook: information literacy for post‐secondary students with print
disabilities,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.langara.bc.ca/cils/cilscentre/news.php?lng=en&id=1 (Ημερομηνία πρόσβασης:
19/01/07)]
Cirillo, S. E. & Danford, R. E. (eds.), 1993. Library buildings, equipment, and the ADA:
compliance issues and solutions. Chicago: American Library Association.
Clark, J., 2002. How do disabled people use computers?, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://joeclark.org/book/sashay/serialization/Chapter03.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
13/06/06)]
Clark, J. & Bellamy, D. A., 1999. Internet utilization by persons with disabilities. CSUN
Conference
on
Technology
and
Disability,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/Us_Eu/conf/csun_99/session0023.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 21/08/06)]
Clark, L. L., 1984. A guide to developing Braille and talking books services. Munchen: K.G.
Saur.
Cohen, U., 2000. Telebook. 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13‐
18 August.
Comeaux, D. & Schmetzke, A., 2007. Web accessibility trends in university libraries and
library schools, Library Hi Tech, 25 (4), pp. 457‐477
Commons, H. o., 2000. Culture, Media and Sport‐6th report, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.publications.parliament.uk/po/cm199900/cmselect/cmcumeds/241/24102.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 04/03/06)]
Consortium for citizens with disabilities, 2003. Technology trends, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://www.starprogram.state.mn.us/Needs%20Assessment/CCD%20Technology%20Trends
.doc (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/01/06)]
Cookman, N., 2001. Volunteers‐ a way of encouraging active community participation?,
Library and Information Research News, 25 (81), pp. 8‐11

423

Βιβλιογραφία
Cookson, J., Moodie, M. & Rasmussen, L., 2000. Digital talking book standards developed by
NLS and partners under NISO auspices. ITD Journal, [on‐line]. 7 (1) [Διαθέσιμο στο
http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv07n1/article3.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 09/09/07)]
Cookson, J. & Rasmussen, L., 2001. National library service for the blind and physically
handicapped: digital plans and progress, Library Hi Tech, 19 (1), pp. 15‐21
Cookson, J., Rasmussen, L. & G., S., 1997. Talking books: toward a digital model. ITD Journal,
[e‐journal]. 7 (1) [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv04n1/article2.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 13/09/06)]
Coombs, N., 1999. New patrons: new challenges, Library Hi Tech, 17 (2), pp. 207‐210
Coombs, N., 2000. Enabling technologies. Untangling your web, Library Hi Tech, 18 (1), pp.
93‐96
Coombs, N. & Cunningham, C., 1997. Information access and adaptive technology. Pheonix,
AZ: American Council on Education and the Oryx Press.
Coonin, B., 2001. Enabling scientists: serving sci‐tech library users with disabilities, Issues in
Science and Technology Librarianship, 32
Coonin, B., 2002. Establishing accessibility for e‐journals: a suggested approach, Library Hi
Tech, 20 (2), pp. 207‐220
Cooper, H. L., 2005. Including braille and literacy in the home: don't let your summer be a
vast
wasteland.
See/Hear,
[e‐journal].
10
(2)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/spring05/including.htm (Ημερομηνία πρόσβασης:
18/07/06)]
Cornish, G. P., 1991. The philosophy behind international interlending and its implications
for the visually‐handicapped, Interlending & Document Supply, 19 (1), pp. 7‐10
Cornish, G. P., 2001. Licence fees: barrier or opportunity for access to electronic content?
67th IFLA Council and General Conference, Boston, USA, 16‐25 August.
Corrigan, P. W., et al., 2003. An attribution model of public discrimination towards persons
with mental illness, Journal of Health and Social Behavior, 44, pp. 162‐179
Council on Access to Information for Print‐Disabled Canadians, 2000. Fulfilling the promise,
[on‐line]. [Διαθέσιμο στο http://www.collectionscanada.ca/accessinfo/s36‐205.2‐e.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 16/04/06)]
Coyne, K. & Nielsen, J., 2001. Beyond ALT text: making the web easy to use for users with
disabilities. Fremont, CA: Nielsen Norman Group.
Craddock, P., 1985. The public library and blind people: a survey and review of current
practice, British Library.
Craddock, P., 1996. Project LIBRA: the provision and use of reading aids for visually impaired
and other print handicapped people in UK public libraries, London: British Library.

424

Βιβλιογραφία
Craddock, P., 1997. Share the vision. 63rd IFLA General Conference, Copenhagen, Denmark,
31 August‐ 5 September.
Craven, J., 2000. Electronic access for all: awareness in creating accessible web sites for the
university library. Disability and Information Systems in Higher Education, [on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.disinhe.ac.uk/library/article.asp?id=34
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 27/05/06)]
Craven, J., 2001. The development of digital libraries for blind and visually impaired people.
Ariadne Magazine, [e‐journal]. (30) [Διαθέσιμο στο http://www.ariadne.ac.uk/issue30/ifla/
(Ημερομηνία πρόσβασης: 19/10/06)]
Craven, J., 2001. Understanding the searching process for visually impaired users of the
Web.
Ariadne
Magazine,
[e‐journal].
(26)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ariadne.ac.uk/issue26/craven (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/07)]
Craven, J., 2003. Access to electronic resources by visually impaired people, Information
Research, 8 (4)
Craven, J., 2004. Linear searching in a non‐linear environment: the information seeking
behaviour of visually impaired people on the world wide web. In: Miesenberger, K., et al.,
9th International Conference, ICCHP, 7‐9 July, Springer.
Craven, J., 2006. Web accessibility: a review of research and initiatives. 72nd IFLA General
Conference and Council, Seoul, Korea, 20‐24 August.
Craven, J. & Booth, H., 2006. Putting awareness into practice: practical steps for conducting
usability tests, Library Review, 55 (3), pp. 179‐194
Craven, J. & Brophy, P., 2003. Non‐visual access to the digital library (NoVA): the use of
digital library interfaces by blind and visually impaired people, CERLIM: The Centre for
Research in Library and Information Management.
Creaser, C., Davies, J. E. & Wisdom, S., 2002. Accessible, open and inclusive: how visually
impaired people view library and information services and agencies, Journal of Librarianship
and Information Science, 34 (4), pp. 207‐214
Cullen, R., 2001. Addressing the digital divide, Online Information Review, 25 (5), pp. 311‐320
Curie, M. & McLean‐Howe, D., 1988. Bibliographic instruction for the print‐handicapped,
College and Research Libraries News, 49, pp. 672‐674
Curran, K., Crawford, I. & Hara, L. O., Catering for the disabled surfer: a case study in web
site navigation for disabled students. ITD Journal, [e‐journal]. 10 (1) [Διαθέσιμο στο
http://people.rit.edu/easi/itd/itdv10n1/curran.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/09/05)]
Czapla, P., 2005. Accommodating all comers, American Libraries, 36, pp. 50
Dauenheimer, D., 2003. Serving people with disabilities in Colorado libraries, Colorado
Libraries, 29, pp. 15‐16

425

Βιβλιογραφία
Davies, J. E., Wisdom, S. & Creaser, C., 2001. Out of sight but not out of mind: visually
impaired people's perspectives of library and information services, Loughborough:
Loughborough
University.
[Διαθέσιμο
στο
http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/pages/publications/stvtextonly.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 09/01/06)]
Day, J. M., 1997. The World Wide Web as an information resource for the deaf community,
[on‐line]. [Διαθέσιμο στο http://www.ifla.org/IV/ifla63/63dayj.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης:
01/05/06)]
Day, J. M., 2000. Guidelines for library services to deaf people, IFLA Professional Reports, 62
DeCandido, G. A., 1999. Service to users with disabilities, Transforming libraries, pp. 31
Deines‐Jones, C., 1995. Access to library internet services for patrons with disabilities:
pragmatic considerations for developers. ITD Journal, [e‐journal]. 2 (4) [Διαθέσιμο στο
http://people.rit.edu/easi/itd/itdv02n4/article5.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/02/08)]
Deines‐Jones, C., 1995. Opening worlds of information: library technology and internet
access for patrons with disabilities. Annual Conference of the Canadian Association for
Information Science.
Deines‐Jones, C., 1998. Evaluating audio Web and auditory browsing systems, Library Hi
Tech News, 154 (30), pp. 24‐25
Deines‐Jones, C., 1998. Selected new adaptive technology, Library Hi Tech News, 156, pp. 26‐
27
Deines‐Jones, C., 1999. Library assistive technology: predictions and trends, Library Hi Tech
News, 16 (4), pp. 23‐24
Deines‐Jones, C. & Fleet, C. V., 1995. Preparing staff to serve patrons with disabilities: how‐
to‐do‐it manual for librarians. New York: Neal‐Schuman Publishers, Inc.
Delany, H. & Wordsworth, S., 1994. Public libraries and adults with developmental
disabilities‐ Opportunities to use generic services or opportunities for the personal
development of all concerned? A report on the library access programme,
Delin,
A.,
2003.
Audits,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.nla.gov.uk/documents/dis_guide04.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης: 07/09/07)]
DeMario, N. C., 2000. Teachers' perceptions of need for and competency in transcribing
braille materials in the Nemeth code, Journal of Visual Impairment and Blindness, 94 (1), pp.
7‐14
Denham, P., 1996. Teenagers are users too: the public library and information provision to
young people, Refer, 12, pp. 1‐8
Department of Justice, 1997. Learn about the ADA in your local library, pp. 11

426

Βιβλιογραφία
Dequin, H. C., 1983. Librarians serving disabled children and young people. Littleton, Co:
Libraries Unlimited.
Dequin, H. C., 1988. The attitudes of academic librarians toward disabled persons, Journal of
Academic Librarianship, 14, pp. 28‐31
Devadason, S., 1996. A new vista on library services to the visually impaired in the
developing countries of Asia: a Malaysian paradigm. 62nd IFLA General Conference, Beijing,
China, 25‐31 August.
Dick, M. A. & Jones, D. E., 1999. Hiring students with disabilities in the academic library,
Illinois Libraries, 81, pp. 83‐87
Dietrich, J. M., 1984. Library use instruction for older adults, Canadian Library Journal, 41,
pp. 203‐208
Disability Rights Commission, et al., The Disability Discrimination Act Part 4: libraries and
learning centres good practice guide.
Dixon, J. M., 2000. Web‐Braille: a new distribution system for braille books, Braille monitor,
43, pp. 75‐79
Dona, J. & Edmister, J., 2001. An examination of community college faculty members'
knowledge of the Americans with Disabilities Act of 1990 at the fifteen community colleges
in Mississippi, Journal of Postsecondary Education and Disability, 14 (2), pp. 91‐103
Dougnac, M.‐H., 2003. The reading experience of print‐handicapped people: from Braille to
new technologies. 69th IFLA General Conference and Council, Berlin, 1‐9 August.
Draffan, E. A. B. & Corbett, R., 2001. Implementing a Web‐accessible database, The
Electronic Library, 19 (5), pp. 342‐348
Duggan, B., 1994. A measured approach to microcomputer lab design, Tech Trends, 39 (4),
pp. 24‐8
Duman, D., 2003. Producing patient information: how to research, develop and produce
effective information resources. London: King's Fund.
Dunlap, B. L., Disability, culture and service issues, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://home.earthlink.net/~bldunlap2/disabilities/index.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
13/04/08)]
Dunlap, I. H., 2006. How database‐driven web sites enhance accessibility, Library Hi Tech
News, 23 (8), pp. 34‐38
Earl, C., 1999. Access to databases: what database programs can window users with visual
impairments use? CSUN Conference on Technology and Disability.
Earle, S. & Sharp, K., 2000. Disability and assessment in the UK: should we compensate
disabled students?, Teaching in Higher Education, 5 (4), pp. 541‐547

427

Βιβλιογραφία
Eatman, P. F., 1942. An analytical study of braille reading.
Edwards, S., 1989. Microcomputers and the visually impaired (low‐vision to no‐vision), OCLC
micro, 5
Edwards, S., 2003. Access for all: assistive technology in West Sussex libraries, VINE, 33 (3),
pp. 143‐148
Eggett, C. B., 2002. Assistive technology needs in public libraries: a survey, Journal of Visual
Impairment and Blindness, 96, pp. 549‐557
Elliott, J., 1991. Action research for educational change. Buckingham: Open University Press.
Emmons, M. & Wilkinson, F. C., 2001. Designing the electronic classroom: applying learning
theory and ergonomic design principles, Library Hi Tech, 19 (1), pp. 77‐87
Engelen, J. & Burger, D., 2002. Electronic and virtual libraries: access for print disabled
people. 8th International Conference Computer Helping People with Special Needs (ICCHP),
Linz, Austria, 15‐20 July, Springer‐Verlag.
Epp, M. A., 1999. Library services to Canadian college students with print disabilities, Library
Hi Tech, 17 (2), pp. 189‐196
Epp, M. A., 2006. Closing the 95 percent gap: library resources sharing for people with print
disabilities, Library Trends, 54 (3)
Eriksson, Y., 1999. How to make tactile pictures understandable to the blind reader. 65th
IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Erkan, E., 2007. Public library services for the blind and housebound people in Turkey. 4o
Διεθνές Συνέδριο "Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι Πολιτισμών: υπηρεσίες για διαφορετικές
ομάδες", Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Euteneier, L., 2003. Web‐4‐all: web accessibility through sight, sound and touch. ITD Journal,
[e‐journal]. 9 (2) [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/easi/itd/itdv09n2/web4all.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 30/05/06)]
Evans, M. K., 2000. Serving the needs of visually impaired information seekers in UK public
libraries. 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13‐18 August.
Ewing, D., 1994. Library security in the UK: are our libraries of today used or abused?, Library
Management, 15 (2), pp. 18‐26
Fagan, J. C., 2001. Transition to a unified system: using Perl to drive library databases and
enhance web site functionality, The Electronic Library, 19 (3), pp. 168‐179
Falk, H., 2004. Privacy in libraries, The Electronic Library, 22 (3), pp. 281‐284
Farrugia, S., 2001. A study of violence in public libraries. Masters dissertation. Liverpool.

428

Βιβλιογραφία
Farrugia, S., 2002. A dangerous occupation? Violence in public libraries, New Library World,
103 (9), pp. 309‐319
Faucheux,
D.,
Teleread
for
the
blind,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
http://www.teleread.org/blind.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 22/09/06)]

στο

Faucheux, D., 2003. Is there a place for us? Toward the full inclusion of blind and other
librarians with disabilities, ALA's Interface Magazine, 25 (1)
Fedorowicz, M., 2007. An evaluation of the American models of public library service for
disabled users for Poland, Turk Kutuphaneciligi, 21 (1), pp. 45‐54
Fellbaum, K. & Kouroupetroglou, G., 2008. Principles of electronic speech processing with
applications for people with disabilities, Technology and Disability, 20 (2), pp. 55‐85
Fiels, K. M., 2003. Building new libraries in Massachusetts: an advocacy case study. 69th IFLA
General Conference and Council, Berlin, 1‐9 August.
Foos, D. D. & Pack, N. C., 1992. How libraries must comply with the Americans with
Disabilities Act. Phoenix: Oryx Press.
Forrest, M. E. S., 2006. Towards an accessible academic library: using the IFLA checklist, IFLA
Journal, 32 (1), pp. 13‐18
Fossey, M., et al., 2001. Computer technologies for postsecondary students with disabilities.
Montreal.
Foster, A. L., 2001. Making web sites work for people with disabilities: the law and student
demands spur colleges to seek new design and approaches, The Chronicle of Higher
Education, 47 (21), pp. 30‐32
Foster, A. L., 2005. Academic technology lags in accessibility to disabled students, survey
finds, The Chronicle of Higher Education, 51 (23)
Fraser, B., 1997. DO‐IT and the libraries, Library Directions, 7 (2)
Fraser, B. D. C. & Burgstahler, S., 1998. Including users with disabilities: designing library
Web sites for accessibility, Choice, 35, pp. 35‐37
Freitas, D. & Kouroupetroglou, G., 2008. Speech technologies for blind and low vision
persons, Technology and Disability, 20 (2), pp. 135‐156
French, S., 1994. On equal terms working with disabled people. Oxford, UK: Butterworth,
Heinemman.
Fruchterman, J., 2005. Building a global library for people with print disabilities. World
Summit on the Information Society, Tunis, Tunisia, 15 November.
Fuentes‐Romero, J. J., 2004. National libraries: their position with regard to cultural and
ethnic minorities, Alexandria, 16 (1), pp. 49‐59

429

Βιβλιογραφία
Fukushima, S., 1993. Education for deafblind individuals and their quality of life. The 5th
Helen Keller World Conference, Osimo, Italy, 23‐30 September.
Gale, G., Morley, J. & Wallis, L., 1999. RVIB library and information services‐services to
children. 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Galler, A. M., 1995. Strategies to educate librarians to introduce new technologies to users,
especially disadvantaged ones. 61st IFLA General Conference, Istanbul, Turkey, 20‐25 August.
Garrod, P., 2004. Adaptive technologies in public libraries. [Διαθέσιμο στο
http://www.ukoln.ac.uk/public/nsptg/adaptive‐technologies/ (Ημερομηνία πρόσβασης:
08/11/06)]
Gemmer, T., 2003. Homebound services: old ways and new ways, Bookmobile and Outreach
Services, 6 (2)
Gerber, E., 2003. The benefits of and barriers to computer use for individuals who are
visually impaired, Journal of Visual Impairment and Blindness, 97, pp. 536‐550
Gericke, E. M., 1997. Serving the unserved in the year 2000. 63rd IFLA General Conference,
Copenhagen, Denmark, 31 August‐5 September.
Getz, I., 2003. What do blind people want from talking books? 69th IFLA General Conference,
Berlin, 1‐9 August.
Geuzebroek, 2005. Dutch Easy Reading Plazza.
Gill, J., 1999. Presentation of tactile materials: the need for research. 65th IFLA Council and
General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Glaussier, S., 1996. A recreation and leisure inventory: development and application.
Conference of the American Council on Rural Special Education, Baltimore, Maryland, March.
Godber, J. J., 1998. Consummating the union making of a union catalogue of accessible
formats work. 64th IFLA General Conference, Amsterdam, 16‐21 August.
Goddard, M., 2004. Access through technology, Library Journal, 2 (Spring)
Goltz, E., 1991. The provision of services to students with special needs in Canadian
academic libraries, Canadian Library Journal, pp. 264‐69
Golub, K., 2002. Digital libraries and the blind and visually impaired. 4th CARNet Users
Conference‐CUC, Zagreb, Croatia, 17 February.
Gorman, A. J., 1999. Start making sense: libraries don' t have to be confusing places for kids
with reading disabilities, School Library Journal, 45 (7), pp. 22‐25
Goudsward, D. R., 1997. Designing a library Web page at Dauphin County Library System,
Library Mosaics, 8, pp. 17

430

Βιβλιογραφία
Grandin, T., 2002. Συμβουλές για τη διδασκαλία παιδιών και ενηλίκων με αυτισμό, [online].
[Διαθέσιμο
στο
http://dipe.kav.sch.gr/8ssea/arthra/ayt‐020304.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 05/04/06)]
Grashkina, V., Todorova, T. & Panova, T., 2007. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφορία
για άτομα με ειδικές ανάγκες: ένα πρόγραμμα για τις βιβλιοθήκες στη Βουλγαρία. 4ο
Διεθνές Συνέδριο "Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι Πολιτισμών", Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου.
Graubart, M., Serving the needs of students with physical disabilities, Library Hi Tech, 14 (1)
Graves, W. H. & Maxson, B. J., 1990. Computer access technology: an ecological approach to
meeting the information needs of people with visual disabilities, American Rehabilitation,
15, pp. 18‐22
Green, R. A. & Gillespie, D. N., 2001. Assistive technologies in academic libraries: a
preliminary study, Libraries and the Academy, 1 (3), pp. 329‐337
Griebel, R., 2000. Partnering services between public libraries and library services for the
blind: a Canadian experience. 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel,
13‐18 August.
Griebel, R., 2003. If Helen Keller lived north of the 49th Canadian library services for people
with disabilities, IFLA Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons, 57
Grimaldi, C. & Goette, T., 1999. The Internet and the independence of individuals with
disabilities, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 9 (4), pp. 272‐
280
Guenther, K., 2001. Making your digital library accessible, Computers in Libraries, 21, pp. 61‐
63
Gulliver, S. & Ghinea, G., 2003. How level and type of deafness affect user perception of
multimedia video clips, Universal Access in the Information Society, 2 (4)
Gunde, M. G., 1991. What every librarian should know about the Americans with Disabilities
Act, American Libraries, 22 (8), pp. 806‐9
Halfpenny, P., 1979. The analysis of qualitative data, Sociological Review, 27, pp. 799‐825
Hall, P. & Imrie, R., 1999. Architecture and disabling design in the built environment,
Environment and Planning 26, pp. 409‐426
Hamilton, C., 1993. Developing an accessible online public access catalog at the Washington
talking book and braille library. ITD Journal, [e‐journal]. 2 (1) [Διαθέσιμο στο
http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv02n1/hamilton.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 02/11/05)]
Hamrick, S., 2004. Accessibility at the Gallaudet University Library, Interface, 26 (3), pp. 9‐10
Hansen, M. B., 1999. Designing web pages for people with disabilities, The Unabashed
Librarian(111)

431

Βιβλιογραφία
Hardman, M. L., Drew, C. J. & Egan, M. W., 1996. Human exceptionality: society, school, and
family. 5th ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
Harizan, A. & Khoon, L., 1998. Technical service and the World Wide Web: building the NTU
Library cataloging home page, The Electronic Library, 16 (6), pp. 387‐93
Harley, R. K., Truan, M. B. & Sanford, L. D., 1997. Communication skills for visually impaired
learners: Braille, print, and listening skills for students who are visually impaired. 2nd ed.
Springfield: Charles C. Thomas.
Harper, S., et al., 1999. Towel: real world mobility on the web. 3rd International Conference
on Computer‐aided design of user interfaces, 21‐23 October, Kluwer Academic.
Harris, C., Level field. Internet Magazine,
http://www.emapcom/internet/features/disabled.htm
05/01/08)]

[e‐journal]. [Διαθέσιμο στο
(Ημερομηνία
πρόσβασης:

Harris, C. & Oppenheim, C., 2003. The provision of library services for visually impaired
students in UK further education libraries in response to the special educational needs and
disability act (SENDA), Journal of Librarianship and Information Science, 35 (4), pp. 243‐257
Hawking, S., 2004. Computer resources for people with disabilities: a guide to assistive
technologies, tools and resources for people of all ages. 4th. Hunter House Publishers.
Hawkridge, D. & Vincent, T., 1992. Learning difficulties and computers. London: Jessika
Kingstley Publishers Ltd.
Hawthorn, S., Denge, J. & Coombs, N., 1997. The law and library access for patrons with
disabilities, Information Technology and Disabilities, 4 (1/2)
Hecker, T. E., 1996. Patrons with disabilities or problem patrons: which model should
librarians apply to people with mental illness?, The Reference Librarian, 53, pp. 5‐12
Heery, M., 1996. Academic library services to non‐traditional students, Library Management,
17 (5), pp. 3‐13
Henderson, R. D., 1991. Leisure patterns of a sample of individuals with an intellectual
handicap, Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 17 (1), pp. 89‐95
Henry, S. L., 2006. Understanding web accessibility. In: Thatcher, J. (ed.) 2006. Web
Accessibility: web standards and regulatory compliance. Berkeley, CA: Springer‐Verlag. pp. 1‐
52.
Hepworth, M., Harrison, J. & James, N., 2003. Information needs of people with multiple
sclerosis and the implications for information provision based on a national UK survey, Aslib
Proceedings, 55 (5/6), pp. 290‐303
Hernon, P. & Calvert, P., 2005. Improving the quality of library services for students with
disabilities. Libraries Unlimited.
Hicken, M., 2002. Equally good, Public Library Journal, 17 (2), pp. 51‐3

432

Βιβλιογραφία
Hirschfeldt, I. B., 2005. Libraries for all ‐ the Swedish way. 71st IFLA General Conference and
Council, Oslo, Norway, 14‐18 August.
Holt, C. & Hole, W., 2003. Training rewards and challenges of serving library users with
disabilities, Public libraries, 42, pp. 34‐37
Holt, C. & Hole, W. C., 1995. Assessing needs of library users with disabilities, Public libraries,
34, pp. 90‐93
Holt, C. & Hole, W. C., 1998. Shared responsibility for training adults with disabilities to
access information through technology: a library's experience. Annual Meeting of the
American Association for Adult and Continuing Education, Phoenix, AZ, 18‐22 November.
Hook, L., 1974. The Stockholm public library: patients' libraries and work with the disabled,
International Library Review, 6 (4), pp. 419‐426
Hopkins, J., 2004. School library accessibility: the role of assistive technology, Teacher
Librarian, 31 (3), pp. 15‐18
Hopkins, J. & Schnapper‐Casteras, J., 2004. Assistive technology: an introductory guide for K‐
12 library media specialists. Linworth Publishing.
Hopkins, L., 2002. Library services for visually impaired people: a manual of best practice,
London: The Council for Museums, Archives and Libraries.
Horn, L. & Berktold, J., 1999. Students with disabilities in postsecondary education: a profile
of
preparation,
participation,
and
outcomes,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.nces.edgov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=1999187 (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/05/08)]
Hort, J., 1993. Stanford achievement test‐8th ed.: reading comprehension sub‐group results,
American Annals of the Deaf, 138, pp. 172‐75
Horwath, J., 2002. Evaluating opportunities for expanded information access: a study of the
accessibility of four online databases, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 199‐206
Huang, S. T., 1989. Reference services for disabled individuals in academic libraries, The
Reference Librarian, 25/26, pp. 527‐539
Huang, S. T., 1997. The impact of modern technologies on library service for students with
disabilities, Handicap's Digest
Hudson, L., 2002. A new age of accessibility, Library Journal, 48 (2), pp. 19‐21
Hughes, M. A., 2004. Collection development "Mental Health": the two faces of mental
illness.
Library
Journal,
[e‐journal].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.libraryjournal.com/article/CA11573.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 22/06/06)]
Huntington, B. & Swanson, C., 2002. Adults with special needs: a resource and planning
guide for Wisconsin's public libraries. Madison, Wisconsin: Wisconsin Department of Public
Instruction, Division for Libraries.

433

Βιβλιογραφία
Hurst, A., 1993. Steps toward graduation: access to higher education for people with
disabilities. Avebury, UK: Aldershot.
Hurst, A., 1996. Reflecting on researching disability and higher education. In: Barton, L. (ed.)
1996. Disability and society: emerging issues and insights. New York: Longman. pp. 123‐143.
Hutchinson, N. G., 2001. Beyond ADA compliance: redefining accessibility, American
Libraries, pp. 76‐78
IFLA, 2000. Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in
long‐term care facilities.
IFLA/UNESCO, 1994. IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. [Διαθέσιμο
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 01/07/07)]

στο

Irvall, B., 1997. The dyslexia campaign 1996/97 in Sweden. 63rd IFLA General Conference, 31
August‐5 September.
Irvall, B. & Nielsen, G. S., 2005. Access to libraries for persons with disabilities‐CHECKLIST,
IFLA Professional Reports, 89
Isaacson, D., 2006. No problem with problem patrons. Library Journal, [e‐journal].
[Διαθέσιμο στο http://www.libraryjournal.com/article/CA6298432.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 23/10/06)]
ITNR, 2000. Online services for people with disabilities in Australian public libraries: a review
of the literature
Jackson‐Sanborn, E., Odess‐Harnish, K. & Warren, N., 2002. Web site accessibility: a study of
six genres, Library Hi Tech, 20 (3), pp. 308‐317
Jaeger, P. T., 2002. Section 508 goes to library: complying with federal legal standards to
produce accessible electronic and information technology in libraries. ITD Journal, [e‐
journal]. 8 (2) [Διαθέσιμο στο http://people.rit.edu/easi/itd/itdv02n1/hamilton.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 12/12/05)]
Jans, L., 2000. Use of assistive technology: findings from national surveys. Technology and
Persons with Disabilities Conference.
Jax, J. & Muraski, T., 1993. Library services for students with disabilities at the university of
Wiscon, Journal of Academic Librarianship, 19 (3), pp. 166‐168
Jeal, Y., Roper, V. d. P. & Ansell, E., 1996. Deaf people and libraries ‐ should there be special
considerations? Part 1: traditional services, New Library World, 97 (1), pp. 12‐21
Jeal, Y., Roper, V. d. P. & Ansell, E., 1996. Deaf people and libraries ‐ should there be special
considerations? Part 2: material and technological developments, New Library World, 97 (2),
pp. 13‐18
Jobe, M. M., 1999. Guidelines on web accessibility for the disabled, Colorado Libraries, 25
(3), pp. 45‐46

434

Βιβλιογραφία
Johns, S. M., 2002. Viewing the sunrise: iPac 2.0 accessibility, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 148‐
161
Johnson, D., 2000. Web‐Braille: NLS braille books online, Library Hi Tech News, 17 (6), pp. 13‐
15
Johnson, D. & Deines‐Jones, C., 1999. Assistive technology in special libraries‐‐or is there?,
Library Hi Tech News, 16 (9/10), pp. 25‐26
Johnson, L. & Moxon, E., 1998. In whose service? Technology, care and disabled people: the
case for a disability politics perspective, Disability & Society, 13 (2), pp. 241‐258
Joint, N., 2005. Disability issues and libraries: a Scottish perspective, Library Review, 54 (8),
pp. 449‐452
Joint, N., 2006. Libraries, digitisation and disability, Library Review, 55 (3), pp. 168‐172
Jones, D., 1991. Ask, so you can give: reference/research service for the disabled in an
academic library, RQ, 30 (4), pp. 479‐485
Josephson, E., 1961. Some insights concerning reading problems as reflected in AFB leisure
activity study, New York: American Foundation for the Blind.
Juozaitis, V., 2004. Serving the needs of our students with LD in the school library, School
libraries in Canada, 23 (3), pp. 34‐38
Kahlisch, T., 2002. DZB‐ A German library for the blind goes digital. 8th International
Conference Computer Helping People with Special Needs (ICCHP), Linz, Austria, 15‐20 July,
Springer‐Verlag.
Kapperman, G., Heinze, T. & Stricken, J., 1997. Strategies for developing mathematics skills in
students who use braille. Sycamore, IL: Research and Development Institute.
Karp, R. S. (ed.), 1991. Library services for disabled individuals. Boston: G.K. Hall and
Company.
Karuth, L., 1983. Serving deaf students in academic libraries. Annual conference of the
American Library Association, Los Angeles, 25‐30 June.
Kautzman, A. V., 1998. Virtuous, virtual access: making web pages accessible to people with
disabilities, Searcher, 6 (6), pp. 42‐49
Kavanagh, R., 1994. Supporting blind people in education and employment. 60th IFLA
General Conference, Havana, Cuba, 21‐27 August.
Kavanagh, R., 2001. Transforming libraries for the blind in the learning culture of the
information age: the role of IFLA and the World Blind Union (WBU), IFLA Journal, 27 (1), pp.
38‐40
Kavanagh, R. & Freeze, B., 1997. VISUNET: a vision of virtual library service for the blind.
63rd IFLA General Conference, Copenhagen, Denmark, 31 August‐5 September.

435

Βιβλιογραφία
Kavanagh, R. & Moodie, M., 1998. Preparing for the millennium: linking libraries for the
print‐disabled. 64th IFLA General Conference, Amsterdam, 16‐21 August.
Kawamura, H., 1996. International instruments for access to information for all. 62nd IFLA
General Conference, Beijing, China, 25‐31 August.
Kawamura, H., 1998. Disabilities information resources; accessible website building merges
Daisy on the Internet. 64th IFLA General Conference Amsterdam, 16‐21 August.
Kawamura, H., 2006. DAISY: a better way to read, a better way to publish‐a contribution of
libraries serving persons with print disabilities. 72nd IFLA General Conference and Council,
Seoul, Korea, 20‐24 August.
Kendall, M. A., 1996. Public library services for older adults, Library Review, 45 (1), pp. 16‐29
Kendall, M. A. & Booth, H., 2003. Developing generic online tutorials as a strategy for
extending the use of WeCT. In: Reilly, U. O., 4th Annual Conference of the LTSN Centre for
Information and Computer Sciences.
Kennard, W. E. & Lyle, E. E., 2001. With freedom comes responsibility: ensuring that the next
generation of technologies is accessible, usable and affordable, CommLaw Conspectus, 10,
pp. 5‐28
Kennedy, M. E., 1980. Service to older adult users of academic libraries: a study of librarian
attitudes. Pittsburgh.
Kerscher, G., 1999. Digital talking book production process. CSUN Conference on Technology
and Disability.
Kerscher, G., 2001. DAISY Consortium: information technology for the world’s blind and
print‐disabled population – past, present, and into the future, Library Hi Tech, 19 (1), pp. 11‐
15
Kerscher, G., 2001. Worldwide training and technical support for DAISY, Library Hi Tech, 19
(1), pp. 29‐32
Kerscher, G., 2004. DAISY for all: publishers' collaboration enabling print access. ITD Journal,
[e‐journal]. 10 (1) [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv10n1/kerscher.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 12/01/06)]
Kerscher, G., 2006. The essential role of libraries serving persons who are blind and print
disabled in the information age. In: Anon. (ed.) 2006. Computers helping people with special
needs. Linz, Austria: Springer‐Verlag. pp. 100‐105.
Kerscher, G. & Fruchterman, J., 2002. The soundproof book: exploration of rights conflict
and access to commercial ebooks for people with disabilities, First Monday, 7 (6)
Kheng, C. A. L. M., 1999. The role of the Malaysian Braille Press in the promotion of
computerised braille production. 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok,
Thailand, 20‐28 August.

436

Βιβλιογραφία
Kimbrough, B. T., 2001. DAISY on our desktops?: a review of LpPlayer 2.4, Library Hi Tech, 19
(1), pp. 32‐34
King, J., 1991. Women‐orientated tapes‐FAB'S new loan service, New Library World, 92 (2),
pp. 5‐6
King, S. & Mann, D., 2004. Copyright: How can barriers to access be removed? An action plan
for the removal of some copyright barriers that prevent equitable access to information by
people with print disabilities. 70th IFLA General Conference and Council, Buenos Aires,
Argentina, 22‐27 August.
Kinnell, M. & Creaser, C., 2001. A new outlook: services to visually impaired people in UK
public libraries, Journal of Librarianship and Information Science, 33 (1), pp. 5‐14
Kinnell, M., Yu, L. & Creaser, C., 2000. Public library services for visually impaired people,
Loughborough: LISU.
Kirchner, C., 2002. The elusive visually impaired audience: a selective profile, [on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=43&DocumentID=1720
(Ημερομηνία πρόσβασης: 15/01/07)]
Kirkpatrick, C. H. & Morgan, C. B., 2001. How we renovated our library, physically and
electronically, for handicapped patrons, Computers in Libraries, 21 (9), pp. 24‐29
Kishore, R., 1999. Voice of India's disabled: demanding equality in library services. 65th IFLA
Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Kitchel, E., APH educational research: Large print: guidelines for optimal readability and
APHont
a
font
for
low
vision,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://sun1.aph.org/edresearch/lpguide.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 25/04/07)]
Klauber, J., 1998. Living well with a disability: how libraries can help, American Libraries, 29
(10), pp. 52‐55
Kleiman, A. M., 1995. The aging agenda: redefining library services for a greying population,
Library Journal, 120, pp. 32‐34
Kleiman, A. M., 1997. Global greying: successful strategies for bridging information gaps with
the elderly population. 63rd IFLA General Conference, Denmark, Copenhagen, 31 August‐5
September.
Kneedler, W. H. & Sizemore, E. J., 1993. Speech synthesis + online library catalog= "talking
catalog", Library Hi Tech, 11 (1), pp. 57‐65
Knudsen, G. & Knudsen, E., 1995. Electronic books for the visually impaired: the Norwegian
project. 61st IFLA General Conference, Istanbul, Turkey, 20‐25 August.
Konicek, K., Hyzny, J. & Allegra, R., 2003. Electronic reserves: the promise and challenge to
increase accessibility, Library Hi Tech, 21 (1), pp. 102‐108

437

Βιβλιογραφία
Kottstorfer, M. & Miesenberger, K., 2002. Virtual libraries initiatives with usable results for
print disabled people. 8th International Conference Computer Helping People with Special
Needs (ICCHP), Linz, Austria, 15‐20 July, Springer‐Verlag.
Koulikourdi, A., 2007. National libraries and people with disabilities, Alexandria, 19 (3), pp.
175‐185
Koulikourdi, A., 2008. Assistive technologies in Greek libraries, Library Hi Tech, 26 (3), pp.
387‐397
Koulikourdi, A., 2008. Library education and disability issues, Education for Information, 26
(3‐4), pp. 203‐212
Koulikourdi, A., 2008. Library services for people with disabilities in Greece, Library Review,
57 (2), pp. 138‐148
Kouroupetroglou, C., Salampasis, M. & Manitsaris, A., 2007. Browsing shortcuts as a mean to
improve information seeking of blind people in the WWW, Universal Access in the
Information Society, 6 (3), pp. 273‐283
Kouroupetroglou, C., Salampasis, M. & Manitsaris, A., 2007. The effects of spatially enriched
browsing shortcuts on web browsing of blind users, HCI, 7, pp. 358‐367
Kouroupetroglou, G. & Pino, A., 2002. A new generation of communication aids under the
ULYSSES component‐based framework. Proc. of the 5th International ACM SIGCAPH
Conference on Assistive Technologies (ASSETS 2002), Edinburgh, 8‐10 July.
Kouroupetroglou, G. & Tsonos, D., 2008. Multimodal accessibility of documents. 2008.
Advances in human‐computer interaction. Vienna: I‐Tech Education and Publishing. pp. 451‐
470.
Kouzi, L., 2003. Models of service II republic of Ireland: getting to know you. 69th IFLA
General Conference and Council, Berlin, 1‐9 August.
Kouznetaova, V. & Nazarova, J., 1999. The main public children’s library of St Petersburg,
Library Review, 48 (4), pp. 193‐196
Kovalik, G. & Kruppenbacher, F., 1994. Libraries and the ADA: providing accessible media to
deaf and hard‐of‐hearing people, The Journal of Academic Media Librarianship, 2 (1)
Krasner, S., Assistive technology resources in Serc library, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.connsensebulletin.com/atserc.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/09/05)]
Krishnan, B., 1996. Serving the information needs of disabled persons through new
technology. 10th Congress of Southeast Asian Librarians, Kuala Lumpur, 21‐25 May.
Krissoff, A. & Konrad, L., 1998. Computer training for staff and patrons: a comprehensive
academic model, Computers in Libraries, 18, pp. 30‐32

438

Βιβλιογραφία
Kuchinskas, S., 2005. Is Google shutting out the blind? Enterprise, [e‐journal]. [Διαθέσιμο στο
http://www.internetnews.com/ent‐news/article.php/3518741 (Ημερομηνία πρόσβασης:
18/07/05)]
Kuhlthau, C., 1991. Inside the search process: information seeking from the user's
perspective, Journal of the American Society for Information Science, 42 (5), pp. 361‐371
Kumar, S., 1999. Assistive technology for a community college library, Illinois Libraries, 81,
pp. 88‐93
Kuniansky, N., 2000. eBraille ‐ Making braille easy around the world. 66th IFLA Council and
General Conference, Jerusalem, Israel, 13‐18 August.
Kyle, J. G. & Allsop, L., 1982. Communicating with young deaf people, Teacher of the deaf(6),
pp. 89‐95
Lamb, B. & Layzell, S., 1994. Disabled in Britain: a world apart, London: SCOPE.
Langford, J. & Lambert, J., 2005. Implementing the requirements of SENDA in Aston
university library and information services, SCONUL Focus, 33, pp. 21‐5
LaPlante, M. P., Hendershot, G. E. & Moss, A. J., 1997. The prevalence of need for assistive
technology devices and home accessibility features, Technology and Disability, 6, pp. 17‐28
Laurie, T. D., 1992. Libraries' duties to accommodate their patrons under the ADA, Library
Administration and Management, 6 (4), pp. 204
Laux, L. F., McNally, P. R. & Paciello, M. G., 1996. Designing the world wide web for people
with disabilities: a user centered design approach. 2nd ACM SIGCAPH Conference on
Assistive Technologies.
Lazzaro, J. J., 1990. Opening doors for the disabled: adaptive technology lets blind, deaf, and
motor‐disabled personal computer users lead more productive lives, Byte magazine, 26
Lazzaro, J. J., 1994. Adaptive computing and the internet: one step forward, two steps back?,
Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 4 (4), pp. 2‐8
Lazzaro, J. J., 1994. Adaptive technologies for learning and work environments, The Journal
of Academic Librarianship, 20 (2), pp. 99
Lazzaro, J. J., 1997. I hear, you see: adaptive CD‐ROM for disabled users, EMedia
professional, 10 (2), pp. 52‐54, 56‐59
Lenn, K., 1996. Library services to disabled students: outreach and education, The Reference
Librarian, 53, pp. 13‐26
Leong, I. C. B. & Higgins, S. E., 2002. Public library services for wheelchair‐bound young
[Διαθέσιμο
στο
people
in
Singapore.
Libres,
[e‐journal].
12
(1)
http://libres.curtin.edu.au/libres12n1/ChewHiggins.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης:
30/08/05)]

439

Βιβλιογραφία
Lescher, J. F., 2000. Designing web sites for the blind, Econtent, 23 (2), pp. 14‐23
Lewis, A., 2004. A user survey of the experiences of blind and visually impaired people using
electronic information services with regard to the practical implementation of these services
in public libraries. School of Information and Media.
Lewis, A. & Neill, S., 2001. Portable computers for teachers and support services working
with Special Educational Needs: an evaluation of the 1999 United Kingdom and employment
scheme, British Journal of Educational Technology, 32 (3), pp. 301‐15
Lewis, C., 1992. ADA and its effect on libraries, Public libraries, 32 (1), pp. 24‐28
Lewis, R. B., 1993. Special education technology: classroom applications. California:
Wadsworth Publishing Company.
Lewis, V. & Klauber, J., 2002. [Image] [Image] [Image] [Link] [Link] [Link]: inaccessible Web
design from the perspective of a blind librarian, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 137‐140
Lewis, V. & Klauber, J., 2002. Inaccessible web design from the perspective of a blind
librarian, Library Hi Tech, 20 (2)
Library of Congress, 1999. Building a library collection on visual and physical disabilities:
basic materials and resources, Reference Circular 99 (01), pp. 48
Lieth, M. v. d. & Clausen, A. O., 2000. Current trends in developing a contemporary public
library service to deaf and hard of hearing persons in Denmark. 66th IFLA Council and
General Conference, Jerusalem, Israel, 13‐18 August.
Lilly, E. B., 2001. Creating accessible Web sites: an introduction, The Electronic Library, 19
(6), pp. 397‐405
Lilly, E. B. & Fleet, C. V., 1999. Wired but not connected: accessibility of academic library
home pages, The Reference Librarian, 67/68, pp. 5‐28
Lilly, E. B. & Fleet, C. V., 2000. Measuring the accessibility of public library home pages,
Reference & User Services Quarterly, 40 (2), pp. 156‐65
Lingane, A. & Fruchterman, J., 2003. The CHAFEE amendment: improving access to
information.
ITD
Journal,
[e‐journal].
9
(1)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv09n1/lingane.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 03/04/08)]
Linley, R. & Usherwood, B., 1998. New measures for the new library: a social audit of public
libraries. Sheffield: Department of Information Studies.
Lisiecki, C., 1999. Adaptive technology equipment for the library, Computers in Libraries, 19
(6), pp. 18‐20
Liu, S., et al., 2004. Improving web access for visually impaired users, IT Pro(July/August), pp.
28‐33

440

Βιβλιογραφία
Locke, B. M., 1987. Libraries and the deaf: they can read books, can't they?, Sound News, 15
(1), pp. 5‐6
Loiacono, E. & McCoy, S., 2004. Web site accessibility: an online sector analysis, Information
Technology and People, 17 (1), pp. 87‐101
Long, S. A., 2005. What's new in libraries: serving the "boomer" generation, New Library
World, 106 (7/8), pp. 378‐380
Loo, A., Lu, M.‐t. & Bloor, C., Internet surfing for the blind: a prototype, The Electronic
Library, 21 (6), pp. 576‐586
Lovejoy, E. G., 1990. Portraits of library service to people with disabilities G.K. Hall &
Company.
Lowney, G., But can they read it? [the use of color], [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.microsoft.com/enable/dev/msdn7.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 27/04/08)]
Lugo, L., 2000. Anticipate or accommodate: library assistive technology. Teaching with
Technology
Today,
[e‐journal].
7
(1)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.uwsa.edu/tt/articles/lugo.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/03/06)]
Lung, G., 2004. Copyright exceptions for the visually impaired international perspective. 70th
IFLA General Conference and Council, Buenos Aires, Argentina, 22‐27 August.
MacArthur, C., 1996. Using technology to enhance the writing processes of students with
learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 29
MacComiskey, A. V., 1996. The braille readiness skills grid: a guide to building a foundation
for literacy. Journal of Visual Impairment and Blindness90 (3), 190‐193
Machell, J., 1996. Library and information services for visually impaired people: national
guidelines. London: Library Association Publishing.
MacInnis, J. A., 1996. A survey of the library use and instruction experiences of learning
disabled college students. Master's thesis.
Mann, D., The right to read: copyright and visually impaired people, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.braillenet.org/colloques/bnet2003/villette2003/mann_eng.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 01/06/05)]
Mann, D., 1998. Rights v. rights‐ when copying is not copying: how copyright impinges on
digital media and visually impaired readers. 64th IFLA General Conference, Amsterdam, 16‐
21 August.
Mann, D., 2001. WIPO‐Advancing access to information for print disabled people. 67th IFLA
Council and General Conference, 16‐25 August.
Mann, W. C., 1994. Project LINK: consumer information for persons with disabilities, [e‐
journal]. [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv01n2/mann.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 27/09/05)]

441

Βιβλιογραφία
Marks, K. S., 2005. Deaf patrons in the rural library: the benefits of community networks,
Bookmobile and Outreach Services, 8 (2), pp. 7‐19
Marmion, D., 1998. Facing the challenge: technology training in libraries, Information
Technology and Libraries, 17, pp. 216‐218
Marshall, M. C., 1991. Managing library provision for handicapped. London: Mausell.
Mason, M. K., 2006. Are there simply too many user groups in academic library settings?,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.moyak.com/researcher/resume/papers/library_users.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 22/06/06)]
Mates, B. T., 2000. Adaptive technology for the Internet: making electronic resources
accessible to all. American Library Association.
Mates, B. T., 2003. Accessability@Cleveland public library, Public libraries, 42 (1), pp. 28‐31
Mates, B. T., 2004. Computer technologies to aid special audiences. Chicago: American
Library Association.
Matheson, J. & Babb, P., 2002. Social trends. Newport: Great Britain Office for National
Statistics.
Matsco, S. & Campbell, S., 1996. Writing a library home page at Rochester Hils Public Library,
Public libraries, 35, pp. 284‐6
Mayfield, K., 2001. Amazon Access: how accessible? Wired News, [e‐journal]. [Διαθέσιμο στο
http://wired‐vig.wired.com/news/ebiz/0,1272,49195,0.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
18/07/06)]
Mayo, K. & Donnell, R. O. (eds.), 1994. The ADA Library kit: sample ADA‐related documents
to help you implement the law. Chicago: ASCLA/ALA.
McAulay, K. E., 2005. Studying with special needs: some personal narratives, Library Review,
54 (8), pp. 486‐491
McBrayer, P. & Poon‐McBrayer, K. F., 1996. Americans with Disabilities Act: implications for
academic libraries.
McCain, M., 2003. What's so special about special needs? , Public libraries, 42, pp. 51‐54
McCaskill, K. & Goulding, A., 2001. English public library services and the Disability
Discrimination Act, New Library World, 102 (6), pp. 192‐206
McCasland, M. & Golden, M., 1999. Improving ADA access: critical planning, The Reference
Librarian(67‐68), pp. 257‐271
McCord, S. K., Frederiksen, L. & Campbell, N., 2002. An accessibility assessment of selected
Web‐based health information resources, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 188‐198

442

Βιβλιογραφία
McGreal, R., 2004. Stealing the goose: copyright and learning, International Review of
Research in Open and Distance Learning, 5 (3), pp. 1‐26
McInnes, P., 2002. What's it all about? the implications of disability legislation for academic
libraries,
McKenna, J., 2003. Huh? What? Interacting with your hard of hearing patrons, Public
libraries, 42, pp. 9‐11
McKenzie, E. M. & Casey, K. E., 1998. Using adaptive technology to provide access to blind,
low‐vision, and dyslexic patrons, Law Library Journal, 90, pp. 157‐182
McLachlan, N. H., 1997. Access to newspapers and journals for visually impaired people,
Ariadne Magazine(10)
McNeil, B. & Johnson, D. (eds.), 1995. Patron behavior in libraries: a handbook of positive
approaches to negative situations. Chicago: American Library Association.
McNulty, T., Library of Congress launches "web‐braille" on the internet. ITD Journal, [e‐
journal]. 6 (3) [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv06n3/library.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 04/05/08)]
McNulty, T., 1995. Information technology and access to libraries: a special issue,
Information Technology and Disabilities, 2
McNulty, T., 1996. Libraries and the empowerment of persons with disabilities: an
introduction, Library Hi Tech, 14 (1), pp. 24‐26
McNulty, T., 1999. Accessible libraries on campus: a practical guide for the creation of
disability‐friendly libraries. Chicago: Association of College and Research Libraries.
McQuigg, K., 2003. Are the deaf a disabled group, or a linguistic minority?: issues for
librarians in Victoria's public libraries, Australian Library Journal
Mendle, J., 1995. Library services for persons with disabilities, The Reference Librarian,
49/50
Meyer, E. M., 1979. Teaching library skills to deaf children, Catholic Library World, 15 (2), pp.
58‐60
Meyers, A. & Schreier, E., 1991. An evaluation of speech access programs, Journal of Visual
Impairment and Blindness, 84, pp. 26‐38
Miesenberger, K., E‐libraries and e‐publishing for print‐disabled people state of the art and
future perspective, [online]. [Διαθέσιμο στο http:snv.jussieu.fr/inova/villette2002/act4.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 01/05/05)]
Miesenberger, K. & Tjoa, A. M., 2003. Austrian literature online (ALO): how electronic
libraries, cultural heritage and service provision for print disabled people work together, TCT
education of disabilities, 2 (1), pp. 27‐34

443

Βιβλιογραφία
Miller, N. B. & Sammons, C. C., 1999. Everybody's different: understanding and changing our
reactions to disabilities. Baltimore: Brookes Publishing County.
Minkel, W., 2001. Become enabled. Library Journal, [e‐journal]. [Διαθέσιμο στο
http://www.libraryjournal.com/article/CA106236.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 15/06/06)]
Minkel, W., 2003. An enlightened approach: publishers of online encyclopedias are now
catering to people with disabilities, School Library Journal, 49 (1), pp. 26‐29
Minow, M., 1999. Does your library's web page violate the Americans with Disabilities Act?,
California Libraries, 9 (4), pp. 8‐9
Mohsen, Z., 1997. The use of the library by young people. Singapore: School of Applied
Science.
Moodie, M. M., 2004. Digital talking books: planning for the future, [online]. [Διαθέσιμο στο
(Ημερομηνία
πρόσβασης:
http://www.inlb.qc.ca/publications/livreadapte09.aspx
28/08/05)]
Moore, J. R., 2006. Technology and access for people with disabilities, [online]. [Διαθέσιμο
στο http://www.txla.org/pubs/tlj76_1/access.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/05/05)]
Moore, N., 2000. The information needs of visually impaired people: a review of research for
the RNIB, Acumen
Morgan, E. L., 1999. Adaptive technologies for better service, Computers in Libraries, 19 (6),
pp. 35‐36
Morgan, G., 2003. A word in your ear: library services for print disabled readers in the digital
age, The Electronic Library, 21 (3), pp. 234‐239
Morley, S., 2000. Digital talking books on a PC: a usability evaluation of the prototype Daisy
playback
software.
ITD
Journal,
[e‐journal].
7
(1)
[Διαθέσιμο
στο
http://people.rit.edu/easi/itd/itdv07n1/article6.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 17/07/07)]
Mortensen, H., 2006. Knowledge sharing also for disabled readers. 72nd IFLA General
Conference and Council, Seoul, Korea, 20‐24 August.
Moseid, T. E., 2006. Mind the gap! Library services to the disabled in a new framework.
LIBREAS,
[e‐journal].
6
(3)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.ib.hu‐
berlin.de/~libreas/libreas_neu/ausgabe6/002mos.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 31/08/06)]
Muddiman, D., et al., 2000. Open to all? The public library and social exclusion. Volume one:
overview and conclusions, The Council for Museums, Archives and Libraries.
Muehlethaler, E. & Bolliger, R., 1998. Visual revolution: changes in daily life as perceived by
blind
people,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.geocities.com/CapitolHill/2112/visz2.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 09/08/07)]
Mularski, C., 1987. Academic library service to deaf students: survey & recommendations,
RQ, 26 (4), pp. 477‐486

444

Βιβλιογραφία
Muncaster, P., 2006. Poor accessibility has a price. IT Week, [e‐journal]. [Διαθέσιμο στο
http://computing.co.uk/itweek/analysis/2150099/poor‐accessibility‐price
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 03/12/07)]
Murphy, C. R., 1997. Computers assisting the handicapped [online]. [Διαθέσιμο στο
ei.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Disabilities/murhpy.AT.html
(Ημερομηνία πρόσβασης: 30/08/06)]
Murphy, J., 1999. When the rights of the many outweigh the rights of the few: the
"legitimate" versus the homeless patron in the public library, Current studies in librarianship,
23 (1/2), pp. 50‐60
Murray, J., 1999. Enhancing the skills of school library staff to cater for individual student
needs. 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Murtha, C., 2002. Web access for the disabled. Ariadne Magazine, [e‐journal]. (7) [Διαθέσιμο
στο http://www.ariadne.ac.uk/issue7/web‐access/ (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/11/05)]
Mutula, S., IT diffusion in sub‐Saharan Africa implications for developing and managing
digital
libraries,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://disa.nu.ac.za/workshops/Gabarone%20workshop/MutulaIFLAworkshop.pdf
(Ημερομηνία πρόσβασης: 27/08/05)]
Myhill, C. E., 2002. ICT for access to information services for disabled people: an overview of
projects and services at Gateshead Libraries Service, Program: Electronic Library and
Information Systems, 36 (3), pp. 176‐181
National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, 1997. Assistive technology
for use with personal computers, pp. 37
Neelakantan, S., 2004. India fails to support disabled, says survey, The Chronicle of Higher
Education, 51 (8)
Nelson, P. P., 1996. Library services for people with disabilities: results of a survey, Medical
Library Association Bulletin, 84 (3), pp. 397‐401
Neville, A., 1994. Departments‐Libraries. Information Technology and Disabilities, [e‐journal].
1 (1) [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv01n1/library.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 09/09/05)]
Newachek, P. W., et al., 1998. An epidemiological profile of children with special health care
needs, Pediatrics, 102, pp. 117‐123
Newell, C., 1994. People with disabilities and the information society. In: Adamson, L., et al.
(eds.) 1994. Planning for an information society: population group papers and policy issue
papers. Telecom Australia. pp. 69‐80.
Ng, K. E. H., 1997. Information services for the visually handicapped: a study of user needs
and library services in Singapore. Singapore: School of Applied Science.

445

Βιβλιογραφία
Ng'ang'a, S. K., 2003. Why deliver services to print handicapped people through public
libraries: the Kenyan experience. 69th IFLA General Conference and Council, Berlin, 1‐9
August.
Ng'ang'a, S. K., 2004. Delivering services to the visually impaired through public libraries: the
Kenyan experience, Information Development, 20 (2), pp. 130‐134
Nielsen, G. S., 1997. Library service and materials for weak readers. 63rd IFLA General
Conference, Copenhagen, Denmark, 31 August‐ 5 September.
Nielsen, G. S., 2002. Library services to the homebound elderly in Denmark, [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.dinf.ne.jp/doc/englishccess/ai/denmark.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 02/09/05)]
Nielsen, G. S., 2006. Library services to persons with dyslexia. 72nd IFLA General Conference
and Council, Seoul, Korea, 20‐24 August.
Nielsen, G. S. & Irvall, B., 2001. Guidelines for library services to persons with dyslexia.
Nielsen, J., 1996. Accessible design for users with disabilities, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://www.useit.com/alertbox/9610.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 11/11/06)]
Nielsen, J., 2000. Designing web usability. Indianapolis: New Riders Publishing.
Nielsen, J., Coyne, K. P. & Tahir, M., 2001. Make your site usable, PC Magazine(Jan.)
Nilsson, J., 2006. The children's TPB‐ an open window for children with print impairments.
72nd IFLA General Conference and Council, Seoul, Korea, 20‐24 August.
Noble, S., 1995. Recording for the blind and dyslexic: the development of an internet
accessible online catalog. ITD Journal, [e‐journal]. 2 (4) [Διαθέσιμο στο
http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv02n4/article7.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/06/07)]
Noble, S., 2001. Using digital talking books in schools: RFB&D’s top project, Library Hi Tech,
19 (1), pp. 25‐28
Nomura, M., 2006. Development of information and library services to persons with
dyslexia‐Asian experiences. 72nd IFLA General Conference and Council, Seoul, Korea, 20‐24
August.
Norlin, D., 1992. We're not stupid you know: library services for adults with mental
retardation, Research strategies, 10 (2), pp. 56‐68
Norris, M. & Vasquez, L., 1998. Creating structured collaboration in implementing assistive
technologies in a community college setting: library access, a case study. California State
University Northridge Conference on Technology and Persons with Disabilities, Los Angeles,
CA, 17‐21 March.
Norris, S., 2006. Accessing web sites: unintentionally excluding the disabled through poor
design is a commercial mistake, Financial Times

446

Βιβλιογραφία
Norton, M. J., 1988. Bibliographic instruction and equipment needs of the deaf. Unpublished
paper at SUNY Libraries: services for the disabled, Buffalo, NY, State University of New York.
Norton, M. J., 1992. Effective bibliographic instruction for deaf and hearing‐impaired college
students, Library Trends, 41 (1), pp. 118‐150
Nussbaum, J. F., Thompson, T. & Robinson, J. D., 1989. Communication and aging. New York:
Harper and Row.
O’Grady, L. & Harrison, L., 2003. Web accessibility validation and repair: which tool and
why?, Library Hi Tech, 21 (4), pp. 463‐470
Obst, H., 2007. Κοινωνική συμμετοχικότητα: παράδειγμα μιας βιβλιοθήκης σε κέντρο
αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες. Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι Πολιτισμών,
Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Ochoggia, R. E., 2003. Persons with Disabilities Bill 2002: implications concerning visual
disabilities for academic library and information services in Kenya, New Library World, 104
(7/8), pp. 307‐312
Oder, N., 2001. The future of unabridged, Library Journal, 126 (19), pp. 38‐40
Odlin, J. & Hutchins, J., 1996. Early literacy and numeracy. Cottingham, East Yorkshire: JaCee
Print.
Oelwein, P. L., 1995. Teaching reading to children with Down syndrome.
Ogden, P. W., 1998. The silent garden: raising your deaf child. Washington, DC: Gallaudet
Press.
Oliver, M., 1990. The politics of disablement. Basingstole: Macmillan.
Oliver, M., 1996. Understanding disability: from theory to practice. Basingstoke: Macmillan.
Olsen, A. & Andersen, R. R., The public library‐how to include people with disabilities,
[online]. [Διαθέσιμο στο http://biblioteknett.no/dtb/eng/The%20public%20library.pdf
(Ημερομηνία πρόσβασης: 03/08/06)]
Olszyk,
M.,
2002.
Start‐to‐Finish
Books,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.tcnj.edu/~technj/2002/STFBooks.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 10/01/07)]
Onnestam, M., 1999. Changing an attitude is not done in a hurry, New Library World, 100
(3), pp. 109‐113
Oppenheim, C. & Selby, K., 1999. Access to information on the World Wide Web for the
blind and visually impaired people, Aslib Proceedings, 51 (10), pp. 335‐345
Oravec, J. A., 2002. Virtually accessible: empowering students to advocate for accessibility
and support universal design, Library Hi Tech, 20 (4), pp. 452‐461

447

Βιβλιογραφία
Ormes, S. & Peacock, I., 1999. Virtually inaccessible: making the library virtually accessible,
[on‐line]. [Διαθέσιμο στο http://www.sbu.ac.uk/litc/lt/1999/news‐1317.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 23/07/08)]
Osiobe, S. A., 1998. Information‐seeking behaviour, International Library Review, 20 (3), pp.
337‐46
Owen, D., 2003. Diversity matters 2: share our vision, Library Management, 24 (3), pp. 166‐
168
Owen, D., 2004. Sharing a vision: working to improve library and information services in the
UK for visually impaired people, Health information and Libraries Journal, 21 (2), pp. 58‐61
Owen, V., 2004. Towards the ideal: steps to improved access. 70th IFLA General Conference
and Council, Buenos Aires, Argentina, 22‐27 August.
Paciello, M., 2000. Web accessibility for people with disabilities. CMP Books.
Paciello, M. G., Access to electronic information by people with disabilities, IEEE, pp. 235‐239
Page, C., 2001. The full Monty; Caroline Page asks why some audiobook publishers prefer to
produce abridged versions of books, while others think that only the complete work will
suffice.
Pages, T., 1998. On new information technologies and disabilities. 64th IFLA General
Conference, Amsterdam, 16‐21 August.
Pantry, S., 1996. Dealing with aggression and violence in your workplace. London: Library
Association.
Papangelis, P., Sensitivity training in academic library public services, [online]. [Διαθέσιμο
στο
http://www.arl.org/diversity/leading/issue12/papangelis.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 01/04/07)]
Pemberton, A. & Pemberton, M., Services to persons with disabilities in Tennessee libraries:
what has changed in twenty years?, The Tennessee librarian, 54 (1)
Peters, T. & Bell, L., 2006. Hello IM, goodbye TTY, Computers in Libraries, 26, pp. 18‐21
Peters, T., et al., 2004. InfoEyes: a virtual reference service for the visually impaired, Library
Hi Tech News, 21 (6), pp. 5‐11
Peters, T. A., 2005. An overview of digital audio books for libraries, Computers in Libraries,
25
Petrie, H. & Hamilton, F., 2005. Accessibility of museum, library and archive websites: the
MLA audit. The Museum, Libraries and Archives Council (MLA).
Pierce, B., 1993. What do you think you' re doing? ADA preconference, 24 June.

448

Βιβλιογραφία
Pilling, D., Barrett, P. & Floyd, M., 2004. Disabled people and the Internet: experiences,
barriers and opportunities. Joseph Rowntree Foundation.
Pinder, C., 2005. Customers with disabilities: the academic library response, Library Review,
54 (8), pp. 464‐471
Playforth, S., 2004. Inclusive library services for deaf people: an overview from the social
model perspective, Health information and Libraries Journal, 21 (Suppl. 2), pp. 554‐57
Ponchillia, P. & Ponchillia, S., 1996. Foundations of rehabilitation teaching: with persons who
are blind or visually impaired. American Foundation for the Blind.
Poulson, J. M., 1994. Library programs for children with disabilities: a survey of Missouri
public libraries. Master's Research Paper.
Powell, F., 1990. A library center for disabled students [at Portland State University], College
and Research Libraries News, 5, pp. 418‐210
Power, M. T., 1989. New challenges in helping students uncover information: the learning
disabled student, The Boomark, 47, pp. 213‐216
Providenti, M., 2004. Library web accessibility at Kentucky's 4‐year degree granting colleges
and universities, D‐Lib Magazine, 10 (9)
Providenti, M. & Zai, R., 2007. Web accessibility at academic libraries: standards, legislation,
and enforcement, Library Hi Tech, 25 (4), pp. 494‐508
Providenti, M. & Zai, R., 2007. Web accessibility at Kentucky's academic libraries, Library Hi
Tech, 25 (4), pp. 478‐493
PULMAN, 2004. Κατευθυντήριες οδηγίες για βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
Punong‐ong, P. & Hamman, B. R., 1999. A handful of leaves: library services for the blind in
Thailand. 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Quezada, S., 2003. Nothing about me without me: planning for library services for people
with disabilities, Public libraries, 42 (1), pp. 42‐46
Radabaugh, M. P., Selecting and obtaining assistive technology, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.ndipat.org/products/brochures/select/select.htm (Ημερομηνία πρόσβασης:
30/06/05)]
Rapoport, R. N., 1970. Three dilemmas in action research, Human Relations, 23 (6), pp. 499‐
513
Raskind, M. H. & Shaw, T., 1999. Assistive technology for individuals with learning
disabilities. CSUN Conference on Technology and Disability.
Redfern, B., 2002. The difficult library patron: a selective survey of the current literature, The
Reference Librarian, 36 (75/76), pp. 105‐113

449

Βιβλιογραφία
Redfern, M., 1989. Community librarianship: an historical perspective. In: Asbury, R. (ed.)
1989. Putting people first: some perspectives of community librarianship. Newcastle: AAL
Publishing.
RESNA, RESNA Bibliography on assistive technology, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.resna.org/taproject/library/bibl.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/09/05)]
Riley, C., 2004. Electronic content: is it accessible to clients with differabilities?, Serials
Librarian, 46 (3/4), pp. 233‐40
Riley, C. A., 2002. Libraries, aggregator databases, screen readers and clients with
disabilities, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 179‐187
Ripley, M., 2007. Creating a loans collection of books with tactile illustrations for young
children with a visual impairment. 73rd IFLA General Conference and Council, Durban, South
Africa, 19‐23 August.
Rizer, B., Cirlot‐New, J. & Ethridge, J., 1999. Overview of assistive technology. CSUN
Conference on Technology and Disability.
RNIB, Helping blind and partially sighted people read, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.rnib.org.uk/rtr/experiences.php (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]
RNIB, 2002. A closed book: public library services for blind and partially sighted people
[Διαθέσιμο
στο
http://www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/publicwebsite/publi_r2closedboo
kw.doc (Ημερομηνία πρόσβασης: 13/03/08)]
RNIB, 2004. 3 million people denied the right to read. [Διαθέσιμο στο
www.rnib.org.uk/xpedio/groups/public/documents/publicwebsite/public_pr151104.hcsp
(Ημερομηνία πρόσβασης: 27/09/08)]
RNID, Five common myths about deafness and deaf and hard of hearing people, [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.rnid.org.uk/information_resources/aboutdeafness/myths/
(Ημερομηνία πρόσβασης: 16/11/05)]
Robertson, G., 2004. "It's not just the books!" Wheelchair patrons speak out, Feliciter, 50 (6),
pp. 258‐260
Robinson, C. A. & Dowd, F. S., 1997. Public library services to disabled children: a national
survey of large systems, Journal of youth services in libraries, 10 (3), pp. 283‐290
Robinson, I., Hunter, M. & Neilson, S., 1996. A dispatch from the frontline: the views of
people with multiple sclerosis about their needs‐ a qualitative approach, Uxbtidge: Brunel MS
Research Unit.
Rodriguez, R. & Reed, M., 2003. Our deaf family needs to read, too, Public libraries, 42, pp.
38‐41

450

Βιβλιογραφία
Roos, J. W., 2004. Copyright protection as access barrier for people who read differently: the
case for an international approach. 70th IFLA General Conference and Council, Buenos Aires,
22‐27 August.
Rosenblum, T., 1999. Audiobooks 99, Publishers Weekly, 246 (7), pp. 42‐44
Rosenschold, L. & Rosenstrom, L., 1994. A rewarding encounter‐menatlly handicapped
adults make acquaintance with the easy‐to‐read book and newspaper. 60th IFLA General
Conference, Havana, Cuba, 21‐27 August.
Rosentrom, L., 1998. Reading representatives: a model which creates reading opportunities
despite severe reading disabilities. 64th IFLA General Conference, Amsterdam, 16‐21 August.
Ross, C. S., 1998. Communicating professionally: a how‐to‐do‐it manual for library
applications (how to do it manuals for librarians). 2nd ed. Neal‐Schuman Publishers.
Rouse, V., 1999. Making the web accessible, Computers in Libraries, 19 (6)
Rubin, R. J., 2002. Serving people with disabilities. In: ALA, OLOS 2002 Preconference
"Different Voices, Common Quest: adult literacy in libraries", June.
Russell, J., 2004. Library services in Northern Ireland for people with vision impairment, IFLA
Libraries Serving Disadvantaged Persons Section Newsletter, 58
Ryder, J., 2004. Can't get to the library? Then we'll come to you. A survey of library services
to people in their own homes in the United Kingdom, Health information and Libraries
Journal, 21 (Suppl. 2), pp. 5‐13
Sabolovic‐Krajina, D., 2007. Library service for print disabled children and youth in Public
Library of Koprivnica‐ an isolated case or a role model for Croatian public libraries? 73rd IFLA
General Conference and Council, Durban, South Africa, 19‐23 August.
Sager, D., 1998. No barriers to service: librarians with disabilities, Public libraries, 37 (2), pp.
109‐115
Sainio, A. & Frankehaeuser, B., 1992. Experience of a Finnish reading group, Link‐up, 76, pp.
4‐7
Sajka, J. & Kerscher, G., Surpassing Gutenberg‐‐access to published information for blind
readers,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.afb.org/section.asp?SectionID=4&TopicID=222&DocumentID=1224
(Ημερομηνία πρόσβασης: 18/07/06)]
Salter, C. A. & Salter, J. L., 1988. On the frontlines: coping with the library's patron. Libraries
Unlimited.
Sanders, J., May I have this book in Braille?, [online]. [Διαθέσιμο
http://www.cnib.ca/library/whats_new/2005/May_I_have_this_book_in_braille.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]

στο

451

Βιβλιογραφία
Sanders, J., 2003. A closed book: library services for print‐disabled Canadians. Council on
Access to Information for Print‐disabled Canadians, 7 April.
Santillan‐Rivero, E. & Valles‐Valenzual, J., 2007. Οι εθνικές βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες για
άτομα με αναπηρία. Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι Πολιτισμών, Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Saumure, K. & Given, L. M., 2002. Facilitating information access for visually impaired
postsecondary students with visual impairments who use braille: issues and promising
practices, Feliciter, 48 (5), pp. 222‐224
Savolainen, R., 1995. Everyday life information seeking: approaching information seeking in
the context of way of life, Library and Information Science, 17, pp. 259‐94
Schauder, D. E., 1980. Library services for handicapped people: arenas, players and stakes,
The Australian Library Journal, 29, pp. 124‐128
Schenk, T., Different systems for braille production: large scale vs. small scale,
Scherer, M., 2002. The importance of assistive technology outcomes, [online]. [Διαθέσιμο
στο http://e‐bility.com/articles/at.shtml (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/06/07)]
Schirmer, B. K., 2000. Language and literacy development. Boston: Allyn and Bacon.
Schmetzke, A., Online distance education‐ "anytime, anywhere" but not for everyone. ITD
Journal, [e‐journal]. 7 (2) [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv07n2/axel.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 11/11/07)]
Schmetzke, A., Web accessibility survey site, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://library.uwsp.edu/aschmetz/Accessible/websurveys.htm (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/03/06)]
Schmetzke, A., 2001. Web accessibility at university libraries and library schools, Library Hi
Tech, 19 (1), pp. 35‐49
Schmetzke, A., 2002. The accessibility of online library resources for people with print
disabilities: research and strategies for change. 8th International Conference Computer
Helping People with Special Needs (ICCHP), Linz, Austria, 15‐20 July, Springer‐Verlag.
Schmetzke, A., 2002. Accessibility of Web‐based information resources for people with
disabilities, Library Hi Tech, 20 (2), pp. 135‐136
Schmetzke, A., 2002. Accessibility of Web‐based information resources for people with
disabilities (part two): introduction, Library Hi Tech, 20 (4), pp. 397‐398
Schmetzke, A., 2004. Accessible web page design: resources, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://library.uwsp.edu/aschmetz/Accessible/pub_resources.htm (Ημερομηνία πρόσβασης:
03/05/07)]
Schmetzke, A., 2007. Introduction: accessibility of electronic information resources for all,
Library Hi Tech, 25 (4), pp. 454‐456

452

Βιβλιογραφία
Schmetzke, A., 2007. Leadership at the American Library Association and accessiblity: a
critical view, Library Hi Tech, 25 (4), pp. 528‐537
Schols, M., 1995. Extra large: large print on demand. 61st IFLA General Conference, Istanbul,
Turkey, 20‐25 August.
Schuyler, M., 1999. Adapting for impaired patrons, Computers in Libraries, 19
Scottish Accessible Information Forum (SAIF), 2004. Standards for disability information and
advice provision in Scotland. Revised ed. Glasgow: SAIF.
Seekins, T. & Enders, A., 1999. Telecommunications access for rural Americans with
disabilities, Rural Development Perspectives, 14 (3), pp. 14‐21
Seet, K. K., 1983. A place for the people. Singapore: Times Book International.
Seidelin, S., 2001. Libraries in Cuba: an IFLA/FAIFE report on free access to information in
Cuba. [Διαθέσιμο στο http://www.ifla.org/faife/faife/cubareport2001.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 31/10/06)]
Selverstone, H., 2003. Tech for kids with disabilities: new assistive technologies are leveling
the playing field (Educator's Resource Kit), School Library Journal, 49 (6), pp. 36‐40
Senge, J. C., 1997. How technology has improved my access to information Technology and
Disability, 6, pp. 191‐198
Sharp, S., 2005. Fast forward to the future: e‐enabling in Leeds libraries, The Electronic
Library, 23 (2), pp. 237‐243
Shuman, B. A. & Sullivan, E. T., 1999. Library security and safety handbook, prevention
policies, and procedure. Chicago, IL: American Library Association.
Singleton, C. H., 1991. Computers and literacy skills. Hull: British Dyslexia. Association
Computer Resource Centre.
Sinnatamby, A., 1983. The provision of public library services for the disabled in the
Singaporean context. New South Wales, Australia.
Skat, N. G., 1999. Dyslexia, an invisible handicap: a challenge for the libraries. Newsletter of
the section for libraries serving disadvantaged persons, [online]. 48 [Διαθέσιμο στο
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/48htm#3 (Ημερομηνία πρόσβασης: 28/05/05)]
Skold, B. C., 2007. Picture books accessible to blind and visually impaired children. 73rd IFLA
General Conference and Council, Durban, South Africa, 19‐23 August.
Sköld, B. C., 1999. National policies for library services to visually impaired and other print
handicapped children. 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28
August.
Sköld, B. C., 1999. Section Activities and Developments in the Area of Libraries for the Blind.
65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.

453

Βιβλιογραφία
Skrzeszewski, S., 2000. Building smart communities: what they are and how they can benefit
blind and visually impaired persons. 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem,
Israel, 13‐18 August.
Slatin, J. M. & Rush, S., 2003. Maximum accessibility. Making your own web site more usable
for everyone. Boston, MA: Addison‐Wesley.
Smith, N. M. & Adams, I., 1991. Using active listening to deal with patron problems, Public
libraries, 30, pp. 236‐9
Social Policy Research Unit (SPRU) of the University of York, 2000. Information needs of
disabled
young
people,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/rworks/may2000.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης:
15/06/05)]
Soete, G. J. & Zimmerman, G., 1999. Management of library security: a SPEC Kit. ARL
Washington, D.C.
Solomon, B., 1988. Spreading the world on new technologies for people with disabilities,
Personnel, 65 (7), pp. 14‐18
Sook Lee, Y., 2005. The impact of ICT on library services for the visually impaired. 8th
International Conference on Asian digital libraries, ICADL 2005, Bangkok, Thailand, 12‐15
December.
Sperl, B., 1999. Support services for students in higher education the Austrian way. 65th IFLA
Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Sperl, B., 2001. Ανάπτυξη υπηρεσιών βιβλιοθήκης προς τα άτομα με προβλήματα όρασης:
οδηγός για ελληνικές βιβλιοθήκες, Αυστρία: Karl Franzens University of Graz. [Διαθέσιμο
στο http://www.lib.uom.gr/accelerate/deliverables/Ttt_gr.doc (Ημερομηνία πρόσβασης:
02/08/07)]
Spiers, D. L., 1996. Visual impairment and children's reading needs, Youth Library Review(22)
Spiliotopoulos, D., Xydas, G. & Kouroupetroglou, G., 2005. Diction based prosody modeling
in table‐to‐speech synthesis, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), 3658, pp. 294‐301
Spiliotopoulos, D., et al., 2005. Experimentation on spoken format of tables in auditory user
interfaces. Proc. of the 3rd Int. Conference on Universal Access in Human‐Computer
Interaction, Las Vegas, Nevada USA, 22‐27 July.
Spindler, T., 2002. The accessibility of web pages for mid‐sized college and university
libraries, Reference & User Services Quarterly, 42 (2), pp. 149‐55
Stamopoulou, E. & Paximada, S., 2006. E‐ISOTIS. Universities' accessibility and people with
disabilities: a hard reality, Athens, 27 January.
Stemach, J., 1999. Age appropriate books on cd‐rom for the older student with emerging
reading skills. CSUN Conference on Technology and Disability

454

Βιβλιογραφία
Stewart, R., Narendra, V. & Schmetzke, A., 2005. Accessibility and usability of online library
databases, Library Hi Tech, 23 (5), pp. 265‐286
Stinson, M. S. & Whitmire, K., 1991. Students views of their social relationships. In: T. Kluwin,
Gaustad, M. & Moores, D. (eds.) 1991. Towards effective public school programs for deaf
students. New York: Teachers College Press.
Stout, A., 2006. Accessibility for the disabled @ New Zealand public libraries, New Zealand
Library & Information Management, 50 (1), pp. 44‐58
Stratton, G., 1996. Childrens' heart rates during physical education lessons: a review,
Pediatric Exercise Science, 8, pp. 215‐233
Strauss, C., 1991. Bibliography on Assistive technology, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.rit.edu/~easi/pubs/ezbib1.htm (Ημερομηνία πρόσβασης: 29/09/05)]
Strauss, C., 2000. NLS reference bibliographies: assistive technology, [online]. [Διαθέσιμο
στο
http://www.loc.gov/nls/reference/bibliographies/assistive.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/09/05)]
Street, P., 1994. National provision to the elderly in public libraries preliminary results of a
postal survey conducted in 1993, Library Management, 15 (8), pp. 28‐32
Suen, C., 1981. A talking keypunch for blind programmers: research notes, Journal of Visual
Impairment and Blindness, 75, pp. 228‐229
Switzer, T. R., 1994. The ADA: creating positive awareness and attitudes, Library
Administration and Management, 8, pp. 205‐207
Taha, K. & Pertucci, L. S., 2002. ABA's virtual library services for blind and visually impaired
people. 8th International Conference Computer Helping People with Special Needs (ICCHP),
Linz, Austria, 15‐20 July, Springer‐Verlag.
Tanaka, T., 1999. The training workshop on computerised braille production in ASEAN. 65th
IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Tank, E., 2000. The digital society's challenge to the library for the blind. 66th IFLA Council
and General Conference, Jerusalem, Israel, 13‐18 August.
Taylor, B. C., 2000. Fact sheet: equip for equality. Summary of the United States Supreme
Court's Decision in Olmstead, Chicago, IL.
Taylor, J. M., 2004. Serving blind readers in a digital age, American Libraries, 35, pp. 49‐51
Temkin, T., et al., 1999. Needs assessment and resource analysis for the Family Center on
Technology and Disability: final report, Berkeley, CA: InfoUse.
Thatcher, J., et al., 2002. Constructing accessible web sites. Birmingham: Glasshouse.

455

Βιβλιογραφία
The Alliance for Technology Access, 2000. Computer and web resources for people with
disabilities: a guide to exploring today's assistive technology. 3rd ed. Alameda CA: Hunter
House Inc.
The Amity Foundation, 2006. Supporting deaf school libraries in Western China, [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.amityfoundation.org/page.php?page=1451 (Ημερομηνία
πρόσβασης: 22/06/06)]
The Center of Universal Design, What is universal design?, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.design.ncsu.edu/cud/univ_design/princ_overview.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 24/09/06)]
The QIAT Consortium, 2004. Quality indicators for assistive technology services, [online].
[Διαθέσιμο στο http://natri.uky.edu/assoc_projects/qiat/sitemap.html (Ημερομηνία
πρόσβασης: 05/10/05)]
Theiss, S. A., 1993. Training the library staff about disabilities: a model for investigating staff
education tested in seven public libraries. Master's research paper. Ohio.
Thomas, M., Multimedia in the classroom. Computers and Dyslexia. University of Hull.
Tinerella, V. P. & Dick, M. A., 2005. Academic reference service for the visually impaired: a
guide for the non‐specialist, College and Research Libraries News, 66, pp. 29‐32
Tinker, A., McCreadie, C. & Salvage, A., 1993. The information needs of elderly people‐ an
exploratory study, London: Age Concern Institute of Gerontology.
Tobias, J., Universal design: is it really about design? . ITD Journal, [e‐journal]. 9 (2)
[Διαθέσιμο
στο
http://people.rit.edu/easi/itd/itdv09n2/tobias.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 19/11/05)]
Todaro, A. J., 2005. Library services for people with disabilities in Argentina, New Library
World, 106 (5/6), pp. 253‐268
Toms‐Barker, L. & Maralani, V., 1997. Challenges and strategies of disabled parents: findings
from a national survey of parents with disabilities, Berkeley, CA: Through the Looking Glass:
National Institute for Disability Research and Rehabilitation RRTC Grant.
Tronbacke, B., 1996. Easy‐to‐Read‐an important part of reading promotion and in the fight
against illiteracy. 62nd IFLA General Conference, 25‐31 August.
Tronbacke, B., 2005. An Easy‐to‐Read Network, IFLA Newsletter, 60, pp. 9‐10
Truan, S. D. & Truan, M. B., 1997. Speed, accuracy and comprehension of adolescent braille
readers in a specialized school, Journal of Visual Impairment and Blindness, 91 (5), pp. 494‐
500
Tsonos, D., Xydas, G. & Kouroupetroglou, G., 2007. Auditory accessibility of metadata in
books: a design for all approach, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 4556, pp. 436‐
445

456

Βιβλιογραφία
Turner, A. M. & Conable, G., 2004. It comes with the territory: handling problem situations in
libraries. McFarland & Company.
Turner, D. R., 1996. Library patrons with disabilities. White Buffalo Press.
Turner‐Smith, A., The European programme for training in the field of assistive technology,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.kcl.ac.uk/depsta/kcsmd/mep/core/PMG05%20PS3%20EU%20AT%20training%2
0+%20slides.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης: 26/08/07)]
U.S. Library of Congress, 2000. Assistive technology: a selective bibliography. National Library
Service for the Blind and Physically Handicapped, LC.
Universities & Colleges Admissions Service, 2005. UCAS Data: Disability, [online]. [Διαθέσιμο
στο http://www.ucas.ac.uk/figues/ucasdata/disability/index.html (Ημερομηνία πρόσβασης:
06/09/07)]
Usherwood, B. & Linley, R., 2000. Evaluating equity in public library services, Journal of
Librarianship and Information Science, 32 (2), pp. 72‐81
Vaccarella, B., 2001. Finding our way through the maze of adaptive technology, Computers in
Libraries, 21 (9), pp. 44‐7
vanBodengraven, M. & Pollitt, C., 2003. Making websites and OPACS accessible. 69th IFLA
General Conference and Council, Berlin, 1‐9 August.
Velleman, R. A., 1980. Library service to the disabled: an annotated bibliography of journals
and newsletters, The Serials Librarian, 5 (2), pp. 49‐61
Venetis, M. J., 2002. Library services for people with disabilities. ALA OLOS Preconference
Different Voices, Common Quest: Adult Literacy & Outreach in Libraries!, Atlanta, Georgia,
13‐14 June
Viglas, C. & Kouroupetroglou, G., 2002. An open machine translation system for alternative
and augmentative communication, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 2398, pp. 698‐
706
Vine, A., 1993. Do you care for your customers?, Library Management, 14 (2), pp. 15‐18
Vitzansky, W., 1994. Managing a national library service for blind and print‐handicapped
persons, Library Management, 15 (7), pp. 23‐28
Vitzansky, W., 1996. The development of national strategies for library service for blind and
print handicapped people. 62nd IFLA General Conference, 21‐35 August.
Voedisch, G., 1990. “Librarability – Access For All”: A Conference And An Attitude, OCLC
Systems & Services, 6 (5)
Voutilainen, P., 1998. Library services to people with disabilities in Finland: report in
international conference services for people with physical limitations in public libraries at St.
Petersburg,

457

Βιβλιογραφία
Waddell, C. D., 1999. The growing digital divide in access for people with disabilities:
overcoming barriers to participation. Understanding the Digital Economy Conference,
Washington, DC.
Waddell, C. D. & Thomason, K. L., Is your site ADA‐compliant or a lawsuit‐in‐waiting?: more
ADA
‐compliance
information,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.icdri.org/CynthiaW/is_%20yoursite_ada_compliant.htm
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 01/09/06)]
Wade, G. L., 2003. Serving the visually impaired user, Portal: Libraries and the Academy, 3
(2), pp. 307‐313
Walling, L. L., 2004. Educating students to serve information seekers with disabilities, Journal
of education for library and information science, 45, pp. 137‐148
Walling, L. L. & Irwin, M. M. (eds.), 1995. Information services for people with developmental
disabilities: the library manager's handbook USA: Greenwood Press.
Walling, L. L. & Karrenbrock, M. H., 1993. Disabilities, Children, and Libraries: administering
services in public libraries and school media centers. Denver, CO: Libraries Unlimited.
Wallis, J., 2005. The web, accessibility, and inclusion: networked democracy in the United
Kingdom, Library Review, 54 (8), pp. 479‐485
Walraven, T. & Verboom, M., 1998. Electronic library services for the visually disabled in the
Netherlands. 64th IFLA General Conference, Amsterdam, 16‐21 August.
Ward, P. L., 2003. Diversity: ALA holds 5th annual diversity fair in Atlanta, June 2002, Library
Management, 24 (1/2), pp. 91‐92
Warner, E. S., Murray, J. & Palmour, V. E., 1973. Information needs of urban residents,
Regional Planning Council of Baltimore and Westat Inc. of Rockville.
Warren, G., 1979. The handicapped librarian: a study in barriers. Metuchen, N.J.: Scarecrow
Press.
Weaver, S., Non‐traditional jobs for special librarians, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.libsci.sc.edu/bob/class/clis724/SpecialLibrariesHandbook/non‐traditional.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 05/05/06)]
Weisser, R., 1999. A status report on the library for the blind in the Philippines. 65th IFLA
Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Wesson, C. L., 1995. School library media specialists and professional development. In:
Wesson, C. L. & Keefe, M. J. (eds.) 1995. Serving special needs students in the school library
media center. Westport, Conn.: Greenwood Press. pp. 238‐248.
White, P., 1993. ALPS: electronic accommodations for students with disabilities at Purdue
university, Library Hi Tech, 11 (1), pp. 73‐76

458

Βιβλιογραφία
Whorton, J., 1994. A comparison of leisure and recreational activities for adults with and
without mental retardation. 14th Annual National Conference of the American Council on
Rural Special Education, Austin, TX, March.
Whyte, S., 2005. Auditing SCURL special needs group members, Library Review, 54 (8), pp.
459‐463
Wiler, L. L. & Golian, L. M., 1994. Library services for older adults, Diversity and
multiculturism in libraries, pp. 175‐196
Wiler, L. L. & Lomax, E., 2000. The Americans with Disabilities Act compliance and academic
libraries in the Southeastern United States. Journal of Southern Academic and Special
Librarianship,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v02n01/wiler_101.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 19/09/06)]
Wilhelmus, D. W., 1996. Perspectives on the Americans with disabilities act: accessibility of
academic libraries to visually impaired patrons, The Journal of Academic Librarianship, 22
(5), pp. 366‐370
Wilkinson‐Tilbrook, A., 1995. Information Technology and Pupils with Moderate Learning
Difficulties. Stanford: NCET & NASEN.
Williams, J., 2000. Digital talking books speak volumes for the disabled. BW Online, [e‐
journal].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/aug2000/nf20000830)822.htm
(Ημερομηνία πρόσβασης: 01/05/05)]
Williams, P., 2005. Using information and communication technology with special
educational needs students: the views of frontline professionals, Aslib Proceedings: new
information perspectives, 57 (6), pp. 539‐553
Williams, P., Bunning, K. & Kennedy, H., 2007. ICTs and learning disability: multidisciplinary
perspectives on Project@apple, Aslib Proceedings: new information perspectives, 59 (1), pp.
97‐112
Williamson, K., 1995. Older adults: information, communication and telecommunications.
Melbourne: Department of Social Science, RMIT.
Williamson, K., 1998. Discovered by chance: the role of incidental information acquisition in
an ecological model of information use, Library and Information Science Research, 20 (1), pp.
23‐40
Williamson, K., Kins, L. J. & Wright, S., 2001. Assisting people with disabilities to use the
internet: the role of the public library, Australasian Public Libraries and Information Services,
14 (1), pp. 13
Williamson, K., Schauder, D. & Bow, A., 2000. Information seeking by blind and sight
impaired citizens: an ecological study, Information Research, 5 (4)

459

Βιβλιογραφία
Williamson, K., et al., 2001. The role of the internet for people with disabilities: issues of
access and equity for public libraries, Australian Library Journal, 50 (2)
Williamson, K., et al., 2000. Levelling the playing field: the role of libraries in providing online
services for people with disabilities. ALIA 2000. Capitalising on knowledge: the information
profession in the 21st century, Canberra, Australia, 23‐26 October.
Wilson, E. C., 1962. Employment of physically handicapped persons as professional librarians
in Southern colleges and universities. Emory University.
Wilson, T., 1981. On user studies and information needs, Journal of Documentation, 37 (1),
pp. 3‐15
Wilson, T., et al., 2002. Information seeking and mediated searching. Part 2. Uncertainty and
its correlates, Journal of Information Science and Technology, 53 (9), pp. 704‐15
Wimberly, L., Reed, N. & Morris, M., 2004. Postsecondary students with learning disabilities:
barriers to accessing education‐based information technology. ITD Journal, [e‐journal]. 10
(1), 1‐40 [Διαθέσιμο στο http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv10n1/wimberly.htm (Ημερομηνία
πρόσβασης: 29/01/06)]
Wittkopf, B. J., 1992. Making sure we're in compliance: BI and disabled students, Research
strategies, pp. 2‐3
Wlodkowski, T., 1999. Making CD‐ROM's multimedia work for all users, Computers in
libraries, 19 (6), pp. 62‐64
Wojahn, R. H., 2006. Everyone's invited: ways to make your library more welcoming to
children with special needs, School Library Journal, 52 (2), pp. 46‐49
Wolk, S. & Allen, T. E., 1984. A 5‐year follow‐up of reading comprehension achievement of
hearing‐impaired students in special education programs, The Journal of Special Educational
Research, 18, pp. 161‐176
Wollin, J., et al., 2000. What people with newly diagnosed MS (and their families and friends)
need to know, International Journal of MS Care, 2 (3), pp. 4
Wong, V. Y., 1999. Sabah State Library: reaching out to the print handicapped. 65th IFLA
Council and General Conference, Bangkok, Thailand, 20‐28 August.
Wright, K. C. & Davie, F. C., 1983. Library and information services for handicapped
individuals. 2nd ed. Littleton Co: Libraries Unlimited.
Wright, K. C. & Davie, J. F., 1991. Serving the disabled: a how‐to‐do‐it manual for librarians.
New York: Neal‐Schuman Publishers.
Yamauchi, S. & Satoh, T., 1998. Research and development of assistive technologies in
Japan,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/Us_Eu/conf/tide98/Nonumber/.../yamauchi_satohhtm.h
tml (Ημερομηνία πρόσβασης: 08/09/05)]

460

Βιβλιογραφία
Yannie, M., 2004. Extent of service: Minnesota libraries disability services and quality of
websites: assessing public and academic libraries, Christian Librarian, 47 (2), pp. 48‐52
Youk, K. H., 2005. Public library as an agent of a Braille library. 71st IFLA General Conference
and Council, Oslo, Norway, 14‐18 August.
Young, J. R., 1998. For students with disabilities, the Web can be like a classroom without a
ramp, Chronicle of Higher Education, 44 (27), pp. 31
Yu, H., 2002. Web accessibility and the law: recommendations for implementation, Library
Hi Tech, 20 (4), pp. 406‐419
Zak, O., 2005. Libraries and the deaf, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.zak.co.il/deaf‐
info/old/library.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 30/08/06)]
Zeldman, J., 2007. Designing with web standards. 2nd ed. Pearson Education.
Zipkowitz, F. (ed.), 1996. Reference services for the unserved. New York: Haworth Press.
Αναγνωστόπουλος, Δ. & Σίνη, Α., 2003. Μαθησιακές δυσκολίες, [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.specialeducation.gr/print.php?sid=141 (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/05)]
Αποστολοπούλου, Γ., 2004. Πρόσβαση τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στις
ψηφιακές βιβλιοθήκες. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υπηρεσίες Πληροφόρησης
σε Ψηφιακό Περιβάλλον" Κέρκυρα: Τμήμα Αρχειονομίας‐Βιβλιοθηκονομίας.
Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, 2004. Υπηρεσία
πληροφόρησης ατόμων με ειδικές ανάγκες‐ τελική αναφορά, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
[Διαθέσιμο στο http://www.lis.upatras.gr/telephaessa/Documents/AMEA_finalreport.pdf
(Ημερομηνία πρόσβασης: 08/05/07)]
Βοστάνης, Π., 2003. Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής‐ Υπερκινητικότητα (ADHD) [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.specialeducation.gr (Ημερομηνία πρόσβασης: 05/04/06)]
Γαρουφάλλου, Ε. & Κολοβού, Ε., 2006. Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των
ατόμων με περιορισμένη όραση στους δικτυακούς τόπους των ελληνικών ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 1‐3 Νοεμβρίου.
Γαρουφάλλου, Ε., Σιάτρη, Ρ. & Χριστοδούλου, Γ., 2000. Απλότητα: η "τέχνη" της
δημιουργίας εύχρηστων και προσβάσιμων ιστοσελίδων βιβλιοθηκών. In: Ε.Μ.Π., 9ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 18‐20 Δεκεμβρίου, Κεντρική
Βιβλιοθήκη ΕΜΠ.
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας‐ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, 2006. Δημοσιογραφικός
Οδηγός‐ Θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ. Αθήνα.
Γρηγοριάδου, Σ. Π., Κηπουρού, Α. & Θεοδωρίδου, Μ. Ε., 2003. Το "άνοιγμα" των
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προς ειδικές κατηγορίες χρηστών: η περίπτωση των ΑμεΑ και
των ατόμων με προβλήματα δυσλεξίας. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών, Σέρρες, 12‐14 Νοεμβρίου, Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών.

461

Βιβλιογραφία
Δαραής, Κ. Α., 2002. Ανάγνωση, γραφή και άτομα με σύνδρομο Down. Θεσσαλονίκη:
University Studio Press.
Δενδρινός, Μ., 2003. Ειδικές διεπαφές με ηλεκτρονικά συστήματα βιβλιοθηκών για άτομα
με προβλήματα όρασης. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες, 12‐
14 Νοεμβρίου, Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών.
Ζαπάρα, Μ. Β., 1994. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες‐νοητική υστέρηση‐υπάρχουσα
κατάσταση και προοπτικές στη βόρεια Ελλάδα. Σέρρες: Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών‐
Κοινωνικών Σπουδών "ΚΕΦΚΣ" & Φ.Σ. Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος (Φ.Σ. Ψ.Κ.Β.Ε.).
Ζώνιου‐Σιδέρη, Α., 1996. Οι ανάπηροι και η εκπαίδευση τους: μια ψυχοπαιδαγωγική
προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ζωντανός, Κ., 2006. Οργάνωση υπηρεσιών βιβλιοθήκης για άτομα με προβλήματα όρασης.
Σεμινάριο Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα με Προβλήματα όρασης, Πάτρα,
Απρίλιος.
Ηλιοπούλου, Ε., Αγοργιανίτης, Σ. & Τσάκωνας, Γ., 2004. Σήμανση ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών: το παράδειγμα της βιβλιοθήκης & υπηρεσίας πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου Πατρών. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα,
13‐15 Οκτωβρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Θεοφυλάκτου, Π., Μέχρι πότε θα παράγουμε αναλφαβητισμό;. Φιλελεύθερος.
Καλαϊτζάκης, Α., 1996. Το κωφό άτομο και η νοηματική γλώσσα. Σύγχρονη κοινωνική
αντίληψη, Αύγουστος‐Δεκέμβριος.
Καλαντζή‐Αζίζι, Α., 1996. Η ευρωπαϊκή εμπειρία της συμβουλευτικής φοιτητών με ειδικές
ανάγκες: σύγκρουση με την ελληνική πραγματικότητα. In: Καλαντζή‐Αζίζι, Α. (ed.) 1996.
Ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. pp. 75‐97.
Καλαντζή‐Αζίζι, Α. & Τσιναρέλης, Γ., 1994. Φοιτητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. In: Μ. Καϊλα, Ν. Π., Γ. Φιλίππου (ed.) 1994. Άτομα με ειδικές
ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. pp. 752‐758.
Κανελλοπούλου‐Μπότη, Μ., 2006. Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με
αναπηρία, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/lib/?p=11563 (Ημερομηνία
πρόσβασης: 13/01/08)]
Καραχλάνη, Δ., 2001. Υπηρεσίες βιβλιοθήκης για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες:
ανάπτυξη στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ημερίδα "Πρόσβαση στις υπηρεσίες
πληροφόρησης και βιβλιοθήκης για τυφλούς και μερικώς βλέποντες, Κύπρος.
Καρκαγιάννης, Α., 2004. Η σκοτεινή πλευρά των "ατόμων με ειδικές ανάγκες" Η
Καθημερινή, 3 Οκτωβρίου.
Καρκαγιάννης, Α., 2004. Ψηφιακή τεχνολογία, επανάσταση στη ζωή των τυφλών. Η
Καθημερινή, 31 Οκτωβρίου.
Κέζα, Λ., 1997. Βιβλία στο πικ απ. Το Βήμα, 2 Μαρτίου.

462

Βιβλιογραφία
Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών "Άγιος Δημήτριος" Θεσσαλονίκης (επιμ.), 2003. Κατανοώντας
τα άτομα με νοητικές ή και κινητικές δυσκολίες [online]. [Διαθέσιμο στο
http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article...
(Ημερομηνία πρόσβασης: 17/02/05)]
Κιουλαφή, Ρ., Ευκαιρία στην ισότητα, δικαίωμα στη μόρφωση. Παπάκι, [e‐journal]. (22)
(Ημερομηνία
[Διαθέσιμο
στο
http://www.papaki.panteion.gr/teuxos22/tyfloi.htm
πρόσβασης: 10/09/05)]
Κουλικούρδη, Ά., 2005. Ψηφιακές βιβλιοθήκες για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες
Τεχνολογίες της Πληροφορίας". Αθήνα: Τμήμα Αρχειονομίας‐Βιβλιοθηκονομίας.
Κουλικούρδη, Ά., 2006. Υπηρεσίες πληροφόρησης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ):
προβληματισμοί. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, [e‐journal]. 3 [Διαθέσιμο στο www.goethe.de/synergasia
(Ημερομηνία πρόσβασης: 10/01/07)]
Κουλικούρδη, Ά., 2007. Βιβλιοθήκες και άτομα με αναπηρία μέσα από μια διεθνή ματιά και
πρακτική: ισότιμες υπηρεσίες για όλους τους χρήστες, Ε&Τ(28), pp. 31‐32
Κουλικούρδη, Ά., 2007. Κατευθυντήριες οδηγίες προσβάσιμων υπηρεσιών για άτομα με
αναπηρίες (ΑμεΑ): διεθνής πραγματικότητα. 4ο Διεθνές Συνέδριο "Οι Βιβλιοθήκες‐
Σταυροδρόμι Πολιτισμών: υπηρεσίες για διαφορετικές ομάδες", Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Κουλικούρδη, Ά., 2007. Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση των ΑμεΑ: ελληνική και
διεθνής πραγματικότητα. Ποιότητα Ζωής Προσώπων με Αναπηρία: Η Συμβολή της
Εκπαίδευσης. Προβλήματα και Προοπτικές, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11‐12 Μαΐου
Κουλικούρδη, Ά., 2007. Οι Ελληνικές βιβλιοθήκες ανοίγουν τις πόρτες τους στα άτομα με
αναπηρίες.
Αναπηρία
Τώρα,
[e‐journal].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.disabled.gr/lib/?p=14387 (Ημερομηνία πρόσβασης: 22/12/07)]
Κουλικούρδη, Ά., 2008. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). 17ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, 24‐26 Σεπτεμβρίου,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Κουλικούρδη, Ά., 2008. Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε εναλλακτικές μορφές
υλικού, ΥΦΕΝ(13)
Κουρουπέτρογλου, Γ. Θ., 2003. Υποστηρικτικές δράσεις για φοιτητές με αναπηρίες. 2003.
Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κριτική. pp. 200‐207.
Κουρουπέτρογλου, Γ. Θ., 2006. Προσβασιμότητα και νέες τεχνικές δυνατότητες (7η
ενότητα). In: ΓΓΕ‐ΓΓΕ, Διεθνής Ημερίδα "Άτομα με Αναπηρία & ΜΜΕ", Αθήνα, 19‐20 Ιουνίου.
Κουρουπέτρογλου, Γ. Θ. & Λιάλιου, Σ., 2000. ΑΙΝΕΙΑΣ: ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων
εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας μέσω υπολογιστών και του Διαδικτύου, ΕΚΠΑ.
[Διαθέσιμο στο http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas/pdf/delivery11a.pdf (Ημερομηνία
πρόσβασης: 28/05/05)]

463

Βιβλιογραφία
Κουρουπέτρογλου, Γ. Θ., Ξιπτερίδη, Κ. & Μιτσοπούλου, Ε., 2001. Τεχνικές πρόσβασης σε
υπολογιστικά
περιβάλλοντα,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://speech.di.uoa.gr/sppages/spppdf/Access%20to%20Computers.pdf
(Ημερομηνία
πρόσβασης: 10/06/08)]
Κουρουπέτρογλου, Γ. Θ. & Φλωριάς, Ε. Ι., 2003. Επιστημονικά σύμβολα κατά Braille στον
ελληνικό χώρο: εφαρμογή σε συστήματα πληροφορικής για τυφλούς. Αθήνα: ΚΕΑΤ.
Κουτσομιχάλης, Π., 2007. Εξοπλισμός για ΑμεΑ σε 29 δημοτικές βιβλιοθήκες. 4ο Διεθνές
Συνέδριο "Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι Πολιτισμών", Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Κρεμαλής, Κ., 1991. Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνική πρόνοια. Αθήνα: Σάκκουλας.
Κύπρου, Α., 2004. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: σπουδάζοντας με ειδικές ανάγκες. Το εικονικό
σχολείο,
[e‐journal].
1
(1)
[Διαθέσιμο
στο
http://www.auth.gr/virtualschool/1.1/youngs/Kyprou.html
(Ημερομηνία
πρόσβασης:
17/02/05)]
Κωσταρίδου‐Ευκλείδη, Α., 2002. Σπουδές και ζωή των νέων με ειδικές ανάγκες στο
πανεπιστήμιο: διαπιστώσεις‐ προτάσεις, Θεσσαλονίκη: Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής,
Α.Π.Θ.
Λαγού, Κ. Σ., 2006. Άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Νομική Βιβλιοθήκη.
Μαγκλάση, Μ. & Σιάτρη, Ρ., 2006. Προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με
περιορισμένη όραση στις ιστοσελίδες των ειδικών βιβλιοθηκών. 14ο Συνέδριο
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 1‐3 Δεκεμβρίου, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Αθήνας.
Μακεδονίας, Β. Π., 2005. Σεμινάριο "Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα με
Προβλήματα όρασης", Ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας βιβλιοθήκης και πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 8 (1)
Μανωλοπούλου, Δ., 2005. Ψηφιακές βιβλιοθήκες και διεπαφές για τυφλούς και άτομα με
προβλήματα όρασης‐ μελέτη περίπτωσης ACCELERATE. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας. Κέρκυρα: Τμήμα Αρχειονομίας‐
Βιβλιοθηκονομίας.
Μαρινάκου, Μ., 2003. Προφίλ ατόμων με κινητικές αναπηρίες πληθυσμός ως 65 ετών.
Στοιχεία έρευνας για την Α.Σ. Πρωτέας
Μαρκοβίτης, Μ. & Τζουριάδου, Μ., 1991. Μαθησιακές δυσκολίες: θεωρία και πράξη.
Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.
Μαρκοπούλου, Μ., 2005. Να κατοχυρωθεί η γραφή Braille. Η Ναυτεμπορική, 26 Απριλίου.
Μαυριγιαννάκη, Κ., et al., 2003. Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα:
Κριτική.
Μαυριγιαννάκη, Κ., et al., Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά, [online].
[Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/at/?p=1519 (Ημερομηνία πρόσβασης: 21/11/05)]

464

Βιβλιογραφία
Μαυρίδης, Μ., 2006. Web Accessibility & W3C‐WAI. Σεμινάριο Βιβλιοθήκες και προσφορά
υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης, Πάτρα, Απρίλιος.
Μαυρίδης, Μ., 2006. Υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με προβλήματα όρασης.
Σεμινάριο Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα με Προβλήματα Όρασης,
Απρίλιος.
Μέλλου, Δ., 2007. Οι υπηρεσίες της δημοτικής βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου σε άτομα με ψυχικές
ασθένειες και σε μετανάστες, σε συνεργασία με το "Καλειδοσκόπιο". 4ο Διεθνές Συνέδριο
"Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι Πολιτισμών", Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Μουχτάρη, Α., 2004. Εργονομικός σχεδιασμός των θέσεων εργασίας με Η/Υ για ΑμεΑ.
Θεσσαλονίκη: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Μπαμίδης, Μ. & Νάστος, Γ., 2004. Ψηφιακές βιβλιοθήκες για τυφλούς και οπτικά ασθενείς.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Μπασιάς, Μ., 2007. Τυφλοί: νομοθεσία για δημόσιες βιβλιοθήκες και πνευματικά
δικαιώματα και προβλήματα. 4ο Διεθνές Συνέδριο "Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι
Πολιτισμών", Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Μπλαβάκη, Χ. & (επιμ.), 2003. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: δικαίωμα στην εκπαίδευση,
[online].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article...
(Ημερομηνία πρόσβασης: 17/02/05)]
Μπούτση, Μ., 2005. Μόνο 1 στους 10 αναπήρους πάει σχολείο. Ελεύθερος Τύπος, 14
Σεπτεμβρίου.
Νιτσόπουλος, Μ., 1981. Ειδικά πνευματικά καθυστερημένα άτομα. Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής.
Νταλιοπούλου, Ε., 1999. Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Ντελ Τόρο, Γ., 2007. Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. 4ο Διεθνές Συνέδριο "Οι Βιβλιοθήκες‐Σταυροδρόμι Πολιτισμών",
Θεσσαλονίκη, 17‐18 Μαΐου
Παλαμιώτη, Σ. & Τσούρη, Ε., 2006. Ψηφιακές βιβλιοθήκες για τυφλούς και μερικώς
βλέποντες χρήστες. Εργασία για το μάθημα "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες". Κέρκυρα: Τμήμα
Αρχειονομίας‐Βιβλιοθηκονομίας.
Παναγιωτίδου, Μ., 2003‐2004. Το πληκτρολόγιο Braille. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, 1957. Εκπαίδευσις και προσαρμογή των τυφλών:
γράμματα‐τέχναι‐μουσική. Αθήνα.
Παπαδόπουλος, Κ. Σ., 2005. Τύφλωση και ανάγνωση: διαβάζοντας με την αφή.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

465

Βιβλιογραφία
Παπατσιακμάκη, Γ. Θ., 2001. Διπλός κοινωνικός αποκλεισμός: όταν οι γυναίκες είναι άτομα
με αναπηρίες, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.disabled.gr/at/?p=2242 (Ημερομηνία
πρόσβασης: 21/11/05)]
Παπατσικουράκης, Χ., 2002. Τεχνική μελέτη για την επιλογή του χώρου της βιβλιοθήκης.
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα.
Πατραγκού, Π., 2006. Εθελοντισμός, ένα κίνημα, μια ιδεολογία. Σεμινάριο Βιβλιοθήκες και
προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης, Απρίλιος.
Πατραγκού, Π., Ζωντανός, Κ. & Ταραμόπουλος, Α., 2001. Υπηρεσίες ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: η εμπειρία της βιβλιοθήκης
του πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Accelerate, Σύγχρονη
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσίες Πληροφόρησης(6), pp. 33‐40
Πολίτη, Π., 2003. Κοινωνικός αποκλεισμός και βιβλιοθήκες, [on‐line]. [Διαθέσιμο στο
http://www.specialeducation.gr/docs/article2.pdf (Ημερομηνία πρόσβασης: 18/11/06)]
Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α., 2001. Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορικής: ολική
προσέγγιση. Αθήνα.
Σαράντη, Δ., 2004. Η χρησιμότητα των Η/Υ στα παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες, [online]. [Διαθέσιμο στο http://www.specialeducation.gr
(Ημερομηνία πρόσβασης: 02/10/08)]
Σιμάτος, Α., 1995. Τεχνολογία και εκπαίδευση: επιλογή και χρήση των εποπτικών μέσων
διδασκαλίας. Αθήνα: Πατάκης.
Σκορδίλης, Α., 2006. Επτά εξαγγελίες Ρουσόπουλου. Ελευθεροτυπία, 21 Ιουνίου.
Σούλης, Σ. Γ., 1999. Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση και ο κόσμος τους: άτομα με
πολλαπλές αναπηρίες. Β΄ ανατύπωση. Αθήνα: Gutenberg.
Στεφάνου, Ι., et al., 1990. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και ο χώρος. ΕΜΠ Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Τομέας Πόλη & Κοινωνικές Πρακτικές.
Στυλιανόπουλος, Π. Κ., 1963. Μέθοδος τυφλικής γραφής. 2η έκδ. Αθήνα.
Τρικκαλιώτης, Ι., 2001. Κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με κώφωση. Το
εικονικό σχολείο, [e‐journal]. 2 (2‐3) [Διαθέσιμο στο web.auth.gr/virtualschool/2.2‐
3/Praxis/TrikkaliotisEduofDeafPeople.html (Ημερομηνία πρόσβασης: 17/02/05)]
Τσάκωνας, Γ. & Παπαθεοδώρου, Χ., 2004. Χρηστικότητα διαδικτυακών τόπων ακαδημαϊκών
βιβλιοθηκών. In: Γρηγοριάδου, Σ., 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
Σέρρες, Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών.
Τσαλκιτζή, Θ., 2000. Δανειστικές υπηρεσίες βιβλιοθήκης σε χρήστες με ειδικές ανάγκες‐
αξιοποίηση της υπηρεσίας SDI (Selected Dissemination of Information). 9ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 18‐20 Δεκεμβρίου, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ.

466

Βιβλιογραφία
Τσιάντη, Γ., Μανωλόπουλου, Σ. & (επιμ.), 1988. Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής.
Αθήνα: Καστανιώτης.
Τσιμπόγλου, Φ., 2001. Αναπτύσσοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης για
τυφλούς και περιορισμένης όρασης χρήστες στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ημερίδα "Πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφόρησης και βιβλιοθήκης για τυφλούς και
μερικώς βλέποντες", Κύπρος.
Τσουρέκη, Φ., 1988. Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Αθήνα.
Φραγγεδάκης, Α., 2003. Υπηρεσίες ακαδημαϊκών και λαϊκών βιβλιοθηκών για την
αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών, Λάρισα.
Φράγκου, Ά., Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα...προβλήματα: τα πνευματικά
δικαιώματα
στην
ψηφιακή
εποχή,
[on‐line].
[Διαθέσιμο
στο
http://www.eae.org.gr/congress/Papers/pap_Fragou1.pdf
(Ημερομηνία
πρόσβασης:
02/03/08)]
Φράγκου, Ά., 2006. Δημιουργία υπηρεσιών προς άτομα με προβλήματα όρασης σε επίπεδο
ιδρύματος (η εμπειρία του πανεπιστημίου Μακεδονίας) & θέματα πνευματικής
ιδιοκτησίας. Σεμινάριο Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα με Προβλήματα
όρασης, Πάτρα, Απρίλιος.
Χαραλαμπάκης, Μ., 2003. Τυφλοί φοιτητές: "χάνουμε τις εξετάσεις γιατί παίρνουμε τα
βιβλία με καθυστέρηση..." ΤΑ ΝΕΑ onLine, [e‐journal]. [Διαθέσιμο στο http://ta‐
nea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=17806&m=N17&aa2 (Ημερομηνία πρόσβασης:
29/06/05)]
Χαραλαμπάκης, Μ., 2004. Τεχνολογία: και άγνωστα και πανάκριβα τα βοηθήματα για
ανάπηρους. Τα Νέα, 19 Μαρτίου.
Χιουρέα, Ρ., 1998. Εισαγωγή στην εκπαίδευση των τυφλών στην Ελλάδα. Αθήνα: Λύχνος.
Χωρέμη, Ρ., 2006. Οι βιβλιοθήκες συναντούν την κοινότητα. Ο ρόλος των λαϊκών
βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη της κοινότητας και της παιδείας των πολιτών. Οι βιβλιοθήκες
χθες, σήμερα και αύριο, Ίδρυμα Ευγενίδου, 19 Μαΐου

467

