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Σκοπός:
∆ιερεύνηση της εξυπηρέτησης
Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) από
τις ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές
Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα
Καταγραφή της εκπαιδευτικής
κατάρτισης βιβλιοθηκονόµων στις
∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές
Βιβλιοθήκες σχετικά µε την
εξυπηρέτηση Ατόµων µε
Αναπηρίες (ΑµεΑ)
Συγκριτική αποτύπωση της
εκπαιδευτικής επιµόρφωσης των
βιβλιοθηκονόµων αναφορικά µε
την εξυπηρέτηση Ατόµων µε
Αναπηρίες (ΑµεΑ) στις ∆ηµόσιες
και ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες

∆ΕΙΓΜΑ
•Το 76% του δείγµατος αποτελείται από γυναίκες.
•Το 33% των ερωτηθέντων έχει ηλικία µεταξύ 46-50 ετών.
•Η πλειοψηφία των Βιβλιοθηκονόµων (80%) είναι κάτοχοι πτυχίου.
•Στη Στερεά Ελλάδα και τη Μακεδονία βρίσκονται οι περισσότερες βιβλιοθήκες που απάντησαν στην έρευνα.
•Το µεγαλύτερο ποσοστό (45%) εργάζεται περισσότερα από
15 χρόνια σε βιβλιοθήκες.
•Η πλειονότητα (42%) εργάζεται περισσότερα από 15 έτη
στην ίδια βιβλιοθήκη.
•Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων απασχολείται στην “Εξυπηρέτηση του Κοινού” (60%), το “∆ανεισµό” (58%) και την “Ταξινόµηση” (49%).

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε πως
επισκέπτονται ΑµεΑ τη Βιβλιοθήκη που
εργάζονται.

Οι περισσότεροι ερωτώµενοι
δήλωσαν πως τα ΑµεΑ επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη µια φορά το µήνα

-Τα ΑµεΑ που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη
δεν ξεπερνούν σε αριθµό τους

-Η πλειονότητα των ΑµεΑ
αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµατα και µαθησιακές
δυσκολίες

Μεθοδολογία:
Βιβλιογραφική Επισκόπηση (Literature Review) για την
περιγραφή της διεθνούς και
ελληνικής πραγµατικότητας
σχετικά µε την εκπαιδευτική
κατάρτιση των βιβλιοθηκονόµων
στις ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές
Βιβλιοθήκες
Ερωτηµατολόγιο (Questionnaire)
για τη διερεύνηση της
εκπαιδευτικής κατάρτισης των
βιβλιοθηκονόµων στις ελληνικές
∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές
Βιβλιοθήκες σχετικά µε την
εξυπηρέτηση των πληροφοριακών
αναγκών των ΑµεΑ
Συλλογή ∆εδοµένων:
Αποστολή ερωτηµατολογίου από
αρχές Ιουλίου µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης (Future Library, Facebook) σε 46 ∆ηµόσιες
Βιβλιοθήκες (απάντησαν 44) και
216 ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες
(απάντησαν 45).
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∆ΕΙΓΜΑ
Το 82% του δείγµατος είναι γυναίκες.
Το 23% των ερωτηθέντων έχει ηλικία άνω των 50 ετών.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκονόµων είναι κάτοχοι
πτυχίου.
Στη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα εργάζονται οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόµοι που απάντησαν.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (34%) απάντησε
πως εργάζεται πάνω από 15 χρόνια.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (27%) εργάζεται πάνω από
15 χρόνια στην ίδια βιβλιοθήκη.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απασχολείτε στην “Εξυπηρέτηση του Κοινού” (59%), την “Ταξινόµηση” (54%) και το “∆ανεισµό/ Επιστροφές υλικού” (54%).

-Το ποσοστό επισκεψιµότητας του κοινού
γενικά αποτελεί για τους περισσότερους
ερωτώµενους
την αιτία που δεν επισκέπτονται ΑµεΑ τη Βιβλιοθήκη
-Το
των Βιβλιοθηκονόµων απάντησαν
πως η βιβλιοθήκη που εργάζονται δεν εξυπηρετεί ΑµεΑ
-Οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως
είναι υπολογιστές µε δυνατότητα µεγέθυνσης κειµένου εικόνας
και η δυνατότητα πρόσβασης στο κτίριο για άτοµα µε
κινητικά προβλήµατα

-Η δηµοφιλέστερη υπηρεσία είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο κτίριο για άτοµα µε
κινητικά προβλήµατα
Ακολουθούν οι
υπολογιστές µε δυνατότητα µεγέθυνσης
κειµένου και εικόνας
-Το ποσοστό επισκεψιµότητας
αποτελεί για τους περισσότερους ερωτώµενους
την αιτία που δεν επισκέπτονται ΑµεΑ τη
Βιβλιοθήκη
-Μόλις το
των ερωτηθέντων απάντησε
θετικά στην ερώτηση ενώ το
των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν έχουν εκπαιδευτεί για την εξυπηρέτηση χρηστών ΑµεΑ
-Το µεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκονόµων
απάντησε πως έχει παρακολουθήσει σεµινάρια επιµόρφωσης

εκπαίδευση

-Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων
δήλωσε πως λίγοι χρήστες µε Αναπηρίες
επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη στην οποία
εργάζονται Μικρότερο ποσοστό
δήλωσε πως υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος
-Μόλις το
των ερωτηθέντων απάντησε
πως έχει εκπαιδευτεί στην εξυπηρέτηση
ΑµεΑ
-Το µεγαλύτερο ποσοστό
δήλωσε
πως έχει παρακολουθήσει Επιµορφωτικά
Σεµινάρια ενώ µικρότερο ποσοστό
δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί µέσω της Επαγγελµατικής ζωής
-Ως αιτία για το ότι δεν έχουν λάβει εκπαίδευση οι βιβλιοθηκονόµοι δήλωσαν ότι
οφείλεται στο χαµηλό ποσοστό επισκεψιµότητας
ενώ λιγότεροι δηλώνουν πως
δεν έχουν εκπαιδευτεί για οικονοµικούς λόγους

Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Το 43% απάντησε πως επισκέπτονται
ΑµεΑ τη Βιβλιοθήκη όπου εργάζονται.

Η πλειοψηφία (36%) δηλώνει πως επισκέπτονται µια φορά τον µηνά ΑµεΑ τη Βιβλιοθήκη που εργάζονται.
Τα ΑµεΑ που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη
δεν ξεπερνούν τα 10 άτοµα.

Τα ΑµεΑ που επισκέπτονται τις Βιβλιοθήκες τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν
κινητικά προβλήµατα (78%).
Το ποσοστό επισκεψιµότητας για τους περισσότερους (53%) αποτελεί και την αιτία
που δεν επισκέπτονται ΑµεΑ τη Βιβλιοθήκη.
Το 62% των ερωτώµενων απάντησε πως
παρέχουν υπηρεσίες για ΑµεΑ.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως
είναι υπολογιστές µε δυνατότητα µεγέθυνσης κειµένου-εικόνας, (85%) η µέθοδος
Braile (81%) και το πληκτρολόγιο Intellikeys (81%).

Η δηµοφιλέστερη υπηρεσία για ΑµεΑ είναι
η δυνάτοτητα πρόσβασης στο κτίριο για
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα (40%).
Το ποσοστό επισκεψιµότητας αποτελεί για
τους περισσότερους (100%) την αιτία που
δεν παρέχονται υπηρεσίες για ΑµεΑ.
Το 41% των ερωτηθέντων απάντησαν
πως δεν έχεουν λάβει κάποια εκπαίδευση
για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ.
Το µεγαλύτερο ποσοστό (78%) απάντησε
πως έχει παρακολουθήσει Σεµινάρια Επιµόρφωσης.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (55%)
δήλωσε πως δεν έχει λάβει κάποια εκπαίδευση εξαιτίας του χαµηλού ποσοστού των
ΑµεΑ που επισκέπτονται τις Βιβλιοθήκες
που εργάζονται.
Το 46% δήλωσε πως δεν έχει λάβει εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση ΑµεΑ στη Βιβλιοθήκη που εργάζεται αυτήν την
περίοδο.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (58%)
δήλωσε πως έχει παρακολουθήσει Σεµινάρια Επιµόρφωσης στη Βιβλιοθήκη όπου
εργάζονται.
Ως αιτία για το ότι δεν έχουν λάβει εκπαίδευση, οι βιβλιοθηκονόµοι δηλώνουν ότι το
ποσοστό επισκεψιµότητας είναι πολύ χαµηλό (55%).

Συµπεράσµατα:
Η πλειοψηφία των ΑµεΑ επισκέπτεται τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες.
Ο αριθµός των ΑµεΑ που επισκέπτεται τις Βιβλιοθήκες (∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές) δεν ξεπερνά
τα 10 άτοµα και η συχνότητα επίσκεψης είναι µια φορά τον µήνα.
Η πλειονότητα των ΑµεΑ αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµατα και
µαθησιακές δυσκολίες.
Παρατηρείται ότι οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες υστερούν σε παροχή
υπηρεσιών για ΑµεΑ έναντι των
∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών.
Πρώτη σε προτίµηση υπηρεσία
για ΑµεΑ είναι οι υπολογιστές µε
δυνατότητα µεγέθυνσης κειµένου
και εικόνας
Το ποσοστό επισκεψιµότητας
ΑµεΑ στις Βιβλιοθήκες είναι χαµηλό και επισηµάνθηκε ως ο κύριος λόγος για τις ελλείπεις
υπηρεσίες που παρέχονται.
Η εκπαίδευση του προσωπικού
των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών για
την εξυπηρέτηση ΑµεΑ υστερεί
µόλις 9% έναντι των ∆ηµοσίων µε
ποσοστό 32%. Εν τούτοις και για
τις δύο τα ποσοστά παραµένουν
χαµηλά.
Η πλειοψηφία των υπαλλήλων
των ∆ηµοτικών και ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών έχει εκπαιδευτεί µέσα
από σεµινάρια που έχει παρακολουθήσει στην επαγγελµατική του
πορεία.

Προβλήµατα-Προτάσεις:
Θεωρείται απαραίτητη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑµεΑ
από τις ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές
Βιβλιοθήκες:
η ενηµέρωση των χρηστών των
Βιβλιοθηκών για την παροχή υπηρεσιών για χρήστες ΑµεΑ
η περαιτέρω εκπαίδευση του
προσωπικού για τη χρήση των
υποστηρικτικών υπηρεσιών για
ΑµεΑ.
η προσέλκυση ΑµεΑ στις Βιβλιοθήκες µέσω της ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατά τους.

