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Αληηθείκελν Μειέηεο - Σθνπφο 

• Αλάπηπμε ελφο ππνδεηγκαηηθνχ κνληέινπ 

δηαδηθηπαθήο πύιεο βηβιηνζήθεο έηζη 

ψζηε λα εμεηαζηεί αλ ζα ήηαλ εθηθηφ κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηεο λα δηεπθνιπλζεί ε:  

 

Σπλεξγαζία 

Αιιεινυπνζηήξημε  

Δπηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

βηβιηνζεθψλ 
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Σρνιηθή Βηβιηνζήθε 

• «Η Σρνιηθή Βηβιηνζήθε ζεσξείηαη ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα νπζηώδεο ζπληειεζηήο 

γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο.» 

 

• Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο είλαη «λα αλαπηύζζεη 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπλήζεηα ηεο 

αλάγλσζεο ζηα παηδηά, ηε ραξά θαη ηελ 

εθκάζεζε θαη ηε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθώλ 

γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο.» 

     (IFLA / UNESCO, 2006) 
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Γεκφζηα/Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 
• «Η Δεκόζηα Βηβιηνζήθε είλαη ην ηνπηθό θέληξν 

πιεξνθόξεζεο, θαζηζηώληαο όια ηα είδε γλώζεο 

θαη πιεξνθόξεζεο εύθνια δηαζέζηκα ζηνπο 

ρξήζηεο ηεο».  

 

• "Οη βηβιηνζήθεο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ 

ελεξγνύλ σο πύιεο γηα ηε γλώζε θαη ηνλ 

πνιηηηζκό, παξέρνπλ πξόζβαζε κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε όισλ ησλ νκάδσλ ειηθηώλ, θαζώο θαη 

ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ".  

                     (IFLA / UNESCO, 1994)  
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Γεκφζηα/Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε (2) 
 

• "…κέζσ ησλ πνηθίισλ ζπιινγώλ θαη ησλ κέζσλ 

ηνπο νη βηβιηνζήθεο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο θαζνδήγεζεο θαη εθκάζεζεο. 

Βνεζνύλ ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο 

θξίλνληαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηελ θνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη γηα ηε ζπλερή 

ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία." (IFLA, 2002).  
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Κνηλνί Σηφρνη Σρνιηθψλ θαη 

Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ 

• Γηαζθάιηζε ηεο εμέιημεο ησλ καζεηψλ ζε 

πιεξνθνξηαθά ηθαλνχο καζεηέο  

 

• Παξνρή πξφζβαζεο ζε κηα επξεία θιίκαθα 

αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ πεγψλ  

 

• Υπνθίλεζε ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε βηβιηνζήθε θαη ησλ επαγγεικαηίσλ γηα 

πιεξνθνξηαθνχο θαη ςπραγσγηθνχο 

ζθνπνχο 
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Πιεξνθνξηαθή Παηδεία 

• Οη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ:  

 

Πξώηε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηνλ θόζκν 

ηεο πιεξνθόξεζεο.  

 

Παξνρή πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηαθήο 

παηδείαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ δεμηνηήησλ.  

 

Έληαμε ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε 
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Πιεξνθνξηαθή Παηδεία (2) 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε: Υπεχζπλε γηα ηελ έληαμε 

ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηελ άηππε 

εθπαίδεπζε. 

 

«Εάλ ε δηα βίνπ πιεξνθνξηαθή παηδεία νξίδεηαη 

σο ε δηαδηθαζία ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο, ηόηε νη 

δεκόζηεο βηβιηνζήθεο γίλνληαη ε θπζηθή 

πξνέθηαζε ηεο ηππηθήο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.» (Jehlik, 2004). 
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• «Οη Δεκόζηεο Βηβιηνζήθεο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία.»    

                 (New York Comprehensive Center, 2012) 

 

• «Οη Δεκόζηεο Βηβιηνζήθεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηώλ, παξέρνληαο πξόζβαζε 

θαη πξνζθέξνληαο επθαηξίεο πιεξνθνξηθνύ θαη 

ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ εκπινθή ηνπο, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ."   

                                                          (Shrem, 2012) 
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Ρόινο Γεκνηηθώλ Βηβιηνζεθώλ ζηε επίδνζε 

θαη πιεξνθνξηαθή παηδεία ησλ καζεηώλ 



Ρόινο ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ ζηε επίδνζε 

θαη πιεξνθνξηαθή παηδεία ησλ καζεηώλ 

• «Η παξνρή βηβιηνζήθεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε, ηδηαίηεξα ζην αλαγλσζηηθό 

γξακκαηηζκό, καζεηώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.»  

 

Οη καζεηέο πεηπραίλνπλ πςειόηεξεο βαζκνινγίεο ζε 

δηαγσλίζκαηα φηαλ: 

O βηβιηνζεθνλφκνο μνδεύεη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε 

έλα εθπαηδεπηηθό ξόιν. (π.ρ. εμεύξεζε πιηθνύ γηα 

ρξήζε από ηνπο δάζθαινπο / ζπλεξγαζία ζην ζρεδηαζκό 

ρξήζεο ησλ πόξσλ) 

Υπάξρνπλ ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηε Γεκόζηα 

Βηβιηνζήθε θαη παξέρεηαη ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο.  

                             (William, 2002) 
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Σπλεξγαζία Σρνιηθψλ θαη 

Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ 

• «Οη Σρνιηθέο Βηβιηνζήθεο ήηαλ ζρεδόλ αλύπαξθηεο 

εθείλε ηελ επνρή, απηή ε θαηάζηαζε ελζάξξπλε ηε 

δεκόζηα βηβιηνζήθε λα αλαιάβεη έλαλ 

εθπαηδεπηηθό ξόιν γηα ζρεδόλ ζαξάληα ρξόληα, 

ππνζηεξίδνληαο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

δαζθάισλ.» (Fitzgibbons, 2000) 

 

• «Η απνπζία ησλ ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ ζηα 

πεξηζζόηεξα ζρνιεία πνιιέο θνξέο ζήκαηλε όηη νη 

δεκόζηεο βηβιηνζήθεο ελδερνκέλσο λα έπξεπε λα 

αλαιάβνπλ έλα πην άκεζα εθπαηδεπηηθό ξόιν.»   

                                (Hart, 2006) 
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Σπλεξγαζία Σρνιηθψλ θαη 

Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ (2) 

• «Πνιιέο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο θαη έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ ελώ νη δεκόζηεο βηβιηνζήθεο έρνπλ 

κέιε πξνζσπηθνύ κε εμεηδίθεπζε ζην ηνκέα ησλ 

βηβιηνζεθώλ, κεγαιύηεξεο θαη πην ελεκεξσκέλεο 

θπζηθέο θαη ςεθηαθέο ζπιινγέο.» 

                            (Ingvaldsen, 2012) 
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Υθηζηάκελε Πξαγκαηηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ 

ησλ Κππξηαθψλ Σρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ 

• Ειάρηζηεο κειέηεο γηα ην ζέκα ησλ Σρνιηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ ζηε Κύπξν. 

 

Σύκθσλα κε ηε Βηβιηνγξαθηθή Έξεπλα: 

• Τν πξόβιεκα ηεο αλππαξμίαο θαη ηεο κε ζσζηήο 

ιεηηνπξγηάο ζρνιηθώλ βηβιηνζεθώλ νθείιεηαη θαηά έλα 

θύξην ιόγν ζηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ. 

 

   Δηζεγήζεηο? 

Αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε 

φια ηα ζρνιεία. 
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Υθηζηάκελε Πξαγκαηηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ 

ησλ Κππξηαθψλ Σρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ (2) 

• Εκπόδην? 

Οηθνλνκηθνί ιφγνη, έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

• Θα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί?  

Ίζσο λα ήηαλ εθηθηφ λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο ε ΔΔ αλαγλσξίδεη ην ξνιφ 

ησλ βηβιηνζεθψλ θαη εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ  

θξαηψλ-κειψλ ηεο.  

 

• Απαξαίηεηε Πξνϋπόζεζε? 

Η Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεο από πιεπξάο 

ησλ θξαηώλ- κειώλ.  
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Υθηζηάκελε Πξαγκαηηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ 

ησλ Κππξηαθψλ Σρνιηθψλ Βηβιηνζεθψλ (3) 

• Ακθίβνιν Δξώηεκα: Αλ μεπεξληφηαλ ην νηθνλνκηθφ 

πξφβιεκα θαη πξνζιακβάλνληαλ βηβιηνζεθνλόκνη 

ζα ιπλόηαλ ην πξόβιεκα?  

 

• «…κόλν αλ ππάξρεη θνηλή γλώζε ηεο δηδαζθαιίαο, 

ζα κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ αξκνληθά θαη κόλν 

κέζσ απηνύ ηνπ είδνπο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα 

απνδώζεη ηα κέγηζηα ε ιεηηνπξγία ησλ Σρνιηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ.» (Μπίθνο, 2011) 
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Σπλεξγαζία - Δκπφδηα 

• «…ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη θαηαλόεζεο όζνλ 

αθνξά ηνπο ξόινπο ηνπο αιιά θαη ηνπο ζθνπνύο 

θάζε βηβιηνζήθεο απνηεινύλ ζπρλά εκπόδηα γηα 

ηελ ζέζπηζε ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ.»  

             (De Groot and Branch, 2009) 

 

• «…νη δεκόζηνη βηβιηνζεθνλόκνη ζπρλά δελ έρνπλ ηα 

πξνζόληα ή ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε γηα ηελ 

παξνρή βειηησκέλεο εθπαίδεπζεο, ππάξρεη αλάγθε 

γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε 

επαθή κε ηα ηνπηθά ζρνιεία ή ηνπιάρηζηνλ κε 

επηιεγκέλεο βαζκίδεο θαη εθπαηδεπηηθνύο.»  

                    (Hart, 2000) 
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Νέεο Τάζεηο 

• Ο Βηβιηνζεθνλόκνο σο «ζύκβνπινο 

πιεξνθνξηώλ” ζεσξείηαη έλαο από ηνπο πην 

ζεκαληηθνύο κειινληηθνύο ξόινπο. (Abram, 1999) 

 

• Βαζηθά εκεία Δμέιημεο Βηβιηνζεθνλόκσλ ζην 

Γηαδίθηπν 

κεζνιάβεζε θαη βνήζεηα  

εθπαίδεπζε, ζπλεξγαζία (εληφο θαη εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ)  

ζρεδηαζκφο - παξαγσγή (ηζηνζειίδσλ θαη ςεθηαθψλ 

βηβιηνζεθψλ).  
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Υθηζηάκελε Πξαγκαηηθφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ ησλ Κππξηαθψλ Γεκφζησλ 

Βηβιηνζεθψλ ζην Παγθφζκην Ιζηφ 

• Η παξνπζία ησλ Κππξηαθψλ Γεκνηηθψλ/Κνηλνηηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ζην Παγθόζκην Ιζηό είλαη ζρεδόλ 

αλύπαξθηε.  

 

• Αλ θαη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 60 κε 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ, 

ν ρξήζηεο/ν πνιίηεο, απηφο ηνλ φπνην έρεη σο 

απνζηνιή λα εμππεξεηεί θαη επηδηψθεη λα 

πξνζεγγίζεη απνηειεζκαηηθά θάζε Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε, δύζθνια κπνξεί ν ίδηνο λα ηηο 

εληνπίζεη ζην Παγθόζκην Ιζηό. 18 



Σχληνκε Αμηνιφγεζε Κππξηαθψλ Γεκνηηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ζην Παγθφζκην Ιζηφ 

Αρίιιεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεπθσζίαο 

http://www.nicosia.org.cy/en-GB/discover/libraries/achillios/ 

 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λάξλαθαο 

http://www.larnaka.org.cy/index.php/en/page/library#.Vm27

GCjqMj4 

 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεκεζνχ 

http://www.limassolmunicipal.com.cy/public_library_en.html 

 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πάθνπ 

http://pafos.org.cy/en/library/ 
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Αρίιιεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λάξλαθαο 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεκεζνχ 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λεκεζνχ (2) 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πάθνπ 
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Σχληνκε Αμηνιφγεζε Κππξηαθψλ Γεκνηηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ζην Παγθφζκην Ιζηφ (2) 

• Κακία από ηηο ηέζζεξηο Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο ζην 

Παγθόζκην Ιζηό: 

Γελ θαίλεηαη λα εμππεξεηεί ηνλ ζθνπό θαη ηελ 

απνζηνιή ηεο έηζη φπσο απηφο επηζεκαίλεηαη ζε 

ζρεηηθέο αλαθνξέο νχηε ζε κεκνλσκέλα επίπεδα.  

Σε θακία ηζηνζειίδα δελ δηαπηζηώλεηαη ζηελ πξάμε ην 

θνηλό ην νπνίν έρεη σο απνζηνιή λα απεπζχλεηαη θαη 

επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη ε θάζε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε.  

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπο δελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ, απηέο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο θαη 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ζε θάζε θείκελν, δηαθήξπμε θαη 

έξεπλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.  
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Νέαο Υφξθεο 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Νέαο Υφξθεο (2) 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κιίβειαλη 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λνλδίλνπ 
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Saint Paul 

30 



Νέεο Τάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξφιν 

ησλ Βηβιηνζεθνλφκσλ 

«97,2% ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά 

δίθηπα.» (Παλνχζνο, 2012)  

 

«Οη αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο 

δσήο έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ 

βηβιηνζεθψλ, κε ηνπο ρξήζηεο λα ζέινπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο, αλεμάξηεηα θαη ζε κηα 

ρξνληθή ζηηγκή βνιηθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο…”                                                        

          (Buchanan, 2012) 
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Αληηθείκελν Μειέηεο 

Αλάπηπμε ελφο ππνδεηγκαηηθνχ κνληέινπ 

δηαδηθηπαθήο πχιεο βηβιηνζήθεο έηζη ψζηε λα 

εμεηαζηεί αλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζα κπνξνχζε 

λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία,  

αιιεινυπνζηήξημε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη βηβιηνζεθψλ, ζπκβάιινληαο 

παξάιιεια ζηε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο κέρξη ηψξα θαηάζηαζεο.  
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Γηαδηθηπαθή Πχιε – Οξηζκφο Έλλνηαο   

Δίλαη ην ζεκείν εηζόδνπ, ε κεγάιε είζνδνο ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ πνιίηε ζηνλ θφζκν ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

Δίλαη δηθηπαθφο ηφπνο πνπ βνεζά ηνλ ρξήζηε λα 
βξεη πιεξνθνξίεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ κέζσ 
ππεξζπλδέζεσλ ζε πιήζνο θαηάιιεισλ 
ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

 

Απνηεινχλ κεηεμέιημε ησλ κεραλψλ 
αλαδήηεζεο. 
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Φαξαθηεξηζηηθά Γηαδηθηπαθψλ ππιψλ 

• Πεξηερφκελν - Πιεξνθνξία (content) 

• Δμαηνκίθεπζε (personalization) 

• Παξακεηξνπνίεζε - Πξνζαξκνγή (customization) 

• Αζθάιεηα (security) 

• Γηαρείξηζε ζπλφδνπ (session management) 

• Πινήγεζε (navigation) 

• Αλαδήηεζε (search) 

• Γηαρείξηζε δηάηαμεο ζειίδαο (layout management) 

• Δλνπνηίεζε / Σπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ (data 

integration / aggregation) 

• Γπλαηφηεηα θιηκάθσζεο / επέθηαζεο (scalability) 

• Βνήζεηα (help) 
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Φαξαθηεξηζηηθά Τχπνπ Παξνχζαο 

Πχιεο 
Δθηφο απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

κηα πχιε θαη έλα ζπκβαηηθφ website, ηα γλσζηηθά portal 

(ηχπνο παξνχζαο πινπνίεζεο) ελζσκαηψλνπλ επίζεο: 

 

Online ζπλεξγαζία κεζψ ηεο ρξήζεο Φφξνπκ 

ζπδεηήζεσλ, πηλάθσλ αλαθνηλψζεσλ, ξνή εξγαζίαο 

(workflow) θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. 

 

Μεζψ ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, ηδέεο, 

δηεξγαζίεο, έξγα, θαζψο επίζεο ηα πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεηά ηεο πχιεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη λα 

ζρνιηαζηνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο.  
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Σηφρνη Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 
• Να ελζαξξχλεη ηα ζρνιεία θαη ηνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο ησλ Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ λα 

αλαπηύμνπλ ζπλεξγαζίεο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.  

 

• Να εληζρχζεη ην ξφιν ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινυπνζηήξημε θαη 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

  

• Να απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

κόληκνπ δηαύινπ επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο 

ρσξίο ρξνληθνύο, ηνπηθνύο θαη άιινπο 

πεξηνξηζκνύο.  
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Γηαδηθηπαθή Πχιε - Γπλαηφηεηεο  

• Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα εκπιεθφκελα 

κέιε πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ  

 

• Πξνβνιή ησλ Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ σο νη 

θεληξηθνί θνξείο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη παξνρήο 

ππνζηήξημεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

 

• Φξήζε ελφο online εξγαιείνπ/ππεξεζίαο νπνχ 

ζα κπνξνχζε κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο, λα 

εκπινπηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

• Πνηνηηθή έξεπλα  

Μέζνδνο online εκηδνκεκέλνπ εξσηεκαηνιφγηνπ 

 

• Απεπζπλόκελν θνηλό:  

Γάζθαινη 

Καζεγεηέο 

Βηβιηνζεθνλφκνη 

 

• ηόρνο Πνηνηηθήο Έξεπλαο: Γηεξεχλεζε θπξίσο 
ησλ ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, θηλήηξσλ θαη 
ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζνλ αθνξά ην ζέκα. 
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Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

• 96,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ 

χπαξμε ηεο βηβιηνζήθεο ζηα ζρνιεία 

 

 

 

 

 

• 73,2% γλσξίδεη φηη ε θαηάζηαζε απηή δελ 

αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ βηβιηνζεθψλ θαη ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. 
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Απνηειέζκαηα Έξεπλαο (2) 

Απφςεηο ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ Βηβιηνζεθώλ: 

 

•Γελ εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. 

 

Πξνηεηλόκελε Λύζε: 

Γεκηνπξγία ελόο κόληκνπ δηαύινπ επηθνηλσλίαο 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη βηβιηνζεθνλόκσλ έηζη 

ώζηε λα είλαη ζε ζέζε νη βηβιηνζήθεο κε ηε 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ζρνιείσλ. 
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InfoRightLib Forum / Κνπηί Δηζεγήζεσλ / 

Δξγαιεία Δπηθνηλσλίαο 
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Δξγαιείν Δπηθνηλσλίαο - Privatemsgs 
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Απνηειέζκαηα Έξεπλαο (3) 
Απφςεηο ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ Βηβιηνζεθώλ: 

 

•Γελ είλαη νξγαλσκέλεο, εθζπγρξνληζκέλεο θαη 

ζηειερσκέλεο από βηβιηνζεθνλόκνπο / Οη δάζθαινη 

δελ λνηάδνληαη, νύηε έρνπλ γλώζεηο ζηνλ ηνκέα.  

 

Πξνηεηλόκελε Λύζε: 

Έλα ONLINE πεξηβάιινλ πνπ ζα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη 

ππνζηήξημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηα ζρνιεία 

από ην πξνζσπηθό ησλ Γεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ, 

πηζαλόλ λα κπνξνύζε λα θαιύςεη απηό ην θελό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•"Γελ δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή"/"δελ ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ από ην θξάηνο".  
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πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο θαη 

Τπνζηήξημε 
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Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ ζηε 

InfoRightLib Γηαδηθηπαθή Πύιε 
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πλεξγαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
46 



Οκάδα πλεξγαζίαο  

Δθπαηδεπηηθώλ θαη Βηβιηνζεθνλόκσλ 
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Οκάδα «Δίκαη Γάζθαινο θαη κε αθνξά!» 
48 



Απνηειέζκαηα Έξεπλαο (4) 

Απφςεηο ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ Βηβιηνζεθώλ: 

 

• Γελ ελεκεξώλνληαη ζπρλά / Υξεηάδεηαη 

εκπινπηηζκόο βηβιίσλ / Δίλαη ρακειήο 

πνηόηεηαο / Γελ έρνπλ αξθεηή πνηθηιία 

βηβιίσλ. 

 

Πξνηεηλόκελε Λύζε: 

Κάζε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε κπνξεί λα παξέρεη 

ηελ επθαηξία Γεκηνπξγίαο Καξηώλ Βηβιηνζήθεο 

Γηα Δθπαηδεπηηθνύο. 
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Κάξηεο Βηβιηνζήθεο γηα Δθπαηδεπηηθνύο  - 

Κνπηί Δηζεγήζεσλ 
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Απνηειέζκαηα Έξεπλαο (5) 
Απφςεηο ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ Βηβιηνζεθώλ: 

 

• Δθείλεο πνπ ππάξρνπλ είλαη ρακειήο πνηόηεηαο 

/ Yπάξρνπλ πνιιά θζαξκέλα βηβιία / Πνιιά 

βηβιία ράλνληαη / Βηβιία ρακειήο πνηόηεηαο.  

 

Πξνηεηλόκελε Λύζε: 

Έλα ONLINE πεξηβάιινλ πνπ ζα παξέρεη 

ειεθηξνληθά βηβιία ή ζα πξνηείλεη ρξήζηκνπο 

ζπλδέζκνπο / ηζηνζειίδεο κε εθπαηδεπηηθό πιηθό, 

πηζαλόλ λα απνηειεί θαιύηεξε ιύζε αθόκε θαη αλ 

ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζπκβαηηθό πεξηβάιινλ.  
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Πεγέο Ηιεθηξνληθώλ Βηβιίσλ 

Υξήζηκεο πλδέζεηο 

52 



Απνηειέζκαηα Έξεπλαο (6) 

Απφςεηο ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ Βηβιηνζεθώλ: 

 

• Σα παηδηά δελ έρνπλ νύηε ιόγν νύηε ην ρξόλν λα 

πάλε ζηε βηβιηνζήθε 

 

Πξνηεηλόκελε Λύζε: 

Μηα ONLINE ππεξεζία από ηηο Γεκνηηθέο 

Βηβιηνζήθεο όπνπ ζα παξέρεη ζπλδέζκνπο γηα ή 

δηαζθέδαζε κε 24-σξε πξόζβαζε είλαη πνιύ πην 

πηζαλό λα πξνζειθύζεη, αιιά θαη λα σθειήζεη ηα 

παηδηά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.  
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Παηδηθό Μνλνπάηη (Γηάβαζε - Παίμε - Γηαζθέδαζε - Γίλε ν 

Καιύηεξνο Μαζεηήο - Μάζε Πώο -  Άθνπ θαη Γεο) 
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Βνήζεηα ζην ζπίηη γηα παηδηά 
Βηβιία, ζπλδέζεηο κε δηθηπαθνύο ηόπνπο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ 
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Τπνδεηγκαηηθό Μνληέιν Ιζηνζειίδαο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο 
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Αξρηθή ειίδα 

57 



ρεηηθά Με... 
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Τπεξεζίεο Βηβιηνζήθεο 
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Ηιεθηξνληθέο Φόξκεο 
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InfoRightLib Γηαδηθηπαθή Πύιε 
61 
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Δμεξεύλεζε (Νέεο Κπθινθνξίεο, Πξνηάζεηο 

Βηβιίσλ, Βηβιία Πνπ Έγηλαλ Σαηλίεο θ.α.) 

63 



Γξαζηεξηόηεηεο & Δθδειώζεηο 
 Πξνβνιή θαη νξγάλσζε επηζθέςεσλ ζηηο βηβιηνζήθεο, παξνπζηάζεηο 

βηβιίσλ, εθδειψζεηο βηβιηνζεθψλ, πξνγξάκκαηα, θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, 
ζεκηλάξηα θ.α. κέζσ ηεο πχιεο 
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Γξαζηεξηόηεηεο & Δθδειώζεηο 
 Λνγνηερληθά Πξσηλά – Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ηξνβόινπ 
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Οκάδα γηα Γνλείο, ύλδεζκνη, Λέζρεο 

Αλάγλσζεο, Βίληεν-Παξακύζηα θ.α. 
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Πξνηάζεηο Βηβιίσλ, Ηιεθηξνληθά / Ηρεηηθά 

Βηβιία γηα Παηδηά, Δθπαηδεπηηθή Σειεόξαζε 
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Υξήζηκεο πλδέζεηο - Βηβιία - Ιζηνζειίδεο γηα 

Δθπαηδεπηηθνύο 

68 



ρεηηθά Με...Βηβιηνζήθεο 

69 



Βηβιηνζήθεο -  Δπηθνηλσλία / Σνπνζεζία 
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Απνηειέζκαηα Αμηνιφγεζεο 
Η ελ ιόγσ δηαδηθηπαθή πύιε κπνξεί: 

• Να απνηειέζεη ηε βάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

βηβιηνζεθνλφκσλ γηα ζπλεξγαζία, αιιειεπίδξαζε, αληαιιαγή 

απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ  

• Να βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ζηε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

• Να απνηειεζεη πξφηππν θαη λα δψζεη ην θίλεηξν ζε φιεο ηηο 

Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη 

λα πηνζέηεζνπλ έλαλ πην εθπαηδεπηηθφ ξφιν  

• Να απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ, 

ππεξεζηψλ θαη θνηλψλ πξαθηηθψλ  

• Να βνεζήζεη ζηε εμππεξέηεζε ηνπ θχξηνπ ζθνπνχ ησλ 

ζρνιείσλ θαη δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ  

• Να ζπκβάιεη θαη λα βνεζήζεη ζηε θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ 

θαη θελψλ δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

λα επσθειεζνχλ επηπιένλ. 
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Σπκπεξάζκαηα 
Με ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηά, ζπληήξεζε, ελεκέξσζε, 

δηαρείξηζε ηεο πύιεο θαη ηε παξνρή θαζνδήγεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ, ε πχιε ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο φισλ φζσλ ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηηο κειινληηθά.  

 

Η ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηεο, θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα πνπ 

δίλεηαη κέζσ απηήο γηα αιιειεπίδξαζε θαη αλάπηπμε 

επηηπρεκέλσλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

νπνίεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαλ κέρξη ηψξα ζεσξεηηθά, ζα 

κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη κεγαιύηεξα θίλεηξα ζηνπο 

ππεύζπλνπο γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα επελδχζνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 
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