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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιµορφωτικές ανάγκες του συνόλου των 

διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

και προσπαθεί να εντοπίσει σε ποιο βαθµό οι διοικητικοί υπάλληλοι της 

βιβλιοθήκης, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε 

να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικά στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. 

Για τη συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συνέντευξης 

και συγκεκριµένα η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Πραγµατοποιήθηκε από τα 

τέλη Αυγούστου µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2010. 

Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη κατάρτισης επιµορφωτικών 

προγραµµάτων από Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή και Συνεργατικά 

Σχήµατα. Ανάγκη αξιολόγησης και επανασχεδιασµού τους ώστε να 

καλύπτουν τις εκάστοτε επιµορφωτικές ανάγκες των εργαζοµένων και να 

ακολουθούν τις αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των 

Βιβλιοθηκών. 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα προτείνουν την προώθηση της δια βίου 

µάθησης από της βιβλιοθήκες, και τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών τους  

Λέξεις Κλειδιά: διερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών, ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες, επαγγελµατική ανάπτυξη, επιµόρφωση, επιµορφωτική 

ανάγκη, κατάρτιση βιβλιοθηκονόµων  
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Abstract 
The aim of this assignment is to investigate the training needs of the 

administration staff of the University of Macedonia library, as defined by 

the staff themselves. 

Furthermore there is an attempt to identify the skills, knowledge and 

attitudes of the administration staff in order to deal effectively with the 

needs of the library users. 

For data collection it was used the tool of interview and specifically the 

semi-structured interview and the research took place between August 

and September 2010.  

The survey showed that the administrative staff of the library of University 

of Macedonia were greatly lacking of educational programs by Educational 

institutions and Cooperations. Also the survey showed that there is great 

need of evaluation of these programs which cover the educational needs 

of the academic staff and follow the rapidly changes of thie environment 

of academic libraries. 

In addition, the administration staff of the University of Macedonia library 

proposed the promotion of the life long learning as a result of better 

quality of quantity of services that the library offers 

Keywords: training needs research, academic libraries, professional 

development, training, training need, librarian training 
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Εισαγωγή 
Ζούµε στην εποχή όπου η συνεχής εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ατοµική και επαγγελµατική ανάπτυξη κάθε πολίτη και 

εργαζόµενου. ∆εν αποτελεί πλέον µια πτυχή της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης αλλά την θεµελιώδη αρχή, η οποία διέπει και κατευθύνει όλες 

τις ενέργειες και ολόκληρο το φάσµα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα 

συµπεράσµατα εξάλλου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας 

επιβεβαιώνουν την κίνηση προς µια εκπαίδευση καθόλη τη διάρκεια της 

ζωής, η οποία θα πρέπει να συνοδεύει τη µετάβαση προς µια οικονοµία και 

κοινωνία της γνώσης (ΕΕK 2000: 3)1. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρούνται ταχύτατες εξελίξεις στην 

επιστήµη και στην Τεχνολογία. Οι σηµαντικές αλλαγές που προκάλεσαν οι 

εξελίξεις αυτές σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, επιβάλλουν 

αναπροσαρµογές στα περιεχόµενα και στους τρόπους διδασκαλίας και 

µάθησης. Ριζικές αλλαγές έχουν επέλθει και στο επάγγελµα του 

Βιβλιοθηκονόµου ή επαγγελµατία της πληροφόρησης ως προς τα µέσα που 

χρησιµοποιεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. Το έργο το οποίο αναλάµβαναν 

οι βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του φυσικού τους χώρου διαφέρει, ως προς το 

είδος και την κλίµακα, από εκείνο το οποίο απαιτείται σήµερα για τη 

διαχείριση των ψηφιακών πληροφοριών. 

Σ’ αυτή τη νέα εποχή όπου δηµιουργείται ένα δυναµικό πλέγµα σχέσεων 

µεταξύ των φορέων πληροφόρησης, του κοινού και της τεχνολογίας, 

πολιτιστικοί φορείς όπως οι βιβλιοθήκες, καλούνται να 

επαναπροσδιορίσουν τις αξίες, το ρόλο και τη σχέση τους µέσα σε αυτό το 

περιβάλλον, εφόσον θέλουν να παραµείνουν στις επάλξεις ως κέντρα 

διαχείρισης της πληροφορίας, δηµιουργικής µάθησης, προώθησης της νέας 

τεχνολογίας και συνοχής του κοινωνικού ιστού. Ακόµη περισσότερο, οι 

βιβλιοθήκες χρειάζεται να ενισχύσουν το ρόλο τους ως χώροι ανακάλυψης, 

ερµηνείας και απόκτησης εµπειριών και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

δηµιουργικής έκφρασης των πολιτών-χρηστών. 

                                                 
1 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2000). Υπόµνηµα σχετικά µε την εκπαίδευση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής. SEC(2000) 1832 
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Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των αναγκών 

επιµόρφωσης των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Επίσης η έρευνα επιχειρεί να εντοπίσει σε ποιο 

βαθµό οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε 

να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικά στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους χρήστες της. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τη 

θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα. Στο κεφάλαιο 1 

προσδιορίζεται ο σκοπός, η σηµασία και το περιεχόµενο της εργασίας. 

Επίσης γίνεται η απαραίτητη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών, 

που λήφθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια της συγγραφής της. Στο κεφάλαιο 

2 αναλύεται ο θεσµός της επιµόρφωσης στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, 

αναλύεται η σηµασία της επιµόρφωσης στο σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον των Α.Β. και προσδιορίζονται οι φορείς σχεδιασµού, 

οργάνωσης και υλοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων στην Ελλάδα.  

Το 3ο κεφάλαιο αφορά στη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών 

αναγκών. Ειδικότερα επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών εννοιών 

αναλύεται η αναγκαιότητα διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και 

περιγράφονται οι φάσεις που ακολουθούνται στη διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών. Τέλος στο 4ο κεφάλαιο, δίνεται το προφίλ της 

βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, πραγµατοποιείται ο 

προσδιορισµός του εργασιακού ρόλου του διοικητικού υπαλλήλου µιας Α.Β. 

Ειδικότερα επιχειρείται συνοπτική περιγραφή της εργασίας του διοικητικού 

υπαλλήλου Α.Β. και αναλύονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις 

που πρέπει να διαθέτει για να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό πιο 

αποτελεσµατικά στα καθήκοντά του απέναντι στον χρήστη.  

Το δεύτερο µέρος της µελέτης, περιλαµβάνει την εµπειρική προσέγγιση. 

Στο 5ο κεφάλαιο παρατίθενται συναφείς έρευνες όπως προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση στον ∆ιεθνή και Ελληνικό χώρο. Στο κεφάλαιο 

6 προσδιορίζεται ο σκοπός και η µεθοδολογία της έρευνας. Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρονται ο σκοπός οι στόχοι της έρευνας, 

προσδιορίζεται το δείγµα, τα µέσα συλλογής, όπως και η διαδικασία 

συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων.  
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Στο κεφάλαιο 7 επιχειρείται η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδοµένων 

της έρευνας. Καταρχάς παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 

έρευνας σύµφωνα µε τις ερευνητικές υποθέσεις. Στη συνέχεια στο 

κεφάλαιο 8 επιχειρείται η κριτική αξιολόγηση των ευρηµάτων και η 

επισήµανση των θεωρητικών και πρακτικών επιπτώσεων τους. Επίσης, 

πραγµατοποιείται αναφορά στους περιορισµούς της έρευνας, όπως και 

διατυπώνονται προτάσεις για µελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες. 

Τέλος, στο παράρτηµα που ακολουθεί µετά την παράθεση της 

Βιβλιογραφίας, περιλαµβάνονται η συνοδευτική επιστολή και οι πίνακες και 

γραφήµατα των αποτελεσµάτων  

 



Μέρος Πρώτο 
Θεωρητική Προσέγγιση 

 

Κάθε άνθρωπος που φτάνει πάνω από ένα συνηθισµένο επίπεδο, 
έχει λάβει δύο εκπαιδεύσεις: τη µία από τους δασκάλους του 

και την άλλη - πιο προσωπική και πιο σηµαντική - από τον εαυτό του. 
Edward Gibbon, 1737-1794, Άγγλος ιστορικός 
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1. Σκοπός, Σηµασία και Περιεχόµενο της 
Μελέτης 
 

1.1. Σκοπός και Σηµασία της Μελέτης 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της νέας τεχνολογίας επέβαλαν στις 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες την προσαρµογή των λειτουργιών και των 

υπηρεσιών τους σ' αυτό το νέο περιβάλλον. Η νέα τάξη πραγµάτων στο 

χώρο της πληροφόρησης είχε ως αποτέλεσµα την ανάγκη για µια άµεση 

αναθεώρηση του ρόλου των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και των 

βιβλιοθηκονόµων.  

Η σηµασία των αλλαγών σε σχέση µε τις ανάγκες µας είναι το καινούργιο 

στοιχείο. Αλλαγές στην γνώση, στην τεχνολογία, στην πολιτική, στην 

κοινωνία. Αλλά γιατί είναι υποχρεωµένες και οι βιβλιοθήκες να αλλάξουν; 

Σύµφωνα µε τον Steve Morgan (1995) για τρεις λόγους: 

• γιατί οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες νοιώθουν ολοένα µεγαλύτερη 

ανασφάλεια 

• γιατί οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αντιµετωπίζουν αυξανόµενο 

ανταγωνισµό, και 

• γιατί οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να αντιµετωπίσουν 

αυξηµένες ευθύνες απέναντι στην Ακαδηµαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα.  

Επίσης άλλοι σηµαντικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την συµµετοχή των 

διοικητικών υπαλλήλων των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών σε προγράµµατα 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης είναι: 

• Οι κοινωνικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές αλλαγές που 

έχουν επεκτείνει ή διαφοροποιήσει το ρόλο των βιβλιοθηκών. 

• Οι νέοι τοµείς απασχόλησης που δηµιουργούνται από τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας και από τον αυξανόµενο ανταγωνισµό µε άλλους 

επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τη διαχείριση των πληροφοριών. 

• Το γεγονός ότι το προσωπικό των βιβλιοθηκών δεν επιτρέπεται πλέον 

να λειτουργεί αποµονωµένα, αλλά θα πρέπει να συνεργάζεται µε άλλους 

επαγγελµατίες που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και 

συµµετέχουν στη διάδοση των πληροφοριών. 
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• Η αναγκαιότητα για καλλιέργεια επαγγελµατικής συνείδησης και 

συναίσθησης ευθύνης στους εργαζόµενους που οδηγούν στην επιθυµία 

για ενηµέρωση και εξέλιξη. 

• Η ανεξαρτητοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η βιβλιοθήκη από το 

χώρο της. 

• Η προώθηση των σχέσεων µεταξύ των πανεπιστηµίων και των 

βιβλιοθηκών τους, µε την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

επιτυγχάνοντας έτσι τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου των 

βιβλιοθηκονόµων και την καταξίωσή τους στον ακαδηµαϊκό χώρο. 

• Το αυξανόµενο µέγεθος και η πολυπλοκότητα των βιβλιοθηκών, η 

δικτύωσή τους, το κόστος λειτουργίας τους, η ανάγκη να οργανώσουν 

τις πηγές τους και να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

διαθέσιµα µέσα. 

• Η ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας. 

• Οι αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

• Το νέο περιβάλλον µέσα στο οποίο αναµένεται να λειτουργήσουν οι 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. 

• Η σύνθεση και τα προσόντα του προσωπικού που απασχολείται στις 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. 

• Ψυχολογικοί λόγοι, γιατί είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί στο 

προσωπικό των βιβλιοθηκών η πεποίθηση ότι όποιες αλλαγές και αν 

λάβουν χώρα θα υπάρχει ένας µηχανισµός που θα τους παρέχει τις 

δυνατότητες να ανταποκριθούν σε αυτές. 

Σηµαντικός αριθµός άρθρων εξετάζει τις δεξιότητες που απαιτείται να 

διαθέτει ο/η βιβλιοθηκονόµος (Ashcroft, 2004· Brine & Feather, 2002· 

Brine & Feather, 2003· Fisher, 2004· Fourie, 2004· Special Library 

Association, 2003). Ο καθορισµός των απαιτούµενων, για το έργο της 

πληροφόρησης, δεξιοτήτων, θεωρείται σηµαντικός για την αξιολόγηση των 

προγραµµάτων σπουδών ως προς την ικανότητά τους να παρέχουν στους 

φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες για να συµπληρώνουν τη γνώση και να 

κατανοούν το γνωστικό αντικείµενο που αποκτάται µέσω της ακαδηµαϊκής 

µελέτης.  
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Στο επάγγελµα του επαγγελµατία της πληροφόρησης διαµορφώνεται ένας 

κυρίαρχος λόγος ο οποίος επιβάλλει τον επανακαθορισµό των δεξιοτήτων 

του βιβλιοθηκονόµου (Haris & Wilkinson, 2001: 289-307) .  

Έτσι δηµιουργείται η επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας της έρευνας αυτής η 

οποία θα διερευνήσει τις ανάγκες επιµόρφωσης των εργαζοµένων στη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αλλά και να εντοπίσει σε ποιο 

βαθµό οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε 

να  ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις της 

εργασίας τους. 

Βασική βέβαια προϋπόθεση για την σύνδεση της επιµόρφωσης µε την 

βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, είναι η επιµόρφωση να 

σχεδιάζεται και να υλοποιείται µε γνώµονα τις διαπιστωµένες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των υπηρεσιών (σε επίπεδο ατόµου, οµάδας και υπηρεσίας) 

(Βούτσινος, 2004). 

O βασικός λοιπόν σκοπός της προτεινόµενης έρευνας είναι να 

διερευνηθούν οι ανάγκες επιµόρφωσης των εργαζοµένων στις Ελληνικές 

Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και ειδικότερα του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολείται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, όπως τις 

καθορίζουν οι ίδιοι. Να εντοπίσει σε ποιο βαθµό οι διοικητικοί υπάλληλοι 

της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, διαθέτουν τις αναγκαίες 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό 

πιο αποτελεσµατικά στην παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες της 

Βιβλιοθήκης. 

Τέλος, η διαρκής επιµόρφωση και η επικαιροποίηση των γνώσεων του 

διοικητικού υπαλλήλου µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης καθίσταται αναγκαία 

ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα καθήκοντα του και στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες εργασίας (Βεργίδης, 2005· Ε.Κ.∆.∆.Α., 2002· Μακρυδηµήτρης, 

1996). 

Πιο συγκεκριµένα η συγκεκριµένη έρευνα σκοπό έχει: 

• να καταγράψει την άποψη των εργαζοµένων στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αναφορικά µε την επιµόρφωση,  
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• να διερευνήσει την ύπαρξη και τη φύση της επιµόρφωσης που 

προσλαµβάνουν, 

• να αποτυπώσει τη σηµασία που δίνεται στην επιµόρφωση από τους 

εργαζόµενους και τη διοίκηση της συγκεκριµένης ακαδηµαϊκής 

βιβλιοθήκης, 

• να προτείνει τον τρόπο βελτίωσης των προγραµµάτων επιµόρφωσης 

ώστε να ανταποκρίνονται άµεσα στις ανάγκες τους. 

 

1.2. Εννοιολογική Αποσαφήνιση Βασικών Όρων 

 

1.2.1. Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Επαγγελµατική 
Ανάπτυξη – Επιµόρφωση-∆ιοικητικός Υπάλληλος 

Αν και οι περισσότεροι όροι που χρησιµοποιούνται στη µελέτη αυτή είναι 

πολυσυζητηµένοι και γνωστοί, µερικοί από αυτούς χρειάζονται ιδιαίτερη 

προσοχή στον καθορισµό τους για να µπορεί ο αναγνώστης να κατανοεί 

αµέσως την έννοια που δίνει η συγγραφέας. 

Η εννοιολογική λοιπόν αυτή αποσαφήνιση που ακολουθεί θεωρείται 

αναγκαία, δεδοµένου ότι υπάρχει ένα πλήθος παραπλήσιων ή και 

ταυτόσηµων όρων που αφορούν τις µαθησιακές-εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες των ενηλίκων (Jarvis, 2004· Καραλής, 2003· Κόκκος, 1999· 

Rogers, 1999).  

Σύµφωνα µε τον Rogers η εκπαίδευση συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής και µάλιστα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ίδιας της ζωής (Rogers, 

1999: 310). 

Ο Rausch (2003) αναφέρει πως η συνδεόµενη µε τη δια βίου µάθηση 

(lifelong learning) ορολογία εκτός της δια βίου εκπαίδευσης (lifelong 

education) περιλαµβάνει και την εκπαίδευση ενηλίκων (adult education), 

τη συνεχιζόµενη, κοινωνική και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση 

(continuing, social and recurrent education), τη λαϊκή επιµόρφωση 

(popular education), τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 

(continuing vocational training), την αυτο-µάθηση (self-directed learning), 
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την µάθηση στην εργασία (on-the-job training) και την εκπαίδευση των 

ανώτερων στελεχών (senior citizen education)2. 

Συγχρόνως, όπως τεκµαίρεται από την διεθνή βιβλιογραφία3 η δια βίου 

µάθηση περιέχει διάφορες επίσηµες και άτυπες µορφές εκπαίδευσης4 και 

κατάρτισης, όπως το εκπαιδευτικό σύστηµα από την πρωτοβάθµια έως 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την άτυπη έρευνα 

και κατάρτιση. Το γεγονός αυτό απεικονίζει τις ποικίλες και µερικές φορές 

αµφισβητούµενες πρακτικές εκπαίδευσης, οι οποίες συνδέονται κάτω από 

την ίδια έννοια.  

1.2.1.1. Εκπαίδευση 

Σχετικά µε τον όρο «εκπαίδευση» ο Dewey (1916) αναφέρει: «η 

εκπαίδευση είναι ένα από τα σηµαντικότερα θεµέλια µιας πλούσιας ζωής, 

αλλά αποτελεί θεµέλιο που δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να µπει στην 

αρχή της ζωής ή στην παιδική ηλικία. Μπορεί να µπει σε οποιαδήποτε φάση 

της και ύστερα να αναπτυχθεί». 

Σύµφωνα µε τον Jarvis (2004) η «εκπαίδευση» αντιµετωπίζεται ως 

ανθρωπιστική διαδικασία, θεωρείται διαδικασία στην οποία η αξία του 

ατόµου και η ποιότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ διδασκόντων και 

διδασκοµένων, όταν υπάρχει, είναι ύψιστης σηµασίας γι΄ αυτήν. Όταν 

                                                 
2 Σύµφωνα µε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας (1999) ως εκπαίδευση νοείται η 
καλλιέργεια µε συστηµατική διδασκαλία και άσκηση σε ειδικά ιδρύµατα (σχολεία κ.ά.), των 
διανοητικών και σωµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόµων… (Ινστιτούτο 
Νεοεελήνικών Σπουδών 1999).  
3 Aspin and Chapman 2000 ; Häggström 2004 ; Johnston 1999; Preston 1999; Rausch 
2003; Tight 1998 ; EURYDICE SURVEY 2000 ; Tuijnman & Bostrom 2002. 
4 Η δια βίου µάθηση περιλαµβάνει και τις τρεις καθιερωµένες µορφές εκπαίδευσης: την 
τυπική ή επίσηµη  εκπαίδευση (formal education), η οποία ορίζεται το ιεραρχηµένο, 
δοµηµένο και οργανωµένο χρονικά σε βαθµίδες εκπαιδευτικό σύστηµα, από τη πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση έως το πανεπιστήµιο, που περιλαµβάνει τόσο τις γενικές ακαδηµαϊκές σπουδές 
όσο και τα εξειδικευµένα προγράµµατα και θεσµούς ολοκληρωµένης επαγγελµατικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης, τη µη τυπική ή µη επίσηµη εκπαίδευση (non formal education) η 
οποία ορίζεται η οποιαδήποτε οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος, που απευθύνεται σε συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους και έχει 
συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους, και την άτυπη εκπαίδευση (informal education) 
που θεωρείται η διαδικασία µε την οποία κάθε άτοµο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, 
µαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες - δεξιότητες και γνώσεις, από την 
καθηµερινή εµπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται  από το περιβάλλον του, όπως η 
οικογένεια, η γειτονιά, η εργασία, το παιχνίδι, οι βιβλιοθήκες (Τσαπρούνης 2005 : 2).  Κάθε 
µορφή εκπαίδευσης οδηγεί και στην αντίστοιχη µορφή µάθησης, δηλαδή η τυπική ή επίσηµη 
εκπαίδευση σε τυπική ή επίσηµη µάθηση, η µη τυπική ή η µη επίσηµη εκπαίδευση σε µη 
τυπική ή µη επίσηµη µάθηση και η άτυπη εκπαίδευση σε άτυπη µάθηση. Τσαπρούνης 
Αθανάσιος (2005). Η συµβολή της τηλεµατικής στη δια βίου µάθηση για την άµβλυνση των 
ανισοτήτων, στο Νέες Τεχνολογίες στη δια Βίου Μάθηση, Πανελλήνιο Επιστηµονικό 
Συνέδριο, ΤΕΙ Λαµίας 16-17 2005. 
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αυτά τα υψηλά ιδανικά δεν είναι έκδηλα στη µαθησιακή διεργασία τότε, ο 

βαθµός στον οποίο αυτή είναι εκπαιδευτική αµφισβητείται. 

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση η οποία σχετίζεται και µε την δια βίου 

εκπαίδευση, έχει άµεση σχέση µε την εκπαίδευση ενηλίκων µε την έννοια 

ότι πολλές φορές συµπίπτουν, µια και συνήθως απευθύνεται σε ενήλικες, 

έχουν δηλαδή το ίδιο πεδίο εφαρµογής. Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η 

παροχή σχεδιασµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων σε ώριµα άτοµα µε 

κριτήρια την υπευθυνότητά τους, την κοινωνική τους εµπειρία και τον 

ισορροπηµένο τρόπο ύπαρξή τους (Κόκκος, 1999: 33). 

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση εµφανίζεται και ως δια βίου εκπαίδευση πολλές 

φορές, ακριβώς γιατί δίνει τη διάσταση της παροχής κύκλων µάθησης 

πέραν της αρχικής ή της προαπαιτούµενης (Κόκκος, 1999: 33). 

Η Häggström (2004), αναφέρει πως «σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα η δια 

βίου µάθηση σχετίζεται µε την διαθέσιµη συνεχιζόµενη κατάρτιση στα 

πλαίσια ενός βασικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά δεν είναι το ίδιο 

πράγµα. Είναι µια έννοια µε ευρύτερους στόχους και συνέπειες». 

Σύµφωνα µε τον Jarvis, ο οποίος µελέτησε τις σηµαντικότερες θεωρίες που 

σχετίζονται µε την συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση, εκπαίδευση 

ενηλίκων θεωρείται «οποιαδήποτε διαδικασία που στοχεύει στην κατανόηση 

και τη µάθηση αυτών που συµµετέχουν, όπου αυτοί που συµµετέχουν 

θεωρούν τους εαυτούς τους και θεωρούνται από τους άλλους κοινωνικά 

ώριµοι» (Jarvis, 2004). Από τον ορισµό του Jarvis για την εκπαίδευση 

ενηλίκων προκύπτει ότι µεγάλη έµφαση δίνεται όχι τόσο στη φύση της 

εκπαίδευσης, όσο στον ίδιο τον εκπαιδευόµενο. Ειδικότερα, η εκπαίδευση 

ενηλίκων διαχωρίζεται από την εκπαίδευση ανηλίκων µόνο από το γεγονός 

ότι η πρώτη έχει να κάνει µε τον ενήλικο και ειδικότερα µε το κοινωνικά 

ώριµα άτοµο. 

 

1.2.1.2. Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 

Όσον αφορά τώρα στη «συνεχιζόµενη εκπαίδευση», θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι πολλοί επιστήµονες του χώρου της εκπαίδευσης την 

ταυτίζουν µε την εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, αν κρίνουµε από τον 

ορισµό του Venables για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση σύµφωνα µε τον 

οποίο είναι: «όλες εκείνες οι µαθησιακές ευκαιρίες οι οποίες είναι πιθανό να 
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αξιοποιηθούν αφού ολοκληρωθεί η υποχρεωτική πλήρης φοίτηση στο 

σχολείο» (Venables, 1976), η συνεχιζόµενη εκπαίδευση αφορά ενήλικους 

εκπαιδευόµενους, αφού έπεται της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης και 

εποµένως και της ενηλικίωσης τους. Αφού όµως η Συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση και Εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ότι ταυτίζονται, γιατί δεν 

χρησιµοποιείται ένας µόνο όρος; Η απάντηση σύµφωνα µε τον Venables 

είναι ότι ενώ η «εκπαίδευση ενηλίκων είναι µια πιο ευρεία έννοια, η οποία 

περιλαµβάνει όλες τις µορφές και όλα τα είδη εκπαίδευσης ενηλίκων, η 

συνεχιζόµενη εκπαίδευση αν και αφορά και αυτή ενηλίκους 

εκπαιδευόµενους, αφορά κυρίως στην επαγγελµατική εκπαίδευση και 

έχει ως στόχο να καλύψει τα κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες του 

εκπαιδευόµενου». 

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση ωστόσο δεν είναι ίδια µε την επιµόρφωση για 

πολλούς λόγους: η επιµόρφωση έρχεται µετά την υποχρεωτική, αλλά όχι 

απαραίτητα µετά την αρχική εκπαίδευση. Η επιµόρφωση τείνει να 

υποδηλώνει ένα συγκεκριµένο επίπεδο σπουδών, ενώ η συνεχιζόµενη όχι. 

Η επιµόρφωση είναι συνήθως προ-επαγγελµατική ή επαγγελµατική 

κατάρτιση ή ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, ενώ εννοιολογικά η συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητα προσανατολισµένη σε κάποια αξιολόγηση 

ή πιστοποίηση (Jarvis, 1994: 59). 

 

1.2.1.2. Κατάρτιση 

Ο όρος «κατάρτιση», αναφέρεται στην εξειδικευµένη µαθησιακή 

δραστηριότητα κατά την οποία επιδιώκεται η συστηµατική ανάπτυξη των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται από τους 

απασχολούµενους ή νεοπροσληφθέντες εργαζόµενους, για να εκτελέσουν 

αποτελεσµατικά µια συγκεκριµένη εργασία (Χαλάς, 1992˙ Ραµµατά, 2005). 

Αυτή την άποψη υιοθετεί και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, όπου ως 

κατάρτιση θεωρεί την εξειδικευµένη εκπαίδευση που προσφέρεται έξω από 

το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και απευθύνεται σε εργαζόµενους ή 

ανέργους που ζητούν απασχόληση (Χασάπης, 1994). 
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Στο σχέδιο νόµου «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και Λοιπές ∆ιατάξεις5» 

της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα ορίζεται η 

συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ως «η κατάρτιση του ανθρώπινου 

δυναµικού που συµπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθµίζει γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήµατα 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης ή από 

επαγγελµατική εµπειρία µε στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά 

εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελµατική και 

προσωπική ανάπτυξη». 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

προσδιορίζει την κατάρτιση ως «το µέρος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

που παρέχει τις ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες µε τις οποίες 

ολοκληρώνεται η επαγγελµατική επάρκεια του εκπαιδευόµενου» 

(CEDEFOP, 1996). 

Οι περισσότεροι ορισµοί της επαγγελµατικής ανάπτυξης θεωρούν κυρίως 

ως στόχους της, την απόκτηση ή τη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από 

ένα θέµα ή την απόκτηση δεξιοτήτων γύρω από τη διδασκαλία 

(∆ηµητρόπουλος, 1998). 

Η διάσταση της επαγγελµατικής ανάπτυξης συνδέεται µε την αναγκαιότητα 

για µια δια βίου εκπαίδευση και µάθηση, η οποία ενισχύεται λόγω των 

συνεχών µεταβολών στις σύγχρονες κοινωνίες της µάθησης. 

Σύµφωνα επίσης µε τον Day, η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι η διαδικασία 

µέσω της οποίας οι ενήλικες αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, 

τις δεξιότητες και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη που είναι απαραίτητες για 

το σωστό τρόπο επαγγελµατικής σκέψης, το σχεδιασµό και την πρακτική 

άσκηση µε τα παιδιά και τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της 

επαγγελµατικής τους ζωής (Day, 2003).  

Τα τελευταία χρόνια ο όρος «επαγγελµατική ανάπτυξη» τείνει να 

αντικαταστήσει στη βιβλιογραφία τον όρο «επιµόρφωση» που θεωρείται πια 

παρωχηµένος διεθνώς. Παρά ταύτα παρατηρείται ακόµη µια εµµονή στη 

χρήση του όρου «επιµόρφωση», ώστε να γίνεται αναγκαίο στην παρούσα 

                                                 
5Το σχέδιο νόµου ∆ιαθέσιµο στοηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
http://www.gsae.edu.gr/attachments/396_sxedio_30_08.pdf 
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εργασία να χρησιµοποιείται ο όρος «επιµόρφωση» χωρίς να ταυτίζεται µε 

τον όρο «επαγγελµατική ανάπτυξη»6. 

1.2.1.4. Επιµόρφωση 

Με τον όρο «διαρκή επιµόρφωση» αναφερόµαστε στο σύνολο των 

συστηµατικών δραστηριοτήτων, που έπονται της αρχικής εκπαίδευσης, 

συντελούν στο συνεχή εµπλουτισµό των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

σχετικά µε ένα επάγγελµα και παρέχονται από τον εργοδότη οργανισµό ή 

από εξωτερικό φορέα (Φραντζή, 1996). 

Η διαρκής επιµόρφωσή του ανθρώπινου δυναµικού και η επικαιροποίηση 

των γνώσεων του καθίσταται αναγκαία για να ανταποκρίνεται στα νέα 

καθήκοντα του και στις µεταβαλλόµενες συνθήκες εργασίας (Βεργίδης, 

2005˙ Ε.Κ.∆.∆.Α., 2002˙ Μακρυδηµήτρης, 1996˙ ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.Α., 2001). 

Η επιµόρφωση έχει σκοπό να καλύψει τις ευρύτερες ανάγκες βελτίωσης 

των προσωπικών δεξιοτήτων του (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Με αυτό τον 

τρόπο οι γνώσεις που απέκτησε στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί 

να εµπλουτιστούν και να επικαιροποιηθούν ενώ οι εµπειρικές γνώσεις του 

να συστηµατοποιηθούν και να τεκµηριωθούν (Βεργίδης, 1999). 

Στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται εναλλακτικά και οι 

όροι ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, συνεχιζόµενη εκπαίδευση, προσωπική 

ανάπτυξη, επαγγελµατική ανάπτυξη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 

(Valkanos, 1988: 2). 

Μετά την εννοιολογική προσέγγιση των παραπάνω εννοιών, η έννοια της 

επιµόρφωσης για τη συγκεκριµένη εργασία ορίζεται ότι θα είναι: η 

βραχυχρόνια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ενταγµένη στο πεδίο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων και στοχεύει στη γεφύρωση του χάσµατος 

µεταξύ της τυπικής µόρφωσης που αποκτήθηκε κατά την εκπαίδευση και 

των απαιτήσεων της καθηµερινής εργασίας σε ένα οργανισµό. Αυτή 

επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των αξιών, 

                                                 
6
Η έννοια της επαγγελµατικής ανάπτυξης αποτελεί µια έννοια πιο διευρυµένη που 

περιλαµβάνει τη ιδιωτική µάθηση που προκύπτει µέσα από την εµπειρία, τις άτυπες 
ευκαιρίες ανάπτυξης στο σχολείο, καθώς και τις πιο τυπικές και οργανωµένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται από την υπηρεσία. Η επιµόρφωση εποµένως 
αποτελεί µόνο µέρος µιας συνεχούς διαδικασίας ανάπτυξης πράγµα που σηµαίνει ότι η 
επαγγελµατική ανάπτυξη είναι κάτι πολύ ευρύτερο από συστηµατικές σπουδές σε 
πανεπιστηµιακά τµήµατα ή  συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης και εµπεριέχει κάθε 
δραστηριότητα, άτυπη ή συστηµατική, ετεροκαθοδηγούµενη ή όχι η οποία προάγει την 
επαγγελµατική µάθηση (Παπαναούµ, 2005: 86). 
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των αντιλήψεων και των στάσεων των ατόµων, που θα οδηγήσουν σε 

αποτελεσµατική συµπεριφορά και εκτέλεση του έργου τους µε 

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στον οργανισµό και το κοινωνικό σύνολο 

(Πετρίδου, 1992). 

1.2.1.5. ∆ιοικητικός Υπάλληλος 

Σύµφωνα µε τον N. 3528 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. ο διοικητικός 

υπάλληλος ορίζεται ως ο Υπάλληλος ή λειτουργός του κράτους ή νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, ο οποίος, κατά συνταγµατική ή νοµοθετική 

πρόβλεψη, διέπεται από ειδικές διατάξεις7, καθώς και οι υπάλληλοι των 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 

για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. 

Κατά το άρθρο 27 υπαλληλικού κώδικα ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. καθορίζεται η συµπεριφορά του 

υπαλλήλου και συγκεκριµένα:  

1. Ο υπάλληλος οφείλει να συµπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας 

κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εµπιστοσύνης.  

2. Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να 

συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια στους διοικούµενους και να τους 

εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.  

3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να 

κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των 

πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.  

Κατά το άρθρο 30 ορίζονται τα καθήκοντα του υπαλλήλου  

Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 

Σχετικά µε τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του διοικητικού υπαλλήλου 

ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. 4.2. 

                                                 
7 Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆. [∆ιατίθεται ηλεκτρονικά στο: 
http://www.gspa.gr/%286305328634290256%29/eCPortal.asp?id=4497&nt=60&lang=1&
pID=255&lang=1] 
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2. Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και Σηµερινή 
Πραγµατικότητα 
 

2.1. Επιµόρφωση και Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες 

 

2.1.1. Βιβλιοθήκη – Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή 

Η λέξη «βιβλιοθήκη» - η συστηµατική φύλαξη και η συντήρηση της 

αποτυπωµένης γνώσης είναι ένα πολύ παλιό φαινόµενο κι εκφράζει την 

αδιάκοπη προσπάθεια του ανθρώπου να τιθασέψει τον χρόνο. Αυτή η 

συσσωρευµένη γνώση, χαραγµένη σε αναθεµατικές στήλες ή σε ταφικά 

συγκροτήµατα ή καταγεγραµµένη σε παπύρινα βιβλία και σε περγαµηνούς 

κώδικες, ή αργότερα τυπωµένη σε χαρτί εκφράζεται µέσα από χιλιάδες 

γλώσσες και διαλέκτους αποτελεί την κιβωτό της ανθρώπινης σκέψης. Είναι 

το µέσο το οποίο εξασφαλίζει τη µεταφορά της γνώσης, τη µεταφορά στην 

επόµενη γενιά των όσων κατάφερε η προηγούµενη (Στάϊκος, 2006). 

Σύµφωνα µε την Σεµερτζάκη (2006) οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη 

βιβλιοθηκών στην Ελλάδα είναι από τον 6ο αιώνα π.Χ.. Γνωστές 

βιβλιοθήκες του αρχαίου ελληνικού κόσµου ήταν η Βιβλιοθήκη του 

φιλόσοφου Αριστοτέλη (4ο αιώνα π.Χ.), η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

(3ο αιώνα π.Χ.) και η Βιβλιοθήκη του Αδριανού (1ο αιώνα π.Χ). Οι 

βιβλιοθήκες ευδοκίµησαν κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 

ειδικά στα µοναστήρια. Η πρώτη απόπειρα συστηµατικής οργάνωσης και 

διαχείρισης του υλικού και εν γένει της πληροφορίας που κατέχει µια 

βιβλιοθήκη, έγινε από τον Καλλίµαχο στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, ο 

οποίος επινόησε ένα πρωτοποριακό σύστηµα ταξινόµησης του υλικού µε 

τους περίφηµους Πίνακες. Έτσι, η Βιβλιοθήκη, πέρα από σειρές µε ράφια 

αποτέλεσε και έναν οργανωµένο χώρο ανάγνωσης, φύλαξης και διάδοσης 

της γνώσης. 

Στους επόµενους τέσσερις αιώνες κάποιες βιβλιοθήκες λειτούργησαν σε 

γνωστές Σχολές. Στο Βυζάντιο υπήρχαν κρατικές βιβλιοθήκες µε αυστηρή 

ταξινόµηση. Στη συνέχεια άκµασαν η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη και οι 

βιβλιοθήκες των µεγάλων µοναστικών κέντρων, όπως αυτή του Αγίου 

Όρους. Μερικές από τις πιο ξακουστές βιβλιοθήκες του κόσµου ήταν η 

βιβλιοθήκη του Οικουµενικού Πατριαρχείου, η βιβλιοθήκη της Μονής του 
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Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτµο, η Βατικανή βιβλιοθήκη, η 

βιβλιοθήκη Malatestiana στην Τσεζένα, η Μαρκιανή βιβλιοθήκη, η 

Λαυρεντιανή βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη του Αβαείου του St. Gall, η 

βιβλιοθήκη του Beatus Rhenanus, η βιβλιοθήκη του Herzog August στο 

Βολφενµπίτελ, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Αυστρίας, η βιβλιοθήκη του Matthias Corvinus, η βιβλιοθήκη του Αβαείου 

του Στράχοφ, η Βοδλειανή βιβλιοθήκη. 

Τον 19ο αιώνα σπουδαίες βιβλιοθήκες ιδρύονται στην Ελλάδα και 

συγκεκριµένα το 1829 ιδρύθηκε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τα 

τελευταία χρόνια οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα 

και ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις (Σεµερζάκη, 2006). 

Οι Βιβλιοθήκες αποτέλεσαν διαχρονικά «φάρους» γνώσης και διαφωτισµού 

στην ανθρώπινη ιστορία. Το έργο τους υπήρξε µοναδικό, αναντικατάστατο 

και εξαιρετικά πολύτιµο για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. 

∆ιαφύλαξαν, προστάτεψαν, ταξινόµησαν και προσέφεραν πλουσιοπάροχα 

τον πνευµατικό φωτισµό, ενώ παράλληλα αποτέλεσαν κοµβικό στοιχείο της 

ατοµικής και κοινωνικής-συλλογικής συνειδητοποίησης σε κάθε τοµέα της 

διανοητικής, ψυχικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Στους 

χώρους, στα ράφια, στους πολυδαίδαλους, πολλές φορές, διαδρόµους τους 

φιλοξένησαν αγκαλιάζοντας στοργικά όλους τους τοµείς του επιστητού. 

Άπειροι «ανήσυχοι» αναγνώστες τους, αναζητώντας τη γνώση και τη 

σοφία, διαµόρφωσαν απόψεις, ταξίδεψαν νοερά σε απροσδόκητους 

«προορισµούς», κατέκτησαν πνευµατική ελευθερία, καλλιέργεια, 

αυτοσυνειδησία (Ηλιάδη, 2010)8. 

Οι βιβλιοθήκες ακολουθούν την πολιτιστική εξέλιξη των λαών τους οποίους 

υπηρετούν. ∆ηµιουργήθηκαν όταν ο άνθρωπος άρχισε να γράφει και 

συνεπώς να επιθυµεί τη διάσωση των γραπτών µαρτυριών (θρησκευτικού, 

νοµικού, οικονοµικού, συναισθηµατικού περιεχοµένου) και τη διατήρηση 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς του. Οι βιβλιοθήκες προϋποθέτουν την 

ύπαρξη ανθρώπων µορφωµένων που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 

Βιβλιοθήκες και πολιτισµός είναι αλληλεξαρτώµενες έννοιες δια µέσω των 

αιώνων. Αυτό αποδεικνύεται και σήµερα µε την έµφαση που δίδεται στη 

                                                 
8 Βιβλιοθήκες: εστίες δηµιουργικής γνώσης και πολιτισµού 14 Μαίου 2010 Αµαλία Κ. Ηλιάδη 
∆ιαθέσιµο στοστο: http://www.e-telescope.gr/el/arts-and-culture/470-2010-05-10-10-45-
18 
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συσχέτιση των ιδρυµάτων που λειτουργούν ως φορείς πολιτισµού, δηλαδή 

αρχεία, βιβλιοθήκες και µουσεία. 

 

2.1.2. Η Εξέλιξη και ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών τις 
Τελευταίες ∆ύο ∆εκαετίες 

Από τη Βιβλιοθηκονοµία στην Επιστήµη της Πληροφόρησης 

Αρχικά οι βιβλιοθηκονόµοι ήταν εκπαιδευµένοι στις γενικές δεξιότητες της 

βιβλιογραφικής περιγραφής των τεκµηρίων και συνέτασσαν ευρετήρια 

(χρησιµοποιώντας τους κανόνες AACR29, τις θεµατικές κλείδες LC10, τα 

ταξινοµικά συστήµατα LC και DDC11). Η κατάρτιση του βιβλιοθηκονόµου 

περιοριζόταν στο απλό επίπεδο του καταλογογράφου και του ταξινόµου. Οι 

παραδοσιακοί θεµατικοί βιβλιοθηκονόµοι (subject librarians)12 είχαν 

ωστόσο µια ιδιαίτερα αναπτυγµένη αίσθηση της µοναδικότητας αυτού που 

ήξεραν, έχτιζαν την τοπική βιβλιογραφική βάση δεδοµένων µε τις γνώσεις 

και δεξιότητες που διδάχτηκαν και που ήταν παγκοσµίως αναγνωρισµένες 

και κοινά αποδεκτές. 

«Επιπλέον, η περιορισµένη δυνατότητα αναζήτησης στην παραδοσιακή 

συλλογή καταλόγων καρτών σήµαινε ότι η προσωπική γνώση του 

θεµατικού βιβλιοθηκονόµου ήταν ένας µη - υπερβάσιµος οδηγός στο 

περιεχόµενο µιας πλούσιας έντυπης συλλογής» (MacKenna, 1977, 

αναφέρεται στο Joint 2003: 417). 

Ο παραδοσιακός ρόλος του βιβλιοθηκονόµου έχει εξελιχθεί από φύλακα της 

πληροφόρησης, σε ειδικό σε θέµατα έρευνας και αναζήτησης 

πληροφοριών. Κάποτε η καθηµερινότητα του επαγγέλµατος είχε να κάνει 

µόνο µε τις βιβλιοθηκονοµικές εργασίες, όπως η καταλογογράφηση, η 

ταξινόµηση, η θεµατική ευρετηρίαση, η εξυπηρέτηση χρηστών. Σήµερα 

πολλοί βιβλιοθηκονόµοι ασχολούνται µε τη διαχείριση συστηµάτων, το 

                                                 
9Α γγλο-Αµερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR), είναι το εργαλείο που 
χρησιµοποιούσαν και χρησιµοποιούν οι καταλογογράφοι για τη δηµιουργία βιβλιογραφικών 
εγγραφών. Οι AACR ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο περιγράφεται ένα τεκµήριο, καθώς και 
τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται τα σηµεία πρόσβασης ώστε να εντοπίζεται αυτό το 
τεκµήριο. 
10 Σύστηµα Ταξινόµησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress classification 
- LC), το οποίο αναπτύχθηκε από τον Herbert Putnam το 1897 για τις ανάγκες της 
Βιβλιοθήκης του Αµερικανικού Κογκρέσου 
11 ∆εκαδικό Σύστηµα Ταξινόµησης Dewey (Dewey Decimal Classification - DDC), το οποίο 
αναπτύχθηκε από τον Μέλβιλ Ντιούι το 1876. 
12 Ο βιβλιοθηκονόµος που καταλογογραφεί, περιγράφει θεµατικά και ταξινοµεί το υλικό µιας 
βιβλιοθήκης 
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σχεδιασµό ιστοσελίδων, τη βιβλιογραφική εκπαίδευση ή ακόµα και την 

πληροφοριακή παιδεία, την έρευνα σε βάσεις δεδοµένων και πάνω απ’ όλα 

το διαδίκτυο. Έρευνα των Bewick και Corrall έδειξε πως οι βιβλιοθηκονόµοι 

που ασχολούνται στο πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας αναπτύσσουν 

παιδαγωγικές ικανότητες και γνώσεις ώστε να ανταποκρίνονται όσο το 

δυνατό καλύτερα στο ρόλο τους ως εκπαιδευτή (Bewick & Corrall, 2010). 

Πριν µερικά χρόνια το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του εργαζοµένου 

στην ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη αναλωνόταν στην επεξεργασία του υλικού. 

«Παραδοσιακά, οι υπηρεσίες πληροφόρησης των βιβλιοθηκονόµων, 

εστιαζόταν στο να βοηθούν τους χρήστες να εντοπίσουν το υλικό που 

βρισκόταν πάνω στα ράφια και µέσα στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Με την 

εµφάνιση της ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει όχι 

µόνο να εκπαιδεύουν τους χρήστες για τις πηγές πληροφόρησης που 

βρίσκονται µέσα στη Βιβλιοθήκη αλλά να υποδεικνύουν ταυτόχρονα την 

ύπαρξη άλλων πηγών πληροφόρησης καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε 

αυτές. Πρέπει να κάνουν γνωστό στους χρήστες άλλους τοπικούς, εθνικούς 

και διεθνείς καταλόγους και παντός είδους ηλεκτρονικές βάσεις 

πληροφόρησης βοηθώντας τους έτσι να έχουν πρόσβαση στη µέγιστη 

δυνατή πληροφόρηση» (Rapple, 1997 αναφέρεται στο Ανδρέου, 2005: 6-

7).  

Ο αυξανόµενος ρόλος της τεχνολογίας στις βιβλιοθήκες έχει µεγάλο 

αντίκτυπο στον ρόλο που έχουν και οι ίδιοι οι βιβλιοθηκονόµοι. Οι νέες 

τεχνολογίες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην πρόσβαση στις πληροφορίες και 

οι βιβλιοθηκονόµοι προσαρµόζονται σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον το οποίο δηµιουργεί συνεχώς και νέες ανάγκες. 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα της επίδρασης της τεχνολογίας στον 

ρόλο των βιβλιοθηκονόµων τα τελευταία 50 χρόνια ήταν η µετάβαση από 

τον καρτοκατάλογο στον ηλεκτρονικό κατάλογο δηµόσιας πρόσβασης 

(OPAC)13. Έπρεπε να εκπαιδεύσουν το κοινό να χρησιµοποιεί τις νέες 

τεχνολογίες και να µεταβεί σε ένα πιο εικονικό περιβάλλον εργασίας. 

Επίσης, σχετικά µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως τις βάσεις δεδοµένων, 

το ∆ιαδίκτυο ή τους γραµµοκώδικες πολλοί βιβλιοθηκονόµοι παρέχουν 

άµεση εξυπηρέτηση µέσω διαδικτυακών εργαλείων (web-based chat, 

                                                 
13 Online Public Access Catalog 
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instant messaging, text messaging, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), 

συµµετέχουν σε έργα ψηφιοποίησης, διδάσκουν τις νέες τεχνολογίες σε 

χρήστες, και επεξεργάζονται τη δόµηση πληροφοριών για να βελτιώσουν 

την πρόσβαση και τη λειτουργικότητα της αναζήτησης. Όλα αυτά τα 

παραδείγµατα καθιστούν εµφανή την αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου των 

βιβλιοθηκονόµων που επήλθε λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. 

Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ανάλογα µε την εποχή στην οποία ζουν 

αλλάζουν συνήθειες και τρόπο ζωής. Οι βιβλιοθήκες, ως µέρος της 

συνεχώς µεταβαλλόµενης κοινωνίας µας, θα πρέπει κάθε τόσο να 

αναθεωρούν το ρόλο που διαδραµατίζουν, ακολουθώντας τις νέες τάσεις 

και τις ανάγκες των χρηστών τους στα επόµενα χρόνια. «…το νέο 

µαθητοκεντρικό παράδειγµα και οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις 

δηµιουργούν την ανάγκη επαναπροσέγγισης των ρόλων και των ευθυνών 

των βιβλιοθηκονόµων στην εκπαιδευτική και πληροφοριακή διαδικασία…» 

(Virkus & Metsar, 2004: 294-295·˙Martin, 1987: 133). ∆εν είναι τυχαίο 

που και οι Σχολές Βιβλιοθηκονοµίας σε όλο τον κόσµο µετονοµάζονται σε 

«Σχολές Βιβλιοθηκονοµίας και Πληροφόρησης», προσθέτοντας στο 

πρόγραµµά τους ολοένα και περισσότερα µαθήµατα σχετικά µε τη νέα 

τεχνολογία και την πληροφόρηση. Ακόµα και αν κάποιος ερευνητής 

ισχυριστεί ότι εξυπηρετείται απόλυτα από κάποια «νοητή βιβλιοθήκη» µέσω 

του διαδικτύου από το σπίτι του, και ότι δεν έχει ανάγκη τη βιβλιοθήκη 

στην παραδοσιακή της µορφή, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι πίσω από 

κάθε «νοητή» ή «πραγµατική» βιβλιοθήκη πάντα θα βρίσκεται ένας 

«σύγχρονος βιβλιοθηκονόµος», ο οποίος θα διαχειρίζεται την πληροφορία 

για να µπορεί ο χρήστης να τη βρει έτοιµη και να την χρησιµοποιήσει. 

 

2.1.2.1. Η Εξέλιξη των Βιβλιοθηκονόµων στο ∆ιεθνή 
Χώρο 

Σύµφωνα µε το Statement on Libraries and Sustainable Development η 

βιβλιοθήκη και οι επαγγελµατίες της πληροφόρησης αναγνωρίζουν τη 

σηµασία της εκπαίδευσης σε όλες τις µορφές της. "Οι βιβλιοθήκες και οι 

υπηρεσίες πληροφοριών ενεργούν ως πύλες για τη γνώση και τον 

πολιτισµό, παρέχουν πρόσβαση µε διάφορους τρόπους, οι οποίοι 

υποστηρίζουν την προσωπική ανάπτυξη όλων των οµάδων ηλικιών, καθώς 
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και την ενεργό συµµετοχή στην κοινωνία και στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων" (UNESCO / IFLA, 2002). 

Η International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

προεκτείνει το πλαίσιο της UNESCO εισάγοντας τις έννοιες της προσωπικής 

ανάπτυξης και της δια βίου εκπαίδευσης µέσα από τα κείµενα Statement on 

Libraries and Sustainable Development και Public Library Manifesto. 

Με το Public Library Manifesto του 1994 προωθείται από την Οµοσπονδία η 

ανάπτυξη µιας κουλτούρας ανάγνωσης και η βασική πληροφοριακή 

εκπαίδευση, οι οποίες µε τη σειρά τους προωθούν τη µάθηση, τη δηµόσια 

ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι µεταξύ 

των στόχων των δηµοσίων βιβλιοθηκών είναι "…η παροχή ευκαιριών για 

την προσωπική και δηµιουργική ανάπτυξη, …η διευκόλυνση της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων βασικής εκπαίδευσης ΤΠΕ, …η υποστήριξη και εφαρµογή 

δραστηριοτήτων και προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης για όλες τις 

ηλικιακές οµάδες…" (IFLA/UNESCO, 1994). 

Επίσης η International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA) δίνει κατευθυντήριες γραµµές «Guidelines for Professional 

Library/Information Educational Programs»14 σχετικά µε τα προσόντα που 

πρέπει να έχουν οι επαγγελµατίες της πληροφόρησης στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Πρόγραµµα Πληροφοριακής Παιδείας) ώστε 

να µείνουν στο επίκεντρο των ραγδαίων εξελίξεων των πληροφοριών και 

να µην αποκλειστούν (IFLA, 2003). 

Σε δήλωσή της η ACRL15 της ALA16 αναφέρει σχετικά µε την επαγγελµατική 

ανάπτυξη των βιβλιοθηκονόµων …» είναι ευθύνη κάθε βιβλιοθηκονόµου 

                                                 
14 http://www.ifla.org/en/publications/guidelines-for-professional-libraryinformation-
educational-programs 
15 Η Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών και Κολεγίων (ACRL) αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα 
της Αµερικάνης Ένωσης Βιβλιοθηκών  της Αµερικάνικης Ένωσης Βιβλιοθηκονόµων. 
Αρµοδιότητά του οργανισµού αυτού είναι η  ενίσχυση , η ανάπτυξη και η προώθηση των 
επαγγελµατών της πληροφόρησης ανά τον κόσµο µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 
πληροφοριακών αναγκών  της κοινότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τη βελτίωση της 
µάθησης, τη διδασκαλίας και τη έρευνας. Οδηγίες της ACRL για βιβλιοθηκονόµους 
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών [∆ιαθέσιµο στο 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/guidelinesacademic.cfm]. 
16 Η Ένωση Βιβλιοθηκών της Αµερικής έχει σκοπό την προώθηση του επαγγέλµατος του 
βιβλιοθηκονόµου και της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης. Προωθεί την ηγεσία την ανάπτυξη, την 
ενίσχυση των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόµων µε σκοπό την διεύρευνση της γνώσης 
και την εξασφάλιση ότι θα είναι προσβάσιµη από όλους. [∆ιαθέσιµο στο http://www.ala.org/ 
και 
http://www.ala.org/ala/aboutala/missionhistory/plan/strategic%20plan%202015%20docu
ments/cd_36.2_2015_strateg.pdf]. 
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ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης να προσδιορίζει τις δεξιότητες, ικανότητες και 

γνώσεις που χρειάζεται ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται άριστα στις 

απαιτήσεις του επαγγέλµατός του. Οφείλει βέβαια να επεκτείνει όσο είναι 

δυνατό τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα πλαίσια της συνεχής του 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης ως προσωπική στρατηγική µάθησης. Οι 

βιβλιοθηκονόµοι οφείλουν και πρέπει να αρπάξουν τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται και να γνωρίσουν πληθώρα των πηγών που δεν 

σχετίζονται απόλυτα µε το επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου…». 

Με τη διακήρυξη του 1994 η UNESCO θέτει στις κύριες αποστολές των 

βιβλιοθηκών την ταυτόχρονη και σε όλα τα επίπεδα ενίσχυση της αυτο-

επιµόρφωσης και της τυπικής εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης 

των βασικών πληροφοριακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων 

πληροφορικής και τη στήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

προγραµµάτων (UNESCO, 1994: 2). 

Επίσης, υποστηρίζεται ότι οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες πληροφοριών 

παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στη δια βίου µάθηση, στην ανεξάρτητη 

λήψη αποφάσεων και στην πολιτιστική ανάπτυξη όλων των ατόµων. 

Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι "…µέσω των ποικίλων συλλογών και των 

µέσων τους οι βιβλιοθήκες προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες καθοδήγησης 

και εκµάθησης. Παράλληλα βοηθούν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητα στοιχεία στην 

κοινωνία των πληροφοριών, καθώς και για τη συνεχή συµµετοχή στη 

δηµοκρατία" (IFLA, 2002). 

 

2.1.2.2. Η Εξέλιξη των Βιβλιοθηκονόµων στην Ευρώπη 

Η EBLIDA17 στο κείµενο της The Role of Libraries in Lifelong Learning 

(2001) υπονοεί στην έννοια της δια βίου µάθηση "τη δυνατότητα του 

άτοµου να αναζητά ενεργά και ανεξάρτητα πληροφορίες και γνώση". 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι στο "σηµερινό δικτυωµένο περιβάλλον 

υπάρχουν τρεις ακρογωνιαίοι πυλώνες για την παροχή πληροφοριών": 

                                                 
17 EBLIDA  είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Βιβλιοθηκών και Οργανισµών Πληροφόρησης και 
Τεκµηρίωσης, είναι ένας ανεξάρτητος οργανισµός, µη κερδοσκοπικός µε στόχο την 
προώθηση των βιβλιοθηκών, αρχείων και ινστιτούτων στην Ευρώπη µε στόχο την 
διεύρυνση της γνώσης και της πληροφοριάς στην ψηφιακή εποχή σε θέµατα κουλτούρας και 
εκπαίδευσης, πνευµατικών δικαιωµάτων, κοινωνικά θέµατα κ.α.[∆ιαθέσιµο ηλεκτρονικά στο  
http://www.eblida.org/] 
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• Ο πρώτος είναι η πρόσβαση. Οι βιβλιοθήκες παρέχουν πρόσβαση σε µια 

απέραντη σειρά πόρων, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα και τα 

παραδοσιακά και τα ηλεκτρονικά µέσα. 

• Ο δεύτερος είναι η ανάκτηση, η οποία απαιτεί συχνά καινούργιες 

δεξιότητες. Οι χρήστες είναι κυρίως γνώστες της διαδικασίας ανάκτησης 

πληροφοριών, προερχόµενες κυρίως από το συµβατικό περιβάλλον των 

βιβλιοθηκών. Έτσι συχνά δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση 

υπολογιστικών εφαρµογών ή µε την πλοήγηση ποικίλων και 

πολυάριθµων διεπαφών.  

Σε αυτό το σηµείο ο επαγγελµατίας της πληροφόρησης µπορεί να 

ενεργήσει ως µεσολαβητής µε εργαλεία καθοδήγησης, επαγγελµατικές 

συµβουλές και φιλικές διεπαφές στη γλώσσα του χρήστη. 

• Ο τρίτος πυλώνας έχει σχέση µε την αναγνώριση των ποιοτικών 

πληροφοριών, ικανότητα που απαιτεί δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης 

και ερµηνείας. Η άµεση πρόσβαση σε πόρους του διαδικτύου παρέχει 

πρόσβαση σε µια τεράστια ποικιλία πληροφοριών, αλλά χωρίς 

συγκριτικές µετρήσεις ποιότητας, αυθεντικότητας και µονιµότητας.  

Οι επαγγελµατίες της πληροφόρησης παρέχουν ειδικές οδηγίες για την 

αναγνώριση και την αξιολόγηση των ποιοτικών πόρων και πηγών, 

διευκολύνοντας τους χρήστες στη µεγιστοποίηση της χρήσης των νέων 

παγκόσµιων δικτυακών εφαρµογών (EBLIDA, 2001˙Häggström, 2004: 

3-5). 

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας18, τον Μάρτιο του 2000, τίθεται 

ως στρατηγικός της στόχος να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η δυναµικότερη, 

βασισµένη στη γνώση, παγκόσµια οικονοµία. Μεταξύ των στοιχείων των 

συµπερασµάτων της για την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαµβάνεται και 

η δια βίου µάθηση. Ήταν η κρίσιµη καµπή για την ανάπτυξη της πολιτικής 

δια βίου µάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην Ευρώπη, τα διαφορετικά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

κρατών µελών έχουν διαµορφωθεί ως έκφραση και αντανάκλαση των 

ξεχωριστών εθνικών πολιτισµών. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 

                                                 
18 Συµπεράσµατα για την εκπαίδευση και κατάρτιση δίνονται στη διεύθυνση: 
http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_lisbon.pdf 
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µέσα από την κατανόηση των διαφορετικών εθνικών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων και τη διαφύλαξη της πολύµορφης εκπαιδευτικής εµπειρίας 

των Ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε κράτος µέλος αναλαµβάνει, µε βάση την 

"αρχή της επικουρικότητας", την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού του συστήµατος και το περιεχόµενο των προγραµµάτων του. 

Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνίσταται στη 

διαµόρφωση ενός κοινού εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά στην 

ενθάρρυνση της συνεργασίας των κρατών µελών, στηρίζοντας και 

συµπληρώνοντας τη δράση τους, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης, την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών για 

εκπαίδευση και την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των 

εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας.  

Για την επίτευξη των στόχων της, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει 

θεσµοθετήσει φορείς και δίκτυα που συµβάλλουν στην προαγωγή της 

Ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας και στο συντονισµό της ευρωπαϊκής 

προσέγγισης στα προβλήµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Τέτοιοι φορείς και δίκτυα είναι το ∆ίκτυο Ευρυδίκη19, το 

CEDEFOP20 και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης21.  

                                                 
19 Η Ευρυδίκη αποτελεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση. Παρέχει 
συγκρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική, τη δοµή, τη διοίκηση και το νοµικό 
καθεστώς των εκπαιδευτικών συστηµάτων των χωρών µελών και χωρών εταίρων σε όλες 
τις βαθµίδες εκπαίδευσης, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των φορέων του 
εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη. Στο δίκτυο αυτό συµµετέχουν 30 χώρες: 25 κράτη-
µέλη, 3 xώρες της ΕFTA/EEA και 2 υπο ένταξη ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία και 
Ρουµανία). Το δίκτυο Ευρυδίκη έχει δηµιουργήσει µία δυναµική βάση δεδοµένων - 
Εurybase, στην οποία περιγράφονται τα εκπαιδευτικά συστήµατα των 30 χωρών που 
συµµετέχουν στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε 
το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα κάθε χώρας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες στα 
αγγλικά καθώς και στην επίσηµη γλώσσα της περιγραφείσας χώρας. Το δίκτυο Ευρυδίκη 
συγκροτείται από τις επιµέρους εθνικές µονάδες που έχουν ως σκοπό την παροχή 
πληροφοριών και συµβουλών όσον αφορά στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στις εκπαιδευτικές 
αρχές κάθε βαθµίδας, στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και στους λήπτες των πολιτικών αποφάσεων. 
Οι δραστηριότητες του δικτύου συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την κεντρική καθοδήγηση του ∆ικτύου και το συντονισµό των 
δραστηριοτήτων του. 
20 To Cedefop (European Center for the Development of Vocational Training) είναι το 
κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει πληροφορίες και επιστηµονικές αναλύσεις σχετικά µε 
τα συστήµατα, τις πολιτικές, την έρευνα και την πρακτική στον τοµέα της επαγγελµατικής 
κατάρτισης. Επίσης προωθεί την ανάπτυξη µίας συντονισµένης ευρωπαϊκής προσέγγισης στα 
προβλήµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διευκολύνοντας τις 
ανταλλαγές, τη συνεργασία και τη συνέργεια µεταξύ διαφορετικών οµάδων στόχου: 
υπεύθυνων φορέων για τη χάραξη στρατηγικής, κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και 
επαγγελµατιών της επαγγελµατικής κατάρτισης.  
21 To Eυρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (European Training Foundation) έχει 
ως αποστολή να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει τη διαδικασία µεταρρύθµισης και 
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Η πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ευρωπαϊκός 

χώρος της γνώσης και ο στόχος είναι να γίνει µέχρι το 2010 η πιο 

ανταγωνιστική και η πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Ο στρατηγικός αυτός στόχος διακηρύχθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Λισσαβόνας το 2000. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(European Commission) έχει παράγει σηµαντικά κείµενα πολιτικής και έχει 

εκδώσει αντίστοιχες ανακοινώσεις. Τέτοια κείµενα αποτελούν «η Ευρώπη 

της Γνώσης» και «Ο ρόλος των Πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της Γνώσης» 

που εξετάζει το σηµερινό και µελλοντικό ρόλο των Πανεπιστηµίων της 

Ευρώπης (Europa, 2003). 

 

2.1.2.3. Η Εξέλιξη των Βιβλιοθηκονόµων στην Ελλάδα 

Ο βασικός λόγος για την δηµιουργία µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης είναι η 

πεποίθηση ότι θα συµβάλλει στην προαγωγή της επιστήµης, στην 

εξάπλωση της γνώσης, στην παραγωγή νέων ιδεών και γενικότερα στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός τόπου. Η παρουσία της βιβλιοθήκης 

µέσα σε ένα εκπαιδευτικό οργανισµό συνεισφέρει στη µάθηση. Επιπλέον 

όµως η βιβλιοθήκη πρέπει να µάθει τους ανθρώπους πώς να µαθαίνουν. Οι 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες διαδραµατίζουν τρεις τουλάχιστον ρόλους στην 

εκπαίδευση και στη µάθηση. Σύµφωνα µε τους Marchionini και Maurer 

(1995) ο ρόλος της βιβλιοθήκης στη µάθηση διακρίνεται σε τουλάχιστον 

τρεις επιµέρους: τον πρακτικό (practical), τον πολιτιστικό (cultural) και τον 

κοινωνικό ή διανοητικό (social and intellectual). Οι βιβλιοθήκες έγιναν 

θεσµός της κοινωνίας και χάρη στη λειτουργία της ανάγνωσης έγιναν 

θεσµός ανατρεπτικός. Οι συλλογές τους δεν περιέχουν µόνο γνώση και 

ψυχαγωγία συνήθως διαµορφώνουν συνειδήσεις, επιλογές ζωής, πρότυπα 

συµπεριφοράς, αξίες.  

Ο πιο σηµαντικός ρόλος της βιβλιοθήκης, κατά τους ακαδηµαϊκούς 

επιστήµονες, είναι αυτός του "παρόχου" εξειδικευµένης επιστηµονικής 

                                                                                                                                            

εκσυγχρονισµού των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στις συνεργαζόµενες χώρες, 
στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Η δράση του εξαπλώνεται σε τέσσερις 
µεγάλες οµάδες χωρών: τις υποψήφιες για προσχώρηση στην Ε.Ε. χώρες, τις χώρες και τα 
εδάφη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα νέα ανεξάρτητα κράτη και τη Μογγολία, καθώς και 
τις χώρες και τα εδάφη που καλύπτει το πρόγραµµα MEDA. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας. Έχει στενή συνεργασία µε το 
Cedefop και παρέχει τεχνική υποστήριξη στο πρόγραµµα Tempus.  
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πληροφορίας µέσω συνδροµών σε περιοδικά, βιβλία και άλλες 

επιστηµονικές πηγές που αυτή διαχειρίζεται και στηρίζει οικονοµικά.  

Επίσης ο σκοπός της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης είναι η 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων του 

Πανεπιστηµίου, του διδακτικού έργου των µελών του ∆ιδακτικού 

Προσωπικού του Πανεπιστηµίου και των ερευνητικών αναγκών των µελών 

της πανεπιστηµιακής κοινότητας. 

Σε δεύτερη µοίρα κατατάσσονται από τους επιστήµονες οι ρόλοι της ως 

αρχείου και ως υποστηρικτικού µηχανισµού για την έρευνα και τη 

διδασκαλία. Η σταδιακή απεµπλοκή της βιβλιοθήκης από το ρόλο της στην 

υποστήριξη εύρεσης πηγών για την έναρξη µίας έρευνας σηµαίνει ότι 

ουσιαστικά κινδυνεύει να χάσει έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς της, 

µέχρι πρόσφατα, ρόλους.  

Ταυτόχρονα, όµως, και οι βιβλιοθήκες µεταµορφώνονται, δίνοντας 

αυξηµένη σηµασία στην ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών προκειµένου 

να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επιστήµονες, σύµφωνα µε τα γνωστικά 

τους πεδία. Για ορισµένους, η βιβλιοθήκη τον 21ο αιώνα είναι ένας 

δικτυακός κόµβος που παρέχει µία γκάµα υπηρεσιών προκειµένου να 

υποστηρίξει τις ανάγκες του πανεπιστηµίου για έρευνα, διδασκαλία και 

µάθηση.  

Η ακαδηµαϊκή δηµόσια βιβλιοθήκη είναι το τοπικό κέντρο πληροφόρησης 

προσφέροντας όλα τα είδη της γνώσης και της πληροφορίας προς εύκολη 

διάθεση στους χρήστες της.22 

Η Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Άννα 

∆ιαµαντοπούλου σε δήλωσή23 της αναφέρθηκε στην ανάγκη σχεδιασµού 

µιας Νέας Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Αρχείων. Συγκεκριµένα έθεσε τρεις 

κεντρικούς στόχους: 

• Το Εθνικό ∆ίκτυο. ∆ηµιουργία εθνικής υποδοµής Βιβλιοθηκών και 

Αρχείων µε ενιαίο δίκτυο κάλυψης όλης της χώρας, µετά και τη 

δηµιουργία καλλικράτειων δήµων. Θα είναι το κεντρικό πλέγµα της 

κοινωνίας της πληροφορίας µε κόµβους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

                                                 
22 Η ∆ιακήρυξη των IFLA/UNESCO για τη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 1994 
http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/Public_Library_Manifesto-gr.pdf 
23 Συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης συµµετείχε σήµερα, Τρίτη 14/9/2010 
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ενώ θα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του, δηλαδή η ενοποιηµένη 

δράση Βιβλιοθηκών-Αρχείων-Μουσείων. Εκπόνηση Λευκής Βίβλου24 που 

θα περιγράφει τις παρεχόµενες προς τους χρήστες υπηρεσίες, ιδιαίτερα 

µετά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης.  

• Την Αναπτυξιακή ∆ιάσταση. ∆ιαµόρφωση του χαρακτήρα των 

Βιβλιοθηκών-Αρχείων σε αναπτυξιακό εργαλείο, οργανικά ενταγµένο 

στην παραγωγική βάση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της 

διάστασης του πολιτισµικού και επιστηµονικού τουρισµού. 

• Την Υπερεθνική Πολιτισµική ∆ράση. Πρωτοβουλίες κοινής πολιτισµικής 

δράσης µε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Τουρκία, 

Ισραήλ, όµορες βαλκανικές χώρες) σχετικά µε τη διαµόρφωση δικτύων 

βιβλιοθηκών-αρχείων και προβολής κοινής πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Είναι κοινή η διατύπωση ότι οι γνώσεις που αποκτώνται κατά την αρχική 

εκπαίδευση διαρκούν και εφαρµόζονται σε πέντε χρόνια επαγγελµατικής 

ζωής. Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση (continuing education) είναι απαραίτητη 

διαδικασία στο επάγγελµα του βιβλιοθηκονόµου-επαγγελµατία της 

πληροφόρησης (Φραντζή, 1996). Από εκεί και πέρα είναι θέµα 

ιδιοσυγκρασίας του βιβλιοθηκονόµου να ασχοληθεί και µε τη διαρκή 

επιµόρφωση. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι σήµερα τα ελληνικά 

πανεπιστήµια συµµετέχουν σε δραστηριότητες διαρκής επιµόρφωσης µέσω 

κάποιων προγραµµάτων όπως το Socrates και Leonardo Da Vinci ή µέσω 

του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Η εικόνα των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών έχει αλλάξει ριζικά τα 

τελευταία δέκα µε δεκαπέντε χρόνια. Η δηµιουργία της Κοινοπραξίας ή 

Συνδέσµου των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link25 - στην 

οποία συµµετέχουν 22 Α.Ε.Ι. και 15 Α.Τ.Ε.Ι., το Πανεπιστήµιο Κύπρου, 21 

Ερευνητικά Ιδρύµατα, η Ακαδηµία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη – 

επέτρεψε ένα δυναµικό σύνολο ενεργειών εκσυγχρονισµού και προόδου 

δίνοντας αρχικά τη δυνατότητα της on-line ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 

χιλιάδες τίτλους επιστηµονικών περιοδικών, βιβλίων και πηγών 

πληροφόρησης περισσοτέρων από 15 αναγνωρισµένων εκδοτών. Στη 

                                                 
24 Η Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση και κατάρτιση - ∆ιδασκαλία και εκµάθηση - Προς την 
Κοινωνία της Γνώσης COM(95) 590, Νοέµβριος 1995  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995). 
25 ∆ιαθέσιµο στο: http://www.heal-link.gr/. 
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συνέχεια τέθηκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία και ανάπτυξη του 

Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Ακόµη, σε ότι αφορά την εξέλιξη στον τοµέα των βιβλιοθηκών, τα 

τελευταία χρόνια ιδρύθηκε η Μονάδα Ολικής Ποιότητας των Ελληνικών 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών26 σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, µε κύριο 

σκοπό την ανάλυση, επεξεργασία και διάδοση στατιστικών πληροφοριών 

(µέγεθος, δυναµικό, συνεισφορά στην έρευνα, διδασκαλία και γενικότερα 

στα επιστηµονικά δρώµενα της χώρας) για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες. 

Εποµένως, ο νέος ρόλος της βιβλιοθήκης απαιτεί την κατάλληλη οργάνωση 

ή αναδιοργάνωση της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη και το προσωπικό της 

πρέπει να εµπλακούν µε το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση εκπαιδευτικού 

πληροφοριακού υλικού, τέτοιου που να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

σπουδαστών. Οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να αναδιαρθρώσουν την εργασία 

τους και τον προγραµµατισµό τους ώστε να αναλάβουν ρόλους 

διαµορφωτών της δοµής των προσφερόµενων πληροφοριών. Ενδεικτικές 

ενέργειες και υπηρεσίες που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο στρατηγικό 

προγραµµατισµό της βιβλιοθήκης είναι η δηµιουργία και η διατήρηση 

ψηφιακού υλικού για τα παρεχόµενα µαθήµατα, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

βιβλίων (e-books) και η µετατροπή παραδοσιακών λειτουργιών σε 

εικονικές, όπως ο διαδανεισµός, η πληροφοριακή υποστήριξη και η 

επικοινωνία µε τους σπουδαστές, η παροχή απαντήσεων σε απορίες των 

σπουδαστών κ.λπ. Εποµένως είναι πιθανό να χρειαστεί ακόµα και να 

περικοπούν κάποιες λειτουργίες της βιβλιοθήκης (όπως για παράδειγµα, η 

καταλογογράφηση συµβατικού υλικού) για να ενταχθούν νέες, ώστε η 

ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη να ανταποκριθεί στο νέο της ρόλο. 

Η επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 

µπορεί να συµβάλει στην ποιοτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

και να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την άµεση και ευέλικτη 

ανταπόκριση των υπηρεσιών των βιβλιοθήκης στις ανάγκες των χρηστών 

της.  

                                                 
26∆ιαθέσιµο ηλεκτρονικά στο: http://www.mopab.gr/ 
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Η IFLA27 επίσης το 2000 ανέφερε ότι τα προγράµµατα σπουδών 

επικεντρώνονταν στη ανάπτυξη φυσικής συλλογής βιβλίων και άλλου 

υλικού στους χώρους των βιβλιοθηκών, οι οποίες στελεχώνονταν από 

προσωπικό το οποίο είχε µάθει να επιλέγει, να αποκτά, να οργανώνει, να 

διοχετεύει και να διακινεί αυτό το υλικό. Σήµερα όµως, εστιακό σηµείο 

αποτελεί ο συγκεκριµένος επαγγελµατίας και η παροχή πληροφοριών σε 

διάφορα και διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Από την άλλη πλευρά η ACRL28 σε δήλωσή της αναφέρει ότι αποστολή της 

είναι να προωθεί τον επαγγελµατισµό-επαγγελµατική ανάπτυξη των 

βιβλιοθηκονόµων-επαγγελµατιών της πληροφόρησης και να τον διατηρεί 

σε υψηλά επίπεδα για όλα τα µέλη της. Η δήλωση αυτή σκοπό έχει: 

• να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση εντός της κοινότητας των 

βιβλιοθηκονόµων σε ακαδηµαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες ώστε από 

κοινού να φέρουν το αίσθηµα της ευθύνης για την προώθηση του 

διαλόγου και συνεργασίας σε θέµατα ανάπτυξης και υποστήριξης του 

έργου των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων. 

• να δεσµευτούν τα µέλη της Ένωσης για επαγγελµατική ανάπτυξη και 

εξέλιξη µέσω της συνεχιζόµενης µάθησης. 

Έτσι οι βιβλιοθηκονόµοι-µέλη δεσµεύονται για ένα πρόγραµµα συνεχούς 

ανάπτυξης που προσδοκά και συµπληρώνει τις εξελισσόµενες ανάγκες 

ενηµέρωσης των θεσµικών µας οργάνων και της κοινωνίας. Αναλαµβάνουν 

δηλαδή τη δέσµευση-οργανωτικά και ατοµικά-για τη δια βίου µάθηση και 

την επαγγελµατική εξέλιξη. 

Ο Βιβλιοθηκονόµος ή επιστήµονας της πληροφόρησης µπορεί να 

διαδραµατίσει βασικό ρόλο στη διαχείριση των θεµάτων αυτών, αλλά µόνο 

µέσω µιας ενδελεχούς δέσµευσης για συνεχή εκµάθηση νέων εννοιών και 

δεξιοτήτων.  

 

2.1.3. Η Βιβλιοθήκη ως “Οργανισµός Μάθησης” 

                                                 
27 The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading 
international body representing the interests of library and information services and their 
users. It is the global voice of the library and information profession. 
28 ACRL Ένωση των Κολλεγίων και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών είναι ένας επαγγελµατικός 
οργανισµός για τους βιβλβιοθηκονόµους ή επιστήµονες της πληροφόρησης σε ακαδηµαϊκούς  
και ερευνητικούς οργανισµούς ανά τον κόσµο. Statement on Professional Development 
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Κατά αντιστοιχία µε τον επιχειρηµατικό χώρο, η αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισµού βρίσκεται σε άµεση 

συνάρτηση µε τη µαθησιακή του ικανότητα. Για να καλλιεργήσει ένας 

οργανισµός την «οργανωσιακή µάθηση» οφείλει να δηµιουργήσει µέσω 

ενιαίας στοχοθεσίας, κλίµα συνεργασίας και εµπιστοσύνης, να ενθαρρύνει 

την ανάληψη πρωτοβουλιών και να προάγει την επαγγελµατική εξέλιξη και 

ανάπτυξη. Σε όλο το φάσµα της ιεραρχίας, τα άτοµα εµπλέκονται σε 

συνεχείς µαθησιακές λειτουργίες, ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας την 

προσκτηθείσα γνώση στην καθηµερινή πρακτική. Σύµφωνα µε τον Senge 

(1990: 488), στο βιβλίο του The Fifth Discipline δίνει τον ορισµό του 

Οργανισµού Μάθησης ως «µια οµάδα ανθρώπων που συνεχώς διευρύνουν 

την ικανότητά τους να δηµιουργούν αυτό που επιθυµούν να 

δηµιουργήσουν». Η µάθηση σε έναν οργανισµό: α) είναι συλλογική, β) 

θέτει κοινό όραµα, γ) καλλιεργεί πνευµατικά πρότυπα, δ) ενθαρρύνει τον 

κριτικό στοχασµό και ε) στηρίζει την ανάπτυξη των ατόµων. 

Το προσωπικό των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ανταποκρίνεται πλήρως στα 

πέντε βασικά µαθησιακά στοιχεία στα οποία βασίζεται ένας οργανισµός 

µάθησης: 

• Μάθηση ως οµάδα 

«Ο ορισµός της “µάθησης ως οµάδα” είναι η διαδικασία της ευθυγράµµισης 

και ανάπτυξης της ικανότητας – δυνατότητας µιας οµάδας να δηµιουργήσει 

τα αποτελέσµατα που επιθυµούν τα µέλη της». (Senge, 1990: 236, 

αναφέρεται στο Σταύρου, 2005: 195-196). 

Οι σύγχρονες οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων και 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο τις οµάδες 

για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, τη δηµιουργικότητα και την 

αποδοτικότητα των εργαζοµένων στα ανταγωνιστικά δυναµικά 

περιβάλλοντά τους. Οι οµάδες αποδεικνύονται αποτελεσµατικές στην 

ολοκλήρωση όλων των εργασιών (Knecht, 2004˙Moorhead & Griffin, 

2004) και υπάρχει άφθονη ερευνητική βιβλιογραφία που καταδεικνύει τους 

παράγοντες που συνδέονται µε το οµαδικό κίνητρο και την απόδοση και 

στην αντίστοιχη βιβλιοθηκονοµική βιβλιογραφία. Αυτές οι έρευνες 

εστιάζουν πρώτιστα στη δυναµική της οµάδας και τις ανταµοιβές και 

τιµωρίες που αντιµετωπίζονται από τους διευθυντές (Campbell, et al, 
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1998˙Clark, 2005˙ Nelson, 1998˙ Panteli, 2005˙Rynes, et al, 2004˙ 

Tyler, 2002) και δείχνει ότι "... οι αλληλοεξαρτώµενες οµάδες 

παρακινούνται όταν εµπιστεύονται την πείρα και τη συνεργατικότητα των 

µελών των άλλων οµάδων µε τις οποίες συνεργάζονται. 

• Κοινό Όραµα 

Η δηµιουργία ενός κοινού οράµατος για όλους τους υπαλλήλους είναι από 

τα κυριότερα στοιχεία ενός οργανισµού γνώσης. Βασικά συστατικά του 

µέρη είναι η κοινή αποστολή, η στρατηγική και η κουλτούρα. Η αποστολή, 

δηλαδή η παράµετρος που απαντά στην ερώτηση «γιατί υπάρχει και 

λειτουργεί η βιβλιοθήκη;» πρέπει να βρίσκεται πάνω από τα συµφέροντα 

των µεµονωµένων ατόµων και οµάδων και να θεωρείται δεδοµένη χωρίς να 

χρήζει επεξηγήσεις. Στρατηγική, είναι η τακτική που ακολουθεί η 

βιβλιοθήκη, εν προκειµένω, για να είναι λειτουργική και να µπορεί να 

πετύχει τους στόχους της. Κοινή κουλτούρα είναι το σύνολο αξιών που 

µοιράζεται το προσωπικό µιας βιβλιοθήκης. 

• Αυτοπραγµάτωση 

Στοιχείο που µας επιτρέπει να µαθαίνουµε πώς να επεκτείνουµε την 

προσωπική µας ικανότητα, ώστε να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα και 

να δηµιουργήσουµε εκείνο το οργανωσιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει 

όλα τα µέλη του να αναπτυχθούν προς τους στόχους που επιλέγουν και 

συνάδουν µε αυτούς της ανάπτυξης του Οργανισµού. 

• Νοητικά Μοντέλα 

Αναφέρονται στον τρόπο που ένας άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον κόσµο. 

Ένα πλαίσιο, δηλαδή, νοητικών λειτουργιών όπως εικόνες, απόψεις, 

ιστορίες που έχουµε στο µυαλό µας για εµάς και τους άλλους, θεσµοί, κλπ. 

Κύριο µέληµα αυτού του στοιχείου σε έναν οργανισµό γνώσης είναι να 

ανασύρει τα νοητικά µοντέλα στην επιφάνεια, να τα αναλύσει µε τη 

µικρότερη δυνατή αντίσταση ώστε τελικώς να βρούµε τρόπους να 

αναδηµιουργήσουµε νέα µοντέλα που συµβαδίζουν µε τους στόχους και 

σκοπούς του οργανισµού. 

• Συστηµική σκέψη 

Όταν οι οµάδες εργαζοµένων που δρουν από κοινού σε ένα εργασιακό 

σύστηµα µοιράζονται επίσης την άποψη του «πώς λειτουργούν τα στοιχεία 
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του συστήµατος διαδραστικά µεταξύ τους», τότε η «µάθηση ως οµάδα» και 

η οργανωσιακή µάθηση γίνονται δυνατές. Η συστηµική σκέψη, ως άλµα 

στον σύνηθες τρόπο σκέψης, απαιτεί την αποδοχή ενός νέου τρόπου 

θεώρησης των πραγµάτων. Σε έναν Οργανισµό µάθησης υπάρχει µια 

µεταφορική θεώρηση, αναφορικά µε το πώς να βλέπουµε τα πράγµατα. 

Είναι µια µετάβαση από την αντίληψη ότι κάποιος προκαλεί τα προβλήµατα 

«εκεί έξω», στην αντίληψη ότι οι δικές µας ενέργειες δηµιούργησαν τα 

προβλήµατα που τώρα πρέπει να αντιµετωπίσουµε. 

 

2.1.4. Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και Μεταβαλλόµενο 
Περιβάλλον της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Η παγκοσµιοποίηση καθώς και η συνεχής αύξηση της τεχνολογίας της 

πληροφορίας οδηγούν πλέον σε διεθνοποιηµένα πανεπιστήµια. Η κίνηση 

προς µια µεταβαλλόµενη αγορά εκπαίδευσης και προς µια κοινωνία που θα 

βασίζεται στη γνώση, οδηγεί τα πανεπιστήµια στην προετοιµασία των 

φοιτητών τους για την επερχόµενη πληροφοριακή εποχή - αγορά. Το νέο 

µαθησιακό περιβάλλον ασκεί σηµαντική επίδραση και στις ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες, των οποίων ο ρόλος σταδιακά αναπροσαρµόζεται, αφού 

αλλάζει και το όλο περιβάλλον πληροφόρησης. Παρουσιάζεται έτσι µια 

ανησυχία για το ρόλο και τη θέση της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης. Οι 

Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες (Α.Β.) καλούνται να ανταποκριθούν στα νέα 

δεδοµένα και τις νέες απαιτήσεις του µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος 

εκπαίδευσης. Πρέπει να εντάξουν νέες υπηρεσίες στις ήδη υπάρχουσες και 

να µεριµνήσουν για τον εκσυγχρονισµό και την αναδιοργάνωσή τους. Η 

ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη καλείται όχι µόνο να υποστηρίζει την εκπαιδευτική 

διαδικασία αλλά και να συµµετέχει, να παράγει εκπαιδευτικό υλικό και να 

το αξιολογεί, να συµπληρώνει τους εκπαιδευτές και να τους παρέχει 

δυνατότητες επιµόρφωσης, να καθοδηγεί τους εκπαιδευόµενους ακόµα και 

να παρέχει η ίδια ειδικά µαθήµατα πληροφοριακής παιδείας. 

Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ποσότητα των πληροφοριών, 

που προσφέρει η κοινωνία της παγκόσµιας γνώσης διπλασιάζεται σχεδόν 

κάθε δύο χρόνια. Αυτή η προσφερόµενη ποσότητα πληροφοριών για να 

αξιοποιηθεί, απαιτεί από το προσωπικό των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων (Cortez, Dutta, and Kazlauskas, 2004). 
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Στο επάγγελµα του επαγγελµατία της πληροφόρησης διαµορφώνεται ένας 

κυρίαρχος λόγος ο οποίος επιβάλλει τον επανακαθορισµό των δεξιοτήτων 

του βιβλιοθηκονόµου. Η απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων η οποία 

επιτυγχάνεται µε την εκπαίδευση-επιµόρφωση, την προσωπική προσπάθεια 

και τις ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο, θα δώσει τη δυνατότητα στους 

επαγγελµατίες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συνεχώς 

µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος της πληροφόρησης. 

Η βιβλιοθηκονοµική εκπαίδευση θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις νέες 

γνωστικές, κοινωνικές και διαµορφωµένες διαδικασίες και να υιοθετήσει µια 

νέα οπτική η οποία θα εντάσσει χρήστες, τεχνολογία και επαγγελµατίες της 

πληροφόρησης στο πλαίσιο ενός κοινωνικά δοµηµένου, σύνθετου 

περιβάλλοντος (Myburgh, 2003). 

Έτσι θεωρείται επιτακτική ανάγκη η µετάβαση από µια τεχνική προσέγγιση 

που βασιζόταν στην διαχείριση πηγών, σε µια προσέγγιση που στηρίζεται 

στη διαχείριση πληροφοριών, επισηµαίνοντας παράλληλα και τον ευρύτερο 

εκπαιδευτικό ρόλο των βιβλιοθηκονόµων σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία.  

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση των επαγγελµατιών της πληροφόρησης 

εντάσσεται σε µια συνολικότερη σύγχρονη τάση για την καθιέρωση της δια 

βίου κατάρτισης. Οι κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε τις 

τεχνολογικές µεταβολές οδήγησαν σε δοµικές αλλαγές του περιεχοµένου 

και του τρόπου άσκησης των επαγγελµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι 

αλλαγές αυτές µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά και στις 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες µε µια σύγχρονη αντίληψη διαρκούς 

επιµόρφωσης του προσωπικού. 

Η έννοια της Συνεχούς Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης των εργαζοµένων 

στις Βιβλιοθήκες αφορά στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών ικανοτήτων 

και στη διαρκή εξέλιξη και συντήρηση των εξειδικευµένων εκείνων 

δεξιοτήτων, που χρειάζεται ο επαγγελµατίας βιβλιοθηκονόµος ώστε να 

µπορεί να αντιµετωπίζει µε επιτυχία συγκεκριµένα καθήκοντα (γνωστά ή 

νέα) σε καθορισµένες θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη δηλαδή µιας 

βιβλιοθήκης εξαρτάται άµεσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού της, η οποία επιτυγχάνεται από τη συνεχή «επιµόρφωσή του». 

Η πολυπλοκότητα που εµφανίζουν οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης 

που κυριαρχούν σήµερα στη διανοµή της πληροφορίας, απαιτούν για την 
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πρόσβαση στα αρχεία τους ως απαραίτητες ικανότητες την ανάπτυξη 

γλώσσας επικοινωνίας µε τις ηλεκτρονικές πηγές και την ανάπτυξη κριτικού 

πνεύµατος για να εντοπίζουν συναφείς πληροφορίες και να αξιολογούν τις 

πηγές, µε στόχο να λύσουν προβλήµατα και να πάρουν σωστές αποφάσεις 

(Farmer, 2003). 

Εµφανίστηκαν δηλαδή στους διοικητικούς υπαλλήλους των ακαδηµαϊκών 

βιβλιοθηκών νέες ανάγκες οι οποίες αποτέλεσαν για τις ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες πρόκληση για τον επαναπροσδιορισµό του τρόπου και των 

υπηρεσιών που προσέφεραν οι βιβλιοθηκονόµοι. Η διαρκής εποµένως 

επιµόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να είναι δυνατή η 

προσαρµογή τους στο διαρκώς µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον. 

Ειδικά στη σηµερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των 

νέων τεχνολογιών και την αυξηµένη ανάγκη για πληροφόρηση, κατάρτιση 

και εξειδίκευση η βιβλιοθήκη δεν µπορεί να βρίσκεται στο πλάι της 

εκπαίδευσης ή ακόµη χειρότερα στο περιθώριο. Οφείλει να βρίσκεται στον 

πυρήνα του εκπαιδευτικού συστήµατος και αυτό πρέπει να αποτελεί έναν 

από τους απώτερους σκοπούς της. 

 

2.1.4.1. Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και ΤΠΕ 

Βασικές προτεραιότητες για τις Α.Β. στη νέα εκπαιδευτική πραγµατικότητα 

πρέπει να αποτελούν η ανάπτυξη και η διαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου 

και η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών πληροφόρησης. 

Ουσιαστικά, ο νέος ρόλος της Α.Β. την εµπλέκει σε δύο στάδια της 

εκπαίδευσης, στη λειτουργική αναδόµηση των αναλυτικών προγραµµάτων 

σπουδών µε την αξιοποίηση της ψηφιακής µορφής της πληροφορίας και 

στην αναζήτηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και σε ψηφιακή 

πλέον µορφή. Η Οµάδα Εργασίας για τα Ψηφιακά ∆εδοµένα αναφέρει ότι: 

"Οραµατιζόµαστε ένα ψηφιακό σύµπαν µε επιστηµονικά δεδοµένα τα οποία 

θα είναι αξιόπιστα,  εύκολα προς διαχείριση, ανάλυση, συντήρηση και 

διάδοση. Αυτό θα ενισχύσει την απόδοση του έθνους µας στο πεδίο της 

έρευνας και της ανάπτυξης των επενδύσεων. Τα ψηφιακά δεδοµένα θα 

αποτελέσουν το πλήρες δυναµικό ως καταλύτες για την πρόοδο της 
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κοινωνίας της πληροφορίας σε παγκόσµιο επίπεδο." (Interagency Working 

Group on Digital Data, 2009, αναφέρεται στο Lewis 2010: 9-10). 

Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει η Austen (1998), η Α.Β. οφείλει να 

ολοκληρώνει τις δραστηριότητες ενός σύγχρονου πανεπιστηµίου, δηλαδή 

τη διδασκαλία, την έρευνα και τις υπηρεσίες προς την κοινότητα που 

καλύπτει. Πρέπει να στραφεί από την κατοχή υλικού στην πρόσβαση (from 

ownership to access) και από την εκ των υστέρων συµµετοχή στην εκ των 

προτέρων ανάµειξη στην εκπαιδευτική διαδικασία (from re-active to pro-

active involvement). Πράγµατι, παρατηρείται µία σηµαντική µετατόπιση 

του ενδιαφέροντος των βιβλιοθηκών από την απόκτηση συλλογών στην 

πρόσβαση σε on-line εκδόσεις και τη διατήρησή της (Rifkin, 2001: 166-

167, αναφέρεται στον Κόκκινο, 2005) 

Οι Α.Β. στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον και µε την εξάπλωση των 

τεχνολογικών εξελίξεων οφείλουν να παρέχουν τόσο υπηρεσίες 

ενηµέρωσης και πληροφόρησης (reference services) όσο και υπηρεσίες 

καθοδήγησης (consultation services). Με τα νέα δεδοµένα η A.B. µπορεί να 

παίξει και το ρόλο του επιστηµονικού ενδιάµεσου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Είναι σε θέση σήµερα να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να 

παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και να υποστηρίζει τεχνολογικά τις 

διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε τέτοιες µορφές εκπαίδευσης. Οι Α.Β. 

καλούνται όχι µόνο να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και 

να συµµετέχουν στο βαθµό που µπορούν, να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό 

σε ψηφιακή, κυρίως, µορφή, να συµπληρώνουν τους εκπαιδευτές και να 

τους παρέχουν δυνατότητες επιµόρφωσης, να καθοδηγούν τους 

εκπαιδευόµενους, να παρέχουν και να διαχειρίζονται την πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικά µαθήµατα, ακόµα και να διαθέτουν ειδικά µαθήµατα 

πληροφοριακής παιδείας µέσα από τις ιστοσελίδες τους. 

Ο Κόκκινος αναφέρει σε δηµοσίευσή του: διαπιστώθηκε επίσης ότι οι Α.Β. 

και τα αρχεία προχώρησαν στην ψηφιοποίηση του υλικού τους 

αποσπασµατικά, προκειµένου να ακολουθήσουν το ρεύµα της εποχής και 

να µην µείνουν πίσω στο δρόµο που έχει χαράξει η νέα τεχνολογία, η οποία 

επιβάλλει στις Α.Β. άλλους ρυθµούς και άλλου είδους υπηρεσίες. Η 

χρησιµοποίηση όµως διαφορετικών λογισµικών ψηφιοποίησης και η µη 

χρησιµοποίηση ενδεδειγµένων προτύπων δεν έδωσε τη δυνατότητα να 

δηµιουργηθούν προϋποθέσεις συµβατότητας και διαλειτουργικότητας 



∆ιπλωµατική Εργασία  Φωτεινή Πολυµεράκη 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας σελ. - 35 - Μεταπτυχιακο Τµήµα ΕΚΠ 

µεταξύ των βιβλιοθηκών. Θα µπορούσε για παράδειγµα να χρησιµοποιηθεί 

το πρότυπο «Οδηγός καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και την 

µακροπρόθεσµη διατήρηση πολιτιστικού περιεχοµένου», όπως προέκυψε 

από την «Κοινωνία της Πληροφορίας»29 ή ακόµα, θα µπορούσε για 

παράδειγµα να χρησιµοποιηθεί το πρωτόκολλο OAI-PMH (Open Archives 

Iniciative-Protocol for Metadata Harvesting), προκειµένου να εξασφαλιστεί 

η αξιοπιστία των ψηφιακών τεκµηρίων, η διατήρησή τους και η δυνατότητα 

µεταφοράς τους, η κατάλληλη µορφή των µεταδεδοµένων30, η δυνατότητα 

εξαγωγής δεδοµένων από το διαδίκτυο. Εποµένως, τονίζεται ακόµα µια 

φορά η ανάγκη συνεργασίας, δεδοµένου ότι καµία βιβλιοθήκη δεν µπορεί 

να καλύψει µόνη της όλες της τις ανάγκες. Η νέα διάσταση που αποκτά ο 

ρόλος της βιβλιοθήκης στο σύγχρονο, υβριδικό περιβάλλον πληροφόρησης 

επηρεάζει σηµαντικά τη θέση της στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι ψηφιακές 

βιβλιοθήκες παρέχουν νέα δεδοµένα και λύσεις για ευέλικτα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα (Κόκκινος, 2005). 

Σήµερα οι βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη, δηµόσιες και ακαδηµαϊκές, 

εργάζονται και συνεργάζονται µε επινοητικούς τρόπους για να 

υποστηρίξουν τους εκπαιδευόµενους των κοινοτήτων τους. ∆ηµιουργούν 

εικονικά κέντρα µάθησης (Virtual Learning Centres), παραδίδουν εξ 

αποστάσεως υπηρεσίες, παρέχουν εκπαίδευση σε δικτυωµένο περιβάλλον 

µε εφαρµογές ηλεκτρονική µάθηση, συνεργάζονται για την παροχή κοινών 

υπηρεσιών µάθησης και βιβλιοθήκης, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών 

τεχνικών προτύπων για τη δηµιουργία περιεχοµένου σε ψηφιακό 

περιβάλλον. Επίσης πολλές βιβλιοθήκες συµµετέχουν σε ερευνητικά 

προγράµµατα και συνεργατικά σχήµατα, τα οποία σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, 

την ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση. Τέτοια 

παραδείγµατα όµως εντοπίζονται σχετικά δύσκολα στη βιβλιογραφία. 

Πολλές φορές δεν υπάρχει δηµοσιοποίησή τους µέσω του διαδικτύου, ενώ 

σε αρκετές περιπτώσεις οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ανεπαρκείς 

και µη επικαιροποιηµένες (Μπαλατζάρας, 2005). 

                                                 
29 ∆ιαθέσιµο στο στο: 
http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/Odhgos_kalwn_praktikwn1.0.pdf 
30 Τα µεταδεδοµένα (metadata) είναι πληροφορία που περιγράφει τα δεδοµένα. 
Εναλλακτικά, τα µεταδεδοµένα είναι δοµηµένη πληροφορία σχετικά µε κάποιον πόρο 
οποιουδήποτε µορφότυπου. 
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Ο Allen (2005) υποστηρίζει ότι «οι πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών 

αλλάζουν και θεωρείται επιτακτική ανάγκη αλλαγής του ρόλου του 

βιβλιοθηκονόµου. Τονίζει τη συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκονόµων και 

των Πληροφορικών, αλλά και την ανάγκη των βιβλιοθηκονόµων να 

αναπτύξουν και να εκσυγχρονίζουν συνεχώς, τις δεξιότητες τεχνολογίας 

και ικανοτήτων τους ώστε να ανταποκρίνονται άµεσα στο νέο 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον» (Allen, 2005: 292). Επιτακτική είναι η ανάγκη 

συνεργασιών µεταξύ των βιβλιοθηκών, αρχείων και µουσείων, µε κάθε 

δυνατό µέσο και σε πολλά επίπεδα, προκειµένου να επιτύχουµε καλύτερα 

και αξιόπιστα αποτελέσµατα, να υπάρχουν οικονοµικά οφέλη και καλύτερη 

εξυπηρέτηση των χρηστών. Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου, κρίθηκε 

σκόπιµο να δηµοσιοποιούνται έγκαιρα, τα προς υλοποίηση προγράµµατα 

ψηφιοποίησης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεις. Επίσης, κρίθηκε 

απολύτως απαραίτητη η διεπιστηµονική αντιµετώπιση των θεµάτων που 

σχετίζονται µε την επιστηµονική τεκµηρίωση, την ορολογία και τη θεµατική 

απόδοση του ψηφιακού περιεχοµένου. Η εµφάνιση και υιοθέτηση 

προγραµµάτων ψηφιοποίησης, η δηµιουργία µεταδεδοµένων και 

ιστότοπων, απαιτεί ολοένα και πιο εξειδικευµένο προσωπικό στις 

βιβλιοθήκες και στο προσωπικό των αρχείων. Χρειάζεται συνεχής 

επιµόρφωση των βιβλιοθηκονόµων µε ειδικά σεµινάρια σε θέµατα 

διαχείρισης της γνώσης και ορολογίας, µε ειδικά εργαστήρια σε θέµατα 

εργαλείων και εφαρµογών των νέων τεχνολογιών. Απαιτείται διαρκής 

ενηµέρωση και εκµετάλλευση των ευκαιριών που δίνονται από 

επιτυχηµένες προσπάθειες και εµπειρίες από ειδικά καταρτισµένους 

ανθρώπους. Η εξέλιξη των βιβλιοθηκών, εξαρτάται από τους σωστά 

µορφωµένους και εκπαιδευµένους βιβλιοθηκονόµους. 

Η ανάγκη της συντονισµένης προσπάθειας και συµµετοχής των 

βιβλιοθηκών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα είναι µεγάλη. Τα 

οικονοµικά οφέλη από την ένταξη των ψηφιοποιηµένων συλλογών σε 

δοκιµασµένα προγράµµατα είναι µεγάλα, αρκεί η ένταξη αυτή να γίνεται 

συντονισµένα και σε συνεργασία µε οµοειδείς φορείς για την αποφυγή 

επαναλήψεων και επικαλύψεων. Η προκήρυξη προγραµµάτων 

ψηφιοποίησης της «Ψηφιακής Σύγκλισης» δίνει τη δυνατότητα 

συνεργασίας και οι υποψήφιοι φορείς µπορούν να ακολουθήσουν σωστά 

πρότυπα και κατάλληλες πρακτικές. Μικρές οµάδες από βιβλιοθήκες ή 
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αρχεία µε παρεµφερές υλικό πρέπει να συντονιστούν, να µπουν σε µεγάλες 

βάσεις δεδοµένων ώστε να συµµετέχουν και να γίνονται κοινωνοί στην 

παροχή της γνώσης και της διακίνησης της πληροφορίας στον παγκόσµιο 

ιστό.  

Οι Choi και Rasmussen αναφέρουν ότι «….σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι 

απαιτήσεις της δουλειάς αλλάζουν, απαιτούνται έτσι νέες ικανότητες από 

τους βιβλιοθηκονόµους όπως γνώση νέων τεχνολογιών, εξειδίκευση σε 

θέµατα αναζήτησης στο ίντερνετ καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας µε 

τους χρήστες» (Choi and Rasmussen, 2009: 457). 

Ο ρόλος των επιστηµόνων της πληροφόρησης στο νέο µαθησιακό 

περιβάλλον πρέπει να είναι ενεργός και δυναµικός. Οι βιβλιοθηκονόµοι 

είναι αναµφισβήτητα οι πλέον ειδικοί για να συλλέγουν, να αξιολογούν και 

να παρέχουν πρόσβαση στην πληροφορία γεγονός που τους καθιστά 

πολύτιµους σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (Lewis, 2010). Η οργάνωση 

της πληροφορίας είναι η ειδικότητα των βιβλιοθηκονόµων. Βέβαια και 

πρωταρχικά οι συνειδητοποιηµένοι επιστήµονες της πληροφόρησης πρέπει 

να αντιδρούν στις αλλαγές (Bargellini & Bordoni, 2001) που επιφέρουν τα 

νέα δεδοµένα χωρίς να αγνοούν το γεγονός ότι οι φοιτητές των εξ 

αποστάσεως προγραµµάτων έχουν τις ίδιες ανάγκες και απαιτήσεις για 

πληροφόρηση µε εκείνες των συµβατικών φοιτητών. Η Barron (2002) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι βιβλιοθηκονόµοι οφείλουν να εξαλείψουν 

την απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στη βιβλιοθήκη και στους φοιτητές της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω της δηµιουργίας νέων, κυρίως, 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επισηµαίνει ακόµα ότι «ο ρόλος του 

βιβλιοθηκονόµου δεν πρέπει να είναι παθητικός ακόµα και σε θέµατα που 

αφορούν στον προϋπολογισµό της βιβλιοθήκης, αντίθετα θα πρέπει 

συνεχώς να προτείνει νέες ιδέες, να κάνει συστάσεις και να θέτει νέους 

στόχους». 

 

2.1.4.2. Η Επιµόρφωση στο Σύγχρονο Εργασιακό 
Περιβάλλον των Α.Β.- Οι Φορείς Σχεδιασµού, Οργάνωσης 
και Υλοποίησης Επιµορφωτικών Προγραµµάτων στην 
Ελλάδα 

Ένα από τα κυριότερα είδη επιµόρφωσης που λαµβάνουν οι υπάλληλοι των 

Α.Β. είναι η πρακτική εξάσκηση, που γίνεται µε την επίβλεψη και 
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καθοδήγηση αρχαιότερου και πιο καταρτισµένου υπαλλήλου και συνήθως 

υλοποιείται µέσα στη βιβλιοθήκη ή όταν µετακινούνται για µικρό χρονικό 

διάστηµα σε κάποια άλλη θέση. Επιµόρφωση λαµβάνουν επίσης, από τα 

ολιγοήµερα συνέδρια και τις ηµερίδες, αλλά είναι θεωρητικής φύσεως –

ενηµερωτική - κι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο τους, τις 

καινοτοµικές εργασίες που εφάρµοσαν άλλες βιβλιοθήκες, αλλά κυρίως την 

ανάλυση περιπτώσεων εφαρµογών νέων τεχνολογιών. Τα σεµινάρια που 

πραγµατοποιούνται συνήθως προκύπτουν από τη συνεργασία δύο ή 

περισσότερων βιβλιοθηκών, οι οποίες έχουν ειδικευτεί σε µια τεχνολογική 

και καινοτοµική εφαρµογή. 

Οι φορείς επιµόρφωσης του προσωπικού Α.Β. είναι συνήθως είτε οι 

βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων είτε συνεργατικά 

σχήµατα δύο - τριών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Κύριο στόχοι ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και των οργανικών µονάδων 

του θεωρούνται η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση των χρηστών της και η συνδροµή για την αναβάθµιση της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές, καθώς επίσης και η 

επιβίωση και συνέχιση της λειτουργίας του. Έτσι κάθε χρόνο δαπανούνται 

ικανά ποσά - τα τελευταία χρόνια από τον προϋπολογισµό των 

προγραµµάτων του ΕΠΕΑΕΚ - για τις βιβλιοθήκες για τη συνεχή 

επιµόρφωση των εργαζοµένων τους. 

Τα είδη της παρεχόµενης Επιµόρφωσης που αφορούν το χώρο του 

δηµοσίου και είναι γνωστά στους υπαλλήλους των Α.Β. συνοψίζονται ως 

εξής: 

• Συνέδρια, ηµερίδες ή ολιγοήµερα σεµινάρια µε φορείς το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας, ∆ιά βίου µάθησης και Θρησκευµάτων, Βιβλιοθήκες 

Ιδρυµάτων ή Επαγγελµατικές Οργανώσεις του Εσωτερικού. 

• Σεµινάρια που διοργανώνονται από µία Βιβλιοθήκη ή ένα συνεργατικό 

σχήµα βιβλιοθηκών. 

• Αντίστοιχα σεµινάρια, συνέδρια ή summer courses που διοργανώνονται 

από φορείς του εξωτερικού. Συνήθως είναι Οργανισµοί, Επαγγελµατικές 

Οργανώσεις ή µεγάλες βιβλιοθήκες Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων ή 

Κοινοπραξιακά Σχήµατα Βιβλιοθηκών. 
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Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πολλά έξοδα, που πρέπει να υποστεί ένα 

Ίδρυµα, ώστε να στείλει ένα άτοµο από το προσωπικό προς ενηµέρωση, 

λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας. Ακόµη το άτοµο που θα σταλεί 

για εκπαίδευση ή ενηµέρωση δεν πρέπει απλώς να διδαχθεί, αλλά και να 

µεταφέρει τις γνώσεις που του παρασχέθηκαν και τις εντυπώσεις που 

αποκόµισε στους άλλους συναδέλφους του. 

Στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας είναι ευρέως διαδεδοµένη η άποψη, 

ότι το προσωπικό των βιβλιοθηκών επιµορφώνεται σε µεγαλύτερο βαθµό 

από τους υπόλοιπους διοικητικούς υπαλλήλους, λόγω της ύπαρξης 

κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας, ο οποίος τροφοδοτείται από 

τα αντίστοιχα προγράµµατα του ΕΠΕΑΕΚ. 

Ως φορέας επιµόρφωσης είναι επίσης το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), 

το οποίο σε γενικές γραµµές αποτελεί σήµερα τον κυριότερο και µαζικότερο 

επιµορφωτικό φορέα των διοικητικών δηµόσιων υπαλλήλων του ∆ηµόσιου 

Φορέα (Βεργίδης, 2005). Λειτουργεί σήµερα ως µια από τις τρεις 

εκπαιδευτικές µονάδες του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α).31 

Τα πιστοποιηµένα προγράµµατα του ΙΝ.ΕΠ. απευθύνονται στους 

εργαζόµενους της κεντρικής και περιφερειακής δηµόσιας διοίκησης, του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα 

προγράµµατα που υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ. αφορούν δύο άξονες δράσης, την 

εισαγωγική εκπαίδευση και τη συνεχιζόµενη κατάρτιση, ενώ ως προς το 

περιεχόµενο τους εξειδικεύονται σε 7 θεµατικές ενότητες32: 

• ∆ηµοσιονοµική Πολιτική 

• Αποτελεσµατικότητα και ∆ιαφάνεια στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

• ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση και Αποκέντρωση 

• Βιώσιµη Ανάπτυξη 

• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και Εφαρµοσµένες Τεχνολογίες 

• Εισαγωγικής Εκπαίδευσης 

                                                 
31 Το Ε.Κ.∆.∆.Α. έχει τρεις εκπαιδευτικές µονάδες α) την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας διοίκησης, 
β) την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης  (άρθρ.1 Ν. 
3200/03).  
32 Οι θεµατικές ενότητες του ΙΝ. ΕΠ. διατίθενται ηλεκτρονικά στο: 
http://www.ekdd.gr/inep/index.php 
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• Υγεία – Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Αλληλεγγύη 

Έτσι, η προσφερόµενη και προσβάσιµη επιµόρφωση προέρχεται συνήθως 

από τα ολιγοήµερα εντατικής φύσεως συνέδρια, τις “θεµατικά” 

εξειδικευµένες ηµερίδες και τα λιγοστά σεµινάρια. 

Οι φορείς διοργάνωσης και παροχής επιµόρφωσης στην Ελλάδα, είναι οι 

ίδιες οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες σε συνεργασία µε τα Ιδρύµατα στα οποία 

ανήκουν ή σχήµατα δύο ή τριών συνεργαζόµενων βιβλιοθηκών κι επίσης το 

κοινοπραξιακό σχήµα των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών HEAL-link. Το βασικό 

πρόβληµα που εντοπίζεται, παρά τον ικανό αριθµό συνεδρίων, είναι ότι και 

οι διοργανωτές αλλά και οι συµµετάσχοντες αντλούν µέρος ή το σύνολο 

της χρηµατοδότησης για τη διεξαγωγή ή την παρακολούθηση τους από τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Προσφάτως σεµινάρια έχουν αρχίσει να προσφέρονται και από την Ένωση 

Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων της Πληροφόρησης. Βέβαια 

σεµινάρια προσφέρονται επίσης από φορείς ή Ιδρύµατα σε πόλεις του 

εξωτερικού. Αλλά οι ευκαιρίες για την παρακολούθηση τέτοιων 

προγραµµάτων σπανίζουν. 

Εν κατακλείδι, ο θεσµός της επιµόρφωσης συµβάλει στην καλύτερη 

προσαρµογή στην εργασία και στην παροχή ευκαιριών για διεύρυνση και 

εµπλουτισµό γνώσεων. Εκπαιδευµένο προσωπικό, σηµαίνει επάρκεια 

γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι βασικοί συντελεστές της 

παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας ενός 

οργανισµού (Παγκάκης, 2003: 160). 
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3. Η ∆ιαδικασία ∆ιερεύνησης Εκπαιδευτικών 
Αναγκών 
 

3.1. H Έννοια του Όρου «Ανάγκη» και 
«Εκπαιδευτική Ανάγκη» 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο 1ο κεφάλαιο στόχος της παρούσας εργασίας είναι 

η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών και η άποψη των διοικητικών 

υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για το θεσµό 

της επιµόρφωσης. Επίσης η εργασία στοχεύει να εντοπίσει σε ποιο βαθµό οι 

διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 

διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε να 

ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικά στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση των εννοιών ανάγκη και 

επιµορφωτική ανάγκη και ο προσδιορισµός του σηµασιολογικού 

περιεχοµένου τους δεδοµένου ότι οι έννοιες αυτές κατέχουν τον πρώτο 

ρόλο στο σχεδιασµό προγραµµάτων επιµόρφωσης. (Βεργίδης & Καραλής, 

1999). 

Οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό της έννοιας 

της ανάγκης είναι οι εξής: 

3.1.1. Ψυχολογική Προσέγγιση 

Στην ψυχολογική προσέγγιση οι ανάγκες προσεγγίζονται ως κίνητρα της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης ο Α. 

Maslow (1945) κατέταξε ιεραρχικά τις ανάγκες των ατόµων και υποστήριξε 

ότι µια ανάγκη θα πρέπει να ικανοποιείται σε µεγάλο βαθµό, προτού 

παρουσιαστεί η επόµενη. Η ιεράρχηση αυτή σχηµατοποιήθηκε µέσω µιας 

πυραµίδας στη βάση της οποίας ο Maslow τοποθετεί τις βασικές βιολογικές 

ανάγκες (πείνα, δίψα) και συνεχίζει µε τις ανάγκες για ασφάλεια, 

κοινωνικές ανάγκες (αποδοχή, ένταξη), ανάγκες για αυτοσεβασµό 

(επιδοκιµασία, αναγνώριση) και τέλος στην κορυφή της πυραµίδας την 

ανάγκη για αυτοπραγµάτωση όπου τοποθετείται και η ανάγκη για µάθηση. 

Κάθε ανάγκη στο κατώτερο µέρος της κλίµακας έχει απόλυτη 

προτεραιότητα απέναντι σε µια ανάγκη που βρίσκεται ψηλότερα στην 
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ιεραρχία. Όταν ικανοποιείται µια ανάγκη κατώτερου επιπέδου, αµέσως το 

άτοµο αισθάνεται την ανάγκη για ικανοποίηση µιας ανώτερης ανάγκης και 

αυτό αποτελεί µια συνεχώς επαναλαµβανόµενη διαδικασία. Ο Maslow µε 

αυτόν τον τρόπο συνδέει τις εκπαιδευτικές ανάγκες µε άλλες σηµαντικές 

ανθρώπινες και κοινωνικές ανάγκες. 

Αυτή η κατηγοριοποίηση και η ιεράρχηση των αναγκών από τον Maslow 

συµβάλλει στη σύνδεση των εκπαιδευτικών αναγκών µε άλλες σηµαντικές 

ανθρώπινες και κοινωνικές ανάγκες33. 

3.1.2. Ψυχο-κοινωνιολογική Προσέγγιση 

Στην ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση η έννοια της ανάγκης ορίζεται ως 

το στοιχείο της έλλειψης, σε σύγκριση µε ένα γενικό κανόνα ή µε ένα 

γενικό πρότυπο, καθώς και η διαδικασία της συνειδητοποίησης αυτής της 

έλλειψης. 

Εποµένως, στο βαθµό που οι γενικοί κανόνες και τα γενικά πρότυπα είναι 

κοινωνικο-ιστορικά δηµιουργήµατα, οι ανάγκες δηµιουργούνται σε 

συγκεκριµένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, όταν οι άνθρωποι 

αρχίζουν να αισθάνονται ότι «κάτι τους λείπει», υλικά αγαθά, γνώσεις, 

αξιώµατα34. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν όταν ένας σηµαντικός 

αριθµός ατόµων ή οµάδων συνειδητοποιούν ότι τους λείπουν κάποιες 

γνώσεις, που επιβάλλονται είτε από συγκεκριµένους, θεσµοθετηµένους ή 

και άτυπους κανόνες (υποχρεωτική εκπαίδευση, απαραίτητη εξειδίκευση 

για αντίστοιχες θέσεις εργασίας, επαγγελµατική επιµόρφωση, ξένες 

γλώσσες κ.λπ.), είτε από τα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα (π.χ. µαθήµατα 

χορού, µαγειρικής κ.λπ.). 

3.1.3. Πολιτιστική Προσέγγιση 

                                                 
33 Η Courau (2000) µε βάση τη θεωρία του Maslow προβάλει ως βασικές ανάγκες ενός 
εκπαιδευόµενου: α) να κατανοεί, β) να είναι διασφαλισµένος, γ) να ενεργεί, δ) να ανήκει 
κάπου και ε) να αναγνωρίζεται ως άτοµο (σελ. 108-110). Επίσης µε βάση τον Knowles 
(1980) ο εκπαιδευόµενος  όπως κάθε  άνθρωπος έχει: α) φυσικές ανάγκες (όπως να ακούει, 
να βλέπει), β) την ανάγκη για ανάπτυξη της προσωπικότητας του, γ) την ανάγκη 
ασφάλειας, δ) την ανάγκη για νέες εµπειρίες, ε) την ανάγκη   συµπαράστασης και στ) την 
ανάγκη αναγνώρισης (σελ. 84-86). Οι βασικές αυτές ανάγκες  των εκπαιδευοµένων, πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό των προγραµµάτων, ώστε ένα πρόγραµµα να 
είναι αποτελεσµατικό. 
34 Οι Schutz και Luckmann (1974) γράφουν: «Συνειδητοποιώ την ανεπάρκεια της 
παρακαταθήκης των γνώσεών µου µόνο όταν µια καινούρια εµπειρία δεν ταιριάζει σε αυτό 
που µέχρι τώρα θεωρούνταν δεδοµένο, έγκυρο σύστηµα αναφοράς» ( Jarvis 2004: 40). 
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Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης δίνεται έµφαση στη συµβολή των 

πολιτιστικών παραγόντων στη διαµόρφωση των αναγκών. Οι ανάγκες 

διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιµα, τις 

πεποιθήσεις, τις αξίες και γενικά τον τρόπο ζωής µιας κοινωνικής οµάδας. 

Στην προσέγγιση αυτή υπογραµµίζεται η σηµασία των πεποιθήσεων και 

αξιών στη διαµόρφωση των αναγκών µιας κοινωνικής οµάδας. Εποµένως 

και οι εκπαιδευτικές ανάγκες της οµάδας προκύπτουν από τις πεποιθήσεις 

και τις αξίες που τη χαρακτηρίζουν. Σύµφωνα µε τον Vygotsky (1978) οι 

συνδέσεις µεταξύ των ανθρώπων και του πολιτιστικού πλαισίου στις 

οποίες ενεργούν και αλληλεπιδρούν στην κοινή εµπειρία (Crawford, 

1996). Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τα εργαλεία που αναπτύσσονται από 

έναν πολιτισµό, όπως η οµιλία και το γράψιµο, για να µεσολαβήσουν µε 

τα κοινωνικό περιβάλλον τους. Η πολιτιστική προσέγγιση προσδιορίζει 

κυρίως τις εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών κοινωνικών οµάδων όπως είναι οι 

µειονότητες, οι κάτοικοι αποµονωµένων περιοχών κ .ά. που διατηρούν τη 

διαφορετικότητά τους σε σχέση µε το κοινωνικό περίγυρο. Τα πολιτιστικά 

περιβάλλοντα πράγµατι διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο για τους 

τρόπους που ερχόµαστε να γνωρίσουµε και να διερευνήσουµε τις 

επιµορφωτικές µας ανάγκες. 

3.1.4. Οικονοµική Προσέγγιση 

Η αντίληψη των αναγκών σύµφωνα µε αυτή τη προσέγγιση γίνεται µέσα 

από το σύστηµα παραγωγής το οποίο δηµιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες 

καθώς αναπτύσσεται. Σύµφωνα µε το Χασάπη (2000: 31) οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες µπορεί να είναι γνώσεις, δεξιότητες ή στάσεις, που εκφράζουν τη 

διαφορά ανάµεσα στις αντίστοιχες, που µολονότι είναι αναγκαίες για την 

εκτέλεση µιας εργασίας, δεν είναι διαθέσιµες από κάποια άτοµα. Η 

απαίτηση για εξειδίκευση των εργαζοµένων ώστε να ανταποκρίνονται 

αποτελεσµατικότερα στα καθήκοντά τους (γνώσεις, ευθύνες, δεξιότητες) 

και να αυξάνεται η απόδοσή τους διαµορφώνει τις εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες. 

3.1.5. ∆οµολειτουργική Προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή εστιάζεται στη λειτουργία των δοµών και πώς αυτές 

προσδιορίζουν τις ανάγκες των ατόµων που ζουν µέσα σε αυτές. Κυρίαρχο 

είναι το στοιχείο της «αλλαγής», έτσι όταν κάτι αλλάζει στο περιβάλλον 
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δηµιουργεί ένα είδος ανισορροπίας που δηµιουργεί την ανάγκη για αλλαγή 

και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα (Βεργίδης, 2003: 106-109).  

Ο Βεργίδης, θεωρεί ότι η εκπαίδευση-επιµόρφωση αποτελεί µια απάντηση 

στις αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων που συµβάλλει στην 

προσαρµογή τους στις νέες καταστάσεις35. 

Κατά έναν άλλο ορισµό, διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών είναι η 

συλλογή και η ανάλυση δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί µε διάφορες 

µεθόδους για τη λήψη αποφάσεων ή την υποβολή προτάσεων για τη 

βελτίωση ενός οργανισµού. Παράλληλα, αναγνωρίζει και µετράει την 

απόκλιση που υπάρχει ανάµεσα στη πραγµατική κατάσταση και την 

επιδιωκόµενη. Καθώς είναι δυνατόν η απόκλιση αυτή να οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες, η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών συντελεί 

στον εντοπισµό και την ιεράρχηση αυτών (Rothwell and Kazanas, 1998). 

Οι επιµορφωτικές ανάγκες µπορεί να έχουν µια υποκειµενική διάσταση, 

όπως για παράδειγµα η συνειδητοποίηση της έλλειψης συγκεκριµένων 

γνώσεων ή/και κοινωνικές επιλογές, και µια αντικειµενική διάσταση, όπως 

το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, τα νέα εργασιακά 

ή/και κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται, οι αλλαγές στη 

λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών κ.ά.. 

Επίσης εφόσον οι επιµορφωτικές ανάγκες συναρτώνται µε το βαθµό 

συνειδητοποίησης της έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων/ικανοτήτων και 

των αλλαγών στην εργασία και στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των 

δηµόσιων φορέων, µπορούµε να τις διακρίνουµε σε συνειδητές και σε µη 

συνειδητές ή λανθάνουσες. 

∆ιευκρινίζουµε ότι ακόµη κι όταν ο πληθυσµός στόχος έχει υψηλό βαθµό 

συνειδητοποίησης των επιµορφωτικών αναγκών του, οι ανάγκες αυτές δεν 

εκφράζονται πάντα ρητά. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µπορούµε να 

διακρίνουµε τις επιµορφωτικές ανάγκες σε τρεις κατηγορίες: 

I. συνειδητές και ρητές 

4. συνειδητές και µη ρητές 

                                                 
35 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες δηµιουργούνται όταν στις ενδοψυχικές ή στις διαπροσωπικές 
αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων ή και στις αλλαγές που γίνονται στο 
περιβάλλον τους, η εκπαίδευση αποτελεί µια απάντηση που συµβάλλει στην προσαρµογή 
τους στη νέα κατάσταση (Βεργίδης, 2003:26).  
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5. λανθάνουσες (και προφανώς µη ρητές) 

Είναι σαφές ότι ανάλογα µε την κατηγορία επιµορφωτικών αναγκών που 

επιδιώκουµε να διερευνήσουµε, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις 

κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους και τεχνικές. 

Πάνω στην ιδέα της ανάγκης βασίζεται η δηµιουργία των αναλυτικών 

προγραµµάτων για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η ανάλυση της έννοιας 

«ανάγκη» αποτελεί παρά ταύτα σηµείο άσκησης κριτικής και αµφισβήτησης 

της χρήσης της ως βάση για την ανάπτυξη θεωρίας για τα αναλυτικά 

προγράµµατα. Σύµφωνα µε τον Jarvis, (2004: 298) µερικές φορές οι 

«επιθυµίες» ή τα «ενδιαφέροντα» αντικαθιστούν τις «ανάγκες», µε 

αποτέλεσµα να χάνεται η ηθική χροιά. Ο Rogers (1999: 125) διαχωρίζει τις 

«ανάγκες» από τις «επιθυµίες» λέγοντας ότι οι «ανάγκες» προσδιορίζονται 

εξωτερικά και οι «επιθυµίες» εσωτερικά. Όπως αναφέρει ο Jarvis (2004: 

299), ο Dearden επισηµαίνοντας την αδυναµία της έννοιας ανάγκη να 

συµβάλλει στο σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων της εκπαίδευσης 

ενηλίκων αναφέρει ότι: οι ανάγκες που διαγιγνώσκονται ως τέτοιες 

σύµφωνα µε ένα κανόνα µπορεί να αναιρεθούν λόγω απόρριψης της 

εγκυρότητας του κανόνα.  

Η έννοια λοιπόν «ανάγκη» είναι πολυδιάστατη και παρά την αµφισβήτηση 

που δέχεται, αποτελεί βασικό κριτήριο στο σχεδιασµό επιµορφωτικών 

προγραµµάτων που απευθύνονται στους ενήλικες. 

Ειδικότερα, ως επιµορφωτική ανάγκη στην παρούσα εργασία νοείται κάθε 

γνώση, δεξιότητα και στάση που είναι αναγκαία αλλά όχι διαθέσιµη από το 

διοικητικό υπάλληλο µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης για την επαρκή και 

πλήρη εκτέλεση µιας εργασίας. Η έλλειψη αυτή προκύπτει από τις αλλαγές 

που προκαλεί η τεχνολογική εξέλιξη και τα νέα δεδοµένα της διοικητικής 

δράσης και οργάνωσης των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στις απαιτήσεις των 

θέσεων εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων των ακαδηµαϊκών 

βιβλιοθηκών. 

 

3.2. Η Αναγκαιότητα ∆ιερεύνησης Εκπαιδευτικών 
Αναγκών 

Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών φαίνεται να αποτελεί µια έννοια 

ιδιαίτερα ελκυστική σε όλους τους αρµόδιους για το σχεδιασµό 
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προγραµµάτων επιµόρφωσης. Σχεδόν όλοι οι συγγραφείς συνιστούν ότι η 

εκτίµηση των αναγκών θα πρέπει να είναι το πρώτο βήµα σε κάθε 

οργανωσιακή παρέµβαση ή πρόγραµµα ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναµικού. Οι αρµόδιοι για το σχεδιασµό αναγνωρίζουν λογικά τη σηµασία 

της θεµελίωσης ενός οικοδοµήµατος που προορίζεται για ανάγκες 

δοµηµένες σε µετρήσιµα δεδοµένα και εξετάζει τα στοιχεία που παράγονται 

από την εκτίµηση των αναγκών ως τεκµηρίωση του οργανωτικού 

προγραµµατισµού και του καταµερισµού ευθυνών. Επίσης η διερεύνηση 

εκπαιδευτικών36 αναγκών αποτελεί µία διαδικασία απαραίτητη για τον 

ποιοτικότερο και αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό επιµορφωτικών 

προγραµµάτων αφού ο εντοπισµός των εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση 

µε το πλαίσιο αναφοράς37 και η σύνδεσή τους µε τους στόχους του 

προγράµµατος εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητά του και ευνοούν τη 

συµµετοχή των εκπαιδευοµένων.  

Οι Καψάλης & Παπασταµάτης (2000: 25-28) ορίζουν τα στάδια σχεδιασµού 

ενός επιµορφωτικού προγράµµατος ως εξής: 

• Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, διερεύνηση και καταγραφή των 

επιµορφωτικών αναγκών του πληθυσµού-στόχου και ανάλυση των 

σηµαντικών δεδοµένων και προβληµάτων. 

• Καθορισµός του γενικότερου επιµορφωτικού σκοπού και των επιµέρους 

στόχων του προγράµµατος. 

• Επιλογή των περιεχοµένων και δόµηση του προγράµµατος. 

• Σχεδιασµός των στρατηγικών διδασκαλίας και επιλογή των 

επιµορφωτικών µεθόδων και πρακτικών 

• ∆όµηση και εφαρµογή του προγράµµατος 

                                                 
36 Είναι η συστηµατική ερευνητική διαδικασία, η οποία προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες ενός πληθυσµού-στόχου σε σχέση µε ένα δεδοµένο πλαίσιο αναφοράς. Η 
διαδικασία αυτή καταλήγει στον προσδιορισµό του εκπαιδευτικού περιεχοµένου µιας 
παρέµβασης που αναφέρεται στο συγκεκριµένο πληθυσµό-στόχο και αποσκοπεί στην 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων ελλειµµάτων του σε σχέση µε το πλαίσιο αναφοράς (Καραλής, 
2005:20).  
37Το πλαίσιο αναφοράς στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη και ο 
πληθυσµός-στόχος είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται εκεί.  
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Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσµού-στόχου, που 

γίνεται στο πρώτο στάδιο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

οργάνωση όλων των επόµενων σταδίων:  

• προσδιορισµό σκοπών και στόχων, 

• επιλογή και δόµηση του περιεχόµενου του προγράµµατος,  

• επιλογή διδακτικών µεθόδων,  

• επιλογή υλικού,  

• επιλογή εκπαιδευτών κ.λπ. 

Ένα σηµαντικό κίνητρο για τη συµµετοχή των ενήλικων εκπαιδευόµενων 

σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι η σύνδεση της επιµόρφωσης µε την 

εργασία ή το τµήµα της εργασίας που αυτοί θεωρούν ως το πλέον 

σηµαντικό (Παγκάκης, 2003). Τα επιµορφωτικά εποµένως προγράµµατα 

που τους αφορούν πρέπει να είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις πραγµατικές τους ανάγκες και να προάγουν την 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 

Η συγκέντρωση των βασικών χαρακτηριστικών της οµάδας-στόχου 

(Χασάπης, 2000: 27) είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών, µια διαδικασία που περιλαµβάνει τα εξής: 

• ∆ηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία) 

• Εκπαιδευτικά και µορφωτικά χαρακτηριστικά (επίπεδο εκπαίδευσης, 

ύπαρξη προηγούµενης επιµόρφωσης) 

• Επαγγελµατική εµπειρία (χρονική διάρκεια) 

• Είδος εργασιακής σχέσης (θέση) 

• Παρουσίαση των βασικών προβληµάτων. 

Επίσης είναι αναγκαία η ανάλυση του πλαισίου-πεδίου αναφοράς (Χασάπης, 

2000: 18-21) η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

• την αποτύπωση της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών µονάδων, όπως και τον προσδιορισµό των στόχων και 

του περιεχοµένου των βασικών δραστηριοτήτων που επιτελούν.  
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• τον προσδιορισµό και την περιγραφή των σηµαντικότερων παραγόντων 

που επηρεάζουν τη λειτουργία και την οργάνωση των εκπαιδευτικών 

µονάδων. 

• την καταγραφή του περιεχοµένου και των πρακτικών των 

καθιερωµένων δραστηριοτήτων επιµόρφωσης που αναπτύσσονται για 

τους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών µονάδων. 

• τον εντοπισµό και την καταγραφή των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων που απαιτούνται για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων 

τους.  

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών θα βοηθήσει τη διοίκηση ενός 

οργανισµού: 

• Να καθορίσει τα θέµατα επιµόρφωσης που σχετίζονται µε την εργασία 

κάθε εργαζόµενου. 

• Να καθορίσει το είδος της επιµόρφωσης που θα βελτιώσει την απόδοση. 

• Να καθορίσει το κατά πόσο η επιµόρφωση θα βοηθήσει πραγµατικά. 

• Να διαχωρίσει τις πραγµατικές ανάγκες επιµόρφωσης από τα 

οργανωσιακά προβλήµατα. 

• Να συνδέσει την βελτίωση της απόδοσης µε τους οργανωσιακούς 

στόχους. 

Πιο αναλυτικά, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε τέσσερις (4) κύριους 

λόγους για τους οποίους η ανάλυση αναγκών επιµόρφωσης θα πρέπει να 

διενεργείται πρωτύτερα από τα προγράµµατα εκπαίδευσης (Βrown, 2002): 

I. Για να προσδιορίσει τις συγκεκριµένες προβληµατικές περιοχές στην 

οργάνωση 

Το τµήµα Ανθρώπινων Πόρων και η ∆ιοίκηση πρέπει να γνωρίζουν ποια 

είναι τα προβλήµατα ώστε να στρέψουν την πιο κατάλληλη επιµόρφωση 

(εάν η επιµόρφωση είναι απάντηση) σε εκείνα τα συγκεκριµένα 

οργανωτικά προβλήµατα. 

Παραδείγµατος χάριν, εάν ο διευθυντής ενός τµήµατος πλησίαζε το 

τµήµα Ανθρώπινων Πόρων µε ένα αίτηµα για την εφαρµογή ενός 

προγράµµατος στις δεξιότητες επικοινωνίας, πάρα πολύ συχνά η 

απάντηση του εκπαιδευτή (πρόθυµος να εξυπηρετήσει τη ανώτατη 
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διοίκηση) θα ήταν να προχωρήσει στην αναζήτηση για ένα καλό 

πρόγραµµα επιµόρφωσης στις δεξιότητες επικοινωνίας, το οποίο και θα 

εκτελούσε χωρίς να διενεργήσει πρώτα µια εκτίµηση για τις ανάγκες 

επιµόρφωσης. 

Αυτή είναι µια προσέγγιση που θα αποτύχει αναπόφευκτα. Σχεδόν όλοι 

οι συµµετέχοντες θα "κουνήσουν" το κεφάλι τους συγκαταβατικά 

λέγοντας "ήταν ένα πολύ καλό πρόγραµµα," αλλά όταν επιστρέψουν 

στα τµήµατά τους, η εργασία τους θα συνεχιστεί όπως συνήθως επειδή 

η επιµόρφωση δεν κατευθύνθηκε στις πραγµατικές ανάγκες των 

συµµετεχόντων. Η κατάλληλη απάντηση θα πρέπει να είναι, "ναι, αλλά 

ας ξεκινήσουµε πρώτα εξετάζοντας την κατάσταση. Πρώτα θα πρέπει να 

µιλήσουµε σε µερικούς ανθρώπους για να ανακαλύψουµε ποια είναι τα 

προβλήµατα και κατόπιν όταν αναπτύξουµε το πρόγραµµα, θα 

µπορέσουµε να εστιάσουµε προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση παρά να 

χρησιµοποιήσουµε µια τυχαία προσέγγιση." 

II. Για να εξασφαλίσει τη διοικητική υποστήριξη 

Η διοίκηση θεωρεί συνήθως ότι η επιµόρφωση είναι "κάτι καλό που 

πρέπει να γίνεται". Μια τέτοια άποψη είναι ενδεικτική της έλλειψης ή 

της ανεπαρκούς εκτέλεσης µιας εκτίµησης αναγκών. Ο τρόπος για να 

εξασφαλιστεί η διοικητική υποστήριξη είναι να εξασφαλιστεί ότι η 

εκπαίδευση θα έχει άµεσες και θετικές επιπτώσεις σε ότι συµβαίνει στο 

τµήµα εκείνου του διευθυντή. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξετάζουν 

την παρουσία και την λειτουργία τους και από την πλευρά του 

management, προσπαθώντας να έχουν µια άµεση συµβολή στη 

βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων. Η διοίκηση θα δεσµευθεί µε 

την επιµόρφωση όταν η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων δείξει ότι µπορεί 

σαφώς να βελτιώνει την απόδοση των εργαζόµενων στην εργασία. 

Μόνο έτσι οι προϋπολογισµοί του τµήµατος HR και τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα δεν θα αποτελούν τα πρώτα πράγµατα που θα 

περικόπτονται ή θα περιορίζονται στον προϋπολογισµό ενός 

οργανισµού. 

III. Για να αναπτύξει τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση 

Εφόσον δεν συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τις 

πραγµατικές ανάγκες πριν από την διεξαγωγή του προγράµµατος 
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επιµόρφωσης, οι εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται µετά από την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος είναι πιθανόν να µην ισχύουν. Η 

διεξαγωγή µια ανάλυσης αναγκών θα δώσει στους εκπαιδευτές τη 

δυνατότητα να µπορούν να µετρήσουν την αποτελεσµατικότητα ενός 

προγράµµατος. 

IV. Για να καθορίσουν το κόστος και τα οφέλη της επιµόρφωσης 

Η επιµόρφωση θεωρείται συνήθως ως µια ενόχληση παρά ως µια 

συµβολή στην κατώτατη γραµµή ενός οργανισµού. Αυτό συµβαίνει όταν 

οι εκπαιδευτές αποτυγχάνουν να συντάξουν µια ανάλυση κόστους-

ωφέλειας (cost-benefit analysis) για την επιµόρφωση που διευθύνουν. 

Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτές παραπονιούνται ότι η 

διοίκηση δεν είναι διατεθειµένη να ξοδέψει τα απαραίτητα χρήµατα για 

την εκπαίδευση. Εντούτοις, µια λεπτοµερής αξιολόγηση των αναγκών 

που προσδιορίζει τα προβλήµατα και εντοπίζει τις ανεπάρκειες σε 

απόδοση, διευκολύνουν και ενθαρρύνουν τη διοίκηση να διαθέσει τις 

απαιτούµενες δαπάνες για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Ωστόσο, κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής µιας διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών 

αναγκών είναι δυνατόν να παρουσιαστούν και σηµαντικά εµπόδια όπως: 

o Επικράτηση της αντίληψης ότι ο διεξάγων την έρευνα κινείται από 

προσωπικά κίνητρα. 

o Πολλές φορές, τα αποτελέσµατα µιας διερεύνησης επιµορφωτικών 

αναγκών µπορεί έπειτα από την ολοκλήρωση της, να είναι 

απαρχαιωµένα, εξαιτίας της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται η 

κοινωνία. 

o ∆ηµιουργία της αντίληψης από τους εργαζόµενους ότι ο διεξάγων 

την έρευνα δεν κατέχει την κατάλληλη γνώση του αντικειµένου 

εργασίας τους για να είναι αποτελεσµατική η διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών και να επιφέρει τη µέγιστη δυνατή αλλαγή 

(Swist, 2001). 

 

3.2.1. Παράγοντες που Υποδεικνύουν την 
Αναγκαιότητα ∆ιερεύνησης Επιµορφωτικών Αναγκών 

Η επιµόρφωση είναι κατάλληλη όταν ο οργανισµός µπορεί να αναµείνει ότι 

θα αποκοµίσει περισσότερο όφελος από ότι επένδυσε για το κόστος της. Η 
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αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε επιµόρφωση θα πρέπει να βασίζεται στις 

απόψεις και την κρίση των εποπτών και των στελεχών - διευθυντών 

γραµµών. Η επιµόρφωση µπορεί να διεξάγεται για να χτιστούν οι 

δεξιότητες και τα επίπεδα γνώσης που βοηθούν τους υπαλλήλους να 

συµβάλουν καλύτερα στους εταιρικούς σκοπούς. Σε µερικές περιπτώσεις, η 

ανάγκη είναι άµεση και η επιµόρφωση λειτουργεί θεραπευτικά ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις, ο στόχος είναι η ανανέωση και η διατήρηση της 

επαγγελµατικής γνώσης ή ακόµα, η προετοιµασία για προσδοκώµενες 

απαιτήσεις από τις ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες. 

Κάποιοι από τους παράγοντες που είναι δυνατόν να υποδεικνύουν τις 

ανάγκες επιµόρφωσης ή ανάπτυξης του προσωπικού µιας επιχείρησης είναι 

και οι παρακάτω (Brown, 2002): 

• Ανάπτυξη των υπαλλήλων και των διοικητικών δεξιοτήτων για να 

καλυφθεί µια τρέχουσα ανάγκη, όπως: 

o Σχέδια επιµόρφωσης εκπαιδευόµενων ή οικότροφων 

o Μείωση προσωπικού 

o Νέοι υπάλληλοι 

o Νέοι επόπτες / Προϊστάµενοι 

o Αξιολογήσεις διευθυντικής ικανότητας 

o Νέες τοποθετήσεις 

o Προαγωγές 

• Εργασιακές Σχέσεις / Οργανωτικά Προβλήµατα: 

o Προβλήµατα απόδοσης 

o Προβλήµατα παραγωγής 

o Προβλήµατα ασφάλειας 

o Ανεπάρκειες επιθεώρησης 

• Ικανοποίηση Μεταβαλλόµενων Αναγκών 

o Νέα τεχνολογία 

o Νέος εξοπλισµός ή προγράµµατα 

o Εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού 
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o Αλλαγές αποστολής 

o Νόµοι και κανονισµοί 

• Career Development 

o Αιτήµατα υπαλλήλων 

o Σχέδια προώθησης σταδιοδροµιών 

 

3.3. Φάσεις ∆ιερεύνησης Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο µοντέλο για τη 

διενέργεια ανάλυσης αναγκών. Εδώ θα παρουσιάσουµε εν συντοµία το 

µοντέλο, που προτείνεται από τους Witkin και Altschuld (1995). Σύµφωνα 

µε αυτό, διακρίνονται τρεις φάσεις: 

I. Προ-διερευνητική (pre-assessment): Ο ρόλος της 1ης φάσης είναι 

κυρίως οργανωτικός. Αναζητούνται πληροφορίες, που 

συγκεκριµενοποιούν τις ανάγκες της οµάδας-στόχου, διατυπώνονται και 

ιεραρχούνται οι στόχοι της ερευνητικής διαδικασίας, ορίζονται οι 

µέθοδοι συλλογής των δεδοµένων, οργανώνεται συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα και πραγµατοποιείται ο προϋπολογισµός του κόστους. 

II. Κύρια φάση (assessment): Σ’ αυτήν τη φάση συγκεκριµενοποιείται 

περισσότερο η οµάδα-στόχος και αναζητούνται πληροφορίες τόσο 

δηµογραφικές όσο και για τις ανάγκες της οµάδας. Ωστόσο, στο σηµείο 

αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι, ακόµη και όταν η οµάδα-στόχος 

έχει συνειδητοποιήσει τις εκπαιδευτικές της ανάγκες, δεν είναι πάντα 

εύκολο να τις εκφράσει ρητά. Γενικότερα, οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

διακρίνονται σε: α) συνειδητές και ρητές, β) συνειδητές και άρρητες και 

γ) λανθάνουσες (Βεργίδης & Καραλής, 1999: 29). Γίνεται εύκολα 

κατανοητό ότι ανάλογη είναι και η δυσκολία εντοπισµού των αναγκών. 

Η φάση αυτή συµπεριλαµβάνει εκτός από τη συλλογή και την ανάλυση 

των δεδοµένων. 

III. Μετα-διερευνητική (post-assessment): Αποτελεί τη «γέφυρα» 

µεταξύ θεωρίας και πράξης. Στη φάση αυτή οι ανάγκες ιεραρχούνται 

κατά προτεραιότητα και στη συνέχεια επιλέγονται στρατηγικές 

ικανοποίησής τους. Τέλος, αξιολογείται το σύνολο της ερευνητικής 

διαδικασίας.
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4. Προσδιορισµός του Εργασιακού Ρόλου του 
∆ιοικητικού Υπαλλήλου Ακαδηµαϊκής 
Βιβλιοθήκης 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται η ανάλυση και η αποτύπωση του 

εργασιακού ρόλου του διοικητικού υπαλλήλου µιας ακαδηµαϊκής 

βιβλιοθήκης. 

Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των 

καθηκόντων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας των 

διοικητικών υπαλλήλων των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. 

Επίσης, προσδιορίζει το επιθυµητό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων που πρέπει να αναπτύξουν οι διοικητικοί υπάλληλοι και καθορίζει 

ποια από αυτά είναι πιο σηµαντικά για την επιτυχή άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

Επειδή, οι διοικητικοί υπάλληλοι στις υπηρεσίες των ακαδηµαϊκών 

βιβλιοθηκών κατέχουν διαφορετικές θέσεις εργασίας, η ανάλυση της 

εργασίας στη µελέτη αυτή, δεν πραγµατοποιείται για το σύνολο των 

καθηκόντων που επιτελούν οι διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά εστιάζεται στην 

περιγραφή των κοινών αρµοδιοτήτων τους που αφορούν στην 

αποτελεσµατική και ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών της, η οποία 

αποτελεί και το στόχο της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης.  

Κατά συνέπεια και οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που περιγράφονται 

στο κεφάλαιο αυτό, αφορούν σε αυτές που είναι αναγκαίες για την 

αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πολιτών και κοινές για το σύνολο των 

διοικητικών υπαλλήλων των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. 

Η διαδικασία της ανάλυσης εργασίας αποτελεί τη βάση για τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που στηρίζονται στις ικανότητες απόδοσης,38 αφού κατά 

τον σχεδιασµό του περιεχοµένου του επιµορφωτικού προγράµµατος 

                                                 
38 Ως ικανότητες απόδοσης (competencies) εννοείται  ένας συνδυασµός από γνώσεις, 
δεξιότητες και συµπεριφορικές ικανότητες που επιδεικνύονται από έναν εργαζόµενο στον 
χώρο της εργασίας µε  σκοπό την απόδοση κάποιου συγκεκριµένου έργου. Με απλά λόγια 
µια ικανότητα απόδοσης προσδιορίζει τι χρειάζεται ένας εργαζόµενος να γνωρίζει ή να 
κατέχει συµπεριφορικά, για να είναι ικανός να κάνει κάτι σε ένα προκαθορισµένο µέτρο 
(Χαλάς, 2001β σελ. 11). 
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λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εργασίας όπως και οι ιδιαίτερες 

απαιτήσεις της.  

 

4.1. Το Προφίλ της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστήµιου Μακεδονίας 

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας λειτουργεί σύµφωνα µε τον 

πρόσφατο Ν.3404/2005 «ως αυτοτελής και αποκεντρωµένη µονάδα σε 

επίπεδο ∆ιεύθυνσης, µε τίτλο Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης» και 

διοικείται από τον ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο, από την 

Σύγκλητο, Κανονισµό της Βιβλιοθήκης [Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 

Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης (Υ.ΒΙ.Π.), 2002].  

Το οργανωτικό σχήµα39 της Βιβλιοθήκης, όπως αποτυπώνεται στο Σχήµα 1, 

υπακούει στους κανόνες της διοίκησης κατά λειτουργικά τµήµατα. Αυτό 

σηµαίνει πως οι στόχοι, οι πολιτικές και ο τρόπος κατανοµής των πόρων 

της (ανθρώπινων, φυσικών και οικονοµικών) γίνονται µε βάση την κάθε 

λειτουργία (Θερίου, 2005). Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν 3 ιεραρχικά επίπεδα, 

6 θέσεις προϊσταµένων (ένας σε κάθε τµήµα) και 20 θέσεις εργασίας. Κάθε 

υπηρεσία έχει υπεύθυνο τον προϊστάµενο ενός από τα υφιστάµενα τµήµατα 

όπως αναφέρεται στο Π.∆. υπ΄ αριθ. 310 περί Οργανισµών διοικητικών 

υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών 

Επιστηµών. 

                                                 
39 Όπως προκύπτει από τον Κανονισµό της Βιβλιοθήκης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Υ.ΒΙ.Π., 
2002) και ∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: http://www.lib.uom.gr 
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Στη συνέντευξη της (7 Οκτωβρίου 2010),  η ∆ιευθύντρια της Βιβλιοθήκης 

κα Α. Φράγκου αναφέρει:»..εξαιτίας του ότι το ισχύον οργανόγραµµα 

εγκρίθηκε µε εσωτερικές διαδικασίες (από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου) 

και όχι από το αρµόδιο υπουργείο, οι θέσεις προϊσταµένων στα τµήµατα 

δεν καλύπτονται, ενώ µόνο για την Υπηρεσία προς τους χρήστες έχει 

οριστεί ατύπως, υπεύθυνος των υφιστάµενων τµηµάτων. Εποµένως, το 

προσωπικό των υπολοίπων τµηµάτων συντονίζεται, καθοδηγείται και 

ελέγχεται κατευθείαν από τη ∆ιεύθυνση της Βιβλιοθήκης, γεγονός που 

επιβαρύνει τον πρωταρχικό της ρόλο µε αρκετές διοικητικές εργασίες». 

Με αυτά τα δεδοµένα, το οργανωτικό σχήµα (βλ. Πίνακα 2) της 

Βιβλιοθήκης αποτυπώνεται ως εξής: 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΟΡΓΑΝ. ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. & 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ-
∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Εικόνα 1: Οργανόγραµµα Βιβλιοθήκης Πανεπιστήµίου Μακεδονίας, Πηγή: Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας, ΥΒΙΠ, 2002, σ. 7 
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Κύριος σκοπός (αποστολή) της Βιβλιοθήκης, έτσι όπως προκύπτει από τον 

Κανονισµό της (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Υ.ΒΙ.Π., 2002), είναι η 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων του 

Πανεπιστηµίου, του διδακτικού έργου των µελών του ∆ιδακτικού 

Προσωπικού του Πανεπιστηµίου και των ερευνητικών αναγκών των µελών 

της πανεπιστηµιακής κοινότητας. 

Οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι 

πτυχιούχοι των τµηµάτων Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων 

Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του τµήµατος Αρχειονοµίας και 

Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στελεχώθηκε σταδιακά µε το 

διορισµό πτυχιούχων βιβλιοθηκονόµων Τ.Ε. και τα τελευταία χρόνια µε 

πτυχιούχους αρχειονόµους - βιβλιοθηκονόµους Π.Ε. µέσω της 

χρηµατοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε µία 

από αυτές τις βιβλιοθήκες να προσλάβουν κι άλλους βιβλιοθηκονόµους και 

έναν ή δύο πτυχιούχους πληροφορικής µε συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, οι οποίες µετατράπηκαν σε συµβάσεις 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση της 

συνέχειας στην πρόοδο των εργασιών του εκσυγχρονισµού των έργων 

τους. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ-
∆ΙΑ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΜΕΑ 

Εικόνα 2: Οργανόγραµµα Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στην Πράξη, 
Επεξεργασία: από τη συγγραφέα µε βάση τα στοιχεία της συνέντευξης µε την 

∆ιευθύντρια της Βιβλιοθήκης κα. Α. Φράγκου 
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Οι υπηρεσίες, τα τµήµατα και τα στελέχη που απαρτίζουν την βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας παρατίθενται ως εξής:  

 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Υ.ΒΙ.Π.: 

• Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 

Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης:  

• Ένας (1) υπάλληλος Π.Ε. ή ∆ιοικητικού - Οικονοµικού.  

• Ένας (1) υπάλληλος Τ.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων.  

Υπηρεσίες προς τους Χρήστες:  

• Τµήµα Επιστηµονικής Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης: 

o Πέντε (5) υπάλληλοι Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.  

o Ένας (1) υπάλληλος Π.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.  

• Τµήµα ∆ανεισµού-∆ιαδανεισµού:  

o Ένας (1) υπάλληλος Π.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.  

o ∆ύο (2) υπάλληλοι Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.  

 

Υπηρεσίες Βιβλιογραφικού Ελέγχου και Οργάνωσης της 

Πληροφόρησης:  

• Τµήµα Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού: 

o Έξι (6) υπάλληλοι Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.  

• Τµήµα Περιοδικών Εκδόσεων:  

o ∆ύο (2) υπάλληλοι Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.  

• Τµήµα Προσκτήσεων Μονογραφιών:  

o ∆ύο (2) υπάλληλοι Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµων. 

Υπηρεσίες Αυτοµατισµού:  

• Τµήµα Αυτοµατισµού:  

o ∆ύο (2) υπάλληλοι Π.Ε. Πληροφορικής. 

• Τµήµα Ψηφιοποίησης και Υπηρεσιών ΑΜΕΑ: 
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o Ένας (1) υπάλληλος Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµων.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τις ειδικές και γενικές 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο βιβλιοθηκονόµος (Fisher, 2004:3). 

∆εξιότητες Πληροφόρησης Γενικές ∆εξιότητες 

∆ιαχείριση γνώσης  
Αρχιτεκτονική συστηµάτων  
Τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφοριών  
Παραδοσιακές επαγγελµατικές δεξιότητες  

∆ιαχείριση προγραµµάτων  
Σχεδιασµός και αξιολόγηση  
∆ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού  
∆εξιότητες έρευνας  
Προσφορές και προτάσεις  

Θεµατική εξειδίκευση και Τεχνογνωσία  
∆ιαχείριση συλλογής  
Περιγραφή συλλογής  
Παραδοσιακές επαγγελµατικές δεξιότητες  

∆εξιότητες κριτικής ανάλυσης  
Συλλογισµός/Συνθετική ικανότητα  
Σχεδιασµός και αξιολόγηση  
Ανάλυση 
Επίλυση προβληµάτων 
Έρευνα  

Τεχνολογία της πληροφορίας  
Σχεδιασµός  
Εφαρµογή  
Συστήµατα  
Υποστήριξη του χρήστη και επίλυση 
προβληµάτων  

Ηγετική ικανότητα  
∆ιοίκηση και διαχείριση  
∆εξιότητες επικοινωνίας  
Στρατηγική διαχείριση  
Ανθρώπινες επιδεξιότητες  
∆εξιότητες οικονοµικής διαχείρισης  

Ανάπτυξη υπηρεσιών  
Πληροφόρηση χρηστών  
Επισκοπήσεις  
Ανάλυση επίδρασης της υπηρεσίας  
Σχεδιασµός και αξιολόγηση  
Προώθηση και διαφήµιση  

Προώθηση και διαφήµιση  
Σχεδιασµός  
∆εξιότητες παρουσίασης  
Πολυεπαγγελµατική εκτίµηση και 
αναγνώριση  

Πίνακας 1: Πίνακας ∆εξιοτήτων κατά Fisher 

 

4.2. Περιγραφή της Εργασίας του ∆ιοικητικού 
Υπαλλήλου Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης 

Αρκετές βιβλιοθήκες αναγνωρίζονται πλέον ως τµήµατα παροχής 

πληροφοριών, συµβουλών και καθοδήγησης. Ενδεικτική εικόνα αποτελεί το 

κείµενο περιγραφής εργασιών του προσωπικού της Central Library 

Learning Centre του Birmingham. Το κείµενο παρουσιάζει διαφορετικότητα 

σε σχέση µε εργασίες προσωπικού άλλων βιβλιοθηκών. Το προσωπικό αυτό 

αυτοαποκαλείται Learner Support Staff, έχει αναγνωρισµένο 

συµβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο (mentoring role) και στόχοι του 

είναι οι εξής: 

• Να προσανατολίσει, συµβουλεύσει και καθοδηγήσει τους 

εκπαιδευόµενους στη χρήση των πόρων του κέντρου µάθησης. 

• Να ενεργήσει εξ ονόµατος των αναγκών των χρηστών στην επικοινωνία 

µε το προσωπικό άλλων οργανισµών. 
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• Να εκπαιδεύσει τους χρήστες του κέντρου σε δεξιότητες πλοήγησης 

ανάκτησης και µελέτης των πληροφοριών (πρόσωπο µε πρόσωπο (face 

to face) ή µέσω τεχνολογιών ανοικτής (open and distance learning) και 

εξ αποστάσεως µάθησης. 

• Να συµβουλεύσει  και να υποστηρίξει τους εκπαιδευόµενους στη χρήση 

των δικτυωµένων και αυτόνοµων υπολογιστικών εφαρµογών, στη 

χρήση λογισµικών και άλλων µέσων µάθησης και πληροφοριακών 

πηγών (McNicol and Dalton 2003: 25). 

Οι γενικοί στόχοι ενός ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος είναι η διδασκαλία, η 

έρευνα και οι δηµόσιες υπηρεσίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Aguolu 

(1983), προσδιορίζονται έξι κύριες λειτουργίες των Ιδρυµάτων όπως: 

I. συντήρηση της γνώσης. 

II. αναζήτηση, προώθηση και διάδοση της γνώσης µέσω της διδασκαλίας. 

III. πρόοδος της γνώσης µέσω της καθαρής έρευνας, εφαρµογή και 

προσανατολισµένη ανάπτυξη της. 

IV. παροχή διανοητικής ηγεσίας. 

V. ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την παροχή βελτιωµένων 

υπηρεσιών. 

VI. προώθηση του κοινωνικού και οικονοµικού εκσυγχρονισµού. 

Αυτές οι σηµαντικές λειτουργίες των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων δεν µπορούν 

να πραγµατοποιηθούν χωρίς την εισαγωγή µιας εκσυγχρονισµένης 

πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης. Αντικείµενο της πανεπιστηµιακής 

βιβλιοθήκης, στη προκειµένη περίπτωση είναι να εξυπηρετήσει τους 

στόχους του Ιδρύµατος µε το να παρέχει: 

• υλικό για την προπτυχιακή διδασκαλία, τις αναθέσεις εργασιών και τη 

γενική ανάγνωση 

• υλικό για τις εργασίες µαθηµάτων και τη µεταπτυχιακή εργασία 

• υλικό για την προσωπική ανάπτυξη 

• ένα δίκτυο των ακαδηµαϊκών ψηφιακών και ηλεκτρονικών πόρων 

βιβλιοθήκης που θα είναι στη διάθεση όλων των χρηστών και 
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• εξειδικευµένες πληροφορίες για την τοποθεσία µέσα στην οποία το 

πανεπιστήµιο και η βιβλιοθήκη του είναι τοποθετηµένα. (Ifidon, 1998 

αναφέρεται στο Okiy, 2004: 10). 

Η ποιότητα των πόρων του ανθρώπινου δυναµικού που εκπαιδεύεται σε 

ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα, καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό και από την 

ποιότητα των παροχών της βιβλιοθήκης του. Η αποτελεσµατικότητα 

οποιασδήποτε βιβλιοθήκης στην ενίσχυση της διδασκαλίας εντός του 

Ιδρύµατος, ώστε να ικανοποιήσει αυτόν τον σηµαντικό στόχο, εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το επίπεδο επαγγελµατικής ανάπτυξης του προσωπικού 

της. Από όλους τους πόρους που απαιτούνται από µια ακαδηµαϊκή 

βιβλιοθήκη για να πραγµατοποιήσει αποτελεσµατικά τις λειτουργίες της, το 

ανθρώπινο δυναµικό ξεχωρίζει σαν το πιο ουσιαστικό. Κι αυτό γιατί τα 

οικονοµικά, η σύγχρονη και συνεχώς ανανεωµένη βιβλιογραφία και 

πληροφόρηση, όπως άλλωστε και η υλικοτεχνική υποδοµή µπορούν εύκολα 

να ρυθµιστούν προς την παροχή άριστων υπηρεσιών στην βιβλιοθήκη, 

όταν το προσωπικό έχει υψηλή επαγγελµατική κατάρτιση και αναπτύσσεται 

συνεχώς. Έτσι, πρέπει να εστιάσουµε στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το 

προσωπικό βιβλιοθηκών είναι προετοιµασµένο για τα καθήκοντά του και 

είναι επίσης ενηµερωµένο για τις σύγχρονες τάσεις στις εργασίες του. 

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 

Α΄) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.», όπως και από τον Οδηγό καλής συµπεριφοράς 

των δηµοσίων υπαλλήλων (ΥΠ.Ε.Σ.∆.Α.Α., 2005γ) ο διοικητικός υπάλληλος 

των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών οφείλει : 

• να εκτελεί την εργασία του µε προσοχή, επιµέλεια και ευσυνειδησία 

σύµφωνα µε τους νόµους, τους κανονισµούς και τις οδηγίες των 

αρµοδίων αρχών, 

• να ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις αρχές τις αξιοκρατίας, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και της διασφάλισης της µέγιστης δυνατής 

απόδοσης κατά την εργασία του, 

• να έχει άριστη γνώση του αντικειµένου του, 

• κατά τη συναλλαγή του µε τον πολίτη, να µην επηρεάζεται από το 

φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τη γλώσσα, την καταγωγή και τις 

θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις των συναλλασσόµενων. 
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• να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και να 

φροντίζει για την προσβασιµότητά τους στις Υπηρεσίες (ΥΠ.Ε.Σ.∆.Α.Α., 

2005β, ΥΠ.Ε.Σ.∆.Α.Α., 2005γ). 

Επίσης σύµφωνα µε το Κώδικα ∆εοντολογίας40 της Ένωσης Ελλήνων 

Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης αναφέρονται τα εξής: 

• Υποχρεώσεις Απέναντι στο Χρήστη 

I. Ο βιβλιοθηκονόµος εξασφαλίζει στον χρήστη την πρόσβαση στις 

πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για το κοινό χωρίς κανένα περιορισµό 

που δεν είναι επιβεβληµένος από νόµους ή κανονισµούς. 

II. Η πληροφόρηση που παρέχεται από τον βιβλιοθηκονόµο είναι πλήρης, 

αντικειµενική δηλαδή µη καθοδηγούµενη από απόψεις, ιδέες και αξίες 

του βιβλιοθηκονόµου ούτε εξωτερικών κέντρων πολιτικών ή 

οικονοµικών.  

III. Στην διαδικασία παροχής εξυπηρέτησης από την βιβλιοθήκη, ο 

βιβλιοθηκονόµος δεν λαµβάνει υπόψη φύλο, ηλικία, κοινωνική 

κατάσταση, θρησκευτική πίστη, πολιτικές πεποιθήσεις. 

IV. Ο βιβλιοθηκονόµος απορρίπτει κάθε είδος λογοκρισίας στα ντοκουµέντα 

που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαθέτει για την πληροφόρηση 

του κοινού. 

V. Ο βιβλιοθηκονόµος εγγυάται την εµπιστευτική παροχή της πληροφορίας 

και των πηγών που επιθυµεί ο χρήστης. 

VI. Ο βιβλιοθηκονόµος κατά την εξέλιξη των επαγγελµατικών του 

υποχρεώσεων δεν πρέπει να εµπλέκεται σε συγκρούσεις συµφερόντων 

και να χρησιµοποιεί για δική του και µόνο ωφέλεια πληροφορίες και 

πόρους. 

VII. Είναι καθήκον του βιβλιοθηκονόµου να προάγει σε επίπεδο 

προσωπικό και συλλογικό την αυτονοµία και την αποτελεσµατικότητα 

των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ως εργαλείου της δηµοκρατίας. 

• Υποχρεώσεις προς το Επάγγελµα 

                                                 
40 Ο κώδικας δεοντολογίας αντιπροσωπεύει την αυτονοµία του επαγγέλµατος και 
αναφέρεται στις υποχρεώσεις του βιβλιοθηκονόµου απέναντι στον χρήστη και στο 
επάγγελµα. 



∆ιπλωµατική Εργασία  Φωτεινή Πολυµεράκη 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας σελ. - 62 - Μεταπτυχιακο Τµήµα ΕΚΠ 

I. Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να τιµά το επάγγελµα µε την βαθιά 

συναίσθηση της κοινωνικής του χρησιµότητας. 

II. Ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να διαθέτει µία ευρεία και σε βάθος 

επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της οποίας παρέχει στο χρήστη 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σχέση µε τις καθορισµένες 

παραµέτρους αποτελεσµατικότητας και άριστης χρήσης των πηγών 

πληροφόρησης. 

III. Η επαγγελµατική γνώση πρέπει να έχει συνεχή ενηµέρωση και µε την 

συµµετοχή σε βιβλιοθηκονοµικές ενώσεις και οργανισµούς. 

IV. Στην επαγγελµατική του δραστηριότητα, οι σχέσεις του 

βιβλιοθηκονόµου µε τους συναδέλφους του πρέπει να βασίζονται στις 

της αρχές της ορθότητας, του σεβασµού και του πνεύµατος 

συνεργασίας. 

• Υποχρεώσεις προς το Υλικό και την Πληροφορία 

I. Ο βιβλιοθηκονόµος δεσµεύεται να προωθεί την αξιοποίηση και την 

προστασία του υλικού και της πληροφορίας. 

II. Ο βιβλιοθηκονόµος δεσµεύεται να διασφαλίζει την µετάδοση της 

γνώσης µέσω της ορθολογικής οργάνωσης των τεκµηρίων και δρώντας 

µε αµεροληψία και επαγγελµατισµό. 

III. Ο βιβλιοθηκονόµος, γνώστης του αντικειµένου στα πλαίσια του οποίου, 

ενεργεί, δεσµεύεται να προωθεί προσωπικά και σε πλαίσια 

συνεργασιών, την ολοκλήρωση των διαφόρων πληροφοριακών 

συστηµάτων και την άρση των γεωγραφικών και οργανωτικών 

εµποδίων που περιορίζουν την διακίνηση των πληροφοριών και των 

τεκµηρίων.  

Ειδικότερα, οι αρµοδιότητες του διοικητικού υπαλλήλου µιας ακαδηµαϊκής 

βιβλιοθήκης ανά τµήµα είναι οι παρακάτω:  

4.2.1. Αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Υ.ΒΙ.Π.41 

4.2.1.1. Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της Υ.ΒΙ.Π. 

Καθήκοντα/Αρµοδιότητες: 

                                                 
41 Όπως προκύπτει από τον Κανονισµό της Βιβλιοθήκης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Υ.ΒΙ.Π., 
2002) και ∆ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο: http://www.lib.uom.gr 
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• Οργάνωση, επίβλεψη και συντονισµός των λειτουργιών και των 

Τµηµάτων της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Καθορισµός στρατηγικής πολιτικής και ανάπτυξης της Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ιαχείριση και παρακολούθηση του/των προϋπολογισµού/ών της 

Υ.ΒΙ.Π.. 

• Καθορισµός αρµοδιοτήτων και επίβλεψη προσωπικού της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Αξιολόγηση προσωπικού της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Προεδρία της Επιτροπής Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Προεδρία της Επιτροπής για την Ανάπτυξη των Συλλογών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Συµµετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Πανεπιστηµίου. 

• Συµµετοχή σε επιτροπές που ορίζονται από το Πανεπιστήµιο. 

• Κατάρτιση προγραµµάτων συνεργασίας µε άλλες Βιβλιοθήκες και 

Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Οργανισµούς.  

• Κατάρτιση ετήσιου απολογισµού δραστηριοτήτων της Υ.ΒΙ.Π. και 

υποβολή του στην Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου.  

• Αντιπροσώπευση της Υ.ΒΙ.Π. σε φορείς και οργανώσεις.  

4.2.1.1.1. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

Καθήκοντα/Αρµοδιότητες:  

• Λογιστική παρακολούθηση του συνολικού και των επιµέρους 

προϋπολογισµών της Υ.ΒΙ.Π..  

• Μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Έλεγχος και διεκπεραίωση των τιµολογίων της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Λογιστική υποστήριξη και παρακολούθηση των προϋπολογισµών των 

ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα οποία συµµετέχει η Υ.ΒΙ.Π.. 

• Οικονοµική διαχείριση των εκδηλώσεων της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Λογιστική παρακολούθηση των λογαριασµών (εσόδων κ.λπ. από τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες) της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης της Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ιεκπεραίωση αλληλογραφίας. 
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• Τήρηση πρωτοκόλλου. 

• Τήρηση αρχείου διευθύνσεων, τηλεφώνων κ.λπ.. 

• Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων. 

• Τήρηση αρχείων της Υ.ΒΙ.Π. και άλλων αρχείων. 

• Οργάνωση και γραµµατειακή υποστήριξη των εκδηλώσεων της Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ηµόσιες σχέσεις.  

• Επιµέλεια έκδοσης ανακοινώσεων και άλλων εκδόσεων της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Γραµµατειακή υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών 

προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει η Υ.ΒΙ.Π.. 

• Παρακολούθηση ωραρίου εργασίας και αδειών του προσωπικού της 

Υ.ΒΙ.Π.. 

• Εκπόνηση και παρακολούθηση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος 

εργασίας του προσωπικού της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Μέριµνα για την προµήθεια αναλωσίµων γραφικής ύλης για τις ανάγκες 

της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Παραλαβή και διεκπεραίωση τιµολογίων προµήθειας γραφικής ύλης για 

τις ανάγκες της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Σύνταξη αναφορών και έκδοση στατιστικών στοιχείων. 

• Εξωτερικές εργασίες για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Τµήµατος. 

 

4.2.1.2. Υπηρεσίες προς τους Χρήστες 

4.2.1.2.1. Τµήµα Επιστηµονικής Πληροφόρησης και 
Τεκµηρίωσης 

Καθήκοντα/Αρµοδιότητες:  

• Αξιολόγηση και ανάπτυξη των συλλογών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Συνεργασία µε τα µέλη του ∆ιδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου 

για την βελτίωση και ανάπτυξη των συλλογών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ιασύνδεση των υπηρεσιών της Υ.ΒΙ.Π. µε τα Τµήµατα του 

Πανεπιστηµίου.  
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• Μέριµνα για προσωπική ενηµέρωση σε θέµατα βιβλιογραφίας και πηγών 

πληροφόρησης (έντυπων και ηλεκτρονικών) στις επιστήµες που 

διδάσκονται στο Πανεπιστήµιο.  

• Πληροφοριακή εργασία.  

• Επιτόπια βοήθεια προς τους χρήστες για τη χρήση έντυπων και 

ηλεκτρονικών πηγών και για εναλλακτικές µεθόδους έρευνας.  

• Επιλεκτική διάδοση πληροφόρησης.  

• Εκπαίδευση χρηστών.  

• Σύνταξη βιβλιογραφιών.  

• Συµµετοχή στην Επιτροπή για την Ανάπτυξη των Συλλογών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Βιβλιογραφική ενηµέρωση και πληροφόρηση των µελών του ∆ιδακτικού 

Προσωπικού του Τµήµατος για θέµατα που άπτονται των 

ενδιαφερόντων τους.  

• Συµµετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια κλπ. επί θεµάτων που άπτονται 

των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.  

• Τακτοποίηση του υλικού στα ράφια και έλεγχος της ταξιθέτησής του.  

 

4.2.1.2.2. Τµήµα ∆ανεισµού-∆ιαδανεισµού 

Καθήκοντα/Αρµοδιότητες:  

• Τήρηση του κανονισµού δανεισµού και διαδανεισµού του υλικού της 

Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ιενέργεια δανεισµού και διαδανεισµού.  

• Παρακολούθηση δανειστικής κατάστασης των χρηστών-µελών της 

Υ.ΒΙ.Π.. 

• Γραπτή ή/και προφορική ενηµέρωση των χρηστών-µελών της Υ.ΒΙ.Π 

για τη δανειστική τους κατάσταση.  

• Τήρηση και παρακολούθηση του αρχείου χρηστών-µελών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Έκδοση ταυτοτήτων χρηστών-µελών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Ενηµέρωση του κοινού για τις δυνατότητες και τους κανόνες δανεισµού 

του υλικού της Υ.ΒΙ.Π.. 
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• ∆ιαχείριση της συλλογής κρατηµένων βιβλίων. 

• Παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων από τα φωτοτυπικά 

µηχανήµατα, τα πρόστιµα υπέρβασης του χρονικού ορίου δανεισµού και 

της έκδοσης ταυτοτήτων για τους χρήστες-µέλη της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Συµµετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια κ.λπ. επί θεµάτων που άπτονται 

των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 

• Τακτοποίηση του υλικού στα ράφια και έλεγχος της ταξιθέτησής του.  

• Παρακολούθηση και εκτέλεση δανεισµού και διαδανεισµού.  

• ∆ιαχείριση συλλογής κρατηµένων βιβλίων και ειδικών συλλογών.  

• Παροχή επιστηµονικής πληροφόρησης και τεκµηρίωσης.  

• Πληροφοριακή εργασία.  

• Παροχή επιτόπιας βοήθειας προς τους χρήστες.  

• Υπηρεσίες τεκµηρίωσης και επιλεκτικής διάδοσης της πληροφόρησης.  

• Συνεργασία µε τα µέλη του ∆ιδακτικού Προσωπικού των Τµηµάτων του 

Πανεπιστηµίου για την βελτίωση και ανάπτυξη των συλλογών της 

Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ιοργάνωση και εκτέλεση ενηµερωτικού προγράµµατος στη χρήση των 

χώρων, εξοπλισµού, συλλογών και των υπηρεσιών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Βιβλιογραφική και πληροφοριακή εκπαίδευση.  

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικής επιλογής υλικού και 

διαχείρισης των συλλογών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Αξιολόγηση συλλογών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών δανεισµού και 

διαδανεισµού υλικού.  

• Σύνταξη πληροφοριακών οδηγών της Υ.ΒΙ.Π.. 

 

4.2.1.3. Υπηρεσίες Βιβλιογραφικού Ελέγχου και 
Οργάνωσης της Πληροφόρησης 

 

4.2.1.3.1. Τµήµα Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 
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Καθήκοντα/Αρµοδιότητες:  

• Καταλογογράφηση (πρωτότυπη ή/και έτοιµη), θεµατική ευρετηρίαση και 

ταξινόµηση διάφορων µορφών υλικού (µονογραφίες, οπτικοακουστικό 

υλικό, παρτιτούρες κ.λπ.).  

• ∆ηµιουργία αναγραφών καθιερωµένων όρων.  

• Μέριµνα για προσωπική ενηµέρωση σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και 

στις γενικότερες εξελίξεις σχετικά µε την τεχνική επεξεργασία υλικού 

βιβλιοθηκών και πηγών πληροφόρησης.  

• Προετοιµασία του υλικού για τα ράφια.  

• Τοποθέτηση του υλικού στα ράφια και έλεγχος της ταξιθέτησής του.  

• Συµµετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια κ.λπ. επί θεµάτων που άπτονται 

των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.  

• Έλεγχος και συντήρηση των αναγραφών της βάσης δεδοµένων του 

υλικού.  

• Θεµατική ευρετηρίαση υλικού.  

• Ταξινόµηση υλικού.  

 

4.2.1.3.2. Τµήµα Προσκτήσεων Μονογραφιών 

Καθήκοντα/Αρµοδιότητες:  

• ∆ηµιουργία βασικών ή ολοκληρωµένων βιβλιογραφικών εγγραφών για 

τις παραγγελίες µονογραφιών (σε έντυπη ή άλλη µορφή).  

• Μέριµνα για προσωπική ενηµέρωση σε θέµατα εκδοτικής παραγωγής και 

εµπορίου έντυπου υλικού και στις γενικότερες εξελίξεις σχετικά µε 

προµήθειες ηλεκτρονικού και άλλου υλικού.  

• Αποστολή των παραγγελιών στους ανάλογους προµηθευτές.  

• Παρακολούθηση της πορείας των παραγγελιών.  

• Ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την πορεία των προτάσεών τους.  

• Μέριµνα για την προµήθεια αντιτύπων των εγχειριδίων της δωρεάν 

διανοµής.  

• ∆ιεκπεραίωση τιµολογίων.  
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• Μέριµνα για τη βιβλιοδεσία και συντήρηση των µονογραφιών και των 

µόνιµων εκδόσεων.  

• Τοποθέτηση υλικού στα ράφια και έλεγχος της ταξιθέτησής του.  

• Συµµετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια κ.λπ. επί θεµάτων που άπτονται 

των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.  

 

4.2.1.3.3. Τµήµα Περιοδικών Εκδόσεων 

Καθήκοντα/Αρµοδιότητες:  

• Τεχνική επεξεργασία (πρωτότυπη ή/και έτοιµη), θεµατική ευρετηρίαση 

και ταξινόµηση των περιοδικών εκδόσεων και των βάσεων δεδοµένων.  

• ∆ηµιουργία αναγραφών καθιερωµένων όρων για τις περιοδικές εκδόσεις 

(σε έντυπη ή άλλη µορφή) και τις βάσεις δεδοµένων.  

• Παρακολούθηση συνδροµών.  

• Ψηφιοποίηση των σελίδων περιεχοµένων των ελληνικών περιοδικών.  

• ∆ιεκπεραίωση τιµολογίων συνδροµών περιοδικών και βιβλιοδεσίας.  

• Συγκέντρωση υλικού (περιοδικών εκδόσεων και µονογραφιών) για 

βιβλιοδεσία.  

• Παρακολούθηση και έλεγχος της βιβλιοδεσίας.  

• Μέριµνα για προσωπική ενηµέρωση επί θεµάτων εκδοτικής παραγωγής 

και εµπορίου έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, βάσεων 

δεδοµένων και άλλου ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και επί θεµάτων 

συντήρησης υλικού.  

• Παραλαβή υλικού από εκδότες, βιβλιοπωλεία κ.λπ.. 

• Τοποθέτηση υλικού στα ράφια και έλεγχος της ταξιθέτησής του.  

• Συµµετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια κλπ. επί θεµάτων που άπτονται 

των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.  

 

4.2.1.4. Υπηρεσίες Αυτοµατισµού 

4.2.1.4.1. Τµήµα Αυτοµατισµού 

Καθήκοντα/Αρµοδιότητες:  
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• Καθορισµός πολιτικής για την εφαρµογή και ανάπτυξη των κατάλληλων 

εφαρµογών αυτοµατισµού που θα υποστηρίζουν τις ανάγκες της 

Υ.ΒΙ.Π.. 

• Εντοπισµός, επιλογή και εφαρµογή των νέων τεχνολογιών.  

• ∆ιαχείριση και υποστήριξη του ολοκληρωµένου συστήµατος 

αυτοµατισµού βιβλιοθήκης της Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ιαµόρφωση και υποστήριξη της ψηφιακής βάσης δεδοµένων µε σελίδες 

περιεχοµένων των τευχών των ελληνικών περιοδικών της Υ.ΒΙ.Π.. 

• ∆ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων των συστηµάτων και εφαρµογών 

της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη της ιστοσελίδας της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Σχεδιασµός της ψηφιακής βιβλιοθήκης.  

• Σχεδιασµός της online βοήθειας για τα διάφορα συστήµατα και 

υπηρεσίες της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη, εφαρµογή και υποστήριξη άλλων τοπικών 

εφαρµογών.  

• ∆ηµιουργία και τήρηση αρχείων back up των συστηµάτων της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Τεχνική υποστήριξη της µηχανογράφησης και της δικτυακής υποδοµής 

της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη των σταθµών εργασίας της 

Υ.ΒΙ.Π.. 

• Έλεγχος του εξοπλισµού και των εφαρµογών για χρήση των 

οπτικοακουστικών µέσων της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Επίβλεψη εξοπλισµού Η/Υ.  

• Σύνταξη προδιαγραφών και παρακολούθηση διαγωνισµών για την 

προµήθεια υλικών και συστηµάτων.  

• Έλεγχος και παρακολούθηση συµβάσεων καλής λειτουργίας του 

υπολογιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισµού της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Μέριµνα για την προµήθεια αναλωσίµων και τη συντήρηση του 

υπολογιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισµού της Υ.ΒΙ.Π.. 
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• Παραλαβή και διεκπεραίωση τιµολογίων για την προµήθεια αναλωσίµων 

και τη συντήρηση του υπολογιστικού εξοπλισµού της Υ.ΒΙ.Π.. 

• Σύνταξη αναφορών και έκδοση στατιστικών στοιχείων.  

 

4.3. Απαιτούµενες ∆εξιότητες και Γνώσεις 

«Προνοµιακό στοιχείο του κάθε εργαζοµένου, αναφορικά µε την 

προσαρµογή κι εργασιακή του εξέλιξη, θεωρείται η κατάρτιση»42. Είναι 

προφανές ότι οι διαφορετικές τεχνικές, ικανότητες και οι δεξιότητες που 

προσφάτως – τα τελευταία χρόνια αναδύθηκαν και που απαιτούνται για τη 

διαχείριση των νέων σύνθετων εργασιών δεν υπήρξαν όλες µέρος του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος που παρασχέθηκε σε προπτυχιακό επίπεδο 

στους επαγγελµατίες βιβλιοθηκονόµους. Έτσι, η ανάγκη για συνεχιζόµενη 

και εντατική επιµόρφωση έγινε επιτακτική. Μια σειρά από θεµατικά 

εξειδικευµένα συνέδρια, σεµινάρια και ηµερίδες, µε έλληνες και ξένους 

αναγνωρισµένους επαγγελµατικά οµιλητές ή και εκπαιδευτές άρχισαν να 

διοργανώνονται από τις βιβλιοθήκες και η συµµετοχή σε αυτά των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκονόµων και πληροφορικών αυξάνεται µε 

γεωµετρική πρόοδο. Ενδεικτικό της προόδου, του εν λόγω προσωπικού σε 

γνώσεις και δεξιότητες, είναι το γεγονός ότι το 1993 µε 1995 οι 

βιβλιοθηκονόµοι χρησιµοποιούσαν απλώς τα (νέα τότε) συστήµατα DBMS43 

οργάνωσης και διαχείρισης των συλλογών τους και οι περισσότερες 

βιβλιοθήκες δεν είχαν δική τους ιστοσελίδα. 

Σκοπός της συνεχιζόµενης κατάρτισης µέσω σεµιναρίων που 

διοργανώνονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή κοινοπραξιακά 

σχήµατα είναι να ανανεωθεί η γνώση και οι δεξιότητες του προσωπικού 

των βιβλιοθηκών 

 

4.4. Ανάλυση των Ικανοτήτων Απόδοσης 

                                                 
42 Η Λευκή Βίβλος για την εκπαίδευση και κατάρτιση - ∆ιδασκαλία και εκµάθηση - Προς την 
Κοινωνία της Γνώσης COM(95) 590, Νοέµβριος 1995 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995). 
43 Database Management system (DBMS) εννοείται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης 
∆εδοµένων  µέσω οποίου γίνεται η δηµιουργία, η διαχείριση, η συντήρηση και η χρήση µιας 
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, ανάλογα µε τον τύπο βάσης δεδοµένων που επιλέγεται ή 
ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζόµενων προγραµµάτων που τρέχουν και διαχειρίζονται τα 
δεδοµένα µιας τέτοιας βάσης. 
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Είναι γεγονός, ότι κάθε εργασία απαιτεί από το άτοµο που αναλαµβάνει τη 

διεκπεραίωσή της ένα σύνολο από φυσικές ιδιότητες, προσωπικά 

χαρακτηριστικά, δεξιότητες, γνώσεις και συµπεριφορές. 

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, 

χρειάζεται εργαζοµένους µε πολύπλευρες ικανότητες για να ανταποκριθούν 

στα σύγχρονα εργασιακά τους καθήκοντα. Σήµερα, όλοι οι εργαζόµενοι και 

όχι µόνο οι διευθυντές όπως συνέβαινε στο παρελθόν, θα πρέπει να 

ερµηνεύουν, να αναλύουν, να επεξεργάζονται εναλλακτικές λύσεις και να 

συνθέτουν πληροφορίες. Επίσης χρειάζεται να αναζητούν και να δέχονται 

τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε όλη τους τη ζωή.  

Είναι εποµένως αναγκαίο, να αναπτυχθούν οι ικανότητες εκείνες που θα 

επιτρέψουν τον εργαζόµενο να µετασχηµατιστεί σε εργαζόµενο της γνώσης 

και θα τον εφοδιάσουν µε τα απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθεί 

στο νέο του ρόλο.  

Οι ικανότητες αυτές είναι ένας συνδυασµός από γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις που επιδεικνύονται από τον εργαζόµενο στον χώρο της εργασίας, 

µε σκοπό την απόδοση κάποιου συγκεκριµένου έργου (Χαλάς, 2001β). 

Ως γνώση, εννοείται οτιδήποτε πρέπει να ξέρουν οι διοικητικοί υπάλληλοι, 

προκειµένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους (Gupta, 1999). 

Ως δεξιότητες, στην εργασία αυτή εννοούνται οι κοινωνικές δεξιότητες, οι 

οποίες αναφέρονται στο επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινων σχέσεων και 

συνδέονται µε την ικανότητα επικοινωνίας µε τους χρήστες της 

ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης. 

Ως στάση, ορίζεται το σύνολο αξιών και αντιλήψεων τις οποίες υιοθετούν οι 

εργαζόµενοι και µε βάση τις οποίες καθορίζεται η συµπεριφορά τους 

(Κόκκος, 1999: 56). 

Οι δεξιότητες44 των διοικητικών υπαλλήλων των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

που πρέπει να αναπτυχθούν αλλά και οι γνώσεις που πρέπει να 

διευρυνθούν και να είναι αντικείµενο επιµόρφωσης συνεχούς εκπαίδευσης 

είναι οι παρακάτω: 

Γνώσεις: 

                                                 
44 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία, (2006) 
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• να έχει γνώσεις χειρισµού Η/Υ, όπως η χρήση Η/Υ προγραµµάτων 

βιβλιοθήκης, και των σύγχρονων πληροφοριακών και επικοινωνιακών 

τεχνολογιών, διαφόρων software και hardware θεωρούνται αυτή τη 

στιγµή δεδοµένες. Η µελλοντική απαίτηση για πιο προχωρηµένες 

τεχνικές δεξιότητες αφορά στην εκπόνηση ερευνών στο διαδίκτυο και 

στις βάσεις δεδοµένων για αναζήτηση πληροφοριών, τεχνικές 

ψηφιοποίησης και διαχείρισης ψηφιακών αντικειµένων, έλεγχος 

περιβάλλοντος και εξοπλισµού κ.ά. 

• να γνωρίζει µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, για να εξυπηρετεί 

αλλοδαπούς χρήστες, όπως και να επικοινωνεί µε άλλες υπηρεσίες σε 

διεθνές επίπεδο, 

• να έχει γνώση των βασικών βιβλιοθηκονοµικών θεµάτων όπως 

καταλογογράφηση, ταξινόµηση, θεµατική ευρετηρίαση των τεκµηρίων, 

ανάπτυξη της γνώσης των θεµάτων της πνευµατικής ιδιοκτησίας, της 

προστασίας δεδοµένων, της ελευθερίας της πληροφόρησης και γενικών 

θεµάτων ασφαλείας των προσωπικών δεδοµένων. 

• να έχει χρηµατοοικονοµικές γνώσεις ώστε να µπορεί να διαχειρίζεται τη  

χρηµατοδότηση κονδυλίων (Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ηµοσίου) για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, υποβολή επιτυχών προτάσεων 

για την εισροή χρηµατοδοτήσεων κ. ά. 

• να έχει γνώσεις νοµικών διαδικασιών όπως ανάπτυξη της γνώσης των 

θεµάτων της πνευµατικής Ιδιοκτησίας, της προστασίας δεδοµένων, της 

ελευθερίας της πληροφόρησης και γενικών θεµάτων ασφαλείας των 

προσωπικών δεδοµένων. 

 

Κοινωνικές δεξιότητες 

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον των διοικητικών υπηρεσιών των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών υπάρχει έντονη ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών 

δεξιοτήτων (social skills) που αναδεικνύουν εργασιακά πρότυπα υψηλής 

στάθµης. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι προσανατολισµένες σε απαιτήσεις 

που εµφανίζονται σε µια πελατοκεντρική κοινωνία υπηρεσιών. Επίσης 

αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις και την προσωπική ανάπτυξη 

(Κουτρούκης & Κουλαουζίδης, 2005). 
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• ∆εξιότητες συνεργασίας και ανάπτυξης οµαδικού πνεύµατος. ∆εξιότητες 

επικοινωνίας και διαλόγου, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές για την 

προσέγγιση, κατανόηση και ανταπόκριση των υπηρεσιών στις ανάγκες 

των χρηστών της βιβλιοθήκης. Οι Βιβλιοθήκες σε γενικές γραµµές 

έχουν καλή φήµη αναφορικά µε τις ανθρώπινες δεξιότητες του 

προσωπικού τους, των σηµείων εξυπηρέτησης των χρηστών και της 

παροχής υπηρεσιών τους. 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων προβολής των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και 

ικανότητες διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

• Οι βιβλιοθηκονόµοι πλέον, καλούνται να αναπτύξουν και παιδαγωγικές 

δεξιότητες είτε για την παροχή σεµιναρίων «πληροφοριακής παιδείας45» 

στο σύνολο των φοιτητών είτε για την παροχή βοήθειας προς τους 

χρήστες σε προσωπικό επίπεδο και τέλος για τη διδασκαλία και 

κατάρτιση άλλου προσωπικού. 

• ∆εξιότητες διαπραγµατεύσεων. Οι συγκρούσεις αποτελούν σύνηθες 

φαινόµενο στον εργασιακό χώρο και απαιτούν σύνθετες δεξιότητες 

διαπραγµάτευσης για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους και 

επίλυσή τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα υγιές εργασιακό κλίµα 

που ευνοεί την επικοινωνία και την επιτυχή συνεργασία . 

Στάσεις 

Οι στάσεις είναι πολύ σηµαντικές, γιατί επηρεάζουν τη ψυχοκοινωνική 

διάσταση της εργασίας και διαµορφώνουν το οργανωτικό κλίµα ενός 

οργανισµού. Οι στάσεις δεν µαθαίνονται από το τυπικό σύστηµα 

εκπαίδευσης, αλλά αναπτύσσονται όπως και οι κοινωνικές δεξιότητες στο 

χώρο εργασίας (Χαλάς, 2001α). 

Πολύ σηµαντικές στάσεις για το διοικητικό υπάλληλο ακαδηµαϊκής 

βιβλιοθήκης είναι: 

• η ανάπτυξη θετικής στάσης για την αξία της µάθησης. Αυτή θεωρείται 

απαραίτητη για την προσαρµογή του εργαζοµένου στις τεχνολογικές 

εξελίξεις, τις κοινωνικές και οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν 

το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, σηµαίνει ότι ο 

σύγχρονος εργαζόµενος πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις 

                                                 
45 Τα σεµινάρια Εκπαίδευσης Χρηστών της βιβλιοθήκης αναφορικά µε τη χρήση των 
καταλόγων, των πηγών της, των βάσεων δεδοµένων και των πηγών του διαδικτύου 
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εκπαιδευτικές του ανάγκες, να θέτει εκπαιδευτικούς στόχους και να 

αναγνωρίζει τις πηγές µάθησης για την ικανοποίηση των αναγκών του. 

Επίσης, να σχεδιάζει τρόπους µάθησης, να υλοποιεί τα σχέδια µάθησης 

και τέλος να επεξεργάζεται και να αξιολογεί τα αποτελέσµατα 

(Κουτρούκης & Κουλαουζίδης, 2005). 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάστηκαν τα καθήκοντα που επιτελεί ο 

διοικητικός υπάλληλος µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης στο πλαίσιο των 

συναλλαγών του µε τους χρήστες, όπως και οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

στάσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων 

αυτών.  



 

 

Μέρος ∆εύτερο 
Εµπειρική Προσέγγιση 
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5. Επισκόπηση Συναφών Ερευνών στη 
Βιβλιογραφία 
 

5.1. Ιδιαιτερότητες στην Ερεύνα στη Περιοχή της 
Εκπαίδευσης 

Επισηµαίνουµε ότι στην περιοχή της εκπαίδευσης υπάρχουν ορισµένες 

ερευνητικές δυσκολίες που αφορούν επιστηµονικά ερωτήµατα, ζητήµατα 

και αντικείµενα που δεν µπορούν να αναπτυχθούν και να µελετηθούν 

ποσοτικά. Όταν η έρευνα σχετίζεται µε θέµατα που άπτονται της 

συνεργασίας µε ενήλικες οι ερευνητές δυσκολεύονται να αποσπάσουν 

αξιοποιήσιµες πληροφορίες. Σε τέτοιου είδους έρευνες απαιτείται άµεση 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ ερευνητή και υποκειµένων. Αυτή 

επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό µέσω των συνεντεύξεων, οι οποίες 

εµφανίζουν ιδιάζουσα σηµασία.46. 

Ο ∆ηµακόπουλος (2008) αναφέρει: η επιλογή ερευνητικής µεθόδου σε µια 

έρευνα δεν είναι µια τυχαία διαδικασία. Αντίθετα, εξαρτάται από τα 

ερευνητικά ερωτήµατα, τη φύση και το σκοπό της έρευνας, καθώς και από 

το θεωρητικό πλαίσιο. (∆ηµακόπουλος, 2008). Επ’ αυτού, η Κυριαζή 

παρατηρεί: «Εφόσον η έρευνα έχει ως σκοπό την εξήγηση των κοινωνικών 

φαινοµένων, ο ρόλος της θεωρίας στην ερευνητική διαδικασία είναι 

αυτονόητος. Η θεωρία προσφέρει το πλαίσιο για τη συστηµατική ερµηνεία 

των εµπειρικών δεδοµένων - αναφέρεται στη µορφή που µπορεί να 

προσλάβει το κοινωνικό φαινόµενο, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 

εµφανίζεται και τις συνθήκες υπό τις οποίες υπάρχει. Η έρευνα αποτελεί 

στην ουσία έναν συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχείων» (Κυριαζή, 2009: 

45). Σε άλλο σηµείο συµπληρώνει: «Τα ερευνητικά εργαλεία δεν είναι 

ανεξάρτητα από τη θεωρία – στηρίζονται σε αντιλήψεις για τη συγκρότηση 

της κοινωνικής πραγµατικότητας και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 

προσεγγίζεται» (Κυριαζή, 2009: 29). 

Η ποιοτική έρευνα από τη φύση της δίνει έµφαση στο ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο για την ερµηνεία που δίνουν τα υποκείµενα στη δική 

τους συµπεριφορά και των άλλων. Βασίζεται στην παραδοχή ότι τα 

                                                 
46 Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational 
Technology Volume 4, Number 1, 2008 / Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312 
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κοινωνικά νοήµατα δεν απορρέουν από τις ίδιες τις δραστηριότητες ή τα 

κοινωνικά φαινόµενα, αλλά αποδίδονται από τα δρώντα υποκείµενα 

ανάλογα µε το υφιστάµενο κοινωνικό πλαίσιο (Κυριαζή, 2009: 52-53 

˙Mason, 2003: 20-21 ). 

Σύµφωνα µε ένα γενικό ορισµό, ποιοτική έρευνα θεωρείται η ερµηνευτική 

µελέτη ενός συγκεκριµένου θέµατος, στην οποία ο ερευνητής έχει κεντρική 

θέση στον τρόπο µε τον οποίο το θέµα περιγράφεται και σηµασιοδοτείται 

(Banister, Burman, Parker, Taylor & Tindall, 1994). Η λέξη «ποιοτική» 

(έρευνα) υπονοεί την έµφαση στην ποιότητα των οντοτήτων που 

µελετώνται και στις διεργασίες και στα νοήµατα τα οποία δεν µπορούν να 

µελετηθούν πειραµατικά ή να µετρηθούν σε συνάρτηση µε την ποσότητα, 

το βαθµό, την ένταση ή τη συχνότητά τους. 

Η ποιοτική µεθοδολογία εστιάζεται στο νόηµα, δηλαδή στο πώς οι 

άνθρωποι κατανοούν και νοηµατοδοτούν τον κόσµο, την εµπειρία και τον 

εαυτό τους. Η ψυχολογία επαναπροσδιορίζεται από πειραµατική επιστήµη 

που αναζητά νόµους σε ερµηνευτική επιστήµη που αναζητάει το νόηµα 

(Geertz, 1973). 

Κατά τους Gubrium & Holstein (1997: 102) οι ποιοτικοί ερευνητές 

κατοικούν «στο βιωµένο όριο ανάµεσα στην πραγµατικότητα και στην 

αναπαράσταση». 

Οι ερευνητές της ποιοτικής έρευνας δίνουν έµφαση: 

(α) στην κοινωνικά κατασκευασµένη φύση της πραγµατικότητας,  

(β) στη στενή σχέση ανάµεσα στον ερευνητή και σε αυτό το οποίο µελετά,  

(γ) στις καταστασιακές συνθήκες οι οποίες περιορίζουν την έρευνα, 

(δ) στο ότι η έρευνα αναπόφευκτα µεταφέρει αξίες και 

(ε) µελετούν το πώς δηµιουργείται και πώς νοηµατοδοτείται η κοινωνική 

εµπειρία.  

 

5.2. Έρευνες για τις Επιµορφωτικές Ανάγκες των 
Υπαλλήλων των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 
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Το θέµα της διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων 

των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών έχει αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης και 

έρευνας σε πολλά ακαδηµαϊκά συνέδρια τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. 

Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν δηµοσιευµένες έρευνες που αφορούν τις 

επιµορφωτικές ανάγκες των υπαλλήλων µεµονωµένης βιβλιοθήκης αλλά οι 

έρευνες στην Ελλάδα επικεντρώνονται στις επιµορφωτικές ανάγκες του 

συνόλου των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Ενδεικτικά 

αναφέρονται παρακάτω κάποιες από αυτές: 

Έκθεση οµάδας εργασίας (1997) για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση του 

προσωπικού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών (ΑΕΙ - ΤΕΙ) η οποία διεξήχθη 

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ Β’ 

ΚΠΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, ∆ιά βίου µάθησης και 

Θρησκευµάτων. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν ότι: 

Η επιµορφωτική διαδικασία χρειάζεται να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο 

επιµόρφωσης σε:  

• θέµατα αυτοµατισµού βιβλιοθηκών και γενικότερα δικτυακής υποδοµής 

και χρήσης των νέων τεχνολογιών 

• ένα πλαίσιο θεµάτων οργάνωσης και διεύθυνσης µιας σύγχρονης 

ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, καθώς και προσδιορισµού αναγκών έρευνας 

και αξιολόγησης. 

Η έρευνα των Γαρουφάλου και Σιάτρη (1999) σχετικά µε την επίδραση της 

τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 

και βιβλιοθηκονόµους: αρχικά αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα τα οποία 

σχετίζονται µε την επιµόρφωση των εργαζοµένων έδειξαν ότι: 

• Υπάρχει έλλειψη και µη προγραµµατισµένη και σωστή συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση των εργαζοµένων στη χρήση νέων τεχνολογιών. 

• Οι ανάγκες των εργαζοµένων για εκπαίδευση δεν καλύπτονται από 

τα παρεχόµενα προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης που κατά 

καιρούς οργανώνουν τα πανεπιστήµια ή οι βιβλιοθήκες 

Η έρευνα των Σιούλα και Γαρουφάλου (2007) σχετικά µε την Επιµόρφωση 

των Εργαζοµένων στις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και προτάσεις Εσωτερικής 

Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης των Επιµορφωτικών Προγραµµάτων, 
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κατέδειξε ότι για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο θεσµός της 

Επιµόρφωσης θα πρέπει:  

• να ξεπεραστούν πιθανές αντιστάσεις των υπαλλήλων στην αλλαγή  

• να επιθυµούν να επιµορφωθούν και να συνεργαστούν για τον 

καθορισµό του προγράµµατος 

• να ξεπεραστούν αντιρρήσεις και σκόπελοι που αφορούν τη στάση της 

∆ιοίκησης του Ιδρύµατος  

 

Επίσης στο διεθνή χώρο, πραγµατοποιήθηκε έρευνα της ALA (Continuing 

Education Survey του τµήµατος Science and Technology Section (STS) το 

2007 σχετικά µε τη διερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών και 

ενδιαφερόντων στα µέλη-βιβλιοθήκες της. 

Η έρευνα ανέδειξε τα παρακάτω: 

• Θετική στάση για συνεργασία µεταξύ Βιβλιοθηκονόµων και ∆ιδακτικό 

Προσωπικό 

• Αξιολόγηση υπαρχόντων υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων 

• Επιµόρφωση σε θέµατα τεχνολογίας (e.g. Web 2.0, blogs, listservs, 

etc) 

• Επιµόρφωση σε θέµατα ανάπτυξης συλλογής σε ηλεκτρονικές πηγές 

πληροφόρησης. 

• Επιµόρφωση µέσω συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµερίδες 

• Επιµόρφωση µέσω Ίντερνετ 

Η έρευνα της Kataila Ramalibana του Πανεπιστηµίου της Νότιας Αφρικής 

µε τίτλο «An Investigation into the effectiveness of the staff development 

policies and programmes of the Unisa Library University of South Africa» 

το 2005 κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: 

• Αρνητική στάση της πλειοψηφίας του προσωπικού των βιβλιοθηκών του 

Πανεπιστηµίου απέναντι στο θεσµό της επιµόρφωσης 

• Έλλειψη επιµορφωτικής πολιτικής 

• ∆υσαρέσκεια του προσωπικού για τα προγράµµατα επιµόρφωσης που 

διαθέτει η βιβλιοθήκη 
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• Προτιµητέες θεµατικές κατευθύνσεις, µάνατζµεντ και νέες τεχνολογίες 

• Επιµόρφωση µέσω Ίντερνετ 

• Εµπλοκή του προσωπικού σε θέµατα ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

Η έρευνα του Tukur Abba (2009) µε τίτλο “Assessment of Personnel 

Training Needs in the Ibrahim Babangida Library, Federal University of 

Technology, Yola, Nigeria.” ∆ηµοσιευµένη στο περιοδικό Library Philosophy 

and Practice 2009 (July) 

Ανέδειξε τα εξής: 

• Θετική στάση του προσωπικού απέναντι σε θέµατα επιµόρφωσης και 

κατάρτισης 

• Αναγκαιότητα µεγάλη σε προγράµµατα επιµόρφωσης προσωπικού 

• Ανασταλτικός παράγοντας για την επιµόρφωση του προσωπικού είναι η 

έλλειψη χρηµατοδότησης για συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 

και σεµινάρια. 

Από τη συγκριτική µελέτη των παραπάνω ερευνών µπορούµε να 

διακρίνουµε κάποια σηµεία στα οποία συγκλίνουν: 

• Θετική στάση στην επιµόρφωση 

• ∆ηµοφιλέστερα θέµατα είναι οι νέες τεχνολογίες και το µάνατζµεντ 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών  

• Συµµετοχή του προσωπικού των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στη 

διαµόρφωση της επιµορφωτικής πολιτικής 

• Έλλειψη χρηµατοδότησης για επιµόρφωση του προσωπικού σε διεθνή 

και εθνικά συνέδρια και σεµινάρια 

 

5.3. ∆οµολειτουργική Θεωρία – Ποιοτική Έρευνα 

 

5.3.1. Η ∆οµολειτουργική Θεωρία ως Θεωρητικό 
Πλαίσιο 

Ο σχεδιασµός της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε στη θεωρία του 

δοµολειτουργισµού, σύµφωνα µε την οποία η εξέλιξη µιας κοινωνίας 

αποτελεί στην ουσία µια διαδικασία δοµικής λειτουργικής διαφοροποίησης 
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των ρόλων και των θεσµών που διαµορφώνονται µέσα σ’ αυτή καθώς 

ακολουθεί µια πορεία εξέλιξης που πηγαίνει από λιγότερο οργανωµένες 

δοµές σε υψηλότερου επιπέδου οργάνωση και από απλούστερα σε 

συνθετότερα οργανωτικά σχήµατα. Η µετάβαση από το ένα στάδιο στο 

άλλο γίνεται µέσω του κοινωνικού εκσυγχρονισµού, ο οποίος επιφέρει µια 

αυξανόµενη διαφοροποίηση των ρόλων και των απρόσωπων θεσµών που 

δηµιουργούν µε τη σειρά τους νέες λειτουργικές κοινωνικές απαιτήσεις 

υποχρεώνοντας τις κοινωνικές δοµές σε αναπροσαρµογές (Λαµπίρη-

∆ηµάκη, Ι. 1990˙ Φραγκουδάκη, Α. 1995˙ Κασσωτάκης, Μ. 1986)  

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος που να εξασφαλίζει το 

συντονισµό των διαφόρων µερών της κοινωνίας µεταξύ τους και να 

επιτρέπει στην κοινωνία να αντιδρά στις νέες εξελίξεις και τις εξωτερικές 

απειλές. 

Η εκπαίδευση σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή είναι ένας µηχανισµός 

που έχει ως αποστολή να υποβοηθήσει την προσαρµογή των κοινωνικών 

δοµών στις εξελίξεις και να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις που 

ανακύπτουν κάθε φορά. Κάθε εκπαιδευτική αλλαγή, κατά συνέπεια, είναι 

το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης κοινωνίας και εκπαίδευσης, και 

καθίσταται αναγκαία, όταν δηµιουργείται ανισορροπία στις κοινωνικές 

δοµές εξαιτίας της εµφάνισης νέων διαφοροποιηµένων αναγκών, την οποία 

η εκπαίδευση ως µηχανισµός ισορροπίας έρχεται να θεραπεύσει. 

Σύµφωνα µε τη δοµολειτουργική θεωρία οι θεσµοθετηµένες 

λειτουργίες της εκπαίδευσης είναι: 

α) η λειτουργία παροχής προσόντων ή εξειδίκευσης, 

β) η λειτουργία κοινωνικής ένταξης ή επιλεκτική λειτουργία,  

γ) η νοµιµοποιητική λειτουργία και  

δ) η ερµηνευτική λειτουργία (Fend, H. 1981˙ Lenhart, V.  1987). 

Η δοµολειτουργική θεωρία στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι και πρέπει να είναι µέσο 

κοινωνικής κινητικότητας. Η τεχνολογική εξέλιξη αυξάνει τη ζήτηση 

ειδικευµένης εργασίας, ειδίκευση που πρέπει να γίνεται στο σχολείο. Το 

σχολείο πρέπει να επιλέγει τους ικανότερους, αρκεί η επιλογή να γίνεται µε 

κριτήρια δίκαια και αντικειµενικά, προκαθορίζοντας  το µελλοντικό 

καταµερισµό των επαγγελµάτων.  
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Στην Ελλάδα µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1950 η εκπαίδευση 

λειτούργησε µακριά από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας µε βασική 

λειτουργία την ιδεολογικοπολιτιστική και εις βάρος της λειτουργίας 

παροχής προσόντων. 

Ο Parsons µελετώντας την κοινωνική δράση τόνισε τον εθελοντικό της 

χαρακτήρα και την όρισε ως δράση προσανατολισµένη στην επίτευξη 

σκοπών µέσα σε συγκεκριµένες καταστάσεις (κοινωνικές συνθήκες), µε τη 

βοήθεια κανονιστικά καθορισµένης απώλειας ενέργειας. Σύµφωνα µε τον 

Parsons, δεν µπορεί το άτοµο που δρα να αλλάξει την κατάσταση, ούτε να 

την προσαρµόσει προς τους σκοπούς που επιδιώκει. Ο Parsons, δηλαδή, 

θεωρεί ότι οι κοινωνικοί ρόλοι είναι δεδοµένοι και συνεπώς οι φορείς τους 

λίγα πράγµατα µπορούν να κάνουν, για να αλλάξουν τις συνθήκες στις ο-

ποίες βρίσκονται (Πανταζής και Τερλεξής, 1999). Με αυτήν την έννοια, ο 

φορέας της δράσης δεν προσδιορίζει την κατάσταση, απλώς την κατανοεί.  

Ο Parsons εξέλαβε ως δεδοµένο ότι οι καταστάσεις προσδιορίζονται από 

πολιτιστικά δοµηµένα πρότυπα συµπεριφοράς µε την έννοια των 

κοινωνικών προσταγών. Τα πολιτιστικά πρότυπα κοινωνικής δράσης και οι 

κώδικες συµπεριφοράς περιορίζουν την ανθρώπινη παρέµβαση. Οι 

κοινωνικές προσταγές, ο καταναγκαστικός χαρακτήρας τους, συµβάλλουν 

στην αποτροπή των συγκρούσεων ανάµεσα στα άτοµα και στην οµαλή 

προσαρµογή στο σύστηµα.  

Ο Talcott Parsons προσεγγίζει την εκπαίδευση µέσα από δυο λειτουργίες: 

την κοινωνικοποιητική και την κατανεµητική σε κοινωνικούς ρόλους. Η 

πρώτη άπτεται της κοινωνικής συµµόρφωσης, ενώ η δεύτερη αφορά τη 

διαφορική καλλιέργεια δεξιοτήτων, που καθορίζουν τους µελλοντικούς 

κοινωνικούς ρόλους των ατόµων.  

Από την βιβλιογραφική επισκόπηση δεν εντοπίστηκαν συναφείς έρευνες 

έχοντας ως ερευνητικό εργαλείο την ηµιδοµηµένη συνέντευξη αφού οι 

συναφείς έρευνες που εντοπίστηκαν απευθύνονταν σε µεγαλύτερο αριθµό 

πληθυσµού ως δείγµα και χρησιµοποιήθηκε το τυποποιηµένο 

ερωτηµατολόγιο ως εργαλείο έρευνας. 

Η τεχνική συλλογής των δεδοµένων της έρευνας που επιλέχθηκε είναι η 

συνέντευξη γιατί αποτελεί ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο ερευνητικό 

εργαλείο της ποιοτικής έρευνας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
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συγκέντρωσης δεδοµένων από µικρές οµάδες πληθυσµού σε σχετικά µικρό 

χρονικό διάστηµα. Η συνέντευξη αποτελεί ίσως την πιο διαδεδοµένη 

µέθοδο άντλησης ποιοτικού υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές 

επιστήµες. Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο παίρνει πολλές µορφές: 

µπορεί να είναι αυστηρά δοµηµένη (structured interview) δηλαδή 

βασισµένη σε ένα δοµηµένο σχέδιο συνέντευξης ή ερωτηµατολόγιο, µπορεί 

να είναι συνέντευξη πρόσωπο µε πρόσωπο (face to face interview), 

τηλεφωνική συνέντευξη κτλ. 

 

 

6. Σκοπός και Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

6.1. Σκοπός της Έρευνας 

Στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί η 

υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο της επιµόρφωσης των διοικητικών 

υπαλλήλων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη και στη ∆ιεθνή Κοινότητα. Επίσης επισηµάνθηκε ο 

σύγχρονος ρόλος της ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, όπως και οι νέες 

υπηρεσίες, οι οποίες επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση των χρηστών της 

βιβλιοθήκης και στην αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πληροφοριακών 

αναγκών των χρηστών. Καταγράφηκαν οι αρµοδιότητες των διοικητικών 

υπαλλήλων µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, όπως και οι γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την αποτελεσµατική 

εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης, όπως αυτές προκύπτουν από 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Επισηµάνθηκε ακόµα, ότι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εργαζοµένων επιτυγχάνεται µε την άµεση και ενεργή συµµετοχή των 

υπαλλήλων στη διαδικασία αυτή, ώστε: 

• να διαπιστώνονται οι συγκεκριµένες ελλείψεις στην επιµόρφωσή τους, 

όπως και 

• να καταγράφονται οι προσωπικές τους απόψεις ως προς τις ανάγκες 

επιµόρφωσής τους.  
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Με βάση τα παραπάνω, βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να 

εντοπίσει τις επιµορφωτικές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων της 

βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, όπως τις καθορίζουν οι ίδιοι οι 

υπάλληλοί της.  

Ο βασικός αυτός σκοπός της έρευνας επιµερίζεται σε τέσσερις στόχους 

(ερευνητικές υποθέσεις), οι οποίοι είναι οι εξής: 

I. να διερευνήσει τη στάση των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης 

απέναντι στην επιµόρφωση και τις προτιµήσεις τους στα θεµατικά 

αντικείµενα των επιµορφωτικών προγραµµάτων που συµµετείχαν µέχρι 

σήµερα και να διερευνήσει, εάν το προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει 

αντιληφθεί τη σηµασία της δια βίου µάθησης.  

II. να εντοπίσει τις επιµορφωτικές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων 

της Βιβλιοθήκης. 

III. να πληροφορηθεί για τα επιµορφωτικά προγράµµατα στα οποία έχουν 

συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι (θεµατικό αντικείµενο, είδος, 

ώρες, βαθµός ικανοποίησης κ.λπ.). 

IV. να εντοπίσει µε ποιον τρόπο τα επιµορφωτικά προγράµµατα µπορούν να 

γίνουν πιο ελκυστικά σύµφωνα µε τις απόψεις των διοικητικών 

υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Πιο συγκεκριµένα, µέσα από τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας 

έγινε µια προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήµατα:  

• Ποια είναι η άποψη των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σχετικά µε την επιµόρφωση;  

• Συµµετείχαν σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα κατά τα έτη 2005-

2010 και σε ποιο θεµατικό αντικείµενο επιµορφώθηκαν και σε ποιο 

βαθµό ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες τους; 

• Οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης πιστεύουν ότι χρειάζονται επιµόρφωση 

και αν ναι σε ποιους τοµείς;  

• Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που αποτρέπουν το προσωπικό της 

βιβλιοθήκης από το να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα 

επιµόρφωσης;  
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• Με ποιον τρόπο ενηµερώνεται το προσωπικό της βιβλιοθήκης σχετικά µε 

τα τρέχοντα επιµορφωτικά προγράµµατα; 

• Με ποιον τρόπο θα µπορούσε να βελτιωθεί ένα πρόγραµµα 

επιµόρφωσης ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προσωπικού µιας 

ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης;  

 

6.2. Περιγραφή και Τεκµηρίωση της 
Μεθοδολογίας της Έρευνας 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω θεωρήθηκε σωστή επιλογή για την παρούσα 

έρευνα να χρησιµοποιηθεί η συνέντευξη και συγκεκριµένα η ηµιδοµηµένη 

συνέντευξη ως το κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο για τους εξής λόγους : 

1. Ο αριθµός των υποκειµένων της έρευνας ήταν µικρός και ως εκ τούτου 

παρείχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουµε τα πλεονεκτήµατα της 

συνέντευξης. 

2. Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη διευκόλυνε τελικά τους ερωτώµενους να 

εκφράσουν τις απόψεις τους, αφετέρου τον ερευνητή να θέσει το 

πλαίσιο της συζήτησης, και µάλιστα να το τοποθετήσει εκ των προτέρων 

ώστε να επανέρχονται οι ερωτώµενοι, όποτε αυτοί το έκριναν σωστό. 

3. Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη διευκόλυνε την πορεία της συζήτησης, 

αναδιατυπώνοντας κάποια ερωτήµατα και καθοδηγώντας την στο θέµα 

της έρευνας. 

4. Οι αντιδράσεις των ερωτώµενων ήταν δυνατό να παρατηρηθούν µέσω 

της συνέντευξης. 

5.  Υπάρχει η δυνατότητα εµβάθυνσης στα θέµατα της έρευνας. 

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα της συνέντευξης είναι η προσαρµοστικότητα. 

Μάλιστα δε η ηµιδοµηµένη συνέντευξη έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα 

που κυµαίνονται σε δύο άκρα.  

Στο ένα άκρο βρίσκεται η εντελώς δοµηµένη συνέντευξη στην οποία αυτός 

που κάνει τη συνέντευξη συµπεριφέρεται ως µηχανή και το υποκείµενο έχει 

περιορισµένους βαθµούς ελευθερίας στον τρόπο που απαντά. Στο άλλο 

άκρο βρίσκεται η εντελώς αδόµητη συνέντευξη που η µορφή της και το 

περιεχόµενό της καθορίζεται από τον καθένα χωριστά τους ερωτώµενους. 

Αυτός ο τύπος της συνέντευξης µπορεί να ενταχτεί στα εναλλακτικά είδη 
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που οι Grebenik και Moser (1962) ονοµάζουν «η συνέχεια του τυπικού» 

(Bell, 1999). Η χρήση δοµηµένου οδηγού συζήτησης επιτρέπει να 

σηµειώνουµε τις απαντήσεις και ως µέσο καταγραφής χρησιµοποιήθηκαν οι 

γραπτές σηµειώσεις, συγκεκριµένου οδηγού. Θετική προϋπόθεση στη δική 

µας έρευνα ήταν ότι δεν απαιτούνταν µετακινήσεις, αφού η λήψη των 

συνεντεύξεων πραγµατοποιούνταν στο χώρο της βιβλιοθήκης και 

συγκεκριµένα στο γραφείο του συνεντευξιαζόµενο µετά από τη λήξη της 

εργασίας του. Αυτό διευκόλυνε τον προγραµµατισµό αλλά και τη λήψη των 

συνεντεύξεων, καθώς κάποιες µεταβολές στις ηµεροµηνίες των 

συναντήσεων δεν δηµιούργησαν σηµαντικά προβλήµατα. Οι συνεντεύξεις 

είχαν διάρκεια περίπου 25 λεπτά .  

• Στη δηµιουργία του θετικού – φιλικού κλίµατος συνέβαλλε το γεγονός 

ότι η ερευνήτρια ανήκει στο προσωπικό της βιβλιοθήκης άρα υπάρχει 

κλίµα οικειότητας µε τους συναδέλφους της µε αποτέλεσµα την άµεση 

ανταπόκριση των συνεντευξιαζόµενων και την ολοκλήρωση της 

συλλογής των δεδοµένων µέσα στο αρχικό χρονοδιάγραµµα. Εξάλλου 

ένα από τα γνωρίσµατα ενός ικανού ατόµου να διεξάγει µία συνέντευξη 

είναι η δυνατότητα καλλιέργειας φιλικού κλίµατος µεταξύ του ίδιου και 

του υποκειµένου (Βαβουρανάκης, 1986: 57). Το να είναι ο ερευνητής 

δεκτικός, ευχάριστος, ευαίσθητος, µόνο οφέλη µπορεί να αποδώσει 

στην έρευνα.  

• Επιπλέον µέσα σ’ αυτή την αλληλεπίδραση δεν µπορεί ο 

συνεντευξιαζόµενος ν’ αφεθεί στις ερωτήσεις, αν ο ίδιος ο ερευνητής 

δεν δώσει ορισµένα στοιχεία για τον εαυτό του πρώτα, εάν δεν αρχίσει 

ο ίδιος να αποκαλύπτεται κατά µία έννοια.  

Οι επιµέρους στόχοι της έρευνας αποτέλεσαν και τους κεντρικούς άξονες 

βάσει των οποίων σχεδιάστηκαν οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης. Οι 

άξονες στους οποίους βασίστηκε η κατασκευή του οδηγού συνέντευξης 

ήταν: 

• Η διερεύνηση του κατά πόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης 

διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους αποτελεσµατικά. 

• Ο εντοπισµός των επιµορφωτικών αναγκών των διοικητικών 

υπαλλήλων. 
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• Η αναζήτηση πληροφοριών για τα επιµορφωτικά προγράµµατα στα 

οποία έχουν συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι.  

• Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των επιµορφωτικών προγραµµάτων ώστε 

να ανταποκρίνονται άµεσα στις ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων 

της βιβλιοθήκης.  

 

Τέλος παρατίθενται τα δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικών του 

υπό έρευνα πληθυσµού.  

 

6.2.1. Ο Πληθυσµός της Έρευνας 

Ο πληθυσµός που ενδιαφέρει την έρευνα αυτή, είναι το σύνολο των 

διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. που απασχολούνται στη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, όπως έχει κατανεµηθεί στα 

Τµήµατα της βιβλιοθήκης και όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 4.1. Η 

έρευνα διεξήχθη από τα τέλη Αυγούστου µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 

2010. 

Το σύνολο των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Τµήµα Υπάλληλοι 
1 ∆ιεύθυνσης 1 
2 ∆ιοικητικής Υποστήριξης 2 
3 Επιστηµονικής Πληροφόρησης & 

Τεκµηρίωσης 
6 

4 ∆ανεισµού-∆ιαδανεισµού 3 
5 Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 6 
6 Περιοδικών Εκδόσεων 2 
7 Προσκτήσεων Μονογραφιών 2 
8 Αυτοµατισµού 2 
9 Ψηφιοποίησης και Υπηρεσιών ΑΜΕΑ 1 
 Σύνολο 25 

Πίνακας 2: Ο συνολικός αριθµός των διοικητικών υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ανά Τµήµα 

 

6.2.2. Σχεδιασµός της Έρευνας 

Στην παρούσα εργασία ενδείκνυται και επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα µε 

κύριο εργαλείο συλλογής δεδοµένων την ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Αυτή η 

κατηγορία της έρευνας έχει ως χαρακτηριστικά την ευέλικτη δοµή, τη 
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διαµόρφωση του θέµατος κατά την εξέλιξη της έρευνας, τη µελέτη µικρού 

αριθµού περιπτώσεων, την κατασκευή αναπαραστάσεων της κοινωνικής 

πραγµατικότητας, τη µη ανάδειξη γενικών τάσεων. Αναλύει ένα πρόβληµα 

από την οπτική γωνία του υποκειµένου, δηλαδή αξιοποιεί τον τρόπο που 

αυτό ερµηνεύει την κοινωνική πραγµατικότητα (Πασχαλιώρη, Μήλεση, 

2003: 23). Σε µια ποιοτική έρευνα υπάρχει ένας «ερµηνευτικός» 

προσανατολισµός, δηλαδή αυτό που απασχολεί είναι ο τρόπος που βιώνεται 

η κοινωνική πραγµατικότητα από το άτοµο, χρησιµοποιούνται µέθοδοι 

παραγωγής δεδοµένων που δεν είναι αυστηρά δοµηµένες και στόχος της η 

παραγωγή σφαιρικής αντίληψης µε λεπτοµερή καταγραφή του φυσικού 

κοινωνικού πλαισίου (Κυριαζή, 2009:.52-53; Mason, 2003: 20-21).  

6.2.2.1. Η Συνέντευξη ως Ερευνητικό Εργαλείο 

6.2.2.1.1. Ο Σχεδιασµός και οι Άξονες του Ερωτηµατολογίου 
Συνέντευξης 

Σύµφωνα µε την Παρασκευοπούλου-Κόλλια (2008) η συνέντευξη είναι 

βασικό στοιχείο της ποιοτικής έρευνας και δεν πρόκειται για απλή, τυπική 

διαδικασία διαλόγου µεταξύ ερευνητή και υποκειµένων. Εκείνα που 

καλείται να υπερκεράσει ο ερευνητής είναι η διστακτικότητα και οι φόβοι 

προβληµατισµοί των υποκειµένων σε επικοινωνιακό επίπεδο. Σε αυτό το 

σηµείο έγκειται και η σηµασία της συνέντευξης: να ξεπεραστούν κοινωνικά 

στεγανά, που δυσχεραίνουν την ουσιαστική συµµετοχή στο διάλογο, ώστε 

να επέλθει η προσέγγιση της αληθινής πραγµατικότητας 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Ο Selltiz µεταξύ άλλων (Selltiz et al., 1962) αναφέρει πως οι ερευνητές 

είναι κι εκείνοι άνθρωποι και όχι µηχανές, άρα συναισθηµατικά ευάλωτοι, 

µε αντιδράσεις και εκφάνσεις του ψυχισµού τους, οι οποίες µπορεί να 

επηρεάσουν τα υποκείµενα. Το κοινωνικό υπόβαθρο κι η κουλτούρα του 

υποκειµένου, φυσικά και του ερευνητή, ασκεί σηµαίνοντα ρόλο στη 

διεξαγωγή της έρευνας. Μέσω αυτών των δύο παραµέτρων τα υποκείµενα 

προσεγγίζουν τον κόσµο τους και αυτή η ερµηνεία πρέπει να εκφράζεται 

όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα. Ο Schutz έχει µιλήσει για τη δεδοµένη 

πραγµατικότητα («taken for granted» reality) (Schutz, 1967) και εννοεί 

ακριβώς αυτό: την «υπονόµευση» των απαντήσεων των υποκειµένων από 

τον ερευνητή, γεγονός υποβαθµιστικό για την επιστηµονική µελέτη των 

δεδοµένων. Οι αφηγήσεις είναι αυτές που ευνοούν στη συγκρότηση του 
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αντικειµένου της έρευνας και συνθέτουν έστω αµυδρά την πραγµατικότητα 

όπως την αντιλαµβάνονται οι ερωτώµενοι. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο 

ερευνητής είναι σε θέση να συγκροτήσει ένα ερµηνευτικό πλαίσιο και να 

προβεί σε συµπεράσµατα, έχοντας πάντοτε συνείδηση του κοινωνικού 

χώρου και χρόνου που δρουν οι ερωτώµενοι (Riessman, 1993). 

Ανακεφαλαιώνοντας και καταλήγοντας πρέπει να µνηµονευθεί ότι η 

συνέντευξη βρίσκεται στο κέντρο της ποιοτικής έρευνας και αφορά στην 

άµεση επικοινωνία µεταξύ ερευνητή και υποκειµένου. Η επαφή µεταξύ των 

δύο δεν είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Λαµβάνει διαφορετικές 

διαστάσεις αναλόγως της επιστηµονικής παράδοσης στην οποία ανήκει ο 

ερευνητής ή της µεθόδου, την οποία επέλεξε, πάντοτε ceteris paribus 

(όταν οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί). Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια 

του Kvale, που καταδεικνύουν αυτή ακριβώς τη σχετικότητα που αφορά 

στο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο που ανήκουν ερευνητές και υποκείµενα: 

“In other cultures, different norms may hold for interactions with 

strangers concerning initiative, directness, openness, and the like” (Kvale, 

1996: 127). 

 

6.2.2.1.2. Τύποι Συνέντευξης 

Σύµφωνα µε τον Ιωσηφίδη (2003) ανάλογα µε τον βαθµό δόµησης της 

συνέντευξης, δηλαδή ανάλογα µε το βαθµό τυποποίησης της από τον 

ερευνητή µπορούµε σχηµατικά να διακρίνουµε τρία βασικά είδη: την 

δοµηµένη συνέντευξη (structured interview), την ηµιδοµηµένη συνέντευξη 

(semi-structured interview) και την µη δοµηµένη συνέντευξη 

(unstructured interview) (Ιωσηφίδη 2003; Verma, Mallick, 2004 ).  

Η δοµηµένη συνέντευξη βασίζεται σε ένα αυστηρά προκαθορισµένο σύνολο 

ερωτήσεων το οποίο τίθεται µε τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους τους 

ερωτώµενους. Οι ερωτήσεις είναι προκαθορισµένες τόσο ως προς το 

περιεχόµενο τους, όσο και ως προς την σειρά µε την οποία ακολουθεί η µια 

τη άλλη (Dunn 2000). H ηµιδοµηµένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα 

σύνολο προκαθορισµένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη 

ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση του 

περιεχοµένου των ερωτήσεων ανάλογα µε τον ερωτώµενο και ως προς την 

προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεµάτων για συζήτηση. Η µη δοµηµένη 
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συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία προκαθορισµένων ερωτήσεων 

και βασίζεται σε θεµατικές περιοχές πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η 

αλληλεπίδραση µεταξύ του ερευνητή και του ερωτώµενου (Robson 2002). 

Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα χρησιµοποιούνται κυρίως οι δυο τελευταίοι 

τύποι συνέντευξης καθώς επιτρέπουν την άντληση πληροφορίας και 

δεδοµένων σε βάθος ή την ανάδειξη θεµάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί 

από τον ερευνητή.  

 

6.2.3. ∆ιεξαγωγή της Έρευνας 

Η διαδικασία των συνεντεύξεων διάρκεσε ένα µήνα περίπου, από την 25η 

Αυγούστου 2010 έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010. Καθεµιά από τις 

συνεντεύξεις κινήθηκε στα πλαίσια του χρόνου των 25-30 λεπτών, χωρίς 

προβλήµατα δεδοµένου και του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων γεγονός 

που δεν επέτρεπε σε αυτόν που διεξάγει τη συνέντευξη να επιµηκύνει το 

χρόνο της κάθε συζήτησης. Θετική προϋπόθεση ήταν ότι η κάθε 

συνέντευξη πραγµατοποιούνταν στο γραφείο του κάθε υπαλλήλου έπειτα 

από συνεννόηση που είχε προηγηθεί, συνήθως µετά το πέρας της εργασίας 

του και δεν απαιτούνταν µετακινήσεις. Αυτό διευκόλυνε στον 

προγραµµατισµό αλλά και στη λήψη των συνεντεύξεων, καθώς κάποιες 

µεταβολές στις ηµεροµηνίες των συναντήσεων δεν δηµιούργησαν 

σηµαντικά προβλήµατα.  

Αναφορικά µε τα προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν στη 

συνέντευξη, σύµφωνα µε τους (Verma & Mallick, 2004: 256), «η 

συνέντευξη εµπλέκει ένα πολύπλοκο σύνολο από κοινωνικές σχέσεις που 

µπορεί να νοθεύσει το τελικό προϊόν. Η κοινωνική σχέση µπορεί να 

οδηγήσει στη διαστρέβλωση των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς 

είναι ευάλωτες σε ασύνειδη προκατάληψη κατά την αξιολόγησή τους από 

τον ερευνητή». Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουµε και άλλους 

παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνέντευξη, όπως τους µηχανισµούς 

άµυνας του ερωτώµενου: την εκλογίκευση, την ταύτιση, την απώθηση 

(Φίλιας, 1996: 140-141). 

Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα τονίστηκαν στα υποκείµενα της 

έρευνας τα εξής σηµεία: 
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I. Η σηµαντικότητα να εκφράσουν τις απόψεις που πραγµατικά τους 

αντιπροσωπεύουν, καθώς η συλλογή γνήσιων δεδοµένων συµβάλλει 

στην ουσιαστική διερεύνηση των ερευνητικών ερωτηµάτων. 

II. Ο ερευνητικός σκοπός της συνέντευξης. 

III. ∆ιατύπωση των ερωτήσεων πολύ προσεκτικά ώστε να είναι ξεκάθαρο το 

περιεχόµενό τους και να µην υπάρχουν ασάφειες. 

IV. Έλεγχος της γνησιότητας των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της. 

V. Κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας σε σχέση µε το πληροφοριακό υλικό 

και το περιεχόµενο της συνέντευξης. 

VI. Αµεροληψία στη λήψη απαντήσεων. 

VII. Αποσαφήνιση βασικών εννοιών της έρευνας και διευκρινήσεις ώστε 

να υπάρχει, όσο το δυνατόν, σαφήνεια και κοινός εννοιολογικός 

κώδικας.  

VIII. Ενίσχυση ενδιαφέροντος των ερωτώµενων για την έρευνα, 

εξηγώντας την ουσία της και τονίζοντας τη σηµασία που θα είχε η 

κατάθεση των προσωπικών του απόψεων. 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που απαιτείται για µια ηµιδοµηµένη 

συνέντευξη, διαµορφώσαµε ένα οδηγό ερωτήσεων, µε βάση κάποιους 

προκαθορισµένους άξονες. Αυτός ο οδηγός προοριζόταν να απεικονίσει τα 

θέµατα της συνέντευξης και κατ’ επέκταση να αποδώσει το περιεχόµενο και 

τους σκοπούς της έρευνας. Κατ’ αυτό τον τρόπο διατυπώθηκαν τα 

ακόλουθα ερωτήµατα: 

I. Έχετε συµµετάσχει σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα οποιασδήποτε 

µορφής και διάρκειας κατά τα έτη 2005-2010;  

Α) Εάν ναι σε ποια θεµατικά αντικείµενα αναφερόταν 

Β) Εάν όχι αναφερθείτε στους λόγους µη συµµετοχής σας 

II. Ποιά ήταν η χρονική διάρκεια και ο αριθµός του/των επιµορφωτικού/ών 

προγράµµατος/των που παρακολουθήσατε τα έτη 2005-2010; 

III. Από τις παρακάτω απόψεις, παρακαλώ αναφέρετε µε ποιές συµφωνείτε 

ή διαφωνείτε 

Η δια βίου µάθηση … 
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Α) είναι απαραίτητη κυρίως για αυτούς που δεν ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους. 

Β) Απευθύνεται κυρίως στα ηλικιωµένα άτοµα 

Γ) Είναι απαραίτητη, γιατί στις µέρες µας κανείς δεν µπορεί να έχει ως 

δεδοµένο ότι θα εκτελεί την εργασία του µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την 

διάρκεια της επαγγελµατικής του ζωής. 

∆) Βοηθάει να βελτιώσεις την επαγγελµατική σου κατάρτιση και τα 

επαγγελµατικά σου προσόντα 

Ε) Πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν είσαι νέος. 

ΣΤ) ∆εν χρειάζεται πουθενά. 

I. α) Σε ποια επιµορφωτικά προγράµµατα συµµετείχατε µέχρι τώρα κατά 

τα έτη 2005-2010; 

β) Σε ποιο βαθµό ανταποκρίθηκαν τα επιµορφωτικά προγράµµατα στις 

ανάγκες σας; 

II. Ποιες από τις θεµατικές κατευθύνσεις προγραµµάτων επιµόρφωσης 

πιστεύετε ότι αποτελούν προτεραιότητα για σας; 

III. Με ποιό τρόπο ενηµερώνεστε για τα τρέχοντα προγράµµατα 

επιµόρφωσης; 

IV. Ποιοί είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή 

σας να παρακολουθήσετε ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα;  

V. Ποιά χαρακτηριστικά ενός επιµορφωτικού προγράµµατος είναι για εσάς 

τα σηµαντικότερα για να πάρετε την απόφαση να το παρακολουθήσετε; 

VI. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να πραγµατοποιείται ένα πρόγραµµα 

επιµόρφωσης; 

VII.  Πότε πιστεύετε πως πρέπει να γίνεται η επιµόρφωση;  

VIII.  Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα 

ενός προγράµµατος επιµόρφωσης; 

Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η κατασκευή του οδηγού συνέντευξης 

ήταν : 
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• Η διερεύνηση του κατά πόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης 

διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους αποτελεσµατικά. 

• Ο εντοπισµός των επιµορφωτικών αναγκών των διοικητικών 

υπαλλήλων. 

• Η αναζήτηση πληροφοριών για τα επιµορφωτικά προγράµµατα στα 

οποία έχουν συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι.  

• Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των επιµορφωτικών προγραµµάτων ώστε 

να ανταποκρίνονται άµεσα στις ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων 

της βιβλιοθήκης.  

Τέλος ζητήθηκαν τα δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του υπό 

έρευνα πληθυσµού.  

Αυτοί οι άξονες, ωστόσο, δεν διαµόρφωσαν έναν ανελαστικό κατάλογο 

ερωτήσεων. Έδωσαν στη συνέντευξη ένα χαρακτήρα προσαρµογής στις 

ανάγκες της έρευνας και της συζήτησης µε τον εκάστοτε 

συνεντευξιαζόµενο. Έγιναν αναδιατυπώσεις και συµπληρώθηκαν ορισµένες 

ερωτήσεις ώστε να καλυφθεί, κατά το δυνατό, το ζητούµενο θέµα. Να 

σηµειώσουµε, επιπρόσθετα, ότι οι αναδιατυπώσεις που έγιναν, αλλά και ο 

σχεδιασµός των ερωτήσεων, µας παρείχαν τη δυνατότητα να ελέγξουµε και 

πιθανές αντιφάσεις στις απαντήσεις των συνεντευξιαζόµενων. 

Στα πλαίσια της κύριας έρευνας συγκαταλέγεται συνοδευτική επιστολή,48 η 

οποία ενηµέρωνε τους υπαλλήλους για το σκοπό και το χρόνο διεξαγωγής 

της έρευνας, τα άτοµα στα οποία απευθυνόταν, όπως και για τη σηµασία 

που έχει η συµµετοχή τους στη διεκπεραίωση της έρευνας (Κυριαζή, 

2009).  

Είναι χρήσιµο να σηµειωθούν ορισµένες παρατηρήσεις της ερευνήτριας 

κατά τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας. 

Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός, ότι ορισµένοι υπάλληλοι έδειχναν 

απροθυµία να συµµετέχουν στην έρευνα. Η απροθυµία τους θα µπορούσε 

να αποδοθεί στις πολλές καθηµερινές τους υποχρεώσεις που περιορίζουν 

τον ελεύθερο χρόνο τους κατά τις ώρες εργασίας τους, όπως και στη 

δυσκολία τους να καταγράψουν τις ανάγκες επιµόρφωσής τους. 

                                                 
48 Βλ. στο παράρτηµα Ι.  
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∆εν έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, άλλες έρευνες για τις 

επιµορφωτικές ανάγκες των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Είναι εποµένως πολύ πιθανό, οι υπάλληλοι να 

µην είναι εξοικειωµένοι µε την διαδικασία της συνέντευξης που έχουν 

άµεση αναφορά στα θέµατα επιµόρφωσής τους.  

 

6.2.4. Ανάλυση Περιεχοµένου 

Η καταγραφή των πληροφοριών αµέσως µετά το τέλος της συνέντευξης 

έχει αναγνωριστεί σαν ένας από τους τρόπους ελέγχου των 

προκαταλήψεων και παραγωγής αξιόπιστων δεδοµένων για την ανάλυση 

(Saunders et al., 2000: 261).  

∆ύο είναι οι βασικές µέθοδοι καταγραφής των δεδοµένων κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης η πρώτη µε τεχνικά µέσα (κασετόφωνο) και η δεύτερη µε 

σηµειώσεις. Βέβαια, µπορεί να εφαρµοστεί συνδυαστική µέθοδος και 

οπωσδήποτε θα είναι πιο ολοκληρωµένη. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε 

συνδυασµός των δύο µεθόδων. Τα ερευνητικά δεδοµένα µετά την συλλογή 

τους, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν από την ερευνήτρια µε τη βοήθεια 

του προγράµµατος των υπολογιστικών φύλλων ώστε να δηµιουργηθούν τα 

κατάλληλα γραφήµατα, διαγράµµατα και πίνακες στα πλαίσια της 

οργάνωσης και της ανάλυσης των κλειστών ερωτήσεων. Τα ποιοτικά 

δεδοµένα, στις περισσότερες των περιπτώσεων θεωρήθηκε σκόπιµο είτε να 

ποσοτικοποιηθούν έστω και για περιγραφικούς λόγους, είτε να 

συµπληρωθούν και να ενισχυθούν µε ποσοτικά στοιχεία. 

Η ανάλυση περιεχοµένου µετατρέπει δευτερογενές υλικό ποιοτικής φύσης 

σε µορφή ποσοτικών δεδοµένων. Πρόκειται για µια τυποποιηµένη µέθοδο 

που οδηγεί στη συστηµατική κωδικοποίηση του γραπτού και του 

προφορικού λόγου και ως εκ τούτου, αντιστοιχεί στην ποσοτικοποίηση των 

απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων και του 

περιεχοµένου των µη τυποποιηµένων συνεντεύξεων. Αυτό συνεπάγεται ότι 

α) το κείµενο εξετάζεται στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά, β) ότι οι 

κατηγορίες που χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση των δεδοµένων 

ορίζονται µε σαφήνεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη και ο 

έλεγχος της διαδικασίας από άλλους ερευνητές και γ) ότι χαρακτηριστικά 

που εµφανίζονται στο κείµενο ποσοτικοποιούνται, ούτως ώστε να µπορεί να 
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διαπιστωθεί η σηµασία που φέρουν στο ίδιο κείµενο αλλά και σε σύγκριση 

µε άλλα. Τα αποτελέσµατα που συνοψίζονται επιτρέπουν τη στατική ή τη 

διαχρονική περιγραφή του υπό έρευνα κοινωνικού φαινοµένου. Η ανάλυση 

περιεχοµένου είναι µια διαδικασία κατηγοριοποίησης που επιτρέπει τη 

µετατροπή του λεκτικού ή άλλου συµβατικού περιεχοµένου σε ποσοτικά 

δεδοµένα. Η διαδικασία συνίσταται στη συστηµατική µέτρηση µονάδων του 

υπό έρευνα (συνήθως γραπτού ή προφορικού) υλικού σύµφωνα µε τις 

συγκεκριµένες κατηγορίες που διαµορφώνει ο ερευνητής και οι οποίες 

απορρέουν από θεωρητικές υποθέσεις. Η ανάλυση περιεχοµένου θα πρέπει 

να αποτελεί συµπληρωµατική και όχι αποκλειστική πηγή στοιχείων. 

Άλλωστε ο συνδυασµός µεθόδων, ανεξάρτητα από το θέµα της έρευνας, 

είναι πιο αποτελεσµατικός ως προς τη δυνατότητα προσέγγισης της 

πολυεπίπεδης και σύνθετης κοινωνικής πραγµατικότητας (Κυριαζή, 2009: 

299-301). Επίσης, ο συνδυασµός κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων µε 

αντίστοιχη ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία στοιχείων αποτελεί συνήθως 

τον πιο αποτελεσµατικό και ολοκληρωµένο τρόπο προσέγγισης της 

κοινωνικής πραγµατικότητας (Κυριαζή, 2009). Το σύστηµα κωδικοποίησης 

καθορίστηκε εκ των προτέρων και επιβλήθηκε κατόπιν στα δεδοµένα.  

Οι ερωτήσεις στο σύνολό τους έχουν κλειστή και ανοιχτή µορφή (µικτές 

ερωτήσεις) µε την δυνατότητα ελεύθερης διατύπωσης της απάντησης από 

τον ερωτώµενο. Ακόµη στον οδηγό ερωτήσεων της συνέντευξης 

περιλαµβάνονται περιγραφικές ερωτήσεις (descriptive questions), οι 

οποίες στοχεύουν στην άντληση συγκεκριµένων πληροφοριών από τον 

ερωτώµενο που συνδέονται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και γνώσεις 

π.χ. φύλο, ηλικία, ηµεροµηνία γέννησης, µορφωτικό επίπεδο κ.λπ. και 

ερωτήσεις γνώµης (opinion questions) οι οποίες στοχεύουν στην 

διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ερωτώµενων για 

διάφορα κοινωνικά φαινόµενα και διαδικασίες. Ο ερωτώµενος είχε την 

δυνατότητα να δώσει τις λεπτοµερείς εκείνες πληροφορίες που χρειάζονται 

για µια αξιόπιστη αναπαράσταση της κοινωνικής πραγµατικότητας από τον 

ερευνητή.  

Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην διατύπωση των ερωτήσεων ήταν 

απλό, συγκεκριµένο και κατανοητό. Η κάθε ερώτηση δεν αναφερόταν σε 

περισσότερα του ενός θέµατα, ήταν σύντοµη, η διατύπωσή της δεν τον 
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προέτρεπε προς µία συγκεκριµένη απάντηση και δεν προϋπόθετε γνώσεις 

που πιθανόν δεν είχε. 

Επιπλέον, για τη συγκέντρωση ορισµένων δεδοµένων της έρευνας, όπως 

για παράδειγµα το θεµατικό αντικείµενο της κατάρτισης που έχουν 

παρακολουθήσει οι υπάλληλοι49, η κλειστή ερώτηση εκτιµήθηκε από την 

ερευνήτρια ότι µπορεί να διευκολύνει τους συµµετέχοντες να θυµηθούν τα 

επιµορφωτικά προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν και έτσι οι ερωτώµενοι 

να απαντήσουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι σε µια ανοιχτού τύπου 

ερώτηση. 

Οι πληροφορίες που η ερευνήτρια συνέλεξε, βοήθησαν στην κατασκευή 

του οδηγού ερωτήσεων συνέντευξης, ώστε να συµπεριλάβουν όλο το 

φάσµα των πιθανών διαφορετικών απαντήσεων.  

Πριν από την τελική εφαρµογή του ερευνητικού οργάνου, 

πραγµατοποιήθηκε η πιλοτική έρευνα σε ένα µικρό αριθµό 

συνεντευξιαζόµενων, η οποία συνετέλεσε στη διαµόρφωση του τελικού 

οδηγού ερωτήσεων της συνέντευξης. Αναλυτικότερα, έγινε δοκιµή στο 

οδηγό ερωτήσεων της συνέντευξης πριν από την κύρια έρευνα, δηλαδή 

ελέγχθηκε αν όλες οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και σαφείς, αν πρέπει να 

προστεθεί ή αν αφαιρεθεί κάτι, αλλά και η συνολική χρονική διάρκεια της 

συνέντευξης να µην υπερβαίνει την προβλεπόµενη (Κυριαζή, 2009·�Bird, 

Hammersley, Gomm & Woods, 1999). Στην πιλοτική αυτή έρευνα 

συµµετείχε 1 διοικητικός υπάλληλος (4% από το σύνολο του πληθυσµού), 

οι απαντήσεις του οποίου δεν συµπεριλήφθηκαν στην κύρια έρευνα. Η 

διερεύνηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή της διατύπωσης 

ορισµένων ερωτήσεων, ώστε να είναι πιο κατανοητές και ο οδηγός των 

ερωτήσεων να γίνει πιο περιεκτικός. 

Με τις διαφοροποιήσεις και τις συµπληρώσεις που έγιναν µε βάση την 

πιλοτική έρευνα, διαµορφώθηκε ο οδηγός ερωτήσεων της συνέντευξης, ο 

οποίος απαρτίζεται συνολικά από 11 ερωτήσεις50, στο τέλος παρατίθενται 

άλλες 6 ερωτήσεις που αφορούν γενικά-δηµογραφικά στοιχεία. 

 

7. Τα Αποτελέσµατα της Έρευνας 

                                                 
49 Βλ. την ερώτηση 6 του ερωτηµατολογίου, στο παράρτηµα Ι. 
50 Bλ. το ερωτηµατολόγιο της έρευνας στο παράρτηµα Ι. 
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Το δείγµα της έρευνας, όπως σηµειώθηκε ήδη, περιελάµβανε το σύνολο 

των διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. που απασχολούνται στη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 23 διοικητικούς 

υπαλλήλους από τους 25 οι οποίοι αποτελούν το σύνολο των 

υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης το χρονικό 

διάστηµα διεξαγωγής της έρευνας. Ένας διοικητικός υπάλληλος δεν 

συµµετείχε στην έρευνα, ενώ ακόµα ένας χρησιµοποιήθηκε µόνο για την 

πιλοτική έρευνα. 

 

7.1. Απάντηση στην Ερευνητική Υπόθεση I 

Ερευνητική Υπόθεση Ι: ∆ιερεύνηση της στάσης των διοικητικών 

υπαλλήλων της βιβλιοθήκης απέναντι στο θεσµό της επιµόρφωσης και τα 

θεµατικά αντικείµενα των επιµορφωτικών προγραµµάτων που συµµετείχαν 

µέχρι σήµερα.  

Θετική είναι η στάση των διοικητικών υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας απέναντι στην επιµόρφωση καθώς 18 από τους 

υπαλλήλους (78% του συνόλου) έχουν συµµετάσχει σε επιµορφωτικό 

πρόγραµµα κατά τα έτη 2005-2010 και µόλις 5 υπάλληλοι (22% του 

συνόλου) δεν έχουν συµµετάσχει σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα. 

Πολλά ήταν τα θεµατικά ενδιαφέροντα των υπαλλήλων που προσέλκυσαν 

το ενδιαφέρον τους. Από τους συµµετέχοντες (18/23) σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα 11 (11/18) διοικητικοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι το θεµατικό 

τους ενδιαφέρον εστιάστηκε σε θέµατα «βιβλιοθηκονοµικού περιεχοµένου» 

ενώ 9 (9/18) από τους υπαλλήλους ενηµερώθηκαν σε θέµατα που είχανε 

σχέση µε «το Ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στην Προσβασιµότητα και 

Εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ». Επίσης 7 (7/18) υπάλληλοι ενηµερώθηκαν σε 

θέµατα «Ψηφιοποίησης Υλικού Βιβλιοθηκών – Ηλεκτρονικές Πηγές 

Πληροφόρησης στις Βιβλιοθήκες» ενώ επίσης 7 (7/18) υπάλληλοι 

επιµορφώθηκαν σχετικά µε θέµατα «Ανάπτυξης web εφαρµογών». ∆ύο 

(2/18) υπάλληλοι αναφέρθηκαν αναλυτικότερα για την σηµαντικότητα της 

ψηφιοποίησης υλικού της βιβλιοθήκης: «…θα έχει πολλαπλά οφέλη για 

τους χρήστες, για την προστασία των βιβλίων και για τις ίδιες τις 

βιβλιοθήκες. Θα συνεισφέρει στην αξιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών, 
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στη διάχυση της γνώσης µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στη διευκόλυνση της έρευνας, στο έργο των 

εκπαιδευτικών, των φοιτητών και των µαθητών όλων των βαθµίδων» (Ερ. 

6). Σχετικά µε τη σηµαντικότητα της ψηφιοποίησης αναφέρει ένας άλλος 

υπάλληλος ότι «διευκολύνει στην εξυπηρέτηση των χρηστών, των 

βιβλιοθηκών εξ αποστάσεως, στην ανάπτυξη εφαρµογών πληροφοριών που 

να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη γνώση, την πληροφορία και 

το έντυπο βιβλίο, στην προστασία του φυσικού τεκµηρίου από την 

καθηµερινή φθορά και στη διατήρησή του, στη συνεργασία και ανταλλαγή 

του υλικού µε άλλους φορείς ελληνικούς και ξένους και γενικά στην 

αντιµετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής». (Ερ. 3). Σχετικά µε τις 

νέες τεχνολογίες και ΑΜΕΑ ένας υπάλληλος αναφέρει «... µε αφορµή το 

σταθµό εργασίας για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης της βιβλιοθήκης, το 

σεµινάριο που παρακολούθησα µου έδωσε απαραίτητες γνώσεις ώστε να 

εξυπηρετώ όσο το δυνατό καλύτερα τα άτοµα αυτά» (Ερ. 18). Σχετικά µε 

την άποψη αυτή άλλος υπάλληλος αναφέρει «…ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα σεµινάρια που συµµετείχα, ενηµερώθηκα για νέα λογισµικά 

και τον τρόπο εκτύπωσης Braille... πολύ εντυπωσιακό και φυσικά πολύ 

χρήσιµο να γνωρίζω ώστε να βοηθώ τα άτοµα-φοιτητές µε προβλήµατα 

όρασης» (Ερ. 11). 

Για τους 5 υπαλλήλους που δεν συµµετείχαν σε κανένα επιµορφωτικό 

πρόγραµµα την περίοδο 2005-2010, τους ζητήθηκε να αναφέρουν τους 

λόγους που δεν τους επέτρεψαν να συµµετέχουν. Οι απόψεις που 

επικράτησαν ήταν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα αποδέσµευσης από τα 

εργασιακά τους καθήκοντα και επίσης ότι γενικότερα υπάρχει έλλειψη 

οικονοµικών πόρων από τη βιβλιοθήκη και δεν καλύπτει τα έξοδα 

µετακίνησης και διαµονής σε περίπτωση που το επιµορφωτικό πρόγραµµα 

διεξάγεται εκτός πόλης. Συγκεκριµένα ένας υπάλληλος αναφέρει «... είναι 

πλέον γνωστό από την πλευρά της ∆ιεύθυνσης ότι τα τελευταία χρόνια δεν 

καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης 

σχετικά µε την παρακολούθηση κάποιου επιµορφωτικού προγράµµατος 

(σεµινάριο, συνέδριο) το οποίο διεξάγεται εκτός πόλης, θα πρέπει να 

συµµετέχει κανείς µόνο ως εισηγητής…» (Ερ. 5).  

Επιδιώκοντας να διερευνήσουµε τη στάση των διοικητικών υπαλλήλων 

απέναντι στο θεσµό της ∆ια Βίου Μάθησης έχουµε τις εξής απόψεις: 9 
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(9/23) από τους υπαλλήλους συµφωνούν έως συµφωνούν απόλυτα µε την 

άποψη ότι η δια βίου µάθηση είναι απαραίτητη κυρίως γι αυτούς που δεν 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και άλλοι 10 (10/23) διαφωνούν έως 

διαφωνούν απόλυτα µε τη άποψη αυτή. 4 (4/23) από τους υπαλλήλους 

κράτησαν ουδέτερη στάση. Το σύνολο των 23 υπαλλήλων της βιβλιοθήκης 

διαφώνησε µε τη άποψη ότι η δια βίου µάθηση απευθύνεται κυρίως σε 

ηλικιωµένα άτοµα. Ένας υπάλληλος αναφέρει πιο συγκεκριµένα: «ο όρος 

"δια βίου µάθηση" αναφέρεται σε µια φιλοσοφική αντίληψη, σύµφωνα µε 

την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως µια µακροχρόνια διαδικασία που 

ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του. Ο όρος αυτός καλύπτει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της 

τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης» (Ερ. 8). Επίσης 21 (21/23) από τους 

υπαλλήλους συµφωνούν έως συµφωνούν απόλυτα ότι η δια βίου µάθηση 

είναι απαραίτητη, γιατί στις µέρες µας κανείς δεν µπορεί να έχει ως 

δεδοµένο ότι θα εκτελεί την εργασία του µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την 

διάρκεια της επαγγελµατικής του ζωής. Μόνο 3 (3/23) από τους 

υπαλλήλους κράτησαν ουδέτερη στάση. Ένας υπάλληλος αναφέρει: «στα 

νέα εργασιακά δεδοµένα οι αρµοδιότητες που αναλαµβάνουµε ως 

εργαζόµενοι δεν είναι ξεκάθαρες και επιπλέον καλούµαστε να γνωρίζουµε 

πώς να ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις διαφόρων εργασιακών θέσεων. 

Εκτός λοιπόν των τυπικών προσόντων που έχουµε αποκτήσει (π.χ. πτυχίο 

και τεχνικές γνώσεις) χρειάζεται να αναπτύξουµε και να αναπτύσσουµε 

συνεχώς νέες δεξιότητες οι οποίες προσφέρονται µέσω της διά βίου 

µάθησης. Μερικές από τις δεξιότητες αυτές είναι: επικοινωνία, 

οργανωτικότητα, καινοτοµία, ανάληψη πρωτοβουλίας, κριτική σκέψη, 

αφαιρετική ικανότητα, συνεργατικότητα, ικανότητα να δίνει λύσεις και 

άλλες δεξιότητες ανάλογα µε την ειδικότητα του καθενός» (Ερ. 19). Στο 

σύνολό τους οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης (23/23) συµφωνούν 

έως συµφωνούν απόλυτα ότι η δια βίου µάθηση βοηθάει να βελτιώσει 

κάποιος την επαγγελµατική του κατάρτιση και τα επαγγελµατικά του 

προσόντα. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων (21/23) διαφωνεί έως διαφωνεί 

απόλυτα µε την άποψη ότι πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν είναι 

κάποιος νέος. ∆ύο (2/23) υπάλληλοι κράτησαν ουδέτερη στάση.  

Θεµατικά Αντικείµενα Κατάρτισης 
Συχνότητα 
Αναφορών 

Θέµατα Βιβλιοθηκονοµίας 11 
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Θεµατικά Αντικείµενα Κατάρτισης 
Συχνότητα 
Αναφορών 

Ο Ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην 
Προσβασιµότητα και Εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ 

9 

Ανάπτυξη web εφαρµογών 7 

Ψηφιοποίηση Υλικού Βιβλιοθηκών – Ηλεκτρονικές 
Πηγές Πληροφόρησης στις Βιβλιοθήκες 

7 

Καινοτόµες Εκπαιδευτικές ∆ράσεις στις Βιβλιοθήκες 5 
Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Έλεγχος Έργων 5 

Αποδοτικότητα και αξιολόγηση των διοικητικών 
διαδικασιών. 

4 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία και την 
οµαδική εργασία στο πλαίσιο του εργασιακού 
περιβάλλοντος 

4 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τεχνικές διαπραγµάτευσης - 
επίλυση συγκρούσεων 

4 

Τεχνολογίες και ∆ιαχείριση ∆ικτύων 4 
Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών – Σχέδια 
Εκπαίδευσης 

4 

Σχεδιασµός Εφαρµογών ∆ιαδικτύου µε Εργαλεία 
Ανοικτού Λογισµικού 

4 

Βασικές Γνώσεις στους Η/Υ 4 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση 4 

Σύγχρονο µάνατζµεντ στο ∆ηµόσιο Τοµέα 3 
Σύνταξη, Έκδοση και ∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Εγγράφων 2 

Μεθοδολογία και Εργαλεία Σύνθεσης Παρουσιάσεων 1 

Χειρισµός εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

1 

∆ιαχείριση συστήµατος διαδανεισµού VDX 1 

Πολιτιστική Αποκέντρωση για Στελέχη της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

1 

Οικονοµική ∆ιαχείριση Βιβλιοθηκών, Γερµανική 
Γλώσσα και Εργασιακό Περιβάλλον , Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

1 

Όργανα πολιτικής & διοίκησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Μάρκετινγκ Βιβλιοθηκών, Επιστηµονική 
εκδοτική δραστηριότητα, Θέµατα ανοιχτής πρόσβασης 
στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, Θέµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας και αδειοδότησης 

1 

Πίνακας 3: Ιεραρχική κατάταξη των θεµατικών αντικειµένων κατάρτισης σύµφωνα µε τις 
απόψεις των υποκειµένων της έρευνας 

 

7.2. Απάντηση στην Ερευνητική Υπόθεση ΙΙ 

Ερευνητική Υπόθεση ΙΙ: Ο εντοπισµός των επιµορφωτικών αναγκών των 

διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης. 

Η πλειοψηφία των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης απάντησαν πως 

προτεραιότητα στα θεµατικά αντικείµενα ενδιαφέροντός τους είναι οι Νέες 
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Τεχνολογίες και συγκεκριµένα µπορούµε να αναφέρουµε τη δυνατότητα 

αναζήτησης ποικίλων και µεγάλης κλίµακας πληροφοριών µέσα από την 

πρόσβαση σε διάφορες Βάσεις ∆εδοµένων όπως και τη χρησιµοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την τεχνολογία των πολυµέσων 

(συνδυασµός κειµένου - εικόνας - ήχου). Η πλειοψηφία των υπαλλήλων 

συµφωνεί πως η επίδραση των νέων τεχνολογιών συνέβαλε ουσιαστικά 

στην ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης στις ελληνικές 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και έτσι καθιστά το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών 

πολύ σηµαντικό. Άλλα θέµατα που αποτελούν προτεραιότητα αφορούν την 

Πληροφόρηση σχετική µε άλλες καινοτοµίες άλλων ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων, ένας υπάλληλος αναφέρει «…γνωρίζοντας τις καινοτοµίες 

άλλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων υιοθετώ νέες ιδέες και κινητοποιούµαι 

περισσότερο ώστε να κάνω πράγµατα...» (Ερ. 20), τις ∆εξιότητες 

management ο ίδιος υπάλληλος αναφέρει: «...το να διαθέτει κανείς 

δεξιότητες management είναι µεγάλο προσόν για την βιβλιοθήκη» (Ερ. 

20), και την Ψηφιοποίηση υλικού. Ένας υπάλληλος αναφέρει: «..το 

µεγαλύτερο πλεονέκτηµα µιας βιβλιοθήκης είναι η αποθήκευση του υλικού 

της σε ψηφιακή µορφή έτσι δίνει τη δυνατότητα άµεσης ανάκτησης 

πληροφοριών στο χρήστη µε χαµηλό κόστος» (Ερ. 8). 

Θεµατικά Αντικείµενα 
Συχνότητα 
Αναφορών 

Νέες Τεχνολογίες 15 
Πληροφόρηση σχετικά µε τις Καινοτοµίες άλλων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων  

13 

∆εξιότητες Μάνατζµεντ 12 
Ψηφιοποίηση Υλικού 8 
Νέες Τάσεις Καταλογογράφησης και τεχνικές 
υπηρεσίες 

6 

Αναζήτηση σε Βάσεις ∆εδοµένων-Τεχνικές 
Αναζήτησης 

6 

Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση της Ιστοσελίδας της 
Βιβλιοθήκης 

5 

Πληροφοριακή Παιδεία 4 
∆εξιότητες Μάρκετινγκ 3 
Ανάπτυξη Συλλογής 3 
Απόσυρση Συλλογής 2 
∆ιαχείριση Προσκτήσεων  2 
Ίντερνετ 1 
Σχεδιασµό Ιστοσελίδων 1 
∆ιαχείριση Περιοδικών Εκδόσεων 1 

Πίνακας 4: Ιεραρχική κατάταξη των επιµορφωτικών αναγκών σύµφωνα µε τις απόψεις των 
υποκειµένων της έρευνας 



∆ιπλωµατική Εργασία  Φωτεινή Πολυµεράκη 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας σελ. - 102 - Μεταπτυχιακο Τµήµα ΕΚΠ 

Σχετικά µε την ενηµέρωση για τα τρέχοντα προγράµµατα επιµόρφωσης 

αναφέρθηκαν οι εξής τρόποι: από το προσωπικό ενδιαφέρον, από τη 

∆ιεύθυνση της Βιβλιοθήκης, από συναδέλφους, από ιστοσελίδες τοπικών 

οργανισµών, από ιστοσελίδες διεθνών οργανισµών, µέσω newsletters 

διεθνών ή τοπικών οργανισµών. Οι επικρατέστεροι ήταν οι τρεις πρώτοι 

τρόποι ενηµέρωσης οι οποίοι ενισχύουν την άποψη ότι υπάρχει θετική 

στάση απέναντι στα προγράµµατα επιµόρφωσης και κατά επέκταση και στο 

θεσµό της ∆ια βίου µάθησης όχι µόνο στους διοικητικούς υπαλλήλους της 

βιβλιοθήκης αλλά και από την πλευρά της ∆ιεύθυνσης αλλά και του 

Ιδρύµατος. Ένας υπάλληλος αναφέρει: «...το γραφείο προσωπικού του 

Πανεπιστηµίου κοινοποιεί στο γραφείο ∆ιεύθυνσης της βιβλιοθήκης 

έγγραφο σχετικό µε την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 

(ΕΚ∆∆Α, Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α∆Ε∆Υ, το ∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης). Με τη σειρά της το γραφείο ∆ιεύθυνσης µας το 

κοινοποιεί και δηλώνουµε έτσι το ενδιαφέρον µας» (Ερ. 12). 

Σχετικά µε τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν-προτρέπουν 

την απόφαση των υπαλλήλων ώστε να παρακολουθήσουν ένα 

επιµορφωτικό πρόγραµµα αναφέρθηκαν τα εξής: οι ανάγκες της ίδιας της 

βιβλιοθήκης, η απόκτηση καλύτερων προσόντων, η προσωπική ανάγκη για 

ανάπτυξη, η ανάγκη για διαφοροποίηση της εργασίας του υπαλλήλου, µετά 

από εισήγηση της ∆ιευθύντριας και τέλος ευκαιρία για καλύτερη αµοιβή. Οι 

επικρατέστεροι παράγοντες προτροπής είναι οι τρεις πρώτοι. Ένας 

υπάλληλος αναφέρει «... οι νέες τεχνολογίες είναι τόσο συνυφασµένες µε 

τα εργασιακά µου καθήκοντα ώστε τα επιµορφωτικά σεµινάρια πάνω στις 

νέες τεχνολογίες είναι αναγκαία προς παρακολούθηση...» (Ερ. 3), ένας 

άλλος αναφέρει «... δεν µου αρέσει η στατικότητα, θέλω να µαθαίνω τις 

νέες εξελίξεις σχετικά µε τα θεµατικά µου ενδιαφέροντα» (Ερ. 6). 

Παράγοντες Προτροπής 
Συµµετοχής 

Συχνότητα Αναφορών 

Ανάγκες της βιβλιοθήκης  20 
Απόκτηση καλύτερων προσόντων 20 
Προσωπική ανάγκη για ανάπτυξη 19 
Ανάγκη για διαφοροποίηση της 
εργασίας 

7 

Εισηγήσεις της ∆ιευθύντριας 3 
Ευκαιρία για καλύτερη αµοιβή  1 

Πίνακας 5: Ιεραρχική κατάταξη παραγόντων προτροπής συµµετοχή σε Ε.Π. σύµφωνα µε 
τις απόψεις των υποκειµένων της έρευνας 
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7.3. Απάντηση στην Ερευνητική Υπόθεση ΙΙΙ 

Ερευνητική Υπόθεση ΙΙΙ: Πληροφορίες για τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα στα οποία έχουν συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι. 

Από το σύνολο των επιµορφωτικών προγραµµάτων, 132 σε αριθµό που 

έχουν συµµετάσχει-παρακολουθήσει τα υποκείµενα της έρευνας, η 

συντριπτική πλειοψηφία των 85 από αυτά είναι χρονικής διάρκειας από 1-

20 ώρες. Στη χρονική διάρκεια από 21-40 ώρες αφορούν τα 33 ενώ 13 

επιµορφωτικά προγράµµατα εντάσσονται στην χρονική διάρκεια 41-100 και 

1 επιµορφωτικό πρόγραµµα µε διάρκεια από 101-150 ώρες. Η πλειοψηφία 

των υπαλλήλων αναφέρουν «... είναι αρκετές οι υποχρεώσεις που έχω στη 

δουλειά αλλά και εκτός δουλειάς µε αποτέλεσµα να επιλέγω να συµµετέχω 

σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα µικρής χρονικής διάρκειας» (Ερ. 20). 

Άλλος υπάλληλος αναφέρει «… εάν το επιµορφωτικό πρόγραµµα έχει 

ενδιαφέρον θέµα για µένα επιλέγω να το παρακολουθήσω ανεξάρτητα από 

τη χρονική του διάρκεια» (Ερ. 19). 

Ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτώµενων 49% έχει συµµετάσχει σε (65 σε 

αριθµό) Συνέδρια, Σεµινάρια, Ηµερίδες µε διοργανωτές ΑΕΙ και ΤΕΙ της 

χώρας. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων αναφέρει «… επιλέγω να συµµετέχω 

στο ετήσιο ακαδηµαϊκό συνέδριο των βιβλιοθηκών κάθε χρόνο σχεδόν, 

ακούγονται πολλά ενδιαφέροντα θέµατα και ενηµερώνοµαι σχετικά µε τις 

καινοτοµίες στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών...» (Ερ. 6). Σε 

ποσοστό 24% των υποκειµένων της έρευνας συµµετείχαν σε κάποιο 

Ακαδηµαϊκό συνέδριο, σεµινάριο, ηµερίδα το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο 

∆ιεθνή χώρο από κάποιο ∆ιεθνή-Εκπαιδευτικό Οργανισµό (IFLA, CERN, 

κ.λπ.). Αναφέρθηκε από υπάλληλο «… ενώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα 

θέµατα κατάρτισης-ενηµέρωσης που προσφέρονται από διεθνείς φορείς, το 

κόστος (συµµετοχής στο πρόγραµµα, διαµονής, µεταφορικών) είναι πολύ 

υψηλό για να ανταπεξέλθω…» (Ερ. 4). Καταγράφηκαν 31 αναφορές-

συµµετοχές των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης στο συγκεκριµένο 

είδος προγραµµάτων. Το ποσοστό 15% συµµετοχής καταλαµβάνουν οι 

συµµετέχοντες σε επιµορφωτικά προγράµµατα των Π.ΙΝ.Ε.Π., 

καταγράφοντας τον αριθµό 19 σε συµµετοχές, ένας υπάλληλος αναφέρει 

«... πλέον δεν βρίσκω κάποιο πρόγραµµα που να καλύπτει τις 

επιµορφωτικές µου ανάγκες, τα περισσότερα αναφέρονται στην εισαγωγική 
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εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων» (Ερ. 7). Ποσοστό 11% 

παρακολούθησε ενδοϋπηρεσιακό σεµινάριο µε καταγραφή 15 συµµετοχών 

από τους υπαλλήλους, άλλος υπάλληλος αναφέρει «... πολύ ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα ενηµέρωσης αλλά 

δυστυχώς δεν πραγµατοποιούνται συχνά», (Ερ. 8), άλλος υπάλληλος 

αναφέρει: «… για µένα κατάρτιση πραγµατοποιείται µέσω της πρακτικής 

άσκησης δηλαδή την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός αρχαιότερου 

υπαλλήλου πιο καταρτισµένου από µένα µέσα σε οµαδικό και συνεργατικό 

κλίµα (on-the Job Training-OJT)» (Ερ. 9). 

Το 8,7% (2/23) των υπαλλήλων συµµετείχε σε κάποιο εξ΄ αποστάσεως 

επιµορφωτικό πρόγραµµα καταγράφοντας 2 συµµετοχές. Αναφέρει ένας 

υπάλληλος «..ειλικρινά δεν πιστεύω ότι είµαι εξοικειωµένος µε τις νέες 

τεχνολογίες ώστε να µπορώ να συµµετέχω σε ένα επιµορφωτικό 

πρόγραµµα εξ΄ αποστάσεως ... προτιµώ τη φυσική παρουσία στο χώρο» 

(Ερ. 15).  

Σχετικά µε το βαθµό ανταπόκρισης των επιµορφωτικών προγραµµάτων, 

Συνέδρια/Σεµινάρια/Ηµερίδες, τα οποία διοργανώνονται από ΑΕΙ/ΤΕΙ 16 

ερωτώµενοι απάντησαν θετικά ότι δηλαδή ανταποκρίθηκαν αρκετά έως 

πάρα πολύ στις επιµορφωτικές τους ανάγκες, ενώ 7 ερωτώµενοι δεν 

έδωσαν καµία απάντηση. Ένας υπάλληλος αναφέρει «… πολλές φορές έχω 

ανατρέξει σε υλικό εκπαίδευσης ενός σεµιναρίου ή συνεδρίου που έχω 

παρακολουθήσει και µε έχει βοηθήσει ώστε να συµπληρώσω κάποιο 

πληροφοριακό µου κενό και να πάω παρακάτω...» (Ερ. 6). 

Θετικά ανταποκρίθηκαν επίσης 10 ερωτώµενοι οι οποίοι κατέληξαν ότι τα 

∆ιεθνή Ακαδηµαϊκά Συνέδρια/Σεµινάρια/Ηµερίδες ανταποκρίθηκαν αρκετά 

έως πολύ στις επιµορφωτικές τους ανάγκες και µόλις 1 ερωτώµενος 

απάντησε ότι ανταποκρίθηκαν λίγο και 12 ερωτώµενοι δεν έδωσαν κάποια 

απάντηση. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων δήλωσε: «… δεν έχω την 

οικονοµική δυνατότητα να παρακολουθήσω ένα διεθνή συνέδριο και 

δυστυχώς ούτε και η βιβλιοθήκη καλύπτει τα έξοδα αυτά» ενώ άλλος 

υπάλληλος αναφέρει «… τα πλεονεκτήµατα της ατοµικής συµµετοχής σε 

σηµαντικά διεθνή συνέδρια είναι πολλά: αρχικά η συµµετοχή σε 

ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις, η ανάπτυξη σηµαντικών επαφών και 

εδραίωση γνωριµιών, η παροχή πληροφοριών για νεότερες τάσεις πάνω σε 

θέµατα ενδιαφέροντος, είναι επίσης µια ευκαιρία να παρουσιαστεί η 
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Βιβλιοθήκη και τα στελέχη της, αποκτά κανείς κύρος λόγω της συµµετοχής 

του σε σηµαντικά συνέδρια, αποκτά νέες εµπειρίες, ιδέες και απόψεις, 

συναντά επαγγελµατίες από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισµούς, αν 

µε ενδιαφέρει πολύ αναλαµβάνω τα έξοδα» (Ερ. 3). 

Αρνητική είναι η σχέση που έχουν στην πλειοψηφία τους οι υπάλληλοι της 

βιβλιοθήκης µε τα επιµορφωτικά προγράµµατα που παρέχονται εξ’ 

αποστάσεως εποµένως δεν υπήρχε κάποιος βαθµός ικανοποίησης από αυτά. 

Αξίζει να σηµειωθεί όµως οι 2 ερωτώµενοι οι οποίοι συµµετείχαν σε 

πρόγραµµα εξ΄αποστάσεως απάντησαν ότι ανταποκρίθηκε πολύ έως πάρα 

πολύ στις επιµορφωτικές τους ανάγκες. Ένας υπάλληλος αναφέρει «… είναι 

επιτακτική ανάγκη να εξοικειωθούµε επιτέλους µε τις νέες τεχνολογίες 

άµεσα. Αν δεν, πώς οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες θα εντάξουν νέες 

υπηρεσίες στις ήδη υπάρχουσες και να µεριµνήσουν για τον εκσυγχρονισµό 

και την αναδιοργάνωσή τους;» (Ερ. 12). 

Όσον αφορά στα επιµορφωτικά προγράµµατα του Π.ΙΝ.ΕΠ. 12 από τους 

ερωτώµενους δεν απάντησαν αφού δε συµµετείχαν ποτέ στα συγκεκριµένα 

προγράµµατα ενώ 6 από τους ερωτώµενους αποκρίθηκαν ότι 

ανταποκρίθηκαν στις επιµορφωτικές τους ανάγκες αρκετά έως πάρα πολύ 

και 5 απάντησαν ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα ανταποκρίθηκαν λίγο 

έως καθόλου στις επιµορφωτικές τους ανάγκες. Ένας υπάλληλος αναφέρει: 

«… το Π.ΙΝ.Ε.Π. δίνει προτεραιότητα σε προγράµµατα εισαγωγικής 

εκπαίδευσης και δηµόσιας διοίκησης γενικά, και σε αυτά που ήδη υπάρχουν 

δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον που να µπορέσει να καλύψει τις 

επιµορφωτικές µου ανάγκες» (Ερ. 4). Άλλος υπάλληλος αναφέρει: «… 

έχοντας συµµετάσχει σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Π.ΙΝ.Ε.Π. πάνω σε 

θέµατα νέων τεχνολογιών θεωρώ ότι ανταποκρίθηκε πλήρως στις 

επιµορφωτικές µου ανάγκες» (Ερ. 12). 

Σχετικά µε τα ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα επιµόρφωσης 11 από τους 

ερωτώµενους απάντησαν ότι ανταποκρίνονται στις επιµορφωτικές τους 

ανάγκες αρκετά έως πάρα πολύ, συγκεκριµένα ένας υπάλληλος αναφέρει: 

«... θεωρώ απαραίτητο και πολύ σηµαντικό να υπάρχει ενδοϋπηρεσιακό 

πρόγραµµα επιµόρφωσης, και να πραγµατοποιείται όταν κρίνεται 

απαραίτητο να εφαρµοστεί (από τη ∆ιεύθυνση). Με τον τρόπο αυτό 

υπάρχει ενηµέρωση σε ό,τι αφορά νέες υπηρεσίες που προσφέρονται από 

τους συναδέλφους στους χρήστες αλλά και απόκτηση γνώσεων σε νέα 
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θεµατικά αντικείµενα» (Ερ. 19). Από την άλλη, 12 ερωτώµενοι δεν 

εξέφρασαν κάποιο ενδιαφέρον για τα προγράµµατα αυτά. Μεγάλος µέρος 

των ερωτώµενων αναφέρει «… δεν βρίσκω το λόγο να χάνουµε το χρόνο 

µας σε ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα επιµόρφωσης, η πίεση στη δουλειά 

είναι µεγάλη και δεν αφήνει τέτοιου είδους περιθώρια…» (Ερ. 14).  

 

7.4. Απάντηση στην Ερευνητική Υπόθεση ΙV 

Ερευνητική Υπόθεση ΙV: Τρόποι βελτίωσης-ελκυστικότητας των 

επιµορφωτικών προγραµµάτων ώστε να ανταποκρίνονται άµεσα στις 

ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης. 

Τα χαρακτηριστικά ενός επιµορφωτικού προγράµµατος στα οποία 

αναφέρθηκαν οι υπάλληλοι ότι είναι σηµαντικά ώστε να τους παρακινηθούν 

να παρακολουθήσουν ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα είναι: το θέµα, η 

διάρκεια του επιµορφωτικού προγράµµατος, ο χρόνος και ο χώρος 

επιµόρφωσης, ο εισηγητής, η γνώµη των συναδέλφων. Επικρατέστερα 

είναι το θέµα του επιµορφωτικού προγράµµατος, ο χρόνος και ο χώρος 

διεξαγωγής του και ο εισηγητής του επιµορφωτικού προγράµµατος και 

αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία παρακινούν τους υπαλλήλους της 

βιβλιοθήκης να συµµετάσχουν σε πρόγραµµα. Ένας υπάλληλος αναφέρει 

«… είναι σηµαντικό να είναι ο εισηγητής καταξιωµένος ερευνητής και καλός 

γνώστης του αντικειµένου του ... αποκτά άλλη βαρύτητα για µένα το 

πρόγραµµα» (Ερ. 9). 

Ελκυστικά Χαρακτηριστικά  Συχνότητα αναφορών 

Θέµα  23 
Χρόνος και Χώρος 23 
Εισηγητής 9 
∆ιάρκεια  8 
Γνώµη Συναδέλφων 2 

Πίνακας 6: Ιεραρχική κατάταξη ελκυστικών χαρακτηριστικών Ε.Π. σύµφωνα µε τις απόψεις 
των υποκειµένων της έρευνας 

Σχετικά µε το χώρο που θα πρέπει να πραγµατοποιείται ένα πρόγραµµα 

επιµόρφωσης οι υπάλληλοι έδωσαν αρκετές απαντήσεις όπως: δεν έχει 

σηµασία, στην ίδια την βιβλιοθήκη, σε κέντρα επιµόρφωσης, σε ίδρυµα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε άλλο ίδρυµα σε τοπικό επίπεδο. Οι απόψεις 

που επικράτησαν ήταν οι τρεις πρώτες. 
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Ένας υπάλληλος αναφέρει «… δεν έχει καµία σηµασία για µένα το που θα 

πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα επιµόρφωσης, αρκεί το θέµα και το 

περιεχόµενό του να είναι ενδιαφέρον ...» (Ερ. 23). 

Χώρος διεξαγωγής Ε.Π. Συχνότητα Αναφορών 

∆εν έχει σηµασία 12 
Στην ίδια τη Βιβλιοθήκη 8 
Σε Κέντρα Επιµόρφωσης 7 
Σε άλλον ίδρυµα σε τοπικό επίπεδο 3 
Σε ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 

Πίνακας 7: Ιεραρχική κατάταξη προτίµησης χώρου διεξαγωγής Ε.Π. σύµφωνα µε τις 
απόψεις των υποκειµένων της έρευνας 

Σχετικά µε το χρόνο διεξαγωγής ενός επιµορφωτικού προγράµµατος οι 

υπάλληλοι έδωσαν αρκετές απαντήσεις όπως: σε εργάσιµες µέρες κατά τον 

πρωινό χρόνο, σε εργάσιµες µέρες κατά τον απογευµατινό χρόνο, δεν έχει 

σηµασία, τα Σαββατοκύριακα. Οι απόψεις που επικράτησαν ήταν οι τρεις 

πρώτες. Σύµφωνα µε την επικρατέστερη ένας υπάλληλος αναφέρει «… µε 

εξυπηρετεί το επιµορφωτικό πρόγραµµα να πραγµατοποιείται κατά τον 

πρωινό χρόνο, σε ώρες εργασίας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων» ( Ερ. 

4). 

Χρόνος ∆ιεξαγωγής Ε.Π.  Συχνότητα Αναφορών 
Σε εργάσιµες ηµέρες κατά τον πρωινό χρόνο 15 
Σε εργάσιµες ηµέρες κατά τον απογευµατινό 
χρόνο 

5 

∆εν έχει σηµασία 5 
Τα Σαββατοκύριακα 2 

Πίνακας 8: Ιεραρχική κατάταξη προτίµησης χρόνου διεξαγωγής Ε.Π. σύµφωνα µε τις 
απόψεις των υποκειµένων της έρευνας 

Οι απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων όσον αφορά στα σηµαντικότερα 

αποτελέσµατα που επιφέρει ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα ποικίλλουν. 

Αναφέρθηκαν στα εξής χαρακτηριστικά: βελτίωση των δικών µου 

γνώσεων, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, απόκτηση επιπρόσθετων 

προσόντων, ανταλλαγή εµπειριών, βελτίωση της πρακτικής µου στην 

βιβλιοθήκη, βελτίωση των γνώσεων των χρηστών, γνωριµία µε 

συναδέλφους, απόκτηση επίσηµων πιστοποιητικών, συγγραφική 

δραστηριότητα (π.χ. δηµοσιεύσεις). Οι επικρατέστερες απόψεις είναι οι 

τρεις πρώτες. Ένας υπάλληλος αναφέρει «…ο  λόγος που συµµετέχω σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα είναι καθαρά για να βελτιώσω τις γνώσεις µου 

στο θεµατικό αντικείµενο του ενδιαφέροντός µου ... αυτό αρκεί» (Ερ. 11). 

Λόγοι Συµµετοχής Συχνότητα Αναφορών 
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Λόγοι Συµµετοχής Συχνότητα Αναφορών 

Βελτίωση των δικών µου γνώσεων  22 
Απόκτηση νέων δεξιοτήτων  21 
Απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων  17 
Ανταλλαγή εµπειριών  15 
Βελτίωση της πρακτική µου στη Βιβλιοθήκη  13 
Βελτίωση των γνώσεων των χρηστών  10 
Γνωριµία µε συναδέλφους  5 
Απόκτηση επίσηµων πιστοποιητικών  4 
Συγγραφική δραστηριότητα (δηµοσιεύσεις) 2 

Πίνακας 9: Ιεραρχική κατάταξη λόγων συµµετοχής σε Ε.Π. σύµφωνα µε τις απόψεις των 
υποκειµένων της έρευνας 

 

7.5. ∆ηµογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 

Από το σύνολο των 25 διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης 

συµµετείχαν οι 24. Στην έρευνα επίσης δεν συµµετείχε ο υπάλληλος οποίος 

συµµετείχε στην πιλοτική έρευνα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω το γυναικείο 

φύλο επικράτησε µε ποσοστό 83% έναντι του ανδρικού µε ποσοστό 17%. 

 

Γράφηµα 1: Κατανοµή Πληθυσµού ανά Φύλο 

Όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες φαίνεται να κυριαρχούν οι 

γυναίκες (Αποστόλου, 2005). Ενδεχοµένως, επειδή οι διοικητικές 

υπηρεσίες λειτουργούν µε σταθερό ωράριο, αποτελούν το κατάλληλο 
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εργασιακό περιβάλλον για τις εργαζόµενες γυναίκες, οι οποίες συνήθως 

µετά την εργασία τους είναι επιφορτισµένες µε την φροντίδα των οικιακών, 

την ανατροφή των παιδιών τους και τις υπόλοιπες οικογενειακές 

υποχρεώσεις τους. 

Η συγκριτική παρουσίαση του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων και 

αυτών που συµµετείχαν στην έρευνα, παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Τµήµατα Αριθµός Υπαλλήλων  
∆ανειστικό-∆ιαδανεισµού 4 
Επιστηµονικής Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης 4 
∆ιεύθυνσης 1 
∆ιοικητικής Υποστήριξης 2 
Περιοδικών 2 
Προσκτήσεων Μονογραφιών 2 
Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 5 
Ψηφιοποίησης και Υπηρεσιών ΑΜΕΑ 1 
Αυτοµατισµού 2 
Σύνολο 23 

Πίνακας 10: Κατανοµή του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων στα τµήµατα της 
βιβλιοθήκης 

 

7.5.1. Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο των Συµµετεχόντων 

Σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, διαπιστώνουµε ότι οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες στην έρευνα σε ποσοστό 65% (15 σε αριθµό) είναι 

υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Ακολουθούν οι υπάλληλοι 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε ποσοστό 26% (6 σε αριθµό) και 

ένα ποσοστό 9% µόλις 2 άτοµα κατέχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα.  



∆ιπλωµατική Εργασία  Φωτεινή Πολυµεράκη 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας σελ. - 110 - Μεταπτυχιακο Τµήµα ΕΚΠ 

 

Γράφηµα 2: Κατανοµή Πληθυσµού ως προς το Επίπεδο Σπουδών 

7.5.2. Το Είδος της Εργασιακής Σχέσης των 
Συµµετεχόντων 

Όσον αφορά το είδος της εργασιακής σχέσης των συµµετεχόντων στην 

έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία ποσοστό 74% (17 σε αριθµό) των 

διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης είναι υπάλληλοι αορίστου χρόνου 

και σε ποσοστό 26% (6 υπάλληλοι) αποτελούν το µόνιµο προσωπικό της 

βιβλιοθήκης.  

 

Γράφηµα 3: Κατανοµή Πληθυσµού Σύµφωνα µε το Εργασιακό Καθεστώς 
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7.5.3. Ηλικιακή Κατανοµή Συµµετεχόντων 

Η ηλιακή κατανοµή συµµετεχόντων έχει ως εξής: Οκτώ από τους 

υπαλλήλους ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα  31-40 ετών και ακολουθούν 7 

υπάλληλοι ηλικίας από 41-50 ετών. Τέσσερις υπάλληλοι ανήκουν στην 

ηλικιακή οµάδα από 41-45 και άλλοι τέσσερις είναι πάνω από 45 ετών.  

 

Γράφηµα 4: Κατανοµή Πληθυσµού Σύµφωνα µε την Ηλικία 

 

7.5.4. Εργασιακή Εµπειρία Συµµετεχόντων 

Σε ό,τι αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, το δείγµα περιελάµβανε 7 υπαλλήλους 

µε 11-5 χρόνια υπηρεσίας. Ακολουθούν 6 υπάλληλοι  µε 6-10 χρόνια, 5 

υπάλληλοι µε 16-20 χρόνια υπηρεσίας, 4 υπάλληλοι από 0-5 χρόνια 

υπηρεσίας και τέλος 1 υπάλληλος µε πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας. Η 

πλειοψηφία λοιπόν του πληθυσµού των συµµετεχόντων στην έρευνα έχει 

µεγάλη εργασιακή εµπειρία. 
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Γράφηµα 5: Κατανοµή Πληθυσµού Σύµφωνα µε τα Έτη Εργασιακής Εµπειρίας 

 

8. Τα Συµπεράσµατα της Έρευνας  
Όπως προαναφέρθηκε (Κεφ. 1.1.) σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να 

εντοπιστούν και να διερευνηθούν οι ανάγκες επιµόρφωσης των 

εργαζοµένων στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες και ειδικότερα του 

ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, όπως τις καθορίζουν οι ίδιοι. Να εντοπίσει σε 

ποιο βαθµό οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε 

να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικά στα καθήκοντά 

τους. 

Πιο συγκεκριµένα οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η κατασκευή του 

οδηγού συνέντευξης ήταν : 

• Η διερεύνηση του κατά πόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης 

διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους αποτελεσµατικά. 

• Ο εντοπισµός των επιµορφωτικών αναγκών των διοικητικών 

υπαλλήλων. 
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• Η αναζήτηση πληροφοριών για τα επιµορφωτικά προγράµµατα στα 

οποία έχουν συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι.  

• Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των επιµορφωτικών προγραµµάτων ώστε 

να ανταποκρίνονται άµεσα στις ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων 

της βιβλιοθήκης.  

Με την ανάλυση των αποτελεσµάτων φτάσαµε στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

 

8.1. Για την Ερευνητική Υπόθεση Ι 

Ερευνητική Υπόθεση Ι: ∆ιερεύνηση της στάσης των διοικητικών 

υπαλλήλων της βιβλιοθήκης απέναντι στην επιµόρφωση και τα θεµατικά 

αντικείµενα των επιµορφωτικών προγραµµάτων που συµµετείχαν µέχρι 

σήµερα.  

Ως προς τη συµµετοχή των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα κατά τη χρονική περίοδο 2005-2010 οι 

δεκαοκτώ αναφορές των ερωτηθέντων δείχνουν τη θετική τους στάση σε 

προγράµµατα επιµόρφωσης. Στην πλειοψηφία τους οι διοικητικοί 

υπάλληλοι της βιβλιοθήκης έχουν συµµετάσχει σε κάποιο επιµορφωτικό 

πρόγραµµα γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον τους προς το θεσµό της 

επιµόρφωσης και την ανάγκη τους για επιµόρφωση. Πέντε υπάλληλοι δε 

συµµετείχαν σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα για τους εξής λόγους: µη 

δυνατότητα αποδέσµευσης από τα εργασιακά τους καθήκοντα, έλλειψη 

οικονοµικών πόρων από τη βιβλιοθήκη και έλλειψη ενηµέρωσης. Τα 

παραπάνω δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν συµµετείχαν µέχρι 

σήµερα σε επιµορφωτικά προγράµµατα αλλά σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στα αποτελέσµατα υποκρύπτεται η αρνητική τους στάση και 

η αδιαφορία τους απέναντι στο θεσµό της επιµόρφωσης.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τα θεµατικά 

αντικείµενα των επιµορφωτικών προγραµµάτων στα οποία συµµετείχαν τα 

υποκείµενα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι κατέχουν κυρίως εξειδικευµένες 

γνώσεις, δεξιότητες και δίνεται προτεραιότητα σε θέµατα 

βιβλιοθηκονοµικού περιεχοµένου. Έτσι η παροχή των παραδοσιακών 

δεξιοτήτων βιβλιοθηκονοµίας (καταλογογράφηση, ταξινόµηση, θεµατική 

ευρετηρίαση) φαίνεται ότι αποτελεί το ισχυρό σηµείο εκπαίδευσης των 
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ερωτώµενων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αν και το 

σεµινάριο Νέες Τεχνολογίες και ΑΜΕΑ πραγµατοποιήθηκε σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα από τη βιβλιοθήκη, η συµµετοχή δεν ήταν 

καθολική από όλους. Παρά λοιπόν την ύπαρξη σταθµού εργασίας στη 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τα άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης, δεν δίνεται η πρέπουσα σηµασία προς ενηµέρωση και επιµόρφωση 

στον τοµέα αυτό και κατά επέκταση στην άριστη εξυπηρέτηση των ατόµων 

αυτών από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Συµπεραίνουµε έτσι ότι 

υπάλληλοι της βιβλιοθήκης δεν είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένοι προς αυτή 

την ευπαθή κοινωνική οµάδα. Μεγάλη ανάγκη προς επιµόρφωση έδειξαν οι 

υπάλληλοι σχετικά µε θέµατα ανάπτυξης web εφαρµογών αν και θα 

περίµενε κανείς να υπάρχει ενδιαφέρον µόνο από τους 2 πληροφορικούς 

που εργάζονται στην βιβλιοθήκη. Το ίδιο συµβαίνει σε θέµατα 

Ψηφιοποίησης Υλικού Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικών Πηγών 

Πληροφόρησης στις Βιβλιοθήκες, γεγονός που σηµαίνει ότι µεγάλο µέρος 

του πληθυσµού έχει κατανοήσει την σηµαντικότητα του ρόλου της 

Ψηφιοποίησης υλικού των βιβλιοθηκών. Από την άλλη πλευρά 

επισηµαίνεται η τραγικά µεγάλη έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων σε 

θέµατα που αφορούν Μάνατζµεντ στο ∆ηµόσιο Τοµέα, χειρισµό εργαλείων 

ηλεκτρονικής µάθησης, µεθοδολογία και εργαλεία σύνθεσης 

παρουσιάσεων, θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και αδειοδότησης, 

µάρκετινγκ Βιβλιοθηκών, ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία και την 

οµαδική εργασία στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στις τεχνικές διαπραγµάτευσης - επίλυση συγκρούσεων.  

Με βάση τα παραπάνω ερευνητικά δεδοµένα διακρίνεται ακόµα η τάση το 

περιεχόµενο της επιµόρφωσης να είναι όσο το δυνατόν πιο εξειδικευµένο 

και εντοπισµένο σε συγκεκριµένα ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις 

εργασίες που χειρίζονται οι υπάλληλοι.  

Τα παραπάνω ερευνητικά συµπεράσµατα συµφωνούν µε την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, όπως όλοι οι ενήλικοι 

εκπαιδευόµενοι προσέρχονται στην εκπαίδευση όταν έχουν συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα στην άσκηση της εργασίας τους και στην επαγγελµατική τους 

εξέλιξη (Courau, 2000). Για αυτό επιθυµούν η επιµόρφωσή τους να 

συνδέεται µε το άµεσο εργασιακό τους περιβάλλον και τα συγκεκριµένα 

καθήκοντα που αναλαµβάνουν (Παγκάκης, 2003).  
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Η ανάγκη για επιµόρφωση ενισχύεται µε τη θετική στάση που έχει η 

πλειοψηφία των διοικητικών υπαλλήλων απέναντι στο θεσµό της δια βίου 

µάθησης. Όπως διαπιστώθηκε από τα ευρήµατα η πλειοψηφία των 

υπαλλήλων υποστηρίζει την άποψη ότι η δια βίου µάθηση είναι απαραίτητη, 

γιατί στις µέρες µας κανείς δεν µπορεί να έχει ως δεδοµένο ότι θα εκτελεί 

την εργασία του µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την διάρκεια της επαγγελµατικής 

του ζωής. Ακόµα το σύνολο υποστηρίζει την άποψη ότι η δια βίου µάθηση 

βοηθάει να βελτιωθεί η επαγγελµατική κατάρτιση και τα επαγγελµατικά 

προσόντα του εργαζόµενου. Επιπρόσθετα η συντριπτική πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων πιστεύει ότι η δια βίου µάθηση απευθύνεται σε όλες τις 

ηλικίες. ∆ιχασµένη είναι η άποψη των ερωτώµενων σχετικά µε την άποψη 

ότι η δια βίου µάθηση είναι απαραίτητη κυρίως για αυτούς που δεν 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους µε εννιά αναφορές να συµφωνούν και δέκα 

αναφορές να διαφωνούν µε την άποψη αυτή. Ούτε συµφωνεί ούτε 

διαφωνεί υποστηρίζεται από τρεις αναφορές και ένα υποκείµενο της 

έρευνας δεν έδωσε καµία απάντηση. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων διαφωνεί απόλυτα ότι η δια βίου µάθηση δεν χρειάζεται 

πουθενά. Γεγονός που δεν συνάδει µε τη συµµετοχή των ερωτηθέντων σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα. Εν κατακλείδι η διάθεση για συνεχή 

ανανέωση της γνώσης µε την έννοια της επιµόρφωσης βρίσκεται σε 

αρµονία µε τη φιλοσοφία της δια βίου µάθησης. 

 

8.2. Για την Ερευνητική Υπόθεση ΙΙ 

Ερευνητική Υπόθεση ΙΙ: Εντοπισµός των επιµορφωτικών αναγκών των 

διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης. 

Σχετικά µε τον δεύτερο στόχο της έρευνας για τον εντοπισµό των 

επιµορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων έχουµε τα εξής συµπεράσµατα: 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε την ανάγκη να 

επιµορφωθεί κατά προτεραιότητα, στις Νέες Τεχνολογίες στην 

πληροφόρηση σχετική µε τις Καινοτοµίες άλλων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων 

στις δεξιότητες management (δώδεκα αναφορές) και στην θεµατική 

ενότητα Ψηφιοποίηση υλικού (οκτώ αναφορές). 

Από τα παραπάνω δεδοµένα, αξιοπρόσεχτη είναι η έντονη ανάγκη των 

υπαλλήλων να επιµορφωθούν στις Νέες Τεχνολογίες και στην Ψηφιοποίηση 
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υλικού και επιπλέον στις σύγχρονες εφαρµογές της πληροφορικής, όπως 

online βάσεις δεδοµένων, εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών, εργαλεία 

διδασκαλίας. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και οι πολλαπλές 

δυνατότητες που προσφέρει, οι αυξηµένες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής 

και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (χρήση νέων τεχνολογιών για 

αποτελεσµατικό χειρισµό της πληροφορίας και ανανέωση της γνώσης) 

έχουν επιφέρει αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και δηµιουργούν 

συνεχώς νέες προκλήσεις στο χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι 

αλλαγές αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, ο 

ρόλος των οποίων εστιάζεται στην ανάπτυξη και παροχή οργανωµένων 

πηγών πληροφόρησης µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου, καθώς και στην 

δηµιουργία πληροφοριακά "εγγράµµατων" χρηστών, ικανών να 

εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής πληροφόρησης µέσα 

από ένα αποδεκτό και ωφέλιµο περιβάλλον.  

Επίσης η έντονη ανάγκη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης να γνωρίζει τις 

καινοτοµίες άλλων σηµαίνει ότι χρειάζεται ενηµέρωση ώστε να υπάρξει 

κινητοποίηση του προσωπικού σε αντίστοιχες καινοτόµες δράσεις στα 

πλαίσια του συναγωνισµού αλλά και ετοιµότητα για ένα κλίµα συνεργασίας 

στα πλαίσια της έρευνας και της καινοτοµίας στο χώρο των ακαδηµαϊκών 

βιβλιοθηκών.  

Από τις απόψεις των ερωτώµενων προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη 

επιµορφωτικών προγραµµάτων, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

βασίστηκαν σε προγράµµατα που αναπτύχθηκαν από άλλες βιβλιοθήκες. 

Αναφέρθηκαν στην έλλειψη ενός πλαισίου οργάνωσης, στην έλλειψη 

χρηµατοδότησης στην υποστήριξη της συνεχούς κατάρτισης του 

προσωπικού και στην έλλειψη συνεργασίας µε άλλες ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθηκονόµοι θεωρούν την παροχή κατάρτισης στις 

δεξιότητες επικοινωνίας και µάρκετινγκ ως τις σηµαντικότερες 

προκειµένου να υποστηρίξουν τις τρέχουσες ανάγκες των βιβλιοθηκών 

τους. 

Από την άλλη πλευρά η έντονη ανάγκη για επιµορφωτικά προγράµµατα 

σχετικά µε τις καινοτοµίες άλλων ιδρυµάτων δηλώνει την έλλειψη 

ουσιαστικής συνεργασίας µεταξύ ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, κάτι που 
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αποτελεί τροχοπέδη στη διαδικασία επιµόρφωσης των διοικητικών 

υπαλλήλων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. 

Σηµαντική θεωρείται η κατάρτιση των υποκειµένων της έρευνας στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία, στη διαχείριση κρίσης, στην 

ηγεσία, στη λήψη αποφάσεων και στο µάρκετινγκ. Επιπλέον, προσοχή 

πρέπει να δοθεί στον κοινωνικό ρόλο του βιβλιοθηκονόµου.  

Από τα ευρήµατα αναφορικά στην προτίµηση στο θεµατικό αντικείµενο του 

µάνατζµεντ αναδεικνύουν την ανάγκη των υπαλλήλων για απόκτηση 

γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων σχετικά µε θέµατα και τοµείς διοίκησης 

προσωπικού, διοίκησης πόρων (οικονοµική διαχείριση), συστήµατα 

διοίκησης βιβλιοθηκών, οργάνωσης βιβλιοθηκών, status της Βιβλιοθήκης 

και συµµετοχή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, νοµοθετικό πλαίσιο 

βιβλιοθηκών, digital libraries, οργάνωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, 

υπηρεσίες πληροφόρησης, νέες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες προς άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες εξ αποστάσεως, 

υποστήριξη της δια βίου εκπαίδευσης και αυτό-εκπαίδευσης, προβολή 

προώθηση υπηρεσιών / υλικού. Επίσης οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής 

µας κυρίως στον τοµέα της πληροφόρησης καθιστούν αναγκαία την 

Ψηφιοποίηση του Υλικού Βιβλιοθηκών έτσι οι οκτώ αναφορές να 

αποδεικνύουν την σηµαντική ανάγκη για γνώσεις και δεξιότητες που 

απαιτούνται. 

Σχετικά µε τον τρόπο ενηµέρωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης, το 

προσωπικό ενδιαφέρον των υπαλλήλων µέσω internet, σηµαίνει ότι τα 

υποκείµενα της έρευνας δεν είναι αδιάφορα ως προς για τα τρέχοντα 

επιµορφωτικά προγράµµατα αλλά ενηµερώνονται και θεωρούν υπεύθυνους 

τους εαυτούς τους όσον αφορά την επιµόρφωσή τους. Από τα ευρήµατα 

συµπεραίνουµε ότι και η ∆ιεύθυνση κατανοεί τη σηµαντικότητα και ανάγκη 

για επιµόρφωση του προσωπικού της και συµβάλλει κι αυτή µε το να 

προωθεί τους υπαλλήλους της να συµµετέχουν (κυρίως σε τοπικό επίπεδο) 

σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες τις βιβλιοθήκης. Αυτό βέβαια δείχνει ότι 

δίνεται προσοχή στο θέµα της επιµόρφωσης των διοικητικών υπαλλήλων 

της Βιβλιοθήκης (και όχι µόνο) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αλλά είναι 

παράλληλα και αντιφατικό από τη στιγµή που δεν δίνεται χρηµατοδότηση 

για συµµετοχή των διοικητικών υπαλλήλων σε διεθνή συνέδρια. Είναι 

γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγων αποτελεί έναν από τους 
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σηµαντικότερους, αν όχι τον σηµαντικότερο, συντελεστή επιτυχίας των 

δράσεων των βιβλιοθηκών, επιχειρήσαµε µε τα σεµινάρια αυτά, που 

συνεχίζονται ως σήµερα, την ενίσχυση του ρόλου των βιβλιοθηκονόµων, 

σε µία ευρείας κλίµακας θέµατα από τη συµπλήρωση διαπιστωµένων κενών 

και ελλείψεων έως τη σύγχρονη διαχείριση της γνώσης, των ανθρώπινων, 

υλικών και πληροφοριακών πόρων και την απόκτηση ακόµη γνώσεων και 

δεξιοτήτων για τη συµπλήρωση του έργου τους ως εκπαιδευτές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση όµως για την ευόδωση των δράσεων είναι η 

σωστή κατάρτιση του προσωπικού των βιβλιοθηκών, τόσο σε θέµατα 

εξέλιξης του κλάδου, όσο και σε θέµατα νέας τεχνολογίας, ώστε να µπορεί 

να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις του νέου ρόλου των βιβλιοθηκών ως 

υβριδικών οργανισµών. 

Σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των 

υποκειµένων της έρευνας να συµµετέχουν σε ένα επιµορφωτικό 

πρόγραµµα τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν πως οι ανάγκες της 

βιβλιοθήκης αποτελούν το σηµαντικότερο κίνητρο για συµµετοχή µε είκοσι 

αναφορές καθώς και η απόκτηση καλύτερων προσόντων. Από τα ευρήµατα 

συµπεραίνουµε ότι η ανάγκη της επιµόρφωσης αποτελεί προσωπική ανάγκη 

για προσωπική ανάπτυξη. Τέλος, όπως σχολιάζεται, το εσωτερικό κίνητρο 

της προσωπικής βελτίωσης θεωρείται το πιο ουσιαστικό χαρακτηριστικό 

διοικητικού υπαλλήλου βιβλιοθήκης, το να είναι δηλαδή πρόθυµος να 

µάθει. Από τα σχολιασµό των υπαλλήλων διαπιστώνουµε ότι κίνητρα όπως 

ανάγκη για διαφοροποίηση της εργασίας παίζει σηµαντικό ρόλο προς την 

επιλογή ενός επιµορφωτικού προγράµµατος. Συνεπώς υπάρχει έτσι η 

ανάγκη των υπαλλήλων για διαφοροποίηση των καθηκόντων και των 

αρµοδιοτήτων τους. Η εισήγηση της ∆ιευθύντριας καθώς και η ευκαιρία για 

καλύτερη αµοιβή δείχνουν ότι το κίνητρο για συµµετοχή σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα δεν είναι σίγουρα η αµοιβή, αλλά ούτε και η προτροπή της 

∆ιευθύντριας παίζει µεγάλο ρόλο. Συµπερασµατικά οι διοικητικοί 

υπάλληλοι, όπως όλοι οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι προσέρχονται στην 

εκπαίδευση όταν έχουν συγκεκριµένο αποτέλεσµα στην άσκηση της 

εργασίας τους και στην επαγγελµατική τους εξέλιξη (Courau, 2000). Για 

αυτό επιθυµούν η επιµόρφωσή τους να συνδέεται µε το άµεσο εργασιακό 

τους περιβάλλον και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που αναλαµβάνουν 

(Παγκάκης, 2003). 
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8.3. Για την Ερευνητική Υπόθεση ΙΙΙ 

Ερευνητική Υπόθεση ΙΙΙ: Πληροφορίες για τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα στα οποία έχουν συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι.  

Ο τρίτος στόχος της έρευνας σχετικά µε την αναζήτηση πληροφοριών για 

τα επιµορφωτικά προγράµµατα αναφέρεται στη χρονική διάρκεια (σε ώρες) 

των επιµορφωτικών προγραµµάτων, στον συνολικό αριθµό των 

προγραµµάτων στα οποία έχουν συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι κατά 

τα έτη 2005-2010 καθώς και στο είδος των επιµορφωτικών προγραµµάτων 

αλλά και στο βαθµό ανταπόκρισης αυτών όσον αφορά στις επιµορφωτικές 

τους ανάγκες.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας συµπεραίνουµε τα εξής: το προσωπικό 

της βιβλιοθήκης συµµετέχει στα παρακάτω είδη επιµορφωτικών 

προγραµµάτων: σε Συνέδρια / Σεµινάρια, Ηµερίδες, µε φορείς 

διοργάνωσης Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας, σε ∆ιεθνή Ακαδηµαϊκά 

Συνέδρια, Σεµινάρια/Ηµερίδες, µε φορείς διοργάνωσης διεθνής 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς, Εξ’ αποστάσεως επιµορφωτικά προγράµµατα 

µε φορείς διοργάνωσης Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα Τοπικής ή ∆ιεθνής 

κοινότητας, Επιµορφωτικά προγράµµατα του Π.ΙΝ.Ε.Π. µε διοργανωτή το 

Ε.Κ.∆.∆.Α. και τέλος Ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα επιµόρφωσης µε 

φορέα διοργάνωσης την ίδια τη Βιβλιοθήκη.  

Το µη ικανοποιητικό ποσοστό 49% των υποκειµένων της έρευνας να 

συµµετέχει σε 65 Συνέδρια/Σεµινάρια/Ηµερίδες δείχνει ότι δεν 

ενδιαφέρονται όλοι οι υπάλληλοι και δεν έχουν όλοι (όπως αναµέναµε) την 

ανάγκη για επιµόρφωση και ενηµέρωση σχετικά µε τις καινοτόµες δράσεις 

και υπηρεσίες, προβλήµατα του χώρου των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών σε 

τοπικό επίπεδο, νέες ιδέες και προβληµατισµούς, συνεργατικά δίκτυα και 

ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων. Για κάποιους µόνο υπαλλήλους η 

συµµετοχή στο ετήσιο συνέδριο ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών είναι σηµαντικό 

και αποτελεί ανάγκη για ενηµέρωση και επιµόρφωση. Το ποσοστό των 

υπαλλήλων που συµµετέχει σε ∆ιεθνή Ακαδηµαϊκά Συνέδρια, 

Σεµινάρια/Ηµερίδες (31 σε αριθµό), δεν µας ικανοποιεί και δεν πείθει για 

την ανάγκη των υπαλλήλων προς επιµόρφωση και ενηµέρωση για το χώρο 

των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών στη ∆ιεθνή κοινότητα, σχεδιασµό κοινών 
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στρατηγικών και εκπαιδευτικών πολιτικών, κατευθύνσεις και οδηγίες. 

Αξιοσηµείωτη είναι η ανύπαρκτη συµµετοχή σε εξ αποστάσεως πρόγραµµα 

επιµόρφωσης. Αυτό δείχνει µια άγνοια και έλλειψη γνώσεων και 

δεξιοτήτων αλλά και µη εξοικείωσης στον τρόπο εκπαίδευσης και 

λειτουργίας των εξ αποστάσεων εκπαίδευσης επιµορφωτικών 

προγραµµάτων. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των συµµετεχόντων σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα του Π.ΙΝ.Ε.Π. συµπεραίνουµε ότι το 

ενδιαφέρον των υποκειµένων της έρευνας για τα θεµατικά αντικείµενα του 

Π.ΙΝ.Ε.Π. δεν είναι µεγάλο µέσα στο χρονικό διάστηµα 2005-2010 αφού το 

θεµατικά αντικείµενα των επιµορφωτικών προγραµµάτων του Π.ΙΝ.Ε.Π. 

εστιάζουν σε διοικητικής φύσης θέµατα, θέµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης 

και δηµόσια διοίκησης γενικότερα. Το ποσοστό 11% των συµµετεχόντων 

σε ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα της βιβλιοθήκης είναι αρκετά µικρό µε 

συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συµµετοχή του προσωπικού 

της βιβλιοθήκης. Εν κατακλείδι ο αριθµός των συνεδρίων σεµιναρίων, 

ηµερίδων που συµµετείχαν τα υποκείµενα της έρευνας είναι µικρός σε 

σχέση µε τον αριθµό των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης. Παρόλο που έχουν 

θετική στάση στο θεσµό της επιµόρφωσης και κατά επέκτασης της ∆ια βίου 

µάθησης δεν συµµετέχουν πολύ ενεργά στα επιµορφωτικά προγράµµατα 

στο χρονικό διάστηµα 2005-2010. 

Σχετικά µε το βαθµό που ανταποκρίθηκαν τα Συνέδρια / Σεµινάρια, 

Ηµερίδες, µε φορείς διοργάνωσης Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας τα 

ευρήµατα µαρτυρούν ότι τα προγράµµατα αυτά ανταποκρίθηκαν σε 

ικανοποιητικό βαθµό στις επιµορφωτικές ανάγκες του προσωπικού της 

ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης. Επίσης δείχνει αδιαφορία και έλλειψη 

ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε τέτοιου είδους επιµορφωτικό πρόγραµµα. 

Ο αριθµός αυτός των αναφορών δηλώνει και πάλι την έλλειψη της 

χρηµατοδότησης επιµορφωτικών δράσεων. Για µια ακόµη φορά 

συµπεραίνεται το πρόβληµα της χρηµατοδότησης συµµετοχών σε διεθνή 

επιµορφωτικά συνέδρια. Επτά αναφορές θεωρούν ότι ανταποκρίθηκαν 

αρκετά στις επιµορφωτικές τους ανάγκες, 3 αναφορές πάρα πολύ και 1 

αναφορά λίγο.  

Συµπεραίνεται επίσης η µη εξοικείωση του προσωπικού µε το συγκεκριµένο 

είδος της εξ’ αποστάσεως επιµόρφωσης αλλά και εκπαίδευσης. 

∆ιαπιστώνεται η ανάγκη αυτού του είδους της επιµόρφωσης ως ένα είδος 
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λιγότερο δαπανηρό από θέµα κόστους αλλά και χρόνου αφού ο υπάλληλος 

δεν χρειάζεται να λείπει µέρες από την εργασία του. Συµπερασµατικά θα 

πρέπει να δοθεί σηµασία και βαρύτητα στην εκπαίδευση εξ’ αποστάσεων 

προγραµµάτων στα υποκείµενα της έρευνας.  

Σχετικά µε το βαθµό ανταπόκρισης των επιµορφωτικών προγραµµάτων του 

Π.ΙΝ.Ε.Π., µεγάλο είναι το ποσοστό το οποίο δεν έχει συµµετάσχει σε 

συγκεκριµένο είδος προγράµµατος. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας 

διαπιστώνεται ότι το θεµατικά αντικείµενα δεν ανταποκρίνονται στον 

επιθυµητό βαθµό σε σχέση µε τα θεµατικά ενδιαφέροντα των υπαλλήλων. 

Συµπεραίνουµε επίσης ότι ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες του προσωπικού 

από αρκετά έως πάρα πολύ και 2 αναφορές επισήµαιναν ότι 

ανταποκρίθηκαν λίγο. Σχετικά µε το βαθµό ανταπόκρισης των 

ενδοϋπηρεσιακών προγραµµάτων τα αποτελέσµατα αναφορές έδειξαν ότι 

ανταποκρίθηκαν από αρκετά έως πάρα πολύ, µεγάλο ήταν επίσης το 

ποσοστό το οποίο δεν απάντησε µη δείχνοντας κάποιο ενδιαφέρον για τη 

σηµασία αυτού του είδους επιµόρφωσης. Συµπεραίνουµε έτσι την έλλειψη 

ενός πλαισίου οργάνωσης και την προγραµµατισµένη και σωστή 

συνεχιζόµενης εκπαίδευση των υπαλλήλων. Οι διοικητικοί υπάλληλοι της 

βιβλιοθήκης συµµετείχαν συνολικά σε 132 επιµορφωτικά προγράµµατα. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι ανάγκες των υπαλλήλων για επιµόρφωση 

δεν καλύπτονται από τα παρεχόµενα προγράµµατα συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης που κατά καιρούς οργανώνουν φορείς όπως τα πανεπιστήµια 

και οι βιβλιοθήκες.  

 

Σχετικά µε τη χρονική διάρκεια των επιµορφωτικών προγραµµάτων 85 

επιµορφωτικά προγράµµατα είναι χρονικής διάρκειας 1-20 ωρών, 33 

προγράµµατα είναι χρονικής διάρκειας 21-40 ωρών, 13 επιµορφωτικά 

προγράµµατα είναι 41-100 και 1 επιµορφωτικό πρόγραµµα είναι 101-150 

ώρες. Συµπερασµατικά η προτίµηση των περισσοτέρων διοικητικών 

υπαλλήλων της βιβλιοθήκης είναι να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα 1-20 ωρών, µικρής δηλαδή χρονικής διάρκειας. 

 

8.4. Για την Ερευνητική Υπόθεση ΙV 
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Ερευνητική Υπόθεση ΙV: Τρόποι βελτίωσης-ελκυστικότητας των 

επιµορφωτικών προγραµµάτων ώστε να ανταποκρίνονται άµεσα στις 

ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης.  

Ο τέταρτος στόχος της έρευνας σχετίζεται µε την αναζήτηση τρόπων 

βελτίωσης των επιµορφωτικών προγραµµάτων ώστε να ανταποκρίνονται 

άµεσα στις ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης.  

Το Θέµα ενός επιµορφωτικού προγράµµατος αποτελεί το σηµαντικότερο 

παράγοντα-χαρακτηριστικό ώστε να αποτελέσει λόγος συµµετοχής 

σύµφωνα µε τις απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης µε 

είκοσι τρεις αναφορές δηλαδή από το σύνολο των υποκειµένων. Επίσης 

σηµαντικός παράγοντας παρακολούθησης είναι και ο χρόνος και χώρος 

διεξαγωγής του προγράµµατος µε δεκατρείς αναφορές ακολουθεί ο 

εισηγητής, η διάρκεια του προγράµµατος γεγονός που δεν συµβαδίζει µε 

την άποψη ότι τα προγράµµατα επιµόρφωσης µικρής διάρκειας 1-20 ωρών 

έχουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή από τα υποκείµενα της έρευνας. Η γνώµη 

των άλλων συναδέλφων παίζει µηδαµινό ρόλο στην απόφαση συµµετοχής 

σε επιµορφωτικό πρόγραµµα. Συµπερασµατικά το Θέµα άρα και κατά 

επέκταση και το θεµατικό περιεχόµενο ενός επιµορφωτικού προγράµµατος 

παίζει σηµαντικό ρόλο και θα πρέπει να επιλέγεται και να καθορίζεται µετά 

από διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών της οµάδας στόχου που 

θέλουµε να προσφέρουµε το πρόγραµµα ώστε να είναι εύστοχο και 

ελκυστικό. Αναφέρεται ότι αυτό το οργανωτικό πλαίσιο λείπει από τους 

φορείς υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Πανεπιστήµια, 

Βιβλιοθήκες, Π.ΙΝ.Ε.Π.). 

Ο τόπος διεξαγωγής ενός επιµορφωτικού προγράµµατος δεν έχει σηµασία. 

Αυτό δείχνει ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στον τόπο διεξαγωγής ενός 

επιµορφωτικού προγράµµατος, από την πλειοψηφία των υποκειµένων της 

έρευνας. Σηµαίνει δηλαδή ότι άλλοι παράγοντες όπως το θέµα, 

περιεχόµενο, εισηγητής, οργάνωση παίζουν τον βασικότερο ρόλο όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούµενες αναφορές. Ακολουθούν οι απόψεις που 

υποστηρίζουν ως χώρο διεξαγωγής επιµορφωτικού προγράµµατος τη 

βιβλιοθήκη και τα κέντρα επιµόρφωσης όπως άλλωστε συµβαίνει συνήθως. 

Το ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων υποστηρίζει ένα επιµορφωτικό 

πρόγραµµα να διεξάγεται σε εργάσιµες µέρες κατά τον πρωινό χρόνο έχει 
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να κάνει και µε το σύνολο του πληθυσµού το οποίο στην πλειοψηφία τους 

είναι γυναίκες µε αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις µετά την εργασία 

τους, γεγονός που το αποδεικνύουν οι δεκαπέντε αναφορές οι οποίες 

υποστηρίζουν το επιµορφωτικό πρόγραµµα να διεξάγεται σε εργάσιµες 

µέρες κατά τον πρωϊνό χρόνο.  

Σχετικά µε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα που πρέπει να έχει ένα 

πρόγραµµα επιµόρφωσης είκοσι δύο αναφορές υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων του συµµετέχοντα, η πλειοψηφία 

υποστηρίζει ότι πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 

στην απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων. Συµπερασµατικά το θέµα της 

επιµόρφωσης είναι πάντα συνυφασµένο µε τα πρόσθετα προσόντα και τις 

νέες δεξιότητες που αποκτούµε µε τη συµµετοχή µας σε αυτά µε στόχο να 

καλύψουµε τις επιµορφωτικές µας ανάγκες και να µπορούµε να 

ανταποκρινόµαστε καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις της 

εργασία µας. Εν κατακλείδι οι διοικητικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας καλούνται να γίνουν δια βίου εκπαιδευόµενοι 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις καινούριες απαιτήσεις του 

πληροφοριακού κόσµου και να ακολουθήσουν τις νέες εκπαιδευτικές 

εξελίξεις αποκτώντας νέες δεξιότητες, που αφορούν κυρίως στη χρήση των 

νέων τεχνολογιών, στη διοίκηση και στην προσωπική ανάπτυξη. Τα 

υπάρχοντα επιµορφωτικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στις 

ελληνικές βιβλιοθήκες χαρακτηρίζονται από έλλειψη οργανωµένου 

πλαισίου και χρηµατοδότησης. 

Τα υπάρχοντα τµήµατα βιβλιοθηκονοµίας µπορούν να διαδραµατίσουν έναν 

ουσιαστικό ρόλο στη παροχή δια βίου µάθησης αν ενεργήσουν ως 

διοργανωτές κοινών επιµορφωτικών προγραµµάτων προσφέροντας το 

θεωρητικού πλαίσιο. Τα παραπάνω ερευνητικά συµπεράσµατα συµφωνούν 

µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία.  

 

8.5. Αξιοπιστία - Εγκυρότητα 

Σύµφωνα µε την Bell (1997: 107) «Αξιοπιστία είναι ο βαθµός στον οποίο 

ένα τεστ ή µια διαδικασία παράγει ίδια αποτελέσµατα κάτω από σταθερές 

συνθήκες σε όλες τις περιπτώσεις». Η αξιοπιστία στην ποιοτική έρευνα 

αφορά κατά πόσο το εργαλείο που χρησιµοποιούµε στην ερευνά µας δίνει 
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συνεπή αποτελέσµατα µετά από επαναλαµβανόµενη χρήση. Η αξιοπιστία 

είναι υποχρεωτική για να έχει εγκυρότητα η ερευνά µας και τα 

αποτελέσµατα της (Κυριαζή, 2009). Συνδέεται µε την χρήση 

τυποποιηµένων ερευνητικών εργαλείων π.χ. κλίµακες µετρήσεις καθώς και 

µε την σωστή εκπαίδευση των παρατηρητών που παρακολουθούν τα υπό 

εξέταση άτοµα (Robson, 2007). 

Σχετικά µε την εγκυρότητα της έρευνας η Bell (1997) αναφέρει ότι 

αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εγκυρότητα της έρευνας είναι η 

αξιοπιστία. Ο Faulkner D. Κ (1999: 34) αναφέρει ότι «αν και µπορεί να 

έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία 

των µεθόδων αυτό δε σηµαίνει ότι θα οδηγηθείτε πάντοτε σε αληθινές ή 

έγκυρες πληροφορίες». Η εγκυρότητα έχει σχέση µε το πόσο σωστή είναι η 

εξαγωγή συµπερασµάτων που προκύπτει από την ερευνά µας. Επίσης έχει 

σχέση και µε το όργανο µέτρησης της θεωρίας µας. Το όργανο µέτρησης 

πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά την θεωρητική έννοια για την οποία 

κατασκευάστηκε. (Κυριαζή, 2009). 

Οι Lincoln και Guba (1985) αναφέρουν κάποιες απειλές στην ποιοτική 

έρευνα. 

• Αντιδραστικότητα. Αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο υπάρχει 

περίπτωση η παρουσία του ερευνητή να παρεµβαίνει µε κάποιον τρόπο 

στο επίκεντρο της µελέτης και συγκεκριµένα στην συµπεριφορά των 

ανθρώπων που συµµετέχουν στην µελέτη (Robson, 2007). 

• Τις µεροληψίες του αποκρινόµενου. Μπορεί να συµβεί µε την απόκρυψη 

πληροφοριών από µέρος του ερωτώµενου. Λόγω του ότι π.χ. ο 

ερευνητής µπορεί να αντιµετωπίζεται ως απειλή. Επίσης µπορεί ο 

αποκρινόµενος να προσπαθεί να δώσει τις απαντήσεις ή τις εντυπώσεις 

που κρίνει ότι θέλει ο ερευνητής (Robson, 2007). 

• Η µεροληψία του ερευνητή. Όσον αφορά τις παραδοχές και τις 

προκαταλήψεις του. Οι οποίες µπορεί µε κάποιο τρόπο να επηρεάσουν 

τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρεται στο ερευνητικό περιβάλλον, 

ίσως και προς τα άτοµα που έχουν επιλεγεί για παρατήρηση ή 

συνέντευξη. Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζουν τα είδη των ερωτήσεων 

που θα τεθούν και το πώς θα παρουσιαστούν και αναλυθούν αυτά τα 

δεδοµένα (Robson, 2007). 
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Επιπρόσθετα, χρειάζεται να επισηµάνουµε και τη σύγκρουση που 

παρατηρείται ανάµεσα στις δύο έννοιες: «Όταν επιτυγχάνεται αυξηµένη 

αξιοπιστία της συνέντευξης µε µεγαλύτερο έλεγχο των στοιχείων της, αυτό 

συµβαίνει, ισχυρίζεται, µε το κόστος της µειωµένης εγκυρότητας (…). Γιατί 

ο κύριος σκοπός της συνέντευξης στην έρευνα είναι ότι θεωρείται πως σε 

µία διαπροσωπική συνάντηση οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να 

αποκαλύψουν πλευρές του εαυτού τους, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και 

τις αξίες τους, από ό, τι θα έκαναν σε λιγότερο ανθρώπινες συνθήκες (…). 

Με άλλα λόγια, το ξεχωριστό ανθρώπινο στοιχείο της συνέντευξης είναι 

απαραίτητο για την εγκυρότητά της…» (Kitwwood, 1977, αναφέρεται στο  

Cohen and Manion, 2008: 211). 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η ποιοτική έρευνα µέσω του 

ερευνητικού εργαλείου της συνέντευξης, ακόµη και στην πιο απλή µορφή 

της είναι πολύπλοκη διαδικασία.  

 

8.6. Οι Περιορισµοί της Έρευνας 

Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση για την διεξαγωγή της έρευνας δεν 

εντοπίστηκαν συναφείς έρευνες στον ελληνικό χώρο που αφορούσαν 

µεµονωµένη βιβλιοθήκη και εργαλείο έρευνας τη συνέντευξη αλλά 

αφορούσαν στο σύνολο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών (ΑΕΙ-ΤΕΙ) µε 

εργαλείο έρευνας το ερωτηµατολόγιο.  

Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης, τα άτοµα συνήθως δεν γνωρίζουν 

αρκετά για τις περιοχές ανάπτυξής τους, έτσι ώστε να µπορούν να 

αναλύσουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες τους (Wray, 1989). 

Εκφράζεται από την ερευνήτρια η επιφύλαξη ως προς την αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα στηρίχθηκαν αποκλειστικά 

στην υποκειµενική αξιολόγηση των υποκειµένων της έρευνας. 

 

8.7. Γενικές Προτάσεις – ∆ιαπιστώσεις 

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, µπορούν να διατυπωθούν 

ενδεικτικά ορισµένες προτάσεις για την διοργάνωση αποτελεσµατικότερων 

επιµορφωτικών προγραµµάτων για τους διοικητικούς υπαλλήλους των 

Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών: 
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α) η δηµιουργία ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου - οµάδα εργασίας, 

του οποίου η κύρια ευθύνη θα είναι η διερεύνηση αλλά και η αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζοµένων στις ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες και η οργάνωση κατάλληλων επιµορφωτικών προγραµµάτων 

εκπαίδευσης.  

β) η δηµιουργία µιας οµάδας που θα αναλάβει την κεντρική οργάνωση, 

επεξεργασία και ενηµέρωση - διάδοση της γνώσης µεταξύ των 

βιβλιοθηκονόµων. Μια τέτοια οµάδα θα µπορούσε να έχει την ευθύνη 

δηµιουργίας ηλεκτρονικών περιοδικών & ενηµερωτικών δελτίων, οµάδων 

συζήτησης στο Internet, έκδοσης και διάδοσης των εξελίξεων που 

συµβαίνουν σε κάθε βιβλιοθήκη µέσα από ένα ενηµερωτικό δίκτυο, µε 

στόχο να προάγει την επικοινωνία µεταξύ των βιβλιοθηκονόµων. 

Επίσης σηµαντική θα ήταν η αναζήτηση των κατάλληλων κινήτρων (µόρια 

για προαγωγή, µισθολογική εξέλιξη, σύνδεση της επιµόρφωσης µε τα 

εργασιακά καθήκοντα, κ.ά.) τα οποία θα µπορούσαν να συντελέσουν στην 

αύξηση της συµµετοχής των υπαλλήλων σε προγράµµατα επιµόρφωσης. 

Ιδιαίτερα χρειάζεται να απασχολήσει τις υπηρεσίες η παροχή κινήτρων 

στους αρχαιότερους υπαλλήλους, δεδοµένου ότι παρουσιάζουν και τις 

µεγαλύτερες ελλείψεις σε βασικά γνωστικά αντικείµενα (π.χ. στα 

προγράµµατα πληροφορικής). 

Απαιτείται έτσι από τις βιβλιοθήκες να υιοθετήσουν τις νέες εξελίξεις, να 

ενεργήσουν ως πολιτιστικά και εκπαιδευτικά κέντρα, υποστηρίζοντας τη δια 

βίου µάθηση, και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

ούτως ώστε να µπορέσουν να «επιβιώσουν» να αντεπεξέλθουν και να 

αναπτυχθούν στη νέα εποχή.  

Είναι εποµένως πολύ σηµαντική η συνεχής διερεύνηση των επιµορφωτικών 

αναγκών των υπαλλήλων, βάσει ενός ολοκληρωµένου µοντέλου, το οποίο 

θα εφαρµόζεται συστηµατικά και σχεδιασµένα από τις υπηρεσίες των 

Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 

 

8.8. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, εντοπίσθηκαν ορισµένα ζητήµατα τα 

οποία θα µπορούσαν να µελετηθούν περαιτέρω και να αποτελέσουν πεδίο 
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ενδιαφέροντος µελλοντικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Τα θέµατα αυτά 

είναι τα εξής: 

• ∆ιερεύνηση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των διοικητικών 

υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, σε επίπεδο 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. 

• ∆ιερεύνηση των κινήτρων που οδηγούν τους διοικητικούς υπαλλήλους 

να συµµετέχουν σε προγράµµατα επιµόρφωσης.  

• ∆ιερεύνηση του επιπέδου συνεργασίας των ακαδηµαϊκών 

βιβλιοθηκονόµων στα πλαίσια της επιµόρφωσης του προσωπικού. 

• Αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας από ειδικούς αλλά και από τους χρήστες που 

χρησιµοποίησαν την υπηρεσία της βιβλιοθήκης.  

Επίσης η συγκεκριµένη έρευνα θα µπορούσε να παράσχει χρήσιµο 

πληροφοριακό υλικό σε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται 

µε τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων. Η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα έχει ανάγκη διεξαγωγής 

ερευνών που θα αποτιµήσουν την κατάσταση που επικρατεί στις 

βιβλιοθήκες και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τους.  
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Χασάπης, ∆. (1994). Πρόσβαση , ποιότητα και εύρος της Σ.Ε.Κ. στην 
Ελλάδα. Αθήνα: Ι.Ν.Ε.  
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Xατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: 
Τυπωθήτω. 

 
Νόµοι , Προεδρικά ∆ιατάγµατα  

Νόµος 232/75 (ΦΕΚ 279 Α΄). Περί επιµορφώσεως δηµοσίων 
υπαλλήλων. 

Νόµος 1388/83 (ΦΕΚ 113 Α΄). Ίδρυση Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. 

Νόµος  1892/90 (ΦΕΚ 101 Α’). Για τον εκσυγχρονισµό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 

Νόµος 1943/91 (ΦΕΚ 50 Α’). Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και 
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης , αναβάθµιση του προσωπικού της και 
άλλες συναφείς διατάξεις. 

Νόµος 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄). Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

Νόµος 3230/04 (ΦΕΚ 44 Α΄). Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε 
στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.  

Νόµος 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄). Ρύθµιση θεµάτων του 
Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις.  

Νόµος 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄). Κύρωση του Κώδικας Κατάστασης 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. 

Π.∆. 50/01 (ΦΕΚ 39 Α΄). Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε 
θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα. 

Π.∆. 310/99 (ΦΕΚ 284 Α΄). Περί Οργανισµό διοικητικών υπηρεσιών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών. 

 

∆ικτυακοί τόποι 
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www.ala.org/acrl/ 
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www.unesco.org 

www.europa.eu 

www.eblida.org 
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Παράρτηµα 
Επιστολή Συνέντευξης: 

 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 

 
Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ειδίκευση: Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι/ισσες, 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας 

στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας.  

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις επιµορφωτικές ανάγκες 

των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας όπως οι ίδιοι τις αντιλαµβάνονται. 

Η έρευνα διεξάγεται µέσω της διαδικασίας της συνέντευξης και οι 

ερωτήσεις είναι κοινές για όλους χωρίς να υπάρχουν σωστές ή 

λανθασµένες απαντήσεις. Ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Οι 

απαντήσεις σας θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

έρευνας. Ο χρόνος της διαδικασίας της συνέντευξης δεν υπερβαίνει τα 

25 λεπτά της ώρας. 

Η συµβολή σας θεωρείται αναγκαία για τη διεξαγωγή της έρευνας  

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

 

 

 Με εκτίµηση 

 Φωτεινή Πολυµεράκη 
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Οδηγός Συνέντευξης (Interview quide) 
I. Να διερευνήσει τη στάση των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης 

απέναντι στην επιµόρφωση και τις προτιµήσεις τους στα θεµατικά 

αντικείµενα των επιµορφωτικών προγραµµάτων που συµµετείχαν µέχρι 

σήµερα και να διερευνήσει, εάν το προσωπικό της βιβλιοθήκης έχει 

αντιληφθεί τη σηµασία της δια βίου µάθησης.  

1. Έχετε συµµετάσχει σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα 

οποιασδήποτε µορφής και διάρκειας κατά τα έτη 2005-2010; 

Εάν Ναι αναφέρετε τα θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης  

Εάν Όχι αναφέρετε τους λόγους που σας εµπόδισαν να συµµετέχετε 

στο πρόγραµµα επιµόρφωσης 

2. Από τις παρακάτω απόψεις, παρακαλώ σηµειώστε µε ποιές 

συµφωνείτε ή διαφωνείτε 

1 = συµφωνώ απόλυτα 3 = ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 
2 = συµφωνώ 4 = διαφωνώ 
 5 = διαφωνώ απόλυτα 

 

 Η δια βίου µάθηση… 1 2 3 4 5 

α. 
Είναι απαραίτητη κυρίως για αυτούς που δεν 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. 

     

β. Απευθύνεται κυρίως στα ηλικιωµένα άτοµα.      

γ. 

Είναι απαραίτητη, γιατί στις µέρες µας κανείς δεν 
µπορεί να έχει ως δεδοµένο ότι θα εκτελεί την 
εργασία του µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την 
διάρκεια της επαγγελµατικής του ζωής. 

     

δ. 
Βοηθάει να βελτιώσεις την επαγγελµατική σου 
κατάρτιση και τα επαγγελµατικά σου προσόντα. 

     

ε. 
Πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν είσαι 
νέος. 

     

στ. ∆εν χρειάζεται πουθενά.       

 

II. Να εντοπίσει τις επιµορφωτικές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων 

της Βιβλιοθήκης. 

3. Ποιες θεµατικές κατευθύνσεις προγραµµάτων επιµόρφωσης 

πιστεύετε ότι αποτελούν προτεραιότητα για σας; 

4. Με ποιό τρόπο ενηµερώνεστε για τα τρέχοντα προγράµµατα 

επιµόρφωσης; 
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5. Ποιοί είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφασή σας να παρακολουθήσετε ένα επιµορφωτικό 

πρόγραµµα; 

 

III. Να πληροφορηθεί για τα επιµορφωτικά προγράµµατα στα οποία έχουν 

συµµετάσχει οι διοικητικοί υπάλληλοι (θεµατικό αντικείµενο, είδος, 

ώρες, βαθµός ικανοποίησης κ.λπ.). 

6. Ποιά ήταν η χρονική διάρκεια και ο αριθµός του/των 

επιµορφωτικού/ών προγράµµατος/των που παρακολουθήσατε 

τα έτη 2005-2010;  

∆ιάρκεια 

Αριθµός 
προγραµµάτων 

που 
παρακολουθήσατε 

Έτος που πραγµατοποιήθηκε 
 

α) 1-20 ώρες   
β) 21-40 ώρες   
γ) 41-100ώρες   
δ)101-150ώρες   
ε) 151-παραπάνω   

 

7. α. Σε ποια επιµορφωτικά προγράµµατα συµµετείχατε µέχρι 

τώρα κατά τα έτη 2005-2010: 

- Επιµορφωτικά προγράµµατα ΑΕΙ/ΤΕΙ- 

Συνέδρια/Σεµινάρια/Ηµερίδες (προσδιορίστε θέµα/ίδρυµα) 

 ...............................................................................................  

-∆ιεθνή  Ακαδηµαϊκά Συνέδρια/Σεµινάρια /Ηµερίδες (προσδιορίστε 

θέµα/ίδρυµα) 

 ...............................................................................................  

- Εξ αποστάσεως επιµορφωτικά προγράµµατα (προσδιορίστε 

θέµα/διοργανωτή) 

 ...............................................................................................  

- Επιµορφωτικά προγράµµατα του Π.ΙΝ.ΕΠ. (προσδιορίστε θέµα)  

 ...............................................................................................  

- Ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα  επιµόρφωσης (προσδιορίστε θέµα) 

 ...............................................................................................  
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7. β. Σε ποιο βαθµό ανταποκρίθηκαν τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα στις ανάγκες σας;  

 

IV. Να εντοπίσει µε ποιον τρόπο τα επιµορφωτικά προγράµµατα µπορούν 

να γίνουν πιο ελκυστικά σύµφωνα µε τις απόψεις των διοικητικών 

υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

8. Ποιά χαρακτηριστικά ενός επιµορφωτικού προγράµµατος είναι 

για εσάς τα σηµαντικότερα για να πάρετε την απόφαση να το 

παρακολουθήσετε; 

9. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να πραγµατοποιείται ένα πρόγραµµα 

επιµόρφωσης; 

10. Πότε πιστεύετε πως πρέπει να γίνεται η επιµόρφωση; 

11. Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα σηµαντικότερα 

αποτελέσµατα ενός προγράµµατος επιµόρφωσης; 

 

ΓΕΝΙΚΑ – ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Φύλο:  

Άνδρας   Γυναίκα  

 

2. Ηλικία: ………… 

 

3. Τµήµα που ανήκετε:  

 Αυτοµατισµού 
 

 ∆ανειστικό 
 

 ∆ιαδανεισµού 
 

 ∆ιεύθυνσης 
 

 ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
 

 Επιστηµονικής Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης 
 

 Περιοδικών 
 

 Προσκτήσεων Μονογραφιών 
 

 Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 
 Ψηφιοποίησης και Υπηρεσιών ΑΜΕΑ 
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4. Επίπεδο Σπουδών:  

 ∆Ε   ∆εύτερο Πτυχίο 
 

 ΤΕ   Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 
 

 ΠΕ   ∆ιδακτορικό 

 

5. Χρόνια Υπηρεσίας: …………………………… 

 

6. Εργασιακό Καθεστώς:  

 Μόνιµος Υπάλληλος   Με Σύµβαση Αορίστου Χρόνου 

 

 


