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Πεξίιεςε 

 

Οη βηβιηνζήθεο έρνπλ αξρίζεη λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο, παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο πξόζβαζε ζε λένπο ηύπνπο 

ππεξεζηώλ, κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ. Οη ρξήζηεο έρνπλ πιένλ λέεο δπλαηόηεηεο 

θαηά ηε πιεξνθνξηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θηλεηέο 

ππεξεζίεο (mobile services) ησλ βηβιηνζεθώλ, κέζσ ησλ θηλεηώλ ηνπο ηειεθώλσλ. 

ηε παξνύζα εξγαζία θαηαγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη επηά ηύπνη θηλεηώλ 

ππεξεζηώλ ησλ βηβιηνζεθώλ, θαηόπηλ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο. Οη επηά ηύπνη 

θηλεηώλ ππεξεζηώλ είλαη: ππεξεζίεο SMS, πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

βηβιηνζήθεο κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο, θνξεηέο ζπιινγέο, θηλεηόο θαηάινγνο, θηλεηή 

ερεηηθή μελάγεζε, θηλεηέο νδεγίεο θαη ρξήζε θσδηθώλ QR. πγρξόλσο 

πξνζεγγίδνληαη δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θηλεηέο ππεξεζίεο θαη ηελ 

εθαξκνγή απηώλ από ηηο βηβιηνζήθεο. ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα εμεηδηθεύεηαη θαη 

θαηαγξάθεη ηελ πηνζέηεζε ησλ θηλεηώλ ππεξεζηώλ από ηηο ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο. 

Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο ππνζηήξημεο ηεο ηαηξηθήο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο 

θαηά ηελ πιεξνθνξηαθή έξεπλα, κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ. 

Μέζσ πξσηνγελνύο έξεπλαο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα 

ηελ απνηύπσζε ηεο ζηάζεο ησλ ειιήλσλ ηαηξώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή  ρξήζεο 

ησλ θηλεηώλ ππεξεζηώλ ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο, ώζηε λα δηαθαλεί θαηά πόζν είλαη 

έηνηκε ε ειιεληθή ηαηξηθή θνηλόηεηα λα δερηεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνύ ηνπ 

είδνπο ηηο ππεξεζίεο. 

Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα παξνπζηαζηνύλ ζηνπο 

Έιιελεο ελδηαθεξόκελνπο νη λέεο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ηηο βηβιηνζήθεο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαζώο θαη ε 

θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ από απηή ηελ έξεπλα. 
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Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή 
 

Οι ραγδαίες εξελίξεις των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών, βρίσκουν εφαρµογές σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Οι αλλαγές που έχουν επιφέρει αυτές οι εξελίξεις, αφορούν και 

επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της. Η εκρηκτική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των µέσων επικοινωνίας καθώς και η εξάπλωση του διαδικτύου 

συντελούν στον επαναπροσδιορισµό ρόλων και µεταβολής συνθηκών σε σχέση µε 

την επικοινωνία αλλά και τη πρόσβαση στη γνώση. Ως βασικοί διαχειριστές της 

πρόσβασης στη γνώση, οι βιβλιοθήκες δεν µένουν αµέτοχες µέσα σε αυτό το 

µεταβαλλόµενο τεχνολογικά περιβάλλον αλλά υιοθετούν έναν ενεργό ρόλο, 

υποστηρίζοντας τις ανάγκες των χρηστών τους µε την προσαρµογή των υπηρεσιών 

τους και του τρόπου προσέγγισης των χρηστών και γενικότερα το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο αυτές λειτουργούν.  

Η αυξανόµενη χρήση των κινητών τηλεφώνων και των φορητών συσκευών 

γενικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης στο Web, καθώς και η διαχείριση δεδοµένων 

και πληροφοριών εν κινήσει, δηµιουργεί νέες ευκαιρίες και νέες συνθήκες κάτω από 

τις οποίες διενεργείται η έρευνα και η αναζήτηση κάθε είδους πληροφορίας. Οι 

βιβλιοθήκες στην προσπάθειά τους να “εκµεταλλευτούν” τις νέες αυτές συνθήκες µε 

στόχο να εξελίξουν τις µεθόδους πληροφοριακής έρευνας και να προωθήσουν νέες 

διαδικασίες πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης, προσαρµόζουν τις υπηρεσίες τους 

ανάλογα, µε σκοπό να είναι διαθέσιµες και προσβάσιµες µέσω φορητών συσκευών. Ο 

νέος αυτός τύπος υπηρεσιών, καθιστά τις βιβλιοθήκες και τα προϊόντα αυτών ικανά 

να υποστηρίξουν τις νέες ανάγκες των χρηστών, οι οποίες εστιάζονται στο θέµα της 

φορητότητας. Οι κινητές υπηρεσίες, όπως θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν µε βάση 

την ξένη ορολογία (mobile services), είναι πλέον διαθέσιµες µέσω φορητών 

συσκευών  και αποτελούν το παρόν αλλά σίγουρα και το µέλλον του εγχειρήµατος 

της βιβλιοθήκης να ανταποκριθούν και να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ασύρµατο, 

χωρίς δεσµεύσεις και περιορισµούς.  

Όταν αναφερόµαστε στις βιβλιοθήκες ως κινητές (mobile libraries), κάνουµε λόγο 

για τη νέα µορφή βιβλιοθηκών, που δεν αφορά την υλική υπόσταση αυτών αλλά για 

τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες υπό νέες τεχνολογικές συνθήκες, 

ώστε να γίνεται χρήση αυτών των υπηρεσιών ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου, µέσω 
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των κινητών τηλεφώνων και των φορητών συσκευών των χρηστών, χάρη στη 

δυνατότητα χρήσης του mobile internet.  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κινητών υπηρεσιών για τις βιβλιοθήκες, τους οποίους 

θα παρουσιάσουµε στο παρόν σύγγραµµα, µέσω της τυπολογίας. Ο κάθε τύπος 

υπηρεσίας εξυπηρετεί συγκεκριµένο σκοπό, παρέχει διαφορετικές δυνατότητες και 

έχει τη δική του προστιθέµενη αξία. Κοινός στόχος όλων όµως είναι η υποστήριξη 

του χρήστη που βρίσκεται σε κίνηση, και επιθυµεί να έχει στα χέρια του όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία µιας βιβλιοθήκης, χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιήσει τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή να µεταβεί στον χώρο της 

βιβλιοθήκης.  

 

1.1.Στόχος της έρευνας 
 

Γενικός στόχος: Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να προσεγγίσει από 

βιβλιογραφικής πλευράς το θέµα των κινητών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών και να 

ορίσει τα πλαίσια εντός των οποίων αυτές εφαρµόζονται µέσω της τυπολογίας που 

καταγράφεται στο παρόν σύγγραµµα. Παράλληλα αποσκοπεί στο να γίνουν αυτές 

γνωστές στον ελληνικό χώρο, ώστε να αφυπνιστούν οι εµπλεκόµενοι φορείς. Η 

εξειδίκευση του θέµατος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αφορά τις κινητές 

υπηρεσίες ιατρικών βιβλιοθηκών, µε στόχο την υποστήριξη της ιατρικής 

επιστηµονικής κοινότητας στη διαδικασία πληροφοριακής και βιβλιογραφικής 

έρευνας. Επιπλέον καταγράφεται η ελληνική πραγµατικότητα, µέσω έρευνας µε 

χρήση ερωτηµατολογίου, όσον αφορά στη στάση των ελλήνων γιατρών απέναντι σε 

αυτό το νέο είδος υπηρεσιών. 

 

Ειδικός στόχος: Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης γίνεται προσπάθεια 

επίτευξης συγκεκριµένων στόχων, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω. 

• Στη προσπάθεια προσέγγισης της νέας αυτής εξέλιξης στον χώρο των 

βιβλιοθηκών, αποσαφηνίζονται έννοιες και ορισµοί θεµάτων που αφορούν 

άµεσα ή έµµεσα τις βιβλιοθήκες, τον σκοπό που αυτές εξυπηρετούν 

γενικότερα, αλλά και θέµατα που σχετίζονται µε τις φορητές συσκευές ως 

µέσα διάθεσης των κινητών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών. 
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• Επισηµαίνονται παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη διαδικασία 

αλλά και το αποτέλεσµα εφαρµογής και χρήσης των κινητών υπηρεσιών, τα 

οφέλη που προκύπτουν για όλες τις εµπλεκόµενες οντότητες και γενικότερα 

καταγράφεται η αξία που προσδίδει ο νέος αυτός τύπος υπηρεσιών των 

βιβλιοθηκών. 

• Η τυπολογία των κινητών υπηρεσιών εξυπηρετεί στον διαχωρισµό και στην 

κατάταξη αυτών, ώστε να είναι σαφής ο βασικός σκοπός που εξυπηρετεί η 

κάθε µια υπηρεσία. Με βάση τη συγκεκριµένη τυπολογία, µπορεί να γίνει 

επιλογή του τύπου της υπηρεσίας που θα υιοθετήσει µια βιβλιοθήκη, στα 

πλαίσια λειτουργίας της, µε βάση το είδος της βιβλιοθήκης και τον σκοπό που 

εξυπηρετεί. Κατά την καταγραφή και ανάλυση των κινητών υπηρεσιών 

παρουσιάζονται διαδικτυακές υπηρεσίες και προϊόντα άλλων φορέων και 

εταιρειών, που µπορούν να υποστηρίξουν µια βιβλιοθήκη κατά την υλοποίηση 

και την εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών και κατά τη διάθεση αυτών στους 

χρήστες µέσω φορητών συσκευών. 

• Η εξειδίκευση του θέµατος που διαπραγµατεύεται η παρούσα εργασία, αφορά 

την υιοθέτηση των κινητών υπηρεσιών από τις ιατρικές βιβλιοθήκες και την 

υποστήριξη της ιατρικής επιστηµονικής κοινότητας και πιο συγκεκριµένα του 

ιατρικού προσωπικού κατά την ιατρική πληροφοριακή και βιβλιογραφική 

έρευνα µέσω φορητών συσκευών. Σκοπός είναι να γίνουν σαφή τα οφέλη που 

αποκοµίζει η συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών. Στη συνέχεια µε βάση τις 

βιβλιογραφικές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν στοιχεία, τα οποία 

συνετέλεσαν στην υλοποίηση της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη στον 

ελληνικό χώρο. Ο βασικός στόχος αυτής της έρευνας, µέσω 

ερωτηµατολογίου, είναι να καταγράψει την αντίδραση και την άποψη των 

ελλήνων γιατρών απέναντι στην προοπτική χρήσης των κινητών υπηρεσιών 

της ιατρικής βιβλιοθήκης και παράλληλα να τους γνωστοποιήσει (σε 

περίπτωση που δεν γνωρίζουν ήδη) την ύπαρξη της συγκεκριµένης 

δυνατότητας για ιατρική έρευνα µε βάση βιβλιογραφικές πηγές, 

χρησιµοποιώντας τις φορητές συσκευές, σε συνεργασία µε τις ιατρικές 

βιβλιοθήκες. Πιο αναλυτικά ο στόχος της πρωτογενούς έρευνας 

παρουσιάζεται στο πέµπτο κεφάλαιο.  
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Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η έρευνα στο σύνολό της, είναι το 

τελευταίο µέρος της ερευνητικής διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε το έτος 2010-

2011, ώστε να παρουσιαστούν στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωµατικής 

εργασίας του Μεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών στα Πληροφοριακά 

Συστήµατα, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και στη συνέχεια να αποτελέσουν υλικό 

που µπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια περαιτέρω έρευνας. 

 

1.2. Μεθοδολογία 
 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε βιβλιογραφική επισκόπηση και σε πρωτότυπη 

έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου. Η βιβλιογραφική επισκόπηση στηρίχτηκε στη µελέτη 

ξενόγλωσσων άρθρων, χρονικά πρόσφατης αρθρογραφίας. Χρησιµοποιήθηκαν 

διαφόρων ειδών βιβλιογραφικές πηγές, έντυπες αλλά κυρίως ηλεκτρονικές. Με βάση 

αυτές έγινε η απόδοση των ορισµών και των εννοιών αλλά και η καταγραφή των 

κινητών υπηρεσιών, από όπου και προέκυψε η τυπολογία των κινητών υπηρεσιών, 

στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας.  

Η πρωτότυπη έρευνα έγινε µέσω ερωτηµατολογίου, µε θέµα “ Έρευνα για τις 

κινητές υπηρεσίες (mobile services) βιβλιοθηκών στον τοµέα της Yγείας στον 

ελληνικό χώρο”, απευθυνόµενο σε έλληνες γιατρούς µε στόχο να προκύψουν 

συµπεράσµατα, µέσω της ανάλυσης της περιγραφικής στατιστικής.  

 

1.3. ∆οµή της εργασίας 
 

Στην εργασία καταγράφεται πρώτα η γενικότερη προσέγγιση σχετικά µε τις 

κινητές υπηρεσίες, και στη συνέχεια εξειδικεύεται σε σχέση µε την εφαρµογή αυτών 

στον ιατρικό χώρο. 

 

Πιο συγκεκριµένα η δοµή έχει ως εξής: 

 

Στο κεφάλαιο 2 προσεγγίζονται οι εννοιολογικοί ορισµοί και καταγράφονται 

παράγοντες που παίζουν ρόλο στη παρουσίαση και στην ανάλυση των θεµατικών 

ενοτήτων που αναλύονται σε αυτό το κεφάλαιο. Οι βασικότερες θεµατικές ενότητες 

οι οποίες  επηρεάζουν και σχετίζονται άµεσα µε το θέµα που διαπραγµατεύεται η 
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εργασία είναι: mobile libraries, mobile learning, mobile technology. Επιπλέον 

αναλύονται οι εµπλεκόµενες οντότητες, τα οφέλη και οι ανασταλτικοί παράγοντες. 

 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η τυπολογία των κινητών υπηρεσιών, η οποία 

είναι αποτυπωµένη σε πίνακα, και στη συνέχεια αναλύεται µε βάση τον τύπο της 

υπηρεσίας. Ο πίνακας προέκυψε κατόπιν της καταγραφής και ανάλυσης των θεµάτων 

που αφορούν τις κινητές υπηρεσίες. Η προσέγγιση της τυπολογίας γίνεται µε βάση τη 

καταγραφή των δεδοµένων, τα οποία προέκυψαν κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας. Οι 

κινητές υπηρεσίες είναι επτά σε αριθµό και η κάθε µία περιλαµβάνει θέµατα τα οποία 

προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά, τις µεθόδους, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα καθώς και τα προϊόντα τα οποία προωθούνται στα πλαίσια 

υλοποίησης και εφαρµογής της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά. Τέλος, η κάθε µια κινητή 

υπηρεσία συνοδεύεται από παρουσίαση πραγµατικών περιπτώσεων που αφορούν την 

υιοθέτησή τους από βιβλιοθήκες του εξωτερικού, µε σκοπό να γίνει κατανοητή η 

εφαρµογή τους. Η επιλογή των περιπτώσεων έγινε µε βάση την εύρεση υλικού και 

πληροφοριών, προκειµένου να αναλυθούν και να παρουσιαστούν ως παραδείγµατα. 

  

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η εξειδίκευση του θέµατος της συγκεκριµένης εργασίας. 

Η έρευνα που έγινε µέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, στοχεύει στην καταγραφή 

της πραγµατικότητας, που ισχύει σε χώρες του εξωτερικού, σε σχέση µε την 

υιοθέτηση των κινητών υπηρεσιών από τις ιατρικές βιβλιοθήκες αλλά και τη σχέση 

των γιατρών µε τη χρήση των φορητών συσκευών, ως εργαλεία και µέσα πρόσβασης 

σε κινητές υπηρεσίες των ιατρικών βιβλιοθηκών, µε στόχο την πληροφοριακή 

έρευνα. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο δεν γίνεται ανάλυση των κινητών υπηρεσιών, 

αλλά µια προσέγγιση σε σχέση µε αυτές και τις ιατρικές βιβλιοθήκες.  

 

Το κεφάλαιο 5 περιλαµβάνει την πρωτογενή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας. Η έρευνα έγινε µε χρήση ερωτηµατολογίου που 

απευθύνεται σε έλληνες γιατρούς, σχετικά µε τη χρήση των φορητών συσκευών και 

µε τη θέση που παίρνουν απέναντι στο θέµα της δυνατότητας πληροφοριακής 

έρευνας µε τη χρήση των κινητών υπηρεσιών της ιατρικής βιβλιοθήκης. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο στόχος της έρευνας, η µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και όλοι οι παράγοντες που επηρέασαν την συγκεκριµένη έρευνα. Στη 
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συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποτελεσµάτων, για τη κάθε ερώτηση ξεχωριστά, 

κατόπιν εξαγωγής αυτών µέσω της περιγραφικής στατιστικής. 

 

Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από την στατιστική έρευνα, τα γενικά συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήγουµε, καθώς και σύντοµη αναφορά σε θέµατα που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε περαιτέρω έρευνα.  

 

1.4. Περιορισµοί Έρευνας 
 

Κατά την έρευνα και συγγραφή της εργασίας, προέκυψαν ορισµένοι περιορισµοί 

που προσδιόρισαν την εξέλιξη αυτής.  

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια καταγραφής και ανάλυσης των 

κινητών υπηρεσιών και όλων των σχετικών ενοτήτων, καθώς και η εξειδίκευση του 

θέµατος σε συγκεκριµένες κατηγορίες και προσεγγίσεις σε σχέση µε τον χώρο της 

Υγείας, στηρίχτηκε σε βιβλιογραφική έρευνα. Κατά την έρευνα αυτή εντοπίστηκε 

µόνο ξενόγλωσσο υλικό (στην αγγλική γλώσσα) των τελευταίων ετών. Πιο 

συγκεκριµένα, η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσια, 

καθότι πρόκειται για νέα και αναπτυσσόµενη επιστηµονική ενότητα, που ακόµα 

ερευνάται και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το µεγαλύτερο ποσοστό των πηγών που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι των τελευταίων δύο ετών. 

Επιπλέον, όσον αφορά στη τεχνολογική προσέγγιση, δεν αναλύεται εκτενώς, 

καθότι είναι πέραν του σκοπού που εξυπηρετεί η παρούσα εργασία. Η αναλυτική 

εξέταση και παρουσίαση της τεχνολογικής πλευράς του θέµατος που 

διαπραγµατεύεται η συγκεκριµένη εργασία, θα µπορούσε να αποτελέσει υλικό για 

περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2ο: Ορισµοί και Εννοιολογικές προσεγγίσεις 

2.1. Ψηφιακές βιβλιοθήκες (Digital Libraries) 
 

Ο ρόλος των βιβλιοθηκών και η χρήση των υπηρεσιών τους έχουν αλλάξει 

σηµαντικά µετά τη συγκεκριµένη εξέλιξη στο θέµα της ψηφιακής τεχνολογίας, 

προσφέροντας νέες δυνατότητες στους χρήστες. Η ψηφιοποίηση του υλικού, δηλαδή 

η µετατροπή των δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή αλλά και η απευθείας δηµιουργία 

υλικού ψηφιακού περιεχοµένου έχει αλλάξει τελείως τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες λειτουργούν και εξελίσσονται οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών.  

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, που µπορεί να υφίστανται στα πλαίσια µιας φυσικής 

βιβλιοθήκης ή να έχουν δηµιουργηθεί για να λειτουργούν αποκλειστικά σε ψηφιακό 

περιβάλλον, εξυπηρετούν τον σκοπό της αποτελεσµατικής διαχείρισης  και διάθεσης 

του πληροφοριακού υλικού, συλλογών και δεδοµένων µέσω της χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιοποιηµένο 

περιβάλλον, χωρίς την ανάγκη µετάβασης σε φυσικό χώρο προσδίδει  ευελιξία, και 

ταχύτητα και πραγµατοποιήθηκε χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη της επιστήµης της 

πληροφορικής σε τοµείς όπως η επικοινωνία, τα πολυµέσα, τα κατανεµηµένα 

συστήµατα πληροφοριών, οι βάσεις δεδοµένων και άλλες. Οι υπηρεσίες που 

παρέχουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δίνουν τη δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης, 

διαβίβασης, προβολής και διαχείρισης πληροφοριακού υλικού, που µπορεί να µην 

υφίσταται σαν φυσική µορφή, κάτι το οποίο τα παλαιότερα χρόνια , πριν τη 

συγκεκριµένη τεχνολογική εξέλιξη, ήταν σε πολλές περιπτώσεις  αδύνατο και αρκετά 

χρονοβόρο. Τώρα πλέον οι ψηφιακές βιβλιοθήκες µπορούν να ασχολούνται µε 

τεράστιες ποσότητες δεδοµένων χωρίς δυσκολία και σε ελάχιστο χρόνο, στοχεύοντας 

στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Οι χρήστες που 

χρησιµοποιούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες µπορεί να µην είναι απλά χρήστες που 

χρησιµοποιούν ένα σταθερό τοπικό δίκτυο ή το δίκτυο µιας ευρείας περιοχής αλλά 

είναι και οι χρήστες που πραγµατοποιούν πρόσβαση µέσω του Παγκόσµιου 

∆ιαδικτύου από οποιοδήποτε µέρος βρίσκονται. 

 Ο συνδυασµός των ψηφιακών βιβλιοθηκών µε τις ασύρµατες τεχνολογίες είναι 

µια εξέλιξη των τελευταίων ετών στον τοµέα των βιβλιοθηκών και η έρευνα 

κατευθύνεται ώστε να αντιµετωπιστούν ορισµένα ειδικά ζητήµατα που σχετίζονται µε 

την ασύρµατη δικτύωση παρέχοντας υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών υψηλού 
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επιπέδου, ανάλογες µε αυτές που χρησιµοποιούνται µε τη χρήση ενσύρµατων 

δικτύων. (Bhargava and Annamalai, 2000) 

Η µετεξέλιξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι η κινητή βιβλιοθήκη (m-library) 

καθώς η κινητή τεχνολογία (mobile technology) προσφέρει τη δυνατότητα 

δηµιουργίας νέων υπηρεσιών των βιβλιοθηκών ή εξέλιξη των ήδη υπαρχουσών. 

Για όλες τις παραπάνω εξελίξεις και τα θέµατα που προκύπτουν σε σχέση µε την 

ασύρµατη τεχνολογία, η επιστήµη της βιβλιοθηκονοµίας ερευνά το φαινόµενο των 

κινητών βιβλιοθηκών (mobile libraries), στο οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά 

παρακάτω. 

 

2.2. Κινητές Βιβλιοθήκες (Mobile Libraries) 

2.2.1. Ορισµός 

 

Σύµφωνα µε τους Needham και Ally (2008): 

Όταν οι άνθρωποι αναφέρονται σε κινητές βιβλιοθήκες (mobile libraries), τείνουν να 

εννοούν ένα λεωφορείο ή φορτηγό που είναι ειδικά εξοπλισµένο σαν ένα υποκατάστηµα 

βιβλιοθήκης. Ωστόσο, δεδοµένης της αύξησης των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από τους υπολογιστές τσέπης και τα κινητά τηλέφωνα, οι βιβλιοθήκες 

εξερευνούν τρόπους για τη παροχή των υπηρεσιών τους µέσω κινητών τηλεφώνων και 

άλλων συσκευών µε µικρή οθόνη, ώστε οι χρήστες να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

αυτές οποιαδήποτε στιγµή από οπουδήποτε. Αυτό µπορεί να είναι τόσο απλό όπως οι 

ειδοποιήσεις µέσω γραπτών µηνυµάτων για κρατήσεις βιβλίων που είναι είτε 

εκπρόθεσµες είτε διαθέσιµες ή τόσο σύνθετο όπως το «Ψηφιακό δωµάτιο ανάγνωσης» 

της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου της Athabasca του Καναδά, το οποίο επιτρέπει 

στους αναγνώστες να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και άρθρα 

περιοδικών από συνδροµές της βιβλιοθήκης, µέσω της φορητής τους συσκευής. Οι 

υπηρεσίες αυτές έχουν γίνει πλέον γνωστές ως “κινητές υπηρεσίες βιβλιοθηκών” και 

περιγράφονται µε τον όρο “mobile libraries”.  

 

Ο τοµέας της βιβλιοθηκονοµίας µε εφαρµογή σε ένα ψηφιακό περιβάλλον σε 

συνδυασµό µε τη χρήση της κινητής τεχνολογίας, αναπτύσσεται ραγδαία και κάτω 

από αυτούς τους παράγοντες γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η ορολογία και η 

εννοιολογική σηµασία των κινητών βιβλιοθηκών (m-libraries) στα πλαίσια µιας 

παγκόσµιας προσπάθειας. Η προσπάθεια αυτή δεν γίνεται µε στόχο να 
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αντικατασταθεί το επάγγελµα ή η πρακτική εφαρµογή της βιβλιοθηκονοµίας. Οι 

κινητές βιβλιοθήκες αφορούν ένα τύπο συστήµατος για τις βιβλιοθήκες, που µπορεί 

να εφαρµοστεί για την επίτευξη ορισµένων στόχων σε σχέση µε τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις ανάγκες της εποχής. Πιο συγκεκριµένα η προσπάθεια αυτή αφορά τη 

δηµιουργία και  την ανάπτυξη των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών οι οποίες παρέχονται 

στους χρήστες µέσω φορητών συσκευών.  

Οι δυνατότητες που έχουν οι κινητές βιβλιοθήκες να αντιπροσωπεύουν το 

ψηφιακό περιεχόµενο χρησιµοποιώντας µεταδεδοµένα, είναι ζωτικής σηµασίας για τη 

λειτουργία των κινητών βιβλιοθηκών. Η κινητή τεχνολογία αποτελεί το νέο εργαλείο 

µέσω του οποίου η χρήση των µεταδεδοµένων στα πλαίσια της εφαρµογής των 

υπηρεσιών των βιβλιοθηκών µέσω φορητών συσκευών, συντελεί στην ανάπτυξη και 

βελτίωση παροχής αυτών των υπηρεσιών στους χρήστες (Needham και Ally, 2008). 

 

2.2.2. Έννοιες 

 

Όταν αναφερόµαστε σε βιβλιοθήκες εννοούµε όλες τις κατηγορίες βιβλιοθηκών 

περιλαµβανοµένων των ακαδηµαϊκών, σχολικών, δηµοτικών, ιατρικών/ 

νοσοκοµειακών αλλά και βιβλιοθήκες που ανήκουν σε διάφορους οργανισµούς ή 

επιχειρήσεις. Ο όρος κινητή βιβλιοθήκη (mobile library) αφορά την εφαρµογή των 

χαρακτηριστικών της κινητής τεχνολογίας στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι κινητές υπηρεσίες βιβλιοθηκών (mobile services).  

Πιο συγκεκριµένα ο όρος “κινητή” (mobile) δεν αναφέρεται µόνο στις φορητές 

συσκευές αλλά γενικότερα στην ευρεία έννοια της φορητότητας η οποία δίνει την 

ευκαιρία στη βιβλιοθήκη και στις υπηρεσίες της να είναι περισσότερο διαδεδοµένες 

και “πανταχού παρούσες”.( Needham και Ally, 2008) 

 

2.2.3. Αξία παροχής κινητών υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες 

 

Οι βιβλιοθήκες στη σηµερινή εποχή µπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα, σε 

σχέση µε το παρελθόν, τους χρήστες υιοθετώντας τις αναπτυσσόµενες δυνατότητες 

που προσφέρει η κινητή τεχνολογία. ∆εδοµένης της αύξησης των χρηστών που 

διαθέτουν φορητές συσκευές, έχει παρατηρηθεί ότι οι κινητές υπηρεσίες παρέχουν 

αξιόλογη ευελιξία για τα άτοµα που επιθυµούν να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που 
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προσφέρουν οι βιβλιοθήκες χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται µέσα στο κτίριο. Από 

τη στιγµή που τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητές συσκευές έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα της κινητής τεχνολογίας, η πληροφορία 

και τα δεδοµένα µπορούν να µεταδίδονται από τη φορητή συσκευή και η πρόσβαση 

στο περιεχόµενο να γίνεται “on demand”
1
 χωρίς να υπάρχει ανάγκη να δηµιουργηθεί 

αντίγραφο του περιεχοµένου. Η νέα αυτή κατηγορία υπηρεσιών καθιστά τη 

βιβλιοθήκη ικανή να εξυπηρετεί τους χρήστες της όλο το 24ωρο. (Vollmer, 2010) Η 

πρόσβαση επιτυγχάνεται από οποιαδήποτε τοποθεσία και αυτό είναι ένας από τους 

πιο σηµαντικούς παράγοντες για τη χρήση αυτού του είδους υπηρεσιών των 

βιβλιοθηκών, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και όλες οι προσεγγίσεις στο 

συγκεκριµένο θέµα ενσωµατώνουν τα πλεονεκτήµατα των φορητών συσκευών, από 

την άποψη της φορητότητας και της χρήσης υπηρεσιών γεωγραφικής θέσης (location-

based services). (Fox, 2010) 

 Η δηµιουργία ή η προσαρµογή των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών στα πλαίσια της 

κινητής τεχνολογίας επιτρέπει στο να γίνονται αυτές τόσο ευέλικτες όσο χρειάζεται 

ώστε να ανταποκριθούν στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον αντί να προσαρµοστούν 

ακριβώς στις θεωρίες της παραδοσιακής βιβλιοθηκονοµίας, οι οποίες θα συνεχίσουν 

να υπάρχουν ούτως η άλλως. Οι παραδοσιακές αλλά και µη παραδοσιακές υπηρεσίες 

των βιβλιοθηκών έχουν τη δυνατότητα να προσαρµοστούν σε αυτό το νέο είδος 

τεχνολογίας, µε τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρµογών. 

(Fox, 2010) 

 

2.2.4. Οφέλη προς τους χρήστες 

 

Οι κινητές βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες αυτών καλούνται να παίξουν έναν 

ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο µέλλον καθώς οι ερευνητές δεν βρίσκονται σε ένα 

σηµείο αλλά κινούνται διαρκώς και έχουν την ανάγκη για πρόσβαση στη 

πληροφόρηση όποτε προκύψει ανάγκη. (Needham και Ally, 2008) Υπάρχουν πολλά 

πλεονεκτήµατα για τους χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση καθώς και για αυτούς που 

βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες. Επιπλέον 

δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισµός.  

                                                 
1
 on demand=κατόπιν αιτήσεως 
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Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χρηστών που επωφελούνται των συγκεκριµένων 

υπηρεσιών. Για παράδειγµα οι χρήστες χρησιµοποιώντας τις κινητές υπηρεσίες των 

βιβλιοθηκών, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν πληροφοριακό υλικό που αφορά 

την υγεία τους ώστε να τη βελτιώσουν και γενικότερα να βελτιώσουν τη ποιότητα 

ζωής τους. Σπουδαστές που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές µπορούν να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η κινητή τεχνολογία ώστε να έχουν 

πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό της βιβλιοθήκης και να εντοπίσουν περισσότερες 

πληροφορίες και βιβλιογραφικές πηγές για το θέµα που µελετούν.  

Γενικότερα ο χρήστης που χρησιµοποιεί τις κινητές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, 

δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση µε έναν χρήστη που βρίσκεται µέσα στο χώρο της 

βιβλιοθήκης και χρησιµοποιεί τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. (Needham και 

Ally, 2008) 

2.2.5. Μετεξέλιξη της βιβλιοθήκης 

 

Η βιβλιοθήκη απαρτίζεται από κάποια στοιχεία όπως είναι ο χώρος, η συλλογή, οι 

εργαζόµενοι και η εµπειρογνωµοσύνη τους, τα συστήµατα και οι υπηρεσίες. Κατά 

την εποχή που δεν υπήρχε ακόµα η δικτύωση όλα τα παραπάνω λειτουργούσαν και 

αναπτύσσονταν γύρω από τη συλλογή της βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριµένα ο χώρος 

υπάρχει απλά για να στεγάζει τη συλλογή και από εκεί να τη διαθέτει στο κοινό. Με 

βάση την εµπειρογνωµοσύνη των εργαζοµένων γίνεται η προµήθεια, η οργάνωση, η 

διαχείριση του υλικού και τα συστήµατα εξυπηρετούν στην επεξεργασία, 

αποθήκευση και διάθεση του στους χρήστες. Όλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν 

ακόµα και µετά την εφαρµογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (π.χ. 

ηλεκτρονικός κατάλογος) µε τη διαφορά ότι γίνεται ένας διαχωρισµός των 

δραστηριοτήτων και των λειτουργιών, καθώς υπάρχει διαφορετική προσέγγιση για το 

καθένα. (Dempsey, 2009) Μετά την εµφάνιση και την εφαρµογή της κινητής 

τεχνολογίας όλα τα παραπάνω εξετάζονται υπό µια νέα σκοπιά και ιδιαίτερα µετά την 

δηµιουργία και προώθηση των κινητών υπηρεσιών αναπροσδιορίζονται οι ρόλοι 

τους.  

2.2.6. Οι βιβλιοθήκες του µέλλοντος 

 

Οι βιβλιοθήκες του µέλλοντος πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

χρηστών που βρίσκονται σε κίνηση, µε σκοπό να µπορούν αυτοί να έχουν πρόσβαση 
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στο πληροφοριακό υλικό οποιαδήποτε στιγµή από οποιοδήποτε µέρος ανάλογα µε 

τον τρόπο ζωής τους. Εκτός από την επιλογή για πληροφοριακή παιδεία µέσω της 

βιβλιοθήκης, οι χρήστες σήµερα µπορούν να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο ώστε 

να ενηµερώνονται από ιστοσελίδες ή portals, να µαθαίνουν µέσω των online 

εγκυκλοπαιδειών (wikis), να επικοινωνούν και να συνοµιλούν µε άλλους χρήστες 

µέσω κοινωνικών δικτύων, και γενικότερα να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες για 

να εντοπίσουν τη πληροφορία που επιθυµούν εύκολα και γρήγορα. Οι χρήστες που 

βρίσκονται σε κίνηση προτιµούν αρκετές φορές να αναζητούν, κάνοντας χρήση των  

κινητών τους τηλεφώνων, κάθε είδους πληροφορία µε τους παραπάνω τρόπους καθώς 

µελετούν ή εργάζονται χωρίς να µπαίνουν στη διαδικασία χρήσης των υπηρεσιών που 

προσφέρουν οι βιβλιοθήκες για αναζήτηση βιβλίων, άρθρων ή υλικού της συλλογής 

της βιβλιοθήκης ώστε να εξυπηρετηθούν. Αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό για 

το ρόλο των βιβλιοθηκών, οι οποίες πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες των 

χρηστών, και πιο συγκεκριµένα των χρηστών που βρίσκονται σε κίνηση. Σε 

συνδυασµό µε τις δυνατότητες που παρέχει η κινητή τεχνολογία, οι βιβλιοθήκες 

µπορούν να καταφέρουν να τους προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης όλων των 

παραπάνω εφαρµογών µέσω των κινητών υπηρεσιών τους, να τους προωθήσουν τα 

προϊόντα τους και γενικότερα να τους εξυπηρετήσουν µε τον αποτελεσµατικότερο 

τρόπο ώστε να εδραιώσουν τη θέση τους µέσα σε αυτό το νέο αναπτυσσόµενο 

περιβάλλον.  

Η νέα αυτή τεχνολογική εξέλιξη, η οποία δεν παρουσιάζει κανένα χρονικό ή 

τοπικό περιορισµό, θα αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργούν οι βιβλιοθήκες 

στο µέλλον. Στο εξής θα κάνουµε λόγο για βιβλιοθήκη “τσέπης”. (Needham και Ally, 

2008)  

 

2.3. Κινητή Εκπαίδευση (Mobile Learning) 

2.3.1. Ορισµός 

 

Ο όρος κινητή εκπαίδευση (mobile learning) αφορά τη χρήση των φορητών 

συσκευών, σε συνδυασµό µε ασύρµατα και κινητά δίκτυα τηλεφωνίας προκειµένου 

να διευκολυνθεί, να υποστηριχθεί, να ενισχυθεί  και να επεκταθεί η επίτευξη της 

διδασκαλίας και της µάθησης. Η κινητή εκπαίδευση µπορεί να επιτευχθεί 

ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου και προϋποθέτει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και 
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γενικότερα φορητών συσκευών (smartphone, PDAs, Mp3/Mp4 players, υπολογιστές 

τσέπης, blackberries, mini netbooks κα.). Περιλαµβάνει τη σύνδεση για τη λήψη 

(download), ή / και απευθείας σύνδεση µέσω ασύρµατων δικτύων, των δικτύων 

κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σύνδεση µε εικονικά περιβάλλοντα µάθησης (VLEs)
2
 

και µε συστήµατα διοικητικής πληροφόρησης (MIS)
3
. (M-learning, 2009) 

Η κινητή εκπαίδευση είναι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning). 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι βασισµένη σε παροχή Web περιεχοµένου για τη 

διαχείριση της µάθησης, µέσω του Internet, Intranet και Extranet αλλά και µε τη 

χρήση ηλεκτρονικών µέσων όπως η τηλεόραση, CD-Rom, DVD κα. Η κινητή 

εκπαίδευση αποτελεί ένα υποσύνολο εντός του πλαισίου χρήσης της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, αλλά η εξέλιξη έχει να κάνει µε τις αναδυόµενες δυνατότητες των 

τεχνολογιών της κινητής τηλεφωνίας οι οποίες συντελούν στη πρόσβαση και στη 

διαχείριση της γνώσης από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγµή και στη δηµιουργία 

ενός µοντέλου ευέλικτης µάθησης το οποίο προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες 

του χρήστη. (Peters, 2007)  

 

2.3.2. Εµπλεκόµενες οντότητες 

 

Μαθητές ή σπουδαστές ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και θρησκείας, 

είτε ατοµικά είτε σε οµάδες, µπορούν πλέον να χρησιµοποιούν τον συγκεκριµένο 

τρόπο εκπαίδευσης, µέσω της νέας αυτής τεχνολογίας πριν γίνει ακόµα παράδοση του 

µαθήµατος από τον καθηγητή. Οµάδες που είναι κοινωνικά αποκλεισµένες έχουν πια 

ευκαιρία στη µάθηση και υποστήριξη από εκπαιδευτικό προσωπικό µέσω της κινητής 

εκπαίδευσης. Οι νεότεροι άνθρωποι βρίσκουν ελκυστική την ιδέα της κινητής 

εκπαίδευσης καθώς δεν υπάρχουν εµπόδια που αφορούν τον χρόνο και τον τόπο, και 

καθότι αυτοί είναι που ακολουθούν περισσότερο τις εξελίξεις στα τεχνολογικά 

θέµατα ζητούν η κατάρτισή τους να πληροί τις ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης που 

έχουν. Αυτό όµως είναι µια πρόκληση που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη παροχή 

εκπαίδευσης, και οι καθηγητές που είναι συνηθισµένοι σε παραδοσιακές µορφές και 

τρόπους διδασκαλίας τώρα πια έρχονται αντιµέτωποι µε µια νέα πραγµατικότητα και 

µε “ψηφιακά µορφωµένους” µαθητές. (Peters, 2007)  Σε αυτές τις τρέχουσες αλλαγές 

πρέπει να ελεγχθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοήσουν και να 

                                                 
2
 Virtual Learning Environments (VLEs) 

3
 Management Information Systems (MIS) 
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ανταποκριθούν στις ψηφιακές ευκαιρίες µάθησης και διδασκαλίας. Ωστόσο πολλοί 

είναι οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν, ώστε να είναι σε θέση να 

παρέχουν στους µαθητές τους εκπαίδευση µέσω της κινητής τεχνολογίας και να 

µπορούν να διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν την νέα αυτή µέθοδο διδασκαλίας. 

Οι εκπαιδευτικοί µπορεί να ανήκουν είτε στο χώρο της πρωτοβάθµιας-

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είτε της τριτοβάθµιας σε κλάδους όπως για παράδειγµα 

η ιατρική, η νοµική κα.  

Στον εργασιακό τοµέα υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγµατα όπου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η κινητή εκπαίδευση µε στόχο την συνεχή κατάρτιση των 

εργαζοµένων, την ενηµέρωσή τους για τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα εργασίας 

τους και την υποστήριξη αυτής, µε σηµαντικό όφελος τη καλύτερη παροχή 

υπηρεσιών και την αύξηση των κερδών της κάθε επιχείρησης.  

Οι βιβλιοθήκες έχουν ένα σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη των χρηστών σε 

σχέση µε τις ανάγκες αυτών κατά την έρευνα και αναζήτηση πληροφοριακού υλικού 

αλλά και γενικότερα τους υποστηρίζουν µε τις υπηρεσίες τους κατά τη δια βίου 

εκπαίδευση, δίνοντάς τους νέες ευκαιρίες και δυνατότητες µέσω των κινητών 

υπηρεσιών. Ανακαλύπτοντας τον ενεργό ρόλο των βιβλιοθηκών κατά την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών ικανοτήτων που αφορούν τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες, οι 

βιβλιοθήκες οδηγούνται στην ισχυροποίησή της θέσης τους στα πλαίσια αυτής της 

νέας µεθόδου εκπαίδευσης και καθίστανται ως κέντρα δηµιουργικότητας και 

µάθησης µέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται µέσω φορητών 

συσκευών. Μπορούν επίσης, χάριν αυτής της νέας τεχνολογικής εξέλιξης, να 

παρέχουν ένα κανάλι για τη καταγραφή και διαµοιρασµό των προσωπικών εµπειριών 

των χρηστών. (Needham και Ally, 2008) 

 

2.3.3. Προστιθέµενη αξία 

 

Όπως παρατήρησε ο Jim Hahn (2008), η συνεχής αύξηση της προτίµηση των 

νέων - και όχι µόνο - στην αγορά φορητών συσκευών, αποδεικνύει µια θεµελιώδη 

στροφή της κοινωνίας προς τη συγκεκριµένη αγορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες στον 

τεχνολογικό τοµέα, και η ανάπτυξη µεθόδων αξιοποίησης της κινητής τεχνολογίας σε 

διάφορους τοµείς, όπως η κινητή εκπαίδευση, δείχνει ότι η εξέλιξη της κινητής 
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τεχνολογίας είναι ένα ταυτόχρονα τεχνολογικό, εκπαιδευτικό και εµπορικό 

φαινόµενο.  

Η εκπαίδευση µέσω φορητών συσκευών, µπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση 

της αποδοτικότητας των εργαζοµένων καθώς και των σπουδαστών, εκπαιδευτικών 

και βιβλιοθηκονόµων. Γενικότερα η µέθοδος αυτή µπορεί να συντελέσει στην 

εξοικονόµηση δαπανών σε όλους τους εµπλεκόµενους τοµείς, δεδοµένης της χαµηλής 

τιµής των φορητών συσκευών και των κινητών τηλεφώνων, σε σχέση  µε κάποιον 

άλλο τεχνολογικό εξοπλισµό.  

Κατανοώντας τη χρησιµότητα της κινητής εκπαίδευσης και “εκµεταλλευόµενοι” 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες µέσω της κινητής τεχνολογίας φαίνεται ότι στη σηµερινή 

κοινωνία οι µαθητές (όπως και οι επαγγελµατίες που βρίσκονται σε αναζήτηση της 

επαγγελµατικής τους εξέλιξης) επιθυµούν να έχουν την ευκαιρία εκπαίδευσης καθώς 

βρίσκονται σε κίνηση. Οι ασύρµατες τεχνολογίες γενικότερα, υποστηρίζουν τον 

συγκεκριµένο στόχο.  

Οι µαθητές επιζητούν συνεχώς ευκαιρίες κινητής εκπαίδευσης και η κινητή 

τεχνολογία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν διάφορα προβλήµατα του 

παρελθόντος, όπως για παράδειγµα την απόσταση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

εντοπίσουν τις κατηγορίες διδασκαλίας όπου η χρήση της κινητής εκπαίδευσης είναι 

αναγκαία, τους µαθητές που τη χρειάζονται περισσότερο και τις κατάλληλες 

µεθόδους παροχής και υποστήριξης. (Clyde, 2004) 

 

2.3.4. Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα 

 

Καθώς η απόκτηση φορητών συσκευών όπως το PDA ή τα smartphone είναι πιο 

προσιτή στις µέρες µας, και από τεχνολογικής και από οικονοµικής απόψεως η κινητή 

εκπαίδευση θεωρείται πλέον εφικτή και δίνει µια νέα διάσταση στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και όχι µόνο. Χαρακτηριστικά όπως η διαδραστικότητα της µαθησιακής 

διαδικασίας, η άµεση και επείγουσα ανάγκη µάθησης, η πρωτοβουλία για απόκτηση 

γνώσεων, η “φορητότητα” των µαθησιακών ρυθµίσεων, διαφοροποιούν την νέα αυτή 

µορφή εκπαίδευσης σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο εκµάθησης. (Loomba, K. 

and Loomba, P, 2009) 

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της κινητής εκπαίδευσης είναι: 
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(Πηγή: Loomba, K. and Loomba, P, 2009) 

 

Ο χρήστης που κάνει χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης µέσω κινητών 

συσκευών, µπορεί να ανακαλύψει εύκολα και γρήγορα τα οφέλη που αποκοµίζει και 

σε σύγκριση µε άλλες µεθόδους διδασκαλίας, όπως για παράδειγµα η δυνατότητα να 

µπορεί να “µορφωθεί” σε πολύ λιγότερο χρόνο απ’ ό, τι παλαιότερα. Η δυνατότητα 

να µεταφέρει µαζί του µόνο µία κινητή συσκευή και όχι τσάντα γεµάτη µε αρχεία, 

έγγραφα, βιβλία κτλ, και να τη χρησιµοποιεί οποιαδήποτε στιγµή και οπουδήποτε 

συµπεριλαµβανοµένων και του γραφείου ή το σπίτι, δηλώνει την ευκολία και την 

άνεση που δίνεται στον χρήστη. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχει παρατηρηθεί η 

πτώση του κόστους χρήσης των ασύρµατων δικτύων η οποία συνεχίζει να µειώνεται  

και σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος των φορητών συσκευών (σε σχέση µε το 

υψηλότερο κόστος των επιτραπέζιων ή φορητών υπολογιστών) µε αποτέλεσµα  να 

επωφελούνται οι πιθανοί χρήστες οι οποίοι µπορεί  να µην έχουν οικονοµική άνεση. 

 Σηµαντικό πλεονέκτηµα δίνεται στους χρήστες που έχουν µόνιµες ή προσωρινές 

αναπηρίες, γιατί το µέγεθος, το βάρος και το σχήµα των κινητών συσκευών 

εξυπηρετεί κατά τη χρήση τους. Τέλος η πρόσβαση στη πληροφορία µε τη χρήση 

γραπτών µηνυµάτων επιτυγχάνεται ορισµένες φορές πιο εύκολα και γρήγορα απ’ ότι 

µε τα ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mail) ή µε τηλεφωνικές κλήσεις. (Loomba, K and 

Loomba, P, 2009) 

√√√√ Η κοινωνική αλληλεπίδραση που επιτυγχάνεται καθώς τα δεδοµένα 

και πληροφορίες µπορούν εύκολα να σταλούν σε άλλους 

ενδιαφερόµενους µέσω σύντοµων µηνυµάτων και η ανταλλαγή 

δεδοµένων µπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον χρήστη 

κατά την εκπαίδευσή του 

 
√√√√ Η συνδεσιµότητα η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο, όπου 

κανείς µπορεί να συνδεθεί µε συσκευές συλλογής 

δεδοµένων, µε άλλες φορητές συσκευές, σε ένα κοινό 

δίκτυο 

√√√√ Η δυνατότητα συλλογής δεδοµένων, τα οποία µπορούν να 

είναι εξατοµικευµένα και σχετίζονται ακόµα και µε τη 

τρέχουσα θέση του χρήστη, το περιβάλλον και τον χρόνο  

 

√√√√ ∆υνατότητα εξατοµίκευσης, καθώς ο κάθε χρήστης έχει 

διαφορετικές ανάγκες και µέσω της προσωπικής του φορητής 

συσκευής µπορεί να επιλέξει τις εφαρµογές που θα 

χρησιµοποιήσει  
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Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιοι αρνητικοί παράγοντες οι οποίοι 

µπορεί σε µερικές περιπτώσεις να προβληµατίζουν τους χρήστες  όπως είναι για 

παράδειγµα η περιορισµένη αποθηκευτική ικανότητα και η πιθανή απώλεια 

σηµαντικών δεδοµένων εξαιτίας της αποφόρτισης της µπαταρίας της φορητής 

συσκευής, καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές δυσαρεστούν τους χρήστες. 

Επιπλέον άλλα µειονεκτήµατα που εντοπίζονται είναι οι µικρές οθόνες και η 

δυσκολία προβολής ορισµένων σχεδίων ή γραφικών σε αυτές, καθώς και η αδυναµία 

ύπαρξης µιας ενιαίας πλατφόρµας λειτουργίας και προβολής. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και τα µοντέλα των φορητών συσκευών 

και των κινητών τηλεφώνων βελτιώνονται και ανακυκλώνονται διαρκώς, µε 

αποτέλεσµα να βγαίνουν εκτός αγοράς µετά από λίγους µόνο µήνες, κάτι το οποίο 

δεν συµφέρει οικονοµικά τους χρήστες που επιθυµούν να συνεχίζουν να 

εκπαιδεύονται χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη µέθοδο, καθώς αναγκάζονται να 

προβούν σε ανανέωση των φορητών συσκευών τους ώστε αυτές να συµβαδίζουν µε 

τις τελευταίες τεχνολογικές εφαρµογές και εξελίξεις. 

Τέλος υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η νέα αυτή τεχνολογική εξέλιξη 

στον τοµέα της εκπαίδευσης µπορεί να οδηγήσει σε κατακερµατισµό της µαθησιακής 

εµπειρίας και της αλληλεπίδρασης µαθητή – δασκάλου που ισχύει κατά τις 

παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. (Loomba, K. and Loomba, P, 2009) 

Κατανοώντας όλα τα παραπάνω θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία της 

εκπαίδευσης µέσω φορητών συσκευών, οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν τη µορφή 

εκπαίδευσης που τους ταιριάζει ανάλογα µε τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους 

αλλά και τους στόχους τους σε σχέση µε την µόρφωσή τους. Η νέα αυτή εξέλιξη της 

εκπαίδευσης δεν στοχεύει να αντικαταστήσει  τον ρόλο των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων ούτε του εκπαιδευτικού προσωπικού ή ακόµα και του βιβλιοθηκονόµου. Η 

προσπάθεια αυτή γίνεται ώστε να υποστηριχθεί ο ρόλος των παραπάνω και µε την 

ανάπτυξη των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης και διαχείρισης του µαθησιακού 

περιεχοµένου, να επιτευχθεί ένας ισορροπηµένος τρόπος διδασκαλίας, επικοινωνίας 

και συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών. 
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2.4. Κινητή Τεχνολογία (Mobile Technology) 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται θέµατα γύρω από τη κινητή τεχνολογία 

κατά τη προσπάθεια καταγραφής του πλαισίου µέσα στο οποίο αυτή σχετίζεται µε τις 

κινητές υπηρεσίες, όπως είναι τα µέσα πρόσβασης σε αυτές (φορητές συσκευές), και 

γενικότερα προσεγγίζεται από θεωρητικής απόψεως, εφόσον στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας δεν θα αναλυθούν εκτενώς τεχνολογικά ζητήµατα. 

2.4.1. Ορισµός και Έννοιες 

 

Ο όρος κινητή τεχνολογία δεν αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στις φορητές 

συσκευές αλλά και στην ίδια την υποδοµή που απαιτείται για την υποστήριξη αυτών 

καθώς και της ίδιας της τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν γενικό όρο που περιγράφει 

συγκεντρωτικά τα επιµέρους τεχνολογικά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα κινητά 

τηλέφωνα και τις φορητές συσκευές προκειµένου να υποστηριχθεί η έννοια της 

φορητότητας (mobile). Η κινητή τεχνολογία εµπλέκεται µε την ασύρµατη τεχνολογία, 

κυρίως σε σχέση µε την εφαρµογή Wi-Fi στις φορητές συσκευές, που µπορούν να 

υποστηρίξουν τη συγκεκριµένη δυνατότητα. Έννοιες όπως mobile browser, mobile 

internet και 3G / 4G τεχνολογία, συνδέονται άµεσα µε την κινητή τεχνολογία. 

Σηµαντικός παράγοντας για την υποστήριξη της λειτουργίας της κινητής τεχνολογίας 

είναι τα λειτουργικά συστήµατα (Operating Systems), µε βάση τα οποία δοµούνται 

και λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα. 

 Πολλές εταιρείες που ασχολούνται µε το χώρο του διαδικτύου έχουν ξεκινήσει 

σηµαντικές προσπάθειες να προσαρµόσουν τις υπηρεσίες τους στις φορητές 

συσκευές, µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που περιλαµβάνει η κινητή 

τεχνολογία ως τύπος τεχνολογίας. Η διαδικασία µεταφοράς διαφόρων υπηρεσιών και 

εφαρµογών στον χώρο της κινητής τεχνολογίας δεν είναι τόσο απλή όσο µπορεί να 

φαίνεται. Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις είναι η εξασφάλιση της 

ικανότητας παροχής  της  πληροφορίας στο µεγαλύτερο ποσοστό της στο µικρότερο 

µέγεθος οθόνης και εύρος ζώνης. Εταιρίες όπως η Amazon και η Google έχουν κάνει 

µεγάλες επενδύσεις στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, όπως αποδεικνύεται από τις 

εφαρµογές κινητών τηλεφώνων που έχουν αναπτύξει (π.χ. λογισµικό Android της 

Google) Αυτές οι εταιρίες δεν είναι απλοί παρατηρητές των εξελίξεων αλλά 

συµµετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη και οδηγούν τις εξελίξεις σε σχέση µε την κινητή 

τεχνολογία. (Fox, 2010) 
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2.4.2. Θεωρητική προσέγγιση και οφέλη 

 
Η κινητή τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσει τον τρόπο µε τον οποίο 

επικοινωνούµε, εκπαιδευόµαστε, διασκεδάζουµε καθώς και τη σχέση µας µε τις 

επιχειρήσεις και τις καταναλωτικές µας συνήθειες. Η εφαρµογή της κινητής 

τεχνολογίας εντάσσεται στον τρόπο ζωής µας και στις καθηµερινές δραστηριότητες, 

καθώς πολλές από αυτές παρουσιάζουν την ανάγκη για φορητότητα, και αυτό γίνεται 

µε έναν διαφορετικό τρόπο απ’ ότι µε τη χρήση ενός επιτραπέζιου ή ασύρµατου 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. (Vollmer, 2010) 

Μερικά παραδείγµατα αναφέρονται παρακάτω. Η κινητή τεχνολογία καθιστά 

εφικτή τη πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

κατά τη διάρκεια µιας επείγουσας ιατρικής περίπτωσης, παρέχει άµεσες πληροφορίες 

σχετικά µε την αξιολόγηση και τις τιµές διαφόρων ειδών προϊόντων ή πληροφορίες 

που αφορούν φυσικές καταστροφές. Επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν 

κυκλοφοριακά προβλήµατα ή προβλήµατα µε την ηλεκτρική τροφοδότηση σε µια 

περιοχή και όλα αυτά σε πραγµατικό χρόνο. Μέσω της κινητής τεχνολογίας ο 

χρήστης µπορεί να εντοπίζει πληροφορίες σχετικά µε τη πρόγνωση καιρού, 

δροµολόγια λεωφορείων, τραπεζικούς λογαριασµούς, λίστες αναµονής, κα. Επίσης 

µπορεί να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, podcasts, βίντεο, παιχνίδια και 

γενικά σε διαφόρων ειδών εφαρµογές καθώς και να επικοινωνεί µε τους φίλους, την 

οικογένεια ή τους συνεργάτες του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, γραπτών 

µηνυµάτων (SMS) και κοινωνικών δικτύων από οποιοδήποτε µέρος βρίσκεται, µέσω 

της φορητής συσκευής. Η κινητή τεχνολογία δηµιουργεί ευκαιρίες διδασκαλίας και 

µάθησης µέσω της πρόσβασης σε πηγές δεδοµένων και της χρήσης ειδικών 

εφαρµογών για τους µαθητές. (Vollmer, 2010) 

Η νέα αυτή µορφή τεχνολογίας συντελεί σε αλλαγές σε πολλούς τοµείς όπως είναι 

η οικονοµία, δηµιουργώντας νέες µορφές συναλλαγών, η οργάνωση των 

επιχειρήσεων και η κατανάλωση. Αλλάζει επίσης τη κοινωνική, πολιτιστική-

πνευµατική και πολιτική ζωή δηµιουργώντας νέες µορφές και νέα σχήµατα. Ο τοµέας 

της εκπαίδευσης πρέπει να αναγνωρίσει όλους αυτούς τους µετασχηµατισµούς και να 

ανταποκριθεί ανάλογα. (Needham και Ally, 2008) Στον τοµέα της εκπαίδευσης, 

παράγοντες όπως ο αναπτυσσόµενος ρόλος της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

προϋποθέτουν την ύπαρξη και εφαρµογή της κινητής τεχνολογίας.  
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Ο ρόλος των κινητών βιβλιοθηκών αλλά και η δοµή µε βάση την οποία 

λειτουργούν και διαχειρίζονται τα προϊόντα τους, επηρεάζεται από την ανάπτυξη του 

“user – generated”
4
 περιεχοµένου και της τεχνολογίας Web 2.0 όπως τα Wikis, blogs, 

RSS feeds κτλ, και γενικότερα από την ανάπτυξη της κινητής τεχνολογίας. Αυτό 

γίνεται µε δύο τρόπους. Πρώτον, οι χρήστες της βιβλιοθήκης θα µπορούν να έχουν τη 

πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό, εξ’ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό τους, καθώς 

βρίσκονται σε κίνηση, και δεύτερον και πιο σηµαντικό θα είναι σε θέση να παράγουν 

και να αναµεταδίδουν πληροφορίες. Αυτό συνεπάγεται ότι ολόκληρος ο κύκλος 

παραγωγής, αποθήκευσης, ανάκτησης, µεταφοράς και κατανάλωσης των 

πληροφοριών και των δεδοµένων µπορεί να γίνει εν κινήσει, χωρίς να χρειάζεται 

έλεγχος από κάποιο κεντρικό δίκτυο, σύστηµα ή οργανισµό.(Needham και Ally, 

2008)  

Οι βιβλιοθήκες συµµετέχουν ενεργά σε όλες αυτές τις αλλαγές, καθώς προχωρούν 

σταδιακά στις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρµογές µε βάση τα νέα δεδοµένα 

και τις προδιαγραφές που επιτάσσει η κινητή τεχνολογία. 

 

2.4.3. Φορητές Συσκευές (mobile devices) 

 

Οι φορητές συσκευές είναι διαφόρων ειδών και εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς 

ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών. Οι φορητές συσκευές της σηµερινής εποχής 

στηρίζονται πάνω σε σύνθετο λογισµικό πρόγραµµα, περιλαµβάνουν πλούσιο 

πολυµεσικό υλικό και γενικότερα έχουν εξελιγµένες λειτουργίες µε αποτέλεσµα να 

ανταγωνίζονται τους απλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ∆ιαθέτοντας υλικό και 

τεχνολογίες όπως Bluetooth, τεχνολογία αφής, GPS, RFID, Wi-Fi και γενικότερα 

δυνατότητες πρόσβασης στο internet µέσω του mobile browser αλλά και πολύτιµα 

εργαλεία όπως είναι κάµερα υψηλών προδιαγραφών, οι φορητές συσκευές είναι στο 

προσκήνιο, και η χρήση αυτών µπορεί να γίνει από τον κάθε χρήστη χωρίς κανένα 

περιορισµό. Τα κινητά τηλέφωνα ανήκουν στη κατηγορία των φορητών συσκευών 

και στη συνέχεια θα εστιάσουµε τη προσοχή σε µια µεγάλη κατηγορία κινητών 

τηλεφώνων, τα smartphone. 

                                                 
4
 user – generated  content=περιεχόµενο που παρέχεται από τους χρήστες 
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2.4.3.1. “Έξυπνα” κινητά τηλέφωνα (Smartphone) 

Τα smartphone ή αλλιώς τα “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα έκαναν πιο έντονα την 

εµφάνιση τους στην αγορά κυρίως από το 2007 και έπειτα. Ανήκουν στη κατηγορία 

των κινητών τηλεφώνων µε τη διαφορά ότι έχουν περισσότερες λειτουργίες. Ο όρος 

smartphone χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι η συσκευή έχει δυνατότητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και λειτουργίες παρόµοιες µε αυτές των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, µε τη διαφορά ότι η συσκευή αυτή είναι τσέπης και 

µεταφέρεται οπουδήποτε. (Lippincott, 2010) Τα σηµεία στα οποία διαφοροποιούνται 

οι συσκευές smartphone από τα απλά κινητά τηλέφωνα, είναι ότι έχουν µεγαλύτερη 

οθόνη, µπορούν να συγχρονιστούν µε Η/Υ, διαθέτουν πληκτρολόγιο το οποίο είναι 

γνωστό ως QWERTY keypad, τα περισσότερα από αυτά έχουν οθόνες αφής 

(touchscreen) και έχουν ισχυρότερους επεξεργαστές σε σύγκριση µε τα κοινά κινητά 

τηλέφωνα.(Bridges et al, 2010) Επιπλέον τα smartphone στηρίζουν τη λειτουργία 

τους σε ειδικά λειτουργικά συστήµατα (Operating Systems), εκ των οποίων τα 

δηµοφιλέστερα αναφέρονται παρακάτω:  

 

� Google Android 

� iPhone OS  

� Linux OS 

� Microsoft Windows Mobile 

� Palm OS 

� RIM’s Blackberry 

� Symbian 

 

Κατά τη διαδικασία επικοινωνίας µε smartphone, δίνονται επιπλέον δυνατότητες 

µε τη χρήση e-mail καθώς και χρήση των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, 

κτλ) από το κινητό τηλέφωνο, µέσω ειδικής εφαρµογής. Η δηµοτικότητα των 

smartphone αυξήθηκε σε µεγάλο βαθµό, λόγω της χρήσης της τεχνολογίας τρίτης 

γενιάς (3G), η οποία επιτρέπει ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας και πρόσβαση 

σε υπηρεσίες όπως το Web και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω κινητών 

τηλεφώνων. Ο διάδοχος της τεχνολογίας τρίτης γενιάς είναι η τεχνολογία 4G, η οποία 

είναι περισσότερο βελτιωµένη και λειτουργεί σε ακόµα µεγαλύτερες ταχύτητες.  
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Τέλος, µια σηµαντική δυνατότητα που έχουν οι συσκευές smartphone είναι η 

εγκατάσταση και η χρήση εφαρµογών (applications). 

2.4.3.2. Άλλες φορητές συσκευές 

Άλλες φορητές συσκευές, ιδιαίτερα δηµοφιλείς είναι τα PDA, η χρήση των 

οποίων έχει αυξηθεί πολύ το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Επίσης οι συσκευές της 

εταιρείας Apple iPod Touch και iPad, ανήκουν στη κατηγορία των φορητών 

συσκευών. 

 

 

 

 

  iPad                                   iPhone                              iPod 

 
Εικόνα 2.1 Συσκευές εταιρείας Apple 

 

Στη κατηγορία των φορητών συσκευών, οι οποίες ενδείκνυνται για χρήση από 

τους χρήστες της βιβλιοθήκης, ανήκουν και οι συσκευές όπως τα e-book readers που 

θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, τα Mp3 

και MP4 players αλλά και όλες οι φορητές συσκευές που µπορούν να αναπαράγουν 

ήχο και βίντεο, οδηγοί πλοήγησης (Personal Navigation Assistant), συσκευές 

ψυχαγωγίας (Personal Gaming Devices) π.χ. Sony PSP και Nintendo DA, κ.α. 

 

2.5. Εµπλεκόµενες Οντότητες 
 

Η νέα µορφή των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών αφορά κάποια κοινωνικά και 

επιχειρηµατικά σύνολα, των οποίων ο ρόλος επηρεάζεται και µεταβάλλεται από την 

συγκεκριµένη εξέλιξη στον τοµέα των βιβλιοθηκών. Εκτός από τις βιβλιοθήκες, την 

αλλαγή αυτή ερευνούν και εξετάζουν επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη προµήθεια 

των πληροφοριακών συστηµάτων και συσκευών κινητής τεχνολογίας, επιχειρήσεις 
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κινητής τηλεφωνίας, επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις ηλεκτρονικές πηγές και 

εταιρίες παροχής Web και πιο συγκεκριµένα, mobile Web. 

 

2.5.1. Ο ρόλος της βιβλιοθήκης σε σχέση µε τις εµπλεκόµενες οντότητες 

 

Οι βιβλιοθήκες έχουν ενεργό ρόλο σε ό, τι αφορά: 

 

� την υποστήριξη των αναγκών κάθε είδους ερευνητή παρέχοντάς του ποικιλία 

επιλογών και ευελιξία κατά την έρευνά του 

� την προτροπή των χρηστών για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και µετά 

το πέρας των σπουδών τους 

� την υποστήριξη των ενηλίκων να απασχοληθούν σε κάποια εργασία και να 

αποκτήσουν περισσότερα προσόντα 

� την υποστήριξη των µαθητών να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις κατά την 

εκπαίδευσή τους 

� την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων να παρέχουν µια διαφορετική 

εµπειρία στους σπουδαστές κατά την φοίτησή τους. (Needham και Ally, 2008) 

 

Ο Joan Lippincott (2008), παρατήρησε ότι καθώς οι επαγγελµατίες της 

πληροφόρησης αντιλαµβάνονται την κινητή βιβλιοθήκη ως µια µετεξέλιξη της 

παραδοσιακής βιβλιοθήκης, στοχεύουν στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών 

ώστε να οδηγήσουν τις εξελίξεις για τη χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες των 

βιβλιοθηκών, χωρίς τοπικά και χρονικά όρια. Ήδη πολλά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 

και οι βιβλιοθήκες τους έχουν ξεκινήσει τον προγραµµατισµό των απαραίτητων 

διεργασιών. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις µε τους εκδότες και µε όσους 

“εµπλέκονται”  µε το συγκεκριµένο θέµα, όσον αφορά τις δυνατότητες ρύθµισης των 

αδειών του περιεχοµένου της συλλογής της βιβλιοθήκης και για τη πρόσβαση σε αυτό 

µέσω φορητών συσκευών. 

Η εκδοτική βιοµηχανία και η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα έχουν τον ίδιο στόχο 

σε σχέση µε την ψηφιακή - και τώρα πια “κινητή” – επανάσταση. Και οι δύο 

επιθυµούν να έχουν οφέλη από τα νέα φορητά συστήµατα παροχής πληροφοριών και 

γνώσης γενικότερα. Οι εκδότες από τη µια πλευρά επιθυµούν να έχουν κέρδη όπως 

και στο παρελθόν µέσω των πωλήσεων βιβλίων ως φυσικό αντικείµενο αλλά και να 

επεκταθούν σε νέες αγορές µε προϊόντα και υπηρεσίες όπως είναι τα ηλεκτρονικά 
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βιβλία, παρέχοντάς τα στους χρήστες κάτω από αποδεκτούς όρους από τη πλευρά των 

συγγραφέων. Από την άλλη πλευρά, οι βιβλιοθήκες επιθυµούν να συνεχίσουν να 

παρέχουν στους χρήστες τους πρόσβαση σε υλικό κάθε τύπου, αλλά και να τους 

επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση σε νέες και καινοτόµες υπηρεσίες, µε χαµηλό κόστος, 

έχοντας την απαραίτητη άδεια από τους εκδότες κ.α. (Vollmer, 2010) 

Καθώς η εκδοτική αλλά και η βιβλιοθηκονοµική κοινότητα βρίσκονται σε µια 

περίοδο εξελίξεων, θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε συµβιβασµούς και 

διαπραγµατεύσεις. Η ισορροπία στη σχέση µεταξύ των εκδοτών και των βιβλιοθηκών 

είναι ρευστή και αυτή τη περίοδο οι βιβλιοθήκες είναι αυτές που πρέπει να είναι 

προσεκτικές κατά τη συνεργασία τους µε τους εκδότες, τους παραγωγούς και τους 

προµηθευτές του πληροφοριακού υλικού, των βάσεων δεδοµένων, κτλ. που διαθέτουν 

στους χρήστες, ώστε να µπορούν να τους προσφέρουν περισσότερο εποικοδοµητικές, 

υπεύθυνες και συγχρόνως οικονοµικές λύσεις κατά την έρευνά τους. Η βιβλιοθήκη 

πρέπει να διαπραγµατευτεί τη θέση της ως ένας σηµαντικός αγοραστής στη 

συγκεκριµένη αγορά και επίσης να διαπραγµατευτεί καλύτερους όρους και τιµές. 

(Vollmer, 2010) 

Είναι σηµαντικό να ληφθούν αποφάσεις όσον αφορά στους προµηθευτές των 

πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και γενικότερα τους τρίτους φορείς, στους 

οποίους απευθύνεται η βιβλιοθήκη είτε για outsourcing
5
, κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης των κινητών υπηρεσιών είτε για τη διαδικασία υποστήριξης από αυτούς. 

Σε αυτή τη περίπτωση τίθενται θέµατα επαγγελµατικής υπευθυνότητας, καθώς αυτοί 

θα έχουν πρόσβαση και θα διαχειρίζονται το υλικό της βιβλιοθήκης.  

Η βιβλιοθήκη εκτός από την επιλογή του outsourcing, έχει και την επιλογή να 

δηµιουργήσει µόνη της (built in house) τα συστήµατα και τις εφαρµογές και 

γενικότερα να αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου να υλοποιηθούν οι 

κινητές της υπηρεσίες. Για αυτή τη προσπάθεια πρέπει να ισχύουν και οι κατάλληλες 

συνθήκες, όπως η τεχνογνωσία του προσωπικού. (Coombs, 2009) 

 

Σε σχέση µε τους χρήστες, η βιβλιοθήκη εξετάζει τα παρακάτω: 

 

� Να εξειδικεύει τις συλλογές της για χρήση από συγκεκριµένες κατηγορίες 

χρηστών 

                                                 
5
 Οutsourcing =Ανάθεση του έργου σε εξωτερικούς φορείς 
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� Να “χτίσει” το προφίλ των χρηστών της ώστε να µπορεί να τους υποστηρίξει 

εξατοµικευµένα 

� Να ελέγξει τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και να συζητήσει µε 

τους προµηθευτές για συνεργαζόµενες υπηρεσίες µε άλλες βιβλιοθήκες 

� Να δηµιουργήσει υπηρεσίες που θα βασίζονται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το 

Facebook, το Flickr κα. (Dempsey, 2009) 

 

Οι βιβλιοθήκες στοχεύουν στο να είναι η πρώτη επιλογή για τους χρήστες κατά 

την αναζήτηση πληροφοριακού υλικού, καθώς και στη προώθηση δηµιουργικών 

ιδεών. Η εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών δηµιουργεί νέους ορίζοντες και σχέσεις 

ανάµεσα στις βιβλιοθήκες και τους εµπλεκόµενους φορείς. 

 

2.5.2. Βιβλιοθηκονόµοι 

 

Οι βιβλιοθηκονόµοι έρχονται αντιµέτωποι πλέον µε νέες τεχνολογικές 

προκλήσεις σε σχέση µε την εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών προσπαθώντας να 

διευκολύνουν τις συνδέσεις ανάµεσα σε αυτές τις υπηρεσίες και στους τελικούς 

χρήστες, προωθώντας νέους τρόπους διαχείρισης της πρόσβασης, προσφέροντας 

τεχνική υποστήριξη και τέλος βελτιώνοντας την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ώστε να 

είναι αυτή προσβάσιµη µέσω φορητών συσκευών. Οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να 

µελετήσουν µε προσοχή το θέµα της υλοποίησης των κινητών υπηρεσιών και πώς 

αυτές µπορούν να επηρεάσουν το κάθε στάδιο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, από την 

αγορά / απόκτηση υλικού, µέχρι την παροχή πρόσβασης στους χρήστες, κατόπιν της 

εξέλιξης της κινητής πλατφόρµας. (Murphy, 2010) 

Οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες για την ύπαρξη και 

διάθεση των κινητών υπηρεσιών µέσω των φορητών συσκευών καθώς και για την 

ανανέωση του υλικού της βιβλιοθήκης, για τη διάθεση νέων βάσεων δεδοµένων µέσω 

των κινητών υπηρεσιών ή για τα προγράµµατα που έχει και σχετίζονται µε θέµατα 

για τα οποία οι χρήστες ενδεχοµένως να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή η 

ενηµέρωση είναι απαραίτητη καθώς πολλές φορές οι χρήστες της βιβλιοθήκης δεν 

γνωρίζουν τι µπορεί να τους προσφέρει η βιβλιοθήκη µέσω των υπηρεσιών της, και 

µε ποιόν τρόπο µπορεί να τους υποστηρίξει στην έρευνα. (Robinson, 2006) 

Η διαδεδοµένη διαθεσιµότητα πληροφορίας µέσω του διαδικτύου έχει ξεκινήσει 

ένα είδος ανταγωνισµού σε σχέση µε τον ρόλο που παίζουν οι βιβλιοθήκες στην 
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παροχή πληροφόρησης γενικότερα. Προτού να προσφέρει η βιβλιοθήκη τερµατικούς 

σταθµούς µε πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι χρήστες της βιβλιοθήκης απευθύνονταν  

απευθείας στον βιβλιοθηκονόµο. Αργότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η 

Kathryn Robinson (2006), όταν προστέθηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι 

µεταξύ άλλων προσέφεραν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρατηρήθηκε ότι οι 

χρήστες “προσπερνούσαν” το γραφείο του βιβλιοθηκονόµου και πήγαιναν κατευθείαν 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στόχος της εφαρµογής των κινητών υπηρεσιών δεν 

είναι ο παραγκωνισµός του ρόλου των βιβλιοθηκονόµων. Αντίθετα, στόχος των 

βιβλιοθηκονόµων παραµένει η υποστήριξη των χρηστών κατά την έρευνα, µε 

οποιοδήποτε επικοινωνιακό µέσο. 

 

2.5.3. Χρήστες 

 

Οι βιβλιοθήκες που ανήκουν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, χρησιµοποιούν διάφορες 

µεθόδους συγκέντρωσης στοιχείων, που αφορούν το προφίλ των χρηστών τους 

(σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό), όπως συνεντεύξεις, παρατήρηση, χρήση 

υπαρχόντων στοιχείων από έρευνες, κα. Με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό της 

ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης θα µπορέσει να εντοπίσει καλύτερα τις ανάγκες των 

χρηστών της, αφού τους κατηγοριοποιήσει, να βελτιώσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες 

που τους προσφέρει και στη συνέχεια να τις προσαρµόσει µε βάση τη κινητή 

τεχνολογία ώστε να είναι προσβάσιµες από τα κινητά τηλέφωνα και τις φορητές 

συσκευές. (Lippincott, 2008)  

 

Χρήστες των κινητών υπηρεσιών µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Χρήστες που σπουδάζουν από απόσταση 

 

� Σπουδαστές που παρακολουθούν µαθήµατα online και 

εντός της σχολής 

 

� Σπουδαστές σε συγκεκριµένους τοµείς π.χ στον κλινικό 

τοµέα 

 

� Σπουδαστές που χρησιµοποιούν τις κινητές συσκευές την 

ώρα της διδασκαλίας 

 

� Σπουδαστές που χρησιµοποιούν τις κινητές συσκευές για 

απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων εκτός τάξης.  
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Εκτός από τη περίπτωση των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών υπάρχουν και άλλες 

περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ανάγκη να γίνει ένας διαχωρισµός ανάµεσα στους 

τύπους χρηστών. Αυτή η διαδικασία συντελεί και στην εφαρµογή της εξατοµίκευσης 

που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι σηµαντική για την προώθηση του έργου της 

βιβλιοθήκης. Χρήστες µιας βιβλιοθήκης, εκτός από τους φοιτητές και µαθητές µπορεί 

να είναι: καθηγητές, ερευνητικό προσωπικό, διδάκτορες, επαγγελµατίες όπως για 

παράδειγµα γιατροί, νοσηλευτές, δικηγόροι, µηχανικοί, γεωπόνοι κα. Επίσης µπορεί 

να είναι άτοµα που ασχολούνται µε τον πολιτισµό αλλά και την πολιτική.  

Οι φορητές συσκευές και η χρήση των κινητών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης µέσω 

αυτών, είναι η λύση στο πρόβληµα των χρηστών που αδυνατούν να επισκεφτούν τον 

χώρο της βιβλιοθήκης ή είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες και δεν µπορούν να 

αποµακρυνθούν από τον χώρο της οικίας τους. Οι αλλαγές που έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια στις νοµοθεσίες που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οδηγούν 

τις βιβλιοθήκες στην εύρεση εναλλακτικών λύσεων και στην εφαρµογή ειδικών 

συστηµάτων µε στόχο τη διαθεσιµότητα του πληροφοριακού υλικού τους και την 

πρόσβαση στη γνώση από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. (Needham και Ally, 2008) 

Οι χρήστες φορητών συσκευών περιµένουν µια ολοκληρωµένη εµπειρία 

πρόσβασης στη γνώση όπου θα µπορούν να εντοπίζουν, να επεξεργάζονται και να 

εξάγουν την πληροφορία βασισµένοι εξ ολοκλήρου σε µία κινητή πλατφόρµα. Οι 

βιβλιοθήκες επιδιώκουν αυτή η εµπειρία να ταιριάξει απόλυτα µε την γενικότερη 

καθιερωµένη πλέον χρήση των φορητών συσκευών στη καθηµερινή ζωή.  

Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο οι χρήστες θα επιλέξουν να στηριχθούν σε αυτού 

του είδους τις υπηρεσίες για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους και κατά πόσο θα 

αποδεχθούν αυτές τις αλλαγές στον τοµέα των βιβλιοθηκών. 

 

2.6. Οφέλη των κινητών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 
 

Αυτή τη στιγµή γίνεται µια αξιόλογη προσπάθεια από τις βιβλιοθήκες µεταφοράς 

των υπηρεσιών τους σε µία κινητή πλατφόρµα όπου θα παρέχονται µέσω των 

φορητών συσκευών εξυπηρετώντας τους χρήστες ακόµα πιο εύκολα, άµεσα και 

αξιόπιστα καθώς αυτοί βρίσκονται σε κίνηση.  

Οι δυνατότητες των νέων υπηρεσιών αυξάνονται καθηµερινά καθώς οι εκδόσεις 

των τύπων των φορητών συσκευών είναι κάθε φορά πιο βελτιωµένες. Η κινητή 
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τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας και ανάπτυξης υπηρεσιών και 

λειτουργιών που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, παρέχοντας οφέλη σε κάθε είδους 

χρήστη ακόµα και αυτούς που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.  (Griffey, 2010) 

Όπως αναφέρει ο Todd Spires (2008), η υιοθέτηση της πρωτοβουλίας για την 

ανάπτυξη κινητών υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες, ξεκίνησε από τις ιατρικές 

βιβλιοθήκες, καθώς οι επαγγελµατίες του χώρου της υγείας ήταν ανάµεσα στις 

πρώτες οµάδες χρηστών που επιθυµούσαν την πρόσβαση στη γνώση καθώς 

βρίσκονται σε κίνηση και εργάζονται. Η συγκεκριµένη εξέλιξη υιοθετήθηκε αµέσως 

µετά από τις δηµόσιες και τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ συγχρόνως 

παρατηρήθηκε µεγάλη αύξηση στην απόκτηση κινητών τηλεφώνων και φορητών 

συσκευών από τους χρήστες. 

Με αυτόν τον τρόπο οι βιβλιοθήκες αποκτούν πλέον ένα νέο ρόλο απέναντι στη 

κοινωνία και µπορούν να απευθύνονται σε περισσότερους χρήστες, αυξάνοντας 

συγχρόνως το ποσοστό των χρηστών της εκάστοτε βιβλιοθήκης. Χάρη στη κινητή 

τεχνολογία επιτρέπεται η πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης σε 

κάθε χρήστη, όπου και αν αυτός ζει και σπουδάζει. Η έννοια της τοπικότητας δεν 

αποτελεί περιορισµό και οι νέες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών επιτρέπουν στους 

χρήστες να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσω φορητών συσκευών, να ανταλλάσουν 

πληροφορίες και να µαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Η αποµόνωση του χρήστη κατά 

τη διαδικασία έρευνας ανήκει στο παρελθόν.  

Αναφορικά, σύµφωνα µε τους Needhman και Ally (2008), οι παρακάτω 

παράγοντες δείχνουν τις αλλαγές στον χώρο της βιβλιοθηκονοµίας και στη σχέση 

βιβλιοθήκης-χρήστη κατά την εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών: 

 

1) Πρόσβαση στη πληροφορία οποιαδήποτε στιγµή από οποιοδήποτε τοποθεσία 

2) Παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης 

3) Υποστήριξη από καινοτόµες τεχνολογίες 

 

Η “πρόκληση” για τις βιβλιοθήκες είναι να δηµιουργήσουν ένα νέο είδος  

υπηρεσιών, απαραίτητες στους χρήστες κατά την διαδικασία της έρευνά τους µακριά 

από τον χώρο της βιβλιοθήκης καθώς και να επιτύχουν τη διαθεσιµότητα του 

ψηφιακού υλικού µε τρόπο ώστε οι κινητές υπηρεσίες να προσαρµόζονται στις 

διαφορετικές ανάγκες του κάθε χρήστη. (Lippincott, 2010) 
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Οι βιβλιοθηκονόµοι ερευνούν σε βάθος τα οφέλη που θα έχει η κάθε είδους 

βιβλιοθήκη, πριν προβούν σε µετατροπή των υπηρεσιών τους στηριζόµενες στη 

κινητή τεχνολογία. Όλες οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

χρηστών, κινούνται γύρω από το θέµα της προσβασιµότητας. Πιο συγκεκριµένα η 

προσοχή εστιάζεται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από τα οφέλη που παρουσιάστηκαν παραπάνω, πρέπει να αναφερθούν και 

οι ανασταλτικοί παράγοντες που εντοπίζονται κατά την υιοθέτηση των κινητών 

υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες. 

 

2.7. Ανασταλτικοί παράγοντες 
 

Προκειµένου να γίνει η καταγραφή των ανασταλτικών παραγόντων που 

προκύπτουν κατά την ανάπτυξη, εφαρµογή και προώθηση των κινητών υπηρεσιών 

των βιβλιοθηκών, θα γίνει διαχωρισµός µε βάση από ποιά πλευρά αυτοί εξετάζονται. 

2.7.1. Για τις βιβλιοθήκες 

 

 Από νοµικής πλευράς 

Οι βιβλιοθήκες κάνουν προσπάθειες για να υπερασπίσουν τα δικαιώµατα των 

χρηστών τους έχοντας πάντα υπόψη τους νοµικούς περιορισµούς και τη προστασία 

των πνευµατικών δικαιωµάτων, που επιβάλλονται από τη πλευρά των προµηθευτών.  

Σε παλαιότερες εποχές, πριν τη ψηφιακή πληροφορία, οι χρήστες το µόνο που 

έκαναν ήταν να απευθύνονται στους βιβλιοθηκονόµους, να εντοπίζουν το βιβλίο ή 

γενικότερα το υλικό που επιθυµούσαν, και στη συνέχεια δηµιουργούσαν αντίγραφα 

ώστε να το χρησιµοποιήσουν. Σήµερα, στην εποχή του ψηφιακού υλικού, υπάρχουν 

όρια όσον αφορά στη πρόσβαση, στην άδεια χρήσης και στην αξιοποίηση αυτού 

� Στην ευκολία χρήσης  

� Στη συνεχή διαθεσιµότητα των νέων υπηρεσιών 

και του πληροφοριακού υλικού της βιβλιοθήκης 

� Στο χαµηλό κόστος χρήσης των κινητών 

υπηρεσιών  

(Lippincott, 2010) 
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εντός της βιβλιοθήκης, καθώς εφαρµόζεται η διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων 

(D.R.M)
6
. Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων αφορά τα µέτρα που εµποδίζουν 

τους χρήστες να αντιγράψουν και να χρησιµοποιήσουν τη ψηφιακή πληροφορία 

χωρίς έλεγχο. Επίσης ισορροπεί τα δικαιώµατα ανάµεσα στους πνευµατικούς 

ιδιοκτήτες της πληροφοριακού υλικού που περιλαµβάνει η βιβλιοθήκη και στους 

χρήστες. Ο Vollmer Timothy (2010) επισηµαίνει ότι οι υπερβολικά αυστηροί 

περιορισµοί κατά τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωµάτων, αποτελεί ένα 

“προκλητικό” ζήτηµα για τις βιβλιοθήκες, όταν εµποδίζει τους χρήστες της να έχουν 

δικαίωµα πρόσβασης και διαχείρισης νόµιµα επίκτητου περιεχοµένου. Η ανησυχία 

από τη πλευρά των βιβλιοθηκονόµων εντοπίζεται στο ότι η διαχείριση ψηφιακών 

δικαιωµάτων οδηγεί σε περιορισµούς που εµποδίζουν τη συντήρηση και την 

αρχειοθέτηση του υλικού, αλλά και ότι αυτοί οι περιορισµοί οδηγούν σε µερικές 

περιπτώσεις τους χρήστες να αναζητούν άλλους τρόπους εντοπισµού πληροφοριακού 

υλικού, δεδοµένων και πληροφοριών, λειτουργώντας ανεξάρτητα χωρίς τη 

διαµεσολάβηση της βιβλιοθήκης.   

 

Από οικονοµικής πλευράς 

Ένα άλλο ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι βιβλιοθήκες κατά την 

υιοθέτηση των κινητών υπηρεσιών, αφορά θέµατα οικονοµικού περιεχοµένου. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι οργανισµοί στους οποίους ανήκουν οι βιβλιοθήκες, όπως τα 

σχολεία, τα πανεπιστήµια κτλ. έχουν µειωµένη χρηµατοδότηση και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιούν προσωπικό εντός της βιβλιοθήκης που να ασχολείται 

αποκλειστικά µε τα τεχνικά θέµατα. Μόνο οι µεγαλύτερες και περισσότερο 

ανεξάρτητες βιβλιοθήκες, από άποψη χρηµατοδότησης, µπορούν να προχωρήσουν σε 

σχεδιασµό και υλοποίηση των υπηρεσιών τους, εντός του περιβάλλοντος της 

βιβλιοθήκης, έχοντας τα απαραίτητα τεχνολογικά µέσα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για 

ανάθεση σε τρίτους φορείς, εργασίες όπως η δηµιουργία του online καταλόγου της 

βιβλιοθήκης (OPAC)
7
 ή των βάσεων δεδοµένων. Παρ’ όλα αυτά η περισσότερο 

συνηθισµένη λύση για τις βιβλιοθήκες είναι το outsourcing, καθώς θεωρούν 

περισσότερο ασφαλές να εµπιστευτούν τη δηµιουργία των νέων υπηρεσιών τους ή τη 

βελτίωση  των υπαρχουσών σε ειδικούς. (Vollmer, 2010)  

                                                 
6
 Digital Rights Management  (D.R.M) 

7
  Online Public Access Catalog (OPAC) 
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Επιπλέον υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που οδηγούν στη µη υιοθέτηση των 

κινητών υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες, όπως είναι το κόστος το οποίο αφορά τον 

εξοπλισµό,  το λογισµικό, την εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης αλλά και 

των βιβλιοθηκονόµων. Απαιτείται λοιπόν η απαραίτητη χρηµατοδότηση ώστε να 

υποστηριχθεί η ανάπτυξη των κινητών υπηρεσιών σε µια βιβλιοθήκη, καθώς και να 

προµηθευτούν φορητές συσκευές, τις οποίες θα δανείζουν στους χρήστες που δεν 

διαθέτουν δική τους φορητή συσκευή (π.χ PDA). Σε κάποιες περιπτώσεις οι 

βιβλιοθήκες δεν καταφέρνουν να πάρουν την απαραίτητη χρηµατοδότηση από τους 

οργανισµούς στους οποίους ανήκουν. 

 

Άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες 

Οι προτεραιότητες που έχει η κάθε βιβλιοθήκη ποικίλουν. Κάθε βιβλιοθήκη έχει 

διαφορετικές ανάγκες και απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό και υπάρχουν ορισµένες 

περιπτώσεις όπου η εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών δεν έχει κανένα όφελος για τη 

βιβλιοθήκη, σε σχέση µε την εξυπηρέτηση των χρηστών της π.χ. σε περίπτωση που οι 

χρήστες είναι µεγάλης ηλικίας και δεν διαθέτουν καν κινητά τηλέφωνα. 

Η µη ύπαρξη των απαραίτητων ικανοτήτων και τεχνικών γνώσεων των 

βιβλιοθηκονόµων, συντελεί στην αδυναµία της βιβλιοθήκης να αναπτύξει και να 

προωθήσει τις εν λόγω υπηρεσίες. Τέλος, οι προκατειληµµένες απόψεις και η 

αρνητική στάση που µπορεί να έχουν οι υπεύθυνοι και οι εργαζόµενοι σε µια 

βιβλιοθήκη, σε σχέση µε το όφελος που θα έχει η βιβλιοθήκη κατά την παροχή 

κινητών υπηρεσιών, µπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα.  

 

2.7.2. Για τους χρήστες των βιβλιοθηκών 

 

Χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους συλλογής δεδοµένων, έχουν γίνει έρευνες 

για τη µελέτη της συµπεριφοράς αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών και 

πληροφοριακού υλικού από τους χρήστες, ώστε να γίνει κατανοητό πώς θα 

διαµορφωθούν οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών µε βάση τη κινητή τεχνολογία. Ο 

Cummings (2010), παρατηρεί ότι οι χρήστες που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν 

φορητές συσκευές για αυτό τον σκοπό, συνήθως εκδηλώνουν ανησυχία ως προς το 

γεγονός ότι τους δυσκολεύουν οι µικρές οθόνες των συσκευών αυτών κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνάς τους και κατά τη πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης. 
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Επίσης ανησυχία υπάρχει ως προς τη διάρκεια της ζωής της µπαταρίας των 

συσκευών, η οποία δεν διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αναγκάζοντας πολλές 

φορές τους χρήστες να διακόπτουν την έρευνά τους για να φορτίσουν τη µπαταρία.  

Η µη ύπαρξη δυνατότητας συνδεσιµότητας ανάµεσα σε κάποιες συσκευές, είναι 

ακόµα ένας παράγοντας που επιδρά αρνητικά.  

Όλοι οι παραπάνω λόγοι οδηγούν σε µια επιφυλακτική αντιµετώπιση των κινητών 

υπηρεσιών τόσο από τους βιβλιοθηκονόµους όσο και από τους χρήστες. Στο µέλλον 

θα γίνει περισσότερο σαφές κατά πόσο αυτοί οι περιορισµοί θα συνεχίσουν να 

υφίστανται και να επηρεάζουν τον συγκεκριµένο τοµέα. 
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Κεφάλαιο 3ο: Τυπολογία κινητών υπηρεσιών βιβλιοθηκών 
 

Η τυπολογία των επτά τύπων των κινητών υπηρεσιών που παρέχουν οι 

βιβλιοθήκες, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στον πίνακα τυπολογίας 

καταγράφονται οι βασικές προσεγγίσεις που αφορούν τους επτά τύπους υπηρεσιών 

που παρέχονται στους χρήστες µέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών. Η 

τυπολογία προκύπτει µε βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγµατοποιήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Η κάθε κινητή υπηρεσία που παρουσιάζεται 

περιλαµβάνει αναφορά σε πραγµατικά παραδείγµατα βιβλιοθηκών του εξωτερικού, 

που έχουν υιοθετήσει τον συγκεκριµένο τύπο κινητής υπηρεσίας. Τα παραδείγµατα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο κυρίως µέρος της εργασίας.  

Στην ιστοσελίδα Library Success “http://www.libsuccess.org” είναι 

καταγεγραµµένες όλες οι βιβλιοθήκες (mobile libraries) παγκοσµίως που εφαρµόζουν 

τις εν λόγω υπηρεσίες, και η πρόσβαση σε αυτές µπορεί να γίνει απευθείας µέσω link 

για την ιστοσελίδα κάθε βιβλιοθήκης. 

Τον πίνακα ακολουθεί, το κυρίως κείµενο της παρουσίασης των κινητών 

υπηρεσιών, χωρισµένο σε επτά ενότητες, όσες είναι δηλαδή και οι τύποι υπηρεσιών. 
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Τύπος 

Υπηρεσίας 
 

 
Βασικές 

Προσεγγίσεις 
 

 
 

Βιβλιοθήκες που 
χρησιµοποιούν 
κινητές υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMS Memorial Library 

www.selu.edu/library 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange County Library 

http://www.ocls.info/default.asp 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

North Carolina University 
Mobile Site 
“MobiLib” 

 

http://www.lib.ncsu.edu/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρήσιµες οδηγίες για 

σχεδιασµό ιστοσελίδας 

προσβάσιµης µέσω 

φορητής συσκευής 

Χρήση 
γλώσσας 

CSS 

Βασικό Περιεχόµενο ιστοσελίδας 

√√√√ Online κατάλογος βιβλιοθήκης 
(OPAC)  

√√√√ Οδηγίες πρόσβασης στον 
χώρο της βιβλιοθήκης 

√√√√ Σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων 

√√√√ Τρόποι επικοινωνίας µε τους 
βιβλιοθηκονόµους 

√√√√ Ωράριο λειτουργίας της 
βιβλιοθήκης 

 

Κατηγορίες υπηρεσιών SMS 

 SMS Reference 

SMS Notification 

Περιεχόµενο SMS: 
 

Αίτηµα προς τη 

βιβλιοθήκη σχετικά 

µε πληροφοριακό 

υλικό 

Περιεχόµενο SMS: 
 

Ειδοποιήσεις από 

τη βιβλιοθήκη 

Πακέτα υπηρεσιών  

 
“AltaRama SMS Reference” 

www.altarama.com 
& 

“Text a librarian” 
www.mosio.com 

Πακέτα υπηρεσιών 

 
“Mozes”  

www.mozes.com 
& 

“Broadtexter” 
www.broadtexter.com 

 

Επιλογή µεθόδου 

για διάθεση 

ιστοσελίδων µέσω 

φορητών 

συσκευών: 

 
► Μετατροπή 
ιστοσελίδων   
 
► ∆ηµιουργία νέας 
ιστοσελίδας  
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Duke’s mobile library 

Collection 
http://library.duke.edu/ 

 

 

 

 
 

EBSCOhost Mobile 
http://search.ebscohost.mobi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Athabasca University 

Library 

http://library.athabascau.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duke University Libraries 
http://library.duke.edu/support/renov

ation/tours.html 

 

 
 

C.V. Starr  East Asian 
University 

www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/eas
tasian/tours.html 

 

 
 

Oxford Brookes University Library 
United Kingdom 

http://www.brookes.ac.uk/library/ 

 

 
Είδη 

περιεχοµένου 
φορητών 
συλλογών 

 ηλεκτρονικά βιβλία  
ηχητικά βιβλία  

µουσική 
  βίντεο 

audio cources 
podcasts 
ταινίες 
εικόνες 
χάρτες 

φωτογραφίες 

 Βάσεις δεδοµένων 

Εταιρεία OverDrive 
 

www.overdrive.com/ 

Εφαρµογές 
MOPAC 

Υπηρεσία “AirPAC” 
 

www.iii.com/products/ai
rpac.shtml 

 

 

Υπηρεσία “WorldCat 
Mobile” 

 
www.worldcat.org/mobile

/default.jsp 
 

 
Υπηρεσία “Guide by Cell” 

 
www.guidebycell.com 

Μέσα πρόσβασης: 
 

Mp3 player & iPod 
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Ohio University Libraries 

http://www.library.ohiou.edu/podcast
s/ 
 

 
 

Library of Congress 
http://www.loc.gov/podcasts 

 

 
 

Washington State University 
Libaries 

http://www.wsulibs.wsu.edu/science/
podcast.htm 

 

 
 

Johns Hopkins University 
Libraries 

www.library.jhu.edu/podcasts/ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
     University of Bath Library 

 
www.bath.ac.uk/library 

 

 

 

Πίνακας 3.1. Πίνακας τυπολογίας κινητών υπηρεσιών βιβλιοθηκών 

 

 

 

 

 
Χρήση αρχείων 

 Podcast 

 

∆ηµιουργία podcast από τη βιβλιοθήκη 
µέσω της υπηρεσίας διανοµής 

περιεχοµένου iTunes U, της εταιρείας 
Apple 

 

Χρήση του QR κωδικού στις 

βιβλιοθήκες: 

 

� Στον OPAC 
� Πρόσβαση στην ιστοσελίδα της 

βιβλιοθήκης µέσω κινητού 
τηλεφώνου 

� Σε φυσικό τεκµήριο της 
βιβλιοθήκης για προβολή 

πληροφοριών 

∆ηµιουργία QR code µέσω 
της διαδικτυακής υπηρεσίας 

“QR Stuff” 
www.qrstuff.com 
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3.1 Υπηρεσίες SMS 
 

Το πρώτο είδος υπηρεσίας που θα παρουσιαστεί είναι η υπηρεσία γραπτών 

µηνυµάτων µέσω κινητών τηλεφώνων. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στις 

πληροφοριακές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες ειδοποίησης χρηστών µέσω γραπτού 

µηνύµατος. 

3.1.1 Πληροφοριακές υπηρεσίες µέσω γραπτών µηνυµάτων (SMS 

Reference) 

 

Η πληκτρολόγηση σύντοµων γραπτών µηνυµάτων µέσω κινητού τηλεφώνου έχει 

γίνει πολύ δηµοφιλής ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών 

µέσω γραπτών µηνυµάτων, µπορεί να δώσει στη βιβλιοθήκη την ευκαιρία να 

προσεγγίσει ευκολότερα τους χρήστες και ιδιαίτερα τους νεότερους ηλικιακά, µέσω 

αυτού του είδους υπηρεσίας, µε την οποία είναι ήδη εξοικειωµένοι. Για πολλές 

βιβλιοθήκες αυτή η µέθοδος είναι συµπληρωµατική σε άλλους µεθόδους παροχής 

πληροφοριακής και βιβλιογραφικής έρευνας και κάθε βιβλιοθήκη πρέπει να 

ερευνήσει κατά πόσο αυτή η µέθοδος πληροφόρησης ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των χρηστών της. (Murray, 2010) 

Τα σύντοµα µηνύµατα κειµένου (SMS)
8
 ή texting, είναι µια κοινή ορολογία που 

αναφέρεται στην ανταλλαγή σύντοµων µηνυµάτων µεταξύ κινητών τηλεφώνων µέσω 

του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας (Wikipedia, 2010). Πρόκειται για µια υπηρεσία 

επικοινωνίας που άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως µετά την εµφάνιση των κινητών 

τηλεφώνων στην αγορά και τη χρησιµοποιεί ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των χρηστών 

κινητών τηλεφώνων, µετά τη πιο συνηθισµένη χρήση των κινητών που είναι η 

τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτού του είδους η υπηρεσία που χρησιµοποιείται από τους 

χρήστες, κίνησε το ενδιαφέρον των βιβλιοθηκών και αρκετές βιβλιοθήκες ξεκίνησαν 

να την υιοθετούν για να παρέχουν πληροφοριακές υπηρεσίες στους χρήστες, 

ανταλλάσοντας γραπτά µηνύµατα µέσω κινητών τηλεφώνων. Οι χρήστες µπορούν να 

στέλνουν τις ερωτήσεις τους µε γραπτό µήνυµα και να λαµβάνουν απαντήσεις µε τον 

ίδιο τρόπο, δηλαδή µέσω γραπτού µηνύµατος ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

όταν οι απαντήσεις είναι µεγαλύτερες. Οι βιβλιοθηκονόµοι συνήθως χρησιµοποιούν 

µία πύλη λογισµικού, η οποία δηµιουργεί την κατάλληλη διεπαφή για να µπορεί να 

γίνει επεξεργασία του γραπτού κειµένου µέσω µιας εφαρµογής (όπως για παράδειγµα 

                                                 
8
 Short Message Service (SMS) 
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το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) ώστε να µπορούν να δέχονται τις ερωτήσεις των 

χρηστών, να τις επεξεργάζονται και να απαντούν. (Luo and Bell, 2010) Η χρήση των 

κινητών τηλεφώνων για τη λήψη και αποστολή γραπτών µηνυµάτων επιτρέπει στους 

βιβλιοθηκονόµους να έχουν την ίδια ευελιξία µε τους χρήστες τους και να 

χρησιµοποιούν τις ίδιες µεθόδους επικοινωνίας µε αυτούς. Οι βιβλιοθήκες µπορούν 

να λαµβάνουν γραπτά µηνύµατα από τους χρήστες που αφορούν τα παρακάτω 

θέµατα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2. Περιεχόµενο γραπτού µηνύµατος για SMS Reference 

 

Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πληροφοριακές υπηρεσίες 

µέσω SMS, οι βιβλιοθήκες παρατηρούν ότι οι ερωτήσεις για πληροφοριακή έρευνα 

από τους χρήστες µέσω SMS, είναι διαφορετικού περιεχοµένου απ’ ό, τι αυτές που 

γίνονται µε άλλους πιο παραδοσιακούς τρόπους όπως π.χ µέσω τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Έχει παρατηρηθεί ότι είναι µικρότερες σε µέγεθος και 

πιο περιεκτικές. Ως αποτέλεσµα και οι απαντήσεις που στέλνονται από τους 

βιβλιοθηκονόµους είναι σύντοµες. Σε διαφορετική περίπτωση οι βιβλιοθηκονόµοι 

ζητούν το λογαριασµό του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη ή αναζητούν 

άλλους µεθόδους ώστε να τους εξυπηρετήσουν. (Murray, 2010) 

 

- αιτήσεις για βιβλία, άρθρα περιοδικών, κ.α 

- αιτήσεις για ανανέωση δανεισµού 

- αιτήσεις για ακύρωση κρατηµένου υλικού 

- αιτήσεις για χρήση υπηρεσιών µιας άλλης βιβλιοθήκης 

- αιτήσεις για αναζήτηση πληροφοριών ή βιβλιογραφίας 

- αιτήσεις για προγραµµατισµό συνάντησης µε βιβλιοθηκονόµο ή άλλον ειδικό 

πληροφόρησης 

- αιτήσεις για γενικές πληροφορίες που αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες, 

πληρωµή υπηρεσιών ή επικοινωνία µε το προσωπικό της βιβλιοθήκης 

- αιτήσεις για αλλαγή προσωπικών στοιχείων π.χ όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

e-mail κτλ 

- αίτηµα για βοήθεια ή οδηγίες σχετικά µε τη πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων 

και στις πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης, εκτύπωση των άρθρων κτλ 

- αίτηµα για διακοπή χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 

(Ally and Needham, 2010) 
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3.1.1.1 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 

Η υπηρεσία υποστήριξης πληροφοριακής έρευνας µέσω SMS, της βιβλιοθήκης, 

έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα. Είναι άµεση, ευπροσάρµοστη και διαθέσιµη σε όλους 

τους χρήστες που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. Έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση 

µε τη βιβλιοθήκη και αυτά εντοπίζονται στο γεγονός ότι µια τέτοιου είδους υπηρεσία 

δείχνει ότι η βιβλιοθήκη ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις και ενδιαφέρεται να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των χρηστών της ακόµα και των πιο νέων σε ηλικία, 

οι οποίοι προτιµούν γενικότερα στη καθηµερινή τους ζωή την επικοινωνία µέσω 

SMS. Επίσης η βιβλιοθήκη µε αυτό τον τρόπο βάζει σε νέες βάσεις τον τρόπο 

επικοινωνίας µε τους χρήστες της, επιτρέποντάς τους να µην αισθάνονται κανένα 

είδους περιορισµό κατά τη διαδικασία έρευνά τους, ακόµα και εάν ο χρήστης 

βρίσκεται χιλιόµετρα µακριά από τον χώρο της βιβλιοθήκης. Οι απαντήσεις που 

δίνονται στους χρήστες µπορούν να είναι σύντοµες και περιεκτικές και εφόσον ο 

χρήστης επιθυµεί επιπρόσθετες πληροφορίες µπορεί να επικοινωνήσει µε τη 

βιβλιοθήκη τηλεφωνικά ή µέσω e-mail. Γενικότερα αποτελεί µια λύση χαµηλού 

κόστους και µπορεί να εφαρµοστεί από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη ακόµα και εάν δεν 

υπάρχει τεχνική υποστήριξη εντός της βιβλιοθήκης, υπάρχουν διαθέσιµα συστήµατα 

και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις πληροφοριακές υπηρεσίες  µέσω SMS. 

Υπάρχουν όµως και κάποια µειονεκτήµατα όπως το ότι οι ερωτήσεις πρέπει να 

έχουν όριο 160 χαρακτήρων όπως επίσης και το ότι µερικές ερωτήσεις µέσω SMS δεν 

µπορούν να απαντηθούν µέσω σύντοµου γραπτού µηνύµατος. Πολλές βιβλιοθήκες 

µπορεί να συναντήσουν προβλήµατα υιοθετώντας αυτόν τον τύπο υπηρεσίας, γιατί 

εάν οι χρήστες στέλνουν συνεχώς SMS µε ερωτήµατα, οι βιβλιοθηκονόµοι θα 

“κατακλειστούν” από αυτές και δεν θα προλαβαίνουν να απαντήσουν, µε αποτέλεσµα 

να µην εξυπηρετούν σωστά τους χρήστες τους. Ακόµα ένα µειονέκτηµα είναι ότι 

ορισµένοι βιβλιοθηκονόµοι ίσως να µην είναι εξοικειωµένοι µε αυτού του είδους τη 

τεχνολογία, και να συναντήσουν δυσκολία κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης 

υπηρεσίας αλλά παρ’ όλα αυτά πολλοί βιβλιοθηκονόµοι επιλέγουν να µάθουν πώς 

µπορούν να εξυπηρετούν τους χρήστες κατά τη πληροφοριακή και βιβλιογραφική 

έρευνα, µέσω αποστολής µηνυµάτων SMS.  (Stahr, 2009) 

Τέλος το κόστος της συγκεκριµένης υπηρεσίας αφορά στις περισσότερες 

περιπτώσεις τη χρέωση των χρηστών, κατά την αποστολή του γραπτού µηνύµατος, 
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µόνο από τον πάροχο του ασύρµατου τηλεφωνικού δικτύου και όχι από τη 

βιβλιοθήκη. 

3.1.1.2. Πακέτα υπηρεσιών “AltaRama SMS Reference” και “Text a librarian”  

Με µία µικρή χρέωση πολλοί χρήστες στέλνουν τις ερωτήσεις τους σε υπηρεσίες 

όπως η “Cha-Cha” και η “KBG”, όπως και εταιρίες σαν την Google, Yahoo και 

Microsoft Live προσφέρουν αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση µέσω υπηρεσιών SMS, 

για θέµατα που αφορούν τον καιρό, αποτελέσµατα αγώνων, προβολές ταινιών και 

πολλά άλλα. 

 Οι βιβλιοθηκονόµοι επιθυµούν να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες για θέµατα που 

αφορούν τους χρήστες σε σχέση µε την έρευνά τους, εντός του περιβάλλοντος της 

βιβλιοθήκης. ∆ύο δηµοφιλή πακέτα υπηρεσιών, που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι 

βιβλιοθηκονόµοι για παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών µέσω SMS είναι: η 

“AltaRama SMS Reference” (www.altarama.com) και η υπηρεσία “Text a librarian” 

της Mosiο (www.mosio.com).  

Η διαδικασία για την εφαρµογή αυτών των υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες, είναι 

απλή και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις. Και οι δύο 

υπηρεσίες,“Text a librarian” και “AltaRama SMS Reference”, επιτρέπουν στους 

βιβλιοθηκονόµους να εστιάσουν στη παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών στους 

χρήστες κατά τη διαδικασία της βιβλιογραφικής έρευνας, χρησιµοποιώντας τις 

δυνατότητες και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα των συγκεκριµένων υπηρεσιών, οι 

οποίες διασφαλίζουν συγχρόνως τη προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών 

παρέχοντας ασφαλείς διαδικασίες αποστολής και λήψης SMS. (Stahr, 2009) 

Οι παραπάνω υπηρεσίες λειτουργούν ως εξής: 
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Υπηρεσία “AltaRama SMS Reference” 

 

Η κάθε βιβλιοθήκη δέχεται από την εταιρεία ένα µοναδικό τηλεφωνικό νούµερο, το οποίο 

κοινοποιείται στους χρήστες ως το νούµερο στο οποίο µπορεί να δεχτεί η εκάστοτε 

βιβλιοθήκη µηνύµατα. Τα γραπτά µηνύµατα που στέλνουν οι χρήστες στις βιβλιοθήκες, 

δεν παραλαµβάνονται από κινητά τηλέφωνα, αλλά στέλνονται αυτόµατα σε µια διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηµιουργηθεί για τη συγκεκριµένη βιβλιοθήκη. Για 

να απαντήσει ο βιβλιοθηκονόµος πρέπει να επιλέξει το κουµπί “Απάντηση” και µετά να 

πληκτρολογήσει την απάντηση η οποία αποστέλλεται αυτόµατα στο κινητό τηλέφωνο του 

χρήστη ως γραπτό µήνυµα (SMS). (Stahr, 2009) Η υπηρεσία “AltaRama” είναι κατάλληλη 

για τους βιβλιοθηκονόµους, οι οποίοι έχουν µεγαλύτερες δεξιότητες στη πληκτρολόγηση 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή παρά στη πληκτρολόγηση στο κινητό τηλέφωνο.(Murray, 

2010) 

 

Υπηρεσία “Text a librarian” της Mosiο 

 

 Αυτή η υπηρεσία παρέχει διάφορους τύπους ενηµέρωσης-ειδοποίησης του 

βιβλιοθηκονόµου, για νέο εισερχόµενο SMS, σε πραγµατικό χρόνο µέσω e-mail, µέσω  

SMS ή µέσω Web based microboard, που είναι ένας πίνακας στον οποίο συγκεντρώνονται 

οι ερωτήσεις και κατόπιν οι απαντήσεις, στον οποίο πρόσβαση έχουν µόνο οι 

βιβλιοθηκονόµοι µε χρήση κωδικού. Οι απαντήσεις που αποστέλλονται στους χρήστες 

αποθηκεύονται και ταξινοµούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να είναι διαθέσιµες 

στο µέλλον, εφόσον προκύψει ανάγκη. Οι χρήστες πρέπει να γράψουν το κωδικό που έχει 

επιλεχθεί να ανήκει στη βιβλιοθήκη στην οποία απευθύνονται, πριν πληκτρολογήσουν το 

µήνυµά τους, και να αποστείλουν το µήνυµα στο τηλεφωνικό νούµερο “66746”. Μετά τη 

πρώτη φορά που ο χρήστης θα αποστείλει  το ερώτηµά του µέσω γραπτού µηνύµατος δεν 

χρειάζεται να επαναπληκτρολογήσει τον κωδικό της βιβλιοθήκης, καθώς η συγκεκριµένη 

υπηρεσία αναγνωρίζει το νούµερο τηλεφώνου του χρήστη και αυτοµάτως σε ποιά 

βιβλιοθήκη αυτός απευθύνεται. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους βιβλιοθηκονόµους 

να ρυθµίσουν αυτόµατες απαντήσεις για συγκεκριµένες ώρες και µέρες, ώστε να 

ειδοποιούν τους χρήστες πότε θα επικοινωνήσει κάποιος βιβλιοθηκονόµος µαζί τους ώστε 

να τους εξυπηρετήσει. (Murray, 2010) 
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Και στις δύο περιπτώσεις των παραπάνω υπηρεσιών µπορούν να προκύψουν από 

κάθε βιβλιοθήκη  στατιστικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την έρευνα των χρηστών τα 

οποία µπορούν να συγκεντρωθούν από το λογισµικό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί η 

κάθε βιβλιοθήκη. Επίσης όταν ένα SMS αποστέλλεται σε ωράριο εκτός εργασίας της 

βιβλιοθήκης, η απάντηση αποστέλλεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

 

3.1.1.3. Άλλα πακέτα υπηρεσιών 

Εκτός από τα δύο πακέτα υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλα, 

τα οποία επιλέγουν αρκετές βιβλιοθήκες που επιθυµούν να παρέχουν πληροφοριακές 

υπηρεσίες  µέσω SMS, στους χρήστες τους. 

- Library H3lp (Εκδόσεις: Android SMS Gateway, Google Voice Gateway κα) 

(http://libraryh3lp.com/) 

- Google SMS (http://www.google.com/mobile/products/sms.html) 

-     Upside Wireless(http://www.upsidewireless.com/library_text_messaging.htm) 

 

 

3.1.1.4. Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Πληροφοριακή υπηρεσία 

µέσω SMS της βιβλιοθήκης SIMS Memorial 

 

 

 

 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Λουϊζιάνα στις Η.Π.Α. (SIMS Memorial 

Library) χρησιµοποιεί το πακέτο πληροφοριακών υπηρεσιών “AltaRama SMS 

Reference”, προσφέροντας τη δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν τα ερωτήµατά 

τους σχετικά µε την έρευνά τους µέσω κινητών τηλεφώνων και πιο συγκεκριµένα 

µέσω γραπτών µηνυµάτων.  

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Λουϊζιάνα συνεργάστηκε για πρώτη φορά 

µε την εταιρεία AltaRama το 2005. Το 2008 η AltaRama κυκλοφόρησε την έκδοση 

2.0 που είναι περισσότερο βελτιωµένη αλλά και περισσότερο εµπορεύσιµη.  

Η παρακάτω εικόνα (3.1) δείχνει τα εισερχόµενα µηνύµατα (τρία e-mail και ένα 

SMS) της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου της Λουϊζιάνα,  σε συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. 

   SIMS Memorial Library 

  http://www.selu.edu/library 
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Εικόνα 3.1. Πρόγραµµα διαχείρισης µηνυµάτων 

 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Λουϊζιάνα “SIMS Memorial Library” 

χρησιµοποιεί το πακέτο της υπηρεσίας “AltaRama reference by SMS”, που 

περιλαµβάνει έναν τηλεφωνικό αριθµό για αποστολή γραπτού µηνύµατος, το 

λογισµικό που µετατρέπει τα γραπτά µηνύµατα σε µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, ένα εργαλείο που ονοµάζεται “Send by SMS” για τη δηµιουργία 

σύντοµων µηνυµάτων χρησιµοποιώντας φωνητική λειτουργία και ένα προπληρωµένο 

πακέτο µηνυµάτων. Το 2006, η “SIMS Memorial Library” του Πανεπιστηµίου της  

Λουϊζιάνα,  δέχθηκε επιχορήγηση από το Πανεπιστήµιο, για να ανανεώσει την 

πληροφοριακή υπηρεσία  µέσω SMS, στα πλαίσια της ένταξης της υπηρεσίας 

γραπτών µηνυµάτων στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση, και συνεχίζει τη χρήση 

αυτής της υπηρεσίας, µέσω κεφαλαίων επιχορήγησης από το Πανεπιστήµιο. 

Σύµφωνα µε την Ellyssa  Kroski (2008), για τη χρονιά 2008 η SIMS Memorial 

Library του Πανεπιστηµίου της  Λουϊζιάνα  πλήρωσε για το πακέτο της υπηρεσίας 

της AltaRama το ποσό των 1.100 δολαρίων.  

Η βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της την υπηρεσία “Ask a Librarian” µε 

την οποία παρέχει τις εξής δυνατότητες επικοινωνίας: ζωντανή συνοµιλία (live chat 

24/7), τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

προγραµµατισµός συνάντησης µε βιβλιοθηκονόµο και τέλος την δυνατότητα 

αποστολής γραπτού µηνύµατος. (Southeastern Louisiana University, 2010) 

Η τελευταία υπηρεσία λειτουργεί ως εξής: ο χρήστης πληκτρολογεί το µήνυµα 

και το αποστέλλει από το κινητό του τηλέφωνο στο νούµερο 985-956-0589. Το 

λογισµικό που χρησιµοποιεί η βιβλιοθήκη µετατρέπει το γραπτό µήνυµα (SMS) σε e-

mail το οποίο λαµβάνεται από την υπηρεσία e-mail που χρησιµοποιεί η βιβλιοθήκη. 
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Ο βιβλιοθηκονόµος θα διαβάσει το e-mail και θα απαντήσει γράφοντας µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το λογισµικό θα µετατρέψει το e-mail σε SMS και το 

µήνυµα θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Με τη χρήση της επιλογής 

“Optimize” επιτυγχάνεται η προσαρµογή της απάντησης σε µήνυµα µεγέθους 160 

χαρακτήρων. Αφού σταλεί το γραπτό  µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη ο 

βιβλιοθηκονόµος λαµβάνει αναφορά “µήνυµα εστάλη µε επιτυχία”.  

Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της 

Λουϊζιάνα κατά τη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας απαντά στα ερωτήµατα µέσω 

SMS, εντός 2-3 ωρών εντός ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης ή διαφορετικά την 

επόµενη µέρα. ∆εν χρεώνει τον χρήστη για τη παροχή της υπηρεσίας αυτής. Η 

βιβλιοθήκη δηλώνει ότι δεν είναι υπεύθυνη για τη µη παραλαβή γραπτού µηνύµατος 

καθώς την ευθύνη φέρει ο πάροχος της ασύρµατης τηλεφωνικής υπηρεσίας που 

χρησιµοποιεί ο εκάστοτε χρήστης και ότι επίσης προστατεύει τα προσωπικά 

δεδοµένα των χρηστών της. (Southeastern Louisiana University, 2010) 

Οι βιβλιοθηκονόµοι της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου της Λουϊζιάνα θεωρούν 

ότι η χρήση της υπηρεσίας αναφορών µέσω SMS έχει θετικά αποτελέσµατα σε σχέση 

µε την διαδικασία έρευνας και τον εντοπισµό αναφορών από τους χρήστες. (Stahr, 

2009) 

 

3.1.2. Υπηρεσία ειδοποίησης χρηστών µέσω γραπτού µηνύµατος (SMS 

Notification) 

 

Εκτός από τη χρήση πληροφοριακών υπηρεσιών µέσω SMS, πολλές βιβλιοθήκες 

έχουν καθιερώσει την ενηµέρωση των χρηστών µέσω γραπτών µηνυµάτων για 

θέµατα που αφορούν ειδοποιήσεις ότι µια αίτηση έχει γίνει αποδεκτή, υπενθύµιση για 

καθυστέρηση επιστροφής υλικού της βιβλιοθήκης, νέες αφίξεις βιβλίων ή 

περιοδικών, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδηλώσεις και δραστηριότητες της βιβλιοθήκης 

κ.α. Αυτός ο τρόπος αφορά κυρίως µια µονόδροµη µορφή επικοινωνίας µε αποδέκτη 

τον χρήστη. Όταν οι βιβλιοθήκες επιθυµούν να στείλουν ειδοποιήσεις στους χρήστες, 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων µέσω του κινητού 

τηλεφώνου, αποστέλλοντας ένα µήνυµα σε πολλούς αποδέκτες, η οποία αποτελεί µια 

εναλλακτική της ενηµέρωσης µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

(Needham and Ally, 2008) Ιδιαίτερα οι χρήστες που είναι σε νεαρή ηλικία 

χρησιµοποιούν πιο συχνά τα γραπτά µηνύµατα µέσω κινητού τηλεφώνου για να 
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επικοινωνήσουν µεταξύ τους και οι βιβλιοθήκες “εκµεταλλεύονται” αυτό το γεγονός 

προκειµένου να τους προσεγγίσουν. 

Αρκετές βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν πληροφοριακά συστήµατα τα οποία  

εµπεριέχουν την επιλογή χρήσης της υπηρεσίας ενηµέρωσης-ειδοποίησης µέσω SMS 

αλλά και σε περίπτωση που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, µπορούν να ειδοποιούν 

τους χρήστες µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στη περίπτωση αυτή 

υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς του e-mail σε µορφή SMS για να µπορεί να σταλεί  

η απάντηση στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Χρειάζεται να είναι γνωστό στους 

βιβλιοθηκονόµους το νούµερο του κινητού τηλεφώνου του χρήστη και ο τύπος της 

συσκευής που χρησιµοποιεί καθώς η µορφή σύνταξης του µηνύµατος  διαφέρει από 

συσκευή σε συσκευή. (Griffey, 2010) 

Πρέπει να δοθεί προσοχή στο µέγεθος που θα έχει το γραπτό µήνυµα, το οποίο 

δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 160 χαρακτήρες. Σε περίπτωση  που ξεπερνά αυτό το 

µέγεθος θα προκύψει ανάγκη να “µοιραστεί” σε περισσότερα µηνύµατα. Για 

παράδειγµα ένα γραπτό µήνυµα µε 500 χαρακτήρες θα σταλεί σε 4 διαδοχικά SMS. 

Ειδικά στη περίπτωση όπου η υπηρεσία αυτή  χρεώνεται στον χρήστη από τη 

βιβλιοθήκη, θα πρέπει να έχει γίνει κάποια συµφωνία µε τους χρήστες µέχρι πόσα 

συνεχόµενα µηνύµατα επιθυµούν να δέχονται. Ένας άλλος τρόπος για να 

επικοινωνήσει η βιβλιοθήκη ευκολότερα µε τους χρήστες µέσω SMS, είναι να 

επιλέξουν να εγγραφούν σε ένα από τα παρακάτω πακέτα υπηρεσιών, που επιτρέπουν 

τη διαχείριση της ισοδυναµίας ανάµεσα στα listservs των  µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) και των γραπτών µηνυµάτων (SMS). Αυτή την υπηρεσία την 

παρέχουν κάποιες εταιρείες του διαδικτύου αλλά δύο συγκεκριµένες που είναι 

περισσότερο διαδεδοµένες στον χώρο των βιβλιοθηκών είναι οι Mozes 

(www.mozes.com) και Broadtexter (www.broadtexter.com)  

 

 

3.1.2.1. Θεµατικό περιεχόµενο των γραπτών µηνυµάτων 

 

Τα γραπτά µηνύµατα που αποστέλλουν οι βιβλιοθήκες στα κινητά τηλέφωνα των  

χρηστών τους, είναι ενηµερωτικά και οι πιο συνηθισµένες περιπτώσεις κατά τις 

οποίες επιθυµούν να ειδοποιήσουν ή να ενηµερώσουν τους χρήστες τους αναφέρονται 

παρακάτω: 
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Πίνακας 3.3. Περιεχόµενο γραπτού µηνύµατος για SMS notification 

 

Η δυνατότητες που προσφέρει η υπηρεσία ειδοποίησης των χρηστών µέσω SMS, 

αφορά επίσης τύπους παρεχόµενης πληροφόρησης που µπορούν µε αυτόν τον τρόπο 

να διευρυνθούν, να ενισχυθούν ή ακόµα και να µειωθούν, ανάλογα µε τις ανάγκες 

των χρηστών. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της εν λόγω υπηρεσίας είναι η µείωση των 

εκτυπώσεων των ειδοποιήσεων και η ταχυδρόµηση αυτών. (Needham and Ally, 

2008) 

 

3.1.2.2. Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Υπηρεσία ειδοποίησης 

µέσω SMS της Orange County Library 

 

 

 

 

 

Η “Orange County Library System” είναι δηµόσια βιβλιοθήκη στο Ορλάντο της 

πολιτείας Φλόριντα των Η.Π.Α. Είναι µια βιβλιοθήκη που παρέχει πλήθος 

καινοτόµων υπηρεσιών στους χρήστες. Πιο συγκεκριµένα η “Orange County Library 

System” χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων, την υπηρεσία ειδοποίησης µέσω SMS, από το 

2008, για καθυστερήσεις επιστροφής δανεισµένων βιβλίων ή άλλου τύπου υλικού της 

Orange County Library 

http://www.ocls.info/default.asp 

- ειδοποιήσεις που αφορούν καθυστερήσεις επιστροφών υλικού της 

βιβλιοθήκης ή ετοιµότητα παραλαβής του. 

- ειδοποιήσεις ανάκλησης υλικού 

- µηνύµατα σχετικά µε παρακράτηση υλικού 

- µηνύµατα σχετικά µε αλλαγές ωραρίου υπηρεσιών ή αδυναµία παροχής 

αυτών, αλλαγή προγράµµατος κα 

- µηνύµατα σχετικά µε χαµένα προσωπικά είδη που βρέθηκαν στο χώρο της 

βιβλιοθήκης 

- ειδοποιήσεις για ετοιµότητα αιτηµάτων αναζήτησης πηγών ή πληροφοριών 

- επιβεβαιώσεις ότι έχουν παραληφθεί αιτήµατα ή ότι έχει προγραµµατιστεί µια 

συνάντηση 

-   µηνύµατα σχετικά µε παραλαβές νέων βιβλίων, παροχή νέων υπηρεσιών, 

διαθεσιµότητα υποστήριξης των χρηστών κλπ  

(Ally and Needham, 2010) 
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βιβλιοθήκης. Επίσης µέσω της ίδιας υπηρεσίας η βιβλιοθήκη ενηµερώνει τους 

χρήστες για διαλέξεις ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνει η 

συγκεκριµένη βιβλιοθήκη, για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι χρήστες της. 

(Kroski, 2008) Οι χρήστες λαµβάνουν τα µηνύµατα αυτά τρείς µέρες νωρίτερα πριν 

την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των διαλέξεων-σεµιναρίων ή άλλων 

δραστηριοτήτων. 

Για να έχει ο χρήστης τις παραπάνω δυνατότητες πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην 

υπηρεσία της “Orange County Library System” που ονοµάζεται “Alerts”, 

συµπληρώνοντας τον αριθµό της κάρτας της βιβλιοθήκης, τον προσωπικό κωδικό 

(PIN) και τον αριθµό του κινητού του τηλεφώνου. Η βιβλιοθήκη στέλνει µόνο ένα 

SMS για κάθε περίπτωση, χωρίς επανάληψη. Η υπηρεσία “Alerts” δεν χρεώνεται από 

τη βιβλιοθήκη ως επιπλέον υπηρεσία. Ο χρήστης δέχεται µόνο τη χρέωση του 

γραπτού µηνύµατος από τον πάροχο του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. (Orange 

County Library System, 2010)  

Η παρακάτω εικόνα (3.2), παρουσιάζει τη φόρµα εγγραφής του χρήστη στην 

υπηρεσία “Alerts” της “Orange County Library System”: 

 

 

Εικόνα 3.2. Φόρµα εγγραφής υπηρεσίας “Alerts” 
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3.2. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης µέσω φορητών 
συσκευών (Mobile Site) 
 

Όταν γίνεται γενικότερα αναφορά σε µια ιστοσελίδα η οποία είναι προσβάσιµη 

µέσω φορητής συσκευής σηµαίνει ότι οι χρήστες µπορούν να περιηγηθούν στον χώρο 

της ιστοσελίδας µέσω των φορητών συσκευών ή των κινητών τηλεφώνων τους, τα 

οποία συνδέονται µε το mobile web και διαθέτουν το περιεχόµενο στους χρήστες 

µέσω του mobile browser της εκάστοτε συσκευής. Το mobile web µέσω του οποίου 

γίνεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης από κινητό τηλέφωνο “απαιτεί” 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Απλοποίηση του περιεχοµένου (προβολή µόνο των απαραίτητων πληροφοριών 

λόγω της µικρής οθόνης των φορητών συσκευών) 

- “Αυστηρά” γραφικά, αποφυγή πολλών εικόνων και γραφικών 

- Ανανέωση πληροφοριών, διάθεση πηγών, δηµοσιοποίηση περιεχοµένου σε 

πραγµατικό χρόνο (π.χ διαθεσιµότητα υλικού, υπηρεσιών κτλ)  

Πιο συγκεκριµένα οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών, όπως οποιαδήποτε άλλη 

ιστοσελίδα, µπορεί να διαµορφωθεί ειδικά για να είναι προσβάσιµη και ορατή µέσω 

της οθόνης της φορητής συσκευής και για να προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης των 

κινητών υπηρεσιών στους χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση. Οι βιβλιοθήκες που 

επιθυµούν να αλλάξουν τη µορφή της ιστοσελίδας τους για να είναι φιλική κατά τη 

πρόσβαση µέσω της φορητής συσκευής, πρέπει να κατανοήσουν ότι η αρχιτεκτονική 

που αφορά τη παρουσίαση της νέας µορφής της ιστοσελίδας θα είναι διαφορετική 

λόγω της µικρού εύρους επιφάνειας της οθόνης της φορητής συσκευής. (Vielmetti, 

2008) 

Τις περισσότερες φορές, οι χρήστες θεωρούν ότι κατά την περιήγησή τους στην 

ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης θα µπορέσουν απλά να αναζητήσουν έναν τίτλο βιβλίου. 

Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης  είναι ο κατάλογος των υπηρεσιών της και µέσω της 

ιστοσελίδας θα µπορέσει ο χρήστης να ανακαλύψει τί µπορεί να του προσφέρει η 

βιβλιοθήκη του. Για να δηµιουργήσουν µια ιστοσελίδα προσβάσιµη µέσω φορητής 

συσκευής, οι βιβλιοθηκονόµοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους διαφορετικούς 

παράγοντες που συντελούν κατά τη µεταβολή των στοιχείων και των πληροφοριών 

της απλής ιστοσελίδας και που τις καθιστούν συµβατές µε τη νέα µορφή ιστοσελίδας, 

η οποία είναι διαθέσιµη µέσω κινητού τηλεφώνου. (Bridges et al, 2010) 
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Η Lilia Murray (2010) επισηµαίνει ότι οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να 

προσδιορίσουν τον σκοπό που εξυπηρετούν οι υπηρεσίες της κάθε βιβλιοθήκης και 

να εστιάσουν στις περισσότερο χρήσιµες πληροφορίες που θα παρέχονται µέσω της 

νέας µορφής ιστοσελίδας, κατά τη πρόσβαση από το κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι δεν είναι αναγκαίο όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στην απλή ιστοσελίδα µιας βιβλιοθήκης να µεταφερθούν σε µία 

κινητή πλατφόρµα. Οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να αποφασίσουν ποιες είναι οι 

πληροφορίες και οι υπηρεσίες που χρειάζεται να διατίθενται γρήγορα, άµεσα, 

ανεξαρτήτου χρόνου και τοποθεσίας στους χρήστες της βιβλιοθήκης που βρίσκονται 

σε κίνηση.  

Το περιεχόµενο που µπορεί να περιλαµβάνει η ιστοσελίδα µιας βιβλιοθήκης, κατά 

τη πρόσβαση µέσω φορητής συσκευής είναι:   

 

√√√√ Online κατάλογος βιβλιοθήκης (OPAC)  

√√√√ Ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης 

√√√√ Οδηγίες πρόσβασης στον χώρο της βιβλιοθήκης 

√√√√ Τρόποι επικοινωνίας µε τους βιβλιοθηκονόµους (µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, τηλεφώνου και κινητής υπηρεσίας SMS, Ι.Μ κτλ.) 

√√√√ Σύνδεση µε βάσεις δεδοµένων 

√√√√ Χάρτες του χώρου της βιβλιοθήκης (Floor maps) 

√√√√ Έλεγχος διαθεσιµότητας υλικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. 

√√√√ Νέα της βιβλιοθήκης ή εκδηλώσεις 

√√√√ Ηχητική ξενάγηση στη βιβλιοθήκη 

√√√√ Εκπαιδευτικό υλικό ή εγχειρίδια 

 

3.2.1. Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 

 

Τα πλεονεκτήµατα που εντοπίζονται κατά τη πρόσβαση στην ιστοσελίδα από το 

κινητό τηλέφωνο, αφορούν τη δυνατότητα που έχει ο χρήστης της βιβλιοθήκης να 

αποφασίσει άµεσα εάν επιθυµεί ή χρειάζεται να πάει στον χώρο της βιβλιοθήκης ή 

εάν µπορεί να εξυπηρετηθεί µέσω των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ή πιο απλά µέσω 

του τηλεφώνου. Επιπλέον η πρόσβαση από τη φορητή συσκευή, στις κινητές 

υπηρεσίες µέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, σε σύγκριση µε τη χρήση ειδικών 
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εφαρµογών που διαθέτουν µερικές βιβλιοθήκες στους χρήστες, είναι περισσότερο 

άµεση και εύκολη διαδικασία καθώς ο χρήστης πρέπει απλά να χρησιµοποιήσει το 

mobile web, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσει κάποια εφαρµογή στη φορητή του 

συσκευή. (Vila et al, 2010) 

Μειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών οι οποίες 

είναι προσβάσιµες µέσω κινητών τηλεφώνων, συνήθως περιλαµβάνουν περισσότερες 

πληροφορίες και υπηρεσίες απ’ ό, τι µπορεί να παρουσιαστεί στον χρήστη µέσω της 

οθόνης µιας φορητής συσκευής και πολλές φορές η δοµή της ιστοσελίδας µπορεί µην 

είναι ευδιάκριτη, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να µην βρίσκει εύχρηστη τη διαδικασία 

πλοήγησης, να χάνονται πολύτιµες πληροφορίες και ο χρήστης να κουράζεται. Το 

συγκεκριµένο πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί καθώς ο χρήστης µπορεί να 

ζουµάρει στις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, αλλά αν ο όγκος των πληροφοριών 

είναι µεγάλος, ο χρήστης µπορεί να µην µπει στη διαδικασία να εξερευνήσει όλον τον 

ιστότοπο της βιβλιοθήκης µέσω της φορητής του συσκευής. Επιπλέον υπάρχει 

πιθανότητα κατά τη πλοήγηση στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης µέσω φορητής 

συσκευής, και κατά τη χρήση των κινητών υπηρεσιών, για κάποιο λόγο να διακοπεί η 

παροχή του mobile internet και η έρευνα του χρήστη να µείνει ηµιτελής.  

  

3.2.2.Επιλογή µεθόδου για διάθεση ιστοσελίδων µέσω φορητών 

συσκευών 

 

Η ιστοσελίδα µιας βιβλιοθήκης στην οποία θα έχει πρόσβαση ο χρήστης µέσω της 

φορητής συσκευής του, µπορεί να γίνει είτε µεταβάλλοντας την ήδη υπάρχουσα 

ιστοσελίδα, η οποία διατίθεται µέσω απλού browser για χρήση από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ή laptop, είτε να δηµιουργηθεί εκ νέου µια νέα ιστοσελίδα.  

 

3.2.2.1. Μετατροπή Ιστοσελίδων 

Κατά τη διαδικασία µετατροπής της υπάρχουσας ιστοσελίδας, σε ιστοσελίδα η 

οποία είναι προσβάσιµη µέσω φορητής συσκευής, ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί, 

να δει πληροφορίες και να κάνει χρήση των υπηρεσιών όπως έκανε και µέσω ενός 

απλού επιτραπέζιου ή φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η µετατροπή της ήδη 

υπάρχουσας ιστοσελίδας µπορεί να γίνει είτε εντός της βιβλιοθήκης από κάποιον 

εργαζόµενο της βιβλιοθήκης, ο οποίος θα έχει προγραµµατιστικές ικανότητες και θα 
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αναλάβει το συγκεκριµένο έργο είτε χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες αυτόµατης 

µεταβολής. Για αυτή τη διαδικασία µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι δωρεάν 

εφαρµογές µετατροπής ιστοσελίδων όπως είναι η Skweezer και η Mowser, οι οποίες 

συµπιέζουν το περιεχόµενο της ιστοσελίδας που είναι σε µορφή HTML για να 

δώσουν µια νέα δοµή και µορφή κατά τη διαρρύθµιση των στοιχείων που συντελούν 

την ιστοσελίδα, ώστε να µπορεί να γίνει περιήγηση σε αυτή µέσω του mobile 

browser. ∆ηµοφιλείς υπηρεσίες του διαδικτύου που εξυπηρετούν τον συγκεκριµένο 

σκοπό είναι: το Google Mobilizer (www.google.com/gwt/n), το Instant Mobilizer 

(http://instantmobilizer.com/), το Zinadoo (www.zinadoo.com/) και το 

mobiSiteGalore (www.mobisitegalore.com/index.html). (Murray, 2010) 

Οι ιστοσελίδες που περνούν από τη συγκεκριµένη διαδικασία µετατροπής, 

µπορούν να είναι προσβάσιµες από διαφόρων τύπων κινητά τηλέφωνα, αν και σε 

ορισµένες περιπτώσεις κατά τη χρήση κάποιων συγκεκριµένων φορητών συσκευών, 

το αποτέλεσµα δεν είναι άρτιο αισθητικά ούτε ιδιαίτερα εύχρηστο. 

 

3.2.2.2. ∆ηµιουργία νέας ιστοσελίδας για πρόσβαση αποκλειστικά µέσω φορητών 

συσκευών  

∆ηµιουργώντας εκ νέου µια ιστοσελίδα “mobile-only” δηλαδή µια ιστοσελίδα η 

οποία είναι προσβάσιµη αποκλειστικά και µόνο από φορητές συσκευές, παρέχει 

περισσότερη ελευθερία κατά τον σχεδιασµό, και ο κατασκευαστής µπορεί να επιλέξει 

τον τύπο της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί. Πρέπει να αναφερθεί ότι µέχρι 

στιγµής δεν υπάρχει κάποια στρατηγική ανάπτυξης που να καλύπτει όλες τις ανάγκες 

κατά τη διαδικασία δηµιουργίας και ανάπτυξης µιας ιστοσελίδας για πρόσβαση από 

κινητό τηλέφωνο, και αυτό γιατί δεν υπάρχει οµοιοµορφία ανάµεσα στους τύπους 

των συσκευών, στα λειτουργικά συστήµατα και στη τυποποίηση των browser. Μια 

νέα γλώσσα προγραµµατισµού που αφορά αποκλειστικά τη κινητή τεχνολογία και τα 

κινητά τηλέφωνα είναι η XHTML-Mobile Profile, η οποία επιτρέπει στους 

κατασκευαστές να αναπτύξουν αξιόλογες ιστοσελίδες προσβάσιµες µέσω φορητών 

συσκευών αλλά µόνο από τις τεχνολογικά εξελιγµένες συσκευές. Η χρήση της 

γλώσσας προγραµµατισµού WML (Wireless Markup Language) είναι συµβατή µε 

ευρεία γκάµα κινητών τηλεφώνων, καθιστώντας την ως µια πιο ασφαλή επιλογή. 

(Ally and Needham, 2010) 
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Εφαρµογές όπως η Zinadoo και η mobiSiteGalore παρέχουν στους χρήστες τη 

δυνατότητα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, να δηµιουργήσουν την 

επιθυµητή διεπαφή και µορφή της ιστοσελίδας για πρόσβαση µέσω φορητής 

συσκευής, από την αρχή. Η Ellyssa Kroski (2008), προτείνει τις δωρεάν εφαρµογές, 

Winksite και Mofuse, οι οποίες δηµιουργούν τη νέα αυτή έκδοση των ιστοσελίδων 

για πρόσβαση από φορητές συσκευές, µε τη βοήθεια RSS δεδοµένων.  

 

3.2.3. Χρήσιµες οδηγίες για σχεδιασµό ιστοσελίδας προσβάσιµης µέσω 

φορητής συσκευής 

 

Αναφορικά παρουσιάζονται οι βασικές οδηγίες µε βάση τις οποίες θα πρέπει να 

δοµούνται και να σχεδιάζονται οι ιστοσελίδες µε στόχο την πρόσβαση από φορητή 

συσκευή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 3.4. Οδηγίες για σχεδιασµό mobile site 

3.2.4.Χρήση γλώσσας CSS 

 

Οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν απλές ιστοσελίδες προσβάσιµες από επιτραπέζιο ή 

ασύρµατο ηλεκτρονικό υπολογιστή µπορούν να δηµιουργήσουν και την εκδοχή αυτής 

για πρόσβαση µέσω φορητών συσκευών, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα αλληλουχίας 

φύλλων στυλ, γνωστή ως CSS (Cascading Style Sheet). Η CSS χρησιµοποιείται και 

 

Απλότητα , αισθητική 

 

∆υνατότητα προσαρµογής ρυθµίσεων µόνο µέσω επιτραπέζιου 

υπολογιστή 

 

Ευρύς έλεγχος λειτουργίας σε διάφορες κινητές πλατφόρµες 

∆υνατότητα γρήγορης αναζήτησης 

 

Προβολή των σηµαντικότερων πληροφοριών στην αρχή της 

ιστοσελίδας 

 

Ελάχιστη χρήση εικόνων-φωτογραφιών 

 

Χρήση κατάλληλων στοιχείων και πληροφοριών για πρόσβαση 

από φορητή συσκευή 

 

(Ally and Needham, 2010) 
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για την υποστήριξη της µορφής της απλής ιστοσελίδας, αλλά και της ιστοσελίδας 

στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης µέσω του mobile browser. Η CSS απλοποιεί τη 

διάταξη και βελτιώνει τη διαδικασία πρόσβασης και περιήγησης στην ιστοσελίδα 

µέσω της µικρής οθόνης. (Kroski, 2008) Η διαδικασία που ακολουθείται είναι να 

γίνει διαχωρισµός ανάµεσα στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας, το οποίο είναι σε 

µορφή HTML, και στο στυλ εµφάνισης της ιστοσελίδας (CSS). Το κείµενο σε µορφή 

HTML περιλαµβάνει τις βασικές πληροφορίες της ιστοσελίδας που αποτελούν το 

περιεχόµενο αυτής, χωρίς χρώµατα και χαρακτηριστικά που αφορούν το στυλ. Το 

αρχείο CSS ελέγχει το στυλ της ιστοσελίδας, δηλώνοντας µε τις κατάλληλες εντολές, 

πώς πρέπει να δείχνει το αρχείο περιεχοµένου HTML. Χάρη σε αυτόν τον 

διαχωρισµό ανάλογα µε τον τύπο browser που χρησιµοποιείται κατά τη πρόσβαση, το 

περιεχόµενο της ιστοσελίδας φαίνεται µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετική θέση 

δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε τύπο browser, να παρέχει τη βέλτιστη δυνατή 

εµφάνιση της διάταξης και της µορφής της ιστοσελίδας µέσω της οθόνης τη φορητής 

συσκευής. (Griffey, 2010) 

Αφού συνταχθούν συγκεκριµένες εντολές της γλώσσας CSS για την “κινητή” 

ιστοσελίδα, έπειτα µπορεί να γίνει πρόσβαση από ένα URL που έχει δηµιουργηθεί 

ειδικά για τη διαδικασία πρόσβασης µέσω φορητής συσκευής. Το URL της “κινητής”  

ιστοσελίδας περιλαµβάνει ένα subdomain (/m), ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση 

από φορητή συσκευή και να διαχωρίζεται από το URL της απλής ιστοσελίδας. Ο 

χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για την ύπαρξη του νέου τύπου ιστοσελίδας από την 

απλή ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης µέσω ειδικού συνδέσµου που οδηγεί στην νέα 

έκδοση αυτής.  

Σε αρκετές περιπτώσεις  έχει παρατηρηθεί, όπως αναφέρει ο Jason Griffey (2010), 

ότι ο χρήστης που επιλέγει να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης µέσω 

της φορητής του συσκευής, συνήθως δεν χρησιµοποιεί ξανά την απλή ιστοσελίδα της 

βιβλιοθήκης.  
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3.2.5 Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Ιστοσελίδα 

“MobiLib” 

 
 
 
 
 

 

Το Πανεπιστήµιο NCSU (North Carolina State University) στη πολιτεία της 

Βόρειας Καρολίνα των Η.Π.Α, έχει δηµιουργήσει ειδική ιστοσελίδα, η οποία είναι 

προσβάσιµη µέσω της χρήσης φορητών συσκευών. Πιο συγκεκριµένα η βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστηµίου διαθέτει στους χρήστες την ιστοσελίδα “MobiLib”, η οποία δεν 

περιλαµβάνει µόνο τον online κατάλογο της βιβλιοθήκης (OPAC), αλλά και άλλες 

χρήσιµες κινητές υπηρεσίες, όπως τη δυνατότητα ελέγχου διαθεσιµότητας 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στον χώρο της βιβλιοθήκης, το ωράριο της βιβλιοθήκης, 

τρόποι επικοινωνίας κα.  

Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να είναι ορατές από σχεδόν κάθε είδους φορητή 

συσκευή που έχει πρόσβαση στο mobile Web, ασχέτως τύπου οθόνης και ανάλυσης. 

(Griffey, 2010) Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στη “MobiLib”, γίνεται ανίχνευση 

του τύπου της φορητής συσκευής που χρησιµοποιεί ο χρήστης και αυτόµατα η 

ιστοσελίδα προσαρµόζεται ανάλογα. (NCSU Libraries, 2008) Οι κινητές υπηρεσίες 

που παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας “MobiLib”, είναι  προσβάσιµες από όλα τα 

κινητά τηλέφωνα και πιο συγκεκριµένα από smartphones όπως το iPhone, BlackBerry 

κτλ. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται µε τη πληκτρολόγηση του URL 

“www.lib.ncsu.edu/m”, από όπου συνδέεται ο mobile browser του κινητού 

τηλεφώνου. Η παροχή της ιστοσελίδας “MobiLib” της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου  NCSU , µέσω φορητών συσκευών, ξεκίνησε το 2007 προσφέροντας 

δυνατότητα σύνδεσης µε παρόχους πληροφόρησης εξωτερικών υπηρεσιών (π.χ 

υπηρεσία “WolfLine”) αλλά και µε υπηρεσίες της ίδιας της βιβλιοθήκης όπως ο 

ηλεκτρονικός κατάλογος, κατάλογος προσωπικού βιβλιοθήκης, διαθεσιµότητα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α. Με βάση την αποτελεσµατικότητα κατά την έρευνα 

που κάνουν οι χρήστες  και την αναγκαιότητα παροχής περισσότερων υπηρεσιών, 

σταδιακά προστίθενται και άλλες κινητές υπηρεσίες στην ιστοσελίδα “MobiLib”. 

(NCSU Libraries, 2008) 

North Carolina University 
Mobile Site- MobiLib 

 
       http://www.lib.ncsu.edu/m 
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Το συγκεκριµένο έργο υλοποιήθηκε εντός του Πανεπιστηµίου (built in house) και 

αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα που αφορά ιστοσελίδα βιβλιοθήκης 

προσβάσιµης µέσω φορητής συσκευής. 

 

Σχεδιασµός 

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού της ιστοσελίδας “MobiLib” οι κατασκευαστές 

στο Πανεπιστήµιο της Β. Καρολίνα έλαβαν υπόψη την ποικιλία των browsers στην 

κινητή αγορά, τις κινητές πλατφόρµες για υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου, τις 

µικρές οθόνες των φορητών συσκευών, τα διαφορετικά σενάρια χρήσης της 

ιστοσελίδας µέσω φορητών συσκευών από τους χρήστες της βιβλιοθήκης, ορισµένες 

ειδικές λειτουργίες των φορητών συσκευών (π.χ Hotkeys) και τα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας προγραµµατισµού (XHTML, CSS). Με αυτό τον τρόπο κατέληξαν στη 

δηµιουργία της ιστοσελίδας “MobiLib”, η οποία είναι απλά δοµηµένη και ιδιαίτερα 

εύχρηστη, περιλαµβάνοντας τις βασικές επιλογές παροχής κινητών υπηρεσιών και 

πληροφοριών σε σχέση µε τη βιβλιοθήκη για την καλύτερη και ταχύτερη 

εξυπηρέτηση του χρήστη. Η επιλογή των υπηρεσιών που διατίθενται µέσω της 

“MobiLib” στηρίχτηκε σε υπάρχουσες εφαρµογές, µε κυριότερο γνώµονα ποιές 

υπηρεσίες της βιβλιοθήκης χρησιµοποιούν περισσότερο οι χρήστες και ποιές είναι 

αυτές που θα τους χρησιµεύσουν και θα τις αξιοποιήσουν καλύτερα κατά τη 

πρόσβαση από τη φορητή συσκευή. Επίσης στην αρχή ήταν διαθέσιµο ένα µικρό 

µόνο µέρος των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ενώ µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 

προστέθηκαν και άλλες. (NCSU, 2008) 

 

Η κεντρική ιστοσελίδα “MobiLib” παρουσιάζει στον χρήστη τις εξής επιλογές: 

 

 
 

Εικόνα 3.3. Αρχική σελίδα της “MobiLib” 
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1) Αρχική σελίδα “MobiLib” (MobiLib  Home) 

2) Αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης (Catalog Search) 

3) ∆ιαθεσιµότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers) 

4) Ωράριο βιβλιοθήκης (Library Hours) 

5) Κατάλογος ονοµάτων (Campus directory) 

6) Επικοινωνία µε τη βιβλιοθήκη (Contact Us)  

7) Σύνδεσµοι (Links) 

8) Wolfline Status 

 

Η βελτιωµένη έκδοση της ιστοσελίδας “MobiLib” αφορά τις ίδιες σχεδόν κινητές 

υπηρεσίες µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Προστέθηκαν νέες υπηρεσίες όπως η 

υπηρεσία που αφορά τα νέα και τις εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης (News & Events), 

υπηρεσία µε την ονοµασία “Ask Us”, η οποία παρέχει επιπλέον τρόπους επικοινωνίας 

µε τους βιβλιοθηκονόµους όπως την υπηρεσία SMS και Instant Messaging. Σε άλλες 

υπάρχουσες υπηρεσίες προστέθηκαν επιπλέον χαρακτηριστικά και ιδιότητες, µε 

στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, µε βάση τις αυξανόµενες ανάγκες του. 

Η νέα µορφή της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου NCSU η οποία 

είναι προσβάσιµη µέσω κινητών τηλεφώνων, έγινε διαθέσιµη στο κοινό το 2009.  

 

Εικόνα 3.4. Αρχική σελίδα νέας έκδοσης “MobiLib” 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο που αφορά την 

ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του NCSU ο παρακάτω σύνδεσµος περιλαµβάνει 

συνέντευξη των υπευθύνων δηµιουργίας και ανάπτυξης του εν λόγω project: 

http://educause.adobeconnect.com/p68192124/?launcher=false&fcsContent=true&pb

Mode=normal 
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3.3. Φορητές συλλογές βιβλιοθηκών (Mobile Collections) 
 

Καθώς ο ρόλος των βιβλιοθηκών αλλάζει λόγω της πρόσβασης στις υπηρεσίες 

τους µέσω φορητών συσκευών, οι βιβλιοθήκες αναζητούν τρόπους ώστε το υλικό που 

διαθέτουν στη συλλογή τους να είναι διαθέσιµο µε αυτό τον τρόπο στους χρήστες που 

βρίσκονται σε κίνηση. Μετά τη ψηφιακή εποχή, τα βιβλία και όλες οι υπόλοιπες 

έντυπες πηγές, που είναι συγκεντρωµένες µέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης, είναι 

πλέον διαθέσιµες στους χρήστες ψηφιακά προσφέροντας επιπλέον τη δυνατότητα 

αποθήκευσης του υλικού και µεταφοράς του εκτός του χώρου της βιβλιοθήκης. Αν 

και η συγκεκριµένη εξέλιξη στο θέµα παροχής κινητών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών 

αφορά και θέµατα νοµικής φύσεως, τα οποία αναπτύχθηκαν σε προηγούµενο 

κεφάλαιο, η βιβλιοθήκη δεν µένει “στάσιµη” σε αυτό το θέµα, καθώς οι ανάγκες των 

χρηστών για φορητότητα αυξάνονται το τελευταίο διάστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

συλλογές των βιβλιοθηκών είναι πλέον φορητές (mobile collections).  

 

3.3.1 Είδη περιεχοµένου φορητών συλλογών 

 

Τα κινητά τηλέφωνα, τα iPod και όλες οι υπόλοιπες φορητές συσκευές δίνουν 

στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν µαζί τους συλλογές υλικού και να µπορούν να 

συνδυάσουν τη χρήση των φορητών συσκευών µε διάφορες διαθέσιµες υπηρεσίες 

των βιβλιοθηκών µέσω ειδικών εφαρµογών (mobile applications). Οι χρήστες κάνουν 

λήψη textbook, εργασιών, βιβλίων, βίντεο και µουσικής σε διάφορους τύπους 

συσκευών, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα από τη συσκευή, αποθηκεύοντας τα 

παραπάνω, µε στόχο να είναι διαθέσιµα στον χρήστη οποιαδήποτε στιγµή από 

οποιοδήποτε µέρος. (Needham and Ally, 2008) Όπως οι παραδοσιακές συλλογές, έτσι 

και οι φορητές εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα περιεχοµένου και σε ένα εξίσου ευρύ 

φάσµα µεθόδων πρόσβασης. Η υπηρεσία πρόσβασης σε φορητές συλλογές αφορά τη 

δυνατότητα πρόσβασης από βιβλιογραφικές πηγές µέχρι συλλογές ηχητικών βιβλίων 

και βάσεις δεδοµένων. Το υλικό που περιλαµβάνεται στις φορητές συλλογές των 

βιβλιοθηκών µπορεί να είναι ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), ηχητικά βιβλία (audio 

books), άρθρα, µουσικά αρχεία και βίντεο, τα οποία είναι τα πιο διαδεδοµένα κατά τη 

χρήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας. (Needham and Ally, 2008) 

Συσκευές όπως τα Mp3 players και τα iPod χρησιµοποιούνται κατά τη πρόσβαση 

σε ευρεία γκάµα υλικού της βιβλιοθήκης όπως είναι τα ηχητικά µαθήµατα/ 
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διδασκαλία (audio cources), podcasts, ηχογραφηµένες οµιλίες / παρουσιάσεις σε 

συνέδρια, αρχεία εργασιών και ηχητικό υλικό εκµάθησης ξένων γλωσσών. 

Άλλα είδη που περιλαµβάνονται στη φορητή συλλογή της βιβλιοθήκης είναι 

streaming music, ταινίες (µικρού µεγέθους), εικόνες, χάρτες και φωτογραφίες αλλά 

και πληροφοριακό υλικό όπως λεξικά, θησαυροί κτλ. Στο πληροφοριακό υλικό της 

βιβλιοθήκης που παρέχεται µέσω φορητών συσκευών, περιλαµβάνεται και το World 

Almanac, το World Book µέσω εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα, αλλά και κινητές 

εγκυκλοπαίδειες.  

Οι εικόνες και οι φωτογραφίες που διαθέτει µια βιβλιοθήκη στη συλλογή της 

µπορούν να αφορούν πολλά θέµατα, ανάλογα πολλές φορές και µε το είδος της 

βιβλιοθήκης (π.χ ιατρική). Η κοινοποίηση και η διαχείριση των φωτογραφιών αυτών, 

στο κινητό περιβάλλον των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης µπορεί να γίνει µέσω της 

υπηρεσίας της εταιρείας Yahoo, “Flickr”. Η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι πολύ 

διαδεδοµένη και µε τη χρήση εύκολα χρησιµοποιούµενων εργαλείων δίνεται η 

δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο και τώρα πλέον και στο 

mobile Web, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτές µέσω φορητών 

συσκευών. (Murray, 2010) 

Ο τρόπος µε τον οποίο παρέχει η βιβλιοθήκη την εν λόγω υπηρεσία στους 

χρήστες είναι είτε δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να κάνει λήψη του υλικού 

στη φορητή συσκευή που διαθέτει ο ίδιος είτε να δανείσει στους χρήστες φορητές 

συσκευές οι οποίες έχουν ήδη αποθηκευµένη τη φορητή συλλογή της βιβλιοθήκης. Η 

ευκαιρία που δίνουν οι βιβλιοθήκες να προµηθεύουν τους χρήστες τους µε φορητές 

συσκευές σηµαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να έχουν οι χρήστες ηλεκτρονικό υπολογιστή 

ή ακόµα και φορητή συσκευή. Μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες φορητές συσκευές 

δεν είχαν τον απαραίτητο χώρο µνήµης για αποθήκευση των ηχητικών αυτών 

αρχείων, αλλά οι φορητές συσκευές συνεχώς βελτιώνονται, αυξάνοντας τον χώρο 

αποθήκευσης και τη µνήµη.   

 

3.3.2.Ηχητικά βιβλία (Audio Books) 

 

Τα ηχητικά βιβλία είναι βιβλία συνήθως σε µορφή Mp3. Μέχρι πρόσφατα η 

χρήση τους γινόταν µέσω CD και παλαιότερα µέσω κασέτας, αλλά τώρα πλέον 

µπορεί κάποιος να κάνει χρήση ενός ηχητικού βιβλίου µέσω Mp3 player, iPod αλλά 
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και µέσω κινητού τηλεφώνου. Ο τύπος των αρχείων των audio books είναι Mp3, 

Windows Media Audio (.wma), Waveform Audio File Format (.wav) και Advanced 

Audio Coding (.aac) κα. (Wikipedia, 2010) Πρόκειται για ηχογραφηµένα βιβλία και 

αφορούν τους χρήστες που επιθυµούν να ακούν ένα ηχητικό ντοκουµέντο ή µια 

ιστορία παρά να τη διαβάσουν. Τα αρχεία των ηχητικών βιβλίων µπορούν να 

αποθηκευτούν εύκολα και γρήγορα στη φορητή συσκευή του χρήστη, και να είναι 

διαθέσιµα όπου και εάν αυτός βρίσκεται. Οι βιβλιοθήκες µπορούν να έχουν στη 

φορητή συλλογή τους αρχείο που να περιλαµβάνει ηχητικά βιβλία και αφού ο 

χρήστης ελέγξει τη λίστα στην οποία είναι αυτά καταγεγραµµένα (και µέσω του 

OPAC) να ζητήσει από τους βιβλιοθηκονόµους να του µεταφορτώσουν το audio book 

που επιθυµεί ή να δανειστεί από τη βιβλιοθήκη µια συσκευή η οποία περιλαµβάνει το 

επιθυµητό αρχείο. (Pope et al, 2010)  

Τα ηχητικά βιβλία είναι κατάλληλα κατά την εκπαίδευση των µαθητών-φοιτητών, 

αφού οι καθηγητές µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν κατά τη διαδικασία διδασκαλίας, 

δίνοντας στους εκπαιδευόµενους την ευκαιρία να έχουν µια διαφορετική εµπειρία 

κατά την εκµάθηση. Επιπλέον έχουν τη διδακτέα ύλη στα χέρια τους αποθηκευµένη 

και οργανωµένη στις φορητές τους συσκευές, διαθέσιµη οποιαδήποτε στιγµή τη 

χρειαστούν. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για χρήση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες (π.χ για 

άτοµα µε προβλήµατα όρασης). 

Τα ηχητικά βιβλία πρωτοεµφανίστηκαν στις βιβλιοθήκες το 2005 και 

υιοθετήθηκαν ως τύπος υλικού στη συλλογή της βιβλιοθήκης. Οι πάροχοι ηχητικών 

βιβλίων στις βιβλιοθήκες όπως είναι οι εταιρείες Netlibrary, Overfirive, Ingram, 

συνεργάζονται µε τις όποιες βιβλιοθήκες εκδηλώσουν ενδιαφέρον να περιλάβουν στη 

συλλογή τους ηχητικά βιβλία  και παρέχουν όλες τις απαραίτητες άδειες για νόµιµη 

χρήση και διάθεση στους χρήστες. Μία άλλη πολύ γνωστή εταιρεία είναι η Amazon 

µέσω της υπηρεσίας “Audible Audiobooks” (http://www.amazon.com/Audiobooks-

Books/)  Αυτή η υπηρεσία είναι από τις κυριότερες πηγές αναζήτησης και αγοράς 

ηχητικών βιβλίων στο διαδίκτυο. Οι χρήστες µπορούν να διαλέξουν µέσα από µια 

συλλογή πάνω από 40.000 τίτλους και να αποθηκεύσουν το αρχείο στη φορητή τους 

συσκευή. Άλλη υπηρεσία στο διαδίκτυο που αφορά τη προµήθεια ηχητικών βιβλίων 

είναι το iTunes Store, το οποίο διαθέτει πάνω από 30.000 τίτλους. Οι χρήστες µετά 

την αγορά από το iTunes Store µπορούν να µεταφορτώσουν το αρχείο σε 

smartphones, σε PDAs ή σε iPod. Για δωρεάν χρήση υπάρχει µια άλλη υπηρεσία που 

ονοµάζεται LibriVox, η οποία είναι µια συλλογή από δωρεάν audio books για 
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δηµόσια χρήση. Μία ψηφιακή πλατφόρµα που διαθέτει µεγάλη συλλογή από ηχητικά 

βιβλία είναι η Overdrive. Επίσης πολλές βιβλιοθήκες παρέχουν ηχητικά βιβλία µέσω 

της συλλογής της NetLibrary του µη κερδοσκοπικού οργανισµού OCLC. (Kroski, 

2008)  

 

3.3.3. Ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) 

  

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι βιβλία σε ψηφιακή µορφή τα οποία διαβάζουν οι 

χρήστες είτε µέσω απλού ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε µέσω ειδικής ηλεκτρονικής 

συσκευής ανάγνωσης (e-book reader). Τη τελευταία δεκαετία η χρήση των 

ηλεκτρονικών βιβλίων έχει αυξηθεί και η τεχνολογία τους έχει εξελιχθεί. Οι τρείς 

περισσότερο δηµοφιλείς συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων είναι η Kindle 

της Amazon, η Nook της Noble, και Sony Reader της Sony, οι οποίες παρέχουν 

µεταξύ άλλων και τη δυνατότητα υποστήριξης αρχείων PDF. Κατά τη κατασκευή και 

έκδοση των ηλεκτρονικών βιβλίων, χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι αρχείων π.χ. 

Open eBook (.opf) ή Hypertext Markup Language (.html) και πολλοί άλλοι. Και οι 

τρείς παραπάνω συσκευές διαθέτουν παρόµοια χαρακτηριστικά όπως τη λειτουργία 

µέσω χρήσης τεχνολογίας e-ink, δυνατότητα αναδιαµόρφωσης του κειµένου, 

παρόµοιες δυνατότητες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Επιπλέον 

έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις και βάρος. Όσον αφορά στην διαδικασία 

µεταφόρτωσης των τίτλων των ηλεκτρονικών βιβλίων, οι οποίοι είναι διαθέσιµοι από 

τους εκδοτικούς οίκους, στις παραπάνω συσκευές, µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε 

µέσω σύνδεσης 3G είτε µέσω τεχνολογίας WiFi. (Murray, 2010) Το πρώτο καιρό οι 

κατασκευαστές προωθούσαν τα ηλεκτρονικά βιβλία για χρήση µόνο µέσω ειδικών 

συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα και κατόπιν 

συνεργασίας µε τις βιβλιοθήκες για παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στους χρήστες 

των βιβλιοθηκών, οι κατασκευαστές παρέχουν πλέον τη δυνατότητα ανάγνωσης των 

ηλεκτρονικών βιβλίων και µέσω άλλων συσκευών όπως το PDA και το iPhone. Η 

διαφορά όµως είναι ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία που χρησιµοποιούνται µέσω ειδικών 

συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες στους 

χρήστες σε σύγκριση µε άλλες φορητές συσκευές, όπως το iPhone ή το PDA, όπως 

για παράδειγµα το γύρισµα των σελίδων δίνοντας την αίσθηση του πραγµατικού 

βιβλίου καθώς επίσης και τη δηµιουργία σελιδοδείκτη και σηµειώσεων για κάποιο 

σηµείο του βιβλίου. Πιο συγκεκριµένα η Sony Reader προσφέρει τη δυνατότητα 
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χρήσης stylus για να µπορεί ο χρήστης να υποσηµειώσει τα µέρη του κειµένου που 

τον ενδιαφέρουν ή να κρατήσει σηµειώσεις. Η συσκευή Nook διαθέτει τη δυνατότητα 

πλοήγησης σε οθόνη αφής. 

Γενικότερα οι µεγάλες οθόνες των εν λόγω φορητών συσκευών καθιστούν τα 

ηλεκτρονικά βιβλία περισσότερο προσιτά ακόµα και σε χρήστες, οι οποίοι µέχρι 

πρότινος προτιµούσαν να διαβάζουν µόνο έντυπο υλικό. Επιπλέον µια άλλη 

δυνατότητα είναι ότι ο χρήστης µπορεί σε περίπτωση που θελήσει, να εκτυπώσει το 

κείµενο του ηλεκτρονικού βιβλίου, είτε ολόκληρο είτε επιλεγµένα κοµµάτια. 

(Lippincott, 2010) 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι τα παρακάτω: 

 

� Ανάγνωση αρχείων PDF τα οποία έχουν µεταφορτωθεί από βάσεις δεδοµένων 

� ∆υνατότητα χρήσης Wi-Fi  

� Υποστήριξη διαφορετικών τύπων αρχείων 

� Περιλαµβάνει Mp3 player 

� Μπορεί να γίνει χρήση audio book 

� Μεγάλη διάρκεια µπαταρίας 

� Μεγάλη χωρητικότητα για αποθήκευση αρχείων – τίτλων βιβλίων 

� Οθόνη αφής 

� Φορητότητα 

 

Εικόνα 3.5. E-Book Amazon Kindle  
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Αναφορικά τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ηλεκτρονικών 

βιβλίων είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.5. Πλεονεκτήµατα / Μειονεκτήµατα ηλεκτρονικού βιβλίου 

 

Περισσότερες βιβλιοθήκες το τελευταίο διάστηµα υιοθετούν στις υπηρεσίες τους 

τη δυνατότητα δανεισµού ηλεκτρονικών βιβλίων στους χρήστες και πιο 

συγκεκριµένα συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης οι οποίες περιλαµβάνουν τίτλους 

ηλεκτρονικών βιβλίων, αφού έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες συµφωνίες ανάµεσα στις 

βιβλιοθήκες και στους παρόχους και κατασκευαστές των ηλεκτρονικών βιβλίων σε 

σχέση µε τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων DRM. (Murray, 2010) Τις 

περισσότερες φορές η παροχή αυτής της υπηρεσίας προσφέρεται δωρεάν στους 

χρήστες από τις βιβλιοθήκες.  

Όσον αφορά το κόστος αγοράς, οι συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης στοιχίζουν 

πολύ πιο ακριβά απ’ ό, τι ένα παραδοσιακό βιβλίο αλλά το κόστος αγοράς των 

τίτλων, δηλαδή των αρχείων των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι πολύ χαµηλό. 

Υπάρχουν περιπτώσεις  όπου η απόκτηση (π.χ παλαιότερων τίτλων) είναι δωρεάν. 

Σε σχέση µε τα βασικά οφέλη των ηλεκτρονικών βιβλίων πρέπει να αναφερθεί  

ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία µειώνουν τα κόστη όσον αφορά στα έξοδα εκτύπωσης των 

παραδοσιακών βιβλίων.  

 

 

 

Πλεονεκτήµατα: 

+Φορητότητα 

+Θετική επιρροή της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

+Ευκολία χρήσης των κινητών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 

+Οικονοµία στην κατανάλωση χαρτιού, µελανιού 

 

Μειονεκτήµατα: 

 

−Μικρή διάρκεια ζωής της µπαταρίας, επαναφόρτιση αυτής 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

−Αναδιαµόρφωση της συσκευής 

−Χρήση εφαρµογών από τρίτους παρόχους στις φορητές 

συσκευές 

−Έλλειψη διαδικτυακής σύνδεσης για ορισµένους χρήστες 

(Dearnley et al, 2004) 
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Οι κυριότερες εταιρείες προµήθειας ηλεκτρονικών βιβλίων είναι οι παρακάτω. 

 

-Amazon Kindle 

-Sony Reader 

-Barnes & Noble Nook 

-Plastic Logic Que 

-Aluratek Libre   

 

3.3.4. Εταιρεία OverDrive 

 

Η  εταιρεία OverDrive (http://www.overdrive.com/) επιτρέπει τη λήψη, τη 

“φιλοξενία” και τη διανοµή ψηφιακού υλικού όπως είναι τα ηχητικά βιβλία, τα 

ηλεκτρονικά βιβλία, τα βίντεο, η µουσική κτλ. που περιλαµβάνει µια βιβλιοθήκη 

(εφόσον έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και νοµικά δικαιώµατα).  

Πρόκειται για µια υπηρεσία που απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής περιεχοµένου 

και βοηθά τις βιβλιοθήκες, οι οποίες χρησιµοποιούν την εν λόγω υπηρεσία, να 

παρέχουν στους χρήστες τους µέσω φορητών συσκευών, DRM υλικό. Η εταιρεία 

Overdrive συνεργάζεται µε παραπάνω από 7.500 βιβλιοθήκες ώστε να µπορούν αυτές 

να παρέχουν στους χρήστες τους ψηφιακό υλικό όπως audio books, e-books, βίντεο 

και αρχεία ήχου, µέσω της χρήσης φορητών συσκευών. Οι χρήστες µπορούν να 

ελέγξουν εάν η βιβλιοθήκη τους συνεργάζεται µε την εταιρεία Overdrive, και µέσω 

της ιστοσελίδας της συγκεκριµένης εταιρείας, ώστε να χρησιµοποιήσουν τη φορητή 

συλλογή της βιβλιοθήκης που επιθυµούν και να µπορούν να µεταφορτώσουν µια 

µεγάλη ποικιλία από δεδοµένα στα κινητά τους τηλέφωνα όπως για παράδειγµα 

ταινίες και έγγραφα µέσω της κονσόλας Overdrive (OverDrive Media Console). 

Ηλεκτρονικά βιβλία όπως “MobiPocket” και “Adobe Reader” µπορούν επίσης να 

µεταφορτωθούν από τις φορητές συσκευές των χρηστών. (Kroski, 2008)  

Πολλές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό χρησιµοποιούν την εν λόγω υπηρεσία και η 

εταιρεία Overdrive εξελίσσεται διαρκώς ώστε οι υπηρεσίες της να είναι ευρέως 

διαθέσιµες µέσω της ιστοσελίδας της, και η πλατφόρµα της να είναι προσβάσιµη από 

κάθε είδους κινητό τηλέφωνο (iPhone, Blackberry, Android κα). (Murray, 2010) Τα 

προϊόντα που περιλαµβάνει η εταιρεία OverDrive και αφορούν τις βιβλιοθήκες είναι: 



 64 

OverDrive Digital Library Reserve, AudioBook Classroom, OverDrive  School & 

College Download Library. (OverDrive 2010) 

Η OverDrive, µόλις τον ∆εκέµβριο του 2010 άρχισε να διαθέτει εφαρµογές για 

ανάγνωση e-books από iPhone και κινητά και tablet PCs µε Android, κάτι που ήταν 

µια σηµαντική έλλειψη στις υπηρεσίες της.  

 

3.3.5. Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Φορητή 

συλλογή βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Duke 

 

 

 

 

Το Duke University που βρίσκεται στο Durham στη Βόρεια Καρολίνα των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, προσφέρει µέσω της βιβλιοθήκης µια µεγάλη 

ψηφιακή συλλογή ειδικά διαµορφωµένη ώστε να είναι προσβάσιµη από ένα 

smartphone. Το 2009
 
η βιβλιοθήκη του Duke University, προώθησε την εφαρµογή 

“DukeMobile 1.1” η οποία χρησιµοποιείται µέσω του iPhone ή µέσω της iTouch 

συσκευής. Περιλαµβάνει χιλιάδες φωτογραφίες και άλλα ψηφιακά αντικείµενα που 

αφορούν από τις πρώτες διαφηµίσεις στις Η.Π.Α  µέχρι σκηνές από τη περιοχή 

Haight-Ashbury του Σαν Φρανσίσκο κατά τη δεκαετία του ΄60. Παρ΄ όλο που ολοένα 

και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα προσφέρουν online φωτογραφικό υλικό, το 

Duke University είναι το πρώτο που προσέφερε συλλογές οι οποίες εκµεταλλεύονται 

τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τον σχεδιασµό και τον τρόπο πλοήγησης του iPhone. 

(Duke, 2009) Εκτός από τη φορητή συλλογή η συγκεκριµένη εφαρµογή περιλαµβάνει 

δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραµµα σπουδών και σε χάρτες του Πανεπιστηµίου, 

νέα και ενηµερώσεις για εκδηλώσεις κα. 

Πιο συγκεκριµένα µέσω της εφαρµογής “DukeMobile 1.1” προσφέρεται στους 

χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης µέσω του κινητού τους τηλεφώνου σε 

περισσότερες από 20 συλλογές, οι οποίες περιλαµβάνουν περίπου 32.000 

φωτογραφίες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα θεµατολογίας. (Duke, 2009) Η 

βιβλιοθήκη συνεχίζει να προσθέτει νέο ψηφιακό υλικό και να αναπτύσσει τις φορητές 

συλλογές της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της σε όλο τον κόσµο. Η 

αναβάθµιση της εν λόγω εφαρµογής έγινε τον Αύγουστο του 2010 όταν κυκλοφόρησε 

η νέα έκδοση του  DukeMobile  2.2 : 

Duke’s mobile library Collection 
       http://library.duke.edu/ 
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Εικόνα 3.6. Αρχική σελίδα της εφαρµογής DukeMobile 2.2 

 

Οι συλλογές είναι ταξινοµηµένες κατά θέµα και αλφαβητικά. Ο χρήστης µπορεί 

να αναζητήσει κάποια συγκεκριµένη φωτογραφία γράφοντας τη λέξη κλειδί στο πεδίο 

αναζήτησης. Ορισµένες από τις θεµατικές κατηγορίες ψηφιακού φωτογραφικού 

υλικού που περιλαµβάνεται στη φορητή συλλογή του Duke University είναι: Τέχνες, 

Λογοτεχνία και Μουσική, Ιστορία γυναικών, Αφροαµερικάνικη Ιστορία και άλλες 

πολλές. (Duke digital collections, 2010) 

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο στιγµιότυπα (3.7 και 3.8) που δείχνουν πώς 

φαίνεται η διαδικασία αναζήτησης ψηφιακού υλικού µε τη χρήση της εφαρµογής 

DukeMobile της βιβλιοθήκης του Duke University: 

         

                      Εικόνα 3.7 Πεδίο αναζήτησης                Εικόνα 3.8 Μορφή αποτελεσµάτων 
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Η εφαρµογή DukeMobile παρέχεται στους χρήστες δωρεάν από το iTunes store 

(http://itunes.apple.com/us/app/dukemobile/id306796270?mt=8). Όπως επισηµαίνει η 

Kitty Pope κα. (2010), για τη δηµιουργία της συγκεκριµένης εφαρµογής χρειάστηκε 

να συνεργαστούν το Γραφείο Πληροφοριακής Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου, το 

γραφείο δηµοσίων και κυβερνητικών σχέσεων µαζί µε τη εταιρεία παροχής web 

υπηρεσιών “TerriblyClever Design”.  

Η προστιθέµενη αξία της εφαρµογής  DukeMobile  για τους φοιτητές του Duke 

University και όχι µόνο, εντοπίζεται στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή τη πλούσια 

συλλογή από οποιαδήποτε τοποθεσία βρίσκεται ο χρήστης, 24 ώρες το 24ωρο. Οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης και προώθησης της συγκεκριµένης κινητής υπηρεσίας της 

βιβλιοθήκης του Duke University, έχουν ερευνήσει τα αποτελέσµατα που αφορούν 

στη χρήση της εφαρµογής αυτής µε διάφορες µεθόδους. Από την εταιρεία Apple 

(στατιστική µελέτη), από την υπηρεσία iTunes (π.χ σχόλια) καθώς και από το blog 

για τις ψηφιακές συλλογές του Duke University (http://library.duke.edu/blogs/digital-

collections/) για τη συχνότητα και το ποσοστό µεταφόρτωσης της εφαρµογής από 

τους χρήστες αλλά και τη γνώµη αυτών. (Elsevier Library Connect, 2010)  

 

3.3.6.Βάσεις δεδοµένων  

 

Οι βιβλιοθηκονόµοι δεν είναι αρµόδιοι για την διαµόρφωση των βάσεων 

δεδοµένων  που διαθέτουν στη βιβλιοθήκη τους ώστε να είναι αυτές διαθέσιµες µέσω 

φορητών συσκευών. Κάποιοι από τους δηµιουργούς και παρόχους των βάσεων 

δεδοµένων έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει ανάγκη για µεταφορά των βάσεων 

δεδοµένων σε µία κινητή πλατφόρµα για τους χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Jason Griffey (2010), συγκριτικά µε τον αριθµό 

των βάσεων δεδοµένων που υπάρχουν στην αγορά, είναι ελάχιστες οι εταιρείες 

παροχής βάσεων δεδοµένων που έχουν προχωρήσει σε µια τέτοιου είδους ενέργεια. 

 Οι βιβλιοθήκες που συνεργάζονται µε τις εταιρείες που έχουν υλοποιήσει τη 

συγκεκριµένη ενέργεια, µπορούν να παρέχουν µέσω των κινητών συλλογών τους την 

υπηρεσία πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων, αφού έχουν γίνει πρώτα οι κατάλληλες 

συµφωνίες ανάµεσα στις βιβλιοθήκες και στις εταιρείες. Η λήψη των εφαρµογών σε 

κινητό τηλέφωνο, για αναζήτηση στις βάσεις δεδοµένων χρεώνεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις αλλά η χρήση, µετά την εγκατάσταση της εφαρµογής, δεν χρεώνεται 
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επιπλέον. Επίσης στη περίπτωση που οι εταιρείες παρέχουν πρόσβαση στους χρήστες 

που χρησιµοποιούν τις φορητές συσκευές, στις βάσεις δεδοµένων τους  µέσω της 

ιστοσελίδας τους (η οποία είναι σε mobile έκδοση), ζητείται από τους χρήστες να 

εγγραφούν και στις περισσότερες περιπτώσεις να πληρώνουν συνδροµή όπως και 

γινόταν µέχρι πρόσφατα κατά τη πρόσβαση µέσω επιτραπέζιου ή φορητού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Οι κυριότερες εταιρείες που διαθέτουν τις βάσεις δεδοµένων τους µέσω φορητών 

συσκευών είναι οι παρακάτω: 

 

ACCESS http://www.accessmylibrary.com/ 

EBSCOhost http://search.ebscohost.mobi/ 

ENDNOTE  http://www.endnote.com/ 

EPOCRATES http://www.epocrates.com/ 

FACTIVA http://mobile.beta.factiva.com 

HOOVER’S http://www.hoovers-mobile.com 

LexisNexis http://www.lexisnexis.com/ 

OVID http://ovidsp.uk.ovid.com/ 

ProQuest http://www.proquest.co.uk/en-UK/ 

PUBMED http://pubmedhh.nlm.nih.gov/ 

WESTLAW http://wl-w.com/ 

ΙΕΕΕ xplore http://ieeexplore.ieee.org/mobile/ 

Πίνακας 3.6. Βάσεις δεδοµένων σε έκδοση mobile 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται µία από τις µεγαλύτερες υπηρεσίες παροχής βάσεων 

δεδοµένων παγκοσµίως, η οποία είναι ειδικά διαµορφωµένη για χρήση και µέσω 

κινητού τηλεφώνου. 
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3.3.7. Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Βάση 

δεδοµένων “EBSCOhost Mobile” 

  

 

 

 

Η EBSCOhost είναι µια συνδροµητική υπηρεσία του οίκου EBSCO, που αφορά 

ένα online σύστηµα αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών και άρθρων σε έναν µεγάλο 

αριθµό βάσεων δεδοµένων. Η υπηρεσία EBSCOhost είναι διαθέσιµη πλέον και µέσω 

κινητών τηλεφώνων (EBSCOhost Mobile), η οποία επιτρέπει στους ερευνητές να 

έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων µε αυτόν τον τρόπο χωρίς κανένα χρονικό ή 

τοπικό περιορισµό. Η νέα αυτή υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται από 

φορητές συσκευές που έχουν πρόσβαση στο mobile Web, από όλα τα smartphones 

και όχι µόνο από το iPhone, και γενικότερα από όλες τις υψηλών προδιαγραφών 

φορητές συσκευές.(EBSCOhost, 2010) 

Η EBSCOhost Mobile εξυπηρετεί τους χρήστες που αναζητούν ποιοτικά 

αποτελέσµατα  χρησιµοποιώντας τη φορητή τους συσκευή. Ο χρήστης κάνει την 

αναζήτησή του µέσω της ιστοσελίδας της EBSCOhost Mobile, η οποία είναι 

προσαρµοσµένη για χρήση µέσω mobile browser. Οι εγγεγραµµένοι  χρήστες της 

υπηρεσίας, κάνοντας χρήση των φορητών τους συσκευών, µπορούν να αναζητήσουν 

και να επιλέξουν από µια µεγάλη ποικιλία πηγών της EBSCO, να βγάλουν λίστες 

αποτελεσµάτων, να εντοπίσουν αρχεία προς ανάγνωση µε τη µορφή PDF, όταν αυτά 

είναι διαθέσιµα από τους εκδότες, καθώς και να διαβάσουν ολόκληρα κείµενα 

(fulltext) µε εικόνες και γραφικά σε µορφή HTML. (Murphy, 2010)  

Η κύρια οθόνη κατά τη πρόσβαση στην υπηρεσία EBSCOhost Mobile δίνει στον 

χρήστη διάφορες επιλογές όπως τη δυνατότητα ρύθµισης επιλογών αναζήτησης  στις 

βάσεις δεδοµένων για συγκεκριµένα θέµατα, όρους, συγγραφείς, ηµεροµηνίες κτλ, 

κάνοντας χρήση δηλαδή των επιθυµητών περιορισµών κατά την αναζήτηση 

αποτελεσµάτων. Επιλέγοντας το επιθυµητό αποτέλεσµα ο χρήστης µπορεί να δει 

πληροφορίες που αφορούν τον συγγραφέα, τον τύπο του εγγράφου, λέξεις-κλειδιά, 

άλλες σχετικές πηγές, το ISSN
9
 κα. Εκτός από αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµες στον ερευνητή, το κυριότερο είναι ότι ο χρήστης µπορεί να έχει 

πρόσβαση, µέσω της εν λόγω υπηρεσίας, σε ολόκληρο το κείµενο απευθείας, µέσω 

                                                 
9
 International Standard Serial Number 

ΕBSCOhost Mobile 

http://search.ebscohost.mobi 
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των βάσεων δεδοµένων της ΕBSCO. (Cook and Bremer, 2010) Η εικόνα 3.9 

παρουσιάζει την εικόνα της οθόνης του κινητού τηλεφώνου κατά την αναζήτηση στη 

βάση δεδοµένων EBSCOhost Mobile. 

 

 

Εικόνα 3.9. EBSCOhost Mobile 

 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η διεπαφή της υπηρεσίας αυτής µε τον χρήστη έχει 

σχεδιαστεί για µικρότερη ανάλυση οθόνης, απλοποιώντας τα εργαλεία που είναι 

διαθέσιµα κατά τη χρήση της υπηρεσίας µέσω φορητών συσκευών, ώστε να υπάρχει 

ευκολία χρήσης και αυξανόµενη ταχύτητα κατά την διαδικασία έρευνας. 

(EBSCOhost, 2010) 

Η υπηρεσία βάσεων δεδοµένων “EBSCOhost” είναι παγκοσµίως από τις 

περισσότερο χρησιµοποιούµενες και η διάθεση των εργαλείων της µέσω φορητών 

συσκευών και κινητών τηλεφώνων είναι µια σηµαντική εξέλιξη που αφορά πλήθος 

χρηστών. 
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3.4. Κινητός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Mobile Online Public Access 
Catalog) 
 

Στα τέλη του 20
ου

 αιώνα ο online κατάλογος της βιβλιοθήκης (OPAC) 

αντικατέστησε τον παραδοσιακό τυπωµένο κατάλογο. Πρόκειται για έναν 

ηλεκτρονικό κατάλογο, η πρόσβαση στον οποίον γίνεται µέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να αναζητά και να εντοπίζει 

γρήγορα και εύκολα το υλικό της βιβλιοθήκης, άρθρα και περιοδικά, βιβλία, µουσική, 

χάρτες, αρχεία και όλα τα υπόλοιπα είδη υλικού που περιλαµβάνει µια βιβλιοθήκη. 

Παρ’ όλο που το µεγαλύτερο µέρος του υλικού των βιβλιοθηκών είναι σε έντυπη 

µορφή, η µέθοδος αναζήτησης άλλαξε και εξελίχθηκε µέσω των web-based 

υπηρεσιών και τώρα πια µπορούµε να µιλάµε για αναζήτηση στον κατάλογο 

κάνοντας χρήση των κινητών υπηρεσιών, µέσω των φορητών συσκευών, οι οποίες 

συνδυάζονται σε πολλές περιπτώσεις µε άλλους τύπους ευρέως χρησιµοποιούµενων 

υπηρεσιών όπως για παράδειγµα οι γεωγραφικοί χάρτες και οι µέθοδοι επικοινωνίας 

π.χ το e-mail. (Parker and DeFrank, 2009) Η νέα αυτή µορφή καταλόγου ο οποίος 

είναι προσβάσιµος µέσω φορητών συσκευών ονοµάζεται Mobile Online Public 

Access Catalog (MOPAC).  

Ο κινητός κατάλογος της βιβλιοθήκης παρέχει στους χρήστες διάφορες βαθµίδες  

πρόσβασης σε πληροφορίες που περιλαµβάνονται στους παραδοσιακούς καταλόγους 

και µπορεί να είναι διαθέσιµος είτε µέσω της ειδικά διαµορφωµένης ιστοσελίδας της 

βιβλιοθήκης, για χρήση µέσω φορητής συσκευής είτε µέσω εφαρµογής για κινητά 

τηλέφωνα. 

3.4.1 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 

 

Υπάρχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα κατά τη χρήση του κινητού καταλόγου, 

δηλαδή µιας υπηρεσίας της βιβλιοθήκης που υπήρχε και κατά το παρελθόν online και 

προσβάσιµη µέσω επιτραπέζιου ή ασύρµατου υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας τις 

κατάλληλες µεθόδους για δηµιουργία και ανάπτυξη του κινητού καταλόγου ο 

χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει µε ευκολία τα εργαλεία αναζήτησης σε µια οθόνη 

µικρότερου µεγέθους. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης µπορεί να φέρει µαζί του όπου 

και εάν αυτός βρίσκεται τον κατάλογο της βιβλιοθήκης και αφού εντοπίσει το υλικό 

που αναζητά, µπορεί να ελέγξει τη διαθεσιµότητά αυτού και να κάνει κράτηση ώστε 

να το παραλάβει αργότερα από τη βιβλιοθήκη. Η εξοικονόµηση χρόνου κατά τη 
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παραπάνω διαδικασία αποτελεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον χρήστη που 

βρίσκεται σε κίνηση και χρησιµοποιεί τη συγκεκριµένη κινητή υπηρεσία. 

Από την αντίθετη πλευρά, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες 

οι οποίες έχουν ιστοσελίδες προσβάσιµες µέσω φορητών συσκευών αλλά λιγότερες 

βιβλιοθήκες που παρέχουν µέσω φορητής συσκευής τον κατάλογό τους και αυτό 

συµβαίνει είτε λόγω του κόστους για την αγορά της υπηρεσίας του κινητού 

καταλόγου από έναν προµηθευτή είτε της έλλειψης τεχνογνωσίας που απαιτείται στη 

περίπτωση που ο κατάλογος δηµιουργηθεί εντός της βιβλιοθήκης. (Bridges et al, 

2010) Γενικότερα το κόστος του συγκεκριµένου τύπου υπηρεσίας είναι υψηλό. Είτε η 

υπηρεσία δηµιουργηθεί εκτός της βιβλιοθήκης και αγοραστεί, είτε αναπτυχθεί εντός 

της βιβλιοθήκης υπάρχει ένα κόστος το οποίο οι βιβλιοθήκες πρέπει να λάβουν 

υπόψη ώστε να αποφασίσουν κατά πόσο συµφέρει από οικονοµικής απόψεως η 

συγκεκριµένη ενέργεια ή όχι. 

Ο Jason Griffey (2010) ισχυρίζεται ότι οι υπάρχοντες κατάλογοι των βιβλιοθηκών 

είναι δύσκολο να αλλάξουν µορφή, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων. Για το λόγο ότι 

έχουν δηµιουργηθεί από τους κατασκευαστές και δεν είναι υπηρεσίες ανοιχτού 

λογισµικού (open source), οι κατάλογοι δεν µπορούν να γίνουν εύκολα συµβατοί µε 

τη κινητή τεχνολογία και για αυτόν τον λόγο πολλές βιβλιοθήκες δυσκολεύονται να 

παρέχουν τους καταλόγους τους µέσω φορητών συσκευών.  

 

3.4.2. Εφαρµογές MOPAC για κινητά τηλέφωνα/ φορητές συσκευές 

 

Υπάρχουν εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί και κυκλοφορούν στην αγορά 

δίνοντας στις βιβλιοθήκες την ευκαιρία να διαθέτουν στους χρήστες τους τον 

κατάλογό τους µέσω αυτών, εφόσον συνεργαστούν µε κάποια από τις εταιρείες που 

διαθέτουν τις συγκεκριµένες εφαρµογές. Γενικότερα οι εφαρµογές που υπάρχουν 

στην αγορά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά και προσφέρουν στους χρήστες σχεδόν τις 

ίδιες δυνατότητες και λειτουργίες. Πιο συγκεκριµένα οι χρήστες µπορούν:  

 

- να πραγµατοποιήσουν αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης (µε το όνοµα του 

συγγραφέα, τίτλο, θέµα, λέξεις κλειδιά κτλ) 

- να εντοπίσουν το υλικό που αναζητούν και να ελέγξουν εάν είναι διαθέσιµο 

- να κάνουν κράτηση του υλικού 

- να εντοπίσουν σε ποια βιβλιοθήκη βρίσκεται το συγκεκριµένο υλικό 
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- να ελέγξουν τη τοποθεσία όπου βρίσκεται η βιβλιοθήκη 

 

Οι περισσότερες εφαρµογές που αφορούν τους κινητούς καταλόγους των 

βιβλιοθηκών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ευρεία γκάµα φορητών συσκευών / 

κινητών τηλεφώνων όπως το iPhone, Blackberry, Android κα. 

Οι πιο δηµοφιλείς εφαρµογές είναι οι παρακάτω: 

 

Access My Library-AML (της εταιρείας Gale) 

AirPAC (της εταιρείας Innovative Interfaces, Inc (III)) 

BookMyne (της εταιρείας Sirsi Dynix) 

Library Anywhere (της εταιρείας Library Thing) 

Mobile PAC (της εταιρείας Polaris) 

WorldCat (της εταιρείας OCLC σε συνεργασία µε τη Boopsie) 

 

3.4.3. Υπηρεσίες AirPAC & WorldCat Mobile 

 

Οι εταιρείες Innovative Interfaces, Inc (III) και OCLC ανέπτυξαν εφαρµογές 

αναζήτησης υλικού µέσω φορητής συσκευής, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 

τις βιβλιοθήκες που επιθυµούν να δώσουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα χρήσης 

του κινητού καταλόγου. 

Η εταιρεία Innovative Interfaces, Inc (III) δηµιούργησε την εφαρµογή AirPAC 

(http://www.iii.com/products/AirPAC.shtml) η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για φορητές 

συσκευές. Το µοντέλο AirPAC  παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγξουν 

τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, τη διαθεσιµότητα του υλικού που εντοπίζουν κατά 

την αναζήτηση, τις ηµέρες καθυστέρησης ενός δανεισµένου βιβλίου, τα βιβλία που 

έχουν ήδη δανειστεί, ανανέωση δανεισµού κα. Πολλές βιβλιοθήκες τόσο δηµόσιες 

όσο και ακαδηµαϊκές χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη εφαρµογή.(Bridges et al, 2010) 

 Η εφαρµογή AirPAC δεν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί µόνο σε smartphone 

αλλά και σε άλλα είδη κινητών τηλεφώνων µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη υπηρεσία 

να είναι προσβάσιµη από µεγαλύτερο ποσοστό φορητών συσκευών σε σχέση µε την 

εφαρµογή WorldCat Mobile της εταιρείας OCLC. Παρ’ όλα αυτά η διεπαφή µε τον 

χρήστη µέσω φορητής συσκευής κατά τη διαδικασία αναζήτησης είναι απλά µια 

µικρότερη εκδοχή της διεπαφής µέσω απλού ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν 

λαµβάνεται υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο εµφάνισης πληροφοριών της φορητής 
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συσκευής ούτε παρέχονται διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ένα παράδειγµα είναι ότι ο 

χρήστης που χρησιµοποιεί την εφαρµογή AirPAC πρέπει να περάσει µέσα από 

τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, για να 

εντοπίσει το νούµερο του βιβλίου που αναζητά. Επιπλέον τα αποτελέσµατα είναι 

δύσκολο να αναγνωστούν πολλές φορές µέσω της οθόνης της φορητής συσκευής. Η 

διεπαφή µε τον χρήστη δεν περιλαµβάνει τη παροχή λειτουργιών όπως αποστολή 

γραπτού µηνύµατος, οδηγίες ή απευθείας κλήση στη βιβλιοθήκη, αλλά προσφέρει τη 

δυνατότητα στον χρήστη να ανοίξει τον λογαριασµό του ώστε να κάνει κράτηση σε 

ένα βιβλίο και γενικότερα να ελέγχει ποια βιβλία έχει δανειστεί και πότε πρέπει να τα 

επιστρέψει. 

Η εταιρεία OCLC ανέπτυξε τη πιλοτική εφαρµογή WorldCat Mobile 

(http://www.worldcat.org/mobile/default.jsp) για χρήση µέσω κινητού τηλεφώνου, η 

οποία επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν υλικό και πληροφορίες στον κατάλογο 

της βιβλιοθήκης, να καλούν τη βιβλιοθήκη και να µπορούν να χαρτογραφήσουν τη 

διαδροµή για τον χώρο της βιβλιοθήκης. Η εφαρµογή WorldCat Mobile της OCLC 

δηµιουργήθηκε µέσω της συνεργασίας µε την υπηρεσία “Boopsie” 

(www.boopsie.com/home/) αναπτύσσοντας τις δυνατότητες κατά τη διαδικασία 

έρευνας. (Murray, 2010) 

Η συγκεκριµένη υπηρεσία, όπως υποστηρίζουν οι Parker και DeFrank (2009), 

συνδυάζει την αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης µε την τεχνολογία η οποία 

προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει ένα συγκεκριµένο βιβλίο, να 

καταχωρήσει τον ταχυδροµικό κωδικό της περιοχής που βρίσκεται και να ανακτήσει 

µια λίστα βιβλιοθηκών στη περιοχή αυτή, στις οποίες εντοπίζεται το συγκεκριµένο 

βιβλίο. Επίσης περιλαµβάνει στοιχεία επικοινωνίας και οδηγίες πρόσβασης στη 

βιβλιοθήκη.  

Η εφαρµογή WorldCat Mobile πρέπει να λύσει ορισµένα ζητήµατα όπως για 

παράδειγµα ο αργός χρόνος απόκρισης. Επιπλέον η εφαρµογή WorldCat Mobile είναι 

συµβατή µόνο µε ορισµένες κατηγορίες smartphone µε αποτέλεσµα ορισµένοι 

χρήστες, που επιθυµούν να κάνουν χρήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας, να πρέπει 

να εγκαταστήσουν δύο ειδών εφαρµογές στη φορητή τους συσκευή, τη WorldCat 

Mobile και τη Boopsie. Παρ’ όλα αυτά κατά την αναζήτηση µέσω της συγκεκριµένης 

εφαρµογής, προσφέρονται στους χρήστες χρήσιµες πληροφορίες όπως 

βιβλιογραφικές παραποµπές διαφόρων τύπων (APA, Harvard, MLA κα) καθώς και 

οδηγίες για τον εντοπισµό της πλησιέστερης βιβλιοθήκης που χρησιµοποιεί την 
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υπηρεσία WorldCat Mobile και διαθέτει το υλικό που επιθυµεί ο χρήστης, ενώ όµως 

δεν δίνεται καµία άλλη πληροφορία σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του υλικού. 

 Οποιαδήποτε από τις παραπάνω εφαρµογές και εάν επιλέξει µια βιβλιοθήκη να 

παρέχει στους χρήστες της, θα πρέπει να έχει σαν προτεραιότητα την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του χρήστη, ο οποίος επιθυµεί να έχει τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης 

στον κατάλογο της βιβλιοθήκης καθώς βρίσκεται σε κίνηση, όπως και στη περίπτωση 

που θα χρησιµοποιούσε έναν επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καθώς λοιπόν ο 

χρήστης µπορεί να ελέγξει από το κινητό του τηλέφωνο τις ώρες λειτουργίας της 

βιβλιοθήκης, πληροφορίες επικοινωνίας µε το προσωπικό της βιβλιοθήκης και 

οδηγίες για τον εντοπισµό της βιβλιοθήκης, επιθυµεί να έχει και άµεση πρόσβαση 

στον κατάλογο που περιλαµβάνει το υλικό της έρευνάς του. (Bridges et al, 2010) 

 

3.4.4 Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Ο κινητός 

κατάλογος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Athabasca 

 
 
 
 
 
 
 

Η βιβλιοθήκη του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου του Καναδά “Athabasca University” 

χρησιµοποιεί την υπηρεσία της εταιρείας Innovative Interfaces, Inc (III), AirPAC. Το 

Πανεπιστήµιο απέκτησε την εφαρµογή το 2006 για να προωθήσει τη κινητή 

εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα τις κινητές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης στους 

χρήστες/φοιτητές που σπουδάζουν από µακριά. Κατόπιν συνοµιλίας µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τον διευθυντή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Athabasca, κο. Steve Schafer, το ακριβές κόστος απόκτησης της 

εφαρµογής AirPAC δεν έγινε γνωστό παρά µόνο ότι η βιβλιοθήκη πλήρωσε κατά την 

αγορά του “πακέτου” και µέχρι και σήµερα ισχύει η συµφωνία µε την εταιρεία 

παροχής του προϊόντος. Επιπλέον ανέφερε ότι είναι πολύ ευχαριστηµένοι µε τη 

συγκεκριµένη κινητή υπηρεσία.  

Οι χρήστες καθώς χρησιµοποιούν την υπηρεσία AirPAC, µπορούν να 

αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό στον κατάλογο της βιβλιοθήκη. Η αναζήτηση 

µπορεί να γίνει και µε τη χρήση εξειδικευµένων επιλογών (Advanced Search). Επίσης 

µπορούν να κάνουν αίτηµα για κράτηση, να ελέγξουν τον λογαριασµό τους στη 

Athabasca University Library  

   http://library.athabascau.ca/ 
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βιβλιοθήκη (ποια βιβλία/ άρθρα έχουν δανειστεί και πότε) ή να ανανεώσουν το υλικό 

που έχουν δανειστεί.  

Το πρόγραµµα AirPAC είναι εγκατεστηµένο στον server της βιβλιοθήκης και 

χρησιµοποιεί τη τεχνολογία JavaServer pages (JSP) ώστε να οριστεί η εµφάνιση των 

σελίδων του MOPAC από την οθόνη της φορητής συσκευής. Η υπηρεσία αυτή είναι 

προσβάσιµη από τους χρήστες από τις φορητές συσκευές τους µέσω της χρήσης  

ασύρµατου LAN, WiFi, Bluetooth κτλ. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι οι ψηφιακές 

πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω υπηρεσία έχουν δηµιουργηθεί “on-the-fly”
10

 

και αναδιαµορφώνονται κάθε φορά ανάλογα µε τον browser που χρησιµοποιείται και 

την ανάλυση οθόνης που έχει η συσκευή. (Anderson, 2008) Η υπηρεσία AirPAC 

µπορεί να αναγνωρίσει πότε πρέπει να γίνει αναδιαµόρφωση ανάλογα µε το τύπο 

συσκευής που έχει ο χρήστης. Με αυτό τον τρόπο κάθε φορητή συσκευή µπορεί να 

έχει πρόσβαση στις πληροφορίες ανεξάρτητα από το εύρος οθόνης της.  

 Η παρακάτω εικόνα (3.10) παρουσιάζει την πρώτη σελίδα αναζήτησης στον 

κινητό κατάλογο της βιβλιοθήκης Athabasca:  

 

 

Εικόνα 3.10 Σελίδα αναζήτησης κινητού καταλόγου 

 

 

 

 

                                                 
10

 On the fly: Σύµφωνα µε τη Wikipedia (2011), http://en.wikipedia.org, µεταφράζεται ως “δυναµική 

ανάπτυξη”. 
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3.5. Κινητή ηχητική ξενάγηση (Mobile Audio Tours) 
 

Αρκετά µουσεία, γκαλερί, χώροι ιστορικών µνηµείων, ζωολογικοί κήποι και 

άλλοι τέτοιου είδους χώροι παρέχουν στους επισκέπτες τους τη δυνατότητα ηχητικής 

ξενάγησης. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους επισκέπτες να κάνουν την ξενάγηση 

µόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια ξεναγού. Πρόκειται για µια υπηρεσία χαµηλότερου 

οικονοµικού κόστους απ’ ό, τι η ξενάγηση από έναν ξεναγό. Η απόκτηση φορητών 

συσκευών όπως τα Mp3 players και τα iPods δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες να 

µεταφορτώνουν σε αυτές τα ηχητικά αρχεία που αφορούν την ξενάγηση σε έναν 

χώρο, πριν τον επισκεφτούν. Τα ηχητικά αρχεία µπορούν να τα προµηθευτούν από 

την ιστοσελίδα του φορέα ή µε τη βοήθεια του προσωπικού κατά την επίσκεψή τους 

στον χώρο της ξενάγησης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δανεισµού φορητών 

συσκευών στους επισκέπτες, οι οποίες περιλαµβάνουν το ηχητικό αρχείο ξενάγησης, 

οπότε δεν είναι ανάγκη ο χρήστης να διαθέτει δική του φορητή συσκευή.  

Οι βιβλιοθήκες, και πιο συγκεκριµένα οι ακαδηµαϊκές, υιοθέτησαν τη παραπάνω 

διαδικασία καθώς µέχρι πρότινος έπρεπε να προγραµµατιστούν συναντήσεις µε στόχο 

τη ξενάγηση των νέων χρηστών ώστε να γνωρίσουν αυτοί τον χώρο και τις υπηρεσίες 

που τους προσφέρει η βιβλιοθήκη. Η ηχητική ξενάγηση στον χώρο της βιβλιοθήκης, 

χρησιµοποιώντας φορητές συσκευές, καθιστά τους χρήστες ικανούς να ξεναγηθούν 

στον χώρο της βιβλιοθήκης όποτε αυτοί το επιθυµούν, χωρίς τη βοήθεια του 

βιβλιοθηκονόµου. Εκτός από τη χρήση Mp3 player και iPod, το τελευταίο διάστηµα 

οι χρήστες χρησιµοποιούν την εν λόγω κινητή υπηρεσία και µέσω των κινητών τους 

τηλεφώνων. Τα ηχητικά αρχεία µπορεί να διατίθενται στους χρήστες σε διάφορες 

γλώσσες, π.χ. αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, κινέζικα κτλ. Οι ξεναγήσεις στις 

βιβλιοθήκες µπορούν να γίνουν είτε συνεχόµενα ακολουθώντας µια συγκεκριµένη 

πορεία, είτε επιλέγοντας συγκεκριµένα  σηµεία τα οποία ενδεχοµένως να 

ενδιαφέρουν περισσότερο τον χρήστη. Επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις ο χρήστης 

µπορεί να έχει στη διάθεσή του ηλεκτρονικούς χάρτες του χώρου της βιβλιοθήκης, οι 

οποίοι υποδεικνύουν το  κάθε σηµείο στο οποίο γίνεται αναφορά κατά τη ξενάγηση. 

(Buczynski, 2008) Εκτός από τα ηχητικά αρχεία, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει και 

η επιλογή παροχής βίντεο, το οποίο µπορεί να το δει ο χρήστης από τη φορητή του 

συσκευή και να ακολουθήσει τα βήµατα που υποδεικνύει το βίντεο για τη ξενάγησή 

του στον χώρο της βιβλιοθήκης. Το βίντεο µπορεί να δηµιουργηθεί από τους 
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βιβλιοθηκονόµους εντός της βιβλιοθήκης µε σύντοµες και ιδιαίτερα εύκολες 

διαδικασίες, χρησιµοποιώντας λογισµικά προϊόντα της αγοράς.  

 

3.5.1. Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα 

 

Οι ηχητικές ξεναγήσεις παράγονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και χωρίς 

ιδιαίτερο κόστος από τις βιβλιοθήκες. Με τη χρήση της κινητής υπηρεσίας που 

αφορά της ηχητικές ξεναγήσεις, οι βιβλιοθήκες καταφέρνουν να µειώσουν το κόστος 

απασχόλησης του προσωπικού, το οποίο έπρεπε να διαθέτει ορισµένο χρόνο για να 

ξεναγήσει τους χρήστες στον χώρο, κατόπιν προγραµµατισµού συγκεκριµένης 

ηµεροµηνίας και ώρας συνάντησης. Η µέχρι πρότινος διαδικασία ξενάγησης από τους 

βιβλιοθηκονόµους εντός του χώρου της βιβλιοθήκης ενοχλούσε κάποιες φορές τους 

χρήστες που βρίσκονταν στον χώρο και µελετούσαν. 

 Όσον αφορά το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας της βιβλιοθήκης, στη περίπτωση 

που οι βιβλιοθήκες παρέχουν τη δυνατότητα δανεισµού φορητών συσκευών, θα 

πρέπει να διαθέσουν κάποιο ποσό από τον προϋπολογισµό τους για να τις 

αποκτήσουν. Ο δανεισµός τους στους χρήστες δεν χρεώνεται τις περισσότερες φορές. 

Από την άλλη πλευρά µερικοί χρήστες που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία ξενάγησης, χωρίς τη µεσολάβηση του βιβλιοθηκονόµου, 

µπορεί να µην είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα να µην 

κατορθώσουν να κάνουν σωστή χρήση της υπηρεσίας, να απογοητευτούν και να 

προτιµήσουν να χρησιµοποιήσουν ένα γραπτό οδηγό ή έναν χάρτη της βιβλιοθήκης. 

(Mills and Sheikh, 2010) 

 

3.5.2. Υπηρεσία “Guide by Cell” 

 

Η υπηρεσία µέσω του διαδικτύου που ονοµάζεται “Guide by Cell” 

(www.guidebycell.com/audio.html) δίνει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες που 

επιθυµούν να παρέχουν την ηχητική ξενάγηση στους χρήστες, να δίνουν ένα νούµερο 

τηλεφώνου στους χρήστες ώστε αυτοί να καλούν, χωρίς χρέωση, από το κινητό τους 

τηλέφωνο και να ακούν το ηχογραφηµένο κείµενο που αφορά τη ξενάγηση. (Kroski, 

2008) Οι βιβλιοθήκες χρεώνονται για τη χρήση της υπηρεσίας “Guide by Cell”. Το 
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κόστος αγοράς ενός απλού πακέτου αγοράς ξεκινάει από τη τιµή των περίπου 49 

δολαρίων για κάθε µήνα.(Guide by Cell, 2010) 

 Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι διαδραστικού 

τύπου καθώς δίνει το δικαίωµα στους χρήστες να αφήνουν τα σχόλια τους για τη 

βιβλιοθήκη, ακόµα και να ψηφίσουν. (Kroski, 2008) Η συγκεκριµένη υπηρεσία έχει 

το θετικό στοιχείο ότι η µέθοδος διάθεσης του ηχητικού αρχείου έχει σχεδιαστεί µε 

έναν “ασύγχρονο” τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει επιλογές κατά τη ξενάγηση και να 

µην χρειάζεται να ακούσει όλο το ηχητικό αρχείο ακολουθώντας ολόκληρη τη πορεία 

της ξενάγησης. Το αρνητικό στοιχείο είναι ότι κοστίζει σαν υπηρεσία για τη 

βιβλιοθήκη.(Griffey, 2010) 

 

3.5.3 Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Κινητή ηχητική 

ξενάγηση βιβλιοθηκών (Duke University Libraries, C.V. Starr  East 

Asian University, Oxford Brookes University Library) 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τρείς µεγάλες βιβλιοθήκες στις Η.Π.Α που διαθέτουν 

στους χρήστες τους την υπηρεσία της κινητής ηχητικής ξενάγησης: 

 

 
Duke University Libraries 

http://library.duke.edu/support/renovation/to

urs.html 

Το Πανεπιστήµιο Duke στις Η.Π.Α διαθέτει 

µέσω της ιστοσελίδας του 10 ηχητικά αρχεία 

για ξενάγηση βήµα προς βήµα στον χώρο της 

βιβλιοθήκης “Bostock” (από τον 1
ο
 όροφο 

µέχρι τον 4
ο
) σε µορφή Mp3, τα οποία 

µπορούν να αποθηκευτούν στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και να µεταφορτωθούν στο Mp3 

player ή στο iPod του χρήστη. (Kroski, 

2008)Τα δέκα αυτά αρχεία παρέχονται και 

συγκεντρωµένα σε αρχείο zip έτοιµο προς 

αποθήκευση στη φορητή συσκευή του 

χρήστη. Ολόκληρη η διαδικασία ξενάγησης 

διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Επιπλέον ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει να δει το βίντεο  

ξενάγησης (Virtual Tour) µέσω της 

υπηρεσίας You Tube, το οποίο διαρκεί 

περίπου 6 λεπτά. 
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C.V. Starr  East Asian University 

http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/easta

sian/tours.html 

Η βιβλιοθήκη C.V. Starr East Asian του 

Πανεπιστηµίου της Κολούµπια στις Η.Π.Α, 

παρέχει στους χρήστες ξενάγηση µέσω 

αρχείων Mp4 τα οποία αποτελούν 

ενισχυµένου τύπου podcast και 

περιλαµβάνουν εικόνες οι οποίες 

συνοδεύουν την οµιλία. Η διάθεση των 

αρχείων αυτών στους χρήστες στο διαδίκτυο 

γίνεται µέσω του QuickTime Player ή µέσω 

της υπηρεσίας  iTunes. (Murray, 2010) Τα 

podcasts της συγκεκριµένης βιβλιοθήκης 

είναι διαθέσιµα σε διάφορες γλώσσες 

(Αγγλικά, Κινέζικα, Κορεάτικα, Γιαπωνέζικα 

και Θιβετιανά). (Kroski, 2008) 

 

 
 

 
Oxford Brookes University Library 

United Kingdom 
http://www.brookes.ac.uk/library/podcast/wh

eatley/ep1.html 

Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης Wheatley του 

Πανεπιστηµίου Oxford Brookes στη Μεγάλη 

Βρετανία, δίνει τη δυνατότητα στους 

χρήστες να ξεναγηθούν είτε διαβάζοντας το 

γραπτό κείµενο (αρχείο τύπου Word) για 

τους χρήστες που προτιµούν τον 

παραδοσιακό τρόπο ξενάγησης, είτε µέσω 

ηχογραφηµένης ξενάγησης η οποία είναι 

διαθέσιµη µέσω αρχείου Mp3. Το ηχητικό 

αρχείο Mp3 που αφορά τη ξενάγηση του 

χρήστη στη βιβλιοθήκη Wheatley έχει 

διάρκεια 14 περίπου λεπτά και συνοδεύεται 

από διαφάνειες µε εικόνες από τον χώρο της 

βιβλιοθήκης. 
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3.6. Κινητές οδηγίες για βιβλιοθήκες (Mobile Library Instruction) 
 

Οι βιβλιοθήκες συνήθως έχουν κάποιον κανονισµό λειτουργίας και οδηγίες που 

αφορούν τις µεθόδους χρήσης και αξιοποίησης των πηγών και των υπηρεσιών τους. 

Μέχρι πρόσφατα οι οδηγίες αυτές ήταν γραπτές και οι χρήστες µπορούσαν να 

διαβάσουν το κείµενο και σε περίπτωση που επιθυµούσαν κάποια διευκρίνιση 

απευθύνονταν στους βιβλιοθηκονόµους. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τις 

δυνατότητες που προσφέρει συγκεκριµένα η κινητή τεχνολογία στις βιβλιοθήκες, οι 

χρήστες µπορούν πλέον να έχουν διαθέσιµη µια νέα κινητή υπηρεσία της βιβλιοθήκης 

που αφορά τη παροχή οδηγιών, µέσω των φορητών τους συσκευών (mobile 

instruction).  

Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης µπορεί να ενηµερώνει τους χρήστες για τη διάθεση 

της νέας αυτής υπηρεσίας που αφορά τη παροχή εκπαιδευτικού υλικού µέσω 

ηχητικού ή οπτικού περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα ο νέος τρόπος παροχής κινητών 

οδηγιών από τις βιβλιοθήκες στους χρήστες, γίνεται µε τη παραγωγή podcast, 

screencast, βίντεο, slideshows κτλ, τα οποία είναι προσβάσιµα πλέον µέσω των 

φορητών συσκευών και των κινητών τηλεφώνων. (Griffey, 2010) Οι βιβλιοθήκες 

µπορούν να διανέµουν πλέον τις οδηγίες για τους τρόπους αξιοποίησης του υλικού 

και των υπηρεσιών τους µέσω ηχητικών αρχείων ή αρχείων βίντεο, τα οποία οι 

χρήστες µπορούν να µεταφέρουν µαζί τους µε τη βοήθεια των φορητών τους 

συσκευών. Μια σειρά σύντοµων ηχητικών αρχείων µπορεί να δηµιουργηθεί από µια 

βιβλιοθήκη, περιγράφοντας τον χώρο, τον τρόπο υποστήριξης των χρηστών κατά την 

έρευνα τους αλλά και ό, τι αφορά τα εργαστήρια (workshops) που οργανώνει η 

βιβλιοθήκη. (Ally and Needham, 2010)  

Εκτός από τα ηχητικά αρχεία υπάρχει και η δυνατότητα διάθεσης των οδηγιών 

και µε τη µορφή βίντεο µέσω υπηρεσιών όπως το You Tube, ώστε οι χρήστες να 

µπορούν να εντοπίσουν εύκολα µέσω του διαδικτύου τα απαραίτητα εκπαιδευτικά 

βίντεο (tutorials). Οι χρήστες για παράδειγµα, που διαθέτουν iPhone µπορούν να 

εγκαταστήσουν την εφαρµογή της υπηρεσίας You Tube και να δουν τα βίντεο που 

αφορούν µια βιβλιοθήκη,  µέσω του συγκεκριµένου κινητού τηλεφώνου. (Murray, 

2010) 

Ο πιο συνηθισµένος τρόπος εντοπισµού των αρχείων που περιλαµβάνουν το 

περιεχόµενο που αφορά τις οδηγίες της βιβλιοθήκης, µπορεί να εντοπιστεί µέσω της 

ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, η οποία µπορεί να παραπέµπει σε µερικές περιπτώσεις 
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τους χρήστες να µεταφορτώσουν το αρχείο µέσω ειδικής εφαρµογής που διατίθεται 

από το iTunes Store. 

 

3.6.1. Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα 

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών για παροχή κινητών οδηγιών προς τους χρήστες 

των βιβλιοθηκών, καθιστά τη συγκεκριµένη κινητή υπηρεσία εύχρηστη στους 

χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση, µακριά από τον χώρο της βιβλιοθήκης ή 

σπουδάζουν σε κάποιο άλλο µέρος. Επιπλέον οι χρήστες µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν αυτή τη κινητή υπηρεσία όποτε αυτοί το επιθυµούν, έχοντας τη 

δυνατότητα να κάνουν και επαναληπτική χρήση του αρχείου. Τα αρχεία podcast είναι 

διαθέσιµα πολλές φορές και σε άλλες γλώσσες, καθιστώντας ικανούς τους χρήστες 

που µιλούν κάποια άλλη γλώσσα να κατανοήσουν το περιεχόµενο του podcast και µε 

αυτό τον τρόπο να ενηµερωθούν καλύτερα για αυτά που µπορεί να τους προσφέρει η 

βιβλιοθήκη. (Ally and Needham, 2010) 

Κάποια αρνητικά στοιχεία που µπορεί να εντοπίσουν οι χρήστες, είναι τα 

διαφορετικά επίπεδα ρύθµισης ήχου κάθε φορά, η µη καλή ηχογράφηση µιας οµιλίας, 

ενδεχόµενα προβλήµατα κατά τη σύνδεση µε το mobile internet και η χρονοβόρα 

διαδικασία για λήψη των αρχείων στη φορητή συσκευή, σε περίπτωση που υπάρχει 

πρόβληµα.  

 

3.6.2. Podcast 

 

Η δηµοφιλέστερη µέθοδος παροχής οδηγιών, που αφορά ψηφιακά αρχεία που 

περιλαµβάνουν ηχογραφηµένο περιεχόµενο on demand
11

, ονοµάζεται Podcast. Ο 

τρόπος µετάδοσης των αρχείων Podcast είναι µέσω του Internet  σε µορφή Mp3 ή 

Mp4. Το περιεχόµενο µπορεί να διατίθεται µέσω ηχητικών αρχείων ή µέσω βίντεο. Η 

µέθοδος αυτή λειτουργεί σε συνδυασµό µε την υπηρεσία RSS feeds.  Οι χρήστες 

µπορούν να µεταφορτώσουν το αρχείο σε µια φορητή συσκευή όπως το Mp3 player, 

το κινητό τηλέφωνο ή το iPod. Ο συνηθισµένος τύπος αρχείων που χρησιµοποιείται 

στη συγκεκριµένη µέθοδο είναι: Ogg Vorbis και Mp3 ή Mp4. (Wikipedia, 2010) Η 

συγκεκριµένη µέθοδος απευθύνεται κυρίως σε µαθητές και φοιτητές που σπουδάζουν 

                                                 
11

 On demand=κατόπιν αιτήσεως 
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από απόσταση και χρησιµοποιείται ευρέως κατά τη διαδικασία διδασκαλίας από τους 

εκπαιδευτές, καθώς το περιεχόµενο της διδασκαλίας είναι διαθέσιµο πιο γρήγορα και 

εύκολα στους ενδιαφεροµένους, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Τα αρχεία µπορούν να 

είναι διαµοιρασµένα σε κοµµάτια και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό 

που επιθυµεί να ακούσει. (Ally and Needham, 2010)  

 Μέσω podcasting οι χρήστες µπορούν να ενηµερωθούν για τις δυνατότητες που 

τους παρέχουν οι βιβλιοθήκες όσον αφορά τη διάθεση των συλλογών και των 

υπηρεσιών τους. Η παροχή οδηγιών από τις βιβλιοθήκες µέσω podcasting αφορά και 

οµιλίες για την αξιοποίηση των πηγών της βιβλιοθήκης και την έρευνα στις βάσεις 

δεδοµένων. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης που βρίσκονται σε κίνηση αλλά και αυτοί 

που έχουν περιορισµένο χρόνο µπορούν να πληροφορηθούν για τις υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης  και να γνωρίσουν τη συλλογή αυτής µέσω podcast, τα οποία µπορούν 

να εντοπίσουν από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.  

 Η παροχή υπηρεσίας podcasting από τις βιβλιοθήκες δεν έχει στόχο να 

αντικαταστήσει αλλά να ενισχύσει τις υπάρχουσες στρατηγικές εκπαίδευσης των 

χρηστών για την έρευνα και την αναζήτηση πληροφοριακού και βιβλιογραφικού 

υλικού, µέσω των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. (Murray, 2010)  

 

3.6.3. ∆ηµιουργία podcast από τη βιβλιοθήκη 

 

Η δηµιουργία podcast εντός της βιβλιοθήκης µπορεί να είναι µια διαδικασία 

εντατικής εργασίας όπως η προετοιµασία και η εφαρµογή µέσω της υπηρεσίας 

διανοµής περιεχοµένου iTunes U, της εταιρείας Apple. Για να γίνει η συγκριµένη 

ενέργεια η βιβλιοθήκη πρέπει να ακολουθήσει κάποια διαδικασία, όπως 

υποδεικνύεται και µέσω της ιστοσελίδας του iTunesU. Πρώτα πρέπει να οργανωθεί 

µια οµάδα και να οριστεί ένας επικεφαλής ο οποίος θα επιβλέπει την εξέλιξη της 

διαδικασίας και θα είναι υπεύθυνος ώστε να χρησιµοποιηθούν οι απαραίτητες 

τεχνολογικές γνώσεις για να υποστηριχθεί το εν λόγω έργο παραγωγής podcast. Η 

συνεργασία µε το τµήµα ΙΤ (Information Technology) της βιβλιοθήκης σε όλη τη 

φάση του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου είναι απαραίτητη και 

ιδιαίτερα σηµαντική. (Murray, 2010) Η ηχογράφηση µπορεί να γίνει εντός του 

γραφείου της βιβλιοθήκης µε τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισµού όπως είναι το 

µικρόφωνο και ένα ειδικό λογισµικό πρόγραµµα ηχογράφησης π.χ Audacity. Η 
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υποβολή του αρχείου γίνεται στη κατηγορία “Podcast” στο “Music Store” της 

υπηρεσίας iTunes U (Griffey, 2010)  Τέλος η διαφήµιση του τελικού προϊόντος από 

τη βιβλιοθήκη στους χρήστες της είναι η τελευταία ενέργεια που πρέπει να γίνει µε 

διάφορους τρόπους (π.χ µέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης) ώστε οι χρήστες να 

γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα χρήσης podcast που περιλαµβάνει οδηγίες της 

βιβλιοθήκης.  

3.6.4. Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Κινητές 

οδηγίες βιβλιοθηκών (Ohio University Libraries, Library of Congress, 

Washington State University Libaries, Washington State University 

Libaries, Johns Hopkins University Libraries) 

 

Ακολουθούν τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγµατα βιβλιοθηκών του 

εξωτερικού, που παρέχουν την κινητή υπηρεσία οδηγιών στους χρήστες τους, µέσω 

ψηφιακών αρχείων podcast. 

 

 

Ohio University Libraries 
http://www.library.ohiou.edu/podcasts/ 

Η βιβλιοθήκη “Alden” του Πανεπιστηµίου 

Ohio στις Η.Π.Α δηµιούργησε µια σειρά 

από σύντοµα ηχητικά αρχεία που 

περιγράφουν τις υπηρεσίες της 

βιβλιοθήκης, περιλαµβάνουν οδηγίες µέσω 

podcast αλλά και ηχητική ξενάγηση στο 

χώρο της βιβλιοθήκης, η οποία 

προσφέρεται στη κινέζικη και γιαπωνέζικη 

γλώσσα, στα αραβικά, στα ισπανικά κ.α. 

Εµφανίζονται πληροφορίες που αφορούν 

τη περιγραφή περιεχοµένου του αρχείου, 

την ηµεροµηνία  δηµιουργίας και τον 

χρόνο διάρκειας των αρχείων Mp3, τα 

οποία ο χρήστης µπορεί να ακούσει 

απευθείας και κατόπιν να τα αποθηκεύσει 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στη 

φορητή συσκευή του. (Kroski, 2008) 
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Library of Congress 
http://www.loc.gov/podcasts/ 

Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, στις Η.Π.Α, 

περιλαµβάνει στην ιστοσελίδα της αρχεία 

podcast µε οµιλίες για διάφορα 

εκπαιδευτικά θέµατα που αφορούν τους 

χρήστες της βιβλιοθήκης, 

κατηγοριοποιηµένα ανά θέµα. Για κάθε 

αρχείο δίνονται πληροφορίες όπως ο 

τίτλος, σύντοµη περιγραφή του 

περιεχοµένου, όνοµα οµιλητή, ηµεροµηνία 

και διάρκεια . 

Washington State University Libaries 
http://www.wsulibs.wsu.edu/science/podca

st.htm 

Οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου της  

Ουάσιγκτον (Η.Π.Α) προσφέρουν στους 

χρήστες τους, µέσω της ιστοσελίδας του 

Πανεπιστηµίου, την υπηρεσία “How to” 

που αφορά τις µεθόδους αξιοποίησης των 

εργαλείων της βιβλιοθήκης και των πηγών 

της. Οι χρήστες µπορούν ν’ ακούσουν 

απευθείας τις σύντοµες ηχογραφήσεις σε 

µορφή Mp3 (podcasts), οι οποίες µπορούν 

να µεταφορτωθούν στα iPods των χρηστών 

ή σε άλλες φορητές συσκευές. Μέσω της 

ιστοσελίδας παρουσιάζεται ένας 3λεπτος 

οδηγός (videocast) που αφορά τη κύρια 

συλλογή και ένας 2λεπτος οδηγός για τη 

διαδικασία επιλογής όρων αναζήτησης και  

συντελεστών Boolean. (Kroski, 2008) 

Johns Hopkins University Libraries 
http://www.library.jhu.edu/podcasts/ 

Οι χρήστες των βιβλιοθηκών του 

Πανεπιστηµίου Johns Hopkins στις Η.Π.Α, 

µπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσµο για το  

podcast που επιθυµούν να ακούσουν, ώστε 

να ενηµερωθούν για τη µέθοδο αναζήτησης 

υλικού, για τη δηµιουργία χάρτη µέσω της 

χρήσης του λογισµικού προγράµµατος 

“ArcView” καθώς και για τη χρήση της 

υπηρεσίας “Ask a Librarian” ώστε να 

αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που 

τους προσφέρουν οι βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστηµίου.(Kroski, 2008)  
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3.7. QR codes 
 

Ο κώδικας QR (Quick Response) που έγινε ευρέως γνωστός µετά το 2005, είναι 

ένας γραµµικός κώδικας διπλών διαστάσεων που µπορεί να διαβαστεί από συσκευές 

ανάγνωσης QR scanner, από κινητά τηλέφωνα µε κάµερα, από smartphones και από 

φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η µορφή του QR κώδικα αποτελείται από 

µαύρα σχέδια σε τετράγωνο σχήµα τοποθετηµένα σε µια λευκή επιφάνεια. 

(Wikipedia, 2010) Χάρη στον συγκεκριµένο κωδικό µπορεί να συνδεθεί η φυσική 

µορφή ενός αντικειµένου µε την ηλεκτρονική (web resource). Με τη χρήση του 

κώδικα QR, µπορεί να µεταφερθεί µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

Οι αεροπορικές εταιρείες και γενικότερα οι εταιρείες µεταφορών, τα µέσα 

ενηµέρωσης, οι εταιρείες συσκευασίας προϊόντων και πολλές άλλες κατηγορίες 

επιχειρήσεων χρησιµοποιούν τον συγκεκριµένο τύπου κωδικό για να κάνουν 

διαθέσιµη περισσότερο ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε το προϊόν για τους 

χρήστες οι οποίοι σαρώνουν τον κώδικα µέσω της κάµερας του κινητού τους 

τηλεφώνου. (Harris, 2010) Ένα παράδειγµα της µορφής του QR κωδικού είναι το 

παρακάτω (εικόνα 3.11): 

 

Εικόνα 3.11 QR code 

 

3.7.1. Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα 

 

Η χρήση των κωδικών QR είναι η καλύτερη επιλογή για να επιτευχθεί ο στόχος 

της βιβλιοθήκης που αφορά τη διανοµή πληροφοριών µε ένα νέο και πρωτότυπο 

τρόπο και για να αυξήσει την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις υπηρεσίες. Η διαδικασία 

της δηµιουργίας και υιοθέτησης της τεχνολογίας των QR κωδικών είναι σύντοµη και 
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έχει ελάχιστο κόστος και αυτός είναι ένας ακόµα βασικός λόγος για να την επιλέξουν 

οι βιβλιοθήκες.  

Όσον αφορά τα αρνητικά χαρακτηριστικά κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης 

κινητής υπηρεσίας, είναι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο κωδικός QR µπορεί να 

κατευθύνει τους χρήστες σε µια ιστοσελίδα η οποία δεν φαίνεται καλά µέσω της 

φορητής συσκευής. Επίσης αρνητικό είναι το γεγονός ότι η χρήση της δεν είναι 

ευρέως διαδεδοµένη και πολλοί χρήστες δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει η συγκεκριµένη 

δυνατότητα στις βιβλιοθήκες. (Educause, 2009) 

Γίνεται προσπάθεια εξάλειψης των αρνητικών χαρακτηριστικών όσον αφορά την 

εφαρµογή και τη χρήση των κωδικών QR, καθώς η συγκεκριµένη τεχνολογία 

εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τις βιβλιοθήκες και όχι µόνο. 

 

3.7.2. Σκοπός και τρόπος λειτουργίας των κωδικών QR 

 

Σκοπός της τεχνολογίας QR κώδικα είναι να συνδέει τον χρήστη άµεσα µε τη 

πληροφορία καθώς ο κάθε QR κωδικός περιλαµβάνει κωδικοποιηµένο ένα URL, το 

οποίο όταν σαρωθεί από τη φορητή συσκευή, συνδέει τον browser του κινητού 

τηλεφώνου µε µια ιστοσελίδα. (Harris, 2010) Οι χρήστες που διαθέτουν τον 

κατάλληλο εξοπλισµό σαρώνοντας την εικόνα του QR κωδικού µπορούν να 

εµφανίσουν πληροφορίες οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στον κωδικό όπως κείµενο, 

στοιχεία επικοινωνίας ή ακόµα και µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Ο κώδικας QR µπορεί να σαρωθεί είτε  εκτυπωµένος είτε µέσω ηλεκτρονικής 

εικόνας. Για να γίνει αυτό ο χρήστης πρέπει να διαθέτει λογισµικό πρόγραµµα 

ανάγνωσης QR κωδικών, εγκατεστηµένο σε µια συµβατή φορητή συσκευή ή σε έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή έτσι ώστε όταν σαρώνεται ο κωδικός, το πρόγραµµα να 

µπορεί να τον αποκωδικοποιήσει. Κατά τη διαδικασία αυτή συνδέεται ο browser της 

συσκευής µε µια σελίδα web µε βάση τη καταχωρηµένη διεύθυνση URL, ανοίγει ένα 

πρόγραµµα µηνυµάτων κειµένου το οποίο έχει ήδη καταχωρηµένο ένα νούµερο ή 

προβάλλονται διάφορες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν. (Ally and Needham, 

2010) 

Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα των τελευταίων ετών που διαθέτουν 

ενσωµατωµένη κάµερα, µπορούν να αποτυπώσουν  την εικόνα του QR κωδικού και 

µέσω της εγκατεστηµένης ειδικής εφαρµογής ανάγνωσης QR κωδικού εντός λίγων 

δευτερολέπτων ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειαστεί 
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να πληκτρολογήσει ο ίδιος την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής. (Kroski, 2008) Η 

ειδική εφαρµογή για εγκατάσταση στα κινητά τηλέφωνα, µε στόχο την ανάγνωση του 

QR κωδικού, διατίθεται στους χρήστες µέσω των παρακάτω ιστοσελίδων: 

 

Nokia barcode reader (http://mobilecodes.nokia.com/scan.htm) 

The Kaywa Reader   (http://reader.kaywa.com/) 

QuickMark   (http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp) 

i-nigma (http://www.i-nigma.com/GetReader.asp/) 

 

 

3.7.3. Χρήση του κωδικού QR στις βιβλιοθήκες 

 

Σαν τεχνολογία η αποκωδικοποίηση των κωδικών QR από µια φορητή συσκευή 

είναι απλή και οι web based λειτουργίες της είναι περισσότερο διαθέσιµες και 

εύκολες κατά τη χρήση, όταν µια συσκευή έχει εγκατεστηµένη την ειδική εφαρµογή 

ανάγνωσης QR κωδικών. (Ally and Needham, 2010) Για αυτό τον λόγο οι 

βιβλιοθήκες θεώρησαν ότι η υιοθέτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας θα 

συντελέσει στη παροχή υψηλότερου επιπέδου υποστήριξης στην έρευνα των χρηστών 

µε ελάχιστο κόστος για τη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες µπορούν να δηµιουργήσουν 

µόνες τους κωδικούς QR δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας QR Stuff 

(http://www.qrstuff.com/), περιλαµβάνοντας URL, e-mail, στοιχεία επικοινωνίας και 

οποιαδήποτε άλλη χρήσιµη πληροφορία για τη βιβλιοθήκη. 

 Πιο συγκεκριµένα οι βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο είδος 

τεχνολογίας για να παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα εντοπισµού των 

βιβλίων, άρθρων και άλλων τεκµηρίων από τη συλλογή της βιβλιοθήκης εντός του 

χώρου της, καθώς ο χρήστης µέσω της αποκωδικοποίησης του κωδικού QR µπορεί 

να συνδεθεί άµεσα µε τη πληροφορία που αφορά την αποθήκευση του τεκµηρίου σε 

κάποιο ράφι, αλλά και µε πληροφορία που αφορά τη διαθεσιµότητα αυτού.  

Η πιο διαδεδοµένη χρήση των κωδικών QR είναι στον online κατάλογο της 

βιβλιοθήκης. Η εφαρµογή QR κωδικών στον OPAC της βιβλιοθήκης καθιστά τους 

χρήστες ικανούς να εντοπίσουν βιβλιογραφικές πληροφορίες για ένα βιβλίο ή ένα 

άρθρο καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται µε την αποθήκευση αυτού εντός του 

χώρου της βιβλιοθήκης, µέσω του κινητού τηλεφώνου. Κατά τη σάρωση του κωδικού 

QR, ο χρήστης µπορεί να βρει πληροφορίες για το όνοµα του συγγραφέα, τον τίτλο, 
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το νούµερο του τεκµηρίου κα, καθώς και οδηγίες για τον χώρο στο οποίο είναι 

τοποθετηµένο το τεκµήριο. Ο χρήστης µπορεί να βρει όλες τις παραπάνω 

πληροφορίες µέσω του καταλόγου που περιλαµβάνει κωδικούς QR, πριν µεταβεί 

στον χώρο αποθήκευσης του τεκµηρίου. Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

ελέγξει εάν το τεκµήριο που αναζητά είναι διαθέσιµο ή όχι. Στη περίπτωση που δεν 

είναι άµεσα διαθέσιµο, δεν υπάρχει ανάγκη για τον χρήστη να κρατήσει σηµειώσεις 

για αυτό ώστε να το αναζητήσει στο µέλλον, αλλά µπορεί να αποθηκεύσει αυτόµατα 

στη φορητή  του συσκευή τις βιβλιογραφικές πληροφορίες αλλά και τις πληροφορίες 

αποθήκευσής του στον χώρο της βιβλιοθήκης.  

Άλλος τρόπος χρήσης της συγκεκριµένης τεχνολογίας που µπορούν να 

αξιοποιηθούν από τις βιβλιοθήκες είναι µε σκοπό της απευθείας σύνδεση µε την 

ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, µέσω του κινητού τηλεφώνου αλλά και κατά τη σάρωση 

του κωδικού QR ενός βιβλίου, ο χρήστης να µπορεί να µεταβεί σε ένα URL από το 

οποίο θα δει trailer του βιβλίου, θα εντοπίσει κριτικές αλλά και προτάσεις για βιβλία 

µε παρόµοιο θέµα. (Harris, 2010) 

 

3.7.4. Real Case / Παρουσίαση πραγµατικής περίπτωσης: Χρήση QR 

code στη βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου Bath  

 

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήµιο Bath, που βρίσκεται στη πόλη Bath της Μεγάλης Βρετανίας, 

έχει υιοθετήσει τα τελευταία δύο χρόνια την εφαρµογή των κωδικών QR. Πρόκειται 

για ένα project του Πανεπιστηµίου που ερευνά τη χρήση των κωδικών QR στην 

εκπαίδευση και στη διδασκαλία. Πιο συγκεκριµένα όµως η βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου, προσφέρει την κινητή υπηρεσία που αφορά τη χρήση κωδικών QR 

στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Ο κατάλογος περιλαµβάνει δίπλα σε 

κάθε εγγραφή του κωδικό QR, ο οποίος µπορεί να σαρωθεί από το κινητό τηλέφωνο 

του χρήστη και να παρουσιάσει στον χρήστη τις βιβλιογραφικές πληροφορίες που 

αφορούν το υλικό που αναζητά ο χρήστης (όνοµα συγγραφέα, τίτλος κτλ) Επίσης 

κατά τη σάρωση εµφανίζεται χάρτης του χώρου της βιβλιοθήκης, µε τον οποίο ο 

University of Bath Library 
      http://www.bath.ac.uk/library 
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χρήστης µπορεί να εντοπίσει πού είναι τοποθετηµένο το τεκµήριο που αναζητά. Ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες που έχει 

εντοπίσει µέσω της αποκωδικοποίησης του κωδικού QR, στο κινητό του τηλέφωνο. 

Επιπλέον στη βιβλιοθήκη η χρήση των κωδικών QR εξυπηρετεί και σε έναν άλλο 

σκοπό. Σε κάθε όροφο της βιβλιοθήκης υπάρχει ξεχωριστός QR κωδικός, ο οποίος 

κατά την αποκωδικοποίησή του συνδέει τον χρήστη µε αρχείο ηχητικής ξενάγησης 

που  αφορά τον όροφο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης. Το αρχείο αυτό είναι σε 

µορφή Mp3 (µεγέθους περίπου 7.5 Mb) και µπορεί να µεταφορτωθεί στη φορητή 

συσκευή του χρήστη και κατόπιν να αποθηκευτεί. (University of Bath, 2010) 

Ένα παράδειγµα εµφάνισης πληροφοριών για ένα τεκµήριο που αναζητά ο 

χρήστης µέσω της χρήσης κωδικού QR από τον OPAC της βιβλιοθήκης του Bath 

University παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα (3.12). Η συγκεκριµένη πληροφορία 

εντοπίστηκε µέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. 

 

 

Εικόνα 3.12 Ιστοσελίδα University of Bath  

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της έρευνας σε σχέση µε τους QR κωδικούς 

έχει δηµιουργηθεί από το Πανεπιστήµιο, blog (http://blogs.bath.ac.uk/qrcode/) το 

οποίο αφορά αποκλειστικά την υιοθέτηση της συγκεκριµένης τεχνολογίας από το 

Πανεπιστήµιο. Οι υπεύθυνοι του project έχουν παρατηρήσει ότι η αποδοχή της 

τεχνολογίας κωδικών QR από τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου αυξάνεται σταδιακά 

και αναµένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί στο µέλλον η συγκεκριµένη τεχνολογία. 
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Κεφάλαιο 4ο
: Εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών στις ιατρικές 

βιβλιοθήκες και η υποστήριξη της πληροφοριακής έρευνας της 

ιατρικής επιστηµονικής κοινότητας, µέσω φορητών συσκευών 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια αναπτύχθηκε το θέµα των κινητών υπηρεσιών 

γενικότερα στις βιβλιοθήκες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια προσπάθεια 

εξειδίκευσης του θέµατος σε µια συγκεκριµένη κατηγορία βιβλιοθηκών, τις ιατρικές 

βιβλιοθήκες. Οι ιατρικές βιβλιοθήκες είναι βιβλιοθήκες που λειτουργούν στα πλαίσια 

ενός νοσοκοµειακού ιδρύµατος. Mε την κατάλληλη υποστήριξη, διοικητική και 

τεχνική, η συγκεκριµένη κατηγορία βιβλιοθηκών µπορεί να αναπτύξει και να 

εφαρµόσει τις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο, προκειµένου 

να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης αυτών µέσω του κινητού τηλεφώνου, της συσκευής 

PDA κτλ, για την υποστήριξή των χρηστών της στην επιστηµονική έρευνα, καθώς 

αυτοί βρίσκονται σε κίνηση. Οι ιατρικές βιβλιοθήκες, εκµεταλλευόµενες τις νέες 

εξελίξεις στον τεχνολογικό τοµέα και προσαρµόζοντας τις υπηρεσίες τους κατάλληλα 

ώστε να είναι αυτές προσβάσιµες µέσω των φορητών συσκευών των χρηστών τους, 

αναπροσδιορίζουν τους στόχους, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες τους ώστε να 

µπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη των χρηστών τους, εντός ή εκτός του 

νοσοκοµείου ή της κλινικής. 

Η κάθε ιατρική βιβλιοθήκη µπορεί να επιλέξει τον τρόπο που επιθυµεί να διαθέτει 

τις κινητές της υπηρεσίες στους χρήστες της. Η πρόσβαση µπορεί να επιτευχθεί 

χρησιµοποιώντας το mobile Web, και ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί στην 

ιστοσελίδα της ιατρικής βιβλιοθήκης, η οποία είναι ειδικά διαµορφωµένη για 

πρόσβαση µέσω φορητών συσκευών. Άλλος τρόπος είναι η χρήση εφαρµογών για 

φορητές συσκευές.  

Το πληροφοριακό υλικό που περιλαµβάνουν οι ιατρικές βιβλιοθήκες, οι συλλογές 

και τα ηλεκτρονικά περιοδικά ανανεώνονται διαρκώς, καθώς ο τοµέας της Υγείας, 

στα πλαίσια του οποίου δοµούνται και λειτουργούν οι ιατρικές βιβλιοθήκες, 

εξελίσσεται καθηµερινά. Οι χρήστες των ιατρικών βιβλιοθηκών έχουν ανάγκη να 

εντοπίζουν ενηµερωµένες ιατρικές πληροφορίες και βιβλιογραφικό υλικό. Οι ανάγκες 

αυτών κατά τη διαδικασία έρευνας, επεκτείνονται στο θέµα της άµεσης και εύκολης 

πρόσβασης καθώς βρίσκονται σε κίνηση, κατά τη διάρκεια εξέτασης ή θεραπείας 

ενός ασθενή και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να 

έχουν πρόσβαση στον επιτραπέζιο ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  
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Η δυνατότητα φορητότητας και η χρήση της κινητής τεχνολογίας χαράσσουν νέο 

δρόµο για τη πληροφόρηση της ιατρικής επιστηµονικής κοινότητας. Οι φορητές 

συσκευές είναι το µέσο χρήσης της νέας αυτής τεχνολογίας και ένα πολύτιµο 

εργαλείο που εξυπηρετεί στον εντοπισµό ιατρικών πληροφοριών και υλικού 

ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο. Οι συσκευές PDA πιο συγκεκριµένα, είναι αρκετά 

διαδεδοµένες στον συγκεκριµένο χώρο και ο ρόλος τους είναι ελαφρώς 

διαφοροποιηµένος καθότι στην αρχή χρησίµευε σαν ηλεκτρονικό ηµερολόγιο και 

βιβλίο διευθύνσεων, τώρα πλέον έχει ενισχυθεί ως το µέσο εντοπισµού σηµαντικών 

πληροφοριών αλλά και µέσο αποθήκευσης, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 

του ή σε συνδυασµό µε έναν επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή. (Peterson, 2004)  

Παρακάτω θα αναπτυχθούν επιµέρους ζητήµατα που αφορούν την υιοθέτηση των 

κινητών υπηρεσιών από τις ιατρικές βιβλιοθήκες και τη χρήση των φορητών 

συσκευών από το ιατρικό προσωπικό για την υποστήριξη της διαδικασίας έρευνας 

και της πληροφόρησης, πάντα σε σχέση µε ιατρικά θέµατα. 

 

4.1. Εµπλεκόµενες Οντότητες 
 

Οι εµπλεκόµενες οντότητες που έχουν σχέση µε την ιατρική βιβλιοθήκη και τους 

οποίους αφορά άµεσα η παροχή κινητών υπηρεσιών από αυτή, είναι το ιατρικό και 

νοσοκοµειακό προσωπικό. Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι το ιατρικό προσωπικό 

αποτελείται κυρίως από τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί 

στους οποίους απευθύνεται η ιατρική βιβλιοθήκη µπορεί να είναι οποιασδήποτε 

ειδικότητας και σχετίζεται µε το είδος  του νοσοκοµειακού ιδρύµατος στο οποίο 

ανήκει η βιβλιοθήκη. Η ιατρική βιβλιοθήκη αφορά και άλλες κατηγορίες χρηστών 

που έχουν σχέση µε τον τοµέα της υγείας, όπως είναι οι ειδικευόµενοι γιατροί, οι 

εκπαιδευόµενοι νοσηλευτές, οι ερευνητές καθώς και το ακαδηµαϊκό κοινό 

(καθηγητές και σπουδαστές).  

Οι γιατροί θεωρούνται οι φύλακες της ιατρικής γνώσης, ιδιαίτερα χάρη στις 

εµπειρίες τους κατά την αντιµετώπιση συγκεκριµένων ιατρικών περιστατικών, όπως 

οι βιβλιοθήκες είναι οι φύλακες της γνώσης γενικότερα.(Ally and Neddham, 2010) Οι 

γιατροί, κάθε ειδικότητας, έχουν την ανάγκη της άµεσης πληροφόρησης καθώς οι 

εξελίξεις στον τοµέα της υγείας είναι ραγδαίες και πρέπει να τις παρακολουθούν και 

να είναι διαρκώς ενηµερωµένοι για αυτές. Οι ιατρικές βιβλιοθήκες στηρίζουν αυτήν 
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την ανάγκη µέσω της διαχείρισης και παροχής του πληροφοριακού τους υλικού αλλά 

και µέσω της εκπαίδευσης των χρηστών για τη χρήση των υπηρεσιών τους. 

Οι σπουδαστές των ιατρικών σχολών και το ειδικευόµενο προσωπικό χρειάζονται 

πολλές φορές να συµβουλευτούν και να ανατρέξουν σε βιβλιογραφικές πηγές 

ιατρικού περιεχοµένου, προκειµένου να επιβεβαιώσουν ή να υποστηρίξουν την 

απόφασή τους κατά την εξέταση των κλινικών περιπτώσεων ή κατά τη διάγνωση 

κάποιας ιατρικής υπόθεσης κτλ. Προσπαθώντας να βελτιώσουν τις ικανότητές τους 

και συγχρόνως να δηµιουργήσουν µια σχέση εµπιστοσύνης µε τους ασθενείς, το 

ειδικευόµενο ιατρικό προσωπικό επιλέγει να βασιστεί στη χρήση των κινητών 

υπηρεσιών της ιατρικής βιβλιοθήκης µέσω της πρόσβασης από το PDA.  Οι ασθενείς 

από τη πλευρά τους έχουν την ανάγκη να νιώσουν εµπιστοσύνη απέναντι στον 

επαγγελµατία που τους εξετάζει ή που τους προτείνει κάποια θεραπεία και αρκετές 

φορές έχουν ερωτήσεις οι οποίες καλούνται να απαντηθούν σε σύντοµο χρόνο, µε 

βεβαιότητα, ώστε οι ασθενείς να αισθανθούν ασφάλεια. (Dr Coll et al, 2010)  

Κατά τη χρήση των PDA από τους σπουδαστές των ιατρικών σχολών, καθίσταται 

περισσότερο εύκολη η διαδικασία εκπαίδευσης τους καθώς µπορούν να υποβάλουν 

ερωτήσεις στους βιβλιοθηκονόµους (µέσω της υπηρεσίας SMS Reference), να 

ελέγξουν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης (MOPAC) για να εντοπίσουν το υλικό που 

τους ενδιαφέρει για κάποια εργασία, και γενικότερα να επιλέξουν να 

χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία της ιατρικής βιβλιοθήκης που τους εξυπηρετεί 

καλύτερα µέσω της φορητής συσκευής, ώστε να µπορέσουν να ελέγξουν κατά πόσο 

είναι ορθή η µέθοδος που σκέπτονται να ακολουθήσουν κατά την αντιµετώπιση 

κάποιου ιατρικού θέµατος. (Needham and Ally, 2008) Επιπλέον µια ιατρική 

βιβλιοθήκη που παρέχει κινητές υπηρεσίες µπορεί να συνεργαστεί µε τους φοιτητές 

και τους καθηγητές µε στόχο τη δηµιουργία και διάθεση ιατρικού εκπαιδευτικού 

υλικού µέσω φορητών συσκευών (π.χ. podcast).  

 

 

    Εικόνα 4.1 
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4.2. Προστιθέµενη Αξία 
 

Σηµαντικό όφελος κατά τη χρήση των φορητών συσκευών µε την υποστήριξη της 

ιατρικής βιβλιοθήκης έχει τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο και οι σπουδαστές των 

ιατρικών σχολών καθώς και οι ειδικευόµενοι γιατροί. Φορητές συσκευές 

χρησιµοποιούνται από το ιατρικό προσωπικό εδώ και αρκετά χρόνια, και πιο 

συγκεκριµένα οι συσκευές pager που είναι φορητοί µηχανισµοί ειδοποίησης ώστε να 

γνωρίζουν πότε και ποιός τους καλεί και για ποιο λόγο. Οι φορητές συσκευές όπως τα 

PDA και τα smartphone προσφέρουν άµεση πληροφόρηση και υποστήριξη κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον µε βάση την υποστήριξη στη γνώση και τη 

πληροφόρηση που έχει το ιατρικό προσωπικό, µέσω των φορητών συσκευών, µπορεί 

να εντοπίσει πιο εύκολα και γρήγορα κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψη κατά τη 

διάγνωση ή κατά τη θεραπεία ενός ασθενή. 

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία από ορισµένους να µεταβούν στο χώρο 

της βιβλιοθήκης, για αυτό το λόγο αναζητούν τρόπους και µεθόδους χρήσης των 

νέων τεχνολογιών και πιο συγκεκριµένα της κινητής τεχνολογίας ώστε να µπορούν 

να έχουν πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες και στο βιβλιογραφικό υλικό που 

χρειάζονται, τη χρονική στιγµή που τις χρειάζονται, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

αποµακρυνθούν από τον ασθενή ή από οποιοδήποτε άλλο µέρος.  

Μέχρι πρόσφατα ιδιαίτερα διαδεδοµένη ήταν η χρήση των εντύπων παρά των 

ηλεκτρονικών αρχείων για λόγους ασφαλείας, ευκολίας, προστασίας και νοµικών 

ζητηµάτων. (Needham and Ally, 2008) Επιπλέον αρκετοί επιλέγουν να ζητούν 

πληροφορίες και να ρωτούν τους συναδέλφους τους για ένα ιατρικό θέµα, πριν 

προχωρήσουν σε άλλους τρόπους πληροφόρησης, όπως η αναζήτηση µέσω 

διαδικτύου, χρησιµοποιώντας τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή η χρήση 

των υπηρεσιών της ιατρικής βιβλιοθήκης. Οι νέες τεχνολογίες, και πιο συγκεκριµένα 

η κινητή τεχνολογία, έρχεται να αλλάξει το τοπίο και να εντάξει νέους τρόπους και 

µεθόδους αναζήτησης ιατρικού πληροφοριακού υλικού. Επιπλέον, κάνοντας χρήση 

των φορητών συσκευών, οι σπουδαστές των σχολών υγείας, θα µπορούν να 

απευθύνονται σε ενηµερωµένους βιβλιοθηκονόµους των ιατρικών βιβλιοθηκών, να 

τους κάνουν ερωτήσεις µέσω e-mail, SMS κτλ, να κάνουν αναζήτηση στον κατάλογο 

της βιβλιοθήκης χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται εντός του χώρου της βιβλιοθήκης 

ή ακόµα και του χώρου του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Γενικότερα θα µπορούν να 

βασίζονται στις υπηρεσίες  της ιατρικής βιβλιοθήκης που τους προσφέρονται µέσω 
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των φορητών συσκευών, ώστε να αντιµετωπίσουν άµεσα οποιοδήποτε πρόβληµα και 

δυσκολία συναντούν κατά την εκπαίδευση τους ή αργότερα κατά τη πρακτική τους 

άσκηση. (Dr Coll et al, 2010) 

Οι βιβλιοθήκες γενικότερα προσπαθούν να εξυπηρετούν τους χρήστες τους µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Καθώς οι φορητές συσκευές και οι συσκευές PDA γίνονται 

όλο και περισσότερο απαραίτητες στην ιατρική επιστηµονική κοινότητα, η ιατρική 

βιβλιοθήκη είναι αυτή που µπορεί να ελέγχει και να είναι υπεύθυνη ώστε οι χρήστες 

να έχουν πρόσβαση µέσω αυτών σε δεδοµένα υψηλής ποιότητας, από όπου και εάν 

αυτοί βρίσκονται. (Peterson, 2004)  

 

4.3. Πλεονεκτήµατα 
 

Οι νέες τεχνολογίες, και πιο συγκεκριµένα η κινητή τεχνολογία, επιτρέπει τη 

µεταφορά της ιατρικής πληροφόρησης από το ράφι στο PDA. Με αυτόν τον τρόπο 

υπάρχει δυνατότητα ενηµέρωσης ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου. Χάρη στη ραγδαία 

εξέλιξη της κινητής τεχνολογίας, θα υπάρξουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τη νέα 

γενιά επαγγελµατιών στον χώρο της ιατρικής και όχι µόνο. (Dr Coll et al, 2010) Πιο 

συγκεκριµένα τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι: 

 

� Μέσω των συσκευών PDA µπορούν να απαντηθούν ερωτήσεις και να 

εντοπιστούν όλες οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης 

� Οι ιατρικές πληροφορίες εντοπίζονται τη στιγµή που χρειάζονται 

� Η δυνατότητα φορητότητας των ιατρικών πληροφοριών, αυξάνει την ποιότητα 

της φροντίδας των ασθενών και µείωση σφαλµάτων κατά τη διαδικασία 

διάγνωσης 

� Οι συσκευές PDA έχουν αρκετά  µεγάλη χωρητικότητα, δυνατότητα σύνδεσης 

µε WLAN και παρουσίαση VGA (Video Graphics Array) 

 (Obst, 2005) 

 

4.4. Μειονεκτήµατα 
 

Καθώς οι χρήστες χρησιµοποιούν τις πηγές και τις υπηρεσίες µέσω των φορητών 

συσκευών και πιο συγκεκριµένα µέσω των συσκευών PDA, δεν είναι ανάγκη να 
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µεταβούν στο χώρο της βιβλιοθήκης για να χρησιµοποιήσουν από εκεί τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και έτσι η βιβλιοθήκη δεν γνωρίζει εάν κάποιος 

αντιµετωπίζει κάποιο  πρόβληµα. Μόνο όταν οι ίδιοι χρειαστούν βοήθεια 

απευθύνονται στη βιβλιοθήκη. (Peterson, 2004) Μειονέκτηµα επίσης αποτελεί η 

διάρκεια χρήσης της φορητής συσκευής, καθώς χρειάζεται φόρτιση ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα αλλά και οι πιθανές βλάβες στη συσκευή, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια κάποιας σηµαντικής ιατρικής περίπτωσης. 

Ανασταλτικός παράγοντας που αποτελεί συγχρόνως και µειονέκτηµα κατά την 

υλοποίηση της εφαρµογής των κινητών υπηρεσιών από τις ιατρικές βιβλιοθήκες, 

είναι κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ασύρµατου Wi-Fi εντός του χώρου  

του νοσοκοµείου ή της κλινικής. Ο συγκεκριµένος παράγοντας µπορεί να αποτελέσει 

βάση για περαιτέρω έρευνα, αλλά στη παρούσα εργασία δεν θα αναλυθεί παραπάνω. 

Γενικότερα τα µειονεκτήµατα στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι παρόµοια µε 

αυτά που αναπτύχθηκαν ήδη σε προηγούµενα κεφάλαια, σε σχέση µε τη χρήση των 

φορητών συσκευών για πληροφοριακή έρευνα µέσω των κινητών υπηρεσιών της 

βιβλιοθήκης.  

Από τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας θα προκύψουν συµπεράσµατα 

που θα αποδώσουν καθαρά την εικόνα όσον αφορά στα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα κατά τη χρήση των κινητών υπηρεσιών. 

 

4.5. Ο ρόλος των ιατρικών βιβλιοθηκών 
 

Η ιατρική βιβλιοθήκη επιδιώκει να προωθήσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

και πιο συγκεκριµένα της κινητής τεχνολογίας, µέσω της χρήσης της φορητής 

συσκευής ως ένα καθηµερινό απαραίτητο εργαλείο για την ιατρική επιστηµονική 

κοινότητα. Στοχεύει επίσης στη προσαρµογή των υπηρεσιών της ώστε να µπορεί να 

γίνει εύκολη και πλήρης αναζήτηση σε ιατρικούς ψηφιακούς πόρους, µέσω των 

φορητών συσκευών. (Coll et al, 2010)   

Κατά τη προσπάθεια αυτή, οι βιβλιοθηκονόµοι  ενηµερώνονται και  αναπτύσσουν  

τις γνώσεις τους σχετικά µε τη χρήση των PDA και των φορητών συσκευών 

γενικότερα, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται µέσω αυτών τις πιο πρόσφατες 

πηγές κλινικής και ιατρικής πληροφόρησης και να µπορούν να παίξουν εκπαιδευτικό 

ρόλο απέναντι στο ιατρικό προσωπικό, υποδεικνύοντας τρόπους αξιοποίησης των 

φορητών συσκευών και προωθώντας αυτές ως το νέο µέσο για ιατρική έρευνα σε 
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βάθος, µέσω της χρήσης των κινητών υπηρεσιών της ιατρικής βιβλιοθήκης. (De 

Groote and Doranski, 2004)  

Η βιβλιοθήκη σε αυτή τη προσπάθεια υιοθετεί τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 

� Υπηρεσία δανεισµού συσκευών PDA για τους χρήστες που δεν διαθέτουν 

δικές τους 

� Υπηρεσία παροχής εφαρµογών και λογισµικών προγραµµάτων για την 

αξιοποίηση των συσκευών PDA  

� Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης κατά τη χρήση της συσκευής PDA  

 

Κατά τη προσπάθειά εξοικείωσης των χρηστών τους µε τη νέα αυτή µέθοδο 

αναζήτησης βιβλιογραφίας ιατρικού περιεχοµένου και υποστήριξης στην έρευνα, οι 

ιατρικές βιβλιοθήκες οργανώνουν εκπαιδευτικά σεµινάρια που αφορούν τη χρήση και 

την αξιοποίηση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων των συσκευών PDA  

(Peterson, 2004) Παρ’ όλο που η χρήση αυτών των συσκευών έχει αρχίσει να γίνεται 

ιδιαίτερα δηµοφιλής, σε αρκετές περιπτώσεις είναι “επιφανειακή” καθώς αρκετοί 

χρήστες χρησιµοποιούν περισσότερο τα εργαλεία της συσκευής PDA όπως είναι το 

βιβλίο διευθύνσεων, το ηµερολόγιο, ο υπολογιστής αριθµητικών πράξεων κα. Το 

ιατρικό προσωπικό που έρχεται σε πιο συχνή επαφή µε τους ασθενείς, χρησιµοποιεί 

τη συσκευή PDA για χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών όπως: βάσεις δεδοµένων 

φαρµάκων, ιατρικά βιβλία, προγράµµατα εντοπισµού ασθενών κτλ. (De Groote and 

Doranski, 2004) Για αυτό το λόγο αλλά και κατά τη προσπάθεια προώθησης των 

κινητών υπηρεσιών τους, οι ιατρικές βιβλιοθήκες παρέχουν εκπαίδευση όσον αφορά 

στη χρήση των συσκευών PDA καθώς και µετέπειτα υποστήριξη.  

Προκειµένου οι ιατρικές βιβλιοθήκες να προχωρήσουν στη διαδικασία 

ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού για τη χρήση των υπηρεσιών 

τους µέσω των φορητών συσκευών, οι βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να εξασφαλίσουν 

συνεργασία µε τους προµηθευτές οι οποίοι παρέχουν τα προϊόντα τους σε µορφή που 

είναι κατάλληλη για χρήση από συσκευές PDA και γενικότερα από φορητές 

συσκευές, τα οποία θα ενταχθούν στις συνδροµές των βιβλιοθηκών. Οι ιατρικές 

βιβλιοθήκες προσπαθούν να εξασφαλίσουν βέλτιστες συµφωνίες για συνδροµή, κάτι 

το οποίο είναι σηµαντικό να επιλυθεί, έτσι ώστε οι χρήστες να µη χρειάζονται να 

µεταφέρουν εκτός τις προσωπικές τους συνδροµές για έναν πόρο για τον οποίο 

υπάρχει ήδη συνδροµή µέσω της βιβλιοθήκης.  



 97 

Η βιβλιοθήκη είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις κατάλληλες πηγές ιατρικής 

πληροφόρησης για πρόσβαση µέσω συσκευών PDA. Πρέπει όµως πρώτα να κάνει τη 

κατάλληλη έρευνα ώστε να διαβεβαιωθεί ότι οι πηγές είναι αξιόπιστες και έγκυρες. 

Οι ιατρικές βιβλιοθήκες είναι υπεύθυνες να επιλέξουν να συνεργαστούν µε τις πιο 

αξιόλογες βάσεις δεδοµένων ιατρικών συλλογών καθώς επίσης και να προτείνουν 

στους χρήστες τους συγκεκριµένες ηλεκτρονικές πύλες, για πρόσβαση µέσω της 

φορητής συσκευής σε πηγές που αφορούν ιατρικό υλικό, µε βάση την αξιοπιστία και 

τον έλεγχο προέλευσης αυτών.(Ally and Needham, 2010) Η ιατρική βιβλιοθήκη µέσω 

της διαδικασίας αξιολόγησης, έχει ως στόχο να κάνει τις κατάλληλες επιλογές του 

ιατρικού πληροφοριακού υλικού που θα διατίθεται µέσω των φορητών συσκευών, 

ώστε να παρέχει στους χρήστες της πληροφορίες υψηλής ποιότητας.  

 

Αναφορικά παρουσιάζονται µερικές από τις ιατρικές βιβλιοθήκες του εξωτερικού, 

οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης κινητών υπηρεσιών, µέσω φορητών 

συσκευών: 

 

Boston University Medical 

Center Mobile Library 

 

http://med-libwww.bu.edu/mobile/ 

 

FIU Medical Library 

 
http://medlib.fiu.edu/m/ 

MD Anderson Center 

Research Medical Library 

 

http://www3.mdanderson.org/library/mobile/ 

University of Texas 

Southwestern Medical Center 

 

http://www4.utsouthwestern.edu/library/mob

ile/ 

Yale Univesity’s Cushing 

Whitney Medical Library 

 

http://www.med.yale.edu/library/m/ 

Πίνακας 4.1. Πίνακας ιατρικών βιβλιοθηκών 

(Πηγή: Library Success 2011) 

 

Οι ιατρικές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις Ηνωµένες Πολιτείες, 

έχουν ξεκινήσει να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες που προσφέρει η κινητή 

τεχνολογία, και για αυτό το λόγο προσπαθούν να προσαρµόσουν τις υπηρεσίες τους 

κατάλληλα ώστε κατά τη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ιατρικής βιβλιοθήκης µέσω 

φορητής συσκευής, να παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία για ιατρική έρευνα από 

την ιατρική επιστηµονική κοινότητα αλλά και από τους απλούς χρήστες-ασθενείς.  
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Ένα από τα πολυτιµότερα εργαλεία που παρέχεται µέσω των ιστοσελίδων 

µεγάλων ιατρικών βιβλιοθηκών, κατά τη πρόσβαση από φορητή συσκευή, είναι η 

δηµοφιλής ιατρική βάση δεδοµένων, “Medline Plus”, της Εθνικής Ιατρικής 

βιβλιοθήκης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (NLM)
12

. Στις αρχές του 2010, 

κυκλοφόρησε η νέα εκδοχή της “Medline Plus” για χρήση µέσω φορητών συσκευών, 

που ονοµάζεται “Mobile Medline Plus”. Η πρόσβαση γίνεται µέσω του mobile 

internet, πληκτρολογώντας το URL : http://m.medlineplus.gov/.  Πρόκειται για 

ιστοσελίδα προσβάσιµη από φορητή συσκευή και όχι για εφαρµογή για κινητά 

τηλέφωνα. Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων διατίθεται δωρεάν, και παρέχει 

πληροφόρηση σε θέµατα ιατρικής, νοσηλευτικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής, για το 

σύστηµα περίθαλψης και υγείας και για πολλά άλλα θέµατα που σχετίζονται µε τον 

τοµέα της Υγείας γενικότερα. (Miller et al, 2000) 

 

  
              Εικόνα 4.2 Mobile Medline Plus 

 

 
                                                 
12

 National Library of Medicine (NLM) 
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Κεφάλαιο 5ο: Πρωτογενής Έρευνα 
 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίου µε 

θέµα «Έρευνα για τις κινητές υπηρεσίες (mobile services) βιβλιοθηκών στον τοµέα 

της Yγείας στον ελληνικό χώρο» και κατόπιν ανάλυση αποτελεσµάτων µέσω 

περιγραφικής στατιστικής, µε στόχο τη καταγραφή συµπερασµάτων. 

 

5.1. Στόχος τη έρευνας 
 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να προκύψουν συµπεράσµατα σχετικά µε 

την άποψη των ελλήνων γιατρών για τις κινητές υπηρεσίες βιβλιοθηκών στον τοµέα 

της Υγείας και να καταγραφεί κατά πόσο είναι έτοιµη η ελληνική ιατρική κοινότητα 

να δεχτεί και να χρησιµοποιήσει αυτού του είδους τις υπηρεσίες. 

 

Περαιτέρω στόχοι: 

- Να προσδιοριστούν ποιές είναι οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες φορητές 

συσκευές, µε ποιόν τρόπο αυτές χρησιµοποιούνται από τους γιατρούς και γενικότερα 

ποια είναι η µέθοδος που ακολουθούν για εντοπισµό ιατρικού πληροφοριακού 

υλικού. 

- Να προσδιοριστεί κατά πόσο οι γιατροί είναι ενηµερωµένοι για την ύπαρξη κινητών 

υπηρεσιών των ιατρικών βιβλιοθηκών του εξωτερικού. 

- Να εξεταστεί η γνώµη τους σχετικά µε τα οφέλη που προκύπτουν κατά τη χρήση 

των κινητών υπηρεσιών αλλά και τα µειονεκτήµατα αυτών. 

-Να αξιολογηθούν οι κινητές υπηρεσίες, µε βάση τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα που έχουν καταγραφεί. 

 

Οι ιατρικές βιβλιοθήκες της Ελλάδος δεν προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής 

πρόσβασης στις υπηρεσίες τους µέσω φορητών συσκευών και η συγκεκριµένη έρευνα 

είναι µια πρώτη προσπάθεια “ανίχνευσης” της ανταπόκρισης των γιατρών για το 

συγκεκριµένο είδος υπηρεσιών, που έχει ήδη υιοθετηθεί από ιατρικές βιβλιοθήκες 

του εξωτερικού. 
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5.2 Μεθοδολογία έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα έγινε µε τη µέθοδο συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου, το οποίο 

παρουσιάζεται στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας. Το ερωτηµατολόγιο 

αποτελείται από 9 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Περιλαµβάνει 3 επιπλέον ερωτήσεις, 

που αφορούν το προφίλ του ερωτώµενου για στατιστικούς λόγους. Το 

ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και απευθύνεται αποκλειστικά σε γιατρούς. 

Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε έντυπη µορφή. Κατόπιν έγινε εισαγωγή των 

απαντήσεων στο πρόγραµµα Excel του Office της Microsoft (έκδοση 2007) και 

ακολούθησε συστηµατική επεξεργασία µε στόχο την εξαγωγή των στατιστικών 

αποτελεσµάτων και τη προβολή αυτών σε γραφήµατα.  

Τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται στο τελευταίο 

κεφάλαιο. 

 

5.3. Περιγραφή της έρευνας 
 

Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από γιατρούς που εργάζονται στη πόλη της 

Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Σερρών. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων 

έγινε τον ∆εκέµβριο του 2010 και η περισυλλογή αυτών τον Ιανουάριο του 2011. 

 

Α) ∆είγµα έρευνας: 

Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελείτο από 82 έλληνες γιατρούς 

(ειδικευόµενους και µη), ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας από 26 έως 46 ετών, που 

πραγµατοποίησαν τις σπουδές τους σε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα είτε του εξωτερικού 

είτε της Ελλάδος. Οι ειδικότητες των γιατρών ποικίλουν.  

Τα ερωτηµατολόγια εστάλησαν ως επί το πλείστον στον επαγγελµατικό χώρο των 

ερωτώµενων. Πιο συγκεκριµένα: 

 

- Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο “ΑΧΕΠΑ” 

- Γενικό Νοσοκοµείο Θεσ/νικης “Παπαγεωργίου” 

- Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο 

- Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών 

- Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων “Χατζηκώστα” 

- Ιατρικός σύλλογος Λάρισας 
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Β) Περιορισµοί έρευνας: 

Οι βασικοί περιορισµοί της έρευνας είναι οι παρακάτω: 

1. Οι γιατροί να είναι ελληνικής εθνικότητας 

2. Οι γιατροί να είναι από 26 ετών έως 46 

 

Ο πρώτος περιορισµός εφαρµόστηκε για το λόγο ότι η έρευνα γενικότερα αφορά 

τον τοµέα της Υγείας στον ελληνικό χώρο και γίνεται προσπάθεια καταγραφής της 

άποψης και της αντίδρασης των γιατρών που εργάζονται σε νοσοκοµειακά ιδρύµατα 

ή κλινικές στην Ελλάδα. Μέσω της ενότητας του ερωτηµατολογίου που αφορά το 

προφίλ του ερωτώµενου, καταγράφηκαν τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα των Ιατρικών 

Σχολών από τα οποία αποφοίτησαν οι ερωτώµενοι γιατροί, χωρίς να ισχύει κάποιος 

περιορισµός σχετικά µε τη χώρα στην οποία αυτά εδρεύουν. 

Σχετικά µε τον δεύτερο περιορισµό, οι γιατροί που επιλέχθηκαν να απαντήσουν 

στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, έπρεπε να είναι ηλικίας έως 46 ετών. Αυτός ο 

περιορισµός τέθηκε για το λόγο ότι η έρευνα αφορά τη χρήση φορητών συσκευών και 

γενικότερα τις νέες τεχνολογίες. Θεωρήσαµε ότι οι ηλικίες αυτές (26-46) είναι 

περισσότερο εξοικειωµένες µε τη χρήση των φορητών συσκευών (smartphone, PDA) 

και για αυτόν τον λόγο απευθυνθήκαµε σε αυτές προκειµένου να προκύψουν 

αποτελέσµατα. 

Ως περιορισµός µπορεί να αναφερθεί το χρονικό διάστηµα που διεξήχθη η 

έρευνα, καθότι συνέπεσε µε τη περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς και µέρος του ιατρικού προσωπικού απουσίαζε µε άδεια.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπήρξε περιορισµός όσον αφορά στην 

ειδικότητα των γιατρών. Η επιλογή ήταν τυχαία. Στα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

οι ειδικότητες των γιατρών που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια. 

Ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

 

5.4. Ευρήµατα - Ανάλυση αποτελεσµάτων 
 

Για το κάθε ερώτηµα που τέθηκε στο ερωτηµατολόγιο, παρουσιάζεται το σχήµα 

που περιλαµβάνει τα στατιστικά αποτελέσµατα σε µορφή γραφήµατος ή πίτας, 

προκειµένου να αναλυθούν τα δεδοµένα που προέκυψαν κατόπιν της περιγραφικής 

στατιστικής. Επιπλέον υπάρχουν πίνακες που παρουσιάζουν το προφίλ των 
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ερωτηθέντων ώστε να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά του δείγµατος που 

συµµετείχε στη παρούσα έρευνα. 

Στις πρώτες τρείς ερωτήσεις υπήρχε η δυνατότητα επιλογής περισσότερων από 

µια απαντήσεις, για το λόγο ότι το δείγµα µπορεί να χρησιµοποιεί περισσότερα από 

ένα είδος φορητών συσκευών και να τις αξιοποιεί µε διαφορετικούς τρόπους. 

Επιπλέον η µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία εντοπισµού του 

πληροφοριακού υλικού µπορεί να µην είναι µόνο µία, αλλά ένας συνδυασµός. Κατά 

τη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσµάτων, η επεξεργασία των τριών πρώτων 

ερωτήσεων, έγινε συγκεντρωτικά και όχι συνδυαστικά.  

Κατά την ερευνητική διαδικασία µέσω ερωτηµατολογίου, γίνεται χρήση τριών 

ερωτήσεων κλιµακούµενης αξιολόγησης, ώστε να αποδοθεί ο βαθµός αποδοχής ή 

απόρριψης των τύπων των κινητών υπηρεσιών αλλά και η αξιολόγηση αυτών. 

Η καταγραφή των απαντήσεων και η παρουσίαση αυτών µέσω των διαγραµµάτων 

παρουσιάζεται στα σχήµατα που ακολουθούν: 

 

 

Σχήµα 5.1. Οι χρησιµοποιούµενες φορητές συσκευές και τα ποσοστά χρήσης 
αυτών 

 
 

Στο σχήµα 5.1, παρουσιάζεται ποιο είδος φορητής συσκευής χρησιµοποιεί 

περισσότερο το δείγµα της έρευνας. Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος  (58%) 

χρησιµοποιεί απλό κινητό τηλέφωνο και αµέσως µετά ακολουθούν αυτοί που 

διαθέτουν smartphone σε ποσοστό της τάξεως του 25%. Σε µικρότερα ποσοστά είναι 

αυτοί που χρησιµοποιούν φορητές συσκευές περισσότερο εξειδικευµένες και σχετικά 

νέες στην αγορά όπως το PDA, το iPod και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).  
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Σχήµα 5.2. Ο σκοπός χρήσης των φορητών συσκευών 

 

 

Κατά την επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων της πρώτης ερώτησης, 

προκύπτουν αποτελέσµατα σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους το δείγµα 

χρησιµοποιεί τις φορητές συσκευές, και πιο συγκεκριµένα ποιές λειτουργίες 

χρησιµοποιεί περισσότερο.  

Το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιµοποιεί τις φορητές συσκευές µε 

σκοπό την επικοινωνία, είτε αυτό σηµαίνει τηλεφωνική είτε γραπτή (µέσω SMS, e-

mail κτλ). Το ποσοστό 21% επί του δείγµατος επιλέγει να κάνει χρήση του 

διαδικτύου µέσω της φορητής του συσκευής και το 17% αυτού, να πραγµατοποιήσει 

ανταλλαγή δεδοµένων, διαφόρων τύπων αρχείων (π.χ. εικόνες). Μόλις το 10% 

απάντησε ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες των φορητών συσκευών συγκεκριµένα για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και ένα ποσοστό 3% διαβάζει ηλεκτρονικά βιβλία. 
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Σχήµα 5.3. Οι µέθοδοι αναζήτησης ιατρικού πληροφοριακού υλικού 

 

 

Από το παραπάνω σχήµα είναι εµφανές µε ποιά µέθοδο γίνεται η αναζήτηση και ο 

εντοπισµός του πληροφοριακού υλικού και των πηγών που αφορούν ιατρικά 

επιστηµονικά θέµατα. 

Οι µισοί από τους ερωτηθέντες, σε ποσοστό 48%, δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να γίνεται πιο συγκεκριµένος ο τρόπος χρήσης αυτού 

προκειµένου να εντοπιστεί το πληροφοριακό υλικό. Ακολουθεί το 25% του 

δείγµατος, που χρησιµοποιεί την ιατρική βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της, ως µέσο 

για τον εντοπισµό ιατρικού πληροφοριακού υλικού και ακριβώς το ίδιο ποσοστό από 

το υπόλοιπο δείγµα δηλώνει ότι προτιµά να αναζητά ιατρική πληροφόρηση µέσα από 

τη προσωπική του συλλογή που περιλαµβάνει βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και 

οποιοδήποτε άλλο είδος µπορεί να διαθέτει. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι µόνο ένα 

ποσοστό 2%, συµπλήρωσε την επιλογή «άλλο», και δήλωσε ότι ένας από τους 

τρόπους που επιλέγει να αναζητήσει ιατρικές πληροφορίες, είναι να απευθυνθεί και 

να ρωτήσει κάποιον συνάδελφο ή προϊστάµενο που γνωρίζει το συγκεκριµένο ιατρικό 

θέµα. 
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Σχήµα 5.4. Καταγραφή βαθµού γνώσης των ερωτηθέντων σχετικά µε την ύπαρξη 

δυνατότητας παροχής κινητών υπηρεσιών από ιατρικές βιβλιοθήκες του 

εξωτερικού, µέσω φορητών συσκευών 

 

 

Η γνώση του δείγµατος σχετικά µε την ύπαρξη και εφαρµογή των κινητών 

υπηρεσιών από τις ιατρικές βιβλιοθήκες του εξωτερικού, βρίσκεται σε χαµηλό 

ποσοστό, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό αγνοεί ή είναι ενηµερωµένο σε µέτριο 

βαθµό για το συγκεκριµένο θέµα. Ποσοστό 34% των ερωτηθέντων, αγνοεί τις 

συγκεκριµένες δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει µια ιατρική βιβλιοθήκη στους 

χρήστες της, σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος. Ποσοστό επίσης της τάξεως του 37%, 

απλά έχει ακούσει για τη συγκεκριµένη δυνατότητα υποστήριξης των γιατρών από τις 

ιατρικές βιβλιοθήκες. Οι υπόλοιποι σχεδόν από τους ερωτηθέντες, γνωρίζουν αρκετά 

καλά και είναι ενήµεροι για το συγκεκριµένο είδος υπηρεσιών. Μόνο ένα 7%, 

γνωρίζει σε πολύ καλό βαθµό. 
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Σχήµα 5.5. Καταγραφή άποψης των ερωτηθέντων για τη προοπτική χρήσης των 

κινητών υπηρεσιών των ιατρικών βιβλιοθηκών 

 

 

Στο σχήµα 5.5, καταγράφεται εµφανώς ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

δηλώνουν ότι θα τους άρεσε να χρησιµοποιήσουν τις κινητές υπηρεσίες µέσω των 

ιατρικών βιβλιοθηκών, µε στόχο την υποστήριξη της αναζήτησης ιατρικού 

πληροφοριακού υλικού. Το ποσοστό αυτών φτάνει έως το 90%. Μόνο το 10% του 

δείγµατος επέλεξε να απαντήσει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά εάν θα του άρεσε η 

δυνατότητα χρήσης του συγκεκριµένου είδους υπηρεσιών. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

κανένας από τους ερωτηθέντες δεν επέλεξε ότι δεν θα του άρεσε. 

 

Σχήµα 5.6. Παρουσίαση κλίµακας χρήσης των κινητών υπηρεσιών 
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Το σχήµα 5.7, προκύπτει µε βάση τη στατιστική ανάλυση της ερώτησης 7, η 

οποία παρουσιάζει σύντοµα τις κινητές υπηρεσίες βιβλιοθηκών, ώστε να µπορέσει το 

δείγµα να κατανοήσει τα είδη των κινητών υπηρεσιών και κατόπιν να µπορέσει να 

κρίνει κατά πόσο θα χρησιµοποιούσε αυτές τις κινητές αυτές υπηρεσίες. Με βάση τη 

κλίµακα που ξεκινάει από την επιλογή «καθόλου» και φτάνει µέχρι την επιλογή 

«πάρα πολύ» το δείγµα απάντησε για τη κάθε υπηρεσία, οι οποίες είναι: 

Υπηρεσίες SMS: Το µεγαλύτερο ποσοστό (32%) δηλώνει ότι θα τις χρησιµοποιούσε 

αρκετά, το 20% ότι θα τις επέλεγε σε πολύ µεγάλο βαθµό και το 20% του δείγµατος 

εκφράζει την µέγιστη επιθυµία να χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο είδος υπηρεσίας. 

Το υπόλοιπο 19 και 10% θα τις επέλεγε σε χαµηλότερο βαθµό έως καθόλου. 

Υπηρεσία Mobile OPAC: Το 27% των ερωτηθέντων θα επέλεγε να χρησιµοποιήσει 

σε µεγάλο βαθµό τον κινητό κατάλογο της βιβλιοθήκης, ακολουθεί το 18% που 

δηλώνει ότι θα χρησιµοποιούσε σε µέτριο βαθµό τον M-OPAC. Το υπόλοιπο δείγµα 

είναι σχετικά αρνητικό απέναντι στο συγκεκριµένο είδος υπηρεσίας. 

Ιατρικές βάσεις δεδοµένων: Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (42%)απαντά ότι θα 

έκανε χρήση των ιατρικών βάσεων δεδοµένων, µέσω φορητής συσκευής, όπως και το 

14% που θα τις χρησιµοποιούσε αρκετά. Μόνο το 1% του δείγµατος δεν θα επέλεγε 

να χρησιµοποιήσει τις ιατρικές βάσεις δεδοµένων. 

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ιατρικής βιβλιοθήκης µέσω φορητής συσκευής: 

Όσον αφορά στη χρήση της ιστοσελίδας, το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος 

επιλέγει πως θα τη χρησιµοποιούσε σε µεγάλο βαθµό (και οι δύο επιλογές «Πολύ» 

και «Πάρα πολύ» συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό, 33%). Οι υπόλοιποι σε ποσοστό 

16% δηλώνουν αρκετά, και ακολουθεί το 18% που δεν θα επέλεγε ή θα επέλεγε 

ελάχιστα τη συγκεκριµένη δυνατότητα µέσω της φορητής συσκευής. 

Πρόσβαση στη ψηφιακή συλλογή της ιατρικής βιβλιοθήκης: Ένα πολύ υψηλό 

ποσοστό του δείγµατος (50%), θα χρησιµοποιούσε στον απόλυτο βαθµό τη 

δυνατότητα πρόσβασης στη ψηφιακή συλλογή της ιατρικής βιβλιοθήκης µέσω 

φορητής συσκευής. Το 29% θα την επέλεγε σε µεγάλο βαθµό, το 16% αρκετά και το 

υπόλοιπο δείγµα σε πολύ µικρό βαθµό έως καθόλου. 

 

Παρατηρείται ότι το είδος της κινητής υπηρεσίας που θα χρησιµοποιούσαν 

περισσότερο οι ερωτηθέντες και συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά µε 

τα υπόλοιπα είδη, είναι η “Πρόσβαση στη ψηφιακή συλλογή της ιατρικής 

βιβλιοθήκης”. Μέσω της συγκεκριµένης υπηρεσίας ο χρήστης θα µπορεί να εντοπίσει  
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µέσω φορητής συσκευής, ψηφιακές φωτογραφίες, βίντεο, ηλεκτρονικά βιβλία κα, που 

διαθέτει και διαχειρίζεται η ιατρική βιβλιοθήκη. 

 

Σχήµα 5.7. Αξιολόγηση πλεονεκτηµάτων των κινητών 

υπηρεσιών

 

 

Παρουσιάζοντας επτά διαφορετικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουν οι κινητές 

υπηρεσίες γενικότερα, έγινε η αξιολόγηση αυτών, µε χρήση κλίµακας, που αφορά την 

άποψη του δείγµατος. Τα αποτελέσµατα δεν θα παρουσιαστούν αναλυτικά για το 

κάθε ένα πλεονέκτηµα, αλλά συγκεντρωτικά.  

 

Λίστα πλεονεκτηµάτων 

1.   Μια αποτελεσµατική µέθοδος παροχής των υπηρεσιών της ιατρικής βιβλιοθήκης 

2. Ευέλικτη µέθοδος για πρόσβαση σε πληροφορίες ιατρικού περιεχοµένου 

οποιαδήποτε στιγµή από οποιοδήποτε µέρος 

3. Βελτίωση στην επικοινωνία µεταξύ των χρηστών και του προσωπικού της ιατρικής 

βιβλιοθήκης 

4.   Κρατάει τους χρήστες ενηµερωµένους και εξοικονοµεί τον χρόνο τους 

5.   Γεφυρώνει το χάσµα ανάµεσα στις πληροφορίες και τους χρήστες 

6.   Καθιστά τη ιατρική βιβλιοθήκη περισσότερο προσιτή στους χρήστες 

7.   Εξελίσσει τις δυνατότητες κατά τη διαδικασία έρευνας 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό (75%) από το δείγµα, επιλέγει να συµφωνήσει µε το 

γεγονός ότι οι κινητές υπηρεσίες αποτελούν µια αποτελεσµατική µέθοδο παροχής των 

υπηρεσιών της ιατρικής βιβλιοθήκης. Με το πλεονέκτηµα που συµφωνεί απόλυτα το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, το οποίο είναι της τάξεως του 33%, είναι ότι 

µέσω των κινητών υπηρεσιών µπορεί να υπάρξει διαρκής ενηµέρωση και 

εξοικονοµείται ο χρόνος τους. Παράλληλα το 31%, συµφωνεί στο µέγιστο βαθµό ότι 

πρόκειται για µια ευέλικτη µέθοδο που αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες 

ιατρικού περιεχοµένου οποιαδήποτε στιγµή από οποιοδήποτε µέρος.  

Ορισµένοι από τους ερωτηθέντες διαφωνούν, σε µικρά όµως ποσοστά, µε τα 

τέσσερα τελευταία πλεονεκτήµατα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό που διαφωνεί είναι 

της τάξεως του 11%, και αφορά το θέµα της βελτίωσης στην επικοινωνία µεταξύ των 

χρηστών και του προσωπικού της ιατρικής βιβλιοθήκης. Κατά την παρατήρηση των 

αποτελεσµάτων που αφορούν τα τέσσερα τελευταία πλεονεκτήµατα, δεν υπάρχει 

µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά των απαντήσεων για το καθένα. Λίγοι 

απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι κανένας από τους 

ερωτηθέντες δεν απάντησε ότι διαφωνεί απόλυτα µε κάποια από τα καταγεγραµµένα 

πλεονεκτήµατα 

 

Σχήµα 5.8. Αξιολόγηση µειονεκτηµάτων των κινητών υπηρεσιών 

 

 

Με βάση την ίδια κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε στη προηγούµενη ερώτηση, 

γίνεται η αξιολόγηση των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζουν οι κινητές υπηρεσίες, 

τα αποτελέσµατα της οποία καταγράφονται συντόµως παρακάτω. 
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Λίστα Μειονεκτηµάτων 

 

1. Χρειάζεται υψηλή τεχνογνωσία 

2. Η µακροχρόνια χρήση των φορητών συσκευών προκαλεί προβλήµατα υγείας 

3. Η µικρή οθόνη ορισµένων φορητών συσκευών εµποδίζει τη χρήση των κινητών 

υπηρεσιών και τη πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό 

4. Η αγορά φορητών συσκευών είναι ακριβή 

5. Οι φορητές συσκευές χρειάζονται συχνά επαναφόρτιση 

6. Μη αξιοπιστία του πληροφοριακού υλικού της ιατρικής βιβλιοθήκης που 

παρέχεται µέσω φορητής συσκευής 

 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (52%), συµφωνούν µε το γεγονός ότι οι 

φορητές συσκευές χρειάζονται συχνά επαναφόρτιση και αυτό αποτελεί αρνητικό 

παράγοντα κατά τη χρήση των κινητών υπηρεσιών µέσω των φορητών συσκευών. 

Επίσης ένα µεγάλο ποσοστό (43%) συµφωνεί µε το µειονέκτηµα της µικρής οθόνης 

ορισµένων φορητών συσκευών που εµποδίζει τη πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό 

αλλά και το ποσοστό 44% του δείγµατος θεωρεί ότι η αγορά και η απόκτηση 

φορητών συσκευών έχει υψηλό κόστος. Το 41% διαφωνεί ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία 

κατά τη χρήση του πληροφοριακού υλικού µέσω των κινητών υπηρεσιών της 

ιατρικής βιβλιοθήκης, όπως επίσης διαφωνεί σε ποσοστό 41% ότι χρειάζεται υψηλή 

τεχνογνωσία για να γίνει χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Ένα ποσοστό της τάξεως 

του 10%, διαφωνεί έντονα ότι η µακροχρόνια χρήση των φορητών συσκευών 

προκαλεί προβλήµατα υγείας. Τέλος, ελάχιστοι δεν γνώριζαν πώς να αξιολογήσουν 

τα µειονεκτήµατα που παρουσιάστηκαν µέσω της ερώτησης.  

Αυτό που παρατηρείται έντονα µέσω των απαντήσεων στην όγδοη ερώτηση, είναι 

ότι τα ποσοστά του δείγµατος που συµφωνεί µε ορισµένα µειονεκτήµατα υπερέχουν 

ελαφρώς των ποσοστών του δείγµατος που διαφωνεί µε τα ανάλογα µειονεκτήµατα. 

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ξεκάθαρο αποτέλεσµα. 
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Σχήµα 5.9. Καταγραφή της άποψης των ερωτηθέντων σχετικά µε το όφελος κατά 

τη χρήση των κινητών υπηρεσιών 

 

 

 

Το δείγµα σε ποσοστό 93%, εκφράζει την άποψη ότι θα επωφεληθεί κατά τη 

χρήση των κινητών υπηρεσιών των ιατρικών βιβλιοθηκών, ενώ µόλις το 3%, πιστεύει 

ότι δεν θα υπάρχει κανένα όφελος. Το 4% δεν γνωρίζει εάν θα επωφεληθεί ή όχι. 

 

Προφίλ ερωτηθέντων: 

 

Με βάση τις απαντήσεις της ερώτησης 9, σχετικά µε την ηλικία, καταγράφηκε ότι 

οι περισσότεροι ερωτηθέντες που συµπλήρωσαν το παρόν ερωτηµατολόγιο, είναι 

µεταξύ 31 έως 38 ετών. Ακολουθούν ηλικίες µεταξύ 39 και 46, ενώ λίγοι ήταν οι 

ερωτηθέντες ηλικίας 26 µέχρι 30 ετών. ∆ύο από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσαν 

ηλικία. 

 

Πιο συγκεκριµένα: 

  

      

 

 

Πίνακας 5.1. 

        Ηλικίες του δείγµατος της έρευνας 

 Ηλικίες Πλήθος 

26 - 30 17 

31 - 38 41 

39 - 46 22 
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Κατά τη καταγραφή των ειδικοτήτων των γιατρών, υπήρξαν κάποιοι από τους 

ερωτηθέντες που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, οι οποίοι είναι εν αναµονή 

ειδικότητας (σύνολο 13). Οι ειδικότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 5.2. Ειδικότητες του δείγµατος της έρευνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, στο σχήµα 5.10 καταγράφονται τα Πανεπιστηµιακά  Ιδρύµατα. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος πραγµατοποίησε τις σπουδές του σε 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Ελλάδος (82%), και πιο συγκεκριµένα στο 

Αριστοτέλειο πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, ενώ το 19% σε διάφορα 

Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού, σε χώρες όπως Σλοβακία, Ουγγαρία, 

Ρουµανία, Γερµανία, Ιταλία και Η.Π.Α. 

 

 

Σχήµα 5.10. Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 

Ειδικότητα Πλήθος 
Αγγειολόγος 1 

Αγροτικός 1 

Αιµατολόγος 1 

Ακτινοφυσικός 1 

Αναισθησιολόγος 2 

Άνευ ειδικότητας 13 

Ειδικευόµενοι 3 

Εντατικολόγος 1 

Μαιευτήρας 2 

Μικροβιολόγος 2 

Νεφρολόγος 9 

Ειδικότητα Πλήθος 
Ορθοπεδικός 7 

Ουρολόγος 2 

Παθολόγος 16 

Παιδίατρος 4 

Πνευµονολόγος 2 

Πυρηνικός 1 

Φαρµακολόγος – 

τοξικολόγος 1 

Χειρουργός 9 

Χειρουργός αγγειολόγος 1 

Ψυχίατρος 1 

Ω.Ρ.Λ. 3 
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Κεφάλαιο 6ο: Συµπεράσµατα 
 

6.1. Συµπεράσµατα σχετικά µε την πρωτογενή έρευνα 

 
 

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την παρούσα 

έρευνα, προκύπτουν συµπεράσµατα που αφορούν τη γενικότερη στάση των ελλήνων 

γιατρών, απέναντι στο θέµα της χρήσης και αξιοποίησης των κινητών υπηρεσιών των 

ιατρικών βιβλιοθηκών που στοχεύουν στην υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας. 

Παρ’ όλο που ο συγκεκριµένος τύπος υπηρεσιών δεν εφαρµόζεται σε καµία ιατρική-

νοσοκοµειακή βιβλιοθήκη της Ελλάδος, έγινε προσπάθεια µέσω της συγκεκριµένης 

έρευνας να καταγραφεί κατά πόσο είναι έτοιµη η ελληνική ιατρική κοινότητα να 

αποδεχτεί την υλοποίηση µιας τέτοιου είδους εφαρµογής από µέρους των ιατρικών 

βιβλιοθηκών. 

Οι έλληνες γιατροί δεν είναι ακόµα αρκετά εξοικειωµένοι µε τα µέσα των νέων 

τεχνολογιών και δεν είναι κάτοχοι εξελιγµένων φορητών συσκευών τελευταίας 

τεχνολογίας, όπως για παράδειγµα το PDA, σε αντίθεση µε τους γιατρούς σε 

ανεπτυγµένες χώρες του εξωτερικού, όπως οι Η.Π.Α. Μέσα από την έρευνα 

διαφαίνεται   µια τάση προς την αποδοχή και χρήση νέων τύπων συσκευών, εκτός του 

απλού κινητού τηλεφώνου, καθώς και η αξιοποίηση αυτών για άλλους σκοπούς, 

πέραν της απλής επικοινωνίας. Η καλπάζουσα εξάπλωση του διαδικτύου και η 

διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη των δυνατοτήτων που προσφέρει, ιδιαίτερα κατά τη 

διαδικασία της επιστηµονικής έρευνας, είναι κατανοητή από τους έλληνες γιατρούς, 

µε αποτέλεσµα να στρέφονται προς τη χρήση του internet µε στόχο την αναζήτηση 

ιατρικού πληροφοριακού υλικού. Απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη 

δεν αποτελεί σε µεγάλο βαθµό µια από τις πρώτες επιλογές των ελλήνων γιατρών, 

αλλά αυτό µπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους και παράγοντες, που δεν είναι 

θέµα προς ανάλυση στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Παρ’ όλα αυτά η ελληνική 

ιατρική κοινότητα αντιµετωπίζει µε θετικό τρόπο την προοπτική υποστήριξης της 

ιατρικής έρευνας, µέσω των κινητών υπηρεσιών των ιατρικών βιβλιοθηκών. Πρέπει 

να επισηµανθεί ότι ένα µεγάλο µέρος των ερωτηθέντων δεν γνώριζε τον 

συγκεκριµένο τύπο υπηρεσιών που έχει υλοποιηθεί ήδη από ιατρικές βιβλιοθήκες του 

εξωτερικού, αλλά µέσω της παρούσας έρευνας είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί επί 

του θέµατος και στη συνέχεια να εκφράσει την άποψή του. 
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Γενικότερα δεν υπήρξε καµία αρνητική αντίδραση και η ελληνική ιατρική 

κοινότητα δηλώνει εύλογο ενδιαφέρον για χρήση των συγκεκριµένων υπηρεσιών, 

πιστεύοντας συγχρόνως ότι θα έχει σηµαντικό όφελος µέσω της νέας αυτής 

διαδικασίας, που µπορεί να παρέχεται από τις ιατρικές βιβλιοθήκες. 

Κατόπιν της σύντοµης αναφοράς και παρουσίασης των βασικότερων τύπων 

κινητών υπηρεσιών που µπορεί να εφαρµόσει µια ιατρική βιβλιοθήκη, οι έλληνες 

γιατροί εκφράζουν την επιθυµία τους να τις χρησιµοποιήσουν όλες, άλλες 

περισσότερο και άλλες λιγότερο. Πιο συγκεκριµένα εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για δύο τύπους κινητών υπηρεσιών: την πρόσβαση στη ψηφιακή συλλογή της 

ιατρικής βιβλιοθήκης µέσω φορητών συσκευών και την πρόσβαση στις ιατρικές 

βάσεις δεδοµένων, για αναζήτηση πληροφοριακού και βιβλιογραφικού υλικού. Η 

υπηρεσία που δεν έχει αρκετή ανταπόκριση, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες, είναι οι 

υπηρεσίες SMS. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι ο λόγος για τη συγκεκριµένη 

αντίδραση απέναντι σε αυτόν τον τύπο της υπηρεσίας, είναι το ενδεχόµενο κόστος 

κατά τη χρήση της υπηρεσίας SMS.  

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση που έγινε από τους έλληνες γιατρούς αποδεικνύει ότι 

κατανοούν τα οφέλη που θα αποκοµίσουν κατά τη διαδικασία της επιστηµονικής 

έρευνας και το ρόλο που παίζει ο κάθε τύπος κινητής υπηρεσίας, σε ένα θεωρητικό 

επίπεδο. Εκφράζεται έντονα η άποψη ότι οι συγκεκριµένες υπηρεσίες, αποτελούν µια 

ευέλικτη και αποτελεσµατική µέθοδο αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών, µε 

σηµαντικό και καθοριστικό παράγοντα την εξοικονόµηση χρόνου καθώς και τη 

δυνατότητα χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών ανεξάρτητα από τη τοποθεσία που 

βρίσκεται ο χρήστης. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η ελληνική ιατρική κοινότητα 

συµφωνεί µε την ιδέα της φορητότητας εκφράζοντας την επιθυµία να την 

αξιοποιήσει, κάνοντας χρήση των φορητών συσκευών. Παράλληλα όµως 

λαµβάνονται υπόψη και ορισµένοι ανασταλτικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

σηµαντικά την στάση των χρηστών και την αποδοχή τους σε σχέση µε την χρήση των 

κινητών υπηρεσιών. Οι ανασταλτικοί παράγοντες που καταγράφηκαν µέσω της 

έρευνας, αφορούν κυρίως τη χρήση των φορητών συσκευών και όχι τόσο τις κινητές 

υπηρεσίες. Το ακριβό κόστος των φορητών συσκευών, η ανάγκη για επαναφόρτιση 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, καθώς και η αδυναµία πρόσβασης και αξιοποίησης 

των κινητών υπηρεσιών εξαιτίας της µικρής οθόνης, επηρεάζουν σηµαντικά τη γνώµη 

των ελλήνων γιατρών και τους καθιστούν επιφυλακτικούς κατά την αντιµετώπιση του 

συγκεκριµένου θέµατος.  
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Εν κατακλείδι, η ελληνική ιατρική κοινότητα, βρίσκεται σε καλό δρόµο 

προκειµένου να κάνει χρήση στο µέλλον των κινητών υπηρεσιών, από τη στιγµή που 

αυτές θα εφαρµοστούν από τις ιατρικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Η υλοποίηση της 

συγκεκριµένης ιδέας από τις ελληνικές ιατρικές βιβλιοθήκες απαιτεί σίγουρα κάποιες 

βασικές τεχνολογικές υποδοµές και γενικότερες συνθήκες, θέµα το οποίο δεν 

εξαρτάται από τη διοίκηση των βιβλιοθηκών αλλά από τη διοίκηση των φορέων 

στους οποίους αυτές ανήκουν. Οι ιατρικές βιβλιοθήκες µπορούν να λάβουν υπόψη τα 

παραπάνω συµπεράσµατα, ώστε να τα µελετήσουν και να ξεκινήσουν 

προκαταρκτικές διαδικασίες για την εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών, µε στόχο την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, µε νέες εξελιγµένες διαδικασίες και µέσα 

υποστήριξης. 

 

6.2. Γενικά συµπεράσµατα 
 

Οι φορητές συσκευές, οι οποίες αποτελούν πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο, 

αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας, χρησιµοποιούνται από τις 

βιβλιοθήκες προκειµένου να υποστηρίξουν το έργο τους σε ένα νέο επίπεδο, ειδικά 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της εποχής. Οι κινητές υπηρεσίες 

είναι το παρόν και το µέλλον των βιβλιοθηκών και η προσφορά αυτών είναι 

σηµαντική για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Μπορούν να 

εφαρµοστούν από κάθε είδος βιβλιοθήκης, δεδοµένου ότι ισχύουν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις από τεχνολογικής και διοικητικής πλευράς. Η υλοποίηση αυτών γίνεται 

µε εύκολες και σύντοµες διαδικασίες καλύπτοντας σχεδόν όλες τις λειτουργίες και 

τους στόχους των βιβλιοθηκών, υιοθετώντας παράλληλα τους ανάλογους 

περιορισµούς, όπου αυτοί απαιτούνται. 

Πολλές βιβλιοθήκες σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως ακαδηµαϊκές, έχουν ήδη 

προχωρήσει σε αυτό το νέο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και καταγράφουν τα οφέλη, 

παρατηρώντας την ανταπόκριση των χρηστών. Αν και ο συγκεκριµένος τύπος 

υπηρεσιών έχει µόλις λίγα χρόνια που έχει αρχίσει να υλοποιείται, η αποδοχή είναι 

ευρεία, µε αποτέλεσµα να οδηγεί ολοένα και περισσότερες βιβλιοθήκες να εστιάσουν 

στις κινητές υπηρεσίες και γενικότερα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

φορητών συσκευών στα πλαίσια υποστήριξης των χρηστών. Στην Ελλάδα ωστόσο, οι 

βιβλιοθήκες δεν έχουν υλοποιήσει αυτού του είδους τις υπηρεσίες, καθότι οι 
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αντικειµενικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν µέχρι στιγµής. Βασικά θέµατα όπως 

τεχνολογικοί και οικονοµικοί περιορισµοί αλλά και η µη διοικητική υποστήριξη, 

οδηγούν στη καθυστέρηση υιοθέτησης των κινητών υπηρεσιών και προώθησης 

αυτών στους έλληνες χρήστες. 

Θα πρέπει να ξεπεραστούν τα όποια εµπόδια, καθότι η τεχνολογική ανάπτυξη 

αλλάζει διαρκώς το τοπίο και στον χώρο των βιβλιοθηκών και οι έλληνες χρήστες 

έχουν πλέον ανάγκη για υποστήριξη στην πληροφοριακή αλλά και στην 

βιβλιογραφική έρευνα, µε νέες µεθόδους. Μέσω της παρούσας εργασίας έγινε 

καταγραφή της τυπολογίας των κινητών υπηρεσιών προκειµένου να γνωστοποιηθούν 

αυτές στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον η τυπολογία αυτή αποτελεί ένα είδος οδηγού, µε 

βάση τον οποίο οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα θα µπορούν να επιλέξουν ποιό τύπο 

κινητής υπηρεσίας να αναπτύξουν και να προωθήσουν στους χρήστες τους, αφού 

γίνει πρώτα η απαραίτητη µελέτη και δοθεί η έγκριση από τον φορέα στον οποίον 

ανήκει η βιβλιοθήκη. 

 

6.3. Περαιτέρω έρευνα 

 
Οι ιδέες, οι προτάσεις και οι λύσεις που οδηγούν τις βιβλιοθήκες σε ένα νέο 

επίπεδο υποστήριξης των χρηστών, δεν περιστρέφονται µόνο γύρω από τις υπηρεσίες 

που αναπτύχθηκαν στη παρούσα εργασία. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες και όλα τα 

νέα τεχνολογικά εργαλεία που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσουν τον σκοπό των βιβλιοθηκών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν, 

προκειµένου να δώσουν µια νέα διάσταση στον ρόλο που παίζουν οι βιβλιοθήκες 

κατά τη διαδικασία της έρευνας, της υποστήριξης στην εκπαίδευση και γενικότερα 

στη καθηµερινότητά µας. 

Ο συνδυασµός των διαδικτυακών υπηρεσιών και των εφαρµογών που 

χρησιµοποιούν οι χρήστες στη καθηµερινότητά τους, όπως τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, µε τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, µπορεί να αποτελέσει µια νέα ευκαιρία 

όσον αφορά στην ένταξη της πληροφοριακής έρευνας στη καθηµερινότητα των 

χρηστών. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών µπορούν να εξελιχθούν και 

να υποστηριχθούν υπό νέους όρους και συνθήκες, µέσω των κοινωνικών δικτύων. Με 

αυτόν τον τρόπο οι βιβλιοθήκες µπορούν να προσελκύσουν περισσότερους χρήστες 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε ελάχιστο κόστος. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι 
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υπάρχει ανάγκη για σύνδεση των βιβλιοθηκών µε τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το 

Facebook και το Twitter, µε στόχο την εξέλιξη των υπηρεσιών και την υποστήριξη 

των χρηστών µέσω ενός περιβάλλοντος που το γνωρίζουν καλά και το χρησιµοποιούν 

συχνά.  

Η κινητή τεχνολογία είναι παρούσα και σε αυτή τη περίπτωση, αφού τα 

κοινωνικά δίκτυα υποστηρίζονται από κινητές πλατφόρµες και είναι διαθέσιµα, µέσω 

ειδικών εφαρµογών για φορητές συσκευές. Οι κινητές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών 

µπορούν να υποστηριχθούν από τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία αποτελούν το νέο 

τεχνολογικό και κοινωνικό φαινόµενο της εποχής που ζούµε, και αυτό µπορεί να 

αποτελέσει αντικείµενο για περαιτέρω έρευνα. 

Η δηµιουργία εφαρµογών για φορητές συσκευές που µπορούν να προσαρµόσουν 

και να υποστηρίξουν τις λειτουργίες και πιο συγκεκριµένα τις δυνατότητες 

πρόσβασης και χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, είναι ένα 

ακόµα θέµα το οποίο µπορεί να αναπτυχθεί και να ερευνηθεί  περαιτέρω. Οι 

εφαρµογές αυτές επιτρέπουν τη χρήση µιας δυναµικής πύλης, η οποία προσφέρει τη 

δυνατότητα πρόσβασης στη πληροφόρηση, και βασίζονται στα ειδικά λογισµικά 

προγράµµατα που χρησιµοποιούν οι διάφοροι τύποι φορητών συσκευών, όπως τα 

smartphone, προκειµένου να γίνει λήψη (download) και χρήση αυτών των 

εφαρµογών. Οι βιβλιοθήκες είναι ικανές να αναπτύξουν τέτοιου είδους εφαρµογές. Η 

µέθοδος για την υλοποίηση αλλά και τη προώθηση αυτών των εφαρµογών στους 

χρήστες, είναι ένα από τα θέµατα που θα µπορούσε να αναλυθεί εκτενέστερα. 

Στο προσεχές µέλλον αναµένονται σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα της κινητής 

τεχνολογίας και στην εφαρµογή αυτής στις βιβλιοθήκες. Έχουν ήδη δροµολογηθεί 

εφαρµογές RFID κωδικών και τεχνολογιών GIS, µε στόχο τη χρήση τους από τις 

βιβλιοθήκες στον OPAC, αλλά και σε άλλου τύπου υπηρεσίες. Η χρήση του voice 

messaging και v-mail, καθώς και η εξέλιξη του Web 2.0, είναι θέµατα που 

αναµένουµε να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο µέλλον, στον χώρο των βιβλιοθηκών 

και όχι µόνο. 

Η πρωτογενής έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου αποτελεί 

µια πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή της στάσης των ελλήνων ιατρών σε σχέση 

µε τη προοπτική χρήσης των κινητών υπηρεσιών των ιατρικών βιβλιοθηκών. Είναι 

µια δοκιµαστική έρευνα, η οποία θα µπορούσε να αναπτυχθεί και να εξετάσει 

περισσότερα θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των κινητών υπηρεσιών των 

βιβλιοθηκών στο χώρο της Υγείας. 
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Όλα τα παραπάνω, αλλά και πολλά άλλα τεχνολογικά ζητήµατα µπορούν να 

αποτελέσουν υλικό για ανάλυση και µελέτη, σε σχέση µε τις υπηρεσίες των 

βιβλιοθηκών γενικότερα. 

 

6.4. Επίλογος 
 

Ο άνθρωπος επιθυµεί να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά επιτεύγµατα ώστε να 

βελτιώσει τη ποιότητα της ζωής του. Μέσω της παρούσας εργασίας κατανοούµε 

πλήρως την ανάγκη αλλά και τα οφέλη της εφαρµογής των κινητών υπηρεσιών στις 

βιβλιοθήκες, οι οποίες θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός νέου τύπου σχέσης 

ανάµεσα στις βιβλιοθήκες και στους χρήστες, τοποθετώντας τις βιβλιοθήκες σε 

πρώτο πλάνο ως ένα ισχυρό µέσο πρόσβασης στη γνώση. 
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εκείσζε: Σα δύν βηβιία ησλ εθδνηώλ Ally θαη Needham, πεξηιακβάλνπλ θείκελα 

από δηάθνξνπο ζπγγξαθείο, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ παγθόζκηνπ 

ζπλεδξίνπ κε ζέκα “Mobile Libraries”. Σν πξώην ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2007 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία (έθδνζε 2008) θαη ην δεύηεξν ηνλ Ινύλην 

ηνπ 2009 ζηνλ Καλαδά (έθδνζε 2010). 

 

Ο παπόν καηάλογορ αναθοπών δημιοςπγήθηκε με ηη σπήζη ηος ππογπάμμαηορ 

RefWorks (σπηζιμοποιώνηαρ ηο Harvard Style). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Έξεπλα γηα ηηο θηλεηέο ππεξεζίεο (mobile services)  βηβιηνζεθώλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζηνλ ειιεληθό ρώξν. 

 

Η παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε 

ζέκα: «Κηλεηέο ππεξεζίεο βηβιηνζεθώλ (mobile services)» 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθώλ κέζσ 

θνξεηώλ ζπζθεπώλ θαη ηα νθέιε παξνρήο απηώλ ζηνπο ρξήζηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν θαη εζηηάδεη ζηελ άπνςε ησλ ειιήλσλ ηαηξώλ 

ζρεηηθά κε ηε πξννπηηθή ρξήζεο θηλεηώλ ππεξεζηώλ ησλ ηαηξηθώλ βηβιηνζεθώλ 

κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ. 

 

 

Δξώηεζε 1
ε
: 

 

(Παπακαλώ επιλέξηε έζηω μία από ηιρ παπακάηω απανηήζειρ) 

 

Πνηέο από ηηο παξαθάησ θνξεηέο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείηε; 

❐ θηλεηό ηειέθσλν 

❐ smartphone (iPhone, Blackberry, Android θηι) 

❐ PDA 

❐ i-Pod 

❐ ειεθηξνληθό βηβιίν (e-book) 

 

 

 

 

 

Δξώηεζε 2
ε
: 

 

(Παπακαλώ επιλέξηε έζηω μία από ηιρ παπακάηω απανηήζειρ) 
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Γηα πνηνύο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο ρξεζηκνπνηείηε θνξεηέο ζπζθεπέο; 

 

❐ Δπηθνηλσλία (ηειεθσληθή θιήζε & αληαιιαγή SMS) 

❐ Αληαιιαγή δεδνκέλσλ (αξρεία, θσηνγξαθίεο, θα) 

❐ Δθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο 

❐ Υξήζε Internet 

❐ Μνπζηθή 

❐ Αλάγλσζε e-book 

❐ Άιιν ……………………………………………………. 

 

Δξώηεζε 3
ε
: 

 

(Παπακαλώ επιλέξηε έζηω μία από ηιρ παπακάηω απανηήζειρ) 

 

Με πνηόλ ηξόπν επηιέγεηε λα εληνπίζεηε πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα ηαηξηθά 

ζέκαηα: 

❐ Από ην δηαδίθηπν 

❐ Από ηε βηβιηνζήθε 

❐ Από πξνζσπηθή ζπιινγή βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θα 

❐ Άιιν  …………………………………………………… 

 

Δξώηεζε 4
ε
: 

 

(Παπακαλώ επιλέξηε μόνο μία από ηιρ παπακάηω απανηήζειρ) 

 

ε πνην βαζκό γλσξίδεηε γηα ηελ ύπαξμε δπλαηόηεηαο παξνρήο θηλεηώλ 

ππεξεζηώλ από ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνύ κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ; 

 

❐ Πνιύ θαιά 

❐ Αξθεηά θαιά 

❐ Μέηξηα 

❐ Καζόινπ 

 

 

Δξώηεζε 5
ε
: 

 

(Παπακαλώ επιλέξηε μόνο μία από ηιρ παπακάηω απανηήζειρ) 
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Πώο ζα ζαο θαηλόηαλ ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο κέζσ 

θνξεηώλ ζπζθεπώλ; 

❐ Θα κνπ άξεζε 

❐ Γελ ζα κνπ άξεζε 

❐ Γελ γλσξίδσ / Γελ απαληώ 

 

Δξώηεζε 6
ε
: 

(Παπακαλώ ζημειώζηε ηο κοςηί με ηο νούμεπο πος ανηιπποζωπεύει πεπιζζόηεπο ηην 

απάνηηζή ζαρ. Επιλέξηε ηο νούμεπο 5 για ηην ςπηπεζία πος θα σπηζιμοποιούζαηε 

πεπιζζόηεπο και ηο νούμεπο 1 για ηην ςπηπεζία πος θα σπηζιμοποιούζαηε λιγόηεπο) 

 

Πνηέο από ηηο παξαθάησ θηλεηέο ππεξεζίεο ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο ζα 

ρξεζηκνπνηνύζαηε πεξηζζόηεξν θαη πνηέο ιηγόηεξν; 

 

Κηλεηέο Τπεξεζίεο: Καζόινπ 

1 

 

Λίγν 

2 

Αξθεηά 

3 

 Πνιύ 

4 

Πάξα 

πνιύ 

5 

Τπεξεζίεο SMS (εηδνπνίεζε 

γηα ζπλδξνκέο ζε λέα 

πεξηνδηθά, εληνπηζκόο άξζξνπ, 

δηάζεζε λέσλ ππεξεζηώλ ηεο 

βηβιηνζήθεο θα) 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Mobile OPAC (Online Public 

Access Catalog)- Πξόζβαζε 

ζηνλ θαηάινγν ηεο ηαηξηθήο 

βηβιηνζήθεο κέζσ θνξεηήο 

ζπζθεπήο 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Ιαηξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. 

Medline Plus) ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο κέζσ 

θνξεηήο ζπζθεπήο 
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Πξόζβαζε ζηε ςεθηαθή 

ζπιινγή ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο 

(ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, ειεθηξνληθά βηβιία θα) 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 
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Δξώηεζε 7
ε
: 

 

(Παπακαλώ ζημειώζηε ηο κοςηί πος ανηιπποζωπεύει πεπιζζόηεπο ηην απάνηηζή ζαρ) 

 

 

Αμηνινγήζηε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θηλεηώλ ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο: 

 

 

 
πκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλ

ώ 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γελ 

γλσξίδσ 

Μηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο 
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Δπέιηθηε κέζνδνο γηα πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ηαηξηθνύ 

πεξηερνκέλνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

από νπνηνδήπνηε κέξνο 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Βειηίσζε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ 

ησλ ρξεζηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο 
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Κξαηάεη ηνπο ρξήζηεο 

ελεκεξσκέλνπο θαη εμνηθνλνκεί ηνλ 

ρξόλν ηνπο 
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Γεθπξώλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηνπο ρξήζηεο ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Καζηζηά ηε ηαηξηθή βηβιηνζήθε 

πεξηζζόηεξν πξνζηηή ζηνπο 

ρξήζηεο 
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Δμειίζζεη ηηο δπλαηόηεηεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία έξεπλαο ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

 

 

 

 

 

Δξώηεζε 8
ε
: 

 

(Παπακαλώ ζημειώζηε ηο κοςηί πος ανηιπποζωπεύει πεπιζζόηεπο ηην απάνηηζή ζαρ) 

 

Αμηνινγήζηε ηα κεηνλεθηήκαηα θαηά ηε πξόζβαζε ζηηο θηλεηέο ππεξεζίεο ηεο  

βηβιηνζήθεο κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ: 

 

 
πκθσλώ 

πκθσλώ 

απόιπηα 

Γηαθσλ

ώ 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 

Γελ 

γλσξίδσ 

Υξεηάδεηαη πςειή ηερλνγλσζία 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Η καθξνρξόληα ρξήζε ησλ 

θνξεηώλ ζπζθεπώλ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα πγείαο 
❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 
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Η κηθξή νζόλε νξηζκέλσλ θνξεηώλ 

ζπζθεπώλ εκπνδίδεη ηε ρξήζε ησλ 

θηλεηώλ ππεξεζηώλ θαη ηε 

πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό πιηθό 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Η αγνξά θνξεηώλ ζπζθεπώλ είλαη 

αθξηβή ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Οη θνξεηέο ζπζθεπέο ρξεηάδνληαη 

ζπρλά επαλαθόξηηζε ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Με αμηνπηζηία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

πιηθνύ ηεο ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο 

πνπ παξέρεηαη κέζσ θνξεηήο 

ζπζθεπήο 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

 

 

Δξώηεζε 9
ε
: 

 

Θεσξείηε όηη ζα επσθειεζείηε από ηε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ππεξεζηώλ ηεο 

βηβιηνζήθεο; 

 

         ❐ Ναη                                   ❐ Όρη                              ❐ Γελ γλσξίδσ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

 

Ηιηθία:         ❐ 26 - 30                         ❐ 31 - 38                      ❐ 39 - 46 

 

Δηδηθόηεηα: …………………………. 

 

ε πνηό Παλεπηζηήκην ζπνπδάζαηε; …………………………………………………. 

………………………………………………................................................................ 

 

ΥΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

αο επραξηζηώ 




