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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αφορά στην ύπαρξη των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 

(ΓΠΣ) στις υπηρεσίες των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών.  Οι υπηρεσίες ΓΠΣ στο χώρο των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών έχουν µεγάλη σπουδαιότητα, µιας και η αξιοποίησή τους σε διάφορα 

επιστηµονικά πεδία σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις ενός ψηφιακού κόσµου, τις καθιστούν πολύ 

χρήσιµο αν όχι και απαραίτητο εργαλείο των φοιτητών και ερευνητών.  Στην εργασία αυτή, 

επιχειρείται να ερευνηθούν η υιοθέτηση και η διάχυση των υπηρεσιών ΓΠΣ σε βιβλιοθήκες της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Η έρευνα γίνεται µε τη χρήση δύο ερωτηµατολογίων, ένα για τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του 

εξωτερικού κι ένα για τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες της χώρας µας.  Το θεωρητικό πλαίσιό της 

βασίζεται στη Θεωρία της ∆ιάχυσης των Καινοτοµιών (Diffusion of Innovations) που αναπτύχθηκε 

από τον E. Rogers και πιο συγκεκριµένα στους παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθµό υιοθέτησης 

µιας καινοτοµίας σε ένα περιβάλλον, στην περίπτωσή µας τα ΓΠΣ στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες.  

Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτουν αποτελέσµατα που αφορούν τις υπηρεσίες ΓΠΣ στην 

Αµερική και την Ευρώπη.  Ακόµη παρατηρείται ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα µεµονωµένα 

και στη συνέχεια πραγµατοποιείται µία σύγκριση των δύο ερευνών, δηλαδή µία σύγκριση ανάµεσα 

στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας µε εκείνες του εξωτερικού. 
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1. Εισαγωγή   

Οι βιβλιοθήκες έχουν αφιερώσει την ύπαρξή τους στη συλλογή, οργάνωση και διαµοιρασµό 

της πληροφορίας.  Σε αυτούς τους χώρους οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή µε πηγές γνώσεων 

διαφόρων ειδών, έντυπων και ηλεκτρονικών, όπως είναι τα βιβλία, τα περιοδικά, τα CD και DVD, οι 

χάρτες.  Οι τελευταίοι αποτελούσαν πάντα σηµαντικό κοµµάτι της συλλογής µιας βιβλιοθήκης.  Το 

πέρασµα της πληροφορίας στον ψηφιακό κόσµο σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις των χρηστών, 

δηµιούργησε την ανάγκη γεωγραφικών αποθετηρίων.  Με αυτά η έννοια του στατικού χάρτη µπαίνει 

στο περιθώριο και αναδεικνύονται υπηρεσίες προσανατολισµένες στα γεωχωρικά δεδοµένα και τα 

γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα (ΓΠΣ). 

Η επιστήµη της γεωγραφίας έχει τη δυνατότητα να συσχετίζεται µε πολλές άλλες επιστήµες, 

ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές.  Βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο, δηµόσιες, ερευνητικές και 

ακαδηµαϊκές, έχοντας από καιρό αντιληφθεί την αξία της αφιερώνουν ολόκληρα τµήµατα σε αυτήν.  

Η υιοθέτηση ωστόσο γεωγραφικών υπηρεσιών στο περιβάλλον µιας βιβλιοθήκης δεν είναι εύκολη 

υπόθεση.  Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών, η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού, η 

πολιτική ανάπτυξης συλλογής και η πρόσβαση σε αυτήν είναι µερικοί από τους παράγοντες που 

οφείλουν να λάβουν υπόψη τους οι βιβλιοθήκες.  Τα πλεονεκτήµατα από την άλλη µεριά όµως, είναι 

εξίσου σηµαντικά.  Η παροχή πληροφοριών που µπορούν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, η κάλυψη 

πολλών ερευνητικών πεδίων, το υψηλό επίπεδο ανάλυσης είναι µόλις µερικά από αυτά.  Οι 

βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα οι ακαδηµαϊκές, στις οποίες είναι αφιερωµένη η παρούσα εργασία, παίζουν 

και θα συνεχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ανακάλυψη, συγκέντρωση, διαχείριση και 

χρήση των γεωγραφικών δεδοµένων.  Εξαιτίας των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων των χρηστών 

του, το προσωπικό µιας πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και τα αιτήµατά τους.  Εκτός από αυτούς άλλωστε, υπηρετούν το στόχο και το σκοπό 

του ιδρύµατος στο οποίο ανήκουν και για το λόγο αυτό πρέπει να εναρµονίζονται στο σηµερινό 

περιβάλλον πληροφόρησης.  

Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει την παρουσία των Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστηµάτων στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, να ερευνήσει το βάθος 

υιοθέτησής τους και να αναζητήσει τα βαθύτερα αίτια, εξαιτίας των οποίων τα συστήµατα αυτά στις 
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ακαδηµαϊκές ελληνικές βιβλιοθήκες δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή σε µεγάλο βαθµό.  Αρχικά γίνεται 

η παρουσίαση των βασικών εννοιών που θα µας απασχολήσουν. Οι όροι αυτοί είναι τα γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήµατα, η βιβλιοθηκονοµία και επιστήµη της πληροφόρησης και ο συνδυασµός 

τους, η επιστήµη της γεωγραφικής πληροφόρησης. Επίσης παρουσιάζεται µια επισκόπηση 

αναφορικά µε τα συστήµατα αυτά στις βιβλιοθήκες. 

Εκτός από τους όρους που έχουν να κάνουν µε το θέµα της µελέτης, διατυπώνεται και 

αναλύεται η θεωρία που στοιχειοθετεί την έρευνα της εργασίας. Η έρευνα, έγινε µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίων και αφορά την υιοθέτηση των ΓΠΣ στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες.  Βασίζεται στη 

θεωρία του Everett Rogers περί της διάχυσης των καινοτοµιών.  Περιγράφεται ο σχεδιασµός της, η 

επιλογή του δείγµατος και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε.  Τέλος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας και ακολουθούν τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτήν. 

Το πλαίσιο της συγκεκριµένης θεωρίας έχει χρησιµοποιηθεί σε ερευνητικό επίπεδο από 

πολλούς κλάδους, συµπεριλαµβανοµένης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Με τον τοµέα αυτό 

ασχολείται η εργασία και πιο συγκεκριµένα µε τις βιβλιοθήκες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

δηλαδή τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Η θεωρία της διάχυσης των καινοτοµιών εδώ χρησιµοποιείται 

ώστε να προσπαθήσει να εξηγήσει και να περιγράψει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία 

υιοθέτησης των ΓΠΣ στο κλάδο της Βιβλιοθηκονοµίας και των βιβλιοθηκών. 
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2. Γενική διατύπωση ερευνητικού προβλήµατος 

Βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο έχουν αναγνωρίσει εδώ και πολύ καιρό την αξία και τα 

πλεονεκτήµατα των ΓΠΣ και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν στους χρήστες τους.  Στην Ελλάδα 

παρόλα αυτά η υιοθέτησή τους βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο και λίγα έχουν αναφερθεί σχετικά 

µε τους παράγοντες που επηρεάζουν και συντελούν στην ετοιµότητα των ελληνικών ακαδηµαϊκών 

βιβλιοθηκών σχετικά µε τις καινοτόµες αυτές υπηρεσίες.  Το στοιχείο αυτό αποτελεί κίνητρο της 

παρούσας έρευνας καθώς δηµιουργούνται ερωτήµατα όπως: 

� Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν θετικά ώστε οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού να 

προχωρήσουν στην υιοθέτηση ΓΠΣ; 

� Σε ποιες χώρες παρουσιάζεται µεγαλύτερη διάχυση και αξιοποίηση των ΓΠΣ; 

� Για ποιους λόγους οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες δεν έχουν τις εφαρµογές αυτές 

στις υπηρεσίες τους; 

Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιµοποιείται σε αυτήν την έρευνα βασίζεται στη θεωρία του 

Everett Rogers σχετικά µε τη διάχυση των καινοτοµιών.  Η συγκεκριµένη θεωρία είναι 

χρήσιµη γιατί βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας υιοθέτησης τεχνολογικών 

καινοτοµιών και εξηγεί  τα βήµατα λήψης αποφάσεων πριν τεθούν ή όχι σε εφαρµογή. 

 

2.1. ∆ιατύπωση σκοπών της έρευνας 
 

Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τους παράγοντες που καθορίζουν την 

υιοθέτηση ΓΠΣ στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.  Επόµενος 

στόχος είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης µια άποψη για τη διάχυση της καινοτοµίας αυτής στο 

εξωτερικό, αλλά και της επίδρασής της στο χώρο των βιβλιοθηκών και της επιστήµης της 

βιβλιοθηκονοµίας. 

Τέλος επιχειρείται να πραγµατοποιηθεί µια συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων που 

ανακτήθηκαν από το εξωτερικό µε αυτά που ανακτήθηκαν από τη χώρα µας.  Να συγκριθούν δηλαδή 

οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την διάχυση και υιοθέτηση των ΓΠΣ στις ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες της Ελλάδας και σε αυτές των άλλων γεωγραφικών περιοχών. 
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3. Εννοιολογική παρουσίαση περιεχοµένου 

Πριν περάσουµε στο κοµµάτι που αφορά την έρευνα, θα αναλυθούν οι όροι, οι έννοιες και η 

θεωρία πάνω στα οποία στηρίζεται. 

 

3.1. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα 
 

Τα ΓΠΣ (GIS) είναι ακρωνύµιο των λέξεων: 

� Γεωγραφικό (Geographic).  Η γεωγραφία του πραγµατικού κόσµου, η χωρική κατανοµή 

των πραγµάτων 

� Πληροφοριακό (Information).  Που αφορά δεδοµένα και πληροφορίες, τη σηµασία και τη 

χρήση τους 

� Σύστηµα (System).  Η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σχετικών 

περιφερειακών µονάδων. 

 (Σαββαΐδης &Υφαντής, 2007) 

Η γεωγραφία ως επιστήµη συσχετίζεται και συνεργάζεται µε πολλές άλλες επιστήµες, όπως 

είναι η γεωλογία, η αρχαιολογία, οι πολιτικές επιστήµες, η ιατρική, κ.ά.  Ο διεπιστηµονικός αυτός 

χαρακτήρας της έχει ως αποτέλεσµα οι έννοιες που την αφορούν να υιοθετούνται και να 

εφαρµόζονται σε ποικίλα επιστηµονικά πεδία.  Κατά συνέπεια συµβάλει στη δηµιουργία νέων 

θεωριών και ερευνών σε διαφορετικές επιστήµες  (Βαρδακώστα & Καπιδάκης, 2009). Επίσης η 

γεωγραφική πληροφορία είναι παρούσα στην καθηµερινή µας δραστηριότητα και για το λόγο αυτό 

θεωρείται πολύ σηµαντική. 

Ορισµένοι όροι που αφορούν τα ΓΠΣ και θα ήταν χρήσιµο να τους γνωρίζουµε πριν 

περάσουµε στον ορισµό τους είναι οι εξής: 

� Γεωγραφικός.  Αυτός που σχετίζεται µε τη γη.  Αφορά τη χωρική κατανοµή των 

πραγµάτων. 

� Χωρικός.  Έχει πολυδιάστατη έννοια και δεν αφορά µόνο την επιφάνεια της γης.  Τα 

χωρικά δεδοµένα σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε µια συγκεκριµένη τοποθεσία ή 

γεωγραφική περιοχή.  Ο όρος γεωγραφικός είναι µέρος του όρου χωρικός και συχνά στη 

βιβλιογραφία τους βλέπουµε να εναλλάσσονται. 
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� Γεωχωρικός.  Χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να δώσουµε στην ψηφιακή χωρική 

πληροφορία γεωγραφική διάσταση.  Τα γεωχωρικά δεδοµένα αφορούν αριθµούς, εικόνες, 

αλγόριθµους, κινούµενα σχέδια µε κάποια χωρική αναφορά 

(Goodchild, 1997.  Longley et al., 2010) 

 

3.1.1. Ορισµός 

 
Ως ΓΠΣ ορίζουµε ένα πληροφοριακό σύστηµα που αποτελείται από λογισµικό, υλικό 

υπολογιστών, δεδοµένα και χρήστες που µπορούν να συνδυαστούν ώστε να δηµιουργηθεί µια 

σχεσιακή βάση δεδοµένων.  Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο ώστε να αποθηκεύει, να ανακτά, να 

διαχειρίζεται, να ανανεώνει, να αναλύει, να ερµηνεύει και να παρουσιάζει χωρικά δεδοµένα 

(Strasser, 1995.  Hyland, 2002). 

Παρόλο που τα ΓΠΣ συχνά θεωρούνται εργαλεία δηµιουργίας χαρτών, οι δυνατότητές τους 

ξεπερνούν σηµαντικά τη χρήση αυτή.  Η ικανότητά τους να συνδέουν ένα σηµείο στο χάρτη µε µία 

πληροφορία που κρύβεται πίσω από το σηµείο αυτό τα κάνει τόσο ξεχωριστά (Hyland, 2002). 

 

3.1.2. Ιδιότητες ΓΠΣ 

 
Οι βασικές ιδιότητές τους είναι: 

1. Χωρική πληροφορία  που περιγράφει την τοποθεσία και το σχήµα των γεωγραφικών 

χαρακτηριστικών και τις χωρικές σχέσεις τους µε άλλα χαρακτηριστικά, 

2. Περιγραφική πληροφορία που αφορά τα χαρακτηριστικά. 
 
(Κωσταράς, 2011) 
 

Ο χάρτης είναι το µέσω επικοινωνίας, όπου οι τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται και 

ενσωµατώνονται (Strasser, 1995). 

Ο Goodchild (2010) δίνει µία εξήγηση γιατί τα ΓΠΣ διαφέρουν τόσο από τα υπόλοιπα ΠΣ: «Η 

καρδιά των ΓΠΣ είναι µία γεω-αναφορική βάση δεδοµένων.  Αυτό που διαχωρίζει µία τέτοια βάση 

δεδοµένων από τις άλλες είναι ότι σε όλες τις εγγραφές της έχει δοθεί µία τοποθεσία στην επιφάνεια 

της γης, συνήθως µε τη µορφή συντεταγµένων, όπως γεωγραφικό πλάτος και µήκος». 
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3.1.3. ∆υνατότητες ΓΠΣ 

 
� Ένα ΓΠΣ µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε, να κατανοήσουµε, να ερµηνεύσουµε και να 

φανταστούµε τα δεδοµένα µε πολλούς τρόπους οι οποίοι αποκαλύπτουν σχέσεις, τάσεις και 

δείγµατα σε µορφή χαρτών, σφαιρών, αναφορών και διαγραµµάτων. 

� Ένα ΓΠΣ µας βοηθά να απαντήσουµε σε ερωτήµατα και να λύσουµε προβλήµατα απλά 

κοιτάζοντας στα δεδοµένα. Αυτό συµβαίνει διότι τα δεδοµένα αυτά µπορούν να 

διαµοιραστούν εύκολα και να κατανοηθούν γρήγορα. 

� Η τεχνολογία των ΓΠΣ µπορεί να ενσωµατωθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο πληροφοριακού 

συστήµατος µιας εταιρείας. 

(ESRI, 2014) 

� Η αποθήκευση δεδοµένων γίνεται χωριστά από την αναπαράστασή τους. Έτσι τα δεδοµένα 

µπορούν να αναπαρασταθούν µε διαφορετικούς τρόπους. 

� Έχει όλα τα πλεονεκτήµατα της χρήσης Η/Υ, όπως διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων 

εύκολα και γρήγορα. 

� Ένα σύστηµα ΓΠΣ µπορεί να συνδέει εξωτερικές βάσεις δεδοµένων µε αντικείµενα που 

ανήκουν στο χάρτη, µε αποτέλεσµα να µπορούµε να βλέπουµε άµεσα τυχόν αλλαγές στη 

βάση δεδοµένων. 

� ∆ιαθέτει εργαλεία που διαχωρίζουν τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στις εξωτερικές 

βάσεις δεδοµένων. 

� Η αναζήτηση επιτρέπει την ανάκτηση συγκεκριµένων δεδοµένων µε βάση τη γεωγραφική 

πληροφορία. 

(Κωσταράς, 2011) 

 

3.1.4. Πλεονεκτήµατα ΓΠΣ 

 
Σύµφωνα µε την ESRI (2014), γενικά τα πλεονεκτήµατα των ΓΠΣ αφορούν πέντε κατηγορίες: 

1. Οικονοµίες κόστους και αυξηµένη απόδοση 

2. Καλύτερη λήψη αποφάσεων 

3. Βελτιωµένη επικοινωνία 



 7

4. Καλύτερη διατήρηση εγγραφών 

5. ∆υνατότητα γεωγραφικής διαχείρισης. 

 

 3.1.5. Ιστορική εξέλιξη ΓΠΣ 

 
Τα ΓΠΣ εξελίχθηκαν τη δεκαετία του ΄60 από προγράµµατα κυβερνητικών οργανισµών σε 

κεντρικές µονάδες Η/Υ. Το 1980 µετατράπηκαν σε λογισµικό προς χρήση από προσωπικούς Η/Υ και 

το 2000 σε συστήµατα που προσφέρουν λύσεις βασισµένες στο διαδίκτυο.  Το λογισµικό τους είναι 

ιδιαίτερα δηµοφιλές επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται δεδοµένα που έχουν βρει στο 

διαδίκτυο µε απεριόριστους τρόπους.  Στην αγορά των ΓΠΣ επικρατούν µερικές εταιρείες όπως η 

Intergraph, η MapInfo και η ESRI οι οποίες δηµιουργούν αποκλειστικό λογισµικό.  Η ESRI, που 

είναι η δηµιουργός του ArcGIS λογισµικού, είναι η σηµαντικότερη εταιρεία στην βιοµηχανία των 

ΓΠΣ.  Παρέχει εκτός από λογισµικά, υποστήριξη, συµβουλευτική, εκπαίδευση και εκδόσεις 

(Donelly, 2010).  Σύµφωνα µε την ESRI, το λογισµικό της χρησιµοποιείται από 300000 οργανισµούς 

παγκοσµίως, συµπεριλαµβανοµένων 7000 κολλεγίων και πανεπιστηµίων (ESRI, 2014). 

 

3.2. Βιβλιοθηκονοµία και Επιστήµη της Πληροφόρησης 

 
Η βιβλιοθηκονοµία και η επιστήµη της πληροφόρησης γενικά αφορά τις αρχές και πρακτικές 

της απόκτησης, συγκέντρωσης, οργάνωσης, διαχείρισης, διάδοσης και πρόσβασης της πληροφορίας 

που σχετίζεται µε τις ανάγκες ενός ατόµου ή µιας οµάδας (Choy, 2008).  Η πληροφορία ήταν κατά 

κανόνα σε έντυπη µορφή, αλλά εξαιτίας των εξελίξεων της πληροφορικής έχει αναπτυχθεί σε µεγάλο 

βαθµό και η ηλεκτρονική/ψηφιακή.  Όσοι εργάζονται σε αυτόν το χώρο, ειδικεύονται σε διάφορους 

τοµείς πέραν τους καθαρά και παραδοσιακά βιβλιοθηκονοµικούς (καταλογογράφηση, ταξινόµηση, 

πληροφοριακή εξυπηρέτηση, κλπ.).  Τέτοιοι τοµείς είναι: 

• Οργάνωση ψηφιακής πληροφορίας και αποθετηρίων 

• Ψηφιοποίηση 

• Έρευνα και ανάκτηση 

• Πληροφοριακή παιδεία 

• Εκπαίδευση χρηστών 
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Γενικά οι βιβλιοθηκονόµοι και επιστήµονες της πληροφόρησης τείνουν να µετατοπίσουν την 

αφοσίωση τους από τη διαχείριση των ήδη υπαρχόντων συλλογών και υπηρεσιών, στη στήριξη και 

εκπαίδευση των χρηστών και στην ενίσχυση νέων υπηρεσιών (Mendeley, 2014). 

 

3.2.1. Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 

 
Η ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη είναι µια βιβλιοθήκη ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος. Στόχο έχει 

να υπηρετεί τις ανάγκες και τα αιτήµατα των σπουδαστών και καθηγητών και να υποστηρίζει την 

εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύµατος. Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση έχει 

αλλάξει σε σχέση µε το παρελθόν, καθώς οι απαιτήσεις έχουν ενισχυθεί και διαφοροποιηθεί.  Οι 

φοιτητές καλούνται να βρουν λύσεις σε πιο σύνθετα προβλήµατα και να κάνουν πιο δηµιουργικά 

πράγµατα.  Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης συλλογής έντυπης και µη, στις 

πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες (Academic Libraries, 2014). 

Ο ρόλος µιας ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης συνοψίζεται στα παρακάτω: 

1. Αποθετήριο πηγών πληροφόρησης 

2. Υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού 

(Long & Schonfeld, 2010) 

3. Βοήθεια στην έρευνα, ανάκτηση και εντοπισµό της πληροφορίας 

4. Λύση στο εµπόδιο του κόστους 

5. Ενίσχυση κατάρτισης φοιτητών 

6. Παροχή δυνατότητας επαφής µε διάφορα επιστηµονικά πεδία 

7. Εκπαίδευση χρηστών στα εργαλεία της βιβλιοθήκης 

8. Παροχή πρόσβασης σε ψηφιακές πηγές πληροφόρησης που δεν ανήκουν στη συλλογή της 

9. Βοήθεια στη διεξαγωγή έρευνας 

10. ∆ιαδανεισµός 

(Academic Libraries, 2014) 
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3.3. Τα ΓΠΣ στις βιβλιοθήκες 

 
Τα πεδία όπου εφαρµόζονται τα ΓΠΣ είναι πολλά και ευρεία.  Αναδύθηκαν από τον τοµέα της 

χρήσης της γης, τη δηµογραφία και τις εφαρµογές περιβάλλοντος.  Η τεχνολογία των συστηµάτων 

αυτών έχει αποδείξει τις δυνατότητές της και έχει ανοίξει δίοδο σε ποικίλες εφαρµογές σε διάφορες 

επιστήµες.  Έχει επηρεάσει επίσης και τον κλάδο των βιβλιοθηκών µε τρεις κυρίως τρόπους: 

� Ο µεγάλος διαθέσιµος όγκος δεδοµένων πάνω στα ΓΠΣ, ωθεί τους βιβλιοθηκονόµους στη 

διαχείρισή τους. 

� Η ποικιλία εφαρµογών ΓΠΣ και η σύνδεσή τους µε πολλά και διαφορετικά πεδία, προτρέπει τους 

χρήστες να ασκήσουν πίεση στις βιβλιοθήκες ώστε να λειτουργήσουν ως κεντρικός χώρος 

πληροφόρησης ΓΠΣ και να εισάγουν υπηρεσίες βασισµένες σε αυτά. 

� Τα ΓΠΣ ασκούν επιρροή στην Βιβλιοθηκονοµία, καθώς υπάρχουν βιβλιοθήκες που τα 

χρησιµοποιούν σαν εργαλεία διαχείρισης της ίδιας της βιβλιοθήκης. 

(Phadke, 2006) 

 

3.3.1. Οι γεωγραφικές συλλογές στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 

 
Μια γεωγραφική συλλογή περιλαµβάνει υλικό όπως είναι βιβλία, περιοδικά, χάρτες, άτλαντες, 

αεροφωτογραφίες, εικόνες τηλεπισκόπησης, γεωχωρικά δεδοµένα, λογισµικό, κλπ., τα οποία 

βοηθούν στην έρευνα της επίδρασης του ανθρώπου στη γη.  Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ανά τον 

κόσµο είναι εξοικειωµένες µε την έννοια της γεωγραφικής πληροφορίας διότι διατηρούν 

γεωγραφικές συλλογές, συγκεντρώνουν γεωγραφικά δεδοµένα διαφόρων τύπων, µορφών και 

θεµάτων και αναπτύσσουν υπηρεσίες ΓΠΣ ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των χρηστών 

τους.  Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι κατά κανόνα βιβλιοθήκες αναπτυγµένων χωρών και το ίδρυµα στο 

οποίο ανήκουν διατηρεί τµήµατα που τους ενδιαφέρει η χωρική πληροφορία και τα ΓΠΣ (π.χ. 

Γεωγραφία, Γεωλογία, Περιβαλλοντικές Σπουδές) (Vardakosta & Kapidakis, 2013). 

Σύµφωνα µε έρευνα των Βαρδακώστα και Καπιδάκη (2012b), σε αυτές τις βιβλιοθήκες 

συγκεντρώνονται σε ποσοστό 41.08% ποικίλες µορφές ψηφιακών δεδοµένων όπως 

αεροφωτογραφίες, χάρτες, σειρές δεδοµένων, τοπογραφικά προφίλ κ.ά.  Επίσης οι θεµατικές 

κατηγορίες που προσφέρονται στους χρήστες ανήκουν τόσο στη φυσική όσο και στην 
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ανθρωπογεωγραφία (κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα όπως απογραφές πληθυσµού, γεωργικών 

καλλιεργειών, στατιστικές κλπ). Οι συνηθέστερες µορφές της συλλεγόµενης πληροφορίας είναι σε cd 

και dvd  και περιλαµβάνουν διανυσµατικά (vector) (σηµεία, πολύγωνα, γραµµές) ή ψηφιδωτά (raster) 

δεδοµένα (δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες κλπ.).  Προκειµένου αυτά τα δεδοµένα να 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τρόπο αποδοτικό από τους χρήστες τους διαθέτουν την 

απαιτούµενη για τη χρήση και διαχείρισή τους τεχνολογική υποδοµή η οποία διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το εύρος των διατιθέµενων υπηρεσιών (π.χ. από σταθµούς εργασίας µέχρι εξοπλισµένα 

εργαστήρια µε εκτυπωτές, GPS, plotters κλπ.) (Βαρδακώστα & Καπιδάκης, 2012). 

Στις µέρες µας που η παγκόσµια οικονοµική δυσπραγία επηρεάζει καθηµερινά τις λειτουργίες 

και τις αποφάσεις των βιβλιοθηκών οι τελευταίες, κατά την εισαγωγή ενός συστήµατος GIS το οποίο 

και αποτελεί εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών, οφείλουν να εξασφαλίσουν πως οι χρήστες τους, θα 

έχουν ενηµερωθεί για την υπηρεσία και θα γνωρίζουν πώς να την αξιοποιήσουν (εκπαίδευση 

χρηστών) αλλά και ταυτόχρονα θα τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τον τόπο και τον τρόπο 

από τον οποίο θα ανακτήσουν τις απαιτούµενες για αυτούς γεωχωρικές πληροφορίες (επιτόπια ή 

αποµακρυσµένη πρόσβαση) (Βαρδακώστα & Καπιδάκης, 2012). 

 

3.3.2. Βιβλιοθηκονοµία και Βιβλιοθηκονόµος  ΓΠΣ 

 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στις βιβλιοθήκες αύξηση του γεωχωρικού υλικού που 

χρησιµοποιείται και ζητείται από τους χρήστες.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να χρειάζονται επιδέξιοι 

επαγγελµατίες µε εξειδικευµένη γνώση της χωρικής πληροφορίας, των ΓΠΣ και άλλων 

χαρτογραφικών πηγών µε ικανότητα καταλογογράφησής τους και δηµιουργίας µεταδεδοµένων 

(MAGERT, 2008).  Η βιβλιοθηκονοµία ΓΠΣ (GIS Librarianship) εγκαινιάζει µια νέα εποχή στην 

επιστήµη της πληροφόρησης και πολλές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες που διαθέτουν υπηρεσίες ΓΠΣ 

απασχολούν βιβλιοθηκονόµο ΓΠΣ (GIS Librarian) ώστε να επιλέγει, να προµηθεύεται και να 

διαχειρίζεται τις αντίστοιχες συλλογές και υπηρεσίες, παρέχοντας έτσι βοήθεια στους φοιτητές και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας ΓΠΣ, υποστηρίζοντας τις 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ιδρύµατος (Βαρδακώστα & Καπιδάκης, 2012). 
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Οι Weimer και Reehling (2006) ορίζουν τη Βιβλιοθηκονοµία ΓΠΣ ως το επάγγελµα που 

παρέχει γεωγραφικές πηγές πληροφόρησης στο περιβάλλον µιας βιβλιοθήκης. Υποστηρίζει όλα τα 

µέσα, έντυπα και ψηφιακά, που περιλαµβάνουν γεωγραφική πληροφορία.  Στηρίζεται στις 

παραδοσιακές βιβλιοθηκονοµικές ικανότητες συνδυασµένες µε γνώσεις γεωγραφικής πληροφοριακής 

επιστήµης και τεχνολογίας.  Πιο συγκεκριµένα βιβλιοθηκονόµος ΓΠΣ είναι ο βιβλιοθηκονόµος που 

γνωρίζει την κοινότητά του και εξυπηρετεί τους χρήστες µε τους κατάλληλους χάρτες και τις 

κατάλληλες τεχνολογίες (Weimer & Reehling, 2006).  Σύµφωνα µε τους Βαρδακώστα & Καπιδάκη 

(2013) οι παραπάνω ορισµοί αφορούν τη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας, η οποία έχει δύο 

κατηγορίες υπαλλήλων.  Η πρώτη έχει να κάνει µε τη συνεισφορά στην ανάπτυξη διαδραστικών γεω-

υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες (προσωπικό, σύνδεσµοι, θεµατικοί βιβλιοθηκονόµοι) και η δεύτερη µε 

τη χρήση κατάλληλων περιγραφικών προτύπων (καταλογογράφοι και ειδικοί µεταδεδοµένων). 

Οι κυριότερες ικανότητες-γνώσεις που πρέπει να έχει ένας βιβλιοθηκονόµος ΓΠΣ είναι οι εξής: 

� Κατοχή σύγχρονης και βαθιάς γνώσης της τεχνολογίας των ΓΠΣ και των δυνατοτήτων των 

δεδοµένων τόσο από χρηστικής όσο και από τεχνικής προοπτικής. 

� ∆υνατότητα συµµετοχής στην επιλογή, οργάνωση, ενηµέρωση και αρχειοθέτηση των 

δεδοµένων. 

� Ικανότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προγραµµάτων και υλικού ώστε οι 

εφαρµογές ΓΠΣ να ενσωµατωθούν στην έρευνα και εκπαίδευση. 

� Παροχή πληροφοριακής και συµβουλευτικής βοήθειας σε ερωτήµατα που αφορούν ΓΠΣ, 

χωρικά δεδοµένα και παραδοσιακό χαρτογραφικό υλικό. 

� Εκπαίδευση προσωπικού της βιβλιοθήκης στη χρήση του λογισµικού των ΓΠΣ και πηγών. 

� ∆υνατότητα να αποτελεί σύνδεσµος των χρηστών GIS στην πανεπιστηµιούπολη και να 

αναγνωρίζει τις ανάγκες για νέα δεδοµένα 

(Argentati, 1997) 

� Γνώση χρήσης µεταδεδοµένων για έντυπες και ψηφιακές πηγές 

� Ενηµέρωση για σχετικά νοµικά θέµατα 

� Μάρκετινγκ 

� Οικονοµική αντίληψη 

� Αποτελεσµατική επικοινωνία 
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� Ικανότητα διαπραγµάτευσης 

(MAGERT, 2008.  Hallmark, 1998) 

 

4. Η χρήση των ΓΠΣ στις βιβλιοθήκες. Ιστορική αναδροµή 

 
Στις ΗΠΑ η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Απογραφής προσφέρει στις βιβλιοθήκες που διαθέτουν 

αποθετήριο δεδοµένα του 1990 σε µορφή CD-ROM και λογισµικό ΓΠΣ, ώστε να χρησιµοποιηθούν 

για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό.  Αυτό συνέβη στο πλαίσιο του συνεργατικού προγράµµατος µε 

την κυβέρνηση (Federal Depository Library Program, FDLP) και αποτέλεσε κύριο κίνητρο για τις 

βιβλιοθήκες ώστε να πειραµατιστούν και να ξεκινήσουν υπηρεσίες ΓΠΣ (Adler & Larsgaard, 2002).  

Το 1992 ξεκίνησε το πρόγραµµα που ονοµάζεται “ARL/GIS Literacy Project”, το οποίο είχε σκοπό 

να εφοδιάσει τους βιβλιοθηκονόµους µε όλα εκείνα τα προσόντα που είναι απαραίτητα ώστε 

παρέχουν πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδοµένα.  Το πρόγραµµα αυτό το εισήγαγε ο Οργανισµός 

Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of Research Libraries) για τις 31 βιβλιοθήκες-µέλη του.  Οι 

στόχοι του προγράµµατος εκτός από την πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδοµένα ήταν η διάδοση στο 

κοινό των δυνατοτήτων των ΓΠΣ, η ανάπτυξη συλλογών ΓΠΣ στις βιβλιοθήκες και η εξειδίκευση της 

βιβλιοθηκονοµικής κοινότητας (Phadke, 2006).  Σύµφωνα µε τον Adler (1995) το “ARL/GIS 

Literacy Project” περιελάµβανε τα παρακάτω σχέδια: 

� Εισαγωγή των ΓΠΣ σε διάφορες βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν ποικίλες ανάγκες χρηστών 

� Ανάπτυξη οµάδας επαγγελµατιών ΓΠΣ που θα είναι πρόθυµη να διαθέσει χρόνο ώστε να 

εξειδικευτεί στις εφαρµογές και στην εκπαίδευση χρηστών σχετικά µε τα ΓΠΣ 

� Ενθάρρυνση σχέσεων µεταξύ οµοσπονδιακών, κρατικών και τοπικών χρηστών ΓΠΣ 

� Προώθηση έρευνας και εκπαίδευσης µέσω της δικαιωµατικής πρόσβασης στην 

κυβερνητική πληροφορία 

� Μύηση των βιβλιοθηκών στην εξερεύνηση νέων εφαρµογών γεωχωρικών δεδοµένων 

� Εφαρµογή προγραµµάτων που ενισχύουν την αναµόχλευση των πηγών µέσω δικτύων. 

Το πρόγραµµα επίσης παρείχε στους συµµετέχοντες το λογισµικό ArcView και πολλά 

δεδοµένα από την ESRI (Environmental Systems Research Institute) (Argentati, 1997).  Ακόµη 
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προωθούσε τους τόπους συζητήσεων και τον πειραµατισµό σε δραστηριότητες ΓΠΣ, τη συστηµατική 

εκπαίδευση των συµµετεχόντων, τη δηµιουργία λίστας ηλεκτρονικών µηνυµάτων και τη συνεργασία 

µε κυβερνητικές οργανώσεις πάνω σε σχετικά θέµατα και έργα (Adler & Larsgaard, 2002). 

Εκτός των βιβλιοθηκών που πήραν µέρος στο παραπάνω πρόγραµµα, µεγάλος αριθµός άλλων 

βιβλιοθηκών εξασφάλισε χρηµατοδοτήσεις προκειµένου να εισάγει τα ΓΠΣ στις υπηρεσίες του και 

να αποκτήσει ειδικό και εξειδικευµένο προσωπικό (French, 2001).  Την περίοδο εκείνη πολλοί 

βιβλιοθηκονόµοι, κυρίως από τις βιβλιοθήκες που συµµετείχαν στο “ARL/GIS Literacy Project” 

δηµοσίευσαν άρθρα σχετικά µε το θέµα των ΓΠΣ και πιο συγκεκριµένα σχετικά µε το λογισµικό, τον 

τεχνικό εξοπλισµό, τη στελέχωση προσωπικού και το χτίσιµο συλλογών γεωχωρικών δεδοµένων.  Η 

βιβλιογραφία αυτή είναι αρκετά βοηθητική σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες που βρίσκονται σε πρώιµο 

στάδιο υιοθέτησης υπηρεσιών ΓΠΣ (Martindale, 2004).  Ο ARL το 1997 ερεύνησε τις 121 

βιβλιοθήκες που µετείχαν στο “ARL/GIS Literacy Project” µε σκοπό να ανακαλύψει τα 

αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας.  Η αναφορά των αποτελεσµάτων δηµοσιεύτηκε το 1999 και έδειξε 

ότι το 89% των συµµετεχόντων προσέφερε κάποιο βαθµό υπηρεσίας ΓΠΣ (Kelly, 2013).  Επίσης το 

2005 γίνεται µια επισκόπηση των υπηρεσιών ΓΠΣ στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες.  Σε αυτή ο Salem 

(2005) αναφέρει ότι τα γεωχωρικά δεδοµένα αποτελούν πρόκληση στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών 

και στην ανάπτυξη της συλλογής τους και ότι οι τεχνολογικές απαιτήσεις, η εκπαίδευση και οι 

προσδοκίες των χρηστών συµπληρώνουν τα δεδοµένα αυτά σε ψηφιακή µορφή. 

Ακόµη, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ως απάντηση σε διάφορα προβλήµατα που 

εµφάνισαν οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες χαρτών, κυρίως σχετικά µε την πρόσβαση και την 

οργάνωση, ξεκίνησε ένα άλλο πρόγραµµα, το Alexandria Digital Library (ADL).  Στόχος του ήταν η 

δηµιουργία µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που παρέχει πρόσβαση σε µεγάλες και ποικίλες συλλογές 

γεω-αναφερόµενων πληροφοριών, όπως χάρτες, εικόνες τηλεπισκόπησης, ψηφιακές φωτογραφίες και 

συσχετιζόµενα µεταδεδοµένα.  Το ADL είναι ένα από τα έξι προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν 

από διάφορες οµοσπονδιακές οργανώσεις των ΗΠΑ (Adler & Larsgaard, 2002). 

 
 
 
 



 14

4.1. Γιατί τα ΓΠΣ στις βιβλιοθήκες; 
 
Όπως είδαµε, πολλές βιβλιοθήκες άρχισαν να υιοθετούν υπηρεσίες ΓΠΣ µε αφορµή το 

ARL/GIS Literacy Project.  Παρότι οι περισσότερες ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αρχικά, ανέπτυξαν τη 

τεχνολογία των ΓΠΣ συµµετέχοντας στο πρόγραµµα της ARL, απ’ όπου και χρηµατοδοτήθηκαν, εν 

τούτοις η αποδοχή των συστηµάτων αυτών από τους χρήστες τους, φοιτητές και διδακτικό 

προσωπικό, ήταν ο λόγος που τις οδήγησαν σύµφωνα µε την έρευνα των Pfander και Carlock (2004) 

να επεκτείνουν τις εφαρµογές και να παρέχουν και διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτές προκειµένου να 

µπορούν να χρησιµοποιούνται από τους χρήστες ανά πάσα στιγµή (2004).  Στην έρευνα των Kinikin 

και Hench (2005) για την εφαρµογή των GIS σε µικρές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, σηµειώνεται πως 

οι κύριοι χρήστες των συστηµάτων αυτών προέρχονταν από τα τµήµατα της γεωλογίας και 

γεωγραφίας και ακολουθούσαν οι χρήστες των περιβαλλοντικών επιστηµών. Στη λίστα 

περιλαµβάνονταν χρήστες ακαδηµαϊκών τµηµάτων που σχετίζονταν µε την οικονοµία, µηχανολογία, 

κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήµες, περιβαλλοντικές επιστήµες, βιολογία, αρχιτεκτονική, τοπική και 

περιφερειακή ανάπτυξη, ιστορία και νοσηλευτική (Βαρδακώστα & Καπιδάκης, 2009).  

Η διάδοση αυτή των ΓΠΣ στις βιβλιοθήκες είναι κυρίως αποτέλεσµα της προώθησης και 

βελτίωσης της πρόσβασης του χρήστη στα γεωχωρικά δεδοµένα.  Ενσωµατώνοντας υπηρεσίες και 

δεδοµένα ΓΠΣ στο περιβάλλον µιας βιβλιοθήκης, η ακαδηµαϊκή κοινότητα επωφελείται από 

αυξηµένη πρόσβαση στην πληροφορία που την ενδιαφέρει (Howser & Callahan, 2004).  Ποιοι είναι 

όµως οι παράγοντες που επιδρούν στην άνθηση των υπηρεσιών αυτών ειδικά στο χώρο µιας 

βιβλιοθήκης; 

1. Πρόσβαση σε λογισµικά προγράµµατα.  Πολλοί χώροι εργασίας σε µια βιβλιοθήκη µπορούν 

εξαιτίας της αποθηκευτικής τους δυνατότητας να εγκαταστήσουν λογισµικό ΓΠΣ.  Οι 

βιβλιοθήκες επίσης, παραδοσιακά προσφέρουν επέκταση ωραρίου και παρέχουν ίση 

πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους, είτε πρόκειται για αρχάριους είτε για πιο 

προχωρηµένους χρήστες ΓΠΣ. 

2. Πηγές δεδοµένων ΓΠΣ.  Οι βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικές πηγές γεωχωρικής πληροφορίας, 

τόσο έντυπης όσο ηλεκτρονικής.  Ο χρήστης µπορεί να εκµεταλλευτεί και να συνδυάσει 

κάθε µορφή δεδοµένων ώστε να εντοπίσει την πληροφορία που χρειάζεται.  Τα 
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κυβερνητικά έγγραφα και άλλες συλλογές µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική γεωχωρική 

πληροφορία. 

3. ∆ίκτυο πρόσβασης δεδοµένων.  Οι βιβλιοθήκες µπορούν να χρησιµεύσουν ως αποθετήρια 

γεωχωρικών δεδοµένων, παρέχοντας έτσι µία κεντρική τοποθεσία πρόσβασης τέτοιας 

πληροφόρησης σε ολόκληρη την πανεπιστηµιούπολη. 

4. Ενισχυµένη βοήθεια πάνω στα ΓΠΣ.  Η παροχή βοήθειας στην έρευνα είναι η αποστολή 

κάθε ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης.  Οι βιβλιοθηκονόµοι µπορούν να προσφέρουν βοήθεια 

στους χρήστες, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο λογισµικό ΓΠΣ. 

(Howser & Callahan, 2004) 

Σύµφωνα µε τους Cox και Gifford (1997) στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες που ασχολούνται µε 

τα ΓΠΣ δίνονται πολλές ευκαιρίες όπως: 

� ∆υνατότητα λειτουργίας σαν κεντρικά αποθετήρια που παρέχουν συνεχή πρόσβαση σε 

δεδοµένα 

� ∆υνατότητα λειτουργίας ως πρακτορεία πληροφοριών (information brokers) 

� Μπορούν να γίνουν διοργανωτές προγραµµάτων ΓΠΣ 

� ∆υνατότητα συνεργασίας µε άλλους φορείς και οργανισµούς  µε σκοπό την παροχή 

πληροφόρησης 

� Μπορούν να βρουν λάθη στα δεδοµένα και να προωθήσουν την ακρίβεια και την ποιότητα 

των πληροφοριών. 

 
Επίσης έµφαση δίνεται και στις προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν οι βιβλιοθήκες που 

θα αποφασίσουν να εντάξουν τα συστήµατα αυτά στις υπηρεσίες τους.  Μερικές από αυτές είναι οι 

εξής: 

� Απόκτηση γεωχωρικών δεδοµένων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών 

� Απόκτηση επαρκούς γνώσης και εξειδίκευσης στην κατανόηση και χρήση της τεχνολογίας 

ΓΠΣ 

� Αναγνώριση και επιλογή κατάλληλου λογισµικού που θα είναι ικανό να διαχειρίζεται τα 

αιτήµατα που προκύπτουν από τα πιο απλά µέχρι τα πιο πολύπλοκα 
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� Αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα, αφού κάποιοι χρήστες 

µπορεί να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα για εµπορικούς σκοπούς 

� Εξασφάλιση ποιότητας και ακρίβειας των παραγόµενων αποτελεσµάτων, καθώς τυχόν 

λάθη µπορούν να οδηγήσουν σε εντελώς λάθος συµπεράσµατα και χαοτικές καταστάσεις 

� Κινητοποίηση οικονοµικών πηγών για την προµήθεια λογισµικού και τεχνολογίας ΓΠΣ 

� ∆ηµιουργία γεωχωρικής σχεσιακής βάσης δεδοµένων για τη βιβλιοθήκη σε περίπτωση που 

τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα. 

(Cox & Gifford, 1997) 

 
Εξαιτίας των παραπάνω ζητηµάτων, οι βιβλιοθήκες πολλές φορές παρόλο που επιθυµούν να 

προχωρήσουν στην ένταξη µιας τέτοιας υπηρεσίας, δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν.  Στην 

περίπτωση αυτή καλό θα ήταν ο οργανισµός να απαντήσει σε ορισµένα ερωτήµατα που αφορούν την 

τεχνολογία και το κόστος µιας υπηρεσίας ΓΠΣ.  Αυτά είναι : 

1. Χρειαζόµαστε πραγµατικά αυτή την υπηρεσία; 

2. Αν ναι, σε ποιο επίπεδο θα την παρέχουµε; 

3. Τι ικανότητες πρέπει να έχουµε; 

4. Τι αλλαγές στο προσωπικό πρέπει να γίνουν; 

5. Τι λογισµικό και άλλες τεχνολογίες χρειαζόµαστε; 

6. Τι συλλογές δεδοµένων πρέπει να αποκτήσουµε; 

7. Έχουµε τεχνική υποστήριξη; 

8. Πώς θα ενσωµατωθεί η υπηρεσία αυτή στο περιβάλλον και τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες 

της βιβλιοθήκης; 

(Strasser, 1995)  

 
Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες όµως, το ενδιαφέρον στα ΓΠΣ έχει ενισχυθεί από διάφορους 

παράγοντες.  Ο πρώτος αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως τα ΓΠΣ στην υποστήριξη της 

εκπαίδευσης και της έρευνας.  Ο δεύτερος έχει να κάνει µε την ανακάλυψη νέων προσεγγίσεων στη 

συλλογή, οργάνωση, διατήρηση και διάδοση γεωχωρικών πηγών πληροφόρησης, η οποία υπερβαίνει 

τα όρια των παραδοσιακών βιβλιοθηκονοµικών λειτουργιών.  Τρίτον, η διεύρυνση της χρήσης των 

διαδικτυακών υπηρεσιών, ως επικοινωνιακού και εκπαιδευτικού εργαλείου, ιδιαίτερα µέσα στην 
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ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλάζει τον τρόπο που οι βιβλιοθήκες αντιµετωπίζουν τις απαιτήσεις των 

χρηστών (Adler & Larsgaard, 2002). 

Για το λόγο ότι οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες είναι οι πρωτεργάτες των υπηρεσιών ΓΠΣ, είναι 

σηµαντικό να εξετάσουµε πώς αυτές σχεδιάζουν την εισαγωγή τους στο περιβάλλον τους.  Το 

Πανεπιστήµιου του Princeton αποτελεί πρότυπο στις προτάσεις εισαγωγής υπηρεσιών ΓΠΣ (Howser 

& Callahan, 2004).  Σύµφωνα µε το άρθρο του Ronald Jantz (1997), οι βιβλιοθήκες του 

Πανεπιστηµίου αυτού, έχουν εισάγει ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες µπορεί να 

ακολουθήσει κάθε ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη: 

1. Η υπηρεσία ΓΠΣ πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιµη στους φοιτητές 

2. Προτροπή εκπαιδευτικού προσωπικού να ενσωµατώσει σε κάποιο µάθηµα τα ΓΠΣ 

3. Χρήση λογισµικού ΓΠΣ στην υποστήριξη ατοµικής έρευνας 

4. Παροχή ΓΠΣ σε κάποιο συγκεκριµένο τµήµα που έχει αυξηµένες και συνεχείς ανάγκες σε 

γεωχωρική πληροφορία 

5. ∆ηµιουργία συνεργασιών ανάµεσα στους τοπικούς κλάδους και στα ακαδηµαϊκά τµήµατα 

κάνοντας χρήση της υπηρεσίας ΓΠΣ. 

 

4.2. Η κατάσταση στην Ελλάδα 
 

Όπως είδαµε και παραπάνω, τα ΓΠΣ µπορούν να προσφέρουν πολλές δυνατότητες εφαρµογών 

στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες εξαιτίας των τεχνολογικών πλεονεκτηµάτων τους και του 

συσχετισµού τους αρκετές και διάφορες επιστήµες.  Μία γενική άποψη της κατάστασης που 

επικρατεί σήµερα στην Ελλάδα αναφορικά µε το θέµα αυτό, αποτυπώνεται στην έρευνα που 

διεξήχθη από τους Βαρδακώστα και Καπιδάκη (2011).  Στην έρευνα αυτή, παρουσιάζεται η σηµερινή 

ύπαρξη και χρήση των γεωχωρικών συλλογών στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. 

Από τις 38 εν συνόλω ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (23 σε ΑΕΙ και 15 σε ΤΕΙ), 

επιλέχθηκαν εκείνες των οποίων τα ιδρύµατα στα οποία ανήκουν παρέχουν σπουδές που σχετίζονται 

µε τη Γεωγραφία, Γεωλογία, Τοπογραφία και Περιβάλλον.  Στη συνέχεια ερευνώντας διεξοδικά τον 

ιστότοπο των βιβλιοθηκών ελέγχθηκε η ύπαρξη ή µη κάποιας γεωγραφικής συλλογής.  Πιο 

συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα εµφάνισαν τα εξής: 
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1. Γεωχωρικές συλλογές.  Από τις 14 βιβλιοθήκες που ερευνήθηκαν (11 ΑΕΙ και 3 ΤΕΙ), µόνο 

2 παρέχουν ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα και ψηφιακούς χάρτες. 

2. Προσφερόµενες υπηρεσίες προς χρήστες. 

� Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών παρέχει γεωχωρικά δεδοµένα και τη δυνατότητα 

χρήσης τους είτε τοπικά είτε διαδικτυακά. 

� Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει αναπτύξει υπηρεσίες ψηφιακής χαρτοθήκης. 

� Το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών δίνει πρόσβαση σε αξιολογηµένους 

συνδέσµους ψηφιακού περιεχοµένου που σχετίζονται µε τα ΓΠΣ. 

� Το ΤΕΙ Σερρών έχει δηµιουργήσει µία θεµατική πύλη που αφορά την ιστορία της 

χαρτογραφίας. 

3. Πολιτική ανάπτυξης συλλογής.  Καµία βιβλιοθήκη από τις παραπάνω δεν διατηρεί κάποια 

πολιτική για την ανάπτυξη γεωχωρικής συλλογής 

4. Ύπαρξη ιδρυµατικού αποθετηρίου.  Και οι τέσσερις παραπάνω βιβλιοθήκες διαθέτουν 

ιδρυµατικό αποθετήριο.  

 

5. Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας 

Πολλές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσµο έχουν εισάγει στις υπηρεσίες τους και την 

τεχνολογία των ΓΠΣ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των χρηστών τους και να αναβαθµιστούν 

ως εκπαιδευτικοί οργανισµοί.  Η υιοθέτηση της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστηµάτων αφορά 

αποφάσεις για διάφορα ζητήµατα, όπως είναι η αποδοχή και χρήση της καινοτοµίας, η επιτυχία της 

εφαρµογής, το εύρος της χρήσης της, κ.ά. (Ghobakhloo, et al., 2012).  

 

5.1. Βιβλιογραφική επισκόπηση 
 
Η υιοθέτηση είναι µία διαδικασία που περιλαµβάνει τη λήψη αποφάσεων και απαιτεί να 

λάβουµε υπόψη την ικανότητα του ατόµου στην αντίληψη, την κατανόηση, την αλληλεπίδραση  και 

την επικοινωνία µε το περιβάλλον του (Botha & Atkins, 2005).  Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που 

εξηγούν και αναλύουν την υιοθέτηση των πληροφοριακών συστηµάτων.  Μερικές από τις 

σηµαντικότερες είναι : 
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� Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model – ΤΑΜ).  Έχει 

αναπτυχθεί από τον Davis (1989) και έχει ως στόχο να µελετήσει τον τρόπο που οι χρήστες 

αποδέχονται και στη συνέχεια χρησιµοποιούν µια τεχνολογία.  Αυτό εξαρτάται από δύο 

κύριους παράγοντες, την αντιλαµβανόµενη ευκολία χρήσης και την αντιλαµβανόµενη 

χρησιµότητα. 

� Θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης (Theory of Reasoned Action – TRM) (Ajzen & 

Fishbein, 1980).  Είναι µία θεωρία που επικεντρώνεται στην πρόθεση του ατόµου να 

συµπεριφέρεται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο.  Υποστηρίζει ότι η πρόθεση αυτή αφορά 

τρία στοιχεία, την συµπεριφορά, την  αντίληψη των κοινωνικών πιέσεων για την εµφάνιση 

της συµπεριφοράς και τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο πάνω στη συµπεριφορά. 

� Θεωρία της προσχεδιασµένης συµπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour-TPB) (Ajzen, 

1991).  Σύµφωνα µε αυτήν, οι ανθρώπινες πράξεις προβλέπονται από τις αντίστοιχες 

προθέσεις που όταν είναι πράξεις συνειδητές, µπορούν να προβλεφθούν από τη στάση ως 

προς τη συγκεκριµένη συµπεριφορά, τα υποκειµενικά πρότυπα, τον αντιλαµβανόµενο 

έλεγχο της συµπεριφοράς. 

 
Στην παρούσα εργασία ωστόσο, έχει επιλεγεί η Θεωρία ∆ιάχυσης των Καινοτοµιών (Diffusion 

of Innovations) του E. Rogers (2003).  Η θεωρία εξηγεί τους λόγους, τη διαδικασία και το βαθµό 

υιοθέτησης των νέων ιδεών και τεχνολογιών σε µία κοινωνία.  Αναπτύχθηκε από τον Rogers τη 

δεκαετία του 1960, κάνοντας µία έρευνα στον αγροτικό τοµέα και µε το πέρασµα των χρόνων 

επεκτάθηκε σε µια πληθώρα επιστηµονικών πεδίων. 

Η βιβλιογραφία για τη θεωρία της διάχυσης των καινοτοµιών ενώνει ιδέες που αφορούν πολλές 

επιστήµες, όπως ανθρωπολογία, γεωγραφία, εκπαίδευση, κοινωνιολογία κ.ά.  Οι επιστήµες αυτές αν 

και διαφορετικές µέσα από την έρευνα προσφέρουν στη θεωρία διάφορες αντιλήψεις και προοπτικές 

συµπληρώνοντας η µία την άλλη (Nutley, Davies & Walter, 2002).  Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει 

τους επιστηµονικούς κλάδους που έχουν συνεισφέρει στην θεωρία της διάχυσης των καινοτοµιών. 
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Πίνακας 1. Κλάδοι συνεισφοράς στην Θεωρία ∆ιάχυσης Καινοτοµιών 

 
Πηγή: Green & Johnson (1996) 

 
Ο Rogers από τη γέννηση της θεωρίας του ασχολήθηκε και ανάλυσε διάφορους από τους 

παραπάνω κλάδους (Sonis, 2009) και αντιστοίχως πολλοί τοµείς έχουν αναλυθεί χρησιµοποιώντας 

την θεωρία του (Russell & Hoag, 2004).  Σύµφωνα µε τον Sahin (2006) η θεωρία του Rogers 

περιγράφεται ως η πιο κατάλληλη για να µελετήσει κανείς την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε 

περιβάλλοντα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Οι Rubin, Gavin & Kamal (2011) καθώς και οι  

Quan-Haase & Martin (2011), περιγράφουν την ίδια θεωρία ως την καταλληλότερη για την 

εκπόνηση ερευνών που αφορούν στην καινοτοµία στον κλάδο της Βιβλιοθηκονοµίας και 

Επιστήµη της Πληροφόρησης.  Οι Oliveira & Martins (2011) στην µελέτη τους αναφέρουν αρκετές  

έρευνες που σχετίζονται µε τα Πληροφοριακά Συστήµατα και την Πληροφορική και βασίζονται στη 

θεωρία του Rogers.  Επίσης, µελέτες της συγκεκριµένης θεωρίας σε σχέση µε τη βιβλιοθηκονοµία 

και το περιβάλλον της βιβλιοθήκης έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια (Neo & Calvert, 2012.  

Minishi-Majanja & Kiplang’at, 2005.  Rutherford, 2008.  White, 2001.  Blackburn, 2011.  White, 
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2001.  Tran, 2005.  Schauder,  Burstein, Williamson & Wright  2001.  Hill & Lee, 2010.  Dorner & 

Revell, 2012.  Weiner, 2003).  Έρευνα για τα ΓΠΣ σε σχέση µε τις βιβλιοθήκες µέσω της 

συγκεκριµένης θεωρίας, είναι πρώτη φορά που επιχειρείται. 

 

5.2. Θεωρία διάχυσης των καινοτοµιών 

 
Σύµφωνα µε τον Rogers (2003), καινοτοµία αποτελεί κάθε ιδέα, πρακτική ή αντικείµενο που 

µπορεί µία µονάδα ή µία ενότητα να αντιληφθεί ως κάτι νέο. Όσο αφορά το χρόνο, δεν έχει σηµασία 

εάν αυτή η ιδέα θεωρείται αντικειµενικά νέα. Από τη στιγµή που στο άτοµο φαίνεται νέα, είναι 

καινοτοµία. ∆ιάχυση είναι η διαδικασία κατά την οποία µία καινοτοµία µε τη µορφή ιδέας, 

πρακτικής ή προϊόντος, διαδίδεται στο χρόνο µέσω συγκεκριµένων καναλιών µεταξύ των µελών ενός 

κοινωνικού συστήµατος. 

 

5.2.1. Παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό υιοθέτησης της καινοτοµίας 

 
Υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το ρυθµό υιοθέτησης µιας 

καινοτοµίας.  Αυτά αφορούν στην ίδια την καινοτοµία, στα κανάλια επικοινωνίας, στο χρόνο και στη 

φύση της κοινωνίας στην οποία εισάγεται η καινοτοµία. 

1. Καινοτοµία.  Πέντε χαρακτηριστικά της επιδρούν στο βαθµό υιοθέτησής της. 

� Σχετικό πλεονέκτηµα.  Είναι ο βαθµός που µία καινοτοµία θεωρείται καλύτερη από 

εκείνη που αντικαθιστά.  Όσο µεγαλύτερο είναι το πλεονέκτηµα τόσο µεγαλύτερος ο 

βαθµός υιοθέτησης.  Το πλεονέκτηµα µπορεί να αφορά οικονοµικά στοιχεία, κύρος, 

ευκολία ή και ικανοποίηση. 

� Συµβατότητα.  Είναι ο βαθµός στον οποίο µια καινοτοµία θεωρείται σύµφωνη µε τις 

αξίες, τις εµπειρίες και τις ανάγκες αυτών που πρόκειται να την υιοθετήσουν. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η συµβατότητα τόσο µεγαλύτερος ο βαθµός υιοθέτησης. 

� Πολυπλοκότητα.  Είναι ο βαθµός στον οποίο µια καινοτοµία θεωρείται σχετικά 

δύσκολη στην αντίληψη και τη χρήση της.  Οι πιθανοί χρήστες θα είναι πιο 

επιφυλακτικοί στο να δοκιµάσουν µια περίπλοκη καινοτοµία.  Όσο µεγαλύτερη είναι η 

πολυπλοκότητα τόσο πιο µικρός ο βαθµός υιοθέτησης. 
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� ∆υνατότητα δοκιµής.  Είναι ο βαθµός στον οποίο η καινοτοµία µπορεί µερικώς να 

δοκιµαστεί πειραµατικά.  Μία καινοτοµία που µπορεί πρώτα να δοκιµαστεί, προκαλεί 

µικρότερη αβεβαιότητα και αµηχανία.  Όσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα δοκιµής 

τόσο µεγαλύτερος ο βαθµός υιοθέτησης. 

� ∆υνατότητα παρατήρησης.  Είναι ο βαθµός στον οποίο τα αποτελέσµατα της 

καινοτοµίας είναι ορατά σε αυτούς που είναι πιθανό να την υιοθετήσουν.  Όταν τα 

αποτελέσµατα µιας καινοτοµίας είναι ορατά διεγείρουν συζητήσεις πάνω σε αυτήν και 

επιβεβαιώνεται η σηµαντικότητά της.  Όσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα 

παρατήρησης τόσο µεγαλύτερος ο βαθµός υιοθέτησης. 

(Rogers, 2003) 

2. Κανάλια επικοινωνίας.  Είναι το µέσο, µέσω του οποίου διαχέεται η πληροφορία για την 

καινοτοµία.  Αυτό προσδίδει στην γνωριµία µε την καινοτοµία, στη διαµόρφωση άποψης, 

θετικής ή αρνητικής, και στη γενικότερη εκτίµηση της καινοτοµίας.  Ο Rogers (2003) τα 

ορίζει «ως εκείνα τα µέσα που µεταδίδουν µηνύµατα και αφορούν κάποιο µέσο µαζικής 

ενηµέρωσης, όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η εφηµερίδα και επιτρέπουν ένα ή 

περισσότερα άτοµα να επικοινωνήσουν µε πολλά».  Επίσης αναφέρει την 

αποτελεσµατικότητα των διαπροσωπικών καναλιών στο να πείθουν ένα άτοµο να δεχθεί 

µία νέα ιδέα, ειδικά όταν τα κανάλια αυτά συνδέουν ανθρώπους µε κοινό υπόβαθρο 

κοινωνικό ή οικονοµικό ή παρόµοια εκπαίδευση.  Τέλος παραδέχεται ότι η διαδραστική 

επικοινωνία µέσω διαδικτύου είναι πολύ σηµαντική για τη διάχυση καινοτοµιών στις µέρες 

µας.  Ο συνδυασµός των θέσεών του είναι πιο σχετικός από ποτέ αν λάβουµε υπόψη την 

επίδραση των κοινωνικών δικτύων και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας που άµεσα 

συνδέουν δύο φίλους ή συνεργάτες στον ψηφιακό κόσµο (Blackburn, 2011). 

 
3. Χρόνος.  Σχετίζεται µε τη διαδικασία λήψης απόφασης καινοτοµίας, την 

«καινοτοµικότητα» του ατόµου και το βαθµό της καινοτοµίας. 

Η διαδικασία λήψης απόφασης καινοτοµίας αποτελείται από πέντε βήµατα σε γραµµική 

ακολουθία: 
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� Γνώση.  Το άτοµο εκτίθεται στην ύπαρξη της καινοτοµίας και αποκτά κάποια γνώση 

της λειτουργίας της. 

� Πειθώ.  Το άτοµο διαµορφώνει κάποια θετική ή αρνητική άποψη για την καινοτοµία.  

Αυτό µπορεί να αφορά συσχέτιση της καινοτοµίας µε κάποιο πρόβληµα ή σε αντίθετη 

περίπτωση µια εκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και οφελών της. 

� Απόφαση. Το άτοµο µπαίνει στη διαδικασία να υιοθετήσει ή να απορρίψει την 

καινοτοµία.  Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει αλληλεπίδραση µε δυνάµεις που είναι υπέρ 

ή κατά της καινοτοµίας και επηρεάζουν τη διαδικασία. 

� Υλοποίηση.  Η καινοτοµία τίθεται σε εφαρµογή. 

� Επιβεβαίωση.  Το άτοµο αναζητά ενίσχυση και ενδυνάµωση της απόφασης που 

πάρθηκε σε προηγούµενο στάδιο.  Η απόφαση εδώ είναι πιθανό να αντιστραφεί σε 

περίπτωση που το άτοµο εκτεθεί σε αντικρουόµενα µηνύµατα. 

(Rogers, 2003) 

 
Η θεωρία της «καινοτοµικότητας» του ατόµου βασίζεται στο ποιος υιοθετεί µια καινοτοµία 

και πότε. Ο Rogers (2003) υποστηρίζει ότι υπάρχουν άτοµα που έχουν προδιάθεση στην 

«καινοτοµικότητα» µε αποτέλεσµα αυτά τα άτοµα να υιοθετούν µια καινοτοµία πιο 

γρήγορα από άλλα.  Συγκεκριµένα ορίζει πέντε κατηγορίες: 

� Οι καινοτόµοι.  Είναι αυτοί που παίρνουν το ρίσκο και υιοθετούν αµέσως µια 

καινοτοµία.  Αποτελούν το 2,5%.  

� Αυτοί που υιοθετούν γρήγορα.  Ακολουθούν τους καινοτόµους, υιοθετώντας σχετικά 

γρήγορα βοηθώντας να διαδοθεί η φήµη µιας καινοτοµίας και σε άλλους.  Αποτελούν 

το 13,5%. 

� Η πλειοψηφία αυτών που υιοθετούν νωρίς.  Είναι αυτοί που πείθονται από τους 

καινοτόµους και αυτούς που έχουν υιοθετήσει γρήγορα.  Αποτελούν το 34%. 

� Η πλειοψηφία αυτών που υιοθετούν αργά.  Περιµένουν να βεβαιωθούν ότι η 

καινοτοµία πραγµατικά τους συµφέρει και είναι προς το όφελός τους πριν την 

υιοθετήσουν.  Αποτελούν επίσης το 34%. 
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� Οι αργοπορηµένοι.  Τα άτοµα αυτά είναι εξαιρετικά επιφυλακτικά και έχουν την τάση 

να αντιστέκονται στην υιοθέτηση εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.  Συχνά δεν 

υιοθετούν ποτέ µια καινοτοµία και αποτελούν το 16%. 

 

Ο βαθµός καινοτοµίας εκφράζεται µέσα από ένα µοτίβο µε σχήµα το γράµµα S. Αυτό 

δηλώνει ότι η καινοτοµία αρχικά είναι αργή, στη συνέχεια αναπτύσσεται σταδιακά, έπειτα 

εισέρχεται σε µία φάση ραγδαίας ανάπτυξης, κατόπιν σταθεροποιείται και τελικά 

εξασθενεί (Rogers, 2003). 

 
4. Κοινωνικό σύστηµα.  Σύµφωνα µε τον Rogers (2003) ορίζεται ως ένα σύνολο ατόµων, 

οµάδων, οργανισµών ή υποσυστηµάτων τα οποία εµπλέκονται µε σκοπό την επίλυση ενός 

κοινού προβλήµατος.  Η διαδικασία της διάχυσης επηρεάζεται από κανόνες και πρότυπα, 

από ηγέτες αποφάσεων και από διάφορους φορείς αλλαγών.  Έτσι, η απόφαση για 

υιοθέτηση ή απόρριψη µιας καινοτοµίας µπορεί να είναι: 

� Προαιρετική.  Το άτοµο ή η οµάδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα αποδεχθεί ή 

θα αποδοκιµάσει την ιδέα. 

� Συλλογική.  Η απόφαση είναι αποτέλεσµα γενικής συναίνεσης ανάµεσα στα µέλη µιας 

οµάδας ή ενός οργανισµού. 

� Βασισµένη στην αρχή.  Εδώ η απόφαση επιβάλλεται από εκείνον που κατέχει την 

εξουσία, τη δύναµη ή την τεχνική γνώση.  

 

6. Μεθοδολογία 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα και οι 

επιµέρους διαδικασίες της. 

 

6.1. Σχεδιασµός της έρευνας 

 
Η αρχή έγινε θεωρώντας τα ΓΠΣ µια καινοτοµία για τον χώρο των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. 

Έχοντας την πεποίθηση ότι σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού η υπηρεσία ΓΠΣ είναι πιο ευρέως 

διαδεδοµένη και πιο ώριµη, αποφασίστηκε να γίνει έρευνα δύο επιπέδων.  Η πρώτη θα αφορούσε τις 
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ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού και η δεύτερη τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας.  

Εξαιτίας του εύρους της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των ερωτηµατολογίων για τη 

συγκέντρωση των δεδοµένων.  

6.2. Το δείγµα 

 
Τα άτοµα που έλαβαν και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο στο εξωτερικό είναι υπεύθυνα για 

την υιοθέτηση ή την εφαρµογή και διατήρηση ΓΠΣ στην βιβλιοθήκη στην οποία εργάζονται.  Πιο 

συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο διαβιβάστηκε µέσω ειδικών λιστών που απευθύνονται σε 

προσωπικό βιβλιοθηκών που εργάζονται σε βιβλιοθήκες µε υπηρεσίες ΓΠΣ.  Οι λίστες που 

επιλέχθηκαν είναι οι εξής : 

� MAPS-L. Αποτελεί διαδικτυακό χώρο συζητήσεων των ΗΠΑ για βιβλιοθηκονόµους που 

ασχολούνται µε χάρτες, χαρτογραφική πληροφορία και τηλεπισκόπηση. 

� GIS4LIB.  Είναι χώρος συζητήσεων που σχετίζεται µε τα ΓΠΣ στις βιβλιοθήκες. 

� Lis-maps.  Αντίστοιχος χώρος συζητήσεων για βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. 

 Στην Ελλάδα µετά από µελέτη και παρατήρηση στους διαδικτυακούς τόπους όλων των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο εστάλη στους πλέον καταλληλότερους να 

το απαντήσουν.  Πιο συγκεκριµένα εστάλη σε 22 βιβλιοθήκες ΑΕΙ και 14 βιβλιοθήκες ΤΕΙ. 

Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από το πρώτο ερωτηµατολόγιο ήταν 38.  Το ελληνικό 

ερωτηµατολόγιο συγκέντρωσε δεδοµένα από 22 απαντήσεις. 

 

6.3. ∆οµή του ερωτηµατολογίου 

 
Τα δύο ερωτηµατολόγια αποτελούνται κατά βάση από κλειστές ερωτήσεις.  Όπου κρίθηκε 

αναγκαίο, ωστόσο, οι ερωτήσεις είναι ανοιχτές.  Ακόµη υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις τύπου Likert, 

πέντε επιπέδων.  Η δοµή τους χωρίζεται σε δύο ενότητες.  Η πρώτη σχετίζεται µε το προφίλ της 

βιβλιοθήκης και η δεύτερη µε τη διάχυση της καινοτοµίας.  Οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας 

βασίζονται στη θεωρία του Rogers περί διάχυσης των καινοτοµιών και σχετίζονται µε τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν (για αναλυτική παρουσίαση των ερωτηµατολογίων βλ. Παράρτηµα).  

Για την ολοκλήρωση της δοµής της δεύτερης ενότητας, χρησιµοποιήθηκαν επίσης ερωτήσεις από 
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έρευνες που µελετήθηκαν, αφού προσαρµόστηκαν στην παρούσα εργασία (Neo & Calvert, 2012.  

Tran, 2005). 

Έτσι συντάχθηκαν ερωτήσεις που αφορούν: 

1. Τα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας 

2. Τα κανάλια επικοινωνίας 

3. Το χρόνο και  τη ∆ιαδικασία Λήψης Απόφασης της Καινοτοµίας (∆ΛΑΚ) και 

4. Το κοινωνικό σύστηµα. 

Το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 

διαφοροποιείται σε σχέση µε το άλλο ως προς το ότι απευθύνεται και σε βιβλιοθήκες που δε 

διαθέτουν ακόµα υπηρεσίες τεχνολογίας ΓΠΣ.  Αυτό συµβαίνει διότι οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 

στην Ελλάδα που διαθέτουν τέτοιες υπηρεσίες είναι ελάχιστες και καθώς προηγούµενες ερευνητικές 

προσπάθειες πάνω σε αυτό το θέµα δεν έχουν γίνει, έχει πραγµατικά ενδιαφέρον να εξεταστεί και η 

πλευρά των βιβλιοθηκών εκείνων που δεν τις διαθέτουν. 

 

6.4. Μέθοδος ανάλυσης δεδοµένων 

 
Η ανάλυση του περιεχοµένου των απαντήσεων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού 

προγράµµατος SPSS 19.00.  Και στα δύο ερωτηµατολόγια επιλέχθηκαν ορισµένες µεταβλητές οι  

οποίες συνδυάστηκαν µε άλλες µεταβλητές που σχετίζονται µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση των ΓΠΣ σύµφωνα µε τη θεωρία του Rogers.  Με αυτόν τον τρόπο, έγινε προσπάθεια να 

διερευνηθούν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις, διαφορές και εξαρτήσεις µέσω της µεθόδου 

διασταύρωσης πινάκων, µέσω ελέγχων χ², µέσω ελέγχων συσχέτισης Spearman και µέσω µη 

παραµετρικών ελέγχων Mann Whitney. Επίσης κάποια δεδοµένα αναλύθηκαν και παρουσιάζονται 

περιγραφικά µε τη µορφή ποσοστών. 

Οι µεταβλητές που επιλέχθηκαν να συνδυαστούν µε του παράγοντες που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση µιας τεχνολογίας είναι οι παρακάτω: 

� 1ο ερωτηµατολόγιο (ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού) 

� Γεωγραφική περιοχή όπου ανήκει η βιβλιοθήκη (ήπειρος) 

� Ύπαρξη τµήµατος Γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο 

� Επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ 
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� Χρονική περίοδος έναρξης υπηρεσιών ΓΠΣ στη βιβλιοθήκη 

� 2ο ερωτηµατολόγιο (ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες) 

� Ύπαρξη υπηρεσιών ΓΠΣ στη βιβλιοθήκη. 

 

7. Αποτελέσµατα έρευνας 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων που 

συλλέχθηκαν από τα δύο ερωτηµατολόγια.  Αρχικά παρουσιάζεται µία περιγραφική ανάλυση των 

δεδοµένων µε βάση τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο ερωτηµατολόγιο.  Στη συνέχεια 

πραγµατοποιείται εξέταση της σύνδεσης των παραγόντων της θεωρίας του Rogers µε τις µεταβλητές 

που θέσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο και εµφανίζεται η απόρροια των στατιστικών αναλύσεων µε 

τη µορφή πινάκων και διαγραµµάτων. 

 

7.1. Περιγραφική ανάλυση αποτελεσµάτων πρώτου ερωτηµατολογίου 

 
Ακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων του 

ερωτηµατολόγιου που συµπληρώθηκε από τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού. 

 

7.1.1. Προφίλ του οργανισµού (βιβλιοθήκης) 

 
Στον Πίνακα 2 φαίνεται η συχνότητα και τα αντίστοιχα ποσοστά των ερωτηµατολογίων που 

συµπληρώθηκαν ανά Ήπειρο.  Ξεχωρίζουν οι χώρες της Αµερικής µε ποσοστό 73,7% και 

ακολουθούν οι χώρες της Ευρώπης µε ποσοστό 23,7%.  Από την Αυστραλία απαντήσεις δόθηκαν 

από µία βιβλιοθήκη (2,6%). 

 
    Πίνακας 2. Συχνότητα απαντήσεων ανά Ήπειρο 

  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid America 28 73,7 73,7 

Europe 9 23,7 97,4 

Australia 1 2,6 100,0 

Total 38 100,0  
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά ύπαρξης τµήµατος Γεωγραφίας 

στα Πανεπιστήµια των οποίων οι βιβλιοθήκες συµµετείχαν στην έρευνα.  Βλέπουµε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό (76,3%) διαθέτει ανάλογο τµήµα. 

 

     Πίνακας 3. Ύπαρξη τµήµατος Γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο 
  Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Yes 29 76,3 76,3 

No 9 23,7 100,0 

Total 38 100,0  

 

 
Ο Πίνακας 4 απεικονίζει τα ποσοστά των ατόµων που απασχολούνται στην υπηρεσία ΓΠΣ στη 

βιβλιοθήκη.  Βλέπουµε ότι σε ποσοστό 52,8% εργάζονται στην υπηρεσία 2 µε 3 άτοµα ενώ 

ακολουθούν οι βιβλιοθήκες όπου εργάζεται 1 µόνο άτοµο στην υπηρεσία µε ποσοστό 27,8%.  

Περισσότερα από 3 άτοµα προσωπικό απασχολούν βιβλιοθήκες µε ποσοστό 19,4%. 

 
         Πίνακας 4. Προσωπικό που απασχολείται στην υπηρεσία 
  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 27,8 27,8 

2-3 19 52,8 80,6 

More than 3 7 19,4 100,0 

Total 36 100,0  

Missing System 2   

Total 38   

 

 
Στον Πίνακα 5 παρατηρούµε τη συχνότητα και τα ποσοστά του επιπέδου υπηρεσιών ΓΠΣ που 

παρέχουν οι βιβλιοθήκες.  Το µεσαίο και το υψηλό επίπεδο βρίσκονται πολύ κοντά µε το υψηλό να 

υπερέχει ελάχιστα µε 44,7% έναντι του µεσαίου µε ποσοστό 42,1%. Ακολουθεί το χαµηλό επίπεδο 

µε µόλις 13,2%. 
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Πίνακας 5. Επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ 
  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Low (e.g. only static maps) 5 13,2 13,2 

Mid (e.g. applications via 

Web) 

16 42,1 55,3 

High (e.g. full set up, 

clearinghouse) 

17 44,7 100,0 

Total 38 100,0  

 

 
Ο Πίνακας 6 δείχνει την επισκεψιµότητα σε χρήστες που έχουν οι βιβλιοθήκες για τις εν λόγω 

υπηρεσίες το µήνα.  Έτσι σε ποσοστό 68,4% οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν λιγότερους από 100 

χρήστες, σε ποσοστό 23,7% 100 µε 200 χρήστες και σε ποσοστό 7,9% περισσότερους από 200 

χρήστες το µήνα. 

 
Πίνακας 6. Επισκεψιµότητα χρηστών στις υπηρεσίες 

  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <100 26 68,4 68,4 

100-200 9 23,7 92,1 

>200 3 7,9 100,0 

Total 38 100,0  

 

 
 

7.1.2. ∆ιάχυση της καινοτοµίας 

 
Στον Πίνακα 7 παρατηρούµε από ποια χρονική περίοδο οι βιβλιοθήκες παρέχουν υπηρεσίες 

ΓΠΣ.  Το µεγαλύτερο ποσοστό ξεκίνησε τις υπηρεσίες αυτές στο διάστηµα 1991-2000 (50%) και  

ακολουθεί το διάστηµα 2001-2010 (30,6%).  Αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό των βιβλιοθηκών που 

άρχισαν να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια (2011-2014) µε ποσοστό 11,1% καθώς 

και αυτών που τις υιοθέτησαν πριν το 1991 µε ποσοστό 8,3%. 
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Πίνακας 7. Χρονική περίοδο εκκίνησης υπηρεσιών ΓΠΣ 

 
Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1980-1990 3 8,3 8,3 

1991-2000 18 50,0 58,3 

2001-2010 11 30,6 88,9 

2011-2014 4 11,1 100,0 

Total 36 100,0  

 

 
1. Χαρακτηριστικά της καινοτοµίας 

� Σχετικό πλεονέκτηµα.  Από τον Πίνακα 8 γίνεται αντιληπτή η πεποίθηση των βιβλιοθηκών 

ότι οι υπηρεσίες ΓΠΣ προσφέρουν σχετικό πλεονέκτηµα εάν τις υιοθετούν.  Στα 

Γραφήµατα 1 και 2 παρουσιάζεται η συχνότητα απαντήσεων σε συγκεκριµένα 

πλεονεκτήµατα που οι υπηρεσίες ΓΠΣ προσφέρουν στους χρήστες τους και στη 

βιβλιοθήκη αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 8. Αντιλαµβανόµενο σχετικό πλεονέκτηµα υπηρεσιών ΓΠΣ 

  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Yes 31 81,6 81,6 

No 1 2,6 84,2 

Do not know 6 15,8 100,0 

Total 38 100,0  
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Γράφηµα 1. Πλεονεκτήµατα ΓΠΣ για τους χρήστες 
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Γράφηµα 2. Πλεονεκτήµατα ΓΠΣ για τις βιβλιοθήκες 
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� Συµβατότητα.  Τα Γραφήµατα 3-6 παρουσιάζουν την αντιλαµβανόµενη συµβατότητα των 

υπηρεσιών ΓΠΣ πριν αυτά τεθούν σε εφαρµογή στις βιβλιοθήκες και κατά την υιοθέτησή 

τους.  Παρατηρούµε ότι µεγαλύτερο ποσοστό συµφωνεί µε την άποψη ότι οι υπηρεσίες 

ήταν συµβατές µε κάποια άλλη υπηρεσία πριν τεθούν σε εφαρµογή.  Επίσης πολύ µεγάλο 
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ποσοστό πιστεύει ότι οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών και 

συµβάλουν στην προώθηση των στόχων της βιβλιοθήκης.  Τέλος αξιοσηµείωτο ποσοστό 

έχει ουδέτερη άποψη ως προς το ότι οι υπηρεσίες επηρέασαν τη δοµή της βιβλιοθήκης. 

 

Γράφηµα 3. Συµβατότητα ΓΠΣ µε κάποια άλλη υπηρεσία 
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Γράφηµα 4. Ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών 

 
 
 

Γράφηµα 5. Προώθηση αξιών και στόχων της βιβλιοθήκης 
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Γράφηµα 6. Επήρεια στη δοµή της βιβλιοθήκης 

 
 
 
� Πολυπλοκότητα.  Τα Γραφήµατα 7 και 8 αντικατοπτρίζουν το βαθµό πολυπλοκότητας των 

υπηρεσιών ΓΠΣ κατά τη διάρκεια υιοθέτησής τους.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά 

που συµφωνούν µε την τοποθέτηση ότι αντιµετώπισαν κάποια δυσκολία στο χειρισµό των 

υπηρεσιών και ότι υπήρξε ανάγκη εκπαίδευσης είναι συνολικά 42,11% και 53,63% 

αντίστοιχα. 
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Γράφηµα 7. Αντιµετώπιση δυσκολίας στη διαχείριση των υπηρεσιών ΓΠΣ 

 
 

Γράφηµα 8. Ανάγκη εκπαίδευσης 
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� ∆οκιµή.  Το Γράφηµα 9 παρουσιάζει τα ποσοστά δυνατότητας δοκιµής της υπηρεσίας πριν 

την εφαρµογή της στις βιβλιοθήκες.  Παρατηρούµε ότι καµία απάντηση δε δόθηκε που να 

συµφωνεί απόλυτα µε την τοποθέτηση.  Το σύνολο των απαντήσεων που δεν είχαν τη 

δυνατότητα να δοκιµάσουν την υπηρεσία (διαφωνώ και διαφωνώ απόλυτα) αγγίζει το 

28,96%, ενώ αυτών που είχαν τη δυνατότητα πλησιάζει το προηγούµενο µε 23,68%. 

 

Γράφηµα 9. ∆υνατότητα δοκιµής 

 
 

� Παρατήρηση.  Τα Γραφήµατα 10 και 11 που ακολουθούν, φανερώνουν τη δυνατότητα 

παρατήρησης των υπηρεσιών ΓΠΣ που είχαν οι βιβλιοθήκες είτε σε άλλες βιβλιοθήκες οι 

οποίες τα είχαν θέσει ήδη σε εφαρµογή είτε µέσω συζητήσεων µε συναδέλφους τους. 
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Γράφηµα 10. ∆υνατότητα παρατήρησης σε άλλες βιβλιοθήκες 

 
 

Γράφηµα 11. ∆υνατότητα παρατήρησης µέσω συζητήσεων 
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2. Κανάλια επικοινωνίας.  Στα Γραφήµατα 12 και 13 παρουσιάζεται η συχνότητα απαντήσεων 

αναφορικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιούν οι βιβλιοθήκες για να ενηµερωθούν σχετικά µε 

θέµατα που αφορούν την υπηρεσία, αλλά και µε συναδέλφους που ασχολούνται µε παρόµοια 

θέµατα.  Γενικά παρατηρούµε ότι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν στις διαπροσωπικές 

συζητήσεις και στα ιστολόγια στη µία ερώτηση και στην άλλη ξεχωρίζουν το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο και οι διαπροσωπικές συζητήσεις επίσης.  Στο Γράφηµα 12, αξίζουν επίσης να 

σηµειωθούν και κάποιες επιπλέον απαντήσεις που συµπληρώθηκαν όπως, συνέδρια, λίστες 

συζητήσεων, βιβλία και εργαστήρια.  Ακόµη στην ερώτηση που αφορά στο Γράφηµα 13, 

δόθηκαν επιπλέον απαντήσεις όπως, συνέδρια, εργαστήρια και συναντήσεις προσωπικού. 

 
 

Γράφηµα 12. Τρόποι πληροφόρησης για θέµατα ΓΠΣ 
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Γράφηµα 13. Τρόποι επικοινωνίας 

 
 
 

3. Χρόνος 

� ∆ιαδικασία Λήψης Απόφασης Καινοτοµίας. Το Γράφηµα 14 αποτυπώνει ότι αρκετά µεγάλο 

ποσοστό, συνολικά 39,47% διαφωνεί γενικά µε την τοποθέτηση ότι γνώριζε τις υπηρεσίες 

ΓΠΣ πριν υιοθετηθούν από τη βιβλιοθήκη, ενώ σχεδόν το 24% συµφωνεί γενικά µε την 

τοποθέτηση.  Στο επόµενο Γράφηµα (15) φαίνεται η τάση της βιβλιοθήκης να κάνει έρευνα 

σχετικά µε τις υπηρεσίες ΓΠΣ πριν την απόφαση να τεθούν σε εφαρµογή (63,16%). 

 

 

 

 



 40

Γράφηµα 14. Γνώση ΓΠΣ πριν την υιοθέτηση 

 
 

Γράφηµα 15. Έρευνα για τις υπηρεσίες ΓΠΣ πριν την υιοθέτηση 
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Στο Γράφηµα 16 παρουσιάζεται η συχνότητα απαντήσεων αναφορικά µε τα προβλήµατα που 

αντιµετώπισαν οι βιβλιοθήκες στην προσπάθειά τους να θέσουν σε εφαρµογή τις υπηρεσίες ΓΠΣ.  

Παρατηρούµε ότι υπερέχουν οι απαντήσεις που έχουν να κάνουν µε την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού 

και κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού πάνω στις συγκεκριµένες υπηρεσίες.  Στο Γράφηµα 17 

φαίνονται τα ποσοστά συχνότητας αξιολόγησης των υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες.  ∆ιακρίνουµε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό (37,84%) αξιολογεί τις υπηρεσίες µία φορά το χρόνο, ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό 

(35,14%) δεν τις έχει αξιολογήσει ποτέ.  Το επόµενο Γράφηµα (18) φανερώνει την τάση των βιβλιοθηκών 

µε ποσοστό 65,79% να αναβαθµίσουν τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, ενώ το Γράφηµα 19 εµφανίζει τη 

συχνότητα απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά µε τους τρόπους αναβάθµισης που προγραµµατίζει η 

βιβλιοθήκη.  Ξεχωρίζει η επέκταση παρουσίας των υπηρεσιών στο διαδίκτυο και η αύξηση εργαστηρίων.  

Ακολουθεί η αύξηση του προσωπικού και η αύξηση εξοπλισµού και δεδοµένων.  Τέλος αναφέρεται η 

υποστήριξη των ανθρωπιστικών επιστηµών. 

 

Γράφηµα 16. Προβλήµατα κατά την υιοθέτηση 

Problems during implementation

7

10

8

3

Low budget Lack of equipment Lack of GIS specialist Data issues
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Γράφηµα 17. Συχνότητα αξιολόγησης υπηρεσιών ΓΠΣ 

 
 

Γράφηµα 18. Πρόθεση αναβάθµισης υπηρεσιών 
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Γράφηµα 19. Τρόποι αναβάθµισης υπηρεσιών 

Upgrade of services

6

7

9

3

Equipment/Data addition Staff increase Expand online

presense/workshops

Support digital humanities

 
 
 

� «Καινοτοµικότητα». Στο Γράφηµα 20 παρατηρούµε ότι σύµφωνα µε την άποψη των 

βιβλιοθηκών το 23,7% ανήκει στους Καινοτόµους, το 23,7% επίσης ανήκει σε αυτούς που 

υιοθετούν αµέσως, το µεγαλύτερο ποσοστό (34,2%) ανήκει στην πλειοψηφία αυτών που 

υιοθετούν γρήγορα, το 15,8% ανήκει στην πλειοψηφία αυτών που υιοθετούν αργά και 

τέλος το µικρότερο ποσοστό (2,6) ανήκει στους αργοπορηµένους.  
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    Γράφηµα 20. Ποσοστά αντιλαµβανόµενου Βαθµού «Καινοτοµικότητας» 

 
 
 
 

4. Κοινωνικό Σύστηµα. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται η συχνότητα και τα ποσοστά αναφορικά 

µε το πώς πάρθηκε η απόφαση για την υιοθέτηση των υπηρεσιών στη βιβλιοθήκη.  Βλέπουµε 

ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό (50%) η απόφαση υπήρξε συλλογική, σε µικρότερο (23,7%) η 

απόφαση βασίστηκε στην αρχή του οργανισµού, σε ποσοστό 21,1% η απόφαση ήταν ατοµική 

(προαιρετική).  Στο Γράφηµα 21 απεικονίζεται η συχνότητα απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά 

µε οργανισµούς ή υπηρεσίες που επηρεάζουν τις υπηρεσίες. 
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Πίνακας 9. Τρόπος απόφασης υιοθέτησης υπηρεσιών 

The decision to implement GIS services was made by 

  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid An individual 8 21,1 21,1 

Consensus among members 

of your 

19 50,0 71,1 

An authority in your 

organization 

9 23,7 94,7 

Do not know 2 5,3 100,0 

Total 38 100,0  

 

 
 

Γράφηµα 21. Επίδραση οργανισµών/υπηρεσιών στην υπηρεσία ΓΠΣ 

Influenced by

6

5

4

2

Academic departments Government institutions Data/Computer services

department

Other colleges

 
 

Παρατηρούµε ότι µεγαλύτερη συχνότητα έχει η απάντηση ότι η υπηρεσία επηρεάζεται από τµήµατα 

του Πανεπιστηµίου και ακολουθούν τα κυβερνητικά ιδρύµατα. 
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7.2. Ανάλυση δεδοµένων πρώτου ερωτηµατολογίου µέσω Mann-Whitney, χ² και Spearman 

 
Αφού παρουσιάστηκαν τα περιγραφικά δεδοµένα του ερωτηµατολογίου, επόµενο βήµα είναι  

να ελέγξουµε µέσω ορισµένων υποθέσεων εάν υπάρχει κάποια σύνδεση µεταξύ δύο µεταβλητών, αν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ή συσχετίσεις µεταξύ τους.  Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση ελέγχων Mann-Whitney, τη χρήση διασταύρωσης µεταβλητών και κατόπιν έλεγχου χ² και τη 

χρήση ελέγχων Spearman.  Σκοπός µας είναι να ερευνήσουµε εάν οι µεταβλητές που θέσαµε στο 

κεφάλαιο 6.4 έχουν κάποια σχέση µε κάποιους από τους παράγοντες που σύµφωνα µε τη θεωρία του 

Rogers επηρεάζουν την υιοθέτηση και τη διάχυση µιας καινοτοµίας.  Οι υποθέσεις που επιθυµούµε 

να ελέγξουµε είναι οι εξής: 

1. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην Ήπειρο που ανήκει η βιβλιοθήκη 

και στο επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ που παρέχει. 

2. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ύπαρξη τµήµατος Γεωγραφίας στο 

Πανεπιστήµιο και στο επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ που παρέχονται. 

3. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην Ήπειρο που ανήκει η βιβλιοθήκη 

και στη χρονική περίοδο που αυτές οι υπηρεσίες τέθηκαν σε εφαρµογή. 

4. Η Ήπειρος στην οποία ανήκει η βιβλιοθήκη επηρεάζει τη δυνατότητα πειραµατικής 

δοκιµής µιας καινοτοµίας στη βιβλιοθήκη (υπάρχει εξάρτηση). 

5. Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην πρόθεση αναβάθµισης των υπηρεσιών και στη χρονική 

περίοδο που οι υπηρεσίες τέθηκαν σε εφαρµογή. 

6. Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ που παρέχονται και στο βαθµό 

που η υπηρεσία επηρεάζει την προώθησή της. 

7. Θετικές αντιλήψεις αναφορικά µε το βαθµό που οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των χρηστών παρουσιάζουν µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν υπηρεσίες 

ΓΠΣ µεγαλύτερου επιπέδου. 

 

Για να προχωρήσουµε την έρευνα συνεχίζουµε την υπόθεση, όπου Ηº είναι η µηδενική 

υπόθεση και δεν υπάρχει κάποια διαφορά, εξάρτηση ή συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών και Η¹ 

είναι η εναλλακτική υπόθεση και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κάποια σηµαντική διαφορά, 
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εξάρτηση ή συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών.  Ορίζουµε το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

(α), α = 0,05 και στη συνέχεια βρίσκουµε την πιθανότητα (p).  Έπειτα συγκρίνουµε το p µε το a.  Εάν 

p > 0.05, τότε δεχόµαστε την µηδενική υπόθεση Ηº.  Εάν p < 0.05, τότε δεχόµαστε την εναλλακτική 

υπόθεση Η¹.  Όσο πιο µικρή είναι η πιθανότητα p, τόσο πιο σηµαντική είναι η τιµή της στατιστικής 

συνάρτησης ελέγχου που µας παρέχει το δείγµα. 

Να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις που η µία µεταβλητή είναι η Ήπειρος, περιλαµβάνονται 

µόνο οι απαντήσεις των χωρών που δόθηκαν από την Αµερική και την Ευρώπη, καθώς από την 

Αυστραλία υπήρξε µόνο µία συµµετοχή.  Ακολουθούν τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

 
 

Πίνακας 10. Ερευνητική υπόθεση 1 - Έλεγχος Mann-Whitney 
Test Statisticsb 

 What level of GIS services does your library provide? 

Mann-Whitney U 47,500 

Wilcoxon W 92,500 

Z -3,066 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,004a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Continent 
 

Από τον Πίνακα 10 γίνεται αντιληπτό ότι στην υπόθεση 1, απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση 

και άρα υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ και στην 

Ήπειρο που ανήκει η βιβλιοθήκη (p < 0.05).  

 

 
 

Πίνακας 11. Ερευνητική υπόθεση 2 - Έλεγχος Mann-Whitney 
Test Statisticsb 

 What level of GIS services does your library provide? 

Mann-Whitney U 129,000 

Wilcoxon W 564,000 

Z -,056 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,955 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,973a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Has the university a school-department of Geography? 
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Από τον Πίνακα 11 προκύπτει ότι στην υπόθεση 2, δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση Ηº και άρα 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ και στην ύπαρξη 

τµήµατος Γεωγραφίας (p > 0.05).   

 

 
Πίνακας 12. Ερευνητική υπόθεση 3 - Έλεγχος Mann-Whitney 

Test Statisticsb 

 Since when do you provide GIS services? 

Mann-Whitney U 109,000 

Wilcoxon W 487,000 

Z -,497 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,619 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,667a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Continent 

 
Από τον Πίνακα 12 προκύπτει ότι στην υπόθεση 3, δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση Ηº και άρα 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην Ήπειρο που ανήκει η βιβλιοθήκη και στην 

χρονική περίοδο εκκίνησης των υπηρεσιών (p > 0.05). 

 

 
 

Πίνακας 13. Ερευνητική υπόθεση 4 - Έλεγχος χ² 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,592a 1 ,032   

Continuity Correctionb 2,758 1 ,097   

Likelihood Ratio 4,082 1 ,043   

Fisher's Exact Test    ,054 ,054 

Linear-by-Linear Association 4,464 1 ,035   

N of Valid Cases 36     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,78. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Από τον Πίνακα 13 προκύπτει ότι στην υπόθεση 4, απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση Hº και 

άρα υπάρχει εξάρτηση µεταξύ της Ηπείρου που ανήκει η βιβλιοθήκη και της δυνατότητας δοκιµής 

καινοτοµιών (p < 0.05).   

 

 
Πίνακας 14. Ερευνητική υπόθεση 5 - Έλεγχος Spearman 

Correlations 

 
Since when do 

you provide 

GIS services? 

Do you intend to 

upgrade your current 

services? 

Since when do you provide 

GIS services? 

Pearson Correlation 1 -,532** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 34 34 

Do you intend to upgrade 

your current services? 

Pearson Correlation -,532** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Από τον Πίνακα 14 προκύπτει ότι στην υπόθεση 5, απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση Hº και 

άρα υπάρχει στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ της περιόδου εκκίνησης της 

υπηρεσίας και της πρόθεσης αναβάθµισής της (p < 0.05).  Αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η 

χρονική περίοδος, η πρόθεση για αναβάθµιση µειώνεται. 

 

 
Πίνακας 15. Ερευνητική υπόθεση 6 - Έλεγχος Spearman 

Correlations 

 

What level of 

GIS services 

does your 

library provide? 

To what extend 

do you promote 

your services to 

potential users? 

Spearman's rho What level of GIS services 

does your library provide? 

Correlation Coefficient 1,000 ,480** 

Sig. (2-tailed) . ,002 

N 38 38 

To what extend do you 

promote your services to 

potential users? 

Correlation Coefficient ,480** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Από τον Πίνακα 15 διαφαίνεται ότι στην υπόθεση 6, απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση Hº 

και άρα υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου υπηρεσιών ΓΠΣ και 

του βαθµού προώθησης της υπηρεσίας (p < 0.05).  Αυτό σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερο το επίπεδο της 

υπηρεσίας, τόσο µεγαλύτερος ο βαθµός προώθησής της.   

 

 
Πίνακας 16. Ερευνητική υπόθεση 7 - Έλεγχος Spearman 

Correlations 

 

What level of GIS 

services does 

your library 

provide? 

To what degree are 

the GIS services 

corresponding to 

the users’ needs? 

Spearman's rho What level of GIS services 

does your library provide? 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,570** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 38 38 

To what degree are the GIS 

services corresponding to 

the users’ needs? 

Correlation 

Coefficient 

,570** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Από τον Πίνακα 16 προκύπτει ότι στην υπόθεση 7, απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση Ηº και 

άρα υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου υπηρεσιών ΓΠΣ και 

βαθµού κάλυψης αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών (p < 0.05).  Αυτό σηµαίνει ότι όσο 

υψηλότερο το επίπεδο της υπηρεσίας, τόσο µεγαλύτερος ο βαθµός κάλυψης των αναγκών των 

χρηστών της. 

 
 
 

7.3. Ανάλυση δεδοµένων δεύτερου ερωτηµατολογίου 

 
Αφού παρουσιάστηκε η ανάλυση των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου που αφορά στις 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού, προχωράµε στην ανάλυση των δεδοµένων που 

συγκεντρώθηκαν από το ερωτηµατολόγιο που διαµοιράστηκε στις ελληνικές ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες.  Εξαιτίας του µικρού δείγµατος, η ανάλυση που ακολουθεί είναι περιγραφική.  Επίσης 
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σε κάποιες περιπτώσεις προκειµένου να συγκριθούν οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν τις υπηρεσίες ΓΠΣ 

µε εκείνες που δεν την διαθέτουν, η ανάλυση έγινε µέσω της µεθόδου διασταύρωσης πινάκων (cross 

tabulation). 

 

 

7.3.1. Προφίλ του οργανισµού (βιβλιοθήκης) 

 
Στον Πίνακα 17 φαίνεται η συχνότητα και τα αντίστοιχα ποσοστά των ερωτηµατολογίων που 

συµπληρώθηκαν ανά ΑΕΙ και ΤΕΙ.  Ξεχωρίζουν οι βιβλιοθήκες ΑΕΙ µε ποσοστό 63,6% και 

ακολουθούν των ΤΕΙ µε 36,4%. 

 

Πίνακας 17. Απαντήσεις από ΑΕΙ και ΤΕΙ 

  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΤΕΙ 8 36,4 36,4 

ΑΕΙ 14 63,6 100,0 

Total 22 100,0  

 
 

7.3.2. ∆ιάχυση της καινοτοµίας 

 
Στον Πίνακα 18 παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 72,7% γνωρίζει τις υπηρεσίες ΓΠΣ, 

ενώ το 23,3% δεν τις γνωρίζει. 

Πίνακας 18. Γνώση υπηρεσιών ΓΠΣ 
  Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 16 72,7 72,7 

Όχι 6 27,3 100,0 

Total 22 100,0  

 
 

Στον Πίνακα 19 βλέπουµε τα ποσοστά των βιβλιοθηκών που παρέχουν υπηρεσίες ΓΠΣ.  

Παρατηρούµε ότι µόλις το 13,6% διαθέτει τις υπηρεσίες, ενώ το συντριπτικό ποσοστό του 86,4 δεν 

τις διαθέτει. 
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Πίνακας 19. Ύπαρξη υπηρεσιών ΓΠΣ 

  
Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 3 13,6 13,6 

Όχι 19 86,4 100,0 

Total 22 100,0  

 
Στο Γράφηµα που ακολουθεί (22) παρατηρούµε τη χρονική στιγµή που οι τρεις ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκης έθεσαν σε εφαρµογή την υπηρεσία.  Ο Πίνακας 20 φανερώνει το επίπεδο υπηρεσιών 

που παρέχουν.  Και οι τρεις βιβλιοθήκες παρέχουν υπηρεσίες µεσαίου επιπέδου. 

Γράφηµα 22. Χρονιά εκκίνησης υπηρεσιών 

 
 

Πίνακας 20. Επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ στην Ελλάδα 
  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μεσαίου (π.χ. εφαρµογές 

µέσω διαδικτύου) 

3 100,0 100,0 
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1. Χαρακτηριστικά της καινοτοµίας 

� Σχετικό πλεονέκτηµα.  Από τον Πίνακα 21 γίνεται αντιληπτή η πεποίθηση των βιβλιοθηκών 

σχετικά µε το εάν οι υπηρεσίες ΓΠΣ προσφέρουν σχετικό πλεονέκτηµα εφόσον τις 

υιοθετούν.  Το µεγαλύτερο ποσοστό (78,9%) θεωρεί ότι προσφέρουν σχετικό 

πλεονέκτηµα, ενώ το 21,1% όχι. 

 
       Πίνακας 21. Αντιλαµβανόµενο σχετικό πλεονέκτηµα υπηρεσιών ΓΠΣ 

  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 15 78,9 78,9 

Όχι 4 21,1 100,0 

Total 19 100,0  

Missing System 3   

Total 22   

 

� Συµβατότητα.  Το Γράφηµα 23 παρουσιάζει την αντιλαµβανόµενη συµβατότητα των 

υπηρεσιών ΓΠΣ στις βιβλιοθήκες που τα έχουν υιοθετήσει. 

Γράφηµα 23. Ποσοστά αντίληψης συµβατότητας υπηρεσιών µε τη δοµή της βιβλιοθήκης 
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� Πολυπλοκότητα.  Το Γράφηµα 24 αντικατοπτρίζει το βαθµό πολυπλοκότητας των 

υπηρεσιών ΓΠΣ κατά τη διάρκεια υιοθέτησής τους.  ∆όθηκαν απαντήσεις που δηλώνουν 

ότι υπήρξε σηµαντικός βαθµός πολυπλοκότητας, αφού στην κλίµακα απαντήσεων καµία 

βιβλιοθήκη δεν απάντησε καθόλου ή λίγο. 

 

Γράφηµα 24. Ποσοστά βαθµού πολυπλοκότητας των υπηρεσιών  

 
 

� ∆οκιµή.  Ο Πίνακας 22 παρουσιάζει τη συχνότητα απαντήσεων στη δυνατότητα δοκιµής 

που είχαν οι βιβλιοθήκες.  Παρατηρούµε ότι η απάντηση αυτών που δεν είχαν καθόλου 

τέτοια δυνατότητα αγγίζει το 86,4%.  Ακολουθεί το Γράφηµα 25 όπου εµφανίζονται σε 

αντιπαραβολή οι απαντήσεις που δόθηκαν για το ίδιο θέµα από βιβλιοθήκες που υιοθετούν 

την υπηρεσία και από εκείνες που δεν την έχουν υιοθετήσει. Παρατηρούµε ότι οι 

βιβλιοθήκες που διαθέτουν τις υπηρεσίες είχαν µεγαλύτερη δυνατότητα δοκιµής, ενώ 

καµία δυνατότητα είχαν µόνο εκείνες που δεν τις διαθέτουν. 
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       Πίνακας 22. ∆υνατότητα δοκιµής υπηρεσιών ΓΠΣ 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 19 86,4 86,4 86,4 

Λίγο 1 4,5 4,5 90,9 

Πολύ 1 4,5 4,5 95,5 

Μέγιστο 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Γράφηµα 25. Ποσοστά δυνατότητα δοκιµής υπηρεσίας ως προς την ύπαρξη υπηρεσιών 

 
 

� Παρατήρηση.  Ο Πίνακας 23 παρουσιάζει τη συχνότητα απαντήσεων στη δυνατότητα 

παρατήρησης της υπηρεσίας σε κάποια άλλη βιβλιοθήκη.  Βλέπουµε ότι η απάντηση 

αυτών που δεν είχαν καθόλου τέτοια δυνατότητα αγγίζει το 77,3%.  Ακολουθεί το 

Γράφηµα 26 όπου εµφανίζονται σε αντιπαραβολή οι απαντήσεις που δόθηκαν για το ίδιο 
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θέµα από βιβλιοθήκες που υιοθετούν την υπηρεσία και από εκείνες που δεν την έχουν 

υιοθετήσει. Όπως και προηγουµένως παρατηρούµε ότι οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν τις 

υπηρεσίες είχαν µεγαλύτερη δυνατότητα παρατήρησης, ενώ καµία δυνατότητα είχαν µόνο 

εκείνες που δεν τις διαθέτουν. 

       Πίνακας 23. ∆υνατότητα παρατήρησης υπηρεσιών ΓΠΣ 
  

Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 17 77,3 77,3 

Λίγο 3 13,6 90,9 

Πολύ 1 4,5 95,5 

Μέγιστο 1 4,5 100,0 

Total 22 100,0  

 

Γράφηµα 26. Ποσοστά δυνατότητας παρατήρησης υπηρεσίας ως προς την ύπαρξη υπηρεσιών 
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2. Κανάλια επικοινωνίας.  Ο Πίνακας 24 παρουσιάζει τη συχνότητα απαντήσεων στο βαθµό 

επικοινωνίας µε συναδέλφους που έχουν υιοθετήσει την υπηρεσία.  Το µεγαλύτερο ποσοστό 

(68,2%) δεν έχει συζητήσει καθόλου για αυτό το θέµα, ενώ σε ποσοστό 18,2% έχουν 

συζητήσει πολύ.  Ακολουθεί το Γράφηµα 27 όπου εµφανίζονται σε αντιπαραβολή οι 

απαντήσεις που δόθηκαν για το ίδιο θέµα από βιβλιοθήκες που υιοθετούν την υπηρεσία και 

από εκείνες που δεν την έχουν υιοθετήσει. Εδώ παρατηρούµε ότι µεγαλύτερο ποσοστό 

καθόλου επικοινωνίας έχουν οι βιβλιοθήκες που δε διαθέτουν τις υπηρεσίες (93,3%) ενώ αξίζει 

να σηµειωθεί ότι µέγιστο ποσοστό συζήτησης κατέχουν οι βιβλιοθήκες αυτές επίσης (100%). 

       Πίνακας 24. Επικοινωνία σχετικά µε τις υπηρεσίες 

  Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 15 68,2 68,2 

Λίγο 2 9,1 77,3 

Πολύ 4 18,2 95,5 

Μέγιστο 1 4,5 100,0 

Total 22 100,0  

 
Γράφηµα 27. Ποσοστά επικοινωνίας για την υπηρεσία ως προς την ύπαρξη υπηρεσιών 
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3. Χρόνος 

� ∆ιαδικασία Λήψης Απόφασης Καινοτοµίας. Το Γράφηµα 28 αποτυπώνει το µεγαλύτερο 

ποσοστό (66,7%) των βιβλιοθηκών που διαθέτουν την υπηρεσία έχει σκοπό να προβεί σε 

κάποια αναβάθµιση. 

 

Γράφηµα 28. Ποσοστά πρόθεσης αναβάθµισης υπηρεσιών 

 
 
 

� «Καινοτοµικότητα». Στο Γράφηµα 29 παρατηρούµε τις απαντήσεις που δόθηκαν ως προς 

την τάση που έχει η βιβλιοθήκη να υιοθετεί νέες υπηρεσίες.  Παρατηρούµε ότι το 13,6% 

ανήκει στους Καινοτόµους, το µεγαλύτερο ποσοστό 40,9% ανήκει σε αυτούς που 

υιοθετούν αµέσως, το 31,8% ανήκει στην πλειοψηφία αυτών που υιοθετούν γρήγορα, το 

9,1% ανήκει στην πλειοψηφία αυτών που υιοθετούν αργά και τέλος το µικρότερο ποσοστό 

(4,5%) ανήκει στους αργοπορηµένους. 
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Γράφηµα 29. Ποσοστά αντιλαµβανόµενου βαθµού «καινοτοµικότητας» 

 
 
 

7.4. Σύγκριση αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίων 

 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της παράθεσης των αποτελεσµάτων των δεδοµένων του 

ερωτηµατολογίου που αφορά στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας µας, συνεχίζουµε την 

ανάλυση των δεδοµένων ένα βήµα παρακάτω.  Συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσµατα των απαντήσεων 

όλων των βιβλιοθηκών που έχουν υιοθετήσει τις υπηρεσίες ΓΠΣ και είναι στο άθροισµα 41 

(βιβλιοθήκες εξωτερικού και Ελλάδας).  Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια συγκρίσεως των 

αποτελεσµάτων µέσω της µεθόδου διασταύρωσης πινάκων.  Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε τη 

µορφή γραφηµάτων.  Να σηµειωθεί ότι δεν έγινε έλεγχος των αποτελεσµάτων µε κάποια άλλη 

µέθοδο, όπως στο πρώτο ερωτηµατολόγιο εξαιτίας του µικρού αριθµού ελληνικών βιβλιοθηκών (3). 
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7.4.1. Προφίλ του οργανισµού (βιβλιοθήκης) 

 
Στο Γράφηµα 30 παρουσιάζονται τα ποσοστά των ερωτηµατολογίων σχετικά µε το επίπεδο των 

υπηρεσιών που παρέχουν.  Παρατηρούµε ότι στις χώρες του εξωτερικού υπερέχει το υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών (44,7%) και ακολουθεί το µεσαίο µε 42,1%.  Αντίθετα στις βιβλιοθήκες τις Ελλάδας οι 

υπηρεσίες είναι µόνο µεσαίου επιπέδου (100%). 

Γράφηµα 30. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς το επίπεδο υπηρεσιών 

 
 

 

Το επόµενο Γράφηµα (31) απεικονίζει τα ποσοστά κάθε περιόδου εκκίνησης των υπηρεσιών 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Σε αυτό διακρίνουµε ότι σε ποσοστό 50% οι χώρες του εξωτερικού 

ξεκίνησαν τις υπηρεσίες ανάµεσα στο 1991-2000 και το αµέσως επόµενο ποσοστό (30,6%) στην 

περίοδο 2001-2010.  Στην Ελλάδα όλες οι βιβλιοθήκες (100%) έθεσαν σε εφαρµογή την υπηρεσία 

την περίοδο 2001-2010. 
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Γράφηµα 31. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς την περίοδο εκκίνησης 
της υπηρεσίας 

 
 

7.4.2. ∆ιάχυση της καινοτοµίας 
 
1. Χαρακτηριστικά της καινοτοµίας 

� Σχετικό πλεονέκτηµα.  Από το Γράφηµα 32 γίνεται αντιληπτή η πεποίθηση των 

βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά µε το εάν οι υπηρεσίες ΓΠΣ 

προσφέρουν σχετικό πλεονέκτηµα εφόσον τις υιοθετούν.  Και στις δύο περιπτώσεις 

υπερέχει η αντίληψη ότι υπάρχει σχετικό πλεονέκτηµα.  Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 66,7%, ενώ στο εξωτερικό στο 81,6%. 
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  Γράφηµα 32. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς το σχετικό πλεονέκτηµα 

 
 
 
 

� Συµβατότητα.  Από το Γράφηµα 33 γίνεται αντιληπτή η πεποίθηση των βιβλιοθηκών στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά µε το εάν οι υπηρεσίες ΓΠΣ ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των χρηστών.  Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που συµφωνούν 

ανήκει στις χώρες του εξωτερικού (39,5% και 26,3%), ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό 

εκείνων που διαφωνούν ανήκει στις βιβλιοθήκες της χώρας µας (33,3%). 
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Γράφηµα 33. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς τη συµβατότητα  

 
 

� Πολυπλοκότητα.  Από το Γράφηµα 34 γίνεται αντιληπτή η πεποίθηση των βιβλιοθηκών 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά µε το εάν η διαχείριση των υπηρεσιών υπήρξε 

δύσκολη.  Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που διαφωνούν ανήκει στις 

χώρες του εξωτερικού (2,6% και 7,9%), ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που 

συµφωνούν ανήκει στις βιβλιοθήκες της χώρας µας (33,3% και 33,3%).  Αξίζει βέβαια να 

σηµειωθεί ότι σηµαντικό είναι το ποσοστό σε αυτήν την τοποθέτηση και των χωρών του 

εξωτερικού (28,9% και 13,2%).   
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Γράφηµα 34. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς την πολυπλοκότητα 

 
 

� ∆οκιµή.  Το Γράφηµα 35 παρουσιάζει την πεποίθηση των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό σχετικά µε τη δυνατότητα δοκιµής των υπηρεσιών.  Παρατηρούµε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που διαφωνούν ανήκει στη χώρα µας (66,7%), ενώ το 

µεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που συµφωνούν ανήκει επίσης στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας 

(33,3%).  Το µεγαλύτερο ποσοστό των βιβλιοθηκών του εξωτερικού πάνω στη 

συγκεκριµένη τοποθέτηση είναι ουδέτερο (47,4%).   
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Γράφηµα 35. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς τη δυνατότητα δοκιµής 

 
 

� Παρατήρηση.  Το επόµενο Γράφηµα (36), παρουσιάζει την πεποίθηση των βιβλιοθηκών 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά µε τη δυνατότητα παρατήρησης των υπηρεσιών 

σε κάποια άλλη βιβλιοθήκη.  Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που 

διαφωνούν ανήκει στη χώρα µας (66,7%), ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που 

συµφωνούν ανήκει επίσης στις βιβλιοθήκες της Ελλάδας (33,3%).  Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των βιβλιοθηκών του εξωτερικού πάνω στη συγκεκριµένη τοποθέτηση είναι 

ουδέτερο (47,4%). Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη το ποσοστό των χωρών του εξωτερικού που 

διαφωνεί (26,3%).  
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Γράφηµα 36. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς τη δυνατότητα παρατήρησης 

 

 

 
2. Κανάλια επικοινωνίας.  Στο Γράφηµα 37 διακρίνονται τα ποσοστά σχετικά µε το βαθµό 

επικοινωνίας για την υπηρεσία των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Το 

µεγαλύτερο ποσοστό αυτών µε τη µέγιστη επικοινωνία ανήκει στο εξωτερικό (2,6% και 

31,6%), ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό εκείνων µε τη λιγότερη επικοινωνία ανήκει στις 

βιβλιοθήκες της Ελλάδας (33,3%).   
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Γράφηµα 37. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς την επικοινωνία 

 
 
 

3. Χρόνος 

� ∆ιαδικασία Λήψης Απόφασης Καινοτοµίας. Στο Γράφηµα 38 εµφανίζονται τα ποσοστά 

σχετικά µε την αξιολόγηση των υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες του εξωτερικού και τις 

Ελλάδας.  Το 100% των ελληνικών βιβλιοθηκών δεν έχει αξιολογήσει ποτέ τις υπηρεσίες 

του, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό αξιολόγησης των βιβλιοθηκών του εξωτερικού (37,8%) 

αξιολογεί τις υπηρεσίες ετησίως.  Αξιόλογο είναι επίσης το ποσοστό των βιβλιοθηκών του 

εξωτερικού που δεν έχει αξιολογήσει µέχρι τώρα τις υπηρεσίες (35,1%). 
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Γράφηµα 38. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς την αξιολόγηση 

 
 

 

� «Καινοτοµικότητα». Στο Γράφηµα που ακολουθεί (39), εµφανίζονται τα ποσοστά σχετικά 

µε την αντίληψη βαθµού «καινοτοµικότητας» που έχουν οι βιβλιοθήκες της Ελλάδας και 

του εξωτερικού.  Το 66,7% των ελληνικών βιβλιοθηκών θεωρεί ότι ανήκει σε αυτούς που 

υιοθετούν αµέσως, ενώ το 33,3% πιστεύει ότι ανήκει στους καινοτόµους.  Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των βιβλιοθηκών του εξωτερικού θεωρεί ότι ανήκει στην πλειοψηφία που 

υιοθετεί γρήγορα (34,2%), εκείνες που θεωρούν ότι ανήκουν στους καινοτόµους και σε 

αυτούς που υιοθετούν αµέσως συγκεντρώνουν από 23,7%.  Το ποσοστό των 

αργοπορηµένων είναι 2,6%.   
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Γράφηµα 39. Ποσοστά χωρών εξωτερικού και Ελλάδας ως προς τον αντιλαµβανόµενο βαθµό 
«καινοτοµικότητας» 

 
 
 

8. Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα που αναδείχθηκαν από την έρευνα που 

έχουµε διεξάγει.  Τα συµπεράσµατα αυτά αφορούν την υιοθέτηση και διάχυση των υπηρεσιών ΓΠΣ: 

� Στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού 

� Στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και 

� Τη σύγκριση των δύο παραπάνω περιπτώσεων 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται ορισµένες προτάσεις για το µέλλον για περαιτέρω έρευνα σχετικά 

µε το θέµα που εξετάστηκε. 
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8.1. Συµπεράσµατα 

 
Αναφορικά µε τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού από το δείγµα του 

ερωτηµατολογίου που µας δόθηκε η δυνατότητα να εξετάσουµε προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

� Το µεγαλύτερο ποσοστό διαθέτει τµήµα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο 

� Το επίπεδο υπηρεσιών είναι ως επί το πλείστον υψηλού επιπέδου 

� Το µεγαλύτερο ποσοστό έθεσε τις υπηρεσίες σε εφαρµογή τη χρονική περίοδο 1991-2000. 

Σχετικά µε τη θεωρία του Rogers και τους παράγοντες που επηρεάζουν την διάχυση µιας 

καινοτοµίας, στην περίπτωσή µας τις υπηρεσίες ΓΠΣ, η έρευνά µας την επαληθεύει διότι: 

� Υπάρχει θετική αντίληψη ανάµεσα στις βιβλιοθήκες και το αντιλαµβανόµενο σχετικό 

πλεονέκτηµα των υπηρεσιών 

� Θεωρούν ότι είναι κατά µεγάλο ποσοστό συµβατές µε τις ανάγκες των χρηστών, τις αξίες 

και τους σκοπούς της βιβλιοθήκης και δεν έχουν επηρεάσει δραµατικά τη δοµή της 

� Αξιοσηµείωτο ποσοστό είχε δυνατότητα να δοκιµάσει την υπηρεσία πριν τη θέσει σε 

εφαρµογή 

� Η δυνατότητα παρατήρησης των υπηρεσιών πριν αυτές τεθούν σε εφαρµογή υπήρξε 

αξιόλογη 

� ∆ιαθέτουν αρκετά και διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, από όπου διαχέεται η σχετική 

πληροφορία για τις υπηρεσίες 

� Σε ό,τι αφορά τη ∆ιαδικασία Απόφασης Λήψης Καινοτοµίας, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

βιβλιοθηκών έκανε έρευνα πριν προχωρήσει στην υιοθέτηση.  Η διάχυσή τους βρίσκεται 

σε προχωρηµένο στάδιο γεγονός που αποδεικνύεται από το αξιοσηµείωτο ποσοστό που 

έχει αξιολογήσει τις υπηρεσίες, αλλά κυρίως από το σηµαντικό ποσοστό που έχει σκοπό να 

τις αναβαθµίσει 

� Μεγάλο ποσοστό θεωρεί την βιβλιοθήκη όπου ανήκει αρκετά έως πολύ καινοτόµα. 

Με την εκτέλεση ορισµένων ελέγχων οδηγηθήκαµε σε κάποια επιπλέον συµπεράσµατα.  Από 

τις αναλύσεις προέκυψε λοιπόν, ότι το επίπεδο υπηρεσιών παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µε την Ήπειρο στην οποία ανήκει η βιβλιοθήκη.  Συγκεκριµένα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 

εντοπίστηκαν µόνο στην Αµερική.  Το επίπεδο των υπηρεσιών δεν παρουσιάζει στατιστικά αξιόλογη 
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διαφορά σε σχέση µε την ύπαρξη τµήµατος Γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο.  Τα ίδια περίπου 

ποσοστά επιπέδων συναντήσαµε ανεξάρτητα από την ύπαρξη αυτού του τµήµατος.  Αυτό ενισχύει 

την τοποθέτηση των αρχικών κεφαλαίων ότι τα ΓΠΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλές και 

διαφορετικές επιστήµες.  Παροµοίως από την ανάλυση της Ηπείρου µε την περίοδο εκκίνησης των 

υπηρεσιών, δεν βρέθηκε κάποια σηµαντική διαφορά.  Αξίζει παρόλα αυτά να σηµειωθεί ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των βιβλιοθηκών που ανήκουν στην Αµερική ξεκίνησαν την υπηρεσία την περίοδο 

1991-2000, ενώ στην Ευρώπη την περίοδο 1980-1990.  Σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι παρόλο που 

στην Ευρώπη η υπηρεσία θεωρείται προγενέστερη, στην Αµερική είναι υψηλότερου επιπέδου.  Στην 

Αµερική επίσης η δυνατότητα πειραµατισµού σε κάτι νέο που αφορά τα ΓΠΣ είναι σαφώς 

µεγαλύτερη σε σχέση µε την Ευρώπη.  Και εδώ ίσως αυτό να σχετίζεται µε το υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών που προσφέρονται στην Αµερική. 

Επίσης εντοπίστηκε κάποια σηµαντικά θετική συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο υπηρεσιών ΓΠΣ 

που προσφέρει η βιβλιοθήκη και στο βαθµό που αυτή επηρεάζει την εξέλιξή της.  Μια υπηρεσία που 

προσφέρει υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου, επιδρά περισσότερο στην ανάπτυξη και προώθησή της.  

Τέλος παρατηρήθηκε κάποια θετική συσχέτιση ανάµεσα στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών 

και στις προσφερόµενες υπηρεσίες.  Υπηρεσίες επιπέδου πιο υψηλού έχουν την τάση να 

ανταποκρίνονται σε µεγαλύτερο βαθµό στα αιτήµατα των χρηστών. 

Στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας µας τα συµπεράσµατα που προέκυψαν αφορούν 

βιβλιοθήκες που υιοθετούν τις υπηρεσίες ΓΠΣ, τρεις σε αριθµό και εκείνες που δεν τις έχουν θέσει σε 

εφαρµογή.  Και σε αυτήν την περίπτωση η θεωρία του Rogers επαληθεύεται.  Τα σπουδαιότερα 

συµπεράσµατα είναι: 

� Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 30% που δεν γνωρίζει τις υπηρεσίες 

� Το µεγαλύτερο ποσοστό αντιλαµβάνεται το σχετικό πλεονέκτηµα των υπηρεσιών 

� Τα ποσοστά βαθµού πολυπλοκότητας είναι αρκετά υψηλά 

� ∆υνατότητα δοκιµής είχαν µόνο οι βιβλιοθήκες που τελικά υιοθέτησαν και την υπηρεσία 

� Μέγιστη δυνατότητα παρατήρησης είχαν οι βιβλιοθήκες που τελικά υιοθέτησαν και την 

υπηρεσία 

� Μεγαλύτερο ποσοστό µηδενικής επικοινωνίας µε βιβλιοθήκες που υιοθετούν τις υπηρεσίες 

παρουσιάστηκε στις βιβλιοθήκες που δε διαθέτουν τις υπηρεσίες 
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� Από τις τρεις βιβλιοθήκες που έχουν υιοθετήσει την υπηρεσία, οι δύο σκοπεύουν να 

προβούν σε κάποια αναβάθµιση 

Από τη συσχέτιση των αποτελεσµάτων που προαναφέρθηκαν, µπορούµε να οδηγηθούµε σε 

κάποια επιπλέον συµπεράσµατα που έχουν να κάνουν µε τις βιβλιοθήκες του εξωτερικού σε 

σύγκριση µε τις βιβλιοθήκες της Ελλάδας.  Είναι αρχικά προφανές ότι στη χώρα µας οι βιβλιοθήκες 

που έχουν εντάξει τα ΓΠΣ στις υπηρεσίες τους είναι εξαιρετικά λιγότερες από εκείνες του 

εξωτερικού.  Όλες προσφέρουν υπηρεσίες µεσαίου επιπέδου και καµία υψηλού.  Στο εξωτερικό τα 

ποσοστά του αντιλαµβανόµενου πλεονεκτήµατος των ΓΠΣ είναι µεγαλύτερο και το ίδιο ισχύει 

σχετικά µε την αντίληψη για τη συµβατότητά τους.  Στην Ελλάδα επίσης η αντιµετώπιση της 

υπηρεσίας θεωρείται πιο πολύπλοκη, υπάρχει ωστόσο κάποιο ποσοστό που είχε τη δυνατότητα να 

την παρατηρήσει αλλά και να τη δοκιµάσει πριν τη θέσει σε εφαρµογή.  Τα ποσοστά παρατήρησης 

και δοκιµής είναι και στις βιβλιοθήκες του εξωτερικού αξιοσηµείωτα, υπάρχει όµως και κάποια 

µερίδα βιβλιοθηκών που δεν είχε πολλές τέτοιου είδους δυνατότητες. 

Ο τρόπος που επικοινωνούν σε ζητήµατα που αφορούν τις υπηρεσίες, στο εξωτερικό φαίνεται 

να είναι πιο συστηµατικός και ποικίλος.  Οι ελληνικές βιβλιοθήκες έχουν µεν υλοποιήσει τα ΓΠΣ ως 

υπηρεσία, δεν έχουν επιβεβαιώσει όµως πλήρως την υιοθέτηση αυτή καθώς καµία δεν τα έχει ακόµα 

αξιολογήσει ως υπηρεσία.  Οι βιβλιοθήκες των άλλων χωρών έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό προβεί 

σε κάποιου είδους αξιολόγηση.  Η αντίληψη που επικρατεί στις βιβλιοθήκες της χώρας µας σε σχέση 

µε το βαθµό καινοτοµικότητάς τους είναι ότι είναι αρκετά καινοτόµες σε αντίθεση µε τις βιβλιοθήκες 

του εξωτερικού όπου οι απαντήσεις σχετικά µε το θέµα µοιράζονται και στους πέντε βαθµούς.  Αυτό 

συµβαίνει αφενός διότι το δείγµα των ελληνικών βιβλιοθηκών είναι µικρότερο και αφετέρου επειδή 

ακριβώς είναι λίγες οι βιβλιοθήκες που έχουν υιοθετήσει την υπηρεσία µπορούν όντως να θεωρήσουν 

τον οργανισµό τους αρκετά καινοτόµο. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι υπηρεσίες στο εξωτερικό και 

ιδιαίτερα στην Αµερική είναι πιο διαδεδοµένες.  Οι ανάγκες των χρηστών, αλλά και ανταγωνιστικοί 

λόγοι οδηγούν τους οργανισµούς αυτούς να τις θέσουν σε εφαρµογή.  Στο εξωτερικό υπάρχουν 

βιβλιοθήκες που τα τελευταία χρόνια αποφάσισαν να υιοθετήσουν την υπηρεσία.  Αυτό αποδεικνύει 

ότι η διάχυση των υπηρεσιών είναι µεν εκτεταµένη, δεν έχει φτάσει ωστόσο στην τελική κορύφωσή 

της.  Η τεχνολογία των ΓΠΣ είναι άλλωστε κάτι που συνεχώς εξελίσσεται και για αυτό κρατάει τις 
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βιβλιοθήκες σε ετοιµότητα.  Στην Ελλάδα από την άλλη µεριά, οι υπηρεσίες δεν παρουσιάζουν 

αντίστοιχη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.  ∆εν υπάρχει κάποια επιπλέον βιβλιοθήκη που να έχει 

τοποθετήσει τα ΓΠΣ στις υπηρεσίες της.  Η έλλειψη γνώσης ύπαρξης των συστηµάτων, η 

πολυπλοκότητά τους, η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού και προσωπικού γενικότερα, 

οι δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχουν καταστήσει όποιες δυνατότητες 

υπάρχουν για περαιτέρω υιοθέτηση αρκετά περιορισµένες. 

 

8.2. Προτάσεις για το µέλλον 

 
Η παρούσα έρευνα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για τις βιβλιοθήκες που 

επιθυµούν να εντοπίσουν ποια είναι τα αίτια που επιβραδύνουν την εξέλιξη ή την υιοθέτηση των 

ΓΠΣ ή µιας άλλης υπηρεσίας.  Επίσης θα µπορούσε να εφαρµοστεί εξετάζοντας κάποιο άλλο είδος 

βιβλιοθηκών (π.χ. ∆ηµόσιες ή Ειδικές) ή ακόµα και τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες µιας άλλης χώρας , 

ώστε να ανακαλυφθεί τι συµβαίνει εκεί σε σχέση µε άλλες βιβλιοθήκες του εξωτερικού ή της 

Ελλάδας. 

Πιο συγκεκριµένα τώρα αναφορικά µε τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας µας µπορούν να 

γίνουν ορισµένες προτάσεις για την προώθηση και την στήριξη των ΓΠΣ. 

� Ενίσχυση της γνώσης γύρω από τα ΓΠΣ µέσω ηµερίδων, συνεδρίων και διαδικτυακών 

σελίδων 

� Ενδυνάµωση της διαχείρισής τους µέσω εργαστηρίων 

� Συνεργασία µε τµήµατα του Πανεπιστηµίου που είναι πιθανοί χρήστες τους 

� Συνεργασία µε τµήµατα του Πανεπιστηµίου που τα διαθέτουν ως µάθηµα στο πρόγραµµα 

σπουδών τους 

� Ενίσχυση επικοινωνίας µεταξύ βιβλιοθηκών που τα διαθέτουν 

� Ενθάρρυνση βιβλιοθηκών που δε διαθέτουν τις υπηρεσίες να δοκιµάσουν τη λειτουργία 

τους στις βιβλιοθήκες που τις εφαρµόζουν 

� Αναζήτηση ειδικών κονδυλίων για την ανάπτυξή τους 

� Συνεργασία µε κρατικούς και µη κρατικούς φορείς που είτε εφαρµόζουν τα ΓΠΣ είτε µε 

κάποιο τρόπο επηρεάζουν τη λειτουργία τους. 
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10. Παράρτηµα 

1ο Ερωτηµατολόγιο 
 
 

Section A. Organization profile 
 

1. In which country does your library belong?*Required 
  

2. Has the university a school-department of Geography?*Required 

Yes  

No  
  

3. How many of the library staff is involved in GIS services? 

1  

2-3  

More than 3  
  

4. How many of those are fully dedicated in GIS services? 

None  

1  

2-3  

More than 3  
  

5. What level of GIS services does your library provide?*Required 

Low (e.g. only static maps)  

Mid (e.g. applications via Web)  

High (e.g. full set up, clearinghouse)  
  

6. What is the average month visits in your library regarding the GIS services? 

<100  

100-200  

>200  
  

Section B. Diffusion of innovation 
  

1. Since when do you provide GIS services?*Required 

Please write down the year (e.g. 1982) 
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2. The decision to implement GIS services was made by 

An individual  

Consensus among members of your organization  

An authority in your organization  
  

3. Before GIS services were introduced to your library to what degree did you know something about 

them? (Please rate on a scale 1-5 with 5 being the most knowledgeable) 

1 2 3 4 5 
 
 
 4. Did you conduct any research before the implementation of GIS services? 

Yes  

No  
  

5. Why did you decide to implement GIS services? (You can choose more than one answer) 

Many library users demanded them  

You were a part of ARL (Association of Research Libraries) GIS Literacy Project  

Need to keep up with other libraries  

Other:  
  

6. Was the decision quick?  

Yes  

No  
  

7. What difficulties did you face during your attempt to bring in the new services? 
 

8. According to E. Rogers during the innovation-decision process the individual passes from five stages 
before fully implementing an innovation. In your opinion which stages has your library passed? (You 
can choose from 1 to 5 stages according to what you believe) 

1. Knowledge  

2. Persuasion  

3. Decision  

4. Implementation  

5. Confirmation  
  

9. Before you decided to implement GIS services to your library to what extent were you able to 

observe similar services to other libraries?(Please rate on a scale 1-5 with 5 being highly observed) 

1 2 3 4 5 
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 10. To what extent did you talk about these services with other colleagues that had already 

implemented them? (Please rate on a scale 1-5 with 5 being the highest) 

1 2 3 4 5 
 

11. To what extend were the GIS services compatible to another service when you decided to 

implement them? (Please rate on a scale 1-5 with 5 being the most positive) 

1 2 3 4 5 
 

 12. To what degree were you able to partially try the service before deciding to implement it? (Please 

rate on a scale 1-5 with 5 being the highest) 

1 2 3 4 5 

 

 13. To what extent was it difficult for you to handle and operate GIS services? (Please rate on a scale 

1-5 with 5 being the most difficult) 

1 2 3 4 5 
  

14. To what extent did you have to be trained? (Please rate on a scale 1-5 with 5 being the highest) 
1 2 3 4 5 

 

15. Do you believe that your current GIS services show any relative advantage in comparison with the 

service they superseded? 

Yes  

No  
  

16. Which of the following advantages do you believe these services provide to their users? (You can 

choose more than one answer) 

Can cope with large amounts of data  

Can cover large study areas  

Can provide information that interact with each other  

Can provide high analytical level  

Other:  
  

17. Which of the following advantages do you believe these services provide to the library? (You can 

choose more than one answer) 

Can have economic benefits  

Can give more status to the university  

Can promote other library services  
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Other:  
 
  

18. To what degree are the GIS services corresponding to the users’ needs? (Please rate on a scale 1-5 

with 5 being the most positive) 

1 2 3 4 5 
 

 19. To what degree are the GIS services promoting your library’s values and purposes? (Please rate on 

a scale 1-5 with 5 being the most positive) 

1 2 3 4 5 
 

 20. To what extent have the GIS services affected the structure of your library? (Please rate on a scale 

1-5 with 5 being the highest) 

1 2 3 4 5 
 

 21. Are there any organizations, services, institutions by which the services are affected? 

Yes  

No  
 

 22. If yes, which? 
 

23. Which of the following methods do you use in order to be informed about GIS/GIL (Geographic 

Information Systems/ Geographic Information Librarianship)?  

Newspapers/Periodicals  

TV  

Blogs  

Facebook/Twitter  

Interpersonal conversations  

Other:  
  

24. Which of the following methods do you use in order communicate with your colleagues and users? 

E-mail  

Blogs  

Facebook/Twitter  

Interpersonal conversations  

Other:  
  



 85

25. To what extend do you promote your services to potential users? (Please rate on a scale 1-5 with 5 

being the highest) 

1 2 3 4 5 
 

 26. How often do you evaluate your services? 

Once a month  

Once every six months  

Once a year  

Never have the services been evaluated  
  

27. Do you intend to upgrade your current services? 

Yes  

No  
  

28. If yes, what to you plan to do? 
  

29. When something new comes along concerning the services, do you have the ability to experiment 
with it first? 

Yes  

No  
  

30. When something new is introduced concerning the GIS services… (You can choose more than one 
answer) 

your library is often the one that introduces innovative elements about GIS services  

you implement it almost immediately  

you implement it after the new ideas have been introduced in few libraries  

you implement it after the new ideas have been introduced in many libraries  

you implement it after the new ideas have been introduced in most libraries  
  

31. To what degree do you affect the development and/or promotion of your services? (Please rate on a 

scale 1-5 with 5 being the highest) 

1 2 3 4 5 
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2ο Ερωτηµατολόγιο 
 
Ενότητα A. Προφίλ Οργανισµού 
 
1.Σε ποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ ανήκει η βιβλιοθήκη σας; 
 
 
Ενότητα B. ∆ιάχυση της καινοτοµίας 
 
 
2. Γνωρίζετε τις υπηρεσίες GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα); 

Ναι  

Όχι  
 

3. Τις θεωρείτε κάτι καινοτόµο για το χώρο µιας βιβλιοθήκης; 

Ναι  

Όχι  
 

4.Η βιβλιοθήκη σας διαθέτει GIS υπηρεσίες; *Required 

Ναι  

Όχι  
 

5.Από πότε η βιβλιοθήκη διαθέτει GIS υπηρεσίες; (Παρακαλώ γράψτε τη χρονιά) 

 

6.Τι επιπέδου είναι αυτές; *Required 

Χαµηλού (π.χ. συλλογή στατικών χαρτών)  

Μεσαίου (π.χ. εφαρµογές µέσω διαδικτύου)  

Υψηλού (πλήρης συγκέντρωση εξοπλισµού-clearinghouse)  
 

7.Για ποιους λόγους ξεκίνησαν οι υπηρεσίες αυτές; 

Μεγάλη ζήτηση από χρήστες  

Υπήρξε ανάλογη χρηµατοδότηση  

Λόγω συναγωνισµού µε άλλες βιβλιοθήκες  
 

8.Σε τι βαθµό ήταν η διαχείριση της υπηρεσίας δύσκολη; (Παρακαλώ βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε 

το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

9.Σε τι βαθµό έπρεπε να εκπαιδευτείτε;(Παρακαλώ βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει 

το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
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10.Σε τι βαθµό η υπηρεσίες GIS ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών; (Παρακαλώ 

βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

11.Τι µηνιαία επισκεψιµότητα έχουν οι υπηρεσίες; 

<50  

50-100  

>100  
 

12.Σε τι βαθµό οι υπηρεσίες GIS υπηρετούν τις αξίες και τον σκοπό της βιβλιοθήκης; (Παρακαλώ 

βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

13.Σε τι βαθµό οι υπηρεσίες GIS επηρέασαν τη δοµή της βιβλιοθήκης; (Παρακαλώ βαθµολογήστε µε 

κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

14.Η απόφαση να υιοθετήσετε τις υπηρεσίες πάρθηκε γρήγορα; (Παρακαλώ βαθµολογήστε µε κλίµακα 

1-5 µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

15.Ποιες δυσκολίες συναντήσατε στη προσπάθεια να τις υιοθετήσετε; 
 

16.Πόσο συχνά αξιολογείτε τις GIS υπηρεσίες σας; 

Μια φορά το µήνα  

∆υο φορές το χρόνο  

Μια φορά το χρόνο  

Οι υπηρεσίες δεν έχουν αξιολογηθεί ποτέ  
 

17.Έχετε πρόθεση να αναβαθµίσετε τις GIS υπηρεσίες σας; 

Ναι  

Όχι  
 

18.Αν ναι, τι σκοπεύετε να κάνετε; 
 

19.Για ποιους λόγους δεν διαθέτει αυτές τις υπηρεσίες; 

∆εν τις γνωρίζουµε καθόλου  

∆εν υπήρξε ζήτηση από χρήστες  

Έλλειψη κονδυλίων  
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Έλλειψη κατάλληλου προσωπικού  
 
 
20.Σύµφωνα µε τον E. Rogers, η διαδικασία απόφασης υιοθέτησης µιας καινοτοµίας περιλαµβάνει 

πέντε στάδια. Κατά τη γνώµη σας η βιβλιοθήκη σας ποια στάδια έχει περάσει σε σχέση µε τις 

υπηρεσίες GIS; 

Στάδιο γνώσης  

Στάδιο πειθούς  

Στάδιο απόφασης (υιοθέτηση ή απόρριψη)  

Στάδιο υλοποίησης  

Στάδιο επιβεβαίωσης απόφασης  
 

21.Σε τι βαθµό σας αρέσει να δοκιµάζετε νέες υπηρεσίες; (Παρακαλώ βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 

µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

22.Σε τι βαθµό η βιβλιοθήκη σας υιοθετεί νέες υπηρεσίες; (Παρακαλώ βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 

µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

23.Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες GIS παρουσιάζουν σχετικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις ήδη 

υπάρχουσες υπηρεσίες; 

Ναι  

Όχι  
 

24.Ποια από τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες GIS παρέχουν στους χρήστες; 

Ανταπόκριση σε µεγάλο όγκο δεδοµένων  

Κάλυψη πολλών ερευνητικών πεδίων  

Παροχή πληροφοριών που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους  

Υψηλό επίπεδο ανάλυσης  

Άλλο:  
 

25.Ποια από τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες GIS παρέχουν στη βιβλιοθήκη; 

Οικονοµικά  

Κύρος  

Προώθηση υπηρεσιών εν συνόλω  

Άλλο:  
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26.Σε τι βαθµό είχατε την ευκαιρία να παρατηρήσετε τις υπηρεσίες GIS σε κάποια άλλη βιβλιοθήκη; 

(Παρακαλώ βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει τη µέγιστη παρατήρηση) 

1 2 3 4 5 
 

27.Σε τι βαθµό έχετε συζητήσει µε συναδέλφους σας που εφαρµόζουν αυτή την υπηρεσία; (Παρακαλώ 

βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

28.Σε τι βαθµό πιστεύετε οι συγκεκριµένες υπηρεσίες είναι συµβατές µε κάποια άλλη υπηρεσία σας; 

(Παρακαλώ βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 

29.Σε τι βαθµό είχατε την ευκαιρία να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία δοκιµαστικά; (Παρακαλώ 

βαθµολογήστε µε κλίµακα 1-5 µε το 5 να δηλώνει το µέγιστο) 

1 2 3 4 5 
 
 


