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Περίληψη 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της παρεχόμενης 
συνεχούς επιμόρφωσης των πτυχιούχων βιβλιοθηκονόμων και πληροφορικών, 
που εργάζονται στις Βιβλιοθήκες των  Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της χώρας. 
Οι λειτουργίες της επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού των 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ καταλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο, στα πλαίσια 
της στρατηγικής διοίκησης και ανάπτυξης των Ιδρυμάτων. Η συνεχής επιμόρφωση 
των στελεχών και η ανάγκη ανασχεδιασμού της διαφαίνεται από τα αποτελέσματα 
της υποκείμενης έρευνας, τις μελλοντικές εξελίξεις και διαφοροποιήσεις στο  
εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον εργασίας τους. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες 
αφενός ακολουθούν στενά την εξέλιξη των ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, αλλά στα 
θέματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού εργάζονται χωρίς ιδιαίτερη 
συνδρομή από το οργανωμένο κράτος και χωρίς επιμέρους σχεδιασμό κι 
αφετέρου  είναι στελεχωμένες με προσωπικό που έχει πολλαπλές δεξιότητες ώστε 
να μπορεί να αντεπεξέλθει στις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών.  
Η επιμόρφωση των στελεχών αφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τα 
ανώτερα, μεσαία και κατώτερα στελέχη.  
Ένα από τα κυριότερα είδη επιμόρφωσης που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των 
βιβλιοθηκών είναι η πρακτική εξάσκηση, που γίνεται με την επίβλεψη και 
καθοδήγηση αρχαιότερου και πιο καταρτισμένου υπαλλήλου και συνήθως 
υλοποιείται μέσα στη βιβλιοθήκη ή όταν μετακινούνται για μικρό χρονικό διάστημα 
σε κάποια άλλη. 
Επιμόρφωση λαμβάνουν επίσης, από  τα ολιγοήμερα συνέδρια και τις ημερίδες, 
αλλά είναι θεωρητικής φύσεως-ενημερωτική- κι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο 
χώρο τους, τις καινοτομικές εργασίες που εφάρμοσαν άλλες βιβλιοθήκες, αλλά 
κυρίως  την ανάλυση περιπτώσεων εφαρμογών νέων τεχνολογιών.  
Τα σεμινάρια είναι λιγοστά και συνήθως προκύπτουν από τη συνεργασία δύο ή 
περισσότερων βιβλιοθηκών, οι οποίες έχουν ειδικευτεί σε μια τεχνολογική και 
καινοτομική εφαρμογή. 
Οι φορείς επιμόρφωσης των στελεχών που αφορά η έρευνα, είναι βιβλιοθήκες 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συνεργατικά σχήματα δύο – τριών 
βιβλιοθηκών  και τέλος  το ελληνικό δημόσιο μέσα από προγράμματα του ΥΠΕΠΘ 
και συγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).  
Δεν γίνεται αξιολόγηση,  μέσω πειραματικών μοντέλων, της επιμόρφωσης παρά 
μόνο καταγραφή των ποσοτικών αποτελεσμάτων αυτής και αξιολόγηση του 
γνωσιακού επιπέδου – όπως παρουσιάζεται από τα άτομα του δείγματος του 
πληθυσμού- και του επιπέδου των νέων δεξιοτήτων τους. 
Επίσης, βαρύτητα δίδεται στο σχολιασμό και κριτική του συστήματος της 
παρεχόμενης επιμόρφωσης και κατάρτισης όσον αφορά την ορθή εφαρμογή του, 
τη στάση που κρατά το προσωπικό αναφορικά με τον ενστερνισμό των γνώσεων 
που παρέχονται και της αποδοχής που τυγχάνουν από τους άμεσα 
ενδιαφερομένους και τη διοίκηση του κάθε  Ιδρύματος. Ως κύριο μέσο συλλογής 
πληροφοριών, για την απεικόνιση και αξιολόγηση της παρεχόμενης επιμόρφωσης, 
χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο έρευνας1 το οποίο διανεμήθηκε μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προσωπικά σε καθένα στέλεχος των βιβλιοθηκών 
των δεκαπέντε (15) ΤΕΙ της χώρας.  Ακόμη  δημόσια έγγραφα, νόμοι, προσκλήσεις 
                                            
1 Βασισμένο σε ένα πρότυπο ερωτηματολόγιο της Δρ. Πετρίδου, Ε. 
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και κοινοποιήσεις, των φορέων παροχής επιμόρφωσης στους δημόσιους 
υπαλλήλους λαμβάνονται υπόψη και συνδράμουν  στη δημιουργία της 
πραγματικής εικόνας, αναφορικά με την παρασχεθείσα επιμόρφωση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 9

Εισαγωγή 
 
Σύμφωνα με την άποψη των Miner J. B και Miner M. G.2, “η επιμόρφωση 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων (skills) άμεσης χρησιμότητας 

για αντιμετώπιση συγκεκριμένων καθηκόντων σε καθορισμένες θέσεις εργασίας”. 

Ενώ η εκπαίδευση την οποία υφίσταται ο εργαζόμενος πριν απασχοληθεί στον 

οργανισμό αποσκοπεί στην ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και τρόπου 

συμπεριφοράς για να αντιμετωπίσει ποικιλία καθηκόντων σε διάφορους πιθανούς 

οργανισμούς. 

«Εκπαίδευση είναι η απόκτηση της τέχνης της χρησιμοποίησης της γνώσης». 

(Alfred North Whitelead,  αναφέρθηκε από την Ευγενία  Πετρίδου, 1993, σελ. 7)3. 

Στο παρελθόν η επιμόρφωση έδινε έμφαση στη διδασκαλία των τεχνικών 

δεξιοτήτων, σήμερα όμως σημαίνει επίσης πρόσθετη επιμόρφωση σε 

εξειδικευμένους  θεματικούς τομείς. Η επιμόρφωση επικεντρώνεται συνήθως στην 

παροχή, προς τους εργαζομένους, συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή βοήθεια 

προκειμένου να διορθώσουν κάποια πιθανή ανεπάρκεια. Αντίθετα, η ανάπτυξη 

αποτελεί προσπάθεια να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τις ικανότητες που θα 

χρειαστεί η επιχείρηση ή ο οργανισμός στο μέλλον. 

«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού είναι οι συστηματικές και εντατικές 

προσπάθειες της οργάνωσης με σκοπό τη βελτίωση της μελλοντικής επίδοσης 

μέσω της αύξησης των ικανοτήτων.»4  

Η ανάπτυξη έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο ανθρωποκεντρικό, αφού η όλη 

διαδικασία μάθησης στοχεύει στο πως ο εργαζόμενος θα καταστεί ικανός και θα 

αναπτυχθεί ως προσωπικότητα, ώστε στο μέλλον ν’ αντιμετωπίζει καταστάσεις, να 

                                            
2 Miner John B., Miner, Mary Green (1977) 
3 Πετρίδου,  Ευγενία (1993) 
4 Ξηροτύρη – Κουφίδου, Σ., (2001) 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 10

λαμβάνει πρωτοβουλίες και να παίρνει αποφάσεις που δεν θα σχετίζονται απλά 

και μόνο με την τεχνική διάσταση των εργασιών, αλλά κυρίως με την επίλυση 

οργανωσιακών προβλημάτων. «Οι ενέργειες που σχετίζονται με τη βελτίωση του 

ηθικού, την οργανωσιακή κουλτούρα, τη δημιουργία αυτόνομων ομάδων εργασίας, 

τη διοίκηση ολικής ποιότητας, κ..ά. σχετίζονται άμεσα με την όλη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα και διαδικασία μέσα σε μία επιχείρηση ή οργανισμό.»5 

 
Οι λειτουργίες της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης του 

προσωπικού πρέπει να καταλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στα πλαίσια της 

στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Οι νέες προκλήσεις του 

περιβάλλοντος και οι πιο πρόσφατες θεωρίες για την μάθηση επιβάλλουν αλλαγές 

στο σύστημα με το οποίο εκπαιδεύονται τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη. Τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες η μείωση των οικονομικών πόρων αλλά και η τεχνολογική 

πρόοδος οδήγησαν τις διοικήσεις των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην 

αναζήτηση καλλίτερων τρόπων οργάνωσης των εργασιών τους και της 

επιμόρφωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους  με στόχο την 

προσφορά σύγχρονων πληροφοριακών υπηρεσιών προς τους χρήστες τους.  

Αν και οι όροι όπως  "οικονομία της γνώσης = knowledge economy",   

"εργαζόμενοι της  γνώσης = knowledge workers" και  "διαχείριση της γνώσης= 

knowledge management" αποτελούν ένα μεγάλο τομέα του επιστημονικού 

επιστητού, δεν φαίνεται ακόμα να υπάρχει καμία πραγματική συμφωνία  για το 

πώς, και μέχρι ποιο σημείο, το Κnowledge Management διαφέρει από τη 

βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της πληροφόρησης ή αντιπροσωπεύει μια 

πρόοδο / βελτίωση στην καθιερωμένη  βιβλιοθηκονομία και πιο συγκεκριμένα, 

στην πρακτική διαχείρισης πληροφοριών ή διαχείρισης των πηγών πληροφοριών 

                                            
5 Fischer, H. E., (1988) 
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(Drucker, 1969)6, (Machlup, 1980 ; Svieby & Lloyd, 1987, cited in Loughridge 

19997). Υπάρχουν επίσης διαφορετικές απόψεις και για την ισχύ του εννοιολογικού 

περιεχομένου και το πλαίσιο που αναπτύχθηκε μέχρι τώρα η «Διαχείριση της 

Γνώσης». Μερικοί σχολιαστές τείνουν να απομακρύνουν τη Διαχείριση της Γνώσης 

από τη Βιβλιοθηκονομία (Holtham, 1997)8, ενώ άλλοι την έχουν αναγνωρίσει ως 

μια μορφή αναζωογόνησης της  Βιβλιοθηκονομίας και των διαδικασιών διαχείρισης 

πληροφοριών (Koenig, 1996 ; Broadbent, 1998 as cited  by Loughridge 19999).  

Η Διαχείριση της Γνώσης έχει θεωρηθεί επίσης και ως απειλή και  πρόκληση μαζί  

ή και ευκαιρία για τη σταδιοδρομία των επαγγελματιών της διαχείρισης 

πληροφοριών10. 

 

Εντούτοις,  ο Peter M. Senge στο βιβλίο του The Fifth Discipline (1990) 

δίνει τον ορισμό του Οργανισμού Μάθησης ως «μια ομάδα ανθρώπων που 

συνεχώς διευρύνουν την ικανότητά τους να δημιουργούν αυτό που επιθυμούν να 

δημιουργήσουν».  Τα στελέχη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ανταποκρίνονται 

πλήρως στα πέντε βασικά μαθησιακά στοιχεία στα οποία βασίζεται ένας 

οργανισμός μάθησης: 

• Αυτοπραγμάτωση 

Στοιχείο που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε πώς να επεκτείνουμε την προσωπική 

μας ικανότητα, ώστε να έχουμε  τα επιθυμητά αποτελέσματα και να 

δημιουργήσουμε εκείνο το οργανωσιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει όλα τα μέλη 

του να αναπτυχθούν προς τους στόχους που επιλέγουν και συνάδουν με αυτούς 

της ανάπτυξης του Οργανισμού. 

                                            
6 Drucker, P., 1969, The Age of Discontinuity 
7 Loughridge, Brendan, 1999 
8 Holtham, C, 1997 
9 Loughridge, Brendan, 1999 
10 Loughridge, Brendan, 1999 
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• Νοητικά Μοντέλα 

Αναφέρονται στον τρόπο που ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο.  Ένα 

πλαίσιο, δηλαδή, νοητικών λειτουργιών όπως εικόνες, απόψεις, ιστορίες που 

έχουμε στο μυαλό μας για εμάς και τους άλλους, θεσμοί, κλπ.  Επειδή τα νοητικά 

μοντέλα συνήθως είναι μη ‘φανερή γνώση11’ συχνά δεν αξιολογούνται. Κύριο 

μέλημα αυτού του στοιχείου σε έναν οργανισμό γνώσης είναι να ανασύρει τα 

νοητικά μοντέλα στην επιφάνεια, να τα αναλύσει με τη μικρότερη δυνατή αντίσταση 

ώστε τελικώς να βρούμε τρόπους να αναδημιουργήσουμε νέα μοντέλα που 

συμβαδίζουν με τους στόχους και σκοπούς του οργανισμού. 

• Κοινό Όραμα 

Η δημιουργία ενός κοινού οράματος για όλους τους υπαλλήλους είναι από τα 

κυριότερα στοιχεία ενός οργανισμού γνώσης. Βασικά συστατικά του μέρη είναι η 

κοινή αποστολή, η στρατηγική και η κουλτούρα. Η αποστολή, δηλαδή η 

παράμετρος που απαντά στην ερώτηση «γιατί υπάρχει και λειτουργεί η 

βιβλιοθήκη;» πρέπει να βρίσκεται πάνω από τα συμφέροντα των μεμονωμένων 

ατόμων και ομάδων και να θεωρείται δεδομένη χωρίς να χρήζει επεξηγήσεις. 

Στρατηγική, είναι η τακτική που ακολουθεί η βιβλιοθήκη, εν προκειμένω, για να 

είναι λειτουργική και να μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Κοινή κουλτούρα 

είναι το σύνολο αξιών που μοιράζεται το προσωπικό μιας βιβλιοθήκης, οι οποίες 

(αξίες) έχουν καθοδηγητικό ρόλο και διατηρούν το θεμιτό επίπεδο  συμπεριφοράς 

που μεταφέρει το σκοπό και τη στρατηγική στην πράξη.   

 

 

 

                                            
11 explicit and tacit knowledge (βλ. Senge, P. M., (1990) και Smith, E., (2001)) 
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• Μάθηση ως ομάδα 

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

ανάπτυξης της ικανότητας – δυνατότητας μιας ομάδας να δημιουργήσει τα 

αποτελέσματα που επιθυμούν τα μέλη της”. (Senge, P.,1990,  αναφέρθηκε από τη 

Σταύρου, Φ., 2005) 

Οι σύγχρονες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις ομάδες για να 

αυξήσουν την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα, και την αποδοτικότητα  των 

εργαζομένων στα ανταγωνιστικά δυναμικά περιβάλλοντά τους.  Οι ομάδες 

αποδεικνύονται αποτελεσματικές στην ολοκλήρωση όλων των εργασιών 

(Moorhead and Griffin, 200412 ;  Knecht, 2004)13 και υπάρχει άφθονη ερευνητική 

βιβλιογραφία που καταδεικνύει τους παράγοντες που συνδέονται με το ομαδικό 

κίνητρο και την απόδοση και στην αντίστοιχη βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία. 

Αυτές οι έρευνες εστιάζουν πρώτιστα στη δυναμική της ομάδας και τις ανταμοιβές 

και τιμωρίες που αντιμετωπίζονται από τους διευθυντές (Rynes, et al, 200414 ; 

Campbell, et al, 1998.15 ; Nelson, 199816 ;  Panteli, 200517 ;   Tyler, 200218 ;   

Clark, 200519)  και δείχνει ότι "... οι αλληλοεξαρτώμενες ομάδες  παρακινούνται όταν 

εμπιστεύονται  την πείρα και τη συνεργατικότητα των  μελών των άλλων ομάδων με τις 

οποίες συνεργάζονται20.     

• Συστημική σκέψη 

                                            
12 Moorhead, G., Griffin, R. (2004) 
13 Knecht, M. (2004) 
14Rynes, S., Gerhart, B., Minette, K. (2004) 
15 Campbell, D., Campbell, K., Chia, H. (1998) 
16 Nelson, B. (1998) 
17 Panteli, N. (2005) 
18 Tyler, T. (2002) 
19 Clark, R. (2005) 
20 Knecht, M. (2004) 
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Όταν οι ομάδες εργαζομένων που δρουν από κοινού σε ένα εργασιακό σύστημα 

μοιράζονται επίσης την άποψη του «πώς λειτουργούν τα στοιχεία του συστήματος 

διαδραστικά μεταξύ τους», τότε η «μάθηση ως ομάδα» και η οργανωσιακή μάθηση 

γίνονται δυνατές.  Η συστημική σκέψη, ως άλμα στον σύνηθες τρόπο σκέψης, 

απαιτεί την αποδοχή ενός νέου τρόπου θεώρησης των πραγμάτων. Σε έναν 

Οργανισμό μάθησης υπάρχει μια μεταφορική θεώρηση, αναφορικά με το πώς να 

βλέπουμε τα πράγματα. Τροποντινά, είναι μια μετάβαση από την αντίληψη ότι 

κάποιος προκαλεί τα προβλήματα «εκεί έξω», στην αντίληψη ότι οι δικές μας 

ενέργειες δημιούργησαν τα προβλήματα που τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.   

 

 

 

Πίνακας Βιβλιογραφικών αναφορών Εισαγωγής 
Ξ = Ξένη Βιβλιογραφία, Ε = Ελληνική Βιβλιογραφία, Ν = Νόμοι , ΔΣΣ= Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες, ΔΤ 
= Δικτυακοί Τόποι, ΠΙ - ΕΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Ελληνική  Νομοθεσία, ΠΙ- ΔΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - 
Διεθνής  Νομοθεσία, ΠΙ - ΚΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Κοινοτική  Νομοθεσία 
 
Miner, J. B., Miner, M, G. (1977), Ξ  (18) 
Πετρίδου, Ε., (1993), Ε  (12) 
Ξηροτύρη – Κουφίδου, Στ., (2001),  Ε  (10) 
Senge, P. M., (1990), Ξ  (29) 
Drucker, P., (1969), Ξ (6) 
Smith, E., (2001), Ξ (31) 
Fischer, H. E., (1998), Ξ (7) 
Loughridge, Brendan, (1999), Ξ (16) 
Holtham, C, 1997, Ξ (11) 
Moorhead, G., Griffin, R. (2004), Ξ (19) 
Knecht, M. (2004), Ξ (13) 
Rynes, S., Gerhart, B., Minette, K. (2004), Ξ (27) 
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Nelson, B. (1998), Ξ (20) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 

1.1. Βιβλιοθήκη  - μια σύντομη ιστορική  αναδρομή  
 

Βιβλιοθήκη, αρχικά σήμαινε ράφια με βιβλία κι ο βιβλιοθηκάριος ήταν ο φύλακας 

των βιβλίων και της ανθρώπινης γνώσης.  

“Τις πρώτες ενδείξεις για την εμφάνιση βιβλιοθηκών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο 

συνάγουμε από πήλινες πινακίδες της Μινωικής και της Μυκηναϊκής εποχής, που 

βρέθηκαν σε ανασκαφές. Οι πρώτες αναφορές σε βιβλιοθήκες εμφανίστηκαν στη 

Μεσοποταμία γύρω στο 3000 π.Χ.” 21 

Στη Βαβυλωνία τον 7ο π.Χ. αιώνα υπήρχε βιβλιοθήκη από πλάκες αργίλου.  

Οι ναοί στην Αίγυπτο περιείχαν στο προαύλιο την «ιερή βιβλιοθήκη» με την 

επιγραφή «ψυχής ιατρείον». Η γνώση προοριζόταν για τους λίγους κι εκλεκτούς. 

 Οι βιβλιοθήκες λειτούργησαν επίσης ως κέντρα επιστημονικής έρευνας και ως 

όργανα κυριαρχίας στους άλλους λαούς. Τέτοιο ρόλο έπαιζε η Αλεξανδρινή 

Βιβλιοθήκη. Όταν λοιπόν, ο Πτολεμαίος θέλησε να δημιουργήσει τη “μεγάλη 

Βιβλιοθήκη του κόσμου”, προσδιόρισε το φυσικό χώρο που θα τη στεγάσει και στη 

συνέχεια τη γέμισε με όλα τα βιβλία της εποχής.  

Η πρώτη απόπειρα συστηματικής οργάνωσης και διαχείρισης  του υλικού και εν 

γένει της πληροφορίας που κατέχει μια βιβλιοθήκη, έγινε από τον Καλλίμαχο στην 

Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, ο οποίος επινόησε ένα πρωτοποριακό σύστημα 

ταξινόμησης του υλικού με τους περίφημους Πίνακες. Έτσι, η Βιβλιοθήκη, πέρα 

                                            
21 Σεμερτζάκη, Εύα, (2006) 
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από σειρές με ράφια αποτέλεσε και έναν οργανωμένο χώρο ανάγνωσης, φύλαξης 

και διάδοσης της γνώσης.  

“Στον ελληνικό κόσμο τα πρώτα δείγματα ύπαρξης βιβλιοθηκών ανάγονται στη 

Μινωική και Μυκηναϊκή περίοδο (1400-1100 π.Χ.). Πήλινες πινακίδες και λίθινες 

επιγραφές βρέθηκαν στις ανασκαφές της Κνωσού από το 1950, γραμμένες στη 

γραμμική Β γραφή, την παλαιότερη ελληνική γραφή.”22 

Ήδη από τον  4ο π. Χ. αιώνα, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε σχήμα οργανωμένης 

ιδιωτικής βιβλιοθήκης, η οποία λειτουργούσε για την υποστήριξη της σχολής που 

ίδρυσε ο Αριστοτέλης το 325 π.χ. το «Λύκειον». Ο Αριστοτέλης σύμφωνα με τον 

Στράβωνα είχε στη διάθεση του βιβλιογραφικά εργαλεία για την προσωπική του 

έρευνα κι ανάπτυξη της συλλογής του. 

Το 2ο π. Χ. αιώνα συναντάμε βιβλιοθήκες στην Πέργαμο, ενώ η πρώτη Χριστιανική 

Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ από τον επίσκοπο Αλέξανδρο το πρώτο 

μισό του 3ου αιώνα.  

"Οι λαοί, οι οποίοι αναπτύχθηκαν γύρω από τη Μεσόγειο και τη Δύση συνέλεξαν 

και  θησαύρισαν σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους, δηλαδή σε βιβλιοθήκες, 

την προφορική τους παράδοση και τα επιτεύγματα της λογοτεχνίας τους, όπως και 

κάθε μορφή γνώσης, αποτυπωμένης σε πινακίδες και βιβλία, από το 3000 π.Χ. ως 

τις αρχές του 16ου αιώνα μ.Χ. Στη συνέχεια ο θεσμός της βιβλιοθήκης, δια μέσου 

των αιώνων,  δέχτηκε έντονες επιδράσεις από τα διάφορα πνευματικά ρεύματα και 

τις ιστορικές συγκυρίες γενικότερα"23. 

“Οι βιβλιοθήκες ακολουθούν την πολιτιστική εξέλιξη των λαών τους οποίους 

υπηρετούν. Δημιουργήθηκαν όταν ο άνθρωπος άρχισε να γράφει και συνεπώς να 

επιθυμεί τη διάσωση των γραπτών μαρτυριών (θρησκευτικού, νομικού, 

                                            
22Σεμερτζάκη, Εύα, (2006) 
23 Στάικος Κων/νος Σπ., (1996) 
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οικονομικού, συναισθηματικού περιεχομένου) και τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του. Οι βιβλιοθήκες προϋποθέτουν την ύπαρξη ανθρώπων 

μορφωμένων που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση”24. 

 

Κατά την περίοδο του μεσαίωνα, οι μοναχοί των μοναστηριών αλυσόδεναν τα 

βιβλία στα ντουλάπια των βιβλιοθηκών σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν μια 

ενδεχόμενη κλοπή αλλά και να ελέγξουν τροποντινά την πρόσβαση στη γνώση. Τα 

βιβλία ήταν δεμένα σε μια σιδερόβεργα που έπιανε όλο το πλάτος της 

βιβλιοθήκης. Η αλυσίδα είχε τόσο μήκος όσο αρκούσε για να φτάνει το βιβλίο στην 

επιφάνεια του τραπεζιού και να ανοίγει.  Με τον τρόπο αυτό είχαν επινοήσει το 

χώρο για τη διαφύλαξη, άρα τη διαχείριση των προϊόντων της ανθρώπινης 

γνώσης. 

Στο Βυζάντιο υπήρχαν κρατικές βιβλιοθήκες με αυστηρή ταξινόμηση. Στη συνέχεια 

άκμασαν η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη και οι βιβλιοθήκες των μεγάλων μοναστικών 

κέντρων, όπως αυτή του Αγίου Όρους. 

Στη Δύση ταυτόχρονα με την άνθιση των μεγάλων πανεπιστημίων άρχισαν να 

δημιουργούνται οι πρώτες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, οι οποίες στην αρχή 

περιείχαν χειρόγραφα - αντίτυπα επιστημονικών βιβλίων της εποχής και 

χειρόγραφους τόμους από τις παραδόσεις των μαθημάτων.25   

Μερικές από τις πιο ξακουστές βιβλιοθήκες του κόσμου ήταν  η βιβλιοθήκη του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, η βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου στην Πάτμο, η Βατικανή βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη Malatestiana στην 

Τσεζένα, η Μαρκιανή βιβλιοθήκη, η Λαυρεντιανή βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη του 

Αβαείου του St. Gall, η βιβλιοθήκη του Beatus Rhenanus, η βιβλιοθήκη του 

                                            
24Σεμερτζάκη, Εύα, (2006) 
25 Στάικος Κων/νος , (1996 ) 
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Herzog August στο Βολφενμπίτελ, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, η Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Αυστρίας, η βιβλιοθήκη του Matthias Corvinus, η βιβλιοθήκη του 

Αβαείου του Στράχοφ, η Βοδλειανή βιβλιοθήκη. 

«Η βιβλιοθηκονομία ως επιστήμη με την οντότητα που έχει σήμερα, 

πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 1800. Η πρώτη σχολή βιβλιοθηκονομίας στον 

κόσμο ιδρύεται από τον Melvil Dewey το 1887 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των 

ΗΠΑ. Η ίδρυση της πρώτης αυτής σχολής σηματοδοτεί τη μετάβαση, από την 

πρακτική εκπαίδευση, στην επίσημη τυποποιημένη, μεθοδευμένη, οργανωμένη 

εκπαίδευση επιστημόνων, ειδικευμένων, όχι μόνο στη χρήση των σύγχρονων 

μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών, αλλά και στην ανάπτυξη 

πρωτοποριακών μεθόδων οργάνωσης τόσο των βιβλιογραφικών πληροφοριών, 

όσο και των πρωτογενών πληροφοριών, με τη χρήση των επιτευγμάτων της 

τεχνολογίας, όπως αυτά διαμορφώνονται»26. 

1.2. Η εξέλιξη των Βιβλιοθηκών στις τελευταίες δυο δεκαετίες 

1.2.1. Από το  μοντέλο της παραδοσιακής Βιβλιοθήκης στη 
σύγχρονη υβριδική Βιβλιοθήκη 

Η λειτουργία του  παραδοσιακού πρότυπου της βιβλιοθηκονομίας αναφοράς 

(reference librarianship27) και της ειδικής θεματικής αποδελτίωσης στις 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, του πρόσφατου παρελθόντος, συνήθως αφορούσε την 

κατάρτιση του βιβλιοθηκονόμου στο απλό επίπεδο του καταλογογράφου και 

ταξινόμου. 

 Οι βιβλιοθηκονόμοι ήταν εκπαιδευμένοι στις γενικές δεξιότητες της βιβλιογραφικής 

περιγραφής των τεκμηρίων και συνέτασσαν ευρετήρια (χρησιμοποιώντας τους 

κανόνες AACR2, τις θεματικές κλείδες LC, τα ταξινομικά συστήματα LC και DDC). 

                                            
26 Τσάφου, Σταματίνα, (2005) 
27 Οι τομείς της βιβλιοθηκονομίας που περιλαμβάνουν θεματική αποδελτίωση, ταξινόμηση και 
καταλογογράφηση του υλικού και προσφορά βοήθειας προς τους χρήστες στη αναζήτηση αυτού 
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Έτσι  εφάρμοζαν αυτές τις δεξιότητες μεταδεδομένων υλοποιώντας τους στόχους 

ανάπτυξης της έντυπης συλλογής τους ανά θεματική περιοχή. 

 Ο  βιβλιοθηκονόμος "θεματικής αναφοράς" (subject reference librarian)28 

καταχωρούσε την περιγραφή όλων των τεκμηρίων της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης   

χτίζοντας τροποντινά μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων  της τοπικής συλλογής 

της βιβλιοθήκης. Έτσι, γνώριζε όλα σχεδόν τα τεκμήρια της συλλογής του, μια και 

τα περισσότερα από αυτά είχαν περάσει από τα χέρια του. 

Από αυτή την άποψη, οι γενικές δεξιότητες της καταχώρησης χρησιμοποιούνταν 

μέσα σε έναν προσωπικό κόσμο γνώσης, αν και η καλή θεματική οργάνωση της 

συλλογής εξαρτιόταν από την ευρύτητα των οριζόντιων γνώσεων29 των 

βιβλιοθηκονόμων. Οι παραδοσιακοί θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι είχαν ωστόσο μια 

ιδιαίτερα αναπτυγμένη αίσθηση της μοναδικότητας αυτού που ήξεραν, έχτιζαν  την 

τοπική βιβλιογραφική βάση δεδομένων  με  τις γνώσεις και δεξιότητες που 

διδάχτηκαν και που ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένες και κοινά αποδεκτές.  

«Επιπλέον, η περιορισμένη δυνατότητα αναζήτησης στην παραδοσιακή  συλλογή 

καταλόγων καρτών σήμαινε ότι η προσωπική γνώση του  θεματικού 

βιβλιοθηκονόμου ήταν ένας μη - υπερβάσιμος  οδηγός στο περιεχόμενο μιας 

πλούσιας έντυπης συλλογής» (MacKenna, 1977, cited in Joint 2003).  

 

Ακόμα κι αν οι απαιτήσεις ροής της καθημερινής εργασίας ήταν τέτοιες που το 

έμπειρο προσωπικό ήταν ανίκανο να διαθέσει  αρκετό χρόνο για την κατάρτιση/ 

επιμόρφωση των νέων υπαλλήλων,  ήταν αρκετά εύκολο να τους στείλει να 

επιμορφωθούν εκτός ιδρύματος, γιατί οι προαναφερθείσες δεξιότητες και γνώσεις 

                                            
28 Ο βιβλιοθηκονόμος που καταλογογραφεί, περιγράφει θεματικά και ταξινομεί το υλικό μιας 
βιβλιοθήκης  
29 Οι εγκυκλοπαιδικές αλλά όχι σε βάθος γνώσεις (OECD- Centre for Educational Research and 
Innovation, Education Policy Analysis, Paris, OECD, 2001) 
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ήταν ευρέως γνωστές στο χώρο της βιβλιοθηκονομίες και δεν απαξιωνόταν 

εύκολα. 

Αν εξετάσουμε αυτή τη υπάρχουσα κατάρτιση θα διαπιστώσουμε ότι  οι δεξιότητες 

της βιβλιογραφικής περιγραφής του υλικού μιας παραδοσιακής ακαδημαϊκής 

βιβλιοθήκης  υπήρξαν μια έτοιμη δεξαμενή εμπειρίας και γνώσεων, για αυτό που 

προμηνύονταν μερικές δεκαετίες μετά με την τεχνολογική έκρηξη και τον νέο 

κόσμο πληροφοριών και γνώσης.   

Η εμφάνιση των opacs (on-line Public Catalogues) και της on-line έρευνας των 

βάσεων δεδομένων αποτέλεσε την πρώτη πραγματική εισβολή των ψηφιακών 

εξελίξεων στον κόσμο των βιβλιοθηκών. Παρόλα αυτά όμως, επιβεβαιώθηκε το 

ήθος της κατάρτισης του παραδοσιακού βιβλιοθηκονομικού περιβάλλοντος  διότι οι 

δεξιότητες που έπρεπε να αποκτηθούν αφορούσαν κυρίως τη χρήση υπολογιστών 

και την κατανόηση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων. Δεν ήταν δηλαδή, 

γνώσεις θεματικής περιγραφής των τεκμηρίων κι έτσι δεν δημιουργήθηκε μεγάλο 

γνωσιακό κενό.   Οι Opacs ήταν  αυτοματοποιημένες εκδόσεις των παραδοσιακών 

καταλόγων καρτών, έτσι τα εγχειρίδια MARC έστειλαν τα εγχειρίδια AACR στο 

ράφι του ακαδημαϊκού βιβλιοθηκάριου (αν και η νέα γενεά των βιβλιοθηκονόμων 

συστημάτων (systems librarians)30 έδειχνε να μιλά μια δική της  γλώσσα31).   Από την 

άλλη, η on-line έρευνα των βάσεων δεδομένων απαίτησε απλά ένα νέο γενικό 

σύνολο ικανοτήτων, το οποίο, όπως οι δεξιότητες της θεματικής περιγραφής και 

καταχώρησης, ήταν ίδιο παγκοσμίως.   Για να ψάξουν σε μια βάση δεδομένων ή 

σε μια μηχανή αναζήτησης, αυτό που είχαν  να μάθουν ήταν μια σειρά εντολών και 

τον συνδυασμό αυτών (Boolean logic), οι οποίες ήταν  ένα αρκετά συνεπές 

σύνολο ερευνητικών γνώσεων και μπορούσαν να εκπαιδευτούν είτε εντός ή εκτός 
                                            
30 οι πιο σύγχρονοι βιβλιοθηκονόμοι που εκπαιδεύτηκαν και στη χρήση υπολογιστικών 
συστημάτων 
31 Joint, N. (2003) 
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του Ιδρύματος ή ακόμη και μέσω ενός καθεστώτος αυτό-μόρφωσης και αυτό-

εκπαίδευσης.  Η on-line έρευνα ήταν η ίδια στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας όπως στο 

Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης ή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας ή 

και σε οποιοδήποτε ελληνικό ΤΕΙ. 

 

1.3 Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης των ΤΕΙ  

1.3.1 Παρούσα Κατάσταση 
Η έλλειψη παράδοσης στις ελληνικές βιβλιοθήκες και η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος βασισμένου στο ενιαίο εγχειρίδιο δεν ευνόησαν μέχρι πριν μια 

δεκαετία την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Εντούτοις, η 

δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που στόχευσε στον εκσυγχρονισμό των 

ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στην αγορά 

πληροφοριών, όπως επίσης και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, μέσω των οποίων 

οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  μπορούσαν πλέον να χρηματοδοτηθούν σε εθνικό 

επίπεδο. Όλοι οι τύποι βιβλιοθηκών, ακαδημαϊκός, δημόσιος και σχολείων 

κινούνται μπροστά. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι, η εικόνα των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει 

αλλάξει ριζικά τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια.  

 Η δημιουργία της Κοινοπραξίας ή Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών HEAL-Link32 - στην οποία συμμετέχουν  22 Α.Ε.Ι. και 15 Α.Τ.Ε.Ι., το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, 21 Ερευνητικά Ιδρύματα, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική 

Βιβλιοθήκη – επέτρεψε ένα δυναμικό σύνολο ενεργειών εκσυγχρονισμού και 

προόδου δίνοντας αρχικά τη δυνατότητα της on-line ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 

χιλιάδες τίτλους επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και πηγών πληροφόρησης  

                                            
32 http://www.heal-link.gr/ 
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περισσοτέρων από 15  αναγνωρισμένων εκδοτών. Στη συνέχεια τέθηκαν οι βάσεις 

για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

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

ιδρύθηκε η Μονάδα Ολικής Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με κύριο σκοπό την ανάλυση, 

επεξεργασία και διάδοση στατιστικών πληροφοριών (μέγεθος, δυναμικό, 

συνεισφορά στην έρευνα, διδασκαλία και γενικότερα στα επιστημονικά δρώμενα 

της χώρας) για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.  

Με τη χρηματοδότηση των τελευταίων δύο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης· 

δημιουργήθηκε το Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την 

ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας33 

ΑΡΤΕΜΙΣ, το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένη κατανεμημένη μονάδα Ηλεκτρονικής 

Τεκμηρίωσης, με σκοπό τη συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της 

πνευματικής παραγωγής των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Γκρίζα βιβλιογραφία (Grey Literature) 

θεωρούνται τα διδακτορικά, οι διπλωματικές εργασίες, οι πτυχιακές εργασίες, οι 

τεχνικές αναφορές, οι σημειώσεις διδασκαλίας κ. ά. Αντιστρόφως ανάλογη προς 

την ποιότητα δημοσίευσης – της γκρίζας βιβλιογραφίας – ή το εύρος κυκλοφορίας 

τους είναι συνήθως η αξία τους ως πληροφοριακές πηγές.  Έτσι, οι 

βιβλιοθηκονόμοι και οι πληροφορικοί των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όντας πλέον, 

σε επαφή με την τεχνογνωσία της «ψηφιακής βιβλιοθήκης» είναι σε θέση να 

                                            
33 Πρόκειται για δημοσιεύματα που παράγονται συνήθως σε μικρό αριθμό αντιτύπων και σχετικά 
πρόχειρο τρόπο και διακινούνται στο εσωτερικό του Οργανισμού που τα παράγει (Μπώκος, Γ. , 
2001). 
 

http://artemis.cslab.ece.ntua.gr/
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ενεργούν για τον εμπλουτισμό της διαπανεπιστημιακής συλλογής και τη διάχυση 

της σπάνιας αυτής πληροφόρησης. 

Οι βιβλιοθήκες και κυρίως οι ακαδημαϊκές λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που 

παράγει και προάγει τη γνώση. Τα μέλη του προσωπικού των βιβλιοθηκών 

στηρίζονται το ένα στ’ άλλο και ταυτόχρονα συνεργάζονται για την επίτευξη των 

στόχων, άλλα και η βιβλιοθήκη, ως σύνολο, βασίζεται στο ευρύτερο συλλογικό 

περιβάλλον μάθησης και βρίσκεται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση που αφορά στην 

αμφίδρομη διάχυση γνώσης. «Κάθε οργανισμός γνώσης έχει τη δική του οργανωσιακή 

κουλτούρα, ένα σύνολο από μη γραπτούς κανόνες και κανονισμούς, μια ειδική γλώσσα 

επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Τα μέλη μοιράζονται σχετικά πρότυπα αναφορικά με την 

κριτική των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν, δεδομένα, συμπεριφορές,  

προκαταλήψεις, κοινά οράματα» (DeCenzo, D., Robbins, St. 1999). Τα στελέχη των 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μέσα από διαδικασίες συνεργασίας ή και συχνής 

επαφής και «επαγγελματικής κοινωνικοποίησης» σε συνέδρια και σεμινάρια 

δείχνουν να έχουν αναπτύξει παρόμοια κουλτούρα, η οποία ως κύρια 

χαρακτηριστικά της έχει τη συνεργατικότητα και ομαδική εργασία και το 

διαχωρισμό του ρόλου τους από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους ή 

συναδέλφους στο Ίδρυμα. Μοιράζονται το ίδιο όραμα ανάπτυξης των βιβλιοθηκών 

κι έχουν κοινή ή συγγενική ταυτότητα – αυτή του ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου 

που συνεργάζεται, εξυπηρετεί και βλέπει μπροστά.  
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Πίνακας Βιβλιογραφικών αναφορών Πρώτου Κεφαλαίου 
Ξ = Ξένη Βιβλιογραφία, Ε = Ελληνική Βιβλιογραφία, Ν = Νόμοι , ΔΣΣ= Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες, ΔΤ 
= Δικτυακοί Τόποι, ΠΙ - ΕΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Ελληνική  Νομοθεσία, ΠΙ- ΔΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - 
Διεθνής  Νομοθεσία, ΠΙ - ΚΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Κοινοτική  Νομοθεσία 
 
Σεμερτζάκη, Εύα, (2006), Ε (13) 
Στάικος Κων/νος Σπ., (1996) Ε (15) 
Τσάφου, Σταματίνα, (2005), Ε (20) 
OECD, (2001), Ξ (21) 
Joint, N. (2003), Ξ (12) 
Heal Link, ΔΤ (3) 
De Cenzo, D., Robbins, St., (1999), Ξ  (5) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 

 
 

 Το μέλλον της ελεύθερης πληροφόρησης αναφορικά με τη διαχείριση και 

διάχυση της τρέχουσας επιστημονικής πληροφορίας χαρακτηρίζεται από υψηλό 

βαθμό αβεβαιότητας (διαδίκτυο, διαμάχη για το fair use και το copyright). Έτσι η 

μελλοντική διοίκηση των Ακαδημαϊκών και των Δημοσίων βιβλιοθηκών  χρήζει 

προσεκτικής σχεδίασης,  διότι οι προσδοκούμενες υπηρεσίες που αυτόν τον καιρό 

δρομολογούνται προσκρούουν σε νομικής φύσεως υφάλους όπως για παράδειγμα 

τα πνευματικά δικαιώματα που έρχονται σε αντίθεση με το fair use34 

(δικαιολογημένη χρήση ενός τεκμηρίου από τους αναγνώστες μιας βιβλιοθήκης).  

Αναφορικά με τις αναμενόμενες αλλαγές στο εξωτερικό κι εσωτερικό περιβάλλον 

των βιβλιοθηκών με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες35 ορθής πρακτικής για 

βιβλιοθήκες δρομολογούνται τα παρακάτω: 

2.1 Εξωτερικό Περιβάλλον 
Οι παρακάτω μεταβολές και κοινωνικές εξελίξεις που αναφέρονται επηρεάζουν 

άμεσα τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης και 

λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό των μελλοντικών υπηρεσιών. 

                                            
34 Αφορά τη χρήση τμήματος ενός έργου για εκπαιδευτικούς λόγους ή για την ενημέρωση μια ομάδας ανθρώπων. Δεν 
υπάρχει κανόνας σχετικά με το πόσο μεγάλα μπορούν να είναι τα αποσπάσματα αυτά των έργων που χρησιμοποιούνται. 
35 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία,(2006) 
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2.1.1 Κοινωνική Πολιτική – Πολιτισμική Ταυτότητα - Κοινωνική 
Συνοχή και Ενσωμάτωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να κάνει σοβαρές επεμβάσεις για την εξάλειψη 

του κοινωνικού αποκλεισμού. ‘Η οικοδόμηση μιας πιο συμμετοχικής Ε.Ε. θεωρήθηκε36 

κεφαλαιώδους σημασίας για την επίτευξη του δεκαετούς στόχου της Ένωσης για βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή, εξάλειψη της φτώχειας και προώθηση της παιδείας. Έχει ξεκινήσει Πρόγραμμα 

Δράσης της Κοινότητας και κάθε κράτους μέλος της Ε.Ε. υποχρεώνεται να προετοιμαστεί 

και να εφαρμόσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για κοινωνική ενσωμάτωση με βάση κοινούς 

στόχους που υιοθετήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας37.’ Τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, παράγουν και προάγουν τη γνώση κι είναι φορείς που 

υποστηρίζουν την ισότητα στην παροχή αυτής, έτσι δεν μπορούν να μένουν 

αμέτοχα σ’ αυτό το τεράστιας σημασίας έργο. Είναι φορείς που πρέπει όχι απλώς 

να συμμορφώνονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά να αποτελούν πρότυπο 

εναντίον των διακρίσεων, προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

παροχής ίσων ευκαιριών στη μόρφωση.  Άλλωστε, βρίσκονται σε ιδεώδη θέση 

ώστε να συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της γκετοποίησης και του 

μορφωτικού αποκλεισμού ομάδων φοιτητών, ή ευρύτερων κοινωνικών ομάδων 

της περιοχής, στην οποία λειτουργούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  

2.1.2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Συμμετοχή των Πολιτών στα 
Κοινά  

Η συμμετοχή του Ευρωπαίου Πολίτη στα κοινά, ως θεσμός, διαφυλάχθηκε από τη 

Συνθήκη της Ρώμης και εδραιώθηκε στη συνέχεια από τη Συνθήκη του 

Maastricht38 χαρακτηρίζεται από δικαιώματα, καθήκοντα και ανάμειξη στην 

πολιτική ζωή και τα δρώμενα. Στην πραγματικότητα όμως, πολλοί πολίτες 

                                            
36 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας 2000 
37 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία,(2006) 
38 http://www.eurotreaties.com/maastrichtext.html 
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αντιμετωπίζουν τις κυβερνήσεις τους και την Ε.Ε. ως απόμακρες πολιτικές και 

οικονομικές οντότητες. «Ένας τρόπος για να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή στα 

κοινά, είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση και στις υπηρεσίες»39. Οι 

Βιβλιοθήκες ως δημόσιοι φορείς πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

ηλεκτρονικά  και επίσης να προσφέρουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές). Η εισαγωγή 

αυτών των υπηρεσιών προϋποθέτει αλλαγές στο υπόβαθρο των υπηρεσιών, 

βελτιώσεις στη διανομή τους (π.χ. αλλαγές στο γραφείο πληροφοριών για το κοινό 

(front office)) και διαλειτουργικότητα40. Μέσω του θεσμού της διαλειτουργικότητας 

δίνεται η δυνατότητα σε φορείς, ιδρύματα και βιβλιοθήκες να εργάζονται μαζί προς 

όφελος των χρηστών.  

2.1.3 Υποκείμενες Νέες Τεχνολογίες - Ασφάλεια Δικτύων και 
Προσωπικών Δεδομένων 

Η ραγδαία εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού σε κάτι σαν σημασιολογικό ιστό41 ο 

κατακλυσμός ψηφιακών κι άλλων τεχνολογικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη 

ευφυών υπηρεσιών ιστού και συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και 

γνώσης έχουν φέρει στο προσκήνιο διεθνώς το θέμα της Ασφάλειας των 

Δικτύων και των Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο τομέας της ασφάλειας τέλος, αφορά την ασφάλεια δικτύων των Βιβλιοθηκών, 

τα συστήματα ανάσχεσης (firewalls), την πολιτική αγορών λογισμικών κατά των 

ιών, τη διαχείριση των Ψηφιακών δικαιωμάτων, τα συστήματα αυτόματης 

ξεχρέωσης τεκμηρίων, τα συστήματα αυτόματης πληρωμής (πχ. 

                                            
39 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία, (2006) 
40 Η συνεργασία των Βιβλιοθηκών σε τομείς όπως ο διαδανεισμό, η ανάπτυξη Συλλογικού 
καταλόγου, η εκπόνηση εθνικών προτύπων και ταυτόχρονα η από κοινού ανάπτυξη δεξιοτήτων 
μέσω συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να υπάρχει εναρμόνιση στις νέες 
προσφερόμενες υπηρεσίες 
41 Ένα όραμα του δημιουργού του HTML και WWW “… Ο παγκόσμιος σημασιολογικός ιστός είναι 
ένας ιστός δεδομένων, κατά κάποιον τρόπο μια παγκόσμια βάση δεδομένων…” Tim Berners-Lee, 
2001, Scientific American 
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επαναφορτιζόμενες κάρτες φωτοτυπιών ή εκτυπώσεων) και κυρίως την 

ασφάλεια των πληροφοριών που κατέχει μια βιβλιοθήκη για τους χρήστες της. 

(Μια βιβλιοθήκη πέραν των συμβατικών πληροφοριών όπως όνομα, 

τηλέφωνα, e-mails και διευθύνσεις κατέχει πληροφορίες όπως οι προτιμήσεις 

του αναγνωστικού κοινού, οι ιστότοποι που επισκέπτεται ένας χρήστης κλπ. τα 

οποία και πρέπει να προστατεύει). 

2.1.4 Νομικά Θέματα και Ζητήματα Πνευματικών Δικαιωμάτων 
Τα τελευταία πεντακόσια χρόνια, οι βιβλιοθήκες έπαιζαν το ρόλο του φύλακα και 

συντηρητή των βιβλίων και του  πολιτισμού. Σ΄ αυτή την παραδοσιακή μορφή 

ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

εμπλεκομένων μερών, δηλαδή χρηστών, δημιουργών, εκδοτών και βιβλιοθηκών, 

ήταν αυστηρώς  οριοθετημένα. Το copyright γεννήθηκε στην Αγγλία στα τέλη του 

17ου αιώνα, όταν ο βασιλιάς Φίλιππος σε μια προσπάθεια να ελέγξει τη μαζική 

παραγωγή ‘αιρετικών κειμένων’ έδωσε αποκλειστικά δικαιώματα έκδοσης σε 

κάποιους τυπογράφους «copy right». Σήμερα όμως, βιώνοντας καθημερινά την 

ειρηνική επανάσταση που εστιάζεται στο χώρο της πληροφόρησης και γνώσης, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η διαχείριση του πολύτιμου αυτού προϊόντος, της 

πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλάζει μορφή. Η πνευματική ιδιοκτησία στο χώρο του 

διεθνούς διαδανεισμού των πληροφοριών αποκτά σημαντικό ρόλο και είναι 

παράγοντας ρύθμισης της Νομοθεσίας σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα ο 

αντίστοιχος νόμος 2121/93, χρήζει κι άλλων διορθωτικών επεμβάσεων – πέραν 

αυτών που ήδη έχουν γίνει -  γιατί δεν συνάδει με το πνεύμα της εποχής που 

αφορά τη διακίνηση της πληροφορίας και δεν είναι ευνοϊκός απέναντι στους 

ερευνητές,  στις Βιβλιοθήκες και το κοινωνικό τους έργο. Έτσι διορθωτικές 

επεμβάσεις στο Ν. 2121/93 έγιναν από το Ν. 2819/2000 Άρθρο 7 (Εναρμόνιση με 
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την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων) 

και από το  Ν 2557/1997/Α-271 (Θεσμοί μέτρα και δράσεις πολιτιστικής 

ανάπτυξης) και τέλος από το Ν. 2435/1996.   Άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, 

συμφωνίες ή δημοσιεύματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: ο N. 3184/2003 

για την Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

για την πνευματική ιδιοκτησία,  (η Διεθνής Σύμβαση  Βέρνης- Παρισιού, η Διεθνής 

Σύμβαση της Ρώμης 1961, η συμφωνία TRIPS, η Κοινοτική Οδηγία 92/100/ΕΟΚ 

της 19-11-92, ο Ν. 3057/2002 - Άρθρο 81 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ 

για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των 

συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις. 

Ακόμη το Πράσινο Βιβλίο–Ενέργειες για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα 

Συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία των πληροφοριών, η "Συνθήκη του 

Παγκόσμιου Οργανισμού για τα Πνευματικά Δικαιώματα για τα Συγγραφικά 

Δικαιώματα και η Συνθήκη για τις Εκτελέσεις και τις Εγγραφές Ήχου", κλπ.) 

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η έντονη διαμάχη της τελευταίας δεκαετίας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες  σχετικά με το fair use (δικαιολογημένη χρήση των 

αναγνωστών), αυτή η διαμάχη αφορά την προσπάθεια μεγαλοεπιχειρηματιών του 

χώρου της ηλεκτρονικής παραγωγής, να ελέγξουν την ψηφιακή πληροφορία για 

δικό τους όφελος. (βλ. στο διαδίκτυο Λευκή βίβλος για την Πνευματική Ιδιοκτησία 

στα Ψηφιακά Μέσα,   σε αντιπαράθεση με το Digital Future Coalition).  

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι η νομική προστασία που επεκτείνεται στον 

ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων σε ένα αρχικό έργο που έχει δημιουργήσει. 

Περιλαμβάνει δύο κύρια σύνολα δικαιωμάτων: τα οικονομικά δικαιώματα  

(δικαίωμα αναπαραγωγής) και τα ηθικά δικαιώματα (δικαίωμα αντίθεσης του 

συντάκτη απέναντι στη διαστρέβλωση, τροποποίηση κλπ του έργου του). 
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Και τα δύο σύνολα δικαιωμάτων ανήκουν στο δημιουργό που είναι ο μόνος που 

μπορεί να τα ασκήσει. Η γενική αρχή είναι ότι, οι προστατευμένες μέσω του 

copyright  εργασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση του 

ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων. Κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον 

κανόνα, περιλαμβάνονται στους εθνικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. 

Σε γενικές γραμμές, η διάρκεια της προστασίας είναι η διάρκεια ζωής του 

δημιουργού κι ένα ελάχιστο 70 ετών μετά από το θάνατό του.  

Αυτές οι νομικές πτυχές διευκρινίζονται στις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες οι 

περισσότερες χώρες έχουν υπογράψει. Στην προσθήκη τους, τα κράτη μέλη 

πρέπει να έχουν εθνική νομοθεσία που να συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα.  

Σε διεθνές επίπεδο, τα οικονομικά και ηθικά δικαιώματα παρέχονται από τη 

Συνθήκη της Βέρνης (1886 με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις της) για την προστασία 

των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών εργασιών, που είναι συνήθως γνωστή ως 

"Συνθήκη της Βέρνης". Διαχειριστής αυτής, σε διεθνές επίπεδο, είναι η  οργάνωση 

παγκόσμιας πνευματικής ιδιοκτησίας (WIPO)42, μια από τις πιο εξειδικευμένες 

διεθνείς οργανώσεις του συστήματος Ηνωμένων Εθνών.  

Σε διεθνές επίπεδο, τα σχετικά δικαιώματα παρέχονται από τη διεθνή “Συνθήκη 

της Ρώμης” (1961) για την προστασία των εκτελεστών, παραγωγών των 

φωνογραφημάτων και των οργανώσεων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

μεταδόσεων. Αντιμετωπίζεται από κοινού από την εκπαιδευτική, επιστημονική και 

πολιτιστική οργάνωση Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΕΣΚΟ)43, το διεθνή οργανισμό 

εργασίας (ILO)44 και τη WIPO.  

Η συμφωνία του 1994 για τις σχετικές με το εμπόριο πτυχές των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας (ή συμφωνία του TRIP'S, δηλαδή TRIPS Agreement), 
                                            
42 http://www.wipo.int/portal/index.html.en 
43 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
44 http://www.ilo.org/ 
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που αντιμετωπίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου WTO  (World 

Trade Organization), ενσωματώνει ή αναφέρεται σε αυτήν την διεθνή προστασία. 

Σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους στην Ελλάδα, οι βιβλιοθήκες δανείζουν 

βιβλία, περιοδικά και δίνουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό και ψηφιοποιημένο υλικό 

παράνομα.  «Σήμερα πληρώνουμε για να δημοσιεύσουμε άρθρα σε αγγλόφωνα 

επιστημονικά περιοδικά και στη συνέχεια ξαναπληρώνουμε για να έχουμε πρόσβαση σ’ 

αυτά, είτε μέσω συνδρομής στο ίδιο το περιοδικό, είτε στη βάση δεδομένων του εκδότη45». 

Οι αναμενόμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των βιβλιοθηκών, σχετικά με 

τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αφορούν στη νομική διευθέτηση των 

απαγορεύσεων και στη θεσμοθέτηση κάποιων ελάχιστων εξαιρέσεων αναφορικά 

με τη χρήση των έργων εντός των βιβλιοθηκών.  

 

2.2 Εσωτερικό Περιβάλλον 
Στο εσωτερικό περιβάλλον των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διαφαίνονται 

μελλοντικές αλλαγές που αφορούν τα παρακάτω:  

2.2.1 Εναρμόνιση με τις οδηγίες για τα πνευματικά δικαιώματα 
Η γνώση των νόμων που διέπουν τα πνευματικά δικαιώματα (ή τα δικαιώματα των 

συγγραφέων) είναι απαραίτητη για την ορθή διοίκηση της βιβλιοθήκης και για τις 

υπηρεσίες που η βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της. 

Ο ελληνικός νόμος παρέχει υψηλή προστασία στους συγγραφείς και τους άλλους 

κατόχους των διαφόρων δικαιωμάτων των έργων, ενώ δίνει ελάχιστες εξαιρέσεις 

για τις βιβλιοθήκες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζουν την ανάγκη για μια σχετική 

ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των συγγραφέων και των άλλων κατόχων 

                                            
45 Σταθούλια, Θ. (2006) 
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πνευματικών δικαιωμάτων και της ανάγκης να υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις προς 

όφελος των βιβλιοθηκών και άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 

Σχεδόν όλες οι χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν βρει μια ισορροπία 

εισάγοντας στους εθνικούς τους νόμους εξαιρέσεις για τον δανεισμό και την 

φωτοαντιγραφή έργων που ανήκουν στις συλλογές των βιβλιοθηκών.  Η Ελλάδα 

δεν έχει ακόμη επιτύχει αυτή την ισορροπία στον εθνικό νόμο για τα πνευματικά 

δικαιώματα. 

Σε μία τέτοια μικρή αγορά, όπως είναι η αγορά για την ελληνική γλώσσα, η 

πρόσβαση και η γνωριμία με τις δημιουργίες των ελλήνων συγγραφέων πρέπει να 

ενθαρρύνεται μέσα από το δίκτυο των βιβλιοθηκών.  Όρια και χρηματικά αντίτιμα 

για την πρόσβαση δεν ενθαρρύνουν την διάδοση του πολιτισμού. 

Οι εξαιρέσεις από τους υπάρχοντες νόμους που αναμένονται στο εγγύς μέλλον, 

για τις βιβλιοθήκες είναι η Εξαίρεση για φωτοτύπηση, για δανεισμό και 

ψηφιοποίηση.  

2.2.2 Εναρμόνιση με τις οδηγίες αναφορικά με την κοινωνική πολιτική- 
κοινωνική συνοχή- πολιτισμική ταυτότητα 
Βιβλιοθήκες, Μουσεία και Αρχεία μπορούν να υποστηρίζουν τη διάχυση της 

μάθησης μέσω της «Ελεύθερης Πρόσβασης στη Γνώση46» και να υποστηρίξουν  

θέματα που αφορούν την επανάκτηση δεξιοτήτων, δημιουργικότητα, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και δημοκρατία, πολιτισμική πολυμορφία, κ.ά. Μια Ακαδημαϊκή 

Βιβλιοθήκη είναι πιο κοντά στην ευρύτερη κοινότητά της, από ότι ένας εθνικός 

φορέας και αναμένεται να έχει μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στο μέλλον με τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους εξωτερικούς χρήστες. 

                                            
46 Κοινή Πρακτική με βάση την οποία όλες οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους και σε χρήστες 
εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας  
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2.2.3 Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Οι γενικοί στόχοι ενός ακαδημαϊκού Ιδρύματος είναι η  διδασκαλία, η έρευνα και οι 

δημόσιες υπηρεσίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Aguolu (1983), προσδιορίζονται έξι 

κύριες λειτουργίες των Ιδρυμάτων όπως:  

1.   συντήρηση της γνώσης.   

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

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

προσανατολισμένη ανάπτυξη της.   

4.   παροχή διανοητικής ηγεσίας.   

5.   ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την παροχή  βελτιωμένων 

υπηρεσιών.   

6.   προώθηση του κοινωνικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού.   

Αυτές οι σημαντικές λειτουργίες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς την εισαγωγή μιας εκσυγχρονισμένης πανεπιστημιακής 

βιβλιοθήκης. Αντικείμενο  της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, στη προκειμένη 

περίπτωση είναι να εξυπηρετήσει τους στόχους του Ιδρύματος με το να 

παράσχει:47  

 υλικό για την προπτυχιακή διδασκαλία, τις αναθέσεις εργασιών 

και τη γενική ανάγνωση   

  

 υλικό για τις εργασίες μαθημάτων  και τη μεταπτυχιακή εργασία   

  

 υλικό για την προσωπική ανάπτυξη  

                                            
47Okiy, Rose B., (2004)   



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 34

  

 ένα δίκτυο των ακαδημαϊκών ψηφιακών και ηλεκτρονικών πόρων 

βιβλιοθήκης που θα είναι στη διάθεση όλων των χρηστών και    

 

 εξειδικευμένες πληροφορίες για την τοποθεσία μέσα στην οποία 

το πανεπιστήμιο και η βιβλιοθήκη του είναι τοποθετημένα (Ifidon, 

1998,  cited in Okiy, 2004).   

Η ποιότητα των πόρων του ανθρώπινου δυναμικού που εκπαιδεύεται (φοιτητές) 

σε  ένα ακαδημαϊκό Ίδρυμα,  καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό και από την 

ποιότητα των παροχών της βιβλιοθήκης του. Η αποτελεσματικότητα 

οποιασδήποτε βιβλιοθήκης στην ενίσχυση της διδασκαλίας εντός του Ιδρύματος, 

ώστε να ικανοποιήσει αυτόν τον σημαντικό στόχο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τo επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού της. Από όλους τους 

πόρους που απαιτούνται από μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη για να πραγματοποιήσει 

αποτελεσματικά τις λειτουργίες της, το ανθρώπινο δυναμικό ξεχωρίζει σαν το πιο 

ουσιαστικό. Κι αυτό γιατί τα οικονομικά, η σύγχρονη και συνεχώς ανανεωμένη 

βιβλιογραφία και πληροφόρηση, όπως άλλωστε και η υλικοτεχνική υποδομή 

μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν προς την παροχή άριστων υπηρεσιών στην 

βιβλιοθήκη, όταν το προσωπικό  έχει υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και 

αναπτύσσεται συνεχώς. Έτσι, πρέπει να εστιάσουμε  στην ανάγκη να 

εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό βιβλιοθηκών είναι προετοιμασμένο για τα 

καθήκοντά του και είναι επίσης ενημερωμένο για τις σύγχρονες τάσεις στις 

εργασίες του.  
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«Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες απορροφώντας μεγάλα ποσά για 

ανασυγκρότηση βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς “πλαίσιο αρχών μιας εκπαίδευσης” που 

παραπαίει χωρίς στρατηγική για τη νέα χιλιετηρίδα. Για παράδειγμα, οι δεκάδες των 

νέων προπτυχιακών και ιδιαίτερα μεταπτυχιακών προγραμμάτων δεν οδήγησαν σε 

αντίστοιχο ανασχεδιασμό των προσφερόμενων υπηρεσιών». (Σταθούλια, Θ., 1999). 

Μια βιβλιοθήκη χωρίς σχέδιο τείνει να λειτουργεί αυθόρμητα σπαταλώντας 

χρόνο, χρήμα και ανθρώπινη εργασία αντιδρώντας στιγμιαία σε περιστάσεις 

που δεν έχουν προβλεφτεί.  Η, έως τώρα, διοικητική εμπειρία των Α. 

Βιβλιοθηκών δείχνει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός των έργων και των 

προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και η πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών για 

νέες υπηρεσίες καθίστανται απαραίτητα. 

2.2.4 Συνεργασία και Κοινοπραξιακά Σχήματα 
Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες έχουν συστήσει ήδη ένα κοινοπραξιακό σχήμα 

(HEALlink) μέσω του οποίου προάγονται κοινές δράσεις όπως ο Συλλογικός 

Κατάλογος των Α. Βιβλιοθηκών, οι κοινές συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά, 

βιβλία κ.ά. Στο θέμα των Συνεργασιών λοιπόν αναμένονται κι άλλες εξελίξεις σε 

εθνικό κι ενδεχομένως ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Άλλωστε, οι συνεργασίες μεμονωμένων Α. Β. με 

άλλες του εξωτερικού για την κοινή  διαχείριση “ευρωπαϊκής χρηματοδότησης” 

προγραμμάτων έχει αποδειχτεί εμπράκτως ότι αποδίδει και εξελίσσει τις 

βιβλιοθήκες και προάγει τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. 

2.2.5 Επιχειρησιακά Μοντέλα 
Οι οργανισμοί γνώσης και πολιτιστικής κληρονομιάς όπως βιβλιοθήκες, μουσεία 

και αρχεία τα τελευταία δέκα χρόνια, αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις για την 

προώθηση της ωφελιμότητάς τους στην κοινωνία. Οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έγιναν απαραίτητες σ’ αυτούς τους 
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οργανισμούς και το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες 

διευρύνθηκε κατά πολύ. Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας οδήγησε τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην υιοθέτηση 

επιχειρησιακών μοντέλων, για την ορθή διαχείριση και κατανομή κεφαλαίων που 

προέρχονται από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, ή την ανάθεση εργασιών σε 

τρίτους βάση χρονοδιαγράμματος απόδοσης παραδοτέων. Επιχειρησιακό 

μοντέλο48 βέβαια,  είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο μια “επιχείρηση” αποφέρει 

έσοδα και κέρδη και καλύπτει το κόστος της. Οι Α. Βιβλιοθήκες τα τελευταία 

χρόνια, έχουν αρχίσει να αποκτούν κάποια ελάχιστα έσοδα μέσω του 

διαδανεισμού ή της έκδοσης δανειστικής κάρτας κ.ά., τα οποία όμως σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Σε ένα 

απλουστευμένο επιχειρησιακό μοντέλο που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν 

μελλοντικά κάποιες Α. Β.,  συστατικά στοιχεία δομής είναι : ο ορισμός και η 

“διαφοροποίηση” των προσφερομένων υπηρεσιών, η απόκτηση και διατήρηση 

“πελατών”, η στρατηγική προώθηση, προβολή και διανομή των υπηρεσιών, η 

χρέωση για φωτοτυπίες κλπ., η πώληση ηλεκτρονικού περιεχομένου παραγωγής 

του Ιδρύματος που ανήκει η Βιβλιοθήκη κλπ. 

 

 2.2.6 Επιμόρφωση υπαλλήλων - Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Το προσωπικό με δεξιότητες και εμπειρία είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για μια 

βιβλιοθήκη. “Εκτιμάται ότι σε 10 χρόνια το 80% των δεξιοτήτων ενός ατόμου θα 

απαξιωθούν Επομένως η συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη (Continuing Professional 

development CPD) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση των επαγγελματικών 

προσόντων ενός ατόμου”49. Ποικίλοι παράγοντες επηρεάζουν το εύρος και το είδος 

                                            
48 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία,(2006) 
 
49 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία,(2006) 
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των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο εγγύς μέλλον. Οι απολύτως απαραίτητες 

δεξιότητες που χρήζουν διαρκούς ανάπτυξης είναι: 

Τεχνικές δεξιότητες, (Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Προβολή, 

Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση έργου)  Ανθρώπινες δεξιότητες (συνεργασία – 

ηγεσία), κ.ά. 

 
2.2.7 Απόδοση και Αξιολόγηση 
Ο όγκος εργασίας, για τη συνεχή εξέλιξη μιας Α. Βιβλιοθήκης, είναι τεράστιος σε 

σημείο που να εκπλήσσει έναν εξωτερικό παρατηρητή. Παρόλα αυτά, το 

προσωπικό των  Α. Β. των ΤΕΙ αξιολογείται (μόνο το μόνιμο) με βάση το ‘φύλο 

αξιολόγησης’ που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ με 

αποτέλεσμα η καταγραφή των εργασιών, του όγκου και της βαρύτητα του έργου 

τους να μην γίνεται αντιληπτό –λόγω της ειδικότερης ορολογίας του- από τους 

ανώτερους προϊσταμένους τους, παρά μόνο από τον προϊστάμενο ή διευθυντή της 

βιβλιοθήκης. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα η υψηλή βαθμολογία που ενδεχομένως 

δίνει ο προϊστάμενος να θεωρείται μεροληπτική. Παρόλα αυτά, προς το παρόν δεν 

έχει θεσμοθετηθεί η διαφοροποίηση των δεικτών και εργαλείων αξιολόγησης ανά 

τομέα στο δημόσιο και στα ΝΠΔΔ.  

2.2.8 Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας μέσω των 
Θεματικών  Πυλών 
Είναι σαφές ότι, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συνδράμουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσω των παροχών τους σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή ψηφιακό υλικό που 

διαρκώς ανανεώνεται.  Η νέα στροφή όμως που δόθηκε τα τελευταία τρία –

τέσσερα  χρόνια με τη δημιουργία θεματικών πυλών από τις Ακαδημαϊκές 
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Βιβλιοθήκες, δίνει μια νέα διάσταση στη υποστήριξη των προγραμμάτων 

σπουδών.  

Οι θεματικές πύλες αποτελούν, όπως και τα portals άλλωστε, ένα σημείο 

συγκέντρωσης πηγών του διαδικτύου. Η κυριότερη διαφορά έγκειται στους 

σκοπούς  που εξυπηρετεί η δημιουργία μιας θεματικής πύλης ή ενός Portal, στους 

εκπαιδευτικούς στόχους κάτω από τους οποίους αναπτύσσεται μια θεματική πύλη, 

ακόμη στην ποιοτική αξιολόγηση των πηγών η οποία σε μια ακαδημαϊκή θεματική 

πύλη συχνά γίνεται για να καλύψει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και να τις 

συγκεντρώσει κάτω από συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Το περιεχόμενο μιας 

θεματικής πύλης που αναπτύσσεται σε έναν ακαδημαϊκό χώρο σχεδιάζεται με 

βάση τις στρατηγικές απαιτήσεις γνώσης του χώρου.   “Οι Θ. Π. των Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών δημιουργούν δηλαδή τις  ευκαιρίες για φοιτητοκεντρική εκμάθηση (student-

centered learning), εφόσον το υλικό που προεπιλέγεται να εισαχθεί σε αυτές είναι 

πνευματικό προϊόν των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς μέσα από διαδικασίες e-

learning διαχέεται, διανέμεται, ανατροφοδοτείται  και ανανεώνεται συνεχώς”50. 

 

2.2.9 Ψηφιοποίηση – Εθνική Πολιτική Ψηφιακή – Περιγραφή πηγών – 
Αδειοδότηση – Ελευθερία Πληροφόρησης 
Τα έργα ψηφιοποίησης ή δημιουργίας θεματικών πυλών ή βάσεων δεδομένων 

εξαρτούν την επιτυχία τους από το περιεχόμενο τους,  την προσβασιμότητά τους 

και χρήση τους από το κοινό. Οι Α.Β., που εκπονούν ή θα εκπονήσουν στο εγγύς 

μέλλον τέτοια έργα, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όλες τις κείμενες διατάξεις 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών θεμάτων, ώστε να ψηφιοποιούν και να 

διανέμουν δικό τους υλικό ή ελεύθερο από copyright κι επίσης να λαμβάνουν 

υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους από το νομικό κενό που υπάρχει στην εθνική 

στρατηγική ψηφιοποίησης στην Ελλάδα. 
                                            
50 Σιούλα, Α., Σαπαλίδης, Κ., (2006) 
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“Η έλλειψη στρατηγικών εθνικών συνεργατικών προγραμμάτων που θα 

ενοποιήσουν τις πηγές και θα τις κάνουν διαθέσιμες online, ακυρώνει επιμέρους οφέλη 

από προγράμματα ψηφιοποίησης, καθιστά δε τις όποιες εθνικές πρωτοβουλίες αδύναμα 

παραδείγματα στον σημαντικό χάρτη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας προσπάθειας”51. 

Έτσι αυτό που αναμένεται άμεσα, είναι η σύνταξη ολοκληρωμένης εθνικής 

στρατηγικής ψηφιοποίησης και διάθεσης που απαντά στα: τι ψηφιοποιούμαι, γιατί, 

που απευθύνεται, πόσο σημαντική είναι η διάθεσή του, τι προσφέρει στο σύνολο 

των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων στην ελληνική γλώσσα, κ.ά. 

 

2.2.10 Νέες Προσφερόμενες Υπηρεσίες Πολυμέσων 
“Τα ψηφιακά πολυμέσα περιγράφονται ως συνδυασμός κειμένου, γραφικών, ήχου, 

κινούμενων εικόνων και βίντεο που διανέμονται με κάποιο τύπο εξοπλισμού 

υπολογιστών”52.  Οι Α. Βιβλιοθήκες, τα τελευταία χρόνια, διαθέτουν μερικά από τα 

πολυμέσα που περιγράφονται παραπάνω, αποθηκευμένα σε servers και 

διανεμόμενα σε εσωτερικό δίκτυο Η/Υ για τοπική χρήση. Η αυξανόμενη τάση 

μελέτης ή έρευνας ψηφιακού περιεχομένου δημιουργεί την ανάγκη για μια νέα 

χωροταξική κατανομή του εξοπλισμού των Βιβλιοθηκών (π.χ. μεγαλύτερο δίκτυο 

Η/Υ ) και μια νέα γενιά προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους αναγνώστες.  

 

2.2.11 Προσβασιμότητα για Εμποδιζόμενα Άτομα 
“Εκτιμάται ότι οι άνθρωποι με ανικανότητες αντιπροσωπεύουν το 10 με 15% του συνολικού 

πληθυσμού της Ευρώπης”53. Τα εμποδιζόμενα άτομα έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να μείνουν ανεκπαίδευτα και να μην έχουν προσόντα, ή να μην 

εκπαιδευτούν επιμελώς και να έχουν χαμηλότερη ακαδημαϊκή μόρφωση και 

επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με άλλους. Τα θέματα προσβασιμότητας για 

                                            
51 Σταθούλια, Θεοδώρα, (2006) 
52 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία (2006) 
53 European Union Disability Strategy. http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm  
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εμποδιζόμενα άτομα ( μειωμένη κινητικότητα, έκταση άκρων, ισορροπία, έλλειψη 

όρασης, μειωμένη όραση ή ακοή, κ.ά.) απασχολούν ήδη τις ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες, διότι πολλές από αυτές εξυπηρετούν ήδη  ή καλούνται να 

εξυπηρετήσουν εμποδιζόμενους φοιτητές. Έτσι, μια σειρά από Οδηγίες έχουν ήδη 

αρχίσει να μπαίνουν σε εφαρμογή για την άρση του αποκλεισμού τους από τις 

βιβλιοθήκες. Τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται ήδη οι Ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες -κι αναμένεται μεγάλη αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση-  είναι η 

χωροταξική προσβασιμότητα και διευκόλυνση, η προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα 

της βιβλιοθήκης και στο ηλεκτρονικό υλικό, ο εμπλουτισμός με υλικό αναγνώσιμο 

και η υιοθέτηση μεθόδων μετατροπής συμβατικού υλικού σε αναγνώσιμο από 

τυφλούς ή άτομα με μειωμένη όραση.  

 

2.2.12 Εξατομίκευση προσφερόμενων υπηρεσιών 
Οι οδηγίες για εξατομίκευση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών περιλαμβάνουν 

προγράμματα «Ψηφιακού Αλφαβητισμού», παρόμοια με αυτά των σεμιναρίων 

Πληροφοριακής Παιδείας που διδάσκονται από τους βιβλιοθηκονόμους στους 

φοιτητές ενός Ιδρύματος.  Ακόμη στον τομέα της βιβλιογραφικής έρευνας που 

εκπονείται από τους βιβλιοθηκονόμους μετά από ζήτηση, ή στο χτίσιμο ψηφιακών 

πυλών, διαφαίνεται η ανάγκη παραγωγής εργαλείων και μεθόδων εξατομίκευσης 

των τρόπων ανάκτησης και παράθεσης των δεδομένων. 
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Πίνακας Βιβλιογραφικών αναφορών Δευτέρου Κεφαλαίου 
Ξ = Ξένη Βιβλιογραφία, Ε = Ελληνική Βιβλιογραφία, Ν = Νόμοι , ΔΣΣ= Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες, ΔΤ 
= Δικτυακοί Τόποι, ΠΙ - ΕΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Ελληνική  Νομοθεσία, ΠΙ- ΔΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - 
Διεθνής  Νομοθεσία, ΠΙ - ΚΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Κοινοτική  Νομοθεσία 
 
Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία,(2006), Ε 
(2) 
Aguolu, C. C. , (1983), Ξ (1) 
Ν. 2121/93, ΠΙ – ΕΝ 
Ν. 2819/00, ΠΙ – ΕΝ 
Οδηγία 96/9/ΕΟΚ, ΠΙ – ΚΝ 
Ν. 2557/97, ΠΙ – ΕΝ 
Ν. 2435/96, ΠΙ – ΕΝ 
Ν. 3184/03, ΠΙ – ΕΝ 
Ν. 3057/02, ΠΙ – ΕΝ 
Διεθνείς Νόμοι για το copyright ΠΙ – ΔΝ και ΠΙ - ΚΝ 
WIPO, ΔΤ (4) 
ILO, ΔΤ (5) 
UNESCO, ΔΤ (6) 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας 2000, ΔΤ (2) 
Σταθούλια, Θ. (2006), Ε (8) 
Okiy, Rose B., (2004), Ξ (22) 
Σιούλα, Α., Σαπαλίδης, Κ., (2006), Ε (14) 
European Union Disability Strategy, ΔΤ (1) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ 

 
 
Οι βιβλιοθήκες των ΤΕΙ στελεχώθηκαν σταδιακά με το διορισμό  πτυχιούχων 

βιβλιοθηκονόμων Τ.Ε. και τα τελευταία χρόνια με πτυχιούχους αρχειονόμους - 

βιβλιοθηκονόμους Π.Ε. Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, δόθηκε η 

δυνατότητα σε κάθε μία από αυτές τις βιβλιοθήκες να προσλάβουν κι άλλους 

βιβλιοθηκονόμους και έναν ή δύο πτυχιούχους πληροφορικής με συμβάσεις 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες μετατράπηκαν σε 

συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση 

της συνέχειας στην πρόοδο των εργασιών του εκσυγχρονισμού των έργων τους.  

Όλες οι βιβλιοθήκες ΤΕΙ απέκτησαν εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας και 

εντάχθηκαν με διευρυμένα σχήματα, λειτουργίες και αρμοδιότητες  στους νέους 

Οργανισμούς και στους νέο-δημοσιευμένους Εσωτερικούς Κανονισμούς των 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Ακόμη με βάση το νέο Νόμο 3404/0554 μετατράπηκαν 

από τμήματα σε διευθύνσεις υπό  τον τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο 

Πληροφόρησης». Εξάλλου στα μεγαλύτερα ΤΕΙ, έχουν προκύψει νέες λειτουργικές 

μονάδες και  ειδικεύσεις στην εργασία και σύντομα με την έγκριση του νέου 

“Οργανισμού” του κάθε ΤΕΙ της χώρας, η “διεύθυνση Βιβλιοθήκης” στα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα γίνει πραγματικότητα. 

3 Στελέχη Βιβλιοθηκών  
Οι υπάλληλοι των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (ΑΕΙ και ΤΕΙ) είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι, οι οποίοι κατά 90% είναι πτυχιούχοι των  τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας 

και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  και Αθήνας, του 

                                            
54 (ΦΕΚ260/Α/17-10-2005) 
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τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και 

αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού. Εκτός αυτών, στις Α. βιβλιοθήκες 

απασχολούνται επίσης με το καθεστώς του Δ.Υ. πτυχιούχοι σχολών 

πληροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας ή αναγνωρισμένων σχολών του 

εξωτερικού. Οι βιβλιοθήκες αυτές, την τελευταία δεκαετία γνώρισαν μια άνθηση 

χάρη στην κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να 

στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό και να εμπλουτιστούν πληροφοριακά 

και υλικοτεχνικά. 

Η Σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη από τόπος συγκέντρωσης, διαχείρισης 

των τοπικών  πληροφοριών, μεταλλάχθηκε σε κόμβο σύνδεσης  ενός πλήθους 

πληροφοριών και ο ακαδημαϊκός βιβλιοθηκονόμος, πλέον έπρεπε να 

διαφοροποιήσει το ρόλο του και τις υπηρεσίες που έως τώρα παρείχε. Έτσι από 

φύλακας και διαχειριστής της γνώσης, γίνεται σταδιακά πλοηγός στη σύγχρονη και 

τρέχουσα πληροφορία μέσα από ένα “σύστημα” γόνιμου επαγγελματικού 

ανταγωνισμού.  

3.1 Περιγραφή προσόντων 
Οι Βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ ή 

Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού. Η 

αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής σε καλό 

τουλάχιστον επίπεδο, είναι απαραίτητη για όλες τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης – 

από την οργάνωση και διαχείριση της συλλογής που γίνεται αποκλειστικά μέσω 

αγγλόφωνων κανόνων (κλείδες) έως το διαδανεισμό ή τις παραγγελίες. Ακόμη, 

απαραίτητη είναι η άριστη γνώση χρήσης Windows, MS word, Excel, Internet, 

Μηχανών Αναζήτησης, Βάσεων Δεδομένων και ενός τουλάχιστον 

βιβλιοθηκονομικού προγράμματος. Συχνά όμως, άλλα προσόντα όπως η χρήση 
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λογισμικών και τεχνικών για το χτίσιμο ψηφιακής βιβλιοθήκης ή θεματικής πύλης, 

όπως και γνώσεις για τη δημιουργία μεταδεδομένων προκύπτουν ως ανάγκες 

λειτουργίας μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Οι δε προϊστάμενοι ή διευθυντές των 

βιβλιοθηκών εκτός όλων των προαναφερθέντων συχνά είναι – και τώρα με το Ν. 

3404/05 απαραίτητα θα πρέπει να είναι - τουλάχιστον οι διευθυντές-  κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Οι υπεύθυνοι πληροφορικής πρέπει να είναι πτυχιούχοι αντίστοιχων σχολών 

πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν λογισμικά ανάπτυξης 

ιστοσελίδων, βελτίωσης και παραμετροποίησης βιβλιοθηκονομικών 

προγραμμάτων και πακέτων και τεχνικών δημιουργίας ψηφιακών συλλογών. Η 

χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. 

3.2 Ανάλυση του έργου τους 
Σήμερα όλες οι Βιβλιοθήκες ΑΕΙ και ΤΕΙ διαθέτουν εμπλουτισμένες ιστοσελίδες, οι 

οποίες σταδιακά μεταλλάσσονται σε πύλες (portals) με πρόσβαση στον 

ηλεκτρονικό κατάλογο του υλικού τους, στις συνδρομητικές βιβλιογραφικές ή 

πλήρους κειμένου βάσεις δεδομένων  επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων, 

συνεδρίων, στατιστικών στοιχείων, δεικτών κλπ.  

Τα προγράμματα διαχείρισης των συλλογών τους έγιναν δικτυακά και με 

περισσότερες δυνατότητες και σχεδόν όλες οι εργασίες μιας βιβλιοθήκης είναι 

πλέον αυτοματοποιημένες. Ακόμη, επειδή δημιουργήθηκε το συλλογικό όργανο 

συνεργασίας των βιβλιοθηκών το HEAL link (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών)55 προέκυψαν άμεσα δράσεις όπως το χτίσιμο ενιαίου συλλογικού 

καταλόγου υλικού, η κοινή συνδρομή στις βάσεις δεδομένων για την επίτευξη 

χαμηλών τιμών, η ανάπτυξη του διαδανεισμού και του υλικού διαπανεπιστημιακής 

                                            
55 http://www.heal-link.gr/ 
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ψηφιακής συλλογής (το ΑΡΤΕΜΙΣ) γκρίζας βιβλιογραφίας και η δημιουργία 

Μονάδας Ολικής Ποιότητας των Βιβλιοθηκών, η οποία συλλέγει σε ετήσια βάση 

δεδομένα και δίνει οδηγίες και πρότυπα. 

Όλα αυτά, είχαν σαν αποτέλεσμα οι βιβλιοθηκονόμοι και πληροφορικοί να 

χωρίσουν και εξειδικεύσουν τις καθημερινές εργασίες και αρμοδιότητές τους ώστε 

να αντεπεξέλθουν σε ένα πολύπλοκο  πλέον έργο. 

 

Συνήθως, οι εργασίες τους οργανώνονται όπως φαίνεται παρακάτω και 

αντιπροσωπεύουν επιμέρους εξειδικεύσεις των βιβλιοθηκονόμων: 

 

3.2.1 Παραγγελίες και Προσκτήσεις νέου υλικού  
Η συλλογή τίτλων βιβλίων, περιοδικών, ηλεκτρονικών πηγών κλπ και η διενέργεια 

αγορών ή η σύνταξη και διεξαγωγή διαγωνισμών αγοράς και η παραλαβή και 

εισαγωγή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού στις βιβλιοθήκες, αποτελούν τα 

επιμέρους έργα αυτής της εξειδίκευσης. Οι αγορές γίνονται μέσω της 

συγκέντρωσης παραγγελιών από καθηγητές και φοιτητές κι εφόσον διαπιστωθεί 

ότι τα ζητούμενα δεν υπάρχουν. Ακόμη, η ανάλυση στοιχείων από το Γραφείο 

δανεισμού για μια θεματική κατηγορία που δανείζεται σε μεγάλο βαθμό, ή έχει 

ελλείψεις σύμφωνα με τη γνώμη των χρηστών ή του προσωπικού οδηγεί σε αγορά 

βιβλίων τα οποία επιλέγονται με τη βοήθεια του ακαδημαϊκού προσωπικού. 

3.2.2 Οργάνωση και διαχείριση της Συλλογής 
Έργο των βιβλιοθηκονόμων οργάνωσης και διαχείρισης συλλογής είναι η 

εισαγωγή και στη συνέχεια η οργάνωση του υλικού με βάση τους διεθνείς κανόνες 

καταλογογράφησης (AACR2), ταξινόμησης (L.C., ή D.D.C.) η θεματική 

ευρετηρίαση του με βάση του κανόνες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (L.C.).  Η 
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εισαγωγή αυτού του υλικού στα νέα προγράμματα με βάση πρότυπα δημιουργίας 

συλλογών (MARC, Unimarc κλπ.) και ψηφιακών συλλογών  και πρότυπα 

μεταδεδομένων (TEI Header, Dublin Core, EAD, Marc). Και τέλος η σύνταξη και 

συντήρηση τοπικού ηλεκτρονικού καταλόγου (On-line Public Access Catalogue 

OPAC) με βάση κοινές οδηγίες και  κανόνες εναρμόνισης του, ώστε να συμμετέχει 

αργότερα στη δρομολογημένη δημιουργία του Συλλογικού Καταλόγου των 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.   

3.2.3 Πληροφόρηση, Δανεισμός και Διαδανεισμός  
Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και δανεισμού είναι αυτές που προβάλλονται πριν 

από οποιεσδήποτε άλλες στη βιβλιοθήκη. Είναι το κεντρικό σημείο της συνεχούς 

επαφής με το κοινό κι αποτελεί το ποιο νευραλγικό σημείο των υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης του χρήστη και εν γένει των άμεσων δημοσίων σχέσεων της. Τα 

άτομα, που απασχολούνται εκεί, πρέπει να είναι καταρτισμένα αναφορικά με την 

παροχή πληροφόρησης, ευγενή, υπομονετικά και με πλήρη επίγνωση ότι 

επιτελούν λειτούργημα και ότι οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τον «εξωτερικό 

πελάτη»  χρήστη της βιβλιοθήκης πρέπει να αποβαίνουν πάντα προς όφελος της 

ενημέρωσης και εξυπηρέτησής του. 

Διαδανεισμός, είναι οι συνδιαλλαγές με τις οποίες το υλικό των βιβλιοθηκών γίνεται 

διαθέσιμο από μία βιβλιοθήκη σε μία άλλη για την κάλυψη των αναγκών των 

χρηστών, κατόπιν αίτησής τους. 

Στα πλαίσια αυτού του έργου τους, οι βιβλιοθηκονόμοι συνεργάζονται με το 

Δίκτυο Συνεργασίας Επιστημονικών Βιβλιοθηκών του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών και προσφέρουν στο κοινό τους  τη δυνατότητα online παραγγελιών 

άρθρων, περιοδικών ή βιβλίων καθώς και επιστημονικών διατριβών από όλες τις 

ακαδημαϊκές και ειδικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.  
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3.2.4 Διαχείριση έντυπων περιοδικών 
Συνήθως η διαχείριση των έντυπων επιστημονικών ή και πληροφοριακών 

περιοδικών γίνεται από ένα άτομο, το οποίο φροντίζει για την παραγγελία, 

εισαγωγή τους στη βιβλιοθήκη, οργάνωσή τους για την εύκολη ανεύρεσή τους και 

παρακολουθεί  την τακτικότητά τους, ώστε να υπάρχει η προσδοκώμενη συνέχεια 

τευχών. Οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, λόγω του πλούτου των 

ηλεκτρονικών περιοδικών που έχουν μέσω της κοινοπραξίας τους και κατ’ 

απαίτηση του ΥΠΕΠΘ να μειώσουν τα έξοδα των έντυπων περιοδικών, δεν έχουν 

συνδρομή σε πολλά αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά, παρά μόνο σε λίγα για 

τα οποία φροντίζουν να υπάρχει συνέχεια. Από την άλλη τα λίγα επιστημονικά 

περιοδικά που κυκλοφορούν στην ελληνική και μερικά μεικτού χαρακτήρα, δηλαδή 

περισσότερο πληροφοριακά, έχουν βρει τη θέση τους στις ελληνικές ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες. 

3.2.5 Διαχείριση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών 
Η εισαγωγή των πτυχιακών εργασιών και η οργάνωσή τους στο σύστημα της 

βιβλιοθήκης είναι το αντικείμενο αυτής της εξειδίκευσης. Κάποιες από αυτές, οι 

οποίες έχουν επιλεγεί από τον εισηγητή καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του 

φοιτητή, εισάγονται από τον υπεύθυνο στο σύστημα γκρίζας βιβλιογραφίας 

ΑΡΤΕΜΙΣ στο οποίο υπάρχουν επιλεγμένες πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες 

από τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Στο σύνολο σχεδόν των βιβλιοθηκών, 

οι πτυχιακές και διπλωματικές δεν δανείζονται και απαγορεύεται να 

φωτοτυπούνται, αλλά δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να τις διαβάζει ή και να 

κρατά σημειώσεις σε ειδικά διαμορφωμένο και υπό επιτήρηση χώρο.  

3.2.6 Διαχείριση της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Η διενέργεια των πράξεων για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με την 

προετοιμασία και αναμόρφωση τεχνικών δελτίων, τη διεξαγωγή διαγωνισμών, 
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σεμιναρίων, ημερίδων, πράξεων προβολής κλπ. αποτελεί έργο που επιτελεί η 

Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Αυτή αποτελείται από μέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, το διευθυντή ή προϊστάμενο της βιβλιοθήκης,  βιβλιοθηκονόμους και 

το γραμματέα του προγράμματος – που συχνά ανήκει στο προσωπικό της 

βιβλιοθήκης και συνεδριάζει σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα. 

3.2.7 Διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων  
Γίνεται κυρίως από τους πληροφορικούς των Α. Β. σε συνεργασία με έναν 

βιβλιοθηκονόμο. Αφορά στο στήσιμο των συνδρομητικών βάσεων μέσα στην 

ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, στην παροχή σημειώσεων βοήθειας προς τους 

χρήστες, στην παραγγελία των νέων κάθε φορά βάσεων που καλύπτουν τις 

πληροφοριακές ανάγκες του Ιδρύματος και στη συντήρηση των βάσεων 

δεδομένων που δεν είναι on-line αλλά αποθηκευμένες (cached) στη μνήμη του 

ειδικού server. 

3.2.8 Παροχή Πληροφοριακής Παιδείας μέσω σεμιναρίων  
Η αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών και ψηφιακών πηγών πληροφόρησης και 

ταυτόχρονα οι δυσκολίες πρόσβασης σ’ αυτές από τον ανεκπαίδευτο χρήστη 

προκάλεσαν μια αναθεώρηση του ρόλου του ακαδημαϊκού βιβλιοθηκονόμου. 

Ταυτόχρονα, η αλλαγή στους τρόπους διδασκαλίας από την παραδοσιακή 

λειτουργία του μαθήματος με το ένα εγχειρίδιο, προς την ανεξάρτητη και 

εμπλουτισμένη μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει τη 

γνώση μέσα από πολλαπλά κανάλια πληροφορίας και να αναπτύσσει κριτική 

σκέψη πάνω σε ένα θεματικό αντικείμενο ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας, 

έκαναν επιτακτική την ανάγκη της προσφερόμενης καθοδήγησης από την πλευρά 

του προσωπικού της βιβλιοθήκης προς τους φοιτητές.  
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Τα προσφερόμενα σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας είναι δίωρα ή τρίωρα και 

προσφέρονται στους φοιτητές, μετά από συνεννόηση της βιβλιοθήκης με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, τουλάχιστον δέκα φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Συνήθως 

γίνονται από δύο τουλάχιστον βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στο 

αντικείμενο, μέσα σε αίθουσα με την βοήθεια προβολικού μηχανήματος και 

σύνδεση με το Internet. Οι φοιτητές έρχονται οργανωμένοι σε ομάδες και 

προέρχονται από τα ίδια τμήματα. Σ’ αυτά, (τα σεμινάρια) διδάσκονται οι βασικές 

αρχές των στρατηγικών αναζήτησης και καθορισμού του θέματος, η χρήση των 

ηλεκτρονικών καταλόγων των βιβλιοθηκών, η χρήση των μηχανών και μετα-

μηχανών αναζήτησης, τεχνικές αναζήτησης μηχανών και βάσεων ηλεκτρονικών 

περιοδικών και βιβλίων, η Boolean logic (τεχνική αναζήτησης), η χρήση άρθρων 

και βιβλίων ή πρακτικών συνεδρίων ή στατιστικών στοιχείων και δεδομένων. 

Ακόμη διδάσκονται τα κυριότερα συστήματα παράθεσης βιβλιογραφικών 

αναφορών σε εργασίες.  

3.2.9 Εργασίες Ανάπτυξης - Συντήρησης της Ιστοσελίδας, της 
Ψηφιακής Συλλογής και του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου 

Οι εργασίες ανάπτυξης και συντήρησης της Ιστοσελίδας, ή της Πύλης (portal) της 

βιβλιοθήκης γίνονται από τον πληροφορικό σε συνεργασία με έναν 

βιβλιοθηκονόμο με άνεση στο γραπτό λόγο, ή τον προϊστάμενο/νη. Η ανάπτυξη 

της ψηφιακής συλλογής ή των θεματικών πυλών συντελείται από τον πληροφορικό 

με τη συνδρομή ομάδας βιβλιοθηκονόμων, που συνήθως έχουν κι άλλα καθήκοντα 

σε άλλες ομάδες εργασίας. Ενώ τέλος, η συντήρηση του Ηλεκτρονικού 

Αναγνωστηρίου γίνεται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση από τον πληροφορικό, 

ώστε οι Η/Υ που προσφέρονται προς χρήση να παρέχουν όλες τις συνδέσεις και 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει η βιβλιοθήκη. 
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3.2.10 Λειτουργίες προβολής του έργου της Βιβλιοθήκης 
Σ’ αυτές τις εργασίες συμμετέχει όλο το προσωπικό, καθώς και η επιτροπή 

βιβλιοθήκης και μέσω ομάδων εργασίας υλοποιούν σεμινάρια ή συνέδρια για να 

προβάλλουν το έργο τους και ταυτόχρονα να συνδράμουν στη διάχυση της 

γνώσης στο χώρο των βιβλιοθηκών, καλώντας έλληνες ή και ξένους ομιλητές οι 

οποίοι έχουν ξεχωρίσει για αντίστοιχο έργο. Οι ομάδες που δημιουργούνται είναι 

δύο το πολύ τριών ατόμων και κάθε μια από αυτές αναλαμβάνει την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στόχου σε μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, αυτές οι λειτουργίες 

πραγματοποιούνται κάθε δύο ή τρία χρόνια από κάθε βιβλιοθήκη, αλλά σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις των προσωπικό εργάζεται χωρίς ωράριο υποκινούμενο από τον 

κοινό σκοπό πέραν των δέκα ωρών ημερησίως. 

Ως παράδειγμα, μπορεί να ειπωθεί ότι έργο μιας από τις ομάδες είναι η εύρεση και 

προσέλκυση χορηγών, μία άλλη φροντίζει για τις έντυπες  και ηλεκτρονικές 

προσκλήσεις, τις διαφημιστικές αφίσες της ημερίδας ή του συνεδρίου, τα δελτία 

τύπου και την προβολή της εκδήλωσης στα τοπικά ΜΜΕ. 

Πίνακας Βιβλιογραφικών αναφορών Τρίτου Κεφαλαίου 
Ξ = Ξένη Βιβλιογραφία, Ε = Ελληνική Βιβλιογραφία, Ν = Νόμοι , ΔΣΣ= Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες, ΔΤ 
= Δικτυακοί Τόποι, ΠΙ - ΕΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Ελληνική  Νομοθεσία, ΠΙ- ΔΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - 
Διεθνής  Νομοθεσία, ΠΙ - ΚΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Κοινοτική  Νομοθεσία 
 
Νόμος 3404/05, Ν (5) 
HEAL link (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), ΔΤ (3) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

4.1 Απαιτούμενες Δεξιότητες και γνώσεις 
«Προνομιακό στοιχείο του κάθε εργαζομένου, αναφορικά με την προσαρμογή κι 

εργασιακή του εξέλιξη, θεωρείται η κατάρτιση»56. 

Είναι προφανές ότι οι διαφορετικές τεχνικές,  ικανότητες και οι δεξιότητες που 

προσφάτως – τα τελευταία χρόνια-  αναδύθηκαν και που απαιτούνται για τη 

διαχείριση των νέων σύνθετων εργασιών δεν υπήρξαν όλες μέρος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος που παρασχέθηκε σε προπτυχιακό επίπεδο στους 

επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους. Έτσι, η ανάγκη για συνεχιζόμενη κι εντατική 

επιμόρφωση  έγινε επιτακτική. Μια σειρά από θεματικά εξειδικευμένα  συνέδρια, 

σεμινάρια και ημερίδες, με έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους επαγγελματικά 

ομιλητές ή και εκπαιδευτές άρχισαν να  διοργανώνονται από τις βιβλιοθήκες και η 

συμμετοχή σ’ αυτά των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκονόμων και πληροφορικών 

αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Ενδεικτικό της προόδου, του εν λόγω 

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

βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούσαν απλώς τα (νέα τότε) συστήματα DBMS 

οργάνωσης και διαχείρισης των συλλογών τους και οι περισσότερες βιβλιοθήκες 

δεν είχαν δική τους ιστοσελίδα.   

Σκοπός της συνεχιζόμενης κατάρτισης μέσω σεμιναρίων που διοργανώνονται από 

Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ή κοινοπραξιακά σχήματα είναι να ανανεωθεί η γνώση και οι 

δεξιότητες του προσωπικού των βιβλιοθηκών, να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη 

χρήση των υπολογιστών που αφορούν τις διαδικασίες και τις εφαρμογές 

                                            
56 Λευκό βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, (1995) 
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βιβλιοθηκών και κυρίως να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις που 

διαμορφώνονται από το  εξωτερικό περιβάλλον.   Τα εν λόγω σεμινάρια όμως, 

διοργανώνονται  χωρίς σχεδιασμό, ή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών 

και συνήθως χωρίς τελικό έλεγχο, με την προσδοκία  ότι στο τέλος της κατάρτισης, 

οι δεξιότητες των βιβλιοθηκονόμων και πληροφορικών των ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών θα έχουν εξελιχθεί ώστε να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά 

τους αποτελεσματικότερα. 

Σύμφωνα με την Δρ. Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στ. , 2001. «Οι βασικές κατευθύνσεις με 

βάση τις οποίες σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι : 

• Να εφοδιάζει με γνώσεις  

• Να αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

• Να αποσκοπεί στη αλλαγή στάσεων, αξιών, νοοτροπίας» 

 

Οι δεξιότητες57 των στελεχών των Ακ. Βιβλιοθηκών που πρέπει να αναπτυχθούν 

αλλά και οι γνώσεις που πρέπει να διευρυνθούν και να είναι αντικείμενο 

επιμόρφωσης συνεχούς εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω: 

4.1.1 Τεχνικές δεξιότητες 
Οι βασικές τεχνικές δεξιότητες όπως η χρήση Η/Υ, προγραμμάτων 

βιβλιοθήκης, διαφόρων software και hardware θεωρούνται αυτή τη στιγμή 

δεδομένες. Η μελλοντική απαίτηση για πιο προχωρημένες τεχνικές δεξιότητες 

αφορά στην εκπόνηση ερευνών στο διαδίκτυο και στις βάσεις δεδομένων για 

αναζήτηση πληροφοριών, τεχνικές ψηφιοποίησης και διαχείρισης ψηφιακών 

αντικειμένων, έλεγχος περιβάλλοντος και εξοπλισμού κ.ά. 

                                            
57 Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία, (2006) 
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4.1.2 Ανθρώπινες δεξιότητες (συνεργασία – ηγεσία) 
Οι Βιβλιοθήκες σε γενικές γραμμές έχουν καλή φήμη αναφορικά με τις ανθρώπινες 

δεξιότητες του προσωπικού τους, των σημείων εξυπηρέτησης των χρηστών και 

της παροχής υπηρεσιών τους. Η προσδοκούμενη αλλαγή σε αυτό τον τομέα 

αφορά την ανάπτυξη της συλλογικής- ομαδικής εργασίας, την ανάπτυξη κοινής 

εσωτερικής πολιτικής για την εξάλειψη των διακρίσεων, την εξάλειψη της 

γραφειοκρατίας και την αντιμετώπιση του χρήστη της βιβλιοθήκης ως “πελάτη”.   

Παρόλα αυτά μια έρευνα58 που διεξήχθη έδειξε μια έλλειψη ικανών και καλά 

εκπαιδευμένων διευθυντών βιβλιοθηκών κι έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να 

δοθεί στις διευθυντικές δεξιότητες, στη διαχείριση προσωπικού  και στις ικανότητες 

ηγεσίας.  

4.1.3 Παιδαγωγικές δεξιότητες 
Οι βιβλιοθηκονόμοι πλέον, καλούνται να αναπτύξουν και παιδαγωγικές 

δεξιότητες είτε για την παροχή σεμιναρίων «πληροφοριακής παιδείας59» σε 

σύνολο φοιτητών είτε για την παροχή βοήθειας προς τους χρήστες σε 

προσωπικό επίπεδο και τέλος για τη διδασκαλία και κατάρτιση άλλου 

προσωπικού. 

4.1.4 Δεξιότητες Επικοινωνίας  
Ανάπτυξη ικανοτήτων προβολής των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και 

ικανότητες διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

4.1.5 Χρηματοοικονομικές γνώσεις και γνώσεις διαχείρισης έργου 
Για τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων έργου για την περαιτέρω ανάπτυξη 

των βιβλιοθηκών, υποβολή επιτυχών προτάσεων για την εισροή 

χρηματοδοτήσεων κ. ά. 
                                            
58 Korobili-Xantinidou, St., Moreleli-Cacouris, M., Tilikidou, I. (2003) 
59 Τα σεμινάρια Εκπαίδευσης Χρηστών της βιβλιοθήκης αναφορικά με τη χρήση των καταλόγων, 
των πηγών της, των βάσεων δεδομένων και των πηγών του διαδικτύου. 
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4.1.6 Γνώσεις νομικών διαδικασιών 
Ανάπτυξη της γνώσης των θεμάτων της πνευματικής Ιδιοκτησίας, της 

προστασίας δεδομένων, της ελευθερίας της πληροφόρησης και γενικών 

θεμάτων ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.  

 

4.2 Οι μορφές της προσλαμβανόμενης Επιμόρφωσης 
 

Η παροχή επιμόρφωσης στους εργαζομένους είναι καθοριστική, για την επίτευξη 

της στρατηγικής και των επιμέρους στόχων μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης και εν 

γένει για την  αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών της. Κύριο στόχοι ενός 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και των οργανικών μονάδων του θεωρούνται η υψηλής 

ποιότητας παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των πελατών (εσωτερικών και 

εξωτερικών) και η συνδρομή για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

προς τους φοιτητές, καθώς επίσης και η επιβίωση και συνέχιση της λειτουργίας 

του.  Έτσι κάθε χρόνο δαπανούνται ικανά ποσά – τα τελευταία χρόνια από τον 

προϋπολογισμό των προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ για τις βιβλιοθήκες -για τη 

συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων τους. 

Όμως, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα το επιδιωκόμενο, αφού στην πράξη μερικές 

φορές συμβαίνει η λαμβανόμενη επιμόρφωση να μη συνδέεται στενά με τη 

στρατηγική της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος – κάποιες φορές να επιλέγονται λάθος 

εκπαιδευτικά προγράμματα, για να τα παρακολουθήσουν οι  «λάθος» άνθρωποι ή 

συνεχώς οι ίδιοι (συνήθως ανώτερα στελέχη που αντιμετωπίζουν την επιμόρφωση 

ως μια ευκαιρία για αναψυχή), σε ακατάλληλο χρόνο, με ακατάλληλα ή ανεπαρκή 

μέσα και ακατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, χωρίς παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων της. Αυτό, έχει συχνά αρνητικό 

αποτέλεσμα στο σύνολο των εργαζομένων μιας βιβλιοθήκης και συναντάται ως 
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φαινόμενο συνήθως σε βιβλιοθήκες των ΤΕΙ, στις οποίες προΐσταται άτομο άλλης 

ειδικότητας που δεν αντιλαμβάνεται το έργο και τους στόχους ανάπτυξης των 

βιβλιοθηκών. Ευτυχώς, αυτό το φαινόμενο τείνει να εξαλειφθεί τα τελευταία χρόνια 

και υφίσταται σε λιγοστές πλέον βιβλιοθήκες. 

 

Τα είδη της παρεχόμενης  Επιμόρφωσης που αφορούν το χώρο του  δημοσίου και 

είναι γνωστά στους υπαλλήλους των Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ και συνοψίζονται ως 

εξής: 

 Σεμινάρια που διοργανώνονται από μία Βιβλιοθήκη ή ένα 

συνεργατικό σχήμα βιβλιοθηκών.  

 Συνέδρια, ημερίδες ή ολιγοήμερα σεμινάρια με φορείς το ΥΠΕΠΘ, 

Βιβλιοθήκες Ιδρυμάτων  ή Επαγγελματικές Οργανώσεις του 

Εσωτερικού. 

 Αντίστοιχα σεμινάρια, συνέδρια ή summer courses που 

διοργανώνονται από φορείς του εξωτερικού. Συνήθως είναι 

Οργανισμοί, Επαγγελματικές Οργανώσεις, ή μεγάλες βιβλιοθήκες 

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ή Κοινοπραξιακά Σχήματα Βιβλιοθηκών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πολλά έξοδα, που πρέπει να υποστεί 

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

ενημέρωση, λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας. Ακόμη το 

άτομο που θα σταλεί για εκπαίδευση ή ενημέρωση δεν πρέπει 

απλώς να διδαχθεί, αλλά και να μεταφέρει τις γνώσεις που του 

παρασχέθηκαν και τις εντυπώσεις που αποκόμισε στους άλλους 

συναδέλφους του. 
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Οι υπάλληλοι εξάλλου, όπως εξάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας που 

παρατίθεται στη συνέχεια, συχνά  αντλούν την ενημέρωση τους πάνω σε θέματα 

ειδικότητας και τεχνολογίας αιχμής,  μέσα από καθεστώτα «εσωτερικά 

παρεχόμενης» επιμόρφωσης μέσα στο Ίδρυμα που εργάζονται. Αυτή η 

επιμόρφωση θεματικά αφορά συνήθως την εκμάθηση λογισμικών για τις 

οργανωτικές και διαχειριστικές βιβλιοθηκονομικές λειτουργίες ή την εκμάθηση 

λογισμικών για τη δημιουργία ψηφιακής συλλογής ή θεματικών πυλών. Εκτός 

αυτών, συχνά χρησιμοποιούνται μέθοδοι επιμόρφωσης όπως εκτελώντας μία 

συγκεκριμένη εργασία, μέσω πρακτικής εξάσκησης και συχνής εναλλαγής θέσεων 

εργασίας εντός της βιβλιοθήκης. 

Πέραν των προαναφερθέντων, έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες εξαγγελίες/ 

ανακοινώσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων με διάφορες δράσεις  όπως πχ. το 

μάνατζμεντ και τη χρήση νέων τεχνολογιών των βιβλιοθηκών. Ως φορείς 

υλοποίησης αυτών, όπως αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα, είναι το ΥΠΕΠΘ και 

το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Αυτές στο βαθμό που είναι σε 

θέση να γνωρίζει η συντάκτρια της διπλωματικής εργασίας ποτέ δεν 

υλοποιήθηκαν, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις επιμορφωτικές δράσεις για 

βιβλιοθήκες, διότι για να στείλει ένα ΝΠΔΔ (όπως είναι τα ΤΕΙ) προσωπικό προς 

εκπαίδευση θα πρέπει να προπληρώσει από τον τακτικό προϋπολογισμό του. 

Αλλά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη, 

ότι το προσωπικό των βιβλιοθηκών επιμορφώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τους υπόλοιπους διοικητικούς υπαλλήλους, λόγω της ύπαρξης κονδυλίων του 

Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ο οποίος τροφοδοτείται από τα αντίστοιχα 

προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ. Οι εξαγγελίες των προαναφερθέντων σεμιναρίων που 

αφορούσαν τους βιβλιοθηκονόμους και τους πληροφορικούς έγιναν στις 4/3/04, 
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25/8/04, 17/9/04 και τέλος στις 28/9/04. Τα προτεινόμενα σεμινάρια ήταν 

συνολικής διάρκειας τουλάχιστον μίας εβδομάδας το κάθε ένα.  

Φορέας Οργάνωσης φαίνεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και 

αφορούσε στον προγραμματισμό επιμορφωτικών δράσεων για το τετράμηνο 

Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” 2000-2006. Τα στελέχη που θα 

παρακολουθούσαν τις επιμορφωτικές αυτές δράσεις, θα έπρεπε να συμμετάσχουν 

υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων μετά το πέρας υλοποίησης 

της επιμόρφωσης. Αυτή η τακτική των εξετάσεων συνήθως συναντάται σε θερινά 

μαθήματα (summer courses) μεγαλύτερης διάρκειας και δεν υφίσταται στα 

σεμινάρια που διοργανώνουν οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Έκτοτε τα 

σεμινάρια που εξαγγέλλει το ΙΝ.ΕΠ είναι γενικότερης διοικητικής φύσεως (όπως το 

μάνατζμεντ ή στρατηγική διοίκηση κλπ.)  και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διοίκηση 

των ΤΕΙ δύσκολα πείθεται ότι και οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών χρειάζονται τέτοια 

επιμόρφωση. 

Έτσι, η προσφερόμενη και προσβάσιμη επιμόρφωση προέρχεται συνήθως από τα 

ολιγοήμερα εντατικής φύσεως συνέδρια, τις “θεματικά” εξειδικευμένες ημερίδες και 

τα λιγοστά σεμινάρια, τα οποία έχουν συνήθως διάρκεια πέντε έως δέκα ημερών. 

Οι φορείς διοργάνωσης και παροχής επιμόρφωσης στην Ελλάδα, είναι οι ίδιες οι 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε συνεργασία με τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν, ή 

σχήματα δύο ή τριών συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών κι επίσης το κοινοπραξιακό 

σχήμα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών HEAL-link.  Το βασικό πρόβλημα που 

εντοπίζεται, παρά τον ικανό αριθμό συνεδρίων, είναι ότι και οι διοργανωτές αλλά 

και οι συμμετάσχοντες αντλούν μέρος ή το σύνολο της χρηματοδότησης για τη 
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διεξαγωγή ή την παρακολούθηση τους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το 2ο 

ΕΠΕΑΕΚ θα έληγε στο τέλος του 2006, αλλά παρόλα αυτά πήρε μια μικρή χρονική 

παράταση ως τον Αύγουστο του 2007, για την ολοκλήρωση των κάθετων και 

οριζόντιων δράσεων των προγραμμάτων. Όσον αφορά το 3ο ΕΠΕΑΕΚ, πολλά 

διαδίδονται, αλλά δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν θα ενισχυθούν από αυτό οι 

δράσεις των βιβλιοθηκών. Παρόλα αυτά, η ραγδαία ανάπτυξη που προσέφερε 

αυτή η χρηματοδότηση εξέλιξε τις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε σημείο 

που να  συμβαδίζουν με τις Ευρωπαϊκές κι αυτές τις βόρειας Αμερικής. 

4.3 Νέες τάσεις στο επάγγελμα 
Σήμερα, εξαιτίας της ταχείας εξέλιξης του επιστημονικού και τεχνολογικού 

επιστητού και της πληθώρας των επιστημονικών δημοσιεύσεων,  παρατηρείται μια 

χαοτική συμπεριφορά στη ροή και διοχέτευση της τρέχουσας πληροφόρησης. Τα 

παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και  εξέλιξη  των ηλεκτρονικών πηγών 

πληροφόρησης στον παγκόσμιο ιστό και την αποδοτικότητα και ευελιξία των 

υπολογιστικών συστημάτων, δημιούργησαν μια νέα γενιά έρευνας και 

πρωτοποριακούς τρόπους ανάκτησης πληροφοριών. Η  ανάγκη του σύγχρονου 

πολίτη για πληροφόρηση ικανοποιείται αμεσότερα, μέσα από τα οργανωμένα 

σχήματα των βιβλιοθηκών που με συστηματικές μεθόδους  έρευνας και κανάλια  

ανάκτησης διοχετεύουν την πληροφορία.  

Τη συστηματοποίηση της έρευνας, για τη σωστή και ταχεία πληροφόρηση 

έρχονται να καλύψουν τα σύγχρονα κέντρα πληροφόρησης (Ακαδημαϊκές και 

Ειδικές Βιβλιοθήκες, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κ.ά.) με τη διάδοση φυσικών, 

ηλεκτρονικών και ψηφιακών αντικειμένων, την εξεύρεση και διάχυση τρεχουσών 

πληροφοριών μέσω καθιερωμένων ή νέων μεθόδων ανάκτησης. 
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Έτσι τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται  μια έντονη αλλαγή της φυσιογνωμίας των 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται πλέον να 

συνδράμουν στη συστηματοποίηση της έρευνας με τη διάχυση φυσικών, 

ηλεκτρονικών και ψηφιακών πηγών πληροφόρησης και να παίξουν ρόλο 

πρωταγωνιστικό στην εξεύρεση και παροχή τρεχουσών πληροφοριών στους 

τελικούς χρήστες.  Τα όρια της τοπικής συλλογής, έντυπης ή ηλεκτρονικής, όσο και 

αν αυτά διευρύνονται με τη χρήση των υπηρεσιών διαδανεισμού, αποδεικνύονται 

πάρα πολύ στενά. Η τεχνολογία πληροφοριών έχει γίνει ένα μέρος της 

καθημερινότητας των βιβλιοθηκών και διαδραματίζει έναν σημαντικό και κυρίαρχο 

ρόλο στη διάδοση των πληροφοριών. Οι χρήστες, που έχουν γνωρίσει τον πλούτο 

των ηλεκτρονικών πηγών, έχουν γίνει πιο απαιτητικοί.  

Ο ρόλος λοιπόν του σύγχρονου βιβλιοθηκονόμου και πληροφορικού των 

βιβλιοθηκών αλλάζει και αποκτά περισσότερο τη μορφή του “πλοηγού προς την 

πληροφορία60”. 

4.4 Η Νέα μορφή Βιβλιοθήκης – Οι Νέες ικανότητες  
Τα πρώτα πραγματικά σημάδια της κατάρρευσης του προτύπου της συμβατικής 

βιβλιοθήκης61  ήρθαν με την εμφάνιση της «έρευνας των τελικών χρηστών»62 (που 

χρονολογείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την εμφάνιση των προσιτών 

βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε CD-ROM στα μέσα της δεκαετίας του '80), 

που ακολουθήθηκε από την πρόσβαση στο Διαδικτύο μέσω του World Wide Web 

(αναπτύχθηκε το 1993 στο CERN της Ελβετίας από την ομάδα του Tim Berners-

Lee). Τέτοιες εξελίξεις, προετοίμασαν το έδαφος για την σημερινή εμφάνιση ενός 

πλήθους ανταγωνιστικών εξωτερικών πληροφοριακών υπηρεσιών βιβλιοθήκης, οι 

                                            
60 Γαρουφάλλου, Ε., (1997) 
61 Βιβλιοθήκη με έντυπο υλικό και καταλόγους 
62 Όταν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να διεξάγουν μόνοι τους την έρευνα με ηλεκτρονικά 
και ψηφιακά μέσα 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 60

οποίες είναι προσιτές, μέσω του Διαδικτύου, στο χρήστη έξω από το φυσικό χώρο 

της έντυπης συλλογής μιας βιβλιοθήκης (Duff, 2002, cited in Joint 200363). ‘Η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, προϋποθέτει την αλλαγή της κουλτούρας για το 

περιεχόμενο της εργασίας και τη διοίκηση των οργανισμών καθώς και τη διαρκή 

καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών’64.  

4.5 Ο μεταβαλλόμενος ρόλος της βιβλιοθήκης και των 
εργαζομένων της σε διεθνές επίπεδο 

Ενώ οι έντυπες πηγές θα συνεχίσουν να απαιτούνται από τους χρήστες των 

βιβλιοθηκών και στο εγγύς μέλλον, οι περισσότερες ελληνικές ακαδημαϊκές 

βιβλιοθήκες, ήδη παρέχουν πρόσβαση σε διάφορους τύπους ψηφιακών 

πληροφοριών. Πολλές βιβλιοθήκες επεκτείνουν ή αλλάζουν συνεχώς τις 

εγκαταστάσεις τους σε δίκτυα και υπολογιστές, ενώ  η έμφαση μετατίθεται  

σταθερά από τη έντυπη συλλογή ή την ηλεκτρονική (CD-ROM) προς την ψηφιακή 

πληροφοριακή πρόσβαση.  

Πολλοί προβλέπουν μια συνεχιζόμενη απομάκρυνση από τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας αφενός και μια τάση προς πιο εύκαμπτα σχέδια που 

επιτρέπουν στους σπουδαστές να μάθουν όπως, όταν και όπου θέλουν. Η 

δυνατότητα επιλογής κάποιου να μελετήσει στο σπίτι ή στον εργασιακό χώρο,  

συνδέεται  με ένα μεγάλο φάσμα  διαθέσιμων πληροφοριακών μέσων και πόρων,  

έτσι που τελικά  ο ρόλος της βιβλιοθήκης ως παροχέας των πόρων εκμάθησης να 

υφίσταται μείωση στη συνείδηση της κοινωνίας. ‘Επιπλέον, το ταχέως 

επεκτεινόμενο σύνολο εθνικών συλλογών ηλεκτρονικών δεδομένων συμβάλει στη 

                                            
63 Joint, N., (2003) 
64 Gonzalez, L., (1999) 
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μείωση της οργανωτικής εστίασης της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης’. (Ford et al, 

1996)65  

 
 
 

Πίνακας Βιβλιογραφικών αναφορών Τετάρτου Κεφαλαίου 
Ξ = Ξένη Βιβλιογραφία, Ε = Ελληνική Βιβλιογραφία, Ν = Νόμοι , ΔΣΣ= Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες, ΔΤ 
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Ε  (4)  
Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στ.,(2001) Ε (10) 
Korobili-Xantinidou, St., Moreleli-Cacouris, M., Tilikidou, I. (2003), Ξ (14) 
Γαρουφάλλου, Ε., (1997), Ε (3) 
Joint, N., (2003), Ξ (12) 
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65 Ford, P., Goodyear, P., Heseltine, R., Lewis, R., Darby, J., Graves, J., Satorius, P., Harwood, D., 
King, T. (1996) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

5.1 Σκοπός 
Η έρευνα, στην οποία αναφέρεται η παρούσα διπλωματική εργασία  στοχεύει να 

δείξει την εικόνα της επιμόρφωσης που λαμβάνουν οι επαγγελματίες 

βιβλιοθηκονόμοι και πληροφορικοί των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών των ΤΕΙ της 

χώρας. Στη συνέχεια, να ελέγξει την αναμενόμενη διαφοροποίηση του επιπέδου 

εξειδίκευσης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής ικανοποίησης 

των εργαζομένων του δείγματος.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα 15 ΤΕΙ της χώρας, το έτος Ίδρυσής 

τους66 και το έτος Ίδρυσης της πρώτης βιβλιοθήκης που λειτούργησε σ’ αυτά.  

Έτη Ίδρυσης των ΤΕΙ και των Βιβλιοθηκών τους 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Έτος 

Ίδρυσης 

Έτος Ίδρυσης της 1ης 

Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης 

Αθήνας 1970 1979 

Δυτικής Μακεδονίας - Κοζάνη (παραρτήματα σε  Φλώρινα - 

Καστοριά –Γρεβενά) 

1976 1978 

Θεσσαλονίκης (Παράρτημα στο Κιλκίς) 1970 1977 

Ηπείρου – Άρτα (παραρτήματα Ιωάννινα σε Πρέβεζα – 

Ηγουμενίτσα) 

1984 

Ιωάννινα 

1986  Άρτα  

1985 

Ιονίων Νήσων - Κεφαλονιά (παραρτήματα σε Ζάκυνθο – 

Λευκάδα) 

2000 2001 

Καβάλας (παράρτημα στη Δράμα) 1976 1988 

                                            
66 Sitas, A., Elisaiou, A., Sioki, K, (1999) για τις ημερομηνίες ίδρυσης των ΤΕΙ  
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Καλαμάτας (Υπήρξε παράρτημα του ΤΕΙ Πάτρας από το 1988 

και αυτονομήθηκε το 1990) 

1990 1993 

Κρήτης – Ηράκλειο (Παραρτήματα σε Χανιά –Άγιο Νικόλαο – 

Σητεία –Ιεράπετρα) 

1970 1977 

Λαμίας (Ήταν παράρτημα του ΤΕΙ Λάρισας από το 1982 και 

αυτονομήθηκε το 1994) 

1994 1995  

Λάρισας 1970 1976 

Μεσολογγίου 1981 1987 

Πάτρας 1974 1974 

Πειραιά 1977 1989 

Σερρών 1979 1985 

Χαλκίδας 1977 1988 

πίνακας 1 

5.2 Μεθοδολογία έρευνας  
 
Το βασικότερο πρόβλημα μιας εμπειρικής έρευνας, αναφορικά με την 

προσλαμβανόμενη επιμόρφωση εργαζομένων,  είναι η διερεύνηση της ύπαρξης 

θετικών αλλαγών που προκάλεσε η επιμόρφωση στο επίπεδο των δεξιοτήτων και 

της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων.  Είναι γνωστό στο χώρο των 

εργαζομένων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αλλά αποδεικνύεται και με βάση όλα 

τα δημόσια έγγραφα που αφορούν την κοινοποίηση σεμιναρίων και συνεδρίων ότι, 

τα σεμινάρια και τα συνέδρια που διοργανώνονται δεν γίνονται με γνώμονα την  

ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων, αλλά με βάση του τι έχει 

το κάθε σχήμα ή βιβλιοθήκη να προσφέρει από άποψη γνώσεων σε καινοτομικές 

εφαρμογές.  Για να καταρτιστεί όμως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα67 θα πρέπει να 

                                            
67 Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στ., (2001) 
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προσδιορίσουμε αρχικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες. ‘Ο προσδιορισμός των 

εκπαιδευτικών αναγκών (Schuller and Jackson, 1996, αναφέρθηκε από την 

Ξηροτύρη – Κουφίδου, Στ. 2001, σελ.160- 161) γίνεται με βάση την Ανάλυση των 

Οργανωσιακών Αναγκών, την Ανάλυση των Εργασιών και την ανάλυση των 

Ατομικών προσόντων και ικανοτήτων’.  

Η παρούσα εμπειρική έρευνα λοιπόν διερευνά την υπάρχουσα  προσφορά 

επιμόρφωσης και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της 

ποσοτικής ανάλυσης των επιμέρους θεμάτων έγιναν τα παρακάτω βήματα: 

• Αναδιαμόρφωση του Ερωτηματολογίου 

• Ευρεία διανομή του ερωτηματολογίου και Συλλογή των Στοιχείων 

• Επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας και Στατιστική τους 

Ανάλυση 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατασκευάστηκε, με τη συναίνεση της 

Δρ. Πετρίδου Ευγενίας, με βάση ένα δικό της μοντέλο ερωτηματολογίου έρευνας 

για την επιμόρφωση υπαλλήλων.  Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο να 

συμπεριληφθούν όλες οι επιμέρους εξειδικεύσεις – που έχουν αναδυθεί 

προσφάτως στο χώρο- και αποτελούν πλέον, αντικείμενο της καθημερινής 

εργασίας καθώς και της προσλαμβανόμενης επιμόρφωσης αυτών των 

υπαλλήλων.  Δεν έγινε προσπάθεια για την αξιολόγηση των τύπων της 

προσλαμβανόμενης επιμόρφωσης μέσω πειραματικών μοντέλων αξιολόγησης, 

παρά μόνο των ποσοτικών αποτελεσμάτων  -των ποιοτικών παραγόντων - αυτής 

με βάση την καταγραφή τους από το δείγμα του πληθυσμού. Η χρονική περίοδος 

της συνεχούς επιμόρφωσης αυτών των εργαζομένων, ξεκινά περίπου με την 

έναρξη του Β’ ΕΠΕΑΕΚ (2001), το οποίο παρείχε τους πόρους στα Ιδρύματα και 
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σε συμμετοχικά σχήματα για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και 

εξειδικευμένων ημερίδων.  Στοιχεία για τη γνωσιακή κατάσταση, τις δεξιότητες και 

την απόδοση των εργαζομένων πριν αυτή τη χρονική περίοδο δεν μπορούμε να 

έχουμε. Το μόνο εμπειρικό μέτρο απεικόνισης αυτών των γνωσιακών μεταβολών 

είναι η ίδια η άποψη του δείγματος του πληθυσμού όπως απεικονίζεται από τις 

απαντήσεις τους. 

5.2.1 Συλλογή Στοιχείων 
 
Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στη συνέχεια, διανεμήθηκε σε όλες τις 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες των δεκαπέντε ΤΕΙ της χώρας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Χρειάστηκαν δύο μήνες περίπου, για τη συγκέντρωση 66 

απαντήσεων, οι οποίες κρίθηκαν ικανές για την αποτύπωση της εικόνας των 

προαναφερθέντων βιβλιοθηκών και των εργαζομένων τους. Από το σύνολο των 

ατόμων που απάντησαν οι 4 είναι προϊστάμενοι βιβλιοθηκών. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αθήνας 18 8 

Δυτικής Μακεδονίας  17 17 

Θεσσαλονίκης  21 12 

Ηπείρου  12 3 

Ιονίων Νήσων  1 0 

Καβάλας  4 2 

Καλαμάτας  7 0 

Κρήτης  21 8 

Λαμίας  6 0 

Λάρισας 10 4 

Μεσολογγίου 9 2 

Πάτρας 10 2 

Πειραιά 14 5 
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Σερρών 7 2 

Χαλκίδας 8 1 

 Σύνολο 

165 

 

Σύνολο 

66 

πίνακας 2 

5.2.1.1 Περιγραφή της Επιμορφωτικής Διαδικασίας 

Τα στελέχη των Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ, όπως και των ΑΕΙ άλλωστε, 

παρακολουθούν σε μη τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια που οργανώνονται  

από Κεντρικές Βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή συνεργατικών σχημάτων 

(περισσότερα από ένα Ιδρύματα) συγκεκριμένων κάθε φορά γνωστικών 

αντικειμένων. Ακόμη παρακολουθούν το τριήμερο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών που γίνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα κάποιου Ελληνικού 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και άλλα συνέδρια και ημερίδες που οργανώνονται σε μη 

τακτά χρονικά διαστήματα  εντός της Ελλάδας – συνήθως είναι τουλάχιστον τρία 

ανά έτος.  Ακόμη έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και το επιδιώξουν να 

παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και summer 

courses στο εξωτερικό. Βέβαια, λίγοι βιβλιοθηκονόμοι έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν κάποιο διεθνές συνέδριο ή σεμινάριο του εξωτερικού, διότι οι 

δαπάνες που απαιτούνται είναι μεγάλες και συνήθως επιλέγονται τα διευθυντικά 

στελέχη, ή αυτοί που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητικό έργο και έχουν ετοιμάσει 

εισήγηση σε συναφές με το αντικείμενο του διεθνούς συνεδρίου θέμα. 

 Το ΙΝΕΠ εμφανίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά έτος ή δύο έτη)  σεμινάρια 

βιβλιοθηκονομικής εξειδίκευσης, αλλά συνήθως δεν υλοποιούνται γιατί βασική 

προϋπόθεση της υλοποίησής τους είναι να αποφασίσουν τα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα να στείλουν για επιμόρφωση κάποιους από τους υπαλλήλους τους και 
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να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες. Οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων όμως, 

συνήθως, θεωρούν ότι το προσωπικό της βιβλιοθήκης τους επιμορφώνεται λόγω 

της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ κι έτσι δεν εγκρίνουν επιπλέον δαπάνες.  

 

 Σκοπός των σεμιναρίων που οργανώνονται από Βιβλιοθήκες ή συνεργατικά 

σχήματα Βιβλιοθηκών είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων των 

συμμετεχόντων σε νέες λειτουργίες και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και η 

επιμόρφωσή τους αναφορικά με νέες υφιστάμενες τεχνολογίες και εξειδικεύσεις.  

 Ο σκοπός των συνεδρίων και ημερίδων είναι κυρίως ενημερωτικός και 

αναφέρεται σε προκαθορισμένες θεματικές ενότητες. Η «θεματική» των 

συνεδρίων, ημερίδων καθώς και των σεμιναρίων καθορίζεται αποκλειστικά από το 

σχήμα των βιβλιοθηκών ή την βιβλιοθήκη που τα οργανώνει. Μέσω αυτών 

(συνεδρίων – ημερίδων) επιτυγχάνεται κάποια συνέχεια στην ενημέρωση, 

αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, την επικοινωνία, την 

επαγγελματική συμπεριφορά, τις ατομικές αντιλήψεις και τις επαγγελματικές αξίες 

και στόχους και στάσεις απέναντί στην εργασία τους. 

 

5.2.2 Περιγραφή και Παράθεση του  Ερωτηματολογίου της 
Εμπειρικής Έρευνας  
 

Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται έχει ως στόχο την ποσοτική μέτρηση των 

αποτελεσμάτων της προσλαμβανόμενης επιμόρφωσης, όπως αυτά απεικονίζονται 

στις κατατεθειμένες απόψεις του δείγματος του  πληθυσμού.  
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Οι εφτά (7) πρώτες ερωτήσεις (δηλ. 1-7) μας επιτρέπουν να ομαδοποιήσουμε 

το δείγμα μας με βάση το φύλο, την ηλικία, την ένταξη στη διοικητική ιεραρχία, την 

επαγγελματική προϋπηρεσία και το μορφωτικό επίπεδό τους.                                                    

 
1. Ένταξη της θέσης σας στη διοικητική ιεραρχία: 

 
Διευθυντής ή Προϊστάμενος 

 

Διοικητικός Υπάλληλος  

 
2. Αριθμός υφισταμένων σας: 

Α. Άμεσα      Β. Έμμεσα (σε ομάδες εργασίας) 
0  0  

1-5  1-5  

6-10  6-10  

11-15  11-15  

16 και  16 και  

     
3. Φύλλο 

Άνδρας Γυναίκα 
  
 
 

4. Ηλικία 
Έως 25 26-35 36-45 46-55 55+ 
     
 

5. Πόσα χρόνια εργάζεστε σ' αυτήν τη Βιβλιοθήκη; 
1-5 6-10 11-15 16 και 
    
 
 

6. Πόσα χρόνια κατέχετε αυτή τη θέση στη Βιβλιοθήκη; 
1-5 6-10 11-15 16 και 
    
 

7. Επίπεδο μόρφωσης 
Μεταπτυχιακό Πτυχίο ΑΕΙ Πτυχίο ΤΕΙ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

    
 
 

Η 8η ερώτηση μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε, με βάση την προσωπική 

εκτίμηση των στελεχών, τις επαγγελματικές δεξιότητες τους,  το βαθμό που τις 

κατέχουν και το αν προήλθαν από την επιμόρφωση – εκπαίδευσή τους ή από την 

επαγγελματική τους εμπειρία. Στην περίπτωση  που τα αποτελέσματα της 

εμπειρικής έρευνας υποδείξουν ότι  κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες 
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προέρχονται κυρίως από την εμπειρία, τότε είναι προφανές ότι υπάρχει 

επιμορφωτικό κενό το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. 

 
8. Παρακαλούμε σημειώστε σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε ικανοί /ές να ανταποκριθείτε στα παρακάτω 

επειδή έχετε αποκτήσει εμπειρίες ή επιμορφωθήκατε σ’ αυτά: 
       

Από εμπειρία Από Εκπαίδευση 
/επιμόρφωση 

•  λίγο μέτρια καλά λίγο μέτρια καλά 

• Θέματα Βιβλιοθηκονομίας        

• Χρήση Νέων Τεχνολογιών        

•  Σχεδιασμός και προγραμματισμός εργασιών, 
κατανομή αρμοδιοτήτων       

• Γραπτή & προφορική επικοινωνία       

• Συνεργασία σε ομάδες εργασίας       

• Διαχείριση προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ       

• Ηγεσία        

• Λήψη αποφάσεων       

• Διαχείριση κρίσεων       

• Επικοινωνία με το κοινό και τους 
συναδέλφους       

 
 

Η 9η ερώτηση προσδιορίζει τις γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών αναφορικά 

με θέματα Διοίκησης Βιβλιοθηκών, οι οποίες προήλθαν από επιμορφωτικά 

σεμινάρια.  Έχει υποβληθεί προς απάντηση, στο ερωτηματολόγιο έρευνας, για να 

εξάγουμε ποσοτικά αποτελέσματα αναφορικά με το θέμα.  

 
 
 

9. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Διοίκησης Βιβλιοθηκών  ή Διοίκησης 
γενικότερα; 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
  
 

Η 10η  ερώτηση θα μας επιτρέψει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη 

συχνότητα παρακολούθησης σεμιναρίων και συνεδρίων από τους υπαλλήλους 

των βιβλιοθηκών ΤΕΙ. 
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10. Σημειώστε πόσες ημέρες τον τελευταίο χρόνο συμμετείχατε σε σεμινάρια ή συνέδρια του ευρύτερου 
αντικειμένου σας:    

Καμία 1-5 6-10 11-30 30 και 
     
 

 

Στη συνέχεια, η ενότητα του ερωτηματολογίου «Η Επιμόρφωση στο Ίδρυμά 

σας», θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε: 

Με τις ερωτήσεις 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 τη στάση των διοικήσεων ΤΕΙ απέναντι στην 

Επιμόρφωση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών και το κατά πόσο οι Διοικήσεις 

των Ιδρυμάτων εκτιμούν τα οφέλη των επιμορφωτικών προγραμμάτων και τα 

συνδέουν με την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και τη βελτίωση 

και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών ή δρουν κι αποφασίζουν τυχαία 

σε θέματα επιμόρφωσης – εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 Εξάλλου με τις ερωτήσεις 3 και 4 μας επιτρέπεται να προσδιορίσουμε τον 

τόπο και τον τρόπο με τους οποίους τα στελέχη των Βιβλιοθηκών επιμορφώνονται 

και επίσης τις θεματικές ενότητες που αφορούν στην Επιμόρφωσή τους. 

 
 
 Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΣ 
 

1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι Το Ίδρυμα, στο οποίο εργάζεστε δαπανά χρήματα, για την εκπαίδευση 
/επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  Πάρα πολύ 

 
2. Στη Βιβλιοθήκη σας η επιμόρφωση των στελεχών είναι: 

Υποχρεωτική Προαιρετική Σχεδόν Ανύπαρκτη 
   
  

3. Η επιμόρφωση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σας συνήθως γίνεται: 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ 
Συχνά Συνέχεια

 
Στη θέση εργασίας      

Σε προγράμματα επιμόρφωσης  μέσα στο Ίδρυμα      

Με επισκέψεις σε εγκαταστάσεις άλλου Ιδρύματος      

Σε πρ/τα επιμόρφωσης  εκτός του Ιδρύματος      
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4. Στη Βιβλιοθήκη σας, η επιμόρφωση που λαμβάνουν τα στελέχη της έχει σχέση με: 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
• Διοίκηση Βιβλιοθηκών/ 
•  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων   

• Πληροφορική / Νέες Τεχνολογίες/ Σύγχρονες Υπηρεσίες   

• Καταλογογράφηση (unimarc, marc κλπ.), Ταξινόμηση, Θεματική 
Ευρετηρίαση σε interface βιβλιοθηκονομικού Προγράμματος    

• Χρηματοοικονομικά/ Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ   

• Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία με το κοινό / Προβολή   

• Άλλα (ποια;) 
   

 
 
 
 

5. Στη Βιβλιοθήκη σας, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιλογή σας για να συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια επηρεάζεται από :      

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  Πάρα 
πολύ 

Τις σπουδές σας      

Την επαγγελματική σας εμπειρία      

Τη θέση που κατέχετε στη Βιβλιοθήκη      

Την προϋπηρεσία σας στη Βιβλιοθήκη      

Την προσωπική σας εκδήλωση ενδιαφέροντος      

Τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης σας      

Την αξιολόγηση της απόδοσής σας      

Τυχαίους παράγοντες      

Άλλους παράγοντες (ποιους;)      
 

6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή των στελεχών των 
Βιβλιοθηκών σε επιμορφωτικά προγράμματα; 

Καθόλου 
1 

Ελάχιστα 
2 

Μέτρια 
3 

Πολύ 
4 

Πάρα πολύ 
5 

 
7. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτούν τα στελέχη της Βιβλιοθήκης 

από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα; 
Καθόλου 

1 
Ελάχιστα 

2 
Μέτρια  

3 
Πολύ 

4 
Πάρα πολύ  

5 
 
8. Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η στάση του Ιδρύματος απέναντι στην επιμόρφωση τα τελευταία πέντε 

χρόνια; 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
 

9. Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η σημασία που δίνει η Διοίκηση του ΤΕΙ στην επιμόρφωση των 
στελεχών βιβλιοθηκονομίας έχουν επηρεάσει οι παρακάτω παράγοντες; 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ       

Η ανάγκη για συνεχή χρήση των νέων 
ηλεκτρονικών & ψηφιακών τεχνολογιών      

Η επικείμενη ίδρυση Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων στις μεγάλες πόλεις και ο 
ανταγωνισμός που προκύπτει για την 
παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης στους 
φοιτητές 
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Οι αλλαγές στη λειτουργία των Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών/ τα κοινοπραξιακά σχήματα με 
τα Πανεπιστήμια 

     

Οι προκλήσεις  αξιολόγησή τους       
 
 
 

Στην παρακάτω ενότητα «Προσωπική Στάση απέναντι στην Επιμόρφωση», 

διερευνάται : 

- Ο βαθμός προσδοκίας για επιμόρφωση και το είδος της (ερ. 

1η ) 

- Ο βαθμός δυσκολίας παρακολούθησης ενός 

απομακρυσμένου γεωγραφικά επιμορφωτικού προγράμματος 

αναφορικά με τη διοίκηση των τεχνολογικά εξελιγμένων 

βιβλιοθηκών (ερ. 2η ) 

-  Με βάση την προσωπική τους εκτίμηση ποιες είναι οι 

ελλείψεις τους σε γνώσεις και δεξιότητες που χρήζουν 

περαιτέρω επιμόρφωσης (ερ. 3η ) 

- Με βάση την προσωπική τους εκτίμηση, σε ποιο βαθμό και σε 

ποιους θεματικούς τομείς βοηθά η επιμόρφωση (ερ. 4η ) 

- Ο βαθμός στον οποίο τους είναι απαραίτητη η επιμόρφωση 

(ερ. 5η ) 

- Η μεταβολή προς το θετικότερο της στάσης τους απέναντι 

στην επιμόρφωση την τελευταία πενταετία (ερ. 6η ) 

- Τους λόγους της θετικής μεταβολής της στάσης τους απέναντι 

στην επιμόρφωση (ερ. 7η ) 

- Τέλος η 8η ερώτηση προσδιορίζει το είδος και τη διάρκεια του 

επιθυμητού σεμιναρίου επιμόρφωσης 

 

 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 73

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 

1. Σε ποιο βαθμό η γνώση που προσδοκάτε να αποκομίσετε από τα επιμορφωτικά προγράμματα που 
συμμετέχετε θέλετε να είναι: 

 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  Παρά 
πολύ 

Σχετική με το σημερινό αντικείμενο εργασίας σας      

Τεχνολογικά Εξειδικευμένη      

Γενική      

Σε νέα θέματα      

 
2. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για το Μάνατζμεντ των 

βιβλιοθηκών απέναντι στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, διάρκειας ενός μήνα σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, 
πιστεύετε ότι θα συναντούσατε δυσκολίες για την παρακολούθησή του αναφορικά με ;  

Καθόλου Ελάχιστες Μέτριες Πολλές Πάρα 
πολλές 

Την άδεια από τον προϊστάμενό σας;      

Τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις;      

Την απόσταση που θα διανύσετε και το χρόνο 
που θα χρειαστείτε;      

Την άποψή σας αναφορικά με το αν θα σας 
χρειαστούν αυτές οι νέες γνώσεις και 
δεξιότητες; 

     

 
3. Σημειώστε το βαθμό που πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή σας στα παρακάτω θέματα:    

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  Πάρα 
πολύ 

• Διοίκηση Βιβλιοθηκών      

• Πληροφορική /Βάσεις Δεδομένων 
Βιβλιοθηκών / Ιστοσελίδες/ Εντοπισμός 
Πληροφοριών 

     

• Οργανωτικές Λειτουργίες (π.χ. 
Καταλογογράφηση) και Λειτουργικές 
Υπηρεσίες (π.χ. Εξυπηρέτηση χρηστών, 
Διαδανεισμός, Υπηρεσίες σε ΑΜΕΑ) 

     

• Χρηματοοικονομική Διαχείριση / 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα      

• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Υποκίνηση      

• Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία με το 
κοινό / Προβολή      

• Στρατηγική Διοίκηση και Διοίκηση 
Αλλαγών      

• Άλλα (ποια;)      

 
 
4. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιμόρφωση σας βοηθά: 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  
Πάρα 
πολύ 

• Να βελτιώσετε τις γνώσεις σας      

• Να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας      
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• Να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην 
εργασία σας      

• Να βελτιώσετε την καριέρα σας       

• Να εξασφαλίσετε σιγουριά / σταθερότητα 
στην εργασία σας      

• Να βελτιώσετε τις οικονομικές σας απολαβές      

• Να αποκτήσετε απλά και μόνο ένα τίτλο 
σπουδών      

• Να (τι άλλο;)      

 
5. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωσή σας; 
Καθόλου 

1 
Ελάχιστα 

2 
Μέτρια 

 3 
Πολύ  

4 
Πάρα πολύ 

5 
 

6. Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η προσωπική σας στάση απέναντι στην επιμόρφωση τα τελευταία 
πέντε χρόνια; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

 
7. Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι την έχουν επηρεάσει οι παρακάτω παράγοντες; 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  Πάρα 
πολύ 

• Η ένταση της επαγγελματικής 
ανταγωνιστικότητας      

• Οι απαιτήσεις για καριέρα      

• Οι απαιτήσεις για νέες γνώσεις       

• Οι απαιτήσεις για νέες δεξιότητες      

• Οι απαιτήσεις για ενίσχυση των 
οικονομικών σας απολαβών      

• Οι απαιτήσεις για επιπλέον τίτλους 
σπουδών      

• Άλλοι (ποιοι;)      

 
8. Πιστεύετε ότι ένα σεμινάριο είναι αποτελεσματικό κι επιτυχημένο όταν: 

Είναι εντατικό και μικρής διάρκειας  
Είναι χαλαρό και μεγαλύτερης διάρκειας  
Είναι τουλάχιστον μιας εβδομάδας και εξειδικευμένο  

 
 

5.2.3 Επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας και Στατιστική τους 
Ανάλυση 
 
 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το Microsoft Excel και η στατιστική 

ανάλυση με το MiniTab και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ερωτηματολόγια 

που κάποιες από τις απαντήσεις τους παρουσίαζαν σοβαρές 

διαφοροποιήσεις (τυχαίο σφάλμα που οφείλεται στις μεταβλητές θορύβου, 
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δηλαδή απρόβλεπτες ή χωρίς λογική απαντήσεις) από το γενικό σύνολο. 

Αυτά τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στο σύνολό τους σχεδόν, από 

τους υπεύθυνους πληροφορικής των βιβλιοθηκών - και όπως φαίνεται στο 

σχολιασμό των επιμέρους ερωτήσεων αφορούσαν κυρίως την επαφή τους με 

το κοινό και την προσωπική τους εκτίμηση σχετικά με τις συνεργατικές τους 

ικανότητες ή τις συνολικές γνώσεις τους σε θέματα βιβλιοθηκονομίας.  Η 

επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας αναλύεται ως εξής: 

• Παράθεση ποσοστών 

• Έλεγχος μέσης τιμής,  

• τυπικής απόκλισης  

• και διάμεσου. 

• Έλεγχος Διακύμανσης (Διασποράς). Ώστε να μπορούμε να 

ελέγξουμε την κατανομή. Μια κατανομή με μεγάλη διασπορά 

είναι «απλωμένη».  Ενώ μια κατανομή με μικρή διασπορά 

«συγκεντρωμένη» γύρω από τη μέση τιμή.  

• Έλεγχος του Συντελεστή Διακύμανσης. 

• Έλεγχος της Συμμετρικότητας της Κατανομής.  

• Έλεγχος μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης. (Με τη 

μηδενική υπόθεση θεωρούμε ότι οι μεταβλητές που ελέγχουμε 

με τις Αναλύσεις διασποράς μίας ή δύο κατευθύνσεων δεν 

έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ενώ με την εναλλακτική ότι 

έχουν σχέση). Χρησιμοποιούμε One-Way ANOVA στις 

περισσότερες των ερωτήσεων, ενώ έχει εφαρμοστεί Two-Way 

ANOVA σε επιλεγμένες ερωτήσεις για  τον έλεγχο του 

επηρεασμού ή όχι της απόκρισης από τις υποκατηγορίες της 
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κάθε ερώτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες 

παρατηρήθηκε ο παραπάνω επηρεασμός, η ερώτηση 

χωρίστηκε σε δύο σκέλη (ομαδοποίηση, βλ. ορισμό παρακάτω) για 

να μπορέσουμε να εξάγουμε ορθά συμπεράσματα, θεωρώντας  

τις δύο αυτές κατηγορίες σαν «μεταβλητή πλαισίου»,  για να 

μην επηρεάζει την ανάλυση (βλ. παρακάτω ορισμό μεταβλητής 

πλαισίου). 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις68 
Η παρακάτω εμπειρική έρευνα είναι ένα σχεδιασμένο πείραμα.  

Στο συγκεκριμένο πείραμα ερευνάται η επίδραση που έχει η επιμόρφωση στη 

δημιουργία δεξιοτήτων, γνώσεων, καλύτερη απόδοσης στην εργασία και 

αυτοπραγμάτωσης, κλπ. 

Τα βασικά στοιχεία και έννοιες που αφορούν σε σχεδιασμένα πειράματα είναι 

τα εξής:  

Μεταβλητή Απόκρισης 

«Η μεταβλητή απόκρισης (ή απλώς η απόκριση) δείχνει το αποτέλεσμα που μετριέται 

ή παρατηρείται σε μία πειραματική κατάσταση. Σε ένα πείραμα είναι δυνατό να 

καθοριστούν περισσότερες από μία μεταβλητές απόκρισης». Για  παράδειγμα  

μεταβλητή απόκρισης είναι η ποσότητα νέων δεξιοτήτων ή γνώσεων ως αποτέλεσμα 

της επιμόρφωσης. Στον ορισμό κάθε μεταβλητής απόκρισης, πρέπει να δίνουμε 

έναν σύντομο και σαφή τρόπο μέτρησης της μεταβλητής. 

Παράγοντας 

«Παράγοντας είναι μια μεταβλητή της οποίας οι τιμές ή οι καταστάσεις μεταβάλλονται 

προμελετημένα, ώστε να μετρηθεί η επίδραση κάθε μεταβολής στη μεταβλητή 

                                            
68 για τους ορισμούς της ενότητας (με πλάγια μικρότερα γράμματα) (Κουτρουβέλης, Ιωάννης, 2002) 
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απόκρισης». Ένας παράγοντας μπορεί να είναι ποσοτικός (όπως 

προϋπηρεσία) ή ποιοτικός (όπως η θέση στην ιεραρχία).  

Επίπεδο (Στάθμη) 

«Ένα επίπεδο κάποιου παράγοντα είναι μία συγκεκριμένη τιμή ή κατάσταση του 

παράγοντα στην οποία θέλουμε να μετρήσουμε ή να παρατηρήσουμε τη μεταβλητή 

απόκρισης». Τα επίπεδα ενός ποσοτικού παράγοντα επιλέγονται συνήθως 

ώστε να αντανακλούν το εύρος που μας ενδιαφέρει για αυτόν τον παράγοντα. 

Για παράδειγμα, αν η προϋπηρεσία είναι ένας παράγοντας και οι τιμές της 

που μας ενδιαφέρουν βρίσκονται μεταξύ 0  και 20, τότε μπορεί να θέλουμε να 

παρατηρήσουμε τη μεταβλητή απόκρισης στην προϋπηρεσία  2, 10  και 20. 

Αν ένας παράγοντας είναι ποιοτικός, τα επίπεδα μπορεί να είναι είτε όλες οι 

δυνατές καταστάσεις που μας ενδιαφέρουν είτε ένα τυχαίο δείγμα που 

επιλέγεται από ένα σύνολο δυνατών καταστάσεων.  

Θεραπεία (Δοκιμασία) 

«Μια θεραπεία είναι ένας συνδυασμός πειραματικών συνθηκών κάτω από τις οποίες 

πρόκειται να παρατηρηθεί η μεταβλητή απόκρισης». Έτσι, αν στο πείραμα 

εξετάζουμε πολλούς παράγοντες, μια θεραπεία είναι ένας συγκεκριμένος 

συνδυασμός επιπέδων των παραγόντων.  

Επίδραση στη μεταβλητή απόκρισης 

«Επίδραση είναι η παρατηρούμενη ή μετρούμενη μεταβολή στη μεταβλητή 

απόκρισης, καθώς μεταβάλλονται οι συνδυασμοί πειραματικών συνθηκών (οι 

θεραπείες) του πειράματος». 

Πειραματική (Δειγματοληπτική) μονάδα 

«Πειραματική μονάδα είναι το αντικείμενο (άτομο, πράγμα, υλικό) στο οποίο 

παρατηρείται ή μετριέται η μεταβλητή απόκρισης για μία δεδομένη θεραπεία».  



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 78

Μεταβλητή πλαισίου (Background Variable) ή Ομαδοποίησης                   

(Blocking) 

«Μεταβλητή πλαισίου είναι μια μεταβλητή που μπορεί να έχει σημαντική επίδραση 

στην απόκριση». Αυτό είναι γνωστό στον ερευνητή εξαρχής. Έτσι μια 

μεταβλητή πλαισίου δεν είναι ενδιαφέρουσα, για να ερευνηθεί ως 

παράγοντας, αλλά πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο κατά κάποιο τρόπο, για να μη 

θολώνει την ανάλυση. Αν δεν γίνει αυτό, η μεταβλητότητα που προκαλεί στην 

απόκριση θα αποδοθεί εσφαλμένα στην τύχη. Μια μεταβλητή πλαισίου 

μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο είτε με σταθεροποίηση της σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος ή με την παρατήρηση της απόκρισης σε ομάδες που 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τιμές ή καταστάσεις της μεταβλητής 

πλαισίου. Αν δεν είναι δυνατή καμία από αυτές τις λύσεις, τότε η επίδραση 

της μεταβλητής πλαισίου στην απόκριση μπορεί απλώς να ληφθεί υπόψη με 

καταγραφή της τιμής της για κάθε πειραματική μονάδα.  

Μεταβλητή θορύβου 

«Μεταβλητή Θορύβου είναι μια άγνωστη μεταβλητή (δηλαδή, μια μη αναγνωρισμένη 

μεταβλητή κατά τον χρόνο του πειράματος) η οποία μπορεί να επηρεάσει τη 

μεταβλητή απόκρισης». 

Πειραματικό (Τυχαίο) σφάλμα 

«Πειραματικό σφάλμα είναι η μεταβλητότητα στη μεταβλητή απόκρισης που δεν 

μπορεί να αποδοθεί σε αλλαγή θεραπείας ή σε μεταβολή της κατάστασης μιας 

μεταβλητής ομαδοποίησης». Στην πραγματικότητα το τυχαίο σφάλμα είναι το 

συνδυασμένο αποτέλεσμα που έχουν στη μεταβλητή απόκρισης όλες οι 

μεταβλητές θορύβου. Αν ο ερευνητής έχει πάρει κατάλληλα μέτρα ελέγχου 

στη διάρκεια του πειράματος, η μεταβλητότητα της μεταβλητής απόκρισης 

που θα οφείλεται στο πειραματικό σφάλμα δεν θα είναι μεγάλη. 
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Η βασική αρχή στο στατιστικό σχεδιασμό πειραμάτων είναι να γίνεται 

η συλλογή των πειραματικών δεδομένων με τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιείται η τυχαία μεταβλητότητα (το πειραματικό σφάλμα). Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον έλεγχο όσων το δυνατόν περισσότερων 

αναγνωρίσιμων αιτίων που προκαλούν μεταβλητότητα στη μεταβλητή 

απόκρισης (δηλαδή, παραγόντων και μεταβλητών ομαδοποίησης). Μικρό 

πειραματικό σφάλμα σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα αναγνώρισης 

διαφορών στα αποτελέσματα διαφορετικών θεραπειών, εκεί όπου 

υπάρχουν. 

Η αρχή αυτή μας οδηγεί σε μια προσπάθεια διαχωρισμού της ολικής 

μεταβλητότητας της μεταβλητής απόκρισης σε επιμέρους τμήματα που 

αντιπροσωπεύουν παράγοντες, μεταβλητές πλαισίου και πειραματικό 

σφάλμα. Στο μέτρο που αυτό μπορεί να γίνει, μπορούν να αποτιμηθούν κατ' 

ευθείαν οι επιδράσεις των διαφορών στις θεραπείες πάνω στη μεταβλητή 

απόκρισης. Η τήρηση αυτής της βασικής αρχής μπορεί να γίνει ευκολότερη 

με τυχαιοποίηση, ομαδοποίηση και επανάληψη. 

«Η τυχαιοποίηση επιτυγχάνεται κατανέμοντας στην τύχη όλες τις πειραματικές 

μονάδες στις θεραπείες και τις ομάδες (και αντίστροφα). Η τυχαιοποίηση προστατεύει 

από τις συστηματικές επιδράσεις των μεταβλητών θορύβου». Με αυτή, οι 

επιδράσεις όλων των μη ελεγχόμενων μεταβλητών πάνω στη μεταβλητή 

απόκρισης επιμερίζονται ισομερώς στις διάφορες θεραπείες. Έτσι, μόνο από 

τύχη μπορεί να διαφέρουν οι αθροιστικές επιδράσεις των μεταβλητών 

θορύβου από θεραπεία σε θεραπεία. 

«Ομαδοποίηση είναι ο έλεγχος των επιπέδων μιας μεταβλητής πλαισίου. Η 

ομαδοποίηση μας επιτρέπει την απομόνωση ενός σημαντικού μέρους της 

μεταβλητότητας της μεταβλητής απόκρισης και τον καταλογισμό του στις επιδράσεις 
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μεταβλητών πλαισίου». Για παράδειγμα, μπορεί τα πειραματικά δεδομένα να 

έχουν συγκεντρωθεί από διαφορετικές παρτίδες ή θέσεις. Θα πρέπει, 

επομένως, να θεωρηθούν ομάδες που αντιστοιχούν στις διαφορετικές 

παρτίδες ή θέσεις και να υπολογιστεί η μεταβλητότητα της μεταβλητής 

απόκρισης που οφείλεται σε αυτή την ομαδοποίηση. Η αναγνώριση αυτής της 

μεταβλητότητας προφυλάσσει από τον καταλογισμό της στο πειραματικό 

σφάλμα. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο η μείωση του πειραματικού 

σφάλματος (της τυχαίας μεταβλητότητας). 

«Επανάληψη είναι η επαναληπτική παρατήρηση της μεταβλητής απόκρισης για κάθε 

θεραπεία που ερευνάται (μέσα σε κάθε ομάδα, αν χρησιμοποιείται ομαδοποίηση)». Η 

επανάληψη δίνει δυνατότητα για μέτρηση του μεγέθους του πειραματικού 

σφάλματος και για αντισταθμιστική απαλοιφή της μεταβλητότητας που 

προκαλείται από τις μεταβλητές θορύβου. 

 Ορισμοί και διευκρινήσεις69 
«Τυπική απόκλιση είναι η θετική τετραγωνική ρίζα της διασποράς (διακύμανσης), 

η οποία (διασπορά) αποτελεί μέτρο της μεταβλητότητας ή του απλώματος της 

κατανομής. Η τυπική απόκλιση (Standard Deviation) μας δείχνει το εύρος των 

τιμών, δηλαδή τη διασπορά των τιμών». Όσο πιο μικρή είναι η μεταβλητότητα, 

τόσο πιο κοντά είμαστε στο στόχο μας. Η τυπική απόκλιση είναι ένα μέτρο 

της διασποράς. Η τυπική απόκλιση αποτελεί μέτρο της διασποράς των 

τιμών σε σχέση με την τιμή του μέσου όρου (αριθμητικού μέσου). 

«Διασπορά είναι το μέτρο της μεταβλητότητας της τυχαίας μεταβλητής ή του 

απλώματος της κατανομής που έχει η τυχαία τιμή». Μια κατανομή με μεγάλη 

διασπορά είναι «απλωμένη», ενώ μια κατανομή με μικρή διασπορά είναι 

συγκεντρωμένη γύρω από τη μέση τιμή. 

                                            
69 για τους ορισμούς όλης της ενότητας Κουτρουβέλης, Ιωάννης (2002) 
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«Διάμεσος λέγεται οποιοσδήποτε αριθμός (τιμή μεταβλητής) που χωρίζει την 

κατανομή σε 2 ίσα μέρη (στο μέσο όλων των τιμών).  Η κορυφή μιας τυχαίας τιμής 

Χ ή της κατανομής που έχει η Χ ονομάζεται επικρατούσα τιμή. Όταν η κατανομή 

έχει μια και μοναδική κορυφή λέγεται μονοκόρυφη».  

«Συντελεστής διακύμανσης σ/μ = τυπική απόκλιση / μέση τιμή. Ο συντελεστής 

διακύμανσης δίνεται συχνά και με ποσοστό (σ/μ · 100%) εκφράζοντας έτσι την 

τυπική απόκλιση της κατανομής ως ποσοστό της μέσης τιμής». 

Συμμετρία της κατανομής. Εάν η διάμεσος συμπίπτει με τη μέση τιμή, 

τότε η κατανομή μας είναι συμμετρική. (Στο σημείο Χ που είναι είτε κορυφή, 

είτε αντικορυφή. Αυτό το σημείο Χ  είναι το κέντρο της συμμετρίας της 

κατανομής). 

 Διαφορά μέσης τιμής και διάμεσου 

Τόσο η μέση τιμή όσο και η διάμεσος αποτελούν μέτρα θέσης του κέντρου 

της κατανομής. Η μέση τιμή εκφράζει το σημείο ισορροπίας του 

ιστογράμματος  ενώ η διάμεσος  είναι η τιμή που αφήνει μισές 

παρατηρήσεις αριστερά της (μικρότερες από αυτήν) και μισές δεξιά της 

(μεγαλύτερες από αυτήν) . 

Στον υπολογισμό της μέσης τιμής συνεισφέρουν με την ίδια βαρύτητα όλες 

οι παρατηρήσεις, ενώ στον υπολογισμό της διαμέσου χρησιμοποιούμε την 

παρατήρηση (ή τις παρατηρήσεις αν έχουμε άρτιο αριθμό παρατηρήσεων) 

που βρίσκονται ακριβώς στο μέσο των διατεταγμένων δεδομένων. Κατά 

συνέπεια αν υπάρχουν ακραίες τιμές αυτές επηρεάζουν κατά πολύ την 

μέση τιμή ενώ αφήνουν αμετάβλητη την διάμεσο.  

Τέλος η σχετική θέση μέσης τιμής ( X ) και διαμέσου ( M ) μπορεί να μας 

πληροφορήσει για την συμμετρία (όταν MX = ), δεξιά ασυμμετρία 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 82

(όταν MX > ) και αριστερή ασυμμετρία (όταν MX < ) της κατανομής των 

δεδομένων. 

 

Η διαφορά μεταξύ διακύμανσης και την τυπικής απόκλισης 

Η διακύμανση είναι το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης. Συνήθως 

χρησιμοποιούμε την τυπική απόκλιση διότι αυτή εκφράζεται στις μονάδες 

της μεταβλητής, ενώ η διακύμανση στα τετράγωνα των μονάδων αυτών και 

κατά συνέπεια δεν είναι ερμηνεύσιμη. 

Η συνάρτηση για την τυπική απόκλιση: 

 

 Ενώ η συνάρτηση για τη διακύμανση (διασπορά): 

  

(όπου x είναι η μέση τιμή δείγματος AVERAGE (number1,number2,…) και n είναι 

το μέγεθος δείγματος) 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι αν υψώσουμε την τυπική απόκλιση στο 

τετράγωνο θα έχουμε την τιμή της διασποράς. 

Πίνακας Βιβλιογραφικών αναφορών Πέμπτου Κεφαλαίου 
Ξ = Ξένη Βιβλιογραφία, Ε = Ελληνική Βιβλιογραφία, Ν = Νόμοι , ΔΣΣ= Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες, ΔΤ 
= Δικτυακοί Τόποι, ΠΙ - ΕΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Ελληνική  Νομοθεσία, ΠΙ- ΔΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - 
Διεθνής  Νομοθεσία, ΠΙ - ΚΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Κοινοτική  Νομοθεσία 
 
Sitas, A., Elisaiou, A., Sioki, K, (1999), Ξ (30) 
Ξηροτύρη- Κουφίδου, Στ., (2001), Ε (10) 
Κουτρουβέλης, Ιωάννης, (2002), Ε (6) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ - 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

6 Τα δεδομένα της Εμπειρικής Έρευνας 
 

6.1 Χαρακτηριστικά του Δείγματος του Πληθυσμού 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ολόκληρο και από τους 66 υπάλληλους που 

αποτέλεσαν το δείγμα αυτής της έρευνας. Οι Ερωτήσεις 1 έως 7 μας δίνουν τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος του πληθυσμού που ανταποκρίθηκε στην έρευνα 

και αφορούν στην ένταξή τους στην ιεραρχία,  στο φύλο, την ηλικία του, 

προϋπηρεσία και επίπεδο μόρφωσης. Έτσι έχουμε μια σαφή εικόνα των 

γενικότερων χαρακτηριστικών αυτών των υπαλλήλων.  

 

6.2 Ανάλυση των ερωτήσεων και Στατιστική Επεξεργασία τους 

 

1. Ένταξη της θέσης σας στη διοικητική ιεραρχία: 

Ένταξη στη διοικητική ιεραρχία

4
6%

62
94%

Διευθυντής ή
Προϊστάμενος
Διοικητικός Υπάλληλος

 

Εικόνα 1  Ένταξη των υπαλλήλων στη διοικητική ιεραρχία 
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Οι τέσσερις (4) (δηλαδή 6%) από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι κατέχουν το 

βαθμό του προϊσταμένου ή διευθυντή της βιβλιοθήκης στην οποία εργάζονται, ενώ 

οι υπόλοιποι εξήντα δύο (62) (δηλαδή 94%)  είναι απλοί υπάλληλοι.  

Μέση τιμή Average (33), Τυπική απόκλιση (41,01219), Διάμεσος (33). Η διασπορά 

(διακύμανση) είναι 1681,999 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=1,242. Η 

διάμεσος συμπίπτει με τη μέση τιμή, άρα η κατανομή μας είναι συμμετρική.  

 

2. Αριθμός υφισταμένων σας: 
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Εικόνα  2  Ο Αριθμός των  υφισταμένων τους 

Εξήντα (60) (το 90,91%) από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν έχουν 

υφιστάμενους. Τρεις (3) (το 4,55%) δηλώνουν ότι έχουν από 1 έως 5. Δύο (2) (το 

3,03%) δήλωσαν ότι προΐστανται σε 6 έως 10 υπαλλήλους, ενώ ένας (1) (το 

1,52%)  δήλωσε ότι προΐσταται σε 11 έως 15. Στην προηγούμενη ερώτηση 

βρέθηκε ότι μόνο τέσσερα (4) άτομα κατέχουν το βαθμό του προϊστάμενου ή 

διευθυντή, κατόπιν διευκρινήσεων διαπιστώθηκε όμως ότι δύο (2) από τους 

ερωτηθέντες ηγούνται άτυπα του προσωπικού της βιβλιοθήκης τους ελλείψει 

προϊσταμένου και γιατί δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τον απαιτούμενο χρόνο 
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προϋπηρεσίας ώστε να γίνουν και τυπικά προϊστάμενοι. Το παραπάνω φαινόμενο 

εμφανίζεται σε βιβλιοθήκες παραρτημάτων, οι οποίες εξυπηρετούν λίγα τμήματα 

σχολών ΤΕΙ και απασχολούν ολιγάριθμο προσωπικό. Μέση τιμή (13,2), Τυπική 

απόκλιση (26,18587), Διάμεσος (2).  Η διασπορά (διακύμανση) είναι 685,6997 και 

ο συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=1,983. Έχουμε μη συμμετρική κατανομή,  

δηλαδή δεξιά ασυμμετρία διότι η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη της διαμέσου. 

  

Αριθμός υφισταμένων (έμμεσα)
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Εικόνα 3  Αριθμός των έμμεσα υφισταμένων τους (σε ομάδες εργασίας) 

Οι 36 από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 54,55%) δήλωσαν ότι δεν έχουν έμμεσα 

υφιστάμενους. Ένα 30,30% που αντιστοιχεί σε 20 εργαζομένους δήλωσε ότι έχει 

από έναν έως πέντε υφιστάμενους, ενώ 10 εργαζόμενοι (15,15%) δηλώνουν ότι 

ηγούνται σε ομάδες εργασίες των 6 έως 10 ατόμων. Μέση τιμή (13,2), Τυπική 

απόκλιση (15,20526), Διάμεσος (10). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 231,199 και 

ο συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=1,1519. (Έχουμε μη συμμετρική κατανομή 

διάμεσος ≠ μέσης τιμής). Έχουμε δεξιά ασυμμετρία διότι MX >  , όπου Χ = μέση 

τιμή και Μ = διάμεσος. 
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3. Φύλλο 
Φύλο
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Εικόνα 4  Το φύλο των ερωτηθέντων  

Οι 8 (12,12%) των ερωτηθέντων ήταν άντρες και οι 58 (το 87,88%) 

γυναίκες. Μια αναλογία που αποδίδει αρκετά πιστά την πραγματική εικόνα 

αφού οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα είναι θα λέγαμε «γυναικοκρατούμενος» 

προς το παρόν χώρος. Μέση τιμή (33), Τυπική απόκλιση (35,35534), 

Διάμεσος (33). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 1250 και ο συντελεστής 

διακύμανσης είναι σ/μ=1,071. Η διάμεσος συμπίπτει με τη μέση τιμή, άρα η 

κατανομή μας είναι συμμετρική.  

4. Ηλικία 
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Εικόνα 5  Η Ηλικία των ερωτηθέντων 
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έως 25 5 7,58% 

26-35 27 40,91% 

36-45 30 45,45% 

46-55 3 4,55% 

55+ 1 1,52% 

Δείγμα 66 100,00% 

πίνακας 3 Ηλικία των ερωτηθέντων με αριθμούς 

Πέντε (5) άτομα απάντησαν ότι είναι έως 25 ετών, ενώ είκοσι εφτά 27 άτομα 

δήλωσαν από 26 έως 35 ετών. Τριάντα (30) υπάλληλοι είπαν ότι είναι μεταξύ 36 

και 45 ετών, τρεις (3) υπάλληλοι δήλωσαν μεταξύ 46 και 55 ετών και τέλος ένας (1) 

δηλώνει άνω των 55. Με βάση τα δεδομένα της έρευνας η μεγάλη πλειοψηφία των 

υπαλλήλων είναι μεταξύ 26 και 45 ετών. Average (13,2), Τυπική Απόκλιση 

(14,07835), Διάμεσος (5). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 198,1999 και ο 

συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=1,066. Μη συμμετρική κατανομή (διάμεσος ≠ 

μέσης τιμής).  Έχουμε δεξιά ασυμμετρία γιατί η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη της 

διαμέσου. 

5. Πόσα χρόνια εργάζεστε σ' αυτήν τη Βιβλιοθήκη; 
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Εικόνα 6 Τα έτη που εργάζονται στην ίδια βιβλιοθήκη 
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Εικοσιτέσσερις (24) (36,36%) από τους υπαλλήλους των βιβλιοθηκών εργάζονται 

στην  ίδια βιβλιοθήκη από ένα έως πέντε έτη. Είκοσι εννιά (29) (43,94%) εργάζονται 

από έξι έως δέκα έτη, ενώ έξι (6) (9,09%) υπάλληλοι δρουν στον ίδιο εργασιακό 

χώρο από έντεκα έως δεκαπέντε χρόνια. Τέλος επτά (7) (10,61%) υπάλληλοι 

δηλώνουν ότι εργάζονται πάνω από δεκαέξι έτη στην ίδια βιβλιοθήκη. Μέση τιμή 

(16,5), Τυπική απόκλιση (11,73314), Διάμεσος (15,5). Η διασπορά (διακύμανση) 

είναι 137,666 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=0,71. Μη συμμετρική 

κατανομή (διάμεσος ≠ μέσης τιμής). Δεξιά ασυμμετρία γιατί η MX > .  

 

6. Πόσα χρόνια κατέχετε αυτή τη θέση στη Βιβλιοθήκη; 
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Εικόνα 7 Τα έτη που βρίσκονται στην ίδια θέση στη βιβλιοθήκη 

Τριάντα (30) (45,45%) άτομα δηλώνουν ότι κατέχουν την ίδια θέση στην ίδια 

βιβλιοθήκη από ένα έως πέντε έτη. Εικοσιεννιά (29) (43,94%) δηλώνουν ότι 

κατέχουν την ίδια θέση από έξι έως δέκα έτη. Ενώ μόλις εφτά (7) (10,61%) 

υπάλληλοι κατέχουν την ίδια θέση τουλάχιστον δεκαέξι χρόνια. Κανένας 

υπάλληλος δεν δηλώνει ότι κατέχει την ίδια θέση για έντεκα (11) έως δεκαπέντε 

(15) έτη κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τη συμπλήρωση της δεκαετίας οι 

μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βάση τον ισχύοντα δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα 

γίνονται κάτοχοι του Β’ βαθμού και ελλείψει ανώτερου ιεραρχικά υπαλλήλου που 

να ανήκει στον ίδιο κλάδο και στην ίδια κατηγορία γίνονται προϊστάμενοι 
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τμήματος70. Έτσι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν μετακινηθεί στο πρώτο (1-5 έτη) και 

στο δεύτερο ποσοστό (6-10) έτη, εφόσον δεν κατέχουν πλέον την ίδια θέση κι 

έχουν εξελιχθεί βαθμολογικά. Μέση τιμή (16,5), Τυπική απόκλιση (15,28616), 

Διάμεσος (18). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 233,666 και ο συντελεστής 

διακύμανσης είναι σ/μ=0,926. Μη συμμετρική κατανομή. Έχουμε αριστερή 

ασυμμετρία διότι η μέση τιμή είναι μικρότερη της διαμέσου MX < .  

7. Επίπεδο μόρφωσης 
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Εικόνα 8 Επίπεδο μόρφωσης 

Εφτά (7) υπάλληλοι (10,61%) δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και 

μάλιστα ένας (πληροφορικός)  από αυτούς δηλώνει ότι έχει διδακτορικό στην 

πληροφορική. Έξι (6) από τους ερωτηθέντες ( 9,09%) δηλώνουν ότι έχουν πτυχίο 

ΑΕΙ. Πενήντα ένα (51) άτομα (σε ποσοστό 77,27%) έχουν πτυχίο ΤΕΙ και μόλις 

δύο (2) υπάλληλοι είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέση τιμή 

(16,5), Τυπική απόκλιση (23,10123),  Διάμεσος (6,5). Η διασπορά (διακύμανση) 

είναι  533,666 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=1,400. Έχουμε μη 

συμμετρική κατανομή. Έχουμε δεξιά ασυμμετρία διότι MX > .  
                                            
70 Ν. 3260/04, άρθρο 8, παρ. 7 
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Αποκτηθείσες ικανότητες από την Επιμόρφωση ή την Εμπειρία και βαθμός 

ανταπόκρισης σε συγκεκριμένα έργα  

Η παρακάτω ερώτηση αφορά την προσωπική εκτίμηση των στελεχών σχετικά με 

το βαθμό ικανότητάς τους σε διάφορα έργα και την κατάθεση τους αναφορικά με 

τον τρόπο που απέκτησαν αυτές τις ικανότητες (επιμόρφωση ή εμπειρία).  

Η επεξεργασία της συγκεκριμένης ερώτησης έγινε μέσω Excel και στη συνέχεια 

προκειµένου να ελέγξουµε  αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µιας ποσοτικής 

µεταβλητής, ανάµεσα στις κατηγορίες και δύο ποιοτικών χρησιµοποιήσαμε την 

Ανάλυση ∆ιασποράς δύο κατευθύνσεων (Two-way ANOVA). 

8. Παρακαλούμε σημειώστε σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε ικανοί /ές 
να ανταποκριθείτε στα παρακάτω επειδή έχετε αποκτήσει εμπειρίες ή 
επιμορφωθήκατε σ’ αυτά: 

A. Μέρος 
Βαθμός ικανότητας να αντεπεξέλθουν σε διάφορες εργασίες ο οποίος 
επιτεύχθει λόγω εμπειρίας –  προσωπική εκτίμηση των εργαζομένων 

 

Παράθεση των ποσοστών επί των απαντήσεων 

Η συντριπτική πλειοψηφία (87,88% βλ. επόμενο πίνακα) των υπαλλήλων θεωρεί ότι 

έχει αναπτύξει τις δεξιότητές της στα θέματα που αφορούν τον κλάδο της 

βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης. Οι πληροφορικοί των 

βιβλιοθηκών από την άλλη δηλώνουν ότι γνωρίζουν αυτά τα θέματα λίγο (3,03%) 

έως μέτρια (9,09%) λόγω της συχνής τριβής τους με το αντικείμενο και κυρίως 

λόγω της φύσης της εργασίας που προσφέρουν, η οποία είναι κυρίως επικουρική 

σ’ αυτές τις λειτουργίες. Αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι 

βιβλιοθηκονόμοι εμφανίζονται να απέκτησαν πολλές γνώσεις και δεξιότητες  λόγω 

της συνεχούς εξάσκησης και της αποκτηθείσας εμπειρίας, ενώ τα (5) 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια των πληροφορικών  δείχνουν ότι αισθάνονται 

πως παρακολουθούν αρκετά στενά τις εξελίξεις του χώρου και τις εφαρμόζουν 
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στην εργασία τους (όλοι συμπλήρωσαν «καλά»).  Λόγω της συνεργατικής φύσης των 

εργασιών που πραγματοποιούνται μέσα σε μια βιβλιοθήκη οι βιβλιοθηκονόμοι 

θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει μέσω της εμπειρίας ικανότητες σχεδιασμού – 

προγραμματισμού εργασιών και κατανομής αρμοδιοτήτων σε ικανό βαθμό κι 

επίσης πιστεύουν ότι συνεργάζονται επιτυχώς σε ομάδες εργασίας. Δηλώνουν 

όμως, ότι επικοινωνούν επιτυχώς γραπτά ή προφορικά λόγω της εμπειρίας μόνο 

σε ποσοστό 66,67%.  Από την άλλη η «στενή» διαχείριση των προγραμμάτων του 

ΕΠΕΑΕΚ γίνεται από μικρές ομάδες ή ένα – δύο άτομα και το υπόλοιπο 

προσωπικό απλώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις, οπότε οι υπάλληλοι που 

δηλώνουν ότι έχουν αναπτύξει σε ικανό βαθμό αυτές τις δεξιότητες ανέρχονται σε 

ποσοστό 24,24%. Όμως λειτουργώντας συνεχώς μέσα σε ομάδες καλούνται 

συχνά να συναποφασίζουν κι έτσι θεωρούν (53,03%) ότι έχουν εμπειρία στη λήψη 

αποφάσεων. Επίσης τα άτομα που ηγούνται ομάδων, περιστασιακά, είναι 

περιορισμένα αριθμητικά και οι προϊστάμενοι των βιβλιοθηκών που συμπλήρωσαν  

το ερωτηματολόγιο έρευνας ήταν μόνο τέσσερις κι έτσι μόνο ένα 27,27% θεωρεί 

ότι έχει αναπτύξει τις ικανότητες ηγεσίας. 
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Βαθμός αποκτηθείσας ικανότητας μέσω της εμπειρίας – προσωπική εκτίμηση  
Πίνακας 4 

Παρακαλούμε σημειώστε σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε ότι είστε ικανοί /ές να 

ανταποκριθείτε στα παρακάτω επειδή 

έχετε αποκτήσει εμπειρία: 

Από εμπειρία % 

 Λίγο Μέτρια  Καλά 

Θέματα Βιβλιοθηκονομίας  3,03% 9,09% 87,88%

Χρήση Νέων Τεχνολογιών  4,55% 45,45% 50,00%

 Σχεδιασμός και προγραμματισμός 

εργασιών, κατανομή αρμοδιοτήτων 

15,15% 37,88% 46,97%

Γραπτή & προφορική επικοινωνία 10,61% 22,73% 66,67%

Συνεργασία σε ομάδες εργασίας 3,03% 16,67% 80,30%

Διαχείριση προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ 42,42% 33,33% 24,24%

Ηγεσία  30,30% 42,42% 27,27%

Λήψη αποφάσεων 13,64% 33,33% 53,03%

Διαχείριση κρίσεων 27,27% 33,33% 39,39%

Επικοινωνία με το κοινό και τους 

συναδέλφους 

0,00% 7,58% 92,42%
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βαθμός ικανότητας λόγω εμπειρίας - προσωπική 
εκτίμηση
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εικόνα 9 Βαθμός ικανότητας λόγω της εμπειρίας 

Το 39,39%, θεωρεί ότι είναι σε θέση να διαχειρίζεται κρίσεις, αλλά δηλώνουν ότι 

έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες με το κοινό και τους συναδέλφους όλοι 

οι βιβλιοθηκονόμοι. Το 7,58% που θεωρεί ότι επικοινωνεί μέτρια με το κοινό και 

τους συναδέλφους είναι αποκλειστικά πληροφορικοί, οι οποίοι λόγω της φύσης 

των εργασιακών τους καθηκόντων είναι πιο απομονωμένοι από τους άλλους. 

 

         πίνακας 5 
 
Έχουμε συμμετρική κατανομή μόνο στις ερωτήσεις που αφορούν (τη διαχείριση 
προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, τη Λήψη αποφάσεων και τη Διαχείριση Κρίσεων). 
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Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων του Α μέρους της 8ης  ερώτησης 

Βαθμός ικανότητας ανταπόκρισης λόγω της εμπειρίας που έχουν 
αποκτήσει. 
 
Επιλέχθηκαν προς επεξεργασία όλες οι κατηγορίες θεμάτων δηλαδή (Θέματα 

βιβλιοθηκονομίας, Χρήση νέων τεχνολογιών, Σχεδιασμός και 

προγραμματισμός εργασιών και κατανομή αρμοδιοτήτων,  Γραπτή 

επικοινωνία,  συνεργασία σε ομάδες, Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, 

Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση κρίσεων,  Επικοινωνία με το κοινό) 

ώστε να δούμε αν υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην εμπειρία που έχουν 

αποκτήσει  με το βαθμό ικανότητάς τους στα παραπάνω αντικείμενα. 

Ανάλυση ∆ιασποράς κατά δύο κατευθύνσεις. 

Προκειµένου να ελέγξουµε, αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής 

µεταβλητής, ανάµεσα στις κατηγορίες και δύο ποιοτικών μεταβλητών θα 

χρησιµοποιήσουμε  την Ανάλυση ∆ιασποράς δύο κατευθύνσεων (Two-way 

ANOVA) 

Εδώ, για κάθε ποιοτική µεταβλητή ξεχωριστά  έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι: 

Μηδενική υπόθεση71: µ1 =µ2 =...=µκ. 

έναντι της 

Εναλλακτικής  υπόθεσης72: µi.≠µj. , i,j = 1,2,…,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι 

διαφέρει), 

όπου η . στους δείκτες των µέσων τιµών δηλώνει ότι η άλλη µεταβλητή παραµένει 

σταθερή. 

Οι Προϋποθέσεις που ισχύουν είναι : 

■ Οι παρατηρήσεις να προέρχονται από κανονική κατανοµή. 

■ Οι διασπορές των συγκρινόµενων κανονικών κατανοµών,  είναι ίσες. 
                                            
71 ότι οι μεταβλητές που ελέγχουμε δεν έχουν σχέση μεταξύ τους 
72 ότι οι μεταβλητές έχουν σχέση μεταξύ τους 
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■ Οι προκύπτουσες οµάδες ατόµων να είναι ανεξάρτητες. 

 

 
 πίνακας 6 

Βλέπουμε (πιν. 6) ότι η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 
παραπάνω πίνακα ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,002 (με ακρίβεια τριών 
δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μικρότερο από 0.05 (το επίπεδο 
σημαντικότητας του ελέγχου). Άρα απορρίπτουμε την H0 και θεωρούμε ότι υπάρχει 
σχέση μεταξύ της ικανότητας στα διάφορα έργα και της εμπειρίας τους. 
 
 

Το P (Probability) στην κατηγορία educ/tra (πρόκειται για την ικανότητα λόγω 
εμπειρίας) είναι 1,000 δείχνοντας έτσι ότι δεν υπάρχει εξάρτηση του βαθμού 
ικανότητας με την κατηγορία των ερωτήσεων. Ασχέτως του αντικειμένου δηλαδή, η 
ικανότητα ανταπόκρισης στα έργα αυξάνεται με την εμπειρία. 
 
 

 
γράφημα 1 
Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε και οπτικά τη ισχυρή σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στην αύξηση ικανότητάς τους λόγω της  εμπειρίας.   

 

 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 96

 

Β Μέρος, 8ης ερώτησης 

Βαθμός ικανότητας να αντεπεξέλθουν σε διάφορες εργασίες ο οποίος επιτεύχθει λόγω 
εκπαίδευσης / επιμόρφωσης –  προσωπική εκτίμηση των εργαζομένων 

πίνακας 7 

Εδώ τα ποσοστά είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα από τα προηγούμενα.  Οι 

βιβλιοθηκονόμοι δηλώνουν ότι  εξέλιξαν πολλές από τις δεξιότητες λόγω της 

επιμόρφωσής τους. 

Τα θέματα πάνω στα οποία εκπαιδεύτηκαν και στη συνέχεια επιμορφώθηκαν 

(μέσω σεμιναρίων κλπ), και παραμένουν αναλογικά υψηλά, είναι ο ευρύτερος 

τομέας της βιβλιοθηκονομίας (80% καλά), η χρήση νέων τεχνολογιών (40,91% 

καλά & 46,97% μέτρια), η γραπτή και προφορική επικοινωνία (45,45% καλά), η 

συνεργασία σε ομάδες εργασίας (62,12% καλά) και η επικοινωνία με το κοινό και 

 Από εκπαίδευση/ επιμόρφωση % 

 Λίγο Μέτρια  Καλά 

Θέματα Βιβλιοθηκονομίας  6,06% 13,64% 80,30% 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών  12,12% 46,97% 40,91% 

 Σχεδιασμός και προγραμματισμός εργασιών, 

κατανομή αρμοδιοτήτων 

51,52% 25,76% 22,73% 

Γραπτή & προφορική επικοινωνία 15,15% 39,39% 45,45% 

Συνεργασία σε ομάδες εργασίας 15,15% 22,73% 62,12% 

Διαχείριση προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ 63,64% 27,27% 9,09% 

Ηγεσία  66,67% 25,76% 7,58% 

Λήψη αποφάσεων 33,33% 50,00% 16,67% 

Διαχείριση κρίσεων 51,52% 31,82% 16,67% 

Επικοινωνία με το κοινό και τους συναδέλφους 15,15% 7,58% 77,27% 
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τους συναδέλφους (77,27% καλά). Χαμηλά είναι οι γνώσεις Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού εργασιών, Διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ, η 

Ηγεσία, η Λήψη Αποφάσεων, η Διαχείριση Κρίσεων.  Υπάρχει όπως φαίνεται, 

γνωσιακό κενό στα παραπάνω, το οποίο έχει επίδραση στις ικανότητες των 

εργαζομένων σ’ αυτά τα έργα. 

 

πίνακας 8 
Έχουμε συμμετρική κατανομή μόνο στην ερώτηση που αφορά τη λήψη 
αποφάσεων,  στην οποία η διάμεσος συμπίπτει με τη μέση τιμή. Το ότι η κατανομή 
δεν είναι συμμετρική στις υπόλοιπες κατηγορίες, δεν σημαίνει ότι δεν είναι 
κανονική – απλώς είναι λοξή προς τα δεξιά ή αριστερά (αν η μέση τιμή είναι 
μεγαλύτερη της διαμέσου έχουμε δεξιά ασυμμετρία κι αν είναι μικρότερη έχουμε 
αριστερή ασυμμετρία). 
 

Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων του Β μέρους της 8ης  ερώτησης 

Βαθμός ικανότητας ανταπόκρισης λόγω της εκπαίδευσης / επιμόρφωσης 
που έχουν λάβει. 
Ι) 
Επιλέχθηκαν ομοειδείς κατηγορίες θεμάτων (ομαδοποίηση) δηλαδή (Θέματα 

βιβλιοθηκονομίας, Χρήση νέων τεχνολογιών, γραπτή επικοινωνία, 

συνεργασία σε ομάδες και Επικοινωνία με το κοινό) ώστε να δούμε αν 

υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν αρχικά λάβει και στη 

συνεχιζόμενη επιμόρφωσή τους με το βαθμό ικανότητάς τους στα παραπάνω 

αντικείμενα. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε διότι, τα παραπάνω θέματα αποτελούν 
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θεματικά αντικείμενα επιμόρφωσης σε μεγαλύτερη συχνότητα (από ότι τα άλλα) κι 

επίσης με τυπικό ή άτυπο τρόπο αποτέλεσαν αντικείμενα του προγράμματος 

σπουδών στις σχολές αποφοίτησης των εργαζομένων.  

Για να ελέγξουµε αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής µεταβλητής, 

ανάµεσα στις κατηγορίες και δύο ποιοτικών χρησιµοποιήσαμε  την Ανάλυση 

∆ιασποράς δύο κατευθύνσεων (Two-way ANOVA) 

Για κάθε ποιοτική μεταβλητή έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι: 

Μηδενική υπόθεση73: µ1 =µ2 =...=µκ. 

έναντι της 

Εναλλακτικής  υπόθεσης74: µi.≠µj. , i,j = 1,2,…,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι 

διαφέρει), 

όπου η . στους δείκτες των µέσων τιµών δηλώνει ότι η άλλη µεταβλητή παραµένει 

σταθερή. 

Οι Προϋποθέσεις που ισχύουν είναι : 

■ Οι παρατηρήσεις να προέρχονται από κανονική κατανοµή (εδώ λοξή). 

■ Οι διασπορές των συγκρινόµενων κανονικών κατανοµών, να είναι ίσες. 

■ Οι προκύπτουσες οµάδες ατόµων να είναι ανεξάρτητες. 

 

 
πίνακας 9 
                                            
73 ότι οι μεταβλητές που ελέγχουμε δεν έχουν σχέση μεταξύ τους 
 
74 ότι οι μεταβλητές έχουν σχέση 
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Στην ανάλυση των μέσων  two way ANOVA βλέπουμε ότι, η τιμή Ρ (το 

παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον παραπάνω πίνακα ανάλυσης 

διασποράς είναι ίσο με 0,006 (με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων) και επομένως 

είναι μικρότερο από 0.05 (το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου). Δηλαδή ότι, 

υπάρχει ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στο βαθμό ικανότητάς τους στα παραπάνω 

αντικείμενα, με την επιμόρφωσή τους. 

 

 
γράφημα 2 
Στο παραπάνω dot plot βλέπουμε και γραφικά την ισχυρή σχέση ανάμεσα στην 

επιμόρφωση και στο βαθμό ικανότητας των στελεχών.  

ΙΙ) 

Στη συνέχεια θα δούμε τις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή (Σχεδιασμός και 

προγραμματισμός εργασιών και κατανομή αρμοδιοτήτων, Διαχείριση 

Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση κρίσεων).  

Σχετικά με την ανάλυση δύο κατευθύνσεων (Two-way ANOVA), έγιναν οι 

έλεγχοι της μηδενικής υποθέσεις και ισχύουν οι προϋποθέσεις (που αναφέρονται 

στην προηγούμενη ανάλυση Two-way ANOVA)  κι έτσι προχωρήσαμε στην 

ανάλυση. 

Εδώ φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βαθμό ικανότητάς τους, στα 

παραπάνω αντικείμενα, με την επιμόρφωσή τους (Probability 99,996%, γιατί το 

P=0,004). Τα παραπάνω θέματα είναι σπάνια ως αντικείμενα σεμιναρίων ή 
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συνεδρίων και επιπλέον δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα στο προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών που έλαβαν οι εργαζόμενοι του δείγματός μας. 

 

 
πίνακας 10 
 

Στο παρακάτω γράφημα (3) (dot plot) παρατηρούμε ότι υπάρχει αντίστροφη 

σχέση  

 
 

γράφημα 3 
 
ανάμεσα στο βαθμό ικανότητας στα προαναφερθέντα έργα και την επιμόρφωση. 

Δηλαδή οι ερωτηθέντες έχουν απαντήσει ότι, λαμβάνουν ελάχιστη έως μέτρια 

επιμόρφωση σ’ αυτά τα θέματα κι έτσι δεν έχουν αυξηθεί οι ικανότητές τους. 
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Συμπερασματικά σχόλια για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων 

που προέρχονται από την εμπειρία ή την επιμόρφωση 

Από τον πίνακα 6 και το γράφημα 1 (σελ. 93 της παρούσης) και από τον πίνακα 4 

(σελ.90) εξάγουμε το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγω 

εμπειρίας στα παρακάτω θέματα: "Θέματα βιβλιοθηκονομίας, Χρήση νέων  

τεχνολογιών, Σχεδιασμός και προγραμματισμός εργασιών και κατανομή 

αρμοδιοτήτων,  Γραπτή επικοινωνία,  συνεργασία σε ομάδες, Διαχείριση 

Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση κρίσεων,  

Επικοινωνία με το κοινό" 

Από τον πίνακα 7 (σελ. 94), πίνακα 9 (σελ.96) και γράφημα 2 (σελ. 97)  

παρατηρούμε - με βάση πάντα τα όσα δηλώνουν οι ερωτηθέντες- ότι υπάρχει 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων λόγω της 

εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στα : "Θέματα βιβλιοθηκονομίας, Χρήση νέων 

τεχνολογιών, γραπτή επικοινωνία, συνεργασία σε ομάδες και Επικοινωνία με το 

κοινό" 

Ενώ από τον πίνακα 7 (σελ. 94), πίνακα 10 και γράφημα 3 (σελ. 98) αναφορικά με 

τα  ( Σχεδιασμός και προγραμματισμός εργασιών και κατανομή αρμοδιοτήτων, 

Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση  

κρίσεων) παρατηρούμε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάμεσα στο βαθμό 

ικανότητας στα προαναφερθέντα έργα και την προσλαμβανόμενη 

επιμόρφωση. Δηλαδή οι ερωτηθέντες έχουν απαντήσει ότι, λαμβάνουν ελάχιστη 

έως μέτρια επιμόρφωση σ’ αυτά τα θέματα κι έτσι στην ουσία δεν έχουν 

αυξηθεί οι ικανότητες ή οι γνώσεις τους. 
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9. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Διοίκησης 
Βιβλιοθηκών  ή Διοίκησης γενικότερα; 

 
Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων διοίκησης ή διοίκησης βιβλιοθηκών 

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 
διοίκησης ή διοίκησης βιβλιοθηκών

43
65%

23
35%

Ναι
Όχι

 

Εικόνα 10  Πόσοι εργαζόμενοι έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια  

διοίκησης ή διοίκησης βιβλιοθηκών 

Το 65% των υπαλλήλων έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα 

διοίκησης ή διοίκησης βιβλιοθηκών.  Μέση τιμή (33), Τυπική απόκλιση (14,14214), 

Διάμεσος (33). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 200 και ο συντελεστής 

διακύμανσης είναι σ/μ=0,428. Η διάμεσος συμπίπτει με τη μέση τιμή, άρα η 

κατανομή μας είναι συμμετρική. 

 

10. Σημειώστε πόσες ημέρες τον τελευταίο χρόνο συμμετείχατε σε 

σεμινάρια ή συνέδρια του ευρύτερου αντικειμένου σας:   

Καμία     17 25,76% 

1-5 39 59,09% 

6-10 8 12,12% 

11-30 2 3,03% 

30 και 0 0,00% 

 σύνολο 66 100,00% 

 πίνακας 11 Η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου χρόνου 

 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 103

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 17 άτομα (25,76%) δεν παρακολούθησαν 

κανένα σεμινάριο ή συνέδριο, 39 άτομα (59,09%) παρακολούθησαν συνέδρια ή 

μικρής διάρκειας σεμινάρια 1-5 ημερών, ενώ 8 άτομα (12,12%) παρακολούθησαν 

σεμινάρια 6-10 ημερών. Τέλος 2 εργαζόμενοι (3,03%) παρακολούθησαν σεμινάρια 

και συνέδρια διάρκειας 11-30 ημερών.  Μέση τιμή (13,2), Τυπική απόκλιση 

(15,86506), Διάμεσος (8). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 251,7 και ο συντελεστής 

διακύμανσης είναι σ/μ=1,201. Έχουμε μη συμμετρική κατανομή διότι η μέση τιμή 

είναι μεγαλύτερη της διαμέσου,  δηλαδή δεξιά ασυμμετρία.  

 

5.4.1.1 Η Επιμόρφωση στο Ίδρυμα 
 

1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το Ίδρυμα, στο οποίο εργάζεστε δαπανά 
χρήματα, για την εκπαίδευση /επιμόρφωση του προσωπικού των 
βιβλιοθηκών 

 

Σε ποιό βαθμό θεωρούν ότι το Ίδρυμα στο οποίο 
εργάζονται δαπανά χρήματα για την εκπαίδευση / 
επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών

Καθόλου
0

0%

Ελάχιστα
34

52%
Μέτρια

14
21%

Πολύ
18

27%

Πάρα πολύ
0

0%
Καθόλου
Ελάχιστα
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ

 

εικόνα 11 Το Ίδρυμα δαπανά χρήματα για την επιμόρφωσή τους – κατάθεση απόψεων 
 

Οι εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες των ΤΕΙ της χώρας πιστεύουν σε ποσοστό 

51,52% ότι το Ίδρυμα στο οποίο εργάζονται δαπανά ελάχιστα χρήματα για την 

επιμόρφωσή τους, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 21,21% πιστεύει ότι το Ίδρυμα 

προβαίνει σε μια μέτρια επένδυση. Τέλος ένα ποσοστό 27,27% θεωρεί ότι το ΤΕΙ 

στο οποίο εργάζονται δαπανά πολλά χρήματα για την επιμόρφωσή τους. Οι 
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δαπάνες επιμόρφωσης όμως των βιβλιοθηκονόμων και πληροφορικών όλων των 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τα τελευταία δέκα χρόνια – κατά τη διάρκεια του 

πρώτου και δεύτερου ΕΠΕΑΕΚ δηλαδή - βαρύνουν αποκλειστικά τον 

προϋπολογισμό του προγράμματος της κάθε βιβλιοθήκης. Το δε Ίδρυμα δαπανά 

για την επιμόρφωση αυτών εργαζομένων μόνο στις ελάχιστες των περιπτώσεων 

που κάποιος υπάλληλος πρέπει να περάσει από την υποχρεωτική εκπαίδευση 

προς το τέλος της δοκιμαστικής του θητείας. Οι περισσότεροι όμως είναι είτε 

παλιοί υπάλληλοι είτε νέοι με σύμβαση Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού 

Δικαίου (σχεδόν η πλειοψηφία) και έτσι τέτοιου τύπου δαπάνες είναι σπάνιες για 

ένα Ίδρυμα μια και οι απευθείας προσλήψεις μέσω διαγωνισμών επίσης 

σπανίζουν. Μέση τιμή (13,2), Τυπική απόκλιση (14,1845), Διάμεσος (14). Η 

διασπορά (διακύμανση) είναι 201,2 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι 

σ/μ=1,074. Μη συμμετρική κατανομή κα αριστερή ασυμμετρία γιατί η μέση τιμή 

είναι μικρότερη της διαμέσου. 

2. Στη Βιβλιοθήκη σας η επιμόρφωση των στελεχών είναι: 
 
 

Στη Βιβλιοθήκη σας η επιμόρφωση των στελεχών 
είναι : υποχρεωτική, προαιρετική, σχεδόν 

ανύπαρκτη

3
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εικόνα 12 Είναι η επιμόρφωση των στελεχών υποχρεωτική, προαιρετική, ανύπαρκτη; 
 

Τρία άτομα (4,55%) απάντησαν ότι η επιμόρφωση στη βιβλιοθήκη του είναι 

υποχρεωτική, ενώ 46 άτομα (69,70%) θεωρούν ότι η επιμόρφωση είναι 
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προαιρετική. Τέλος 17 εργαζόμενοι  (25,76%) πιστεύουν ότι η επιμόρφωση στη 

βιβλιοθήκη τους είναι ανύπαρκτη. Μέση τιμή (22), Τυπική απόκλιση (21,93171), 

Διάμεσος (17). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 480,999  και ο συντελεστής 

διακύμανσης είναι σ/μ=0,996. Μη συμμετρική κατανομή και δεξιά ασυμμετρία διότι 

η διάμεσος είναι μικρότερη της μέσης τιμής. 

3. Η επιμόρφωση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σας συνήθως γίνεται: 
 

Που λαμβάνει χώρα η επιμόρφωση των στελεχών της Βιβλιοθήκης σας; 
Η επιμόρφωση στη Βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματός σας  συνήθως γίνεται: 

καθόλου ελάχιστα Συχνά πολύ 

συχνά 

συνέχεια

 Στη θέση εργασίας 22,73% 62,12% 10,61% 4,55% 0,00%

Σε προγράμματα επιμόρφωσης μέσα 

στο Ίδρυμα 

54,55% 36,36% 9,09% 0,00% 0,00%

Με επισκέψεις σε εγκαταστάσεις άλλου 

Ιδρύματος 

54,55% 30,30% 12,12% 3,03% 0,00%

Σε προγράμματα επιμόρφωσης εκτός 

Ιδρύματος 

31,82% 50,00% 15,15% 3,03% 0,00%

πίνακας 12 

Ένα ποσοστό 62,12% δηλώνει ότι επιμορφώνεται στη θέση εργασίας του 

ελάχιστα, ενώ το 54,55% δηλώνει ότι επιμορφώνεται είτε σε προγράμματα 

επιμόρφωσης εντός του Ιδρύματος είτε σε εγκαταστάσεις άλλου Ιδρύματος. Τέλος 

το 50% δηλώνει ότι επιμορφώνεται σπάνια (ελάχιστα) σε προγράμματα 

επιμόρφωσης εκτός Ιδρύματος. Κατόπιν διευκρινιστικών συνεντεύξεων σε 

εργαζόμένους που απάντησαν ότι επιμορφώνονται ελάχιστα σε προγράμματα 

εκτός Ιδρύματος, διαφάνηκε η άποψη –αν και κάπως συγκεχυμένη- ότι θεωρούν 

ότι λαμβάνουν κάποια επιμόρφωση από σεμινάρια που διοργανώνονται από 

Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, ή ακόμα και από συνεργατικά ακαδημαϊκά σχήματα, αλλά ότι 
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δεν επιμορφώνονται από κάποιο επίσημο σχήμα όπως το ΙΝΕΠ ή δεν μπορούν 

εύκολα να παρακολουθήσουν με δαπάνες του προγράμματος της βιβλιοθήκης 

κάποιο summer course ή σεμινάριο του εξωτερικού. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι 

εργαζόμενοι σε βιβλιοθήκες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάποιο 

διεθνές συνέδριο ή σεμινάριο του εξωτερικού.   

 

    πίνακας 13 

Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή σε καμία υποερώτηση και έχουμε σε όλες δεξιά 

ασυμμετρία. 

Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων της 3ης  ερώτησης 

Η επιμόρφωση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σας συνήθως γίνεται 
 
Για να ελέγξουµε το αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής µεταβλητής, 
ανάµεσα στις κατηγορίες και όχι µίας ποιοτικής  αλλά δύο, χρησιµοποιούµε την 
Ανάλυση ∆ιασποράς δύο κατευθύνσεων (Two-way ANOVA) 
Εδώ, για κάθε ποιοτική µεταβλητή ξεχωριστά έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι: 
Μηδενική υπόθεση75: µ1 =µ2 =...=µκ. 
έναντι της 
Εναλλακτικής  υπόθεσης76: µi.≠µj. , i,j = 1,2,…,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι 
διαφέρει), 
όπου η . στους δείκτες των µέσων τιµών δηλώνει ότι η άλλη µεταβλητή παραµένει 
σταθερή. 
Οι Προϋποθέσεις που ισχύουν είναι : 
Οι παρατηρήσεις προέρχονται από κανονική κατανοµή. 
Οι διασπορές των συγκρινόµενων κανονικών κατανοµών,  είναι ίσες. 
Οι προκύπτουσες οµάδες ατόµων να είναι ανεξάρτητες. 
 

                                            
75 ότι οι μεταβλητές που ελέγχουμε δεν έχουν σχέση μεταξύ τους 
 
76 ότι οι μεταβλητές έχουν σχέση μεταξύ τους 
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πίνακας 14 
Βλέπουμε ότι (πιν.14) η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 

παραπάνω πίνακα ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,000 (με ακρίβεια τριών 

δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μικρότερο από 0.05 (το επίπεδο 

σημαντικότητας του ελέγχου). 

Στην ανάλυση των μέσων βλέπουμε δηλαδή, ότι υπάρχει ισχυρή σχέση ανάμεσα 

στο βαθμό (στη συχνότητα επιμόρφωσης) και στη συχνότητα απαντήσεων. Ενώ ο 

χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων (training place) δεν φαίνεται να παίζει κανένα 

ρόλο.  

 
         γράφημα 4 

Στο παραπάνω dot plot (γράφημα 5) βλέπουμε γραφικά ότι υπάρχει μια αύξηση 

στο βαθμό 2 (συχνότητα επιμόρφωσης = ελάχιστα). Αυτό σημαίνει ότι, το 

μεγαλύτερο μέρος των στελεχών απάντησε πως η επιμόρφωση τους γίνεται σε 

διάφορα μέρη, αλλά ελάχιστα.   
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4. Στη Βιβλιοθήκη σας, η επιμόρφωση που λαμβάνουν τα στελέχη της 
έχει σχέση με: 

 
 

Στη Βιβλιοθήκη σας, η επιμόρφωση που 

λαμβάνουν τα στελέχη έχει σχέση με: 

ΝΑΙ  ΟΧΙ ΝΑΙ  0ΧΙ 

Διοίκηση Βιβλιοθηκών/Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων 

36 30 54,55% 45,45%

Πληροφορική / Νέες Τεχνολογίες/ 

Σύγχρονες Υπηρεσίες 

53 13 80,30% 19,70%

Καταλογογράφηση (unimarc, marc κλπ.), 

Ταξινόμηση, Θεματική Ευρετηρίαση σε 

interface βιβλιοθηκονομικού Προγράμματος  

53 13 80,30% 19,70%

Χρηματοοικονομικά/ Διαχείριση 

Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ 

16 50 24,24% 75,76%

Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία με το κοινό 

/ Προβολή 

7 59 10,61% 89,39%

Άλλα (ποια;)  0  0 0,00% 0,00%

 πίνακας 15 

Τριάντα έξι υπάλληλοι (54,55%) δηλώνουν ότι στη βιβλιοθήκη τους η επιμόρφωση 

αφορά θέματα Διοίκησης και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ενώ πενήντα τρεις 

υπάλληλοι λένε ότι η επιμόρφωσή τους αφορά επίσης θέματα Πληροφορικής, 

νέων τεχνολογιών και σύγχρονων υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες. Σε  οργανωτικές 

βιβλιοθηκονομικές λειτουργίες όπως η Καταλογογράφηση, η Ταξινόμηση, η 

Θεματική Ευρετηρίαση θεωρούν ότι επιμορφώνονται 53 άτομα (80,30%). Έχει 

διαπιστωθεί κι από τις προηγούμενες ερωτήσεις ότι υπάρχει γνωσιακό κενό στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική και 
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τεχνική διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ και κατ’ επέκταση 

αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (το 75,76% δηλώνει ότι δεν 

επιμορφώνεται σ’ αυτά τα θέματα). Ένα αντίστοιχου μεγέθους γνωσιακό κενό 

εμφανίζεται και στα θεματικά αντικείμενα των Δημοσίων Σχέσεων, της 

Επικοινωνίας με το κοινό και της Προβολής. (Το 89,39% δηλώνει ότι δεν 

επιμορφώνεται στα προαναφερθέντα). 

 

 

πίνακας 16 

Σε όλες τις υποερωτήσεις (πίν. 16) έχουμε συμμετρική κατανομή διότι η διάμεσος 

συμπίπτει με τη μέση τιμή. 
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Στη Βιβλιοθήκη σας, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιλογή σας για να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά σεμινάρια επηρεάζεται από : 

Στη Βιβλιοθήκη σας, σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι η επιλογή σας για να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια επηρεάζεται από: 

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα 

πολύ 

Τις σπουδές σας 9,09% 9,09% 34,85% 42,42% 4,55%

Την επαγγελματική σας εμπειρία 15,15% 9,09% 24,24% 37,88% 13,64%

Τη θέση που κατέχετε στη βιβλιοθήκη 19,70% 9,09% 28,79% 28,79% 13,64%

Την προϋπηρεσία σας στη βιβλιοθήκη 12,12% 19,70% 40,91% 4,55% 22,73%

Την προσωπική σας εκδήλωση 

ενδιαφέροντος 

12,12% 0,00% 4,55% 22,73% 60,61%

Τις ανάγκες της βιβλιοθήκης σας 12,12% 18,18% 33,33% 13,64% 22,73%

Την αξιολόγηση της απόδοσης σας 27,27% 37,88% 21,21% 7,58% 6,06%

Τυχαίους παράγοντες 34,85% 40,91% 12,12% 12,12% 0,00%

Άλλους παράγοντες (ποιους;) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Πίνακας 17 

Το 42,42% των ερωτηθέντων (σε μια πρώτη εκτίμηση επί των ποσοστών) (πίν. 

17) πιστεύουν ότι η επιλογή τους να συμμετάσχουν σε σεμινάρια επηρεάζεται 

πολύ από τις σπουδές τους. Το 37,88% (απάντησαν πολύ) θεωρεί ότι σημαντικό 

ρόλο για την επιλογή παίζει και η εμπειρία τους. Το 28,79% θεωρεί αντίστοιχα ότι 

η συμμετοχή του σε σεμινάρια, επηρεάζεται μέτρια έως πολύ κι από τη θέση που 

κατέχουν στη βιβλιοθήκη. Το 40,91% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η 

προϋπηρεσία τους επηρεάζει σε μέτριο βαθμό την επιλογή συμμετοχής τους. Ενώ 

οι ανάγκες λειτουργίας της βιβλιοθήκης επηρεάζουν σε μέτριο βαθμό την επιλογή 
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τους (33,33%).  Η αξιολόγηση της απόδοσης τους επηρεάζει τη συμμετοχή 

ελάχιστα έως καθόλου. Κι αυτό γίνεται κατανοητό αν σκεφτούμε ότι οι εργαζόμενοι 

με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου, όπως είναι ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων 

των βιβλιοθηκών δεν αξιολογούνται επίσημα από την υπηρεσία τους, όπως 

αξιολογούνται οι μόνιμοι.  Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (60,61%) πιστεύει ότι η 

προσωπική εκδήλωση ενδιαφέροντος (επαληθεύεται κι από την ανάλυση 

κανονικότητας, βλ. παρακάτω) για συμμετοχή σε ένα σεμινάριο επηρεάζει πάρα πολύ 

την τελική έκβαση. 

Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων της 5ης  ερώτησης 

Στη βιβλιοθήκη σας, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιλογή σας για να 
συμμετέχετε σε επιμορφωτικά σεμινάρια επηρεάζεται από: 
 
Στην ανάλυση μέσων Two-way ANOVA όμως δεν βλέπουμε να επηρεάζεται η 

επιλογή τους για συμμετοχή σε σεμινάρια από τις κατηγορίες όπως (σπουδές, 

επαγγελματική εμπειρία θέση, προϋπηρεσία, κλπ. ) με κάποια αναμενόμενη 

συχνότητα ( P=0,866, Probability 99,134).  

 
πίνακας 18 
Στο παρακάτω τεστ κανονικότητας  (γράφημα 5) βλέπουμε ότι το ληφθέν δείγμα 

ακολουθεί την κανονική κατανομή με μόνο μια τιμή εκτός ορίων, η οποία 

αντιστοιχεί στην άποψη που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες ότι η επιλογή τους να 

συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια επηρεάζεται πάρα πολύ από την 

προσωπική εκδήλωση ενδιαφέροντος. 
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     γράφημα 5 
 

5. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος ενδιαφέρεται 
για τη συμμετοχή των στελεχών των Βιβλιοθηκών σε επιμορφωτικά 
προγράμματα; 

Σε ποιό βαθμό πιστεύεται ότι η Διοίκηση του 
Ιδρύματός σας ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή σας 

στα επιμορφωτικά προγράμματα
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εικόνα 13 

Το 15,15% (10 ερωτηθέντες) πιστεύει ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος δεν 

ενδιαφέρεται καθόλου αν συμμετάσχουν ή όχι σε επιμορφωτικά προγράμματα. Το 

43,94% θεωρεί ότι η Διοίκηση ενδιαφέρεται ελάχιστα. Ενώ το 28,79% των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Διοίκηση ενδιαφέρεται μέτρια. Μόλις το 12,12% 

δηλώνει ότι η Διοίκηση ενδιαφέρεται πολύ για την Επιμόρφωσή τους. Μέσος 

(13,2), Τυπική απόκλιση (11,12205), Διάμεσος (10).  Η διασπορά (διακύμανση) 
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είναι 123,699 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=0,842. Δεν έχουμε 

συμμετρική κατανομή, αλλά δεξιά ασυμμετρία. 

6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση αξιοποιεί τις γνώσεις που 
αποκτούν τα στελέχη της Βιβλιοθήκης από τη συμμετοχή τους σε 
επιμορφωτικά προγράμματα; 

 

Σε ποιο βαθμό πιστεύεται ότι η Διοίκηση αξιοποιεί 
τις γνώσεις που αποκτούν τα στελέχη της 
βιβλιοθήκς από τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά προγράμματα
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   εικόνα 14 

Το 46,97% πιστεύει ότι η Διοίκηση αξιοποιεί ελάχιστα τις γνώσεις που αποκτούν οι 

εργαζόμενοι στις βιβλιοθήκες μέσω σεμιναρίων, ενώ το 9,09% θεωρεί ότι δεν 

αξιοποιούνται καθόλου. Το 30,30% πιστεύει ότι αξιοποιούνται μέτρια και μόλις ένα 

13,64% πιστεύει ότι οι γνώσεις που αποκτούν μέσω της επιμόρφωσής τους 

αξιοποιούνται πολύ. Μέση τιμή (13,2), Τυπική απόκλιση (12,31666),  Διάμεσος 

(9). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 151,7 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι 

σ/μ=0,933. Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή και έχουμε δεξιά ασυμμετρία MX > . 
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7. Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η στάση του Ιδρύματος απέναντι 
στην επιμόρφωση τα τελευταία πέντε χρόνια; 

 

Έχει γίνει θετικότερη η στάση του Ιδρύματος απέναντι 
στην επιμόρφωση τα τελευταία χρόνια;

Ναι
43

65%

Όχι
23

35%

Ναι
Όχι

 

εικόνα 15 

Το 65% πιστεύει ότι η στάση του  Ιδρύματος στο οποίο εργάζεται έγινε θετικότερη 

απέναντι στην επιμόρφωση τα τελευταία χρόνια. Μέση τιμή (33), Τυπική απόκλιση 

(14,1421356), Διάμεσος (33). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 199,999 και ο 

συντελεστής διακύμανσης είναι σ/μ=0,428. Η διάμεσος συμπίπτει με τη μέση τιμή, 

άρα η κατανομή μας είναι συμμετρική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 115

Στατιστική επεξεργασία της ερώτησης 7 

Έγινε θετικότερη η στάση της διοίκησης για επιμόρφωση των 
υπαλλήλων των βιβλιοθηκών 
 

 
πίνακας 19 
Βλέπουμε ότι η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 
παραπάνω πίνακα ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,702 (με ακρίβεια τριών 
δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μεγαλύτερο από 0.05 (το επίπεδο 
σημαντικότητας του ελέγχου). Άρα δεν απορρίπτουμε την H0  και θεωρούμε ότι δεν 
υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της θετικότερης στάσης της διοίκησης και της 
απόκρισης. 
 
 

 
γράφημα 6 
Στο έλεγχο κανονικότητας των υπολοίπων (γράφ. 6) δεν υπάρχει σαφής ένδειξη 
ότι η κατανομή μας δεν είναι κανονική, άρα μπορούμε να υποθέσουμε κανονική 
κατανομή.  
 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 116

8. Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η σημασία που δίνει η Διοίκηση 
του ΤΕΙ στην επιμόρφωση των στελεχών βιβλιοθηκονομίας έχουν 
επηρεάσει οι παρακάτω παράγοντες; 
Εάν ναι, σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι η σημασία που 

δίνει η Διοίκηση του ΤΕΙ στην 

επιμόρφωση των στελεχών 

βιβλιοθηκονομίας έχουν 

επηρεάσει οι παρακάτω 

παράγοντες; 

Απάντησαν 

θετικά 43. 

    

 καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα 

πολύ 

Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ  13,95% 39,53% 20,93% 25,58% 0,00%

Η ανάγκη για συνεχή χρήση 

των νέων ηλεκτρονικών & 

ψηφιακών τεχνολογιών 

6,98% 0,00% 16,28% 20,93% 55,81%

Η επικείμενη ίδρυση 

Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στις 

μεγάλες πόλεις και ο 

ανταγωνισμός που προκύπτει 

για την παροχή ποιοτικότερης 

εκπαίδευσης στους φοιτητές 

13,95% 39,53% 30,23% 16,28% 0,00%

Οι αλλαγές στη λειτουργία των 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ τα 

κοινοπραξιακά σχήματα με τα 

Πανεπιστήμια 

6,98% 0,00% 25,58% 20,93% 46,51%

Οι προκλήσεις  αξιολόγησή 

τους  

23,26% 13,95% 34,88% 6,98% 20,93%

        Πίνακας 20 

Από τους 43 που απάντησαν στην προηγούμενη ερώτηση θετικά, οι 24 (το 

55,81%) πιστεύουν ότι η ανάγκη για τη συνεχή χρήση των νέων ηλεκτρονικών και 
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ψηφιακών εργαλείων επηρέασαν τη στάση του Ιδρύματος έναντι της επιμόρφωσης 

των υπαλλήλων του προς το θετικότερο. Ακόμη το 46,51% (20 άτομα) πιστεύουν 

ότι οι αλλαγές στη λειτουργία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διεθνώς καθώς και τα 

κοινοπραξιακά σχήματα που δίνουν νέες τεχνολογικές δυνατότητες στις 

βιβλιοθήκες έκαναν τις Διοικήσεις των ΤΕΙ να έχουν θετικότερη στάση απέναντι 

στην επιμόρφωση των στελεχών των βιβλιοθηκών. 

 

   πίνακας 21 

Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή στις υποερωτήσεις, αν τις εξετάσουμε 

ξεχωριστά. (η 1η, 4η και 9η έχουν αριστερή ασυμμετρία και η 2η και 3η δεξιά). 
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5.4.1.2 Στάση του προσωπικού έναντι της 
παρεχόμενης Επιμόρφωσης 

 
1. Σε ποιο βαθμό η γνώση που προσδοκάτε να αποκομίσετε από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που συμμετέχετε θέλετε να είναι σχετική 
με: 

Σε ποιο βαθμό η γνώση που προσδοκάτε να αποκομίσετε 
από τα επιμορφωτικά προγράμματα που συμμετέχετε 

θέλετε να είναι σχετική:
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εικόνα 16 

Αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα είναι ότι, η ομάδα-στόχος της έρευνας 

προσδοκά από τα επιμορφωτικά προγράμματα γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 

της, τεχνολογικά εξειδικευμένες και πάνω σε νέα θέματα. 

 πίνακας 22 

Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή (πίν. 22) στην εξέταση των υποερωτήσεων 

ξεχωριστά κι έχουμε σε όλες δεξιά ασυμμετρία. 
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Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων της 1ης ερώτησης  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) 
Ανάλυση Διασποράς κατά µία κατεύθυνση. 
 
Προκειµένου να ελέγξουµε το αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής 
µεταβλητής, ανάµεσα στις κατηγορίες µιας ποιοτικής, όταν αυτή έχει 
περισσότερες από δύο κατηγορίες (έστω k), χρησιµοποιούµε την Ανάλυση 
∆ιασποράς µιας κατεύθυνσης (One-way ANOVA). Εδώ δηλαδή, ελέγξαμε τη 
Μηδενική υπόθεση77: µ1=µ2 =...=µκ 
έναντι της 
Εναλλακτικής υπόθεσης78: µi≠µj , i,j = 1,2,… ,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι 
διαφέρει). 
Επειδή οι παρακάτω υποθέσεις ισχύουν κάνουμε ανάλυση διασποράς μιας 
κατεύθυνσης κι όχι παραμετρικό τεστ. 
■ Η ποσοτική µεταβλητή να κατανέµεται κανονικά, σε κάθε κατηγορία της 
ποιοτικής. 
■ Οι διασπορές της ποσοτικής µεταβλητής, σε κάθε κατηγορία της ποιοτικής, 
να είναι ίσες. 
■ Οι k - οµάδες ατόµων (k - δείγµατα) να είναι ανεξάρτητες. 
 
 

 
πίνακας 23 
Βλέπουμε ότι η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 
παραπάνω πίνακα (πίν. 23) ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,001 (με 
ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μικρότερο από 0.05 (το 
επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου). 
Στην παραπάνω ανάλυση μέσων one-way Anova βλέπουμε ότι υπάρχει ισχυρή 
σχέση ανάμεσα στο βαθμό προσδοκίας τους για επιμόρφωση και στα διάφορα  
θέματα. 
 

                                            
77 Εις άτοπον απαγωγή. Ότι οι μεταβλητές που ελέγχουμε δεν έχουν σχέση μεταξύ τους 
 
78 ότι οι μεταβλητές έχουν σχέση μεταξύ τους 
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γράφημα 7 
Στο παραπάνω plot (γράφημα 7) επιβεβαιώνεται και γραφικά η ισχυρή σχέση. 
Υπάρχει μια διεύρυνση της διασποράς που βλέπουμε στο διάγραμμα με δύο 
ακραίες τιμές οφείλεται στο απροσδόκητα υψηλό ποσοστό που λαμβάνει η 
απάντηση «γενική επιμόρφωση» στο βαθμό «μέτρια». 
 
2. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

σεμινάριο για το Μάνατζμεντ των βιβλιοθηκών απέναντι στις νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις, διάρκειας ενός μήνα σε Αθήνα ή 
Θεσσαλονίκη, πιστεύετε ότι θα συναντούσατε δυσκολίες για την 
παρακολούθησή του αναφορικά με ;  

2. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε ένα 
επιμορφωτικό σεμινάριο για το 
Μάνατζμεντ των βιβλιοθηκών 
απέναντι στις νέες τεχνολογικές 
προκλήσεις, διάρκειας ενός μήνα σε 
Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, πιστεύετε ότι 
θα συναντούσατε δυσκολίες για την 
παρακολούθησή του αναφορικά με ; 

καθόλου ελάχιστες μέτριες πολλές πάρα 
πολλές 

Την άδεια από τον προϊστάμενό σας; 36,36% 15,15% 33,33% 4,55% 10,61%

Τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις; 21,21% 16,67% 12,12% 27,27% 22,73%

Την απόσταση που θα διανύσετε και το 
χρόνο που θα χρειαστείτε; 

31,82% 25,76% 22,73% 15,15% 4,55%

Την άποψή σας αναφορικά με το αν θα 
σας χρειαστούν αυτές οι νέες γνώσεις 
και δεξιότητες; 

62,12% 24,24% 13,64% 0,00% 0,00%

Πίνακας 24 

Για να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο διάρκειας ενός μήνα σε μια από τις δύο 

μεγάλες πόλεις, απάντησαν (πίν. 24) σε ποσοστό 33,33% ότι πιστεύουν ότι θα 

είχαν μέτριες δυσκολίες να πάρουν άδεια από τον προϊστάμενό τους, ενώ το 

36,36% θεωρεί ότι μπορεί να πάρει άδεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντοπίζουν 
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όμως ότι θα είχαν δυσκολίες να παρακολουθήσουν το σεμινάριο λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων (27,27% πολλές και 22,73% πάρα πολλές). Την 

απόσταση την αντιμετωπίζουν ως προσπελάσιμη δυσκολία και τέλος δείχνουν 

πολύ δεκτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο παρακολούθησης ενός μεγάλης διάρκειας 

σεμιναρίου μια και η άποψη τους σχετικά με το αν θα χρειαστούν τις νέες γνώσεις 

και δεξιότητες είναι θετική. 

 

Πίνακας 25 
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Στατιστική ανάλυση της ερώτησης 2 

Δυσκολίες παρακολούθησης μηνιαίου σεμιναρίου 
 

 
Πίνακας 26 

Βλέπουμε (πίν. 26) ότι η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 
παραπάνω πίνακα ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,027 (με ακρίβεια τριών 
δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μικρότερο από 0.05 (το επίπεδο 
σημαντικότητας του ελέγχου). Άρα απορρίπτουμε την H0 και θεωρούμε ότι υπάρχει 
σχέση μεταξύ της παρακολούθησης του σεμιναρίου και της δυσκολίας 
παρακολούθησης που αντιμετωπίζουν. 
 

 
γράφημα 8 

Το παραπάνω γράφημα (γράφ. 8)  μας δείχνει μια ισχυρή αντίστροφη σχέση 
ανάμεσα στις δυσκολίες παρακολούθησης και στην απόκριση. 
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3. Σημειώστε το βαθμό που πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η 
επιμόρφωσή σας στα παρακάτω θέματα: 

Σημειώστε το βαθμό που πιστεύετε 
ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή 
σας στα παρακάτω θέματα: 

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα 
πολύ 

Διοίκηση Βιβλιοθηκών 0,00% 7,58% 30,30% 30,30% 31,82%
Πληροφορική /Βάσεις Δεδομένων 
Βιβλιοθηκών / Ιστοσελίδες/ 
Εντοπισμός Πληροφοριών 

0,00% 4,55% 25,76% 30,30% 39,39%

Οργανωτικές Λειτουργίες (π.χ. 
Καταλογογράφηση) και Λειτουργικές 
Υπηρεσίες (π.χ. Εξυπηρέτηση 
χρηστών, Διαδανεισμός, Υπηρεσίες 
σε ΑΜΕΑ) 

7,58% 25,76% 21,21% 9,09% 36,36%

Χρηματοοικονομική Διαχείριση / 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

4,55% 28,79% 27,27% 19,70% 19,70%

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Υποκίνηση 

0,00% 21,21% 34,85% 21,21% 22,73%

Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία με το 
κοινό / Προβολή 

12,12% 15,15% 19,70% 24,24% 28,79%

Στρατηγική Διοίκηση και Διοίκηση 
Αλλαγών 

1,52% 10,61% 39,39% 16,67% 31,82%

Άλλα (ποια;) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
πίνακας 27 

Δηλώνουν ότι θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωσή τους στη Διοίκηση των 

Βιβλιοθηκών (31,82% πάρα πολύ και 30,30% πολύ), στην Πληροφορική και στις 

νέες τεχνολογίες (39,39% πάρα πολύ και 30,30% πολύ). Δίνουν μεγάλη βαρύτητα 

στην επιμόρφωσή τους στις Οργανωτικές λειτουργίες και στη βελτίωση των 

παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών σε ποσοστό 36,36%. Τους ενδιαφέρουν οι 

δημόσιες σχέσεις, η επικοινωνία και η προβολή (28,79% και 24,24%). Και τέλος 

ένα σημαντικό κομμάτι των ερωτηθέντων δείχνει ενδιαφέρον αναφορικά με τη 

Στρατηγική Διοίκηση και τη Διοίκηση Αλλαγών (31,82%). 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 124

 

   πίνακας 28 

Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή, αλλά λοξή (μόνο οι υποερωτήσεις 4 και 6 

πλησιάζουν σε κάποια συμμετρία). 

 

Στατιστική επεξεργασία της ερώτησης 3 

 
Πίνακας 29 

Βλέπουμε (πίν. 29) ότι η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 
παραπάνω πίνακα ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,000 (με ακρίβεια τριών 
δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μικρότερο από 0.05 (το επίπεδο 
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σημαντικότητας του ελέγχου). Άρα απορρίπτουμε την H0 και θεωρούμε ότι υπάρχει 
ισχυρή σχέση μεταξύ της ανάγκης επιμόρφωσης και της απόκρισης. 
 
 

 
γράφημα 9 

 
Η ισχυρή σχέση παρατηρείται και στο γράφημα (9). 
 

4. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιμόρφωση σας βοηθά: 
 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η 
επιμόρφωση σας βοηθά: 

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα 
πολύ 

Να βελτιώσετε τις γνώσεις σας 0,00% 4,55% 7,58% 36,36% 51,52%

Να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας 0,00% 4,55% 15,15% 43,94% 36,36%

Να βελτιώσετε την απόδοσή σας 
στην εργασία σας 

0,00% 3,03% 34,85% 28,79% 33,33%

Να βελτιώσετε την καριέρα σας  3,03% 15,15% 24,24% 37,88% 19,70%

Να εξασφαλίσετε σιγουριά / 
σταθερότητα στην εργασία σας 

21,21% 28,79% 28,79% 4,55% 16,67%

Να βελτιώσετε τις οικονομικές σας 
απολαβές 

30,30% 33,33% 18,18% 13,64% 4,55%

Να αποκτήσετε απλά και μόνο ένα 
τίτλο σπουδών 

39,39% 18,18% 31,82% 6,06% 4,55%

Να (τι άλλο;) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
πίνακας 30 

Χρειάζονται την επιμόρφωση και την επιπλέον κατάρτιση για να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους (51,52%), τις δεξιότητες τους (36,36% και 43,94%), την απόδοση 

στη εργασία τους (33,33%) και να βελτιώσουν την καριέρα τους (37,88%). Από την 
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άλλη ως δημόσιοι υπάλληλοι με σταθερό μισθό και με εξασφαλισμένη συνέχεια – 

οι περισσότεροι- δεν θεωρούν ότι η επιμόρφωση θα συντελέσει στη βελτίωση 

αυτών.  

 
 
Στατιστική Ανάλυση των Δεδομένων της 4ης ερώτησης 
Ερώτηση 4 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι  επιμόρφωση σας βοηθά: 
 
Ανάλυση ∆ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. 
Προκειµένου να ελέγξουµε το αν διαφέρουν οι µέσες τιµές µίας ποσοτικής 
µεταβλητής, ανάµεσα στις κατηγορίες µιας ποιοτικής, όταν αυτή έχει περισσότερες 
από δύο κατηγορίες (έστω k), χρησιµοποιούµε την Ανάλυση ∆ιασποράς µιας 
κατεύθυνσης (One-way ANOVA).  Εδώ δηλαδή, θέλουµε να ελέγξουµε τη: 
Μηδενική υπόθεση79: µ1=µ2 =...=µκ 
έναντι της 
Εναλλακτικής υπόθεσης: µi≠µj , i,j = 1,2,… ,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι διαφέρει). 
 
Επιλέχθηκαν οι παρακάτω 4 ομοειδείς κατηγορίες (ομαδοποίηση) γιατί πήραν 
υψηλά ποσοστά θετικών απαντήσεων. 

- βελτίωση γνώσεων 
- βελτίωση δεξιοτήτων 
- βελτίωση απόδοσης στην εργασία 
- βελτίωση καριέρας 
ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην 
επιμόρφωση και στα παραπάνω 4 θέματα με βάση την κατατεθειμένη άποψη 
του δείγματος του πληθυσμού. 

 
 

 
πίνακας 31 
Βλέπουμε (πίν.31) ότι, η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 
παραπάνω πίνακα ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,000 (με ακρίβεια τριών 
δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μικρότερο από 0.05 (το επίπεδο 
σημαντικότητας του ελέγχου). 
                                            
79 ότι οι μεταβλητές που ελέγχουμε δεν έχουν σχέση μεταξύ τους 
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Στην ανάλυση των μέσων One-way Anova βλέπουμε ότι υπάρχει ξεκάθαρη σχέση 
ανάμεσα στην επιμόρφωση και στα παραπάνω αντικείμενα. (Probability 100%) 
 

 
γράφημα 10 

- Στο παραπάνω γράφημα (10)  βλέπουμε ότι, υπάρχει ισχυρή σχέση 
ανάμεσα στην επιμόρφωση και στη  βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων, 
καριέρας, και  απόδοσης στην εργασία. 

 
Μέρος β, της στατιστικής επεξεργασίας της 4ης ερώτησης  
 
 
Στις επόμενες 3 κατηγορίες της ερώτησης κάνουμε επίσης Ανάλυση ∆ιασποράς 
κατά µία κατεύθυνση. 

Κάναμε ομαδοποίηση για τις επόμενες 3 κατηγορίες (πήραν χαμηλά ποσοστά 
θετικών απαντήσεων) ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει σαφής σχέση 
ανάμεσα σε αυτές και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. 
- να εξασφαλίσετε σιγουριά / σταθερότητα στην εργασία σας 
- να βελτιώσετε τις οικονομικές απολαβές σας 
- να αποκτήσετε απλά και μόνο ένα τίτλο σπουδών 

 
 

 
πίνακας 32 
Στην παραπάνω ανάλυση one-way Anova (πίν. 32) και στο Boxplot (γράφημα 
11) που ακολουθεί, βλέπουμε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην 
επιμόρφωση και στην εξασφάλιση σιγουριάς, βελτίωση αποδοχών και 
απόκτηση τίτλων πτυχίων. Επιβεβαιώνεται δηλαδή, ότι δεν θεωρούν ότι 
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επιμορφώνονται με στόχο τη σιγουριά στην εργασία τους, τη βελτίωση των 
οικονομικών απολαβών τους ή για να αποκτήσουν έναν ακόμη τίτλο σπουδών. 
 

 

γράφημα 11 
 

5. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωσή 
σας; 

Σε ποιό βαθμό πιστεύεται ότι είναι απαραίτητη η 
διαρκής επιμόρφωσή σας;
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εικόνα 17 
Θεωρούν τη συνεχή επιμόρφωσή τους πολύ απαραίτητη (εικ. 17): 

Καθόλου (0%), Ελάχιστά (3,03%), Μέτρια (6,06%), Πολύ (45,45%), Πάρα πολύ 

(45,45%).  Μέση τιμή (13,2), Τυπική απόκλιση (15,4013), Διάμεσος (4). Η 

διασπορά (διακύμανση) είναι 237,2 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι 
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σ/μ=1,166. Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή, αλλά δεξιά λοξή διότι η διάμεσος 

είναι μικρότερη της μέσης τιμής. 

6. Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η προσωπική σας στάση απέναντι 
στην επιμόρφωση τα τελευταία πέντε χρόνια; 
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εικόνα 18 
Η προσωπική στάση απέναντι στην επιμόρφωση 59 εργαζομένων (89,39%) έγινε 

θετικότερη τα τελευταία χρόνια. Μέση τιμή (33), Τυπική απόκλιση (36,769553), 

Διάμεσος (33). Η διασπορά (διακύμανση) είναι 1352 και ο συντελεστής 

διακύμανσης είναι σ/μ=1,114. Η διάμεσος συμπίπτει με τη μέση τιμή, άρα η 

κατανομή μας είναι συμμετρική. 

7. Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι την έχουν επηρεάσει οι 
παρακάτω παράγοντες; 

Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε 
ότι την έχουν επηρεάσει οι 
παρακάτω παράγοντες: 

καθόλου ελάχιστα μέτρια πολύ πάρα 
πολύ 

Η ένταση της επαγγελματικής 
ανταγωνιστικότητας 

8,47% 16,95% 42,37% 18,64% 13,56%

Οι απαιτήσεις για καριέρα 5,08% 28,81% 38,98% 22,03% 5,08%
Οι απαιτήσεις για νέες γνώσεις  0,00% 0,00% 5,08% 47,46% 47,46%
Οι απαιτήσεις για νέες δεξιότητες 0,00% 0,00% 13,56% 44,07% 42,37%
Οι απαιτήσεις για ενίσχυση των 
οικονομικών σας απολαβών 

13,56% 28,81% 47,46% 10,17% 0,00%

Οι απαιτήσεις για επιπλέον τίτλους 
σπουδών 

11,86% 5,08% 67,80% 10,17% 5,08%

Άλλοι (ποιοι;) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
πίνακας 33 
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Από τους πενήντα εννιά (59) εργαζομένους που δήλωσαν ότι η στάση τους 

απέναντι στην επιμόρφωση έγινε θετικότερη ένα μεγάλο ποσοστό (47,46% πολύ 

και 47,46% πάρα πολύ) και  αποδίδουν αυτή την αλλαγή στις απαιτήσεις για νέες 

γνώσεις (πίν.33). Ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό το αποδίδει στις απαιτήσεις για 

νέες δεξιότητες.  Αποδίδουν ακόμη ένα μικρό ποσοστό (47,46% μέτρια) στην 

ενίσχυση των οικονομικών απολαβών τους διότι είναι γνωστό ότι οι 

βιβλιοθηκονόμοι και πληροφορικοί που έχουν ειδικότερες γνώσεις και δεξιότητες 

εμπλέκονται συχνά στις δράσεις υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 

αμείβονται επιπλέον. Ακόμα το ανταγωνιστικό κλίμα, που υφίσταται αναφορικά με 

την εξεύρεση και διατήρηση θέσεων εργασίας, έχει δημιουργήσει και σε αυτούς 

τους εργαζόμενους την πεποίθηση (ποσοστό 67,80% μέτρια) ότι η  απόκτηση 

επιπλέον τίτλων σπουδών είναι απαραίτητη. 

 

πίνακας 34 
Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή, σε καμία υποερώτηση, αν τις ελέγξουμε 

ξεχωριστά, αλλά δεξιά ασυμμετρία σε όλες εκτός της δεύτερης που έχει αριστερή. 
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Στατιστική επεξεργασία της ερώτησης 7 

Παράγοντες θετικότερης προσωπικής στάσης στην επιμόρφωση 
 

 
πίνακας 35 
 
Βλέπουμε (πίν. 35) ότι η τιμή Ρ (το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας) στον 

παραπάνω πίνακα ανάλυσης διασποράς είναι ίσο με 0,057 (με ακρίβεια τριών 

δεκαδικών ψηφίων) και επομένως είναι μεγαλύτερο από 0.05 (το επίπεδο 

σημαντικότητας του ελέγχου). Άρα δεν απορρίπτουμε την H0  (οριακά) και 

θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της θετικότερης στάσης για  

επιμόρφωση και στους παράγοντες  που ρωτήσαμε αν την επηρέασαν. 

 
γράφημα 12 
 
Η μη ισχυρή σχέση ανάμεσα στην επιμόρφωση και στη θετικότερη στάση των 
υπαλλήλων φαίνεται και στο παραπάνω θηκόγραμμα (γράφ. 12). 
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8. Πιστεύετε ότι ένα σεμινάριο είναι αποτελεσματικό κι επιτυχημένο 
όταν: 

 

Πιστεύετε ότι ένα σεμινάριο είναι αποτελεσματικό 
κι επιτυχημένο όταν:
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εικόνα 19 
 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι ένα σεμινάριο είναι 

αποτελεσματικό και πετυχημένο όταν είναι τουλάχιστον μιας εβδομάδας κι 

εξειδικευμένο.  Μέση τιμή (22), Τυπική απόκλιση (33,867388), Διάμεσος (5). Η 

διασπορά (διακύμανση) είναι 1146,999 και ο συντελεστής διακύμανσης είναι 

σ/μ=1,539. Δεν έχουμε συμμετρική κατανομή, αλλά δεξιά ασυμμετρία, διότι η 

διάμεσος είναι μικρότερη της μέσης τιμής. 
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6.3 Γενικά Συμπεράσματα   

6.3.1 Αδυναμίες της έρευνας 
Οι αδυναμίες της έρευνας αφορούν στις μεταβλητές θορύβου 80 της αξιοπιστίας 

της που προέρχονται κυρίως από κάποιες ακραίες απαντήσεις (8η ερώτηση 

πρώτου μέρους μέρος α’ βαθμός ικανότητας να ανταποκριθούν σε κάποιους τομείς λόγω της 

εμπειρίας τους) που λάβαμε από πληροφορικούς των βιβλιοθηκών (5 ερωτημ.) 

σχετικά με το χαμηλή εμπειρία τους σε θέματα βιβλιοθηκονομίας.  Ακόμη στην ίδια 

ερώτηση (στο πρώτο μέρος της) που αφορούσε το «βαθμό ικανότητας να 

ανταποκριθούν σε κάποιους τομείς λόγω επιμόρφωσης»  είχαμε μη ομοιογενείς θεματικούς 

τομείς όπως πχ. η “Χρήση νέων Τεχνολογιών” και η “Γραπτή και προφορική 

Επικοινωνία” με αποτέλεσμα να μη είναι δυνατόν να επεξεργαστούν τα εξαγχθέντα 

συμπεράσματα συνολικά κι έτσι να χωριστούν σε κατηγορίες (ομαδοποίηση81 ) 

ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κάποια ορθά συμπεράσματα. 

6.3.2 Συμπεράσματα 
Η συνέχεια στην  επιμόρφωση των στελεχών, αλλά και η ανάγκη ανασχεδιασμού 

της διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας και τις μελλοντικές εξελίξεις κι 

επιρροές στο  εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον εργασίας τους. 

Διαπιστώνεται ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια και τα συνέδρια ή ημερίδες 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται, όχι με βάση κάποιες διαπιστωμένες ανάγκες των 

συμμετεχόντων (μέσω έρευνας), αλλά κυρίως από τις αλλαγές στο εξωτερικό 

περιβάλλον που αφορούν τις εξελίξεις στον τομέα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.   

Για παράδειγμα στην ερώτηση 3 του τελευταίου μέρους του ερωτηματολογίου 

εκφράζεται η ανάγκη επιμόρφωσης σε τομείς όπως η Διοίκηση Βιβλιοθηκών ή οι 

Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία κλπ, που μας είναι γνωστό ότι δεν αποτέλεσαν  

                                            
80 βλ. ορισμό σελ.  75 της παρούσης 
81 βλ. ορισμό σελ. 76 της παρούσης 
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θεματικό αντικείμενο επιμόρφωσης τα τελευταία 5 χρόνια και ούτε πρόκειται να 

αποτελέσουν στον χρόνο που διανύουμε. Οι σποραδικές εισηγήσεις στα Συνέδρια 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις συγκεκριμένες 

ανάγκες, ούτε το γνωσιακό κενό που υπάρχει. Έλλειψη γνώσεων υπάρχει επίσης, 

στη Διαχείριση των έργων του ΕΠΕΑΕΚ, στην Ηγεσία, στη Λήψη Αποφάσεων και 

Διαχείριση Κρίσεων (βλ. 8η ερ. σελ 90-99). 

«Η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση, το διευθυντικό επίπεδο και η διάρκεια αξιώματος 

εργασίας είναι σημαντικές μεταβλητές που συνδέονται με κάθε τύπο κατάρτισης». 

(Petridou, E., Spathis, Ch., 2001) . 

Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες βέβαια,  είναι στελεχωμένες με 

προσωπικό που θεωρεί ότι έχει πολλαπλές δεξιότητες (multiple skills - 

multiskilling)82 τις οποίες όμως όπως εξάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας 

απέκτησε κυρίως μέσω της εμπειρίας (βλ. συμπερασματικά σχόλια σελ. 99).  

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία το προσωπικό με πολλαπλές δεξιότητες / 

ικανότητες είναι ημιαυτόνομο ή αυτοδιαχειριζόμενο (self-managed) και δρα 

συνειδητά και συνεργατικά στις ομάδες εργασίας. Ο κάθε εργαζόμενος σε μια 

τέτοια βιβλιοθήκη ενθαρρύνεται να μαθαίνει (μέσω ομάδων) τα πάντα αναφορικά 

με τα επιμέρους καθήκοντα μιας ομαδικής εργασίας και συνήθως εμπλέκεται σε 

περισσότερες των μια ομάδων καθηκόντων κι έτσι η λειτουργία της βιβλιοθήκης 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ελαστικότητα (flexibility), 

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όταν κάποιος υπάλληλος λείπει π.χ. λόγω ασθένειας 

μια και εύκολα μπορεί να αντικατασταθεί.  Παρόλα αυτά, ένας προσεκτικός 

σχεδιασμός της προσφερόμενης επιμόρφωσης και η αξιολόγηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων δείχνει να λείπει από το χώρο.  

                                            
82 French, Wendell L. (2003) 
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Ακόμη, συχνά το ωράριο εργασίας αυτών των υπαλλήλων διευρύνεται 

οικειοθελώς πέραν των στενών ορίων του δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου. Έτσι,  

σημαντικό ρόλο στην παροχή κινήτρων παραγωγικότητας κι ενδυνάμωσης του 

προσωπικού κατέχει η ηθική αμοιβή και η δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης και 

εξέλιξης των ικανοτήτων τους. 

6.3.3 OJT 
Ένα από τα είδη κατάρτισης το οποία λαμβάνουν οι βιβλιοθηκονόμοι εσωτερικά 

μέσα στη βιβλιοθήκη ή μετακινούμενοι για μικρό χρονικό διάστημα σε κάποια άλλη 

είναι συνήθως η πρακτική εξάσκηση που γίνεται με την επίβλεψη και καθοδήγηση 

αρχαιότερου και πιο καταρτισμένου υπαλλήλου (on-the Job Training OJT). Όταν η 

βιβλιοθήκη είναι κεντρική και στελεχωμένη από αρχαιότερους υπαλλήλους η OJT 

κατάρτιση γίνεται σε όλα τα επίπεδα εργασιών και για όλα τα επιμέρους καθήκοντα 

των ομάδων εργασιών. Οι υπάλληλοι που εργάζονται σε νέες βιβλιοθήκες ή 

βιβλιοθήκες παραρτημάτων μετακινούνται  για μικρά χρονικά διαστήματα για να 

εξασκηθούν δίπλα σε πιο καταρτισμένους. Στους πληροφορικούς δεν συμβαίνει το 

ίδιο, ο υπάλληλος τοποθετείται στα καθήκοντά του με την ελπίδα ότι θα μπορέσει 

να αντεπεξέλθει και να επιβιώσει. Κάποιες φορές μετακινείται για κάποιο 

επιμέρους σεμινάριο, αλλά στην πραγματικότητα η κατάρτισή του περιορίζεται 

θεματικά ανάλογα με τα σεμινάρια που προκύπτουν και έρχεται σε επαφή με 

συναδέλφους άλλων βιβλιοθηκών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή mailing list.  

6.3.4 Συνέδρια και Ημερίδες 
Η επιμόρφωση που προσφέρουν τα ολιγοήμερα συνέδρια και οι ημερίδες είναι 

θεωρητική83. Σ’ αυτά, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στο 

χώρο τους, για τις καινοτομικές εργασίες που εφάρμοσαν άλλες βιβλιοθήκες, αλλά 

                                            
83 βλ. Ξηροτύρη – Κουφίδου, Στ., (2001) 
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κυρίως με την ανάλυση περιπτώσεων εφαρμογών νέων τεχνολογιών. Μετά το 

πέρας ενός συνεδρίου, συχνά οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με αυτούς που 

παρουσίασαν μια περίπτωση εφαρμογής νέων τεχνολογιών για περισσότερες 

λεπτομέρειες και οδηγίες.  

6.3.5 Σεμινάρια 
Τα σεμινάρια είναι λιγότερο συχνά από τις ημερίδες και τα συνέδρια. Συνήθως 

προκύπτουν από τη συνεργασία δύο ή περισσότερων βιβλιοθηκών οι οποίες 

έχουν ειδικευτεί σε μια τεχνολογική και καινοτομική εφαρμογή. Το θέμα των 

σεμιναρίων δεν επιλέγεται  με βάση τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας που δείχνει 

τις γνωσιακές ελλείψεις του προσωπικού, αλλά ανάλογα με το τι έχουν να 

προσφέρουν οι Βιβλιοθήκες που τα υλοποιούν. Υπάρχουν βέβαια και οι 

περιπτώσεις  που ένα Ίδρυμα επιμορφώνει μέσω σεμιναρίων εσωτερικά τους 

υπαλλήλους του χρησιμοποιώντας εκπαιδευτές από το διδακτικό του προσωπικό, 

αλλά αν εξαιρέσουμε τα ΤΕΙ Θεσ/νίκης και Αθήνας που έχουν τμήματα 

Βιβλιοθηκονομίας, τα υπόλοιπα Ιδρύματα προσφέρουν περιστασιακά σεμινάρια 

πάνω σε θέματα υπολογιστών ευρύτερου ενδιαφέροντος και πολύ συχνά 

συμβαίνει το προσωπικό βιβλιοθήκης να είναι ήδη καταρτισμένο σ’ αυτούς τους 

θεματικούς τομείς. 

6.4 Προτάσεις  
Ως βασική διαπίστωση από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας κι 

από μικρές συνεντεύξεις που ελήφθησαν από στελέχη μερικών βιβλιοθηκών 

(Δυτικής Μακεδονίας – Λάρισας – Πάτρας – Χαλκίδας - Θεσσαλονίκης), 

καταλήγουμε προτείνοντας, την επιμέρους αξιολόγηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων με βάση κάποιο μοντέλο, ώστε να γνωρίζουμε με σαφήνεια τα 

αποτελέσματα της επιμόρφωσης του προσωπικού. Έτσι θα μας δοθεί η 
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δυνατότητα να  γνωρίσουμε και τα ενδεχόμενα γνωσιακά κενά, ώστε να γίνεται 

σωστότερος προγραμματισμός των επόμενων «θεματικών» των επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και των συνεδρίων.  

«Ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων πρέπει να γίνεται με βάση την 

ανάλυση των οργανωσιακών αναγκών, την ανάλυση των εργασιών ώστε να καθοριστούν 

τα προσόντα αυτών που θα τις εκτελέσουν και με την ανάλυση των ατομικών προσόντων 

και ικανοτήτων όλων των εργαζομένων ώστε να διαπιστωθεί το κενό μεταξύ των τωρινών 

ικανοτήτων των ατόμων και των επιθυμητών». (Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στ., 2001, σ. 

161). 

Οι ελληνικές βιβλιοθήκες, ακολουθούν στενά την εξέλιξη των ευρωπαϊκών 

βιβλιοθηκών, αλλά στα θέματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης του προσωπικού 

εργάζονται δρουν χωρίς ιδιαίτερη συνδρομή από το οργανωμένο κράτος.  Είναι 

γνωστό ότι, για να δρομολογηθεί και να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα σεμινάριο 

επιμόρφωσης από το ΙΝΕΠ πρέπει να κατατεθούν χρήματα από το Ίδρυμα που 

προέρχεται ο υπάλληλος. Οι διοικήσεις των ΤΕΙ θεωρούν ότι οι υπάλληλοι 

βιβλιοθήκης επιμορφώνονται και αναπτύσσονται αρκετά, μέσω των συνεδρίων και 

ημερίδων τους κι έτσι δεν χρήζουν περαιτέρω επιμόρφωσης.  Αυτή η στάση 

πρέπει να αλλάξει ώστε οι προαναφερθέντες υπάλληλοι να αντιμετωπίζονται 

ισότιμα με τους άλλους διοικητικούς υπαλλήλους και να έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες προς την οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση και ανάπτυξη. 

Ακόμη, απαιτείται περισσότερη συνεργασία μεταξύ Α. Βιβλιοθηκών και 

οργανισμών κατάρτισης αναφορικά με τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των 

υπαλλήλων ώστε να εξασφαλιστεί το εύρος των δεξιοτήτων όλων των στελεχών. 
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  Η κινητικότητα (job rotation)84 των υπαλλήλων μεταξύ τομέων βιβλιοθήκης 

ή και μεταξύ βιβλιοθηκών για μικρό χρονικό διάστημα, πρέπει να γίνει κοινή 

υπόθεση για την ενιαία και δημοκρατική ανάπτυξη δεξιοτήτων και τον εμπλουτισμό 

γνώσεων σε όλους.  Έτσι πέρα από την προσδοκώμενη επιμόρφωση να 

αναπτυχθούν επιπλέον τεχνικές οργανωσιακής μάθησης με καταγραφή και 

μεταφορά γνώσης μεταξύ των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης. 

«Οι επικεφαλής της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τις αλλαγές στο 

περιβάλλον της βιβλιοθήκης τους και να κάνουν τα απαραίτητα βήματα-κινήσεις ώστε να 

καταστήσουν ικανή την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη του μέλλοντος να εξυπηρετεί τις 

διαφοροποιημένες ανάγκες ερευνητών, καθηγητών και φοιτητών, να δημιουργήσουν τους 

κατάλληλα ευέλικτους οργανισμούς και να ενδυναμώσουν ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ 

προσωπικού και εκπαιδευτικού κι ερευνητικού δυναμικού, εκδοτών και βιομηχανία 

παραγωγής πληροφοριών» (Σταύρου, Φωτεινή 2001). 

 Οι διοικήσεις των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μπορούν να ξεπεράσουν πιο 

εύκολα τα εμπόδια που προκύπτουν αναφορικά με τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση 

του προσωπικού τους (όπως η απογοήτευση ή η αδιαφορία) ,  υπό το πρίσμα της 

«συμμετοχικής διοίκησης».  Η συμμετοχική διοίκηση μπορεί να οριστεί, εν 

προκειμένω, ως «μια φιλοσοφία και μια μέθοδος για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

σ΄ ένα περιβάλλον όπου οι υπάλληλοι γίνονται σεβαστοί και η συνεισφορά τους εκτιμάται 

και χρησιμοποιείται. Από μια φιλοσοφική σκοπιά, συμμετοχικά διοικητικά κέντρα είναι αυτά 

που λειτουργούν  με την πεποίθηση πως οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού 

μπορούν να αναπτύξουν ένα γνήσιο ενδιαφέρον για την επιτυχία τους και μπορούν να 

κάνουν περισσότερα από το να εκτελούν απλώς τα προκαθορισμένα καθήκοντά τους.» 

(Stueart and Moran, 1998, cited in Hannaford, 2005).85  Μια ακαδημαϊκή 

βιβλιοθήκη, δεν είναι παρά ένας επαγγελματικός μικρόκοσμος. Δομημένος όμως  

                                            
84 Olorunsola, R., (2000)  
85 Hannaford, William, (2005) 
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κάτω από μια δημοκρατική αντίληψη, μπορεί να γίνει ένα χώρος στον οποίο 

επικρατούν η ισότητα και η δικαιοσύνη – όπου οι υπάλληλοι αντιμετωπίζονται 

ισότιμα και δίκαια και η καλή επικοινωνία και συμμετοχή είναι απαραίτητα 

συστατικά του. «Αφετέρου σημαίνει πως αυτοί που κατέχουν υψηλές διοικητικές 

θέσεις, πρέπει να είναι πρόθυμοι να εκχωρήσουν κάποιες εξουσίες τους και τον 

ασκούμενο έλεγχο και να μάθουν να μοιράζονται τη λήψη αποφάσεων με το 

προσωπικό τους.»86  Αυτό μοιάζει να είναι το καλλίτερο κίνητρο όχι μόνο της 

παραγωγικότητας, αλλά και της προσδοκίας – από μέρους του προσωπικού-  για 

περισσότερες δεξιότητες και συνεχή επιμόρφωση. 

Οι διοικήσεις των ΤΕΙ, απαιτείται πλέον, να αλλάξουν στάση και να μην 

βλέπουν τη βιβλιοθήκη ως πηγή ή “αποθήκη” εξειδικευμένου κι αναπτυγμένου 

προσωπικού το οποίο αποσπούν σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες. Στα 

περισσότερα ΤΕΙ της χώρας μας, πολλοί βιβλιοθηκονόμοι, με άτυπες διαδικασίες, 

είναι αποσπασμένοι87 σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες όπως γραμματείες, 

οικονομική υπηρεσία, ειδικός λογαριασμός για να καλύψουν ελλείψεις 

προσωπικού με αποτέλεσμα-συν το χρόνο-  να απαξιώνονται οι επαγγελματικές 

τους δεξιότητες και να προκαλείται τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των 

βιβλιοθηκών, λόγω της μείωσης του προσωπικού. Σ΄ αυτό μπορεί να συμβάλει 

κάλλιστα ένας προσεχτικός σχεδιασμός βελτίωσης σχέσεων μεταξύ της 

Βιβλιοθήκης και της Διοίκησης του ΤΕΙ, με απώτερο σκοπό όχι μόνο να μην 

αποσπώνται βιβλιοθηκονόμοι σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες, αλλά να 

διευκολύνεται και επικροτείται η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των υπαλλήλων της 

βιβλιοθήκης από τη διοίκηση του Ιδρύματος.  Αυτό μπορεί να γίνει με τη 

διαμόρφωση συμμαχιών μέσα στα Ιδρύματα (ικανοποιημένοι χρήστες μέλη ΔΕΠ 

                                            
86 Hannaford, Wiiliam (2005) 
87 Στα ΤΕΙ Πάτρας, Μεσολογγίου, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας, Καλαμάτας, Αθήνας, Χαλκίδας.  
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και φοιτητές), συνεχής προσφορά νέων υπηρεσιών ώστε να γίνεται γνωστό το 

έργο της βιβλιοθήκης, συνεχής προβολή των υπηρεσιών με ανάπτυξη δημοσίων 

σχέσεων εντός και εκτός Ιδρύματος και τέλος διαμόρφωση ενιαίας θέσης των 

Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ζητήματα προβλημάτων με τη διοίκηση των 

Ιδρυμάτων τους. 

 

 

Πίνακας Βιβλιογραφικών αναφορών Έκτου Κεφαλαίου 
Ξ = Ξένη Βιβλιογραφία, Ε = Ελληνική Βιβλιογραφία, Ν = Νόμοι , ΔΣΣ= Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες, ΔΤ 
= Δικτυακοί Τόποι, ΠΙ - ΕΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Ελληνική  Νομοθεσία, ΠΙ- ΔΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - 
Διεθνής  Νομοθεσία, ΠΙ - ΚΝ = Πνευματική ιδιοκτησία - Κοινοτική  Νομοθεσία 
 
Πετρίδου, Ε. (1993), Ε (12) λήφθηκε ως οδηγός για το στήσιμο της όλης διπλωματικής  
Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στέλλα (2001), Ε (10) 
French, Wendell L. (2003), Ξ (8) 
Petridou, E., Spathis, Ch.,(2001), Ξ (26) 
Σταύρου, Φωτεινή (2001), Ε (17) 
Olorunsola, R., (2000), Ξ (23)  
Hannaford, William, (2005), Ε (21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



««ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττεελλεεχχώώνν  ββιιββλλιιοοθθηηκκώώνν  ττωωνν  ΑΑννώώττααττωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  //    ΣΣιιοούύλλαα  ΑΑγγννήή»».. 
 

 141

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 
 
 
Οδηγίες Συμπλήρωσης 

1. Αποθηκεύστε το ερωτηματολόγιο στην επιφάνεια εργασίας σας. Αν πρόκειται από 
το ίδιο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να αποσταλούν περισσότερα του 
ενός ερωτηματολόγια, παρακαλώ μετονομάστέ τα με νούμερα. 

2. Συμπληρώστε τις ερωτήσεις με Χ ή V. 
 
 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. 

 
11. Αριθμός απασχολούμενων στη Βιβλιοθήκη όπου εργάζεστε:       

 
α)Βιβλιοθηκονόμοι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου … 
β)βιβλιοθηκονόμοι Τ.Ε. και  Π.Ε. …………… 
γ)Διοικητικοί υπάλληλοι Δ.Ε. ……………….. 
δ)Πληροφοριακοί Τ.Ε. και Π.Ε. …………… 
ε) Άλλο (προσδιορίστε)………………………                                                                          

 
12. Ένταξη της θέσης σας στη διοικητική ιεραρχία: 

 
Διευθυντής ή Προϊστάμενος  

Διοικητικός Υπάλληλος  
 

13. Αριθμός υφισταμένων σας: 
Α. Άμεσα      Β. Έμμεσα (σε ομάδες εργασίας) 
0  0  

1-5  1-5  

6-10  6-10  

11-15  11-15  

16 και  16 και  
     

14. Φύλλο 
Άνδρας Γυναίκα 
  
 

15. Ηλικία 
Έως 25 26-35 36-45 46-55 55+ 
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16. Πόσα χρόνια εργάζεστε σ' αυτήν τη Βιβλιοθήκη; 
1-5 6-10 11-15 16 και 
    
 

17. Πόσα χρόνια κατέχετε αυτή τη θέση στη Βιβλιοθήκη; 
1-5 6-10 11-15 16 και 
    
 

18. Επίπεδο μόρφωσης 
Μεταπτυχιακό Πτυχίο ΑΕΙ Πτυχίο ΑΤΕΙ Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
    
 

19. Παρακαλούμε σημειώστε σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε ικανοί /ές 
να ανταποκριθείτε στα παρακάτω επειδή έχετε αποκτήσει εμπειρίες ή 
επιμορφωθήκατε σ’ αυτά: 

       
Από εμπειρία Από Εκπαίδευση 

/επιμόρφωση 

•  λίγο μέτρια καλά λίγο μέτρια καλά

• Θέματα Βιβλιοθηκονομίας        

• Χρήση Νέων Τεχνολογιών        

•  Σχεδιασμός και 
προγραμματισμός εργασιών, 
κατανομή αρμοδιοτήτων 

 
    

 

• Γραπτή & προφορική 
επικοινωνία       

• Συνεργασία σε ομάδες 
εργασίας       

• Διαχείριση προγραμμάτων 
ΕΠΕΑΕΚ       

• Ηγεσία        

• Λήψη αποφάσεων       

• Διαχείριση κρίσεων       

• Επικοινωνία με το κοινό και 
τους συναδέλφους       
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20. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Διοίκησης 
Βιβλιοθηκών  ή Διοίκησης γενικότερα; 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 
  
 

21. Σημειώστε πόσες ημέρες τον τελευταίο χρόνο συμμετείχατε σε 
σεμινάρια ή συνέδρια του ευρύτερου αντικειμένου σας:    

Καμία 1-5 6-10 11-30 30 και 
     
 
 Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΣ 
 

10. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι Το Ίδρυμα, στο οποίο εργάζεστε δαπανά 
χρήματα, για την εκπαίδευση /επιμόρφωση του προσωπικού των 
βιβλιοθηκών 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  Πάρα 
πολύ 

 
11. Στη Βιβλιοθήκη σας η επιμόρφωση των στελεχών είναι: 

Υποχρεωτική Προαιρετική Σχεδόν Ανύπαρκτη 
   
  

12. Η επιμόρφωση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σας συνήθως γίνεται: 

Καθόλου Ελάχιστα Συχνά Πολύ 
Συχνά Συνέχεια

 
Στη θέση εργασίας      

Σε προγράμματα επιμόρφωσης  
μέσα στο Ίδρυμα      

Με επισκέψεις σε εγκαταστάσεις 
άλλου Ιδρύματος      

Σε πρ/τα επιμόρφωσης  εκτός του 
Ιδρύματος      

 
 

13. Στη Βιβλιοθήκη σας, η επιμόρφωση που λαμβάνουν τα στελέχη 
της έχει σχέση με: 

ΝΑΙ ΟΧΙ  
• Διοίκηση Βιβλιοθηκών/ 
•  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων   

• Πληροφορική / Νέες Τεχνολογίες/ 
Σύγχρονες Υπηρεσίες   

• Καταλογογράφηση (unimarc, marc κλπ.), 
Ταξινόμηση, Θεματική Ευρετηρίαση σε   
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interface βιβλιοθηκονομικού Προγράμματος 

• Χρηματοοικονομικά/ Διαχείριση 
Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ   

• Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία με το κοινό 
/ Προβολή   

• Άλλα (ποια;) 
   

 
 
 

14. Στη Βιβλιοθήκη σας, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιλογή σας για 
να συμμετέχετε σε επιμορφωτικά σεμινάρια επηρεάζεται από :      

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Τις σπουδές σας      

Την επαγγελματική σας 
εμπειρία      

Τη θέση που κατέχετε στη 
Βιβλιοθήκη      

Την προϋπηρεσία σας στη 
Βιβλιοθήκη      

Την προσωπική σας 
εκδήλωση ενδιαφέροντος      

Τις ανάγκες της 
Βιβλιοθήκης σας      

Την αξιολόγηση της 
απόδοσής σας      

Τυχαίους παράγοντες      
Άλλους παράγοντες 
(ποιους;)      

 
15. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος ενδιαφέρεται 

για τη συμμετοχή των στελεχών των Βιβλιοθηκών σε επιμορφωτικά 
προγράμματα; 

Καθόλου 
1 

Ελάχιστα 
2 

Μέτρια 
3 

Πολύ 
4 

Πάρα πολύ 
5 

 
16. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η Διοίκηση αξιοποιεί τις γνώσεις που 

αποκτούν τα στελέχη της Βιβλιοθήκης από τη συμμετοχή τους σε 
επιμορφωτικά προγράμματα; 

Καθόλου 
1 

Ελάχιστα 
2 

Μέτρια  
3 

Πολύ 
4 

Πάρα πολύ  
5 
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17. Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η στάση του Ιδρύματος απέναντι 
στην επιμόρφωση τα τελευταία πέντε χρόνια; 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 
18. Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η σημασία που δίνει η Διοίκηση 

του ΤΕΙ στην επιμόρφωση των στελεχών βιβλιοθηκονομίας έχουν 
επηρεάσει οι παρακάτω παράγοντες; 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Η ανωτατοποίηση των 
ΤΕΙ       

Η ανάγκη για συνεχή 
χρήση των νέων 
ηλεκτρονικών & 
ψηφιακών τεχνολογιών 

     

Η επικείμενη ίδρυση 
Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων στις 
μεγάλες πόλεις και ο 
ανταγωνισμός που 
προκύπτει για την 
παροχή ποιοτικότερης 
εκπαίδευσης στους 
φοιτητές 

     

Οι αλλαγές στη 
λειτουργία των 
Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών/ τα 
κοινοπραξιακά σχήματα 
με τα Πανεπιστήμια 

     

Οι προκλήσεις  
αξιολόγησή τους       

 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 

9. Σε ποιο βαθμό η γνώση που προσδοκάτε να αποκομίσετε από τα 
επιμορφωτικά προγράμματα που συμμετέχετε θέλετε να είναι: 

 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Παρά 
πολύ 

Σχετική με το σημερινό 
αντικείμενο εργασίας σας      

Τεχνολογικά Εξειδικευμένη      
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Γενική      

Σε νέα θέματα      
 

10. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 
σεμινάριο για το Μάνατζμεντ των βιβλιοθηκών απέναντι στις νέες 
τεχνολογικές προκλήσεις, διάρκειας ενός μήνα σε Αθήνα ή 
Θεσσαλονίκη, πιστεύετε ότι θα συναντούσατε δυσκολίες για την 
παρακολούθησή του αναφορικά με ;  

Καθόλου Ελάχιστες Μέτριες Πολλές Πάρα 
πολλές 

Την άδεια από τον 
προϊστάμενό σας;      

Τις οικογενειακές σας 
υποχρεώσεις;      

Την απόσταση που 
θα διανύσετε και το 
χρόνο που θα 
χρειαστείτε; 

     

Την άποψή σας 
αναφορικά με το αν 
θα σας χρειαστούν 
αυτές οι νέες γνώσεις 
και δεξιότητες; 

     

 
11. Σημειώστε το βαθμό που πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η 

επιμόρφωσή σας στα παρακάτω θέματα:    

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

• Διοίκηση 
Βιβλιοθηκών      

• Πληροφορική 
/Βάσεις Δεδομένων 
Βιβλιοθηκών / 
Ιστοσελίδες/ 
Εντοπισμός 
Πληροφοριών 

     

• Οργανωτικές 
Λειτουργίες (π.χ. 
Καταλογογράφηση) 
και Λειτουργικές 
Υπηρεσίες (π.χ. 
Εξυπηρέτηση 
χρηστών, 
Διαδανεισμός, 
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Υπηρεσίες σε 
ΑΜΕΑ) 

• Χρηματοοικονομική 
Διαχείριση / 
Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα 

     

• Διοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων 
και Υποκίνηση 

     

• Δημόσιες Σχέσεις / 
Επικοινωνία με το 
κοινό / Προβολή 

     

• Στρατηγική Διοίκηση 
και Διοίκηση 
Αλλαγών 

     

• Άλλα (ποια;)      
 
12. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιμόρφωση σας βοηθά: 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ  
Πάρα 
πολύ 

• Να βελτιώσετε τις γνώσεις 
σας      

• Να βελτιώσετε τις δεξιότητές 
σας      

• Να βελτιώσετε την απόδοσή 
σας στην εργασία σας      

• Να βελτιώσετε την καριέρα 
σας       

• Να εξασφαλίσετε σιγουριά / 
σταθερότητα στην εργασία 
σας 

     

• Να βελτιώσετε τις οικονομικές 
σας απολαβές      

• Να αποκτήσετε απλά και 
μόνο ένα τίτλο σπουδών      

• Να (τι άλλο;)      
 

13. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωσή 
σας; 

Καθόλου 
1 

Ελάχιστα 
2 

Μέτρια 
 3 

Πολύ  
4 

Πάρα πολύ 
5 
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14. Πιστεύετε ότι έχει γίνει θετικότερη η προσωπική σας στάση απέναντι 

στην επιμόρφωση τα τελευταία πέντε χρόνια; 
ΝΑΙ ΟΧΙ  

 
15. Εάν ναι, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι την έχουν επηρεάσει οι 

παρακάτω παράγοντες; 

Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

• Η ένταση της 
επαγγελματικής 
ανταγωνιστικότητας 

     

• Οι απαιτήσεις για 
καριέρα      

• Οι απαιτήσεις για 
νέες γνώσεις       

• Οι απαιτήσεις για 
νέες δεξιότητες      

• Οι απαιτήσεις για 
ενίσχυση των 
οικονομικών σας 
απολαβών 

     

• Οι απαιτήσεις για 
επιπλέον τίτλους 
σπουδών 

     

• Άλλοι (ποιοι;)      
 
16. Πιστεύετε ότι ένα σεμινάριο είναι αποτελεσματικό κι επιτυχημένο 

όταν: 
Είναι εντατικό και μικρής διάρκειας  
Είναι χαλαρό και μεγαλύτερης 
διάρκειας 

 

Είναι τουλάχιστον μιας εβδομάδας και 
εξειδικευμένο 

 

 
 

Σας Ευχαριστούμε 
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