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Περίληψη 
 

Η εισήγηση ξεκινά σκιαγραφώντας τις µεταβολές που συντελούνται πρόσφατα στο 
στρατηγικό οργανωτικό σχέδιο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. ∆ιεθνώς οι 
Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες συγκροτούν περίπου το ένα τρίτο των συµµετεχόντων στην 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Μπορούµε να  προσδιορίσουµε δύο σηµαντικές 
περιοχές στις οποίες οι βιβλιοθήκες µπορούν να αναπτύξουν συνεργατικές στρατηγικές 
προκειµένου να επαυξήσουν τις υπηρεσίες προς τους χρήστες. Τα ακόλουθα ζητήµατα 
παραθέτονται: συνεργατική σχεδίαση και η σχέση µεταξύ φυσικών και εικονικών 
περιβαλλόντων. Στη συνέχεια συζητώνται επίσης, πιθανές επιπτώσεις στο προσωπικό 
των βιβλιοθηκών, σε συνάρτηση µε αυτές τις αλλαγές. Η εισήγηση επίσης περιλαµβάνει 
σκέψεις πάνω στην συµπόρευση µεταξύ της βιβλιοθηκονοµικής στρατηγικής και της 
στρατηγικής του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. Η Ελλάδα στέκεται µπροστά σε µία νέα 
πρόκληση, στη διεύρυνση και ενδυνάµωση της βιβλιοθηκονοµικής υποστήριξης που 
µπορεί να προσφερθεί στη νέα γενιά των αποµακρυσµένων εκπαιδευοµένων! Το θέµα 
είναι να βοηθηθεί ο χρήστης στη διατύπωση των δικών του πληροφοριακών αναγκών 
εντός ενός εθνικού, συνεργατικού, εικονικά στηριζόµενου πλαισίου διατύπωσης 
αιτηµάτων. Πολλές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό αυτών 
των καθορισµών στηριζόµενες πάνω σε διευκρίνιση του πλαισίου της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και της υπηρεσίας, ή του επιπέδου της υπηρεσίας που παρέχονται από τα 
ιδρύµατά τους.  
  Η εισήγηση περιγράφει τον οραµατισµό ενός ελπιδοφόρου µέλλοντος, στο οποίο 
οι βιβλιοθηκάριοι και το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου 
συνεργάζονται για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ορίων της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας ότι οι ηλεκτρονικές εξελίξεις ενοποιούνται µε τις 
παραδοσιακές ανησυχίες για ευρεία διδαχή, πλήρως ενηµερωµένη, µε όλες τις 
διαθέσιµες πηγές, ακολουθώντας συντεταγµένες συµβατές µε την ιδιοσυγκρασία της 
ελληνικής πραγµατικότητας. ∆ιευκόλυνση και συνέπεια αποτελούν τα δύο κίνητρα για 
την παροχή πηγών και υπηρεσιών µε κύριους πρωταγωνιστές τις Ακαδηµαϊκές 
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Βιβλιοθήκες. Online υπηρεσίες µπορούν να σχεδιαστούν, ώστε να συνδέσουν τις 
ανάγκες των σπουδαστών µε εκπαιδευτικά προγράµµατα και υλικό, λογικά συνδεόµενα 
µε τις εργασίες τους. ∆ιαφορετικά είδη βιβλιοθηκών, ειδικές, δηµόσιες, βιβλιοθήκες 
µουσείων και  πινακοθηκών, έχοντας δεσµούς µεταξύ τους ως διακλαδώσεις ενός 
πολλά υποσχόµενου σχήµατος, µπορούν να σκιαγραφήσουν µία δέσµη καινοτόµων 
κατευθύνσεων µε τον απαιτούµενο σεβασµό παράλληλα στη διαφορετικότητα των 
βιβλιοθηκών ενός έθνους.  
 
Λέξεις-κλειδιά: συνεργατικές στρατηγικές, εικονικό περιβάλλον, ηλεκτρονικές 
εξελίξεις, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 
 

Abstract 
 
The paper starts out by sketching the changes currently occurring in the strategic 
organizational schedule of Academic libraries. Worldwide Academic libraries make 
up about one-third of the current membership in the provision of electronic services. 
We can identify two major areas in which libraries can develop collaborative 
strategies to enhance services for their patrons. Following domains are discussed: 
collaborative design and the relation between physical and virtual learning 
environments. Next, possible implications for library staff regarding the changes are 
also discussed. The paper also includes thoughts on alignment between library 
strategy and the strategy of the Open University. Greece is standing in front of a new 
challenge; the extent and strength of the library support that can be offered to this 
new generation of distant learners! The point is to help the patron in formulating his 
own information needs within a national collaborative virtual-based reference 
question forum. Many Academic libraries use a combination of these definitions 
depending upon their institution's definition of distance education and on the service, 
or the level of service, being provided.  

 The paper describes the envision of a more hopeful future, in which librarians 
and the academics of The Open University collaborate to expand the pedagogical 
boundaries of distance learning, ensuring that electronic developments are integrated 
with traditional concerns for wide teaching, fully informed and with all the available 
in the nation sources following a philosophical precept suitable to the idiosyncrasy of 
the Greek reality. Convenience and coherence are two incentives for providing 
library resources and services, with main protagonists the Academic Libraries. 
Online services can be designed to logically connect to the other educational 
materials and programs the students need for their coursework. Different kinds of 
libraries, special, academic, public, gallery’s, museum’s libraries, having ties with 
each other as branches of a most-promising schema can lay out a match of innovative 
guidelines respecting on the parallel the differentiation between one nation’s 
libraries.  
 
Keywords: collaborative strategies, virtual environment, electronic developments, 
distance learning 
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Εισαγωγή 
 
Η εισήγηση επιχειρεί να αναγνωρίσει θέµατα στρατηγικής για τις βιβλιοθήκες που 
επιθυµούν να ακολουθήσουν µία περισσότερο ενεργή πολιτική σεβόµενη τις 
συντελλόµενες αλλαγές που επηρεάζουν άµεσα τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες από την 
αυξανόµενη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.  
Θέµατα: 

• Συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής µορφής και λειτουργίας µε παροχή 
συγκεκριµένης θεµατολογίας ανάλογης της ειδίκευσης της κάθε 
ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης 

• Απασχόληση του προσωπικού, ειδικά των reference librarians, και 
αξιοποίηση της εµπειρίας τους για τη δηµιουργία και στοιχειοθέτηση 
ειδικών δεσµών εκπαιδευτικού υλικού σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτές 
– διδάσκοντες των εξ αποστάσεων θεµατικών αντικειµένων  

• Συνδιαµόρφωση της στρατηγικής της βιβλιοθήκης και της στρατηγικής 
δράσης όχι µόνο του πατρικού ιδρύµατος, αλλά και του Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου µέσα σ’ ένα συνεργατικό σχεδιασµό εκπαιδευτικών 
ενοτήτων, το λεγόµενο “ collaborative course design µε άξονα τη 
καταλληλότερη διευθέτηση της σχέσης ανάµεσα στα εικονικά και στα 
φυσικά περιβάλλοντα.  

Στο διεθνές συνέδριο των Internet Librarian το Μάρτιο του 2002 στο Λονδίνο, 
τέθηκε το ερώτηµα «Χρειάζονται τα Πανεπιστήµια τις βιβλιοθήκες τώρα πια; Τι 
είδους βιβλιοθηκάριους χρειαζόµαστε για το µέλλον των Ανοιχτού Πανεπιστηµίου 
και των φοιτητών του; » 

Συχνά ακούµε φράσεις όπως «οι φοιτητές δεν χρησιµοποιούν πλέον τις 
βιβλιοθήκες», «στην πραγµατικότητα δεν γνωρίζουµε τι ακριβώς θέλουν», «οι 
βιβλιοθήκες δεν χρειάζονται πλέον, το διαδίκτυο τα έχει όλα» και άλλα παρόµοια. 
Αυτά τα συνήθη παράπονα φανερώνουν ότι γινόµαστε µάρτυρες µίας 
παραδειγµατικής αλλαγής που αντανακλάται στον τρόπο που συσχετιζόµαστε και 
επικοινωνούµε µέσα σε ανθρωποδίκτυα όπου µεταφράζουµε την πραγµατικότητα  σε 
κοινωνική διαδραστικότητα. Η ισχύς των βιβλιοθηκών αποδυναµώνεται από την 
ελεύθερο καταιγισµό πληροφοριών αµφίβολης αξιοπιστίας µέσα από εικονικές πηγές  
και το διαδίκτυο. Επιπλέον οι χρήστες είναι εκτεθειµένοι σε πληθώρα παραστάσεων 
που µεταβάλλουν καθοριστικά τα standards τους για υπηρεσίες, πράγµα που µε τη 
σειρά του συνεπάγεται νέες απαιτήσεις που µεταφέρονται από τους ιδιώτες-χρήστες 
στη βιβλιοθήκη.  
 
∆εδοµένα: 

 
Μία δήλωση του Βιβλιοθηκάριου της Library of Congress, είναι ενδεικτική: 

«΄Εχουµε κάνει την κρίσιµη δέσµευση της αλλαγής από τη διαχείριση των προϊόντων 
στη διαχείριση των υπηρεσιών και κυρίως των σχέσεων µεταξύ των βιβλιοθηκών». 
Πολλά πανεπιστήµια έχουν ήδη επαναπροσδιορίσει την µορφή των χώρων που 
χρησιµοποιούνταν ως βιβλιοθήκες ως «κέντρα πληροφόρησης» ή κάτι παρόµοιο, 
χωρίς όµως να αλλάξουν το  περιεχόµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, τα προσόντα 
των ανθρώπων που τις διαχειρίζονται. Ο John Paschoud υποστηρίζει ότι ένα 
πανεπιστήµιο οφείλει να µεταβληθεί σε ένα «περιβάλλον διαχείρισης της γνώσης».  
 
Αυτό συνεπάγεται: 
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• Mία από κοινού µεταχείριση και διανοµή βάσεων δεδοµένων και µεταδεδοµένων 
µέσα σε ένα ενοποιηµένο πλαίσιο παροχής εξ αποστάσεων βιβλιοθηκονοµικών 
υπηρεσιών µε κύριους συνεργαζόµενους φορείς το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και τις 
Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες.  

• Τα Εικονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα προωθούν ολοκληρωµένες προτάσεις 
ανάπτυξης, διαχείρισης και παράδοσης πακέτων γνωστικών αντικειµένων µέσα 
από µία συνεργατική προσέγγιση αποθηκευµένων και κατάλληλα 
διαµορφούµενων πακέτων βιβλιοθηκονοµικών πηγών και αντίστοιχων θεµατικών 
ενοτήτων για τους εκπαιδευόµενους.  

• Η δηµιουργία µιας συνεχώς εµπλουτιζόµενης και ανά χρόνο ή ανά εξάµηνο 
προοσαρµοζόµενης στο πρόγραµµα µαθηµάτων των εκπαιδευοµένων – 
φοιτησάντων φόρµα κοινοπραξιακής συνεργασίας, θεωρείται κυρίως στις 
Ηνωµένες Πολιτείες γνώµονας καινούργιας αντίληψης για την πρακτική 
αξιοποίηση των βιβλιοθηκών ως εκπαιδευτικών φορέων άρρηκτα συνδεδεµένων 
µε τις ανάγκες της κοινωνίας και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Μερικές 
ενδιαφέρουσες συνεργασίες συνάπτονται µεταξύ Βιβλιοθηκονοµικών Consortium 
και ειδικά διαµορφωµένων εικονικών περιβαλλόντων των Ανοιχτών 
Πανεπιστηµίων, ως σε άµεσο συντονισµό παροχείς ενός ενδοοικιακού και 
εξωτερικού αριθµού τεκµηρίων µε φιλόδοξο στόχο « ∆ιασύνδεση στο καθετί που 
ενδιαφέρει το φοιτητή ».  

• Αυτό που κυρίως καλλιεργείται, από κοινωνιολογικής και παιδαγωγικής 
απόψεως, είναι η δηµιουργία του λεγόµενου «βιβλιοθηκονοµικού ήθους», µε 
ταυτόχρονες οδηγίες για κατευθύνσεις πλοήγησης σε ένα περιβάλλον 
συµπαράστασης στους χρήστες – εκπαιδευόµενους. Στην ποικιλία των µέσων που 
χρησιµοποιούνται, περιλαµβάνονται:  Συνθήκες πρόσβασης και συντονισµού 
κατόπιν αδείας – Πρωτόκολλα αναζήτησης και καταλογογράφησης. 
Ακολουθείται µία εναλλακτική ένταξη µε την παροχή συναλλακτικών ενώσεων 
µεταξύ πολλών πρωτοκόλλων και συστηµάτων, κτίζοντας ένα σετ από δικτυακές 
υπηρεσίες που το πανεπιστήµιο ή το ινστιτούτο µπορεί να εγκαταστήσει µέσα σε 
ένα χάρτη µεταδεδοµένων, αλλά ένα µοναδικό κατάλογο στον οποίο η κάθε 
βιβλιοθήκη µπορεί να διατηρήσει περιγραφές όλων των πηγών – συλλογών και 
για τα δύο και για το υλικό παραδοσιακών βιβλιοθηκών και για ειδικά 
σκοποθετικά δηµιουργηµένες µαθησιακές πηγές.  

 
Σηµεία που αξίζει να υπογραµµισθούν – Προκύπτουσες Προτάσεις: 
 
Ο µεταβαλλόµενος ρόλος της εκπαίδευσης και η κοινωνιολογική χρήση της 
τεχνολογίας έχει συµπαρασύρει τη σκοποθεσία της λειτουργικότητας µε τη θεώρηση 
των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών όχι ως ουραγών των συµβατικών πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων, αλλά ως άµεσα εµπλεκόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία φορέων. 
Από κοινωνιολογικής άποψης, αυτό ισχύει γιατί: 
• Η αυξανόµενη πίεση στα ίδια τα πανεπιστήµια και η διεύρυνση των εξ 

αποστάσεως υπηρεσιών, προκαλεί αλλαγές. 
• Η κοινωνία της πληροφορίας ζητά να αυτοαναδειχθεί σε κοινωνία της γνώσης 

όπου οι τεχνολογίες της επικοινωνίας διευκολύνουν την αναζήτηση, την εξεύρεση 
και τη διοχέτευση της κατάλληλα δοθείσης γνώσης και όχι µόνο της λεγόµενης 
“last minute” πληροφορίας.  

Οι Carol Twigg and Michael Miloff το 2003 ανέλυσαν την διαρκώς µεταβαλλόµενη 
κατάσταση στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Αµερικανική και Ευρωπαϊκή 
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πραγµατικότητα, προτείνοντας µία δραστική αναθεώρηση ενός εθνικού, 
διαφοροποιηµένου, αλλά ταγµένου λειτουργικά σε µία οµογενοποιηµένη δοµή συστήµατος . 
 
Σύµφωνα και µε τελευταίες στατιστικές µελέτες της ευρωπαϊκής ένωσης,  

1. Ο αριθµός των εξ αποστάσεως εκπαιδευοµένων την τελευταία τριετία 2000 – 2003, 
παρουσίασε µία αύξηση κατά 58%. 

2. Οι ηλικίες των εκπαιδευοµένων παρουσιάζουν µία σταθερή αύξουσα κλιµάκωση, µε 
πρώτες στην κορυφή την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Μεγάλη Βρετανία  

3. Ο συνδυασµός εργασίας και σπουδών αρχίζει να κατακτά ποσοστά ύψους 69%, σε 
ηλικίες µεταξύ 28 έως και 58 ετών, την κατεξοχήν παραγωγική τριακονταετία, 
γεγονός που οδηγεί σε αναζήτηση ευέλικτων δεξαµενών µαθησιακού υλικού σε µία 
αποκεντρωτική και συγχρόνως συντονισµένη διεργασία.   

4. Η µείωση του κόστους στις διαδικτυακές συνδέσεις επιτρέπει στους ιδιώτες – 
φοιτητές τη χρήση ασύγχρονων και ταυτόχρονων µορφών επικοινωνίας µε τα 
εκπαιδευτικά και πληροφοριακά κέντρα. 

5. Παρατηρείται και από σχετικές έρευνες στις δύο άλλες ηπείρους, Αµερική και 
Αυστραλία, ένας αυξανόµενος ανταγωνισµός της ανταγωνιστικότητας στην 
παραλαβή των υπηρεσιών πληροφόρησης για την ανώτερη εκπαίδευση, 
παραπέµποντας σε  απώλεια της σχεδόν µονοπωλιακής διαχείρισης των πηγών 
πληροφόρησης από τις βιβλιοθήκες των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.  

Χαρακτηριστικός και ο ακόλουθος πίνακας: 

Χρήση και Πρόβλεψη Χρήσης ∆ιαπανεπιστηµιακών Online Υπηρεσιών στην 
ARL (The Association of Research Libraries (ARL) που περιλαµβάνει 110 
Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά µε 

περισσότερα από 12 επιµέρους βιβλιοθήκες ανά campus η καθεµιά όπως δόθηκε 
από το Statistics Bureau (DC, 8/14/2004) 

   2007  2004  2001  
Dialog  98.9%  95.8% 94.9% 
BRS/OVID*  92.7%  78.1%  13.6% 
STN  59.3%  58.3%  38.9% 
EPIC  57.3%  57.3%  18.6% 
NLM  55.2%  52.1%  13.6% 
LEXIS-NEXIS  50.0%  42.7% 23.7% 
 
Τα µαθησιακά περιβάλλοντα του µέλλοντος περιγράφονται ως:  
• Σπουδαστοκεντρικά 
• ∆ιαδραστικά και δυναµικά 
• Ικανά να διαχειρίζονται σε πραγµατικό χρόνο την ηλεκτρονική µετάδοση της γνώσης 
• Καθοδηγώντας τους εκπαιδευόµενους να επιλέξουν τις µαθησιακές τους  «διαδροµές» 
• δίνοντας έµφαση την υιοθέτηση ενός ενεργητικού ρόλου ανακάλυψης του «λόγου 

υπάρξεως» των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών και των οικείων ιδρυµάτων για την 
ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία 

Η Ελληνική Πραγµατικότητα: Ως πρόκληση στέκεται το πώς οι ελληνικές 
ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες µπορούν να µεταµορφώσουν και να µετεξελίξουν την 
αποστολή τους µέσα από µία διαδικασία συνεργασίας όχι µόνο στο επίπεδο των 
συλλογών τους, αλλά  κυρίως της φιλοσοφίας τους αναφορικά µε την εκπαιδευτική 
τους δραστηριότητα και το πλαίσιο συντονισµένης παροχής υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης µε άµεσο συνεργάτη και συνεργάτη συντονιστή το Ανοιχτό 
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Πανεπιστήµιο. Στο τελευταίο συνέδριο της IFLA, οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες 
χαρακτηρίστηκαν «ως δυναµικά φυσικά συµπληρώµατα των Ιδρυµάτων που ανήκουν 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η ανάγκη να αξιοποιηθεί ο υβριδικός τους ρόλος»  
 
΄Εµφαση χρειάζεται να δοθεί:   
11..  Ανάγκη δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης σε κάθε βιβλιοθήκη ακαδηµαϊκού 

ιδρύµατος και σε κάθε επιµέρους βιβλιοθήκη που ανήκει σε τοµέα του ιδίου 
ιδρύµατος. 

22..  Ψηφιοποίηση βιβλιακού υλικού και αρχείου που άπτονται στις βιβλιογραφικές 
απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών των φοιτητών των οικείων Ιδρυµάτων και 
κυρίως των εκπαιδευοµένων του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. 

33..  ∆ηµιουργία ενός  “learning resource center” µέσα από νόρµες µορφωτικών 
πλάνων µε στόχο τη λεγόµενη "self contained" διαδικασία ακολουθώντας ένα 
γραµµικό δρόµο προσδιορισµού και αξιολόγησης του αριθµού των επιλεγµένων 
κειµένων-µαθησιακού υλικού των θεµατικών ενοτήτων, στην οποία ο φοιτητής 
έχει στη διάθεσή του, αρχικά κάποιες ώρες την ηµέρα και αργότερα, µε την 
έµπρακτη εφαρµογή του 24/7, όλο το εικοσιτετράωρο τις πηγές του 
συγκεντρωµένες µέσα σε µία κοινή βάση αναζήτησης. 

44..  Τα προγράµµατα INSPIRAL and ResIDE  στο Ηνωµένο Βασίλειο και η 
δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης δέσµης προγραµµάτων µε την ονοµασία  NSDL 
(technology education digital library) από το NSF  (National Science Foundation) 
των Ηνωµένων Πολιτειών καθώς και ευρωπαϊκά προγράµµατα όπως το EQLIPSE 
- Evaluation and Quality in Library Performance: System for Europe, το 
CAMILLE – Concerted Action on Management Information for Libraries in 
Europe –και το JUBILEE Project - monitoring and evaluating user information 
behaviour in relation to EIS (Electronic Information Services) κατέδειξαν την 
ανάγκη «δηµιουργίας µιας µεγάλης ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης για το έθνος, µε 
τους βιβλιοθηκάριους να στηρίζουν το ακαδηµαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό µε 
σεβασµό στην επιλογή των επαρκών βιβλιογραφικών πηγών για κάθε µάθηµα». 

 
Οφέλη:  

 
• Με αυτό τον τρόπο ταυτόχρονα προσφέρεται στους σπουδαστές η δυνατότητα να 

παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο τους και να θέτουν νέους µορφωτικούς 
στόχους στο σχεδιασµό της εκπαίδευσής τους. Καινοτόµοι επιστήµονες από το 
Amsterdam University of Professional Education κάνουν λόγο πλέον όχι για 
«Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη», αλλά για «Ακαδηµαϊκή Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη». 
Μια και οι σπουδαστές θα απολαµβάνουν µιας, σχήµα οξύµωρο, αποκεντρωµένης 
συγκεντρωτικής δεξαµενής  µε δυνατότητες αυτοαναβάθµισης και εµπλουτισµού 
όχι µε υλικό, µα µε το συγγενές υλικό, µέσα σε µία προσωποποιηµένη 
επικοινωνία µε έµπειρους στο αντικείµενο βιβλιοθηκονόµους.  

• Εδραίωση κλίµατος συνεργασίας και µεγαλύτερης εγγύτητας του αντικειµένου 
µεταξύ των βιβλιοθηκάριων, µεταξύ του ακαδηµαϊκού διδακτικού προσωπικού 
και των βιβλιοθηκάριων, µεταξύ των φοιτητών και των βιβλιοθηκάριων  

• ∆ιεύρυνση των εκπαιδευτικών συνόρων της επιστήµης της πληροφόρησης 
• Μάλιστα, καθώς το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων δεν παρουσιάζει 

θεαµατικές µεταβολές κάθε νέο ακαδηµαϊκό έτος, στατιστικά στοιχεία, όπως 
εκείνα που εξήχθησαν από το “Open University” της Μεγάλης Βρετανίας, 
καταδεικνύουν την βελτιστοποίηση της χρηστικής λειτουργίας των ακαδηµαϊκών 
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βιβλιοθηκών και τη διευκόλυνση, λόγω του εγχειρήµατος, και των επόµενων 
γενιών – εκπαιδευοµένων στη µαθησιακή τους πορεία. 

΄Ενας πολύ γνωστός ορισµός της αποστολής 
του βιβλιοθηκονόµου µιας ακαδηµαϊκής 
βιβλιοθήκης που δόθηκε από την ALA 
(American Library Association) [ALA 2004]:  
επιχειρηµατολογεί υπέρ της αναβάθµισης του 
εκπαιδευτικού τους ρόλου και στην ελληνική 
βιβλιοθηκονοµική πραγµατικότητα: 
«Οι βιβλιοθηκονόµοι που εργάζονται στις 

ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες δεν είναι ικανοί µόνο να γνωρίζουν και να διαχέουν την πληροφορία, 
αλλά να αναγνωρίζουν, να προσδιορίζουν, να αξιολογούν, να εντοπίζουν και να συσχετίζουν, 
να οργανώνουν τη γνώση που κρύβει η πληροφορία διοχετεύοντάς την στους εντός των τειχών 
του  Πανεπιστηµίου ή του Κολλεγίου φοιτητές, αλλά κυρίως στους αποµακρυσµένους, εκείνους 
που παρακολουθούν εξ αποστάσεως προγράµµατα, συµπεριφερόµενοι απέναντί τους ως 
εκπαιδευτές αλλά συγχρόνως και ως εκπαιδευόµενοι οι ίδιοι, µια και έχουν το προνόµιο, από 
όλους τους άλλους συναδέλφους τους να γεύονται την εξειδίκευση της επιστήµης. ΄Ετσι είναι οι 
ίδιοι εξοικειωµένοι µε την ειδικότητα του θέµατος, άρα και µε την µη πληρότητά του. Καθήκον 
τους η µεταξύ τους συνεργασία σε εθνικό επίπεδο για την πλήρη συµµετοχή της (αµερικανικής) 
κοινωνίας που σπουδάζει και εργάζεται συγχρόνως στη δηµοκρατική συµµετοχή στη γνώση.» 

 ΄Οροι, όπως «θεµατοκεντρική µάθηση», «χρηστοκεντρική προσέγγιση», «µαθαίνω 
να µαθαίνω» έχουν γίνει πράξη από µεγάλες ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες του εξωτερικού έχουν 
ενεργό ανάµειξη σε εικονικές τάξεις, τις περισσότερες φορές σε άµεση συνεργασία µε τους 
πανεπιστηµιακούς και άλλοτε οι βιβλιοθηκονόµοι από µόνοι τους οργανώνουν τις λεγόµενες 
τάξεις γενικών προσόντων, όπως συµβαίνει στο «The Texas Information Literacy Tutorial». 
 
Παράµετροι: 
 

"... επιτρέποντας την αναδόµηση του ρόλου του 
προσωπικού µέσα στα φυσικά κτίρια των 
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, οι εικονικές 
υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχουν 
τη δυνατότητα µείωσης του κόστους των 
λειτουργιών της βιβλιοθήκης και αναβάθµισης 
του εκπαιδευτικού ρόλου του βιβλιοθηκαρίου."  

• Οι χρήστες, ειδικότερα, οι φοιτητές, συµπεριφέρονται σαν καταναλωτές που 
επιθυµούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής σχετικά µε το πώς και το πότε 
θέλουν να συλλέξουν πληροφορία και γνώση.  

• Οι µηχανές αναζήτησης εξασφαλίζουν την προσβασιµότητα στο υλικό, όµως το 
διαδίκτυο δεν είναι επαρκές ούτε αξιόπιστο σε κάθε περίπτωση. 

• Μία δια-βιβλιοθηκονοµική λειτουργία υπηρεσιών από ειδικούς στο reference 
βιβλιοθηκάριους εγγυάται µία ενδοσκοπική ιχνηλάτηση του υπάρχοντος στις 
ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες υλικού. 

• ∆ιεθνώς, στις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκονόµους η ψηφιακή προσέγγιση 
φαίνεται κάπως άβολη, γι’ αυτό προτείνεται αλληλοϋποστήριξη τόσο µεταξύ τους 
όσο και µε το συνεργαζόµενο ακαδηµαϊκό προσωπικό µε στόχο την προσωπική 
καθοδήγηση του φοιτητή στην επιλογή επαρκών και των καλύτερων υπαρχουσών 
πηγών σε εθνικό επίπεδο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός 
συγκεκριµένου ερωτήµατος ή µαθήµατος. 

• Σύµφωνα µε τα στοιχεία της  Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισµού, στην Ελλάδα υπάρχουν 32 κεντρικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες µε 
παραρτήµατα σε κάθε τµήµα του πατρικού ιδρύµατος, 120 ειδικές βιβλιοθήκες, 
46 δηµόσιες βιβλιοθήκες, 600 δηµοτικές και κοινοτικές, 500 σχολικές, 27 παιδικές και 
6 βιβλιοθήκες που ιδρύθηκαν από διπλωµατικές αποστολών ξένων κρατών.   

• Στην Ελλάδα στον τοµέα της δηµιουργίας και διαχείρισης ψηφιακών βιβλιοθηκών 
που προσφέρουν ευελιξία έχουν γίνει σηµαντικές και αξιοθαύµαστες 
προσπάθειες, που παραµένουν όµως µεµονωµένες δράσεις.    
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• Η εικόνα του τριπλασιασµού των φοιτητών που παρακολουθούν εξ αποστάσεως 
µαθήµατα από 453,640 το ‘'95 σε 2,132,350 το '03 στις Ηνωµένες Πολιτείες 
αντικατοπτρίζει αναλογικά κατά προσέγγιση µε τα συγκρίσιµα δεδοµένα και την 
ελληνική πραγµατικότητα αφού κατά το ακαδηµαϊκό έτος ’03-‘04 ήταν 
εγγεγραµµένοι στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 27.000 φοιτητές έναντι 4950 
το ‘99. Οι λεγόµενες γνωστικές βάσεις, τράπεζες µε επαρκή αριθµό 
πληροφοριακών καταθέσεων, µε πολλά υποκαταστήµατα, τα διάφορα κατά 
τόπους παραρτήµατα των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας µε κοινή άδεια 
πρόσβασης στους “γνωστικούς” λογαριασµούς είναι µία περιοχή που παρέχει 
πλήθος δυνατοτήτων, µε απαραίτητη προϋπόθεση τη σωστή δόµηση των 
προδιαγραφών σε εθνικό επίπεδο του σχεδίου προσφοράς εικονικής γνώσης.  

 
Σχεδιασµός ενός συνεργατικού µοντέλου 
 
Η Θεωρία του Management διδάσκει ότι ο σωστός σχεδιασµός προϋποθέτει 
απάντηση σε τρία καίρια ερωτήµατα: 

11..  Ποιες είναι οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι προσδοκίες των φοιτητών των 
συµβατικών και των Ανοιχτών Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων από τα κέντρα 
πληροφόρησης; 

22..  Ποιοι είναι οι περιορισµοί και ποιες οι ευκαιρίες που αναδύονται από την 
τρέχουσα λειτουργική µορφή των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας µας 
µε τις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες πάντα σε συσχέτιση µε τη σύναψη 
κατάλληλων, µε την έννοια, των παραγωγικών σχέσεων; 

33..  Πώς µπορούµε να σχεδιάσουµε και να εφαρµόσουµε κατευθύνσεις δράσης 
που να επιφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα στην ουσία και τη δυναµική της 
πολιτικής διαχείρισης των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο; 

Οι απαιτήσεις των εξ αποστάσεως εκπαιδευοµένων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
στα εξής: ανάγκη για υλικό, ανάγκη για υπηρεσίες πληροφόρησης και ανάγκη για 
υπηρεσίες ειδικά σχεδιασµένες για χρήστες. Η 
δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει: βιβλιογραφική 
ενηµέρωση για πηγές, βιβλία, περιοδικά και µη-
έντυπο υλικό διαθέσιµο στη βιβλιοθήκη ή µέσω 
διαδανεισµού, πληροφόρηση για άλλα «study 
centres» ή βιβλιοθήκες σε τοπικό επίπεδο και  το 
είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Στην τρίτη 
κατηγορία περιλαµβάνεται καθοδήγηση από το 
προσωπικό της βιβλιοθήκης για την επιλογή του 
υλικού, το σχεδιασµό του πλάνου µελέτης και τη 
χρήση µαθησιακών ικανοτήτων για αυτόνοµη 
µάθηση. 
 
Προτάσεις 
 
Στο προτεινόµενο µοντέλο, σκιαγραφείται η γεφύρωση των ακαδηµαϊκών 
βιβλιοθηκών µε το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, τη βιβλιοθήκη του Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου σε πρώτη φάση και µε τις δηµόσιες βιβλιοθήκες ανά περιοχές σε 
υστερότερα σε ένα διαδραστικό οργανωτικό πλαίσιο ως καινοτόµο λύση παροχής 
υπηρεσιών.  

 

  

 

11..  Ειδικά σχεδιασµένα µαθήµατα, µέσω εικονικών τάξεων, µε θεµατικό 
αντικείµενο “Εκµάθηση στρατηγικών για την αναζήτηση πηγών, τη σωστή 
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χρήση ηλεκτρονικών µέσων παροχής υπηρεσιών, τον εντοπισµό αρχείων και 
την πλοήγηση στον κόσµο της γνώσης των βιβλιοθηκών»  

22..  Υιοθετώντας µία εθνική πολιτική, περιορίζεται αυτόµατα το χάος των 
διαφορετικών προσεγγίσεων και το οικονοµικό κόστος των ποικίλων 
προγραµµάτων που πολλές φορές «το ένα δεν αναγνωρίζει το άλλο». 
Προτείνεται αξιοποίηση της γεωγραφικής και θεµατικής ποικιλίας των 
βιβλιοθηκών κάτω από την οµπρέλα ενός εθνικού σώµατος µε συµµετοχή της 
Κοινοπραξίας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου και 
των ∆ηµόσιων Βιβλιοθηκών, ανά περιοχή όπου βρίσκονται τα ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα. 

33..    Πρακτικά ειδική µέριµνα πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα: 
I. Καθορισµός αποστολής, σκοποθεσίας και πολιτικής  

II. Στατιστικές στα είδη χρήσεων των βιβλιοθηκών 
III. Στατιστικές στους τύπους των συλλογών 
IV. Οργανωτικά χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων ιδρυµάτων 
V. Χρηµατοδότηση 

VI. Εξειδικευµένο προσωπικό 
VII. Συµφωνίες και κώδικες αποδοχής του νέου πλαισίου 

VIII. Αναθεώρηση του σχεδιασµού και της ανάπτυξης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

 
• Η τεχνολογία θα είναι πάντα διαθέσιµη να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για 

την αποτελεσµατική ιχνηλάτηση ενός κοινοχρηστικού συστήµατος παροχής εξ 
αποστάσεως πληροφοριών. Η ερώτηση µεταφέρεται όχι µόνο στην αρµόδια 
βιβλιοθήκη, αλλά στον, ανάλογα µε την εµπειρία του, κατάλληλο βιβλιοθηκάριο 
ο οποίος µπορεί µέσα από περιληπτικές βάσεις δεδοµένων και καταλόγους να 
οδηγήσει το φοιτητή στο δρόµο της αναζήτησης.  

 
Προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα: 
 
• ∆υνατότητα πρόσβασης σε τεχνολογικό εξοπλισµό από όλες τις βιβλιοθήκες µέλη 

που συµµετέχουν πλήρως στις υπηρεσίες. Η επιλογή των πλατφόρµων, των 
βάσεων δεδοµένων και του λογισµικού της εικονικής πληροφόρησης να είναι 
προσαρµοσµένη ώστε να επιτρέπεται η συµµετοχή  από τις µεγαλύτερες µέχρι τις 
µικρότερες βιβλιοθήκες και από όλους τους χρήστες µε τον βασικό εξοπλισµό.  

• Ο στόχος δεν είναι να µετατρέψουµε την τεχνολογία στο άπαν, αλλά πώς η γνώση 
και η εµπειρία των βιβλιοθηκάριων µπορούν να µεταφερθούν µέσα από ένα 
αόρατο και «διαυγή» στους χρήστες  εκπαιδευόµενους τεχνολογικό περιβάλλον. 

• Ο βιβλιοθηκάριος γίνεται ο εικονικός «tour guider» που µας ξεναγεί σε  
συνταιριαστά πεδία θεµατικών αντικειµένων, έχοντας αντιληφθεί ότι αυτό που 
χρειάζεται ο χρήστης είναι περισσότερη καθοδήγηση στο να φτάσει στην 
πληροφορία παρά υποδείξεις για το ποια πληροφορία χρειάζεται.  

• Θεµατική κατηγοριοποίηση των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών σε ευρεία και πιο 
συγκεκριµένη βάση, σεβόµενη την ετερογένειά τους.. 

• Η κάθε βιβλιοθήκη είναι αρµόδια στην επιλογή του προσωπικού που θα εµπλακεί 
στο σχεδιασµό, αξιολόγηση, εµπλουτισµό και µετατροπή των γνωστικών βάσεων 
δεδοµένων. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση εικονικών υπηρεσιών. (Στις βιβλιοθήκες 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, των 
Πανεπιστηµίων Αθηνών, Κρήτης και Ιωαννίνων έχουν  σηµαντικά υπάρξει
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δείγµατα προσπαθειών ηλεκτρονικής αναζήτησης της πληροφορίας. Μέσα από 
εγκατεστηµένα λογισµικά του τύπου «Ask a Librarian», ή µέσω email, ή  
τηλεφώνου. Η ενοποίηση των µεµονωµένων παραδειγµάτων, µπορεί να έχει τα 
ευεργετικά αποτελέσµατα του «e-tutor»της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, της 
δεύτερης σε πληθυσµό στις Η.Π.Α., όπου οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται 
σε πραγµατικό χρόνο ζητώντας βοήθεια στις εργασίες τους µέσα από το web site 
της BPL. Συµµέτοχοι στο εγχείρηµα, που στηρίζεται στη λογική διασύνδεση 
εκπαιδευτικού υλικού και προγραµµάτων είναι η The Boston Public Library, το 
Harvard University, η City of Boston και το Massachusetts Library Consortium.  
Ενδυνάµωση της κριτικής σκέψης, της ικανότητας αξιολόγησης των πηγών, της•  

 
πιµέρους Ζητήµατα:

διαχείρισής τους και της αµεσότητας στην επικοινωνία 

Ε  Σε όλα τα στάδια του σχεδιασµού και της διαχείρισης, 

Νοµικά Ζητήµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας: Αυτά περιλαµβάνουν αυθεντικότητα, 

• διάθεση, διάχυση, συγκεκριµενοποίηση, 
, γ τ
κ ι κ µ

• ινήσεις πληθυσµιακών 

 
• 

•  

 
ρ

Γραµµατεία Βιβλιοθηκών και Αρχείων για τη ανάληψη της 

• 
ι γνώση στη χρήση των νέων 

κάποια διεθνώς αναγνωρισµένα standards πρέπει να τεθούν: 
  
• 

διαπίστευση κατοχής, ασφάλεια, copyright, ιδιωτικότητα στη χρήση, δικαιώµατα 
διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων.    
Εκπαιδευτικά Θέµατα: Ευρύτερη 
απελευθέρωση  πληρότητα της νώσης για όλες ις κατηγορίες των 
εµπλεκοµένων, ε παιδευόµενους κα  βιβλιοθη ονό ους.  
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά: Στη χώρα µας οι µετακ
κατηγοριών, όπως οι φοιτητές από και προς την πρωτεύουσα καθιστά 
αναπόφευκτη τη συνεργατική αναθεώρηση της λειτουργίας των βιβλιοθηκών µας.  
Κοινωνικές Παράµετροι: Μία νέα εφαρµοσµένη φιλοσοφία για τις υπηρεσίες 
αντανακλά µία ευρύτερη έµφαση στην ανάγκη υιοθέτησης ενός καινούργιου 
σχήµατος όπου κυρίαρχες είναι οι έννοιες της Αλληλόδρασης, της Συνεργασίας, 
της Αναθεώρησης, της Συµµετοχικότητας, της Ευελιξίας, της Αυτονοµίας και της 
Αλληλεξάρτησης. Η συνεργατική εργασία είναι εξ ορισµού κοινωνική. Οι 
΄Ελληνες βιβλιοθηκονόµοι είναι αριθµητικά λίγοι και γνωρίζονται µεταξύ τους, 
οπότε η φιλικότητα στη µεταξύ τους διαδραστικότητα και όσον αφορά στους 
χρήστες είναι περισσότερη προβλέψιµη. 
Τεχνικά και Οικονοµικά Ζητήµατα: Η εφαρµογή µιας καινούργιας πολιτικής 
προϋποθέτει την εξασφάλιση της δυνατότητας επαρκούς χρηµατοδότησης  κυρίως 
από κονδύλια της ευρωπαϊκής επιτροπής µέσα από τις διεκδικήσεις για την 
υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων µε ορίζοντα εθνικό και µε βάσιµα 
επιχειρήµατα τεκµηριωµένο όχι µόνο για επιστηµονικά παράγωγα της όποιας 
µεµονωµένης δράσης, όσο για την υπογράµµιση των ωφελειών σε εθνικό 
εκπαιδευτικό και πολιτισµικό επίπεδο. 

οσωπικό: Π
 

Η Ειδική • 
πρωτοβουλίας χάραξης και οικονοµικής στήριξης της πολιτικής 

• Ακαδηµαϊκό προσωπικό από το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο 
τις Πολυτεχνικές και Παιδαγωγικές Σχολές και µε τον συµβουλευτικό ρόλο 
πανεπιστηµιακών όλων των αντικειµένων 
΄Εµπειροι ∆ιευθυντές Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών  

• Εξειδικευµένοι βιβλιοθηκονόµοι µε εξοικείωση κα
τεχνολογιών 
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ηρεσίες: Υπ

ν Ελλάδα υπάρχει µία υπολογίσιµη διαφορετικότητα µεταξύ των 
καδηµαϊκών βιβλιοθηκών ως προς το είδος και τη µορφή των προσφερόµενων 

αντικείµενα συλλογές; 

ή  και την απαραίτητη προσαρµογή του στην 

ση των γραπτών εργασιών που τους 

222...    
333...    οτελεσµατικά µία µεγάλη κλίµακα πληροφοριακών αναγκών 

ατικές περιοχές που 

 ν
ν δυνατότητα 
ς

µέ ο
τη

ό
ηκ

µε ιδανικό στόχο τις 24 ώρες την ηµέρα επικο γ
του φοιτητή µε το Ελληνικό Εικονικό 

ν

 
Μολονότι στη
α
υπηρεσιών, η δηµιουργία ενός ‘Greek Virtual Reference Desk’, µε την παροχή από 
κάθε εµπλεκόµενο γραµµών επικοινωνίας επαρκών σε µέγεθος, αριθµό, 
προσβασιµότητα και επικαιρότητα, θα µπορούσε να  περιλαµβάνει και σίγουρα όχι να 
περιορίζεται στα τα ακόλουθα: 
111...    προκαθορισµένος χώρος για συµβουλευτικές παραποµπές, προεπιλεγµένες 

σχετικές µε τα  ακαδηµαϊκά 
222...    εικονική-ηλεκτρονική συνδεσιµότητα και «online chat sessions» µε τη δηµιουργία 

της σωστής αρχιτεκτονικής φόρµας  
333...    αξιοποίηση του υλικού που ήδη παρέχουν επικουρικά στους φοιτητές µε την 

µετατροπή του σε ηλεκτρονική µορφ
τρέχουσα βιβλιογραφική απαίτηση ώστε: 
111...    να συναντήσουν τις ανάγκες των φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστηµίου τόσο στην διεκπεραίω
έχουν ανατεθεί, όσο και στον εµπλουτισµό των ίδιων των ακαδηµαϊκών 
προγραµµάτων; 
να συναντήσουν τις ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας; 
να χειριστούν απ
των ξένων και ιδιαίτερα των ευρωπαίων σε θεµ
σχετίζονται µε την ελληνική αρχαιότητα, τη λογοτεχνία και τη γλώσσα, 
αντικείµενα χρόνια επεξεργασµένα βιβλιογραφικά από τις ελληνικές 

βιβλιοθήκες.  
444...    να παρέχουν τη  ιδανική 

ευελιξία στη
ύπαρξης ενό  κεντρικού 
περιβάλλοντος σε µία 
κατανεµη νη ργανωτική 
δοµή; αξιόπισ , ταχεία, 
ασφαλής πρόσβαση στις 
πηγές λων των ελληνικών 
ακαδηµαϊκών βιβλιοθ ών; 
αρκετές προσφερόµενες ώρες 
ινωνίας σε πρα µατικό χρόνο 
Κέντρο Εκπαίδευσης και 

Πληροφόρησης. Ψηφιακές βάσεις ερωτηµάτων όπως “Ask The 
Archaeologist", "Ask a Linguist", “Ask a Historian”, “Ask a Mathematician”, 
“Ask a Physician” µπορούν α αποτελέσουν εξαιρετικά βοηθήµατα συν-
πλοήγησης για τους 27.000 φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου αλλά και 
τους χιλιάδες άλλους των συµβατικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας..  
Η λήψη κάθε απόφασης στηρίζεται σε συγκεκριµένη φιλοσοφία και 

προϋπολογισµό. ΄Όπως τόνισε και η πρόεδρος της IFLA Kay Raseroka «Η µεγάλη 
ευκαιρί ι µ ,

ό ι

α ίσταται στο τ  διαχειριζό αστε, πώς το διαχειριζόµαστε  µέσα από µία 
συνεργατική αίσθηση χάραξης πολιτικής µε ορίζοντα εκπαιδευτικό. ΄Όλοι 
εργαζόµαστε ο καθένας χωριστά µα και όλοι µαζί στέλνοντας ηχηρό µήνυµα για τον 
σηµαντικό ρ λο που οι βιβλιοθήκες και ο  βιβλιοθηκάριοι µπορούν να 
διαδραµατίσουν για το καλό του έθνους τους, για το καλό όλων».  
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Επαναπροσδιορισµ ς του ρόλου των βιβλιοθηκάριων: ό   
• Ενδυνάµωση της εκπαιδευτικής αποστολής των βιβλιοθηκών µέσα από online 

η µέσω παρεµβολής οθονών; 

• 
ττοντας την 

 
Συ

δήποτε κατεύθυνση κι αν πορευόµαστε, πρέπει να προχωρήσουµε 
πολύ γρήγορα, και είναι σίγουρο ότι αν πρέπει να προχωρήσουµε όλοι µαζί, η 

2. 
λτιώνουν τα γνωστικά τους πεδία, την κοινωνική τους υπόσταση, 

3. 
ανώτερη και ανώτατη 

4. 
5. µαϊκού 

 
Βιβλιο

ary Association MARS Ad Hoc Committee on Virtual Reference 
Guidelines (2003) Draft guidelines for implementing and maintaining virtual reference 

 

 

 

εργαλεία και πηγές: 1) ηλεκτρονική – εικονική τάξ
και 2) ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (κατάλογος και παραλαβή αρχείων).  
Εναγκαλισµός νέων ευκαιριών για διευκρίνιση των ρόλων των βιβλιοθηκάριων να 
αξιοποιήσουν την κοινωνική προέκταση της αποστολής τους δρά
ευκαιρία της µετάλλαξης της λειτουργίας των βιβλιοθηκών. 

µπεράσµατα 
 

1. Προς οποια

πορεία θα είναι πιο ενδιαφέρουσα, πιο αποτελεσµατική και πιο συµφέρουσα για 
όλους µας  
Μέσα σ’ ένα οργανωµένο διαδραστικό περιβάλλον οι βιβλιοθηκάριοι και οι 
χρήστες βε
φέρνοντας την εγγύτητα στη γνώση, τον εκσυγχρονισµό στις υπηρεσίες, την 
αποτελεσµατική  διαχείριση του χρόνου και την κατάργηση των τοπικών 
περιορισµών, προτείνοντας µία εναλλακτική λύση στη τροφοδότηση της 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  
Αυτές οι συνεργατικές λύσεις συναντούν τις προκλήσεις της νέας γενιάς 
βιβλιοθηκών και της νέας µορφής πρόσβασης στην 
εκπαίδευση. ∆εν υπάρχει µονοπώλιο στην παροχή υπηρεσιών και χρειάζεται η 
ανάληψη ενός ηγετικού ρόλου από ερευνητές στην παροχή δοµηµένων 
δρόµων πληροφόρησης στους χρήστες. ειδικά για τους φοιτητές. 
Τα  Ανοιχτά Πανεπιστήµια χρειάζονται όντως τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες τους 
Η βιβλιοθήκη παύει να αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του ακαδη
ιδρύµατος και εξασφαλίζει µία κυρίαρχη θέση µέσα στο σύστηµα κοινωνία – 
οικονοµία της γνώσης.  
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