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Περίληψη 
 
Μέσα από την παρουσιαζόµενη έρευνα, που διεξήχθηκε τον Μάιο του 2003,   
σχηµατίζεται µια πρώτη αλλά ενδεικτική εικόνα για τις πληροφοριακές συλλογές τριάντα 
δύο ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Γίνεται µια στατιστική παρουσίαση των 
πληροφοριακών συλλογών τους µε πρόθεση την πιο ενδελεχή αποτύπωση των 
λειτουργιών και των προβληµάτων τους. Μοιράστηκαν ερωτηµατολόγια σε 320 
προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στο διδακτικό προσωπικό που 
χρησιµοποιεί τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών και 32 
ερωτηµατολόγια προς τους βιβλιοθηκαρίους. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των 
χρηστών είναι ενδεικτικά και µόνο και χρησιµοποιούνται ως στοιχεία προβληµατισµού 
για την αποτύπωση της εικόνας της λειτουργίας τους. 
Ερευνώνται και δίνονται λεπτοµερή στοιχεία για τα παρακάτω ζητήµατα: α) τον µέσο 
όρο των τίτλων κάθε πληροφοριακής συλλογής και το είδος του περιλαµβανόµενου 
πληροφοριακού υλικού, β) την δυνατότητα δανεισµού υλικού της συλλογής από τους 
χρήστες ανάλογα µε το είδος των τεκµηρίων, γ) την διάρθρωσης του χώρου µελέτης του 
πληροφοριακού υλικού, των περιοδικών και του ηµερήσιου τύπου, δ) τον αριθµού των 
συνδροµών περιοδικών εκδόσεων, ε) την πολιτική εµπλουτισµού των συλλογών, στ) τον  
αριθµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στην διάθεση των χρηστών για 
τον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο και την αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο, ζ) ζητήµατα 
οπτικοακουστικού υλικού και µηχανήµατα υποστήριξής του, η) ζητήµατα δυνατότητας 
διαδανεισµού ανά κατηγορία χρήστη, θ) συµπεριφορές των βιβλιοθηκονόµων του 
πληροφοριακού τµήµατος. Τέλος, η έρευνα αυτή αναφέρεται στον βαθµό ικανοποίησης 
των χρηστών, την ανάγκη παροχής νέων και καινοτόµων  υπηρεσιών και στην 
εκπαίδευση των χρηστών. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται µε την βοήθεια 
γραφηµάτων και πινάκων και συνάγονται από την συγκριτική παράθεση και µελέτη των 
απαντήσεων των βιβλιοθηκονόµων και των χρηστών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, Πληροφοριακές συλλογές, Έρευνες χρηστών 
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Abstract 
 
In that survey that was conducted during May 2003, a first but indicative picture for 
the reference collection of thirty two Greek academic libraries is being presented. A 
statistical presentation of their reference collection, focused on the most common 
functional and operational problems, is presented. 320 questionnaires were 
distributed to 320 students and postgraduate students, as well as to faculty members, 
that consists the users of the reference collection of these libraries. Also 32 
questionnaires were given to the librarians. The results are indicative and are used as 
elements for further study. 
Detailed elements for the following questions are given: a)  number of titles of each 
reference collection and the type of included material, b) lending possibilities of the 
documents depending on type of the material,  c) structure of study space of the 
reference material, journals and the daily press, d) subscriptions of periodical 
publications,  e) enrichment policy for the collections, f) availability of computers for 
the use of OPAC and generally the Internet, g) issues of audiovisual material and 
supporting appliances, h) issues of interlibrary loan per user category, i) reference 
librarians behaviors.  Finally, in this survey the degree of satisfaction of users, the 
need for development new and innovative services and user education, are reported. 
The results of these surveys are presented with graphics and are concluded by the 
comparative study of the answers of librarians and the library users. 
 
Keywords: Academic libraries, Reference collections, User surveys 
 

 
 
Είναι κοινώς αποδεκτό από την πανεπιστηµιακή κοινότητα ότι η Θεσσαλονίκη, µε τα 
πολλά πανεπιστηµιακά και ανώτατα τεχνολογικά της τµήµατα έχει ένα υψηλό επίπεδο. 
Υψηλό επίπεδο που υπάρχει όµως και στο δίκτυο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών-
σπουδαστηρίων τα οποία πιστεύουν ότι προσφέρουν πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία 
αυτών των σχολών.  
Μέσα από την παρακάτω έρευνα που έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Ελληνικές και 
Ξένες Γενικές Πηγές Πληροφόρησης» και µε την βοήθεια σαράντα ενός σπουδαστών του 
Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σχηµατίστηκε µια πρώτη αλλά 
ενδεικτική εικόνα για τις πληροφοριακές συλλογές τριάντα δύο ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών 
της Θεσσαλονίκης. Υπογραµµίζουµε ότι µέσα από αυτήν την έρευνα δίνεται µια 
στατιστική παρουσίαση µε τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των βιβλιοθηκών και µε 
πρόθεση την πιο ενδελεχή αποτύπωση των λειτουργιών και των προβληµάτων των 
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. 
Έτσι, µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια σε 320 προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές 
καθώς και σε καθηγητές που χρησιµοποιούν τις πληροφοριακές συλλογές αυτών των 
βιβλιοθηκών καθώς και 32 ερωτηµατολόγια προς τους βιβλιοθηκαρίους. Τα αποτελέσµατα 
των απαντήσεων των χρηστών είναι ενδεικτικά και µόνο, και χρησιµοποιούνται ως 
στοιχεία µόνο για τον προβληµατισµό και ως µια εικόνα της λειτουργίας αυτών των 
βιβλιοθηκών. 
 Τα στοιχεία της έρευνας ξεχωριστά, µπορούν να ζητηθούν από οποιαδήποτε 
βιβλιοθήκη από τις τριάντα δύο, αν και τέτοιες ενέργειες έχουν γίνει µάλλον από τις 
περισσότερες για τις δικές τους ανάγκες. Η έρευνα έγινε τον Μάιο του 2003. 
 Από τα ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τους βιβλιοθηκονόµους αυτών των 
βιβλιοθηκών, φαίνεται ότι ο µέσος όρος των τίτλων κάθε πληροφοριακής συλλογής 
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είναι επτακόσιοι, στους οποίους περιλαµβάνονται γενικές και ειδικές εγκυκλοπαίδειες, 
γενικά και ειδικά λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφίες, βιογραφικά λεξικά, κατάλογοι και 
οπτικοακουστικό υλικό(cd-roms, κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, slides κλπ.). Από αυτά 
οι βιβλιοθηκονόµοι φαίνονται να είναι αρκετά ικανοποιηµένοι σε όλα τα είδη κατά 
45%, πολύ ικανοποιηµένοι κατά 30% ενώ δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι κατά 
15%, ενώ µόνο στο οπτικοακουστικό υλικό η δυσαρέσκεια τους ως προς τον πλούτο 
της συλλογής τους φτάνει το 30%. 
 Οι περισσότεροι χρήστες των πληροφοριακών συλλογών των βιβλιοθηκών αυτών 
είναι προπτυχιακοί φοιτητές. 
 

Χρήστες των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της έρευνας

Προπτυχιακοί 
φοιτητές

55%
Μεταπτυχιακοί 

φοιτητές
25%

Καθηγητές
15%

Άλλοι χρήστες
5%

 
 
Μόλις σε οκτώ βιβλιοθήκες (25% επί του συνόλου) έχουν την δυνατότητα δανεισµού 
υλικού της συλλογής οι φοιτητές, ενώ σε περισσότερες από τις µισές  (60% επί του 
συνόλου) έχουν την δυνατότητα αυτή οι καθηγητές. Το πληροφορικό υλικό δεν 
δανείζεται σε κανέναν. Σε όλες τις βιβλιοθήκες, εκτός από δύο, δίνεται η δυνατότητα 
φωτοτύπησης µέσα στην βιβλιοθήκη, ενώ σχεδόν σε όλες, εκτός από τέσσερις, δίνεται 
και η δυνατότητα φωτοτύπησης του υλικού και έξω από αυτήν. 
 Χωροταξικά ο µέσος όρος θέσεων για µελέτη γενικά του υλικού της βιβλιοθήκης 
είναι σαράντα, εξαιρώντας την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου και την βιβλιοθήκη του Κολεγίου Ανατόλια που έχουν η καθεµιά 250 
θέσεις. Ειδικότερα, µια στις τρεις βιβλιοθήκες έχουν θέσεις µελέτης για τα περιοδικά 
µε µέσο όρο µόλις τις οκτώ, ενώ µόνο τρεις βιβλιοθήκες έχουν θέσεις µελέτης µόνο 
για το πληροφοριακό τµήµα (εκτός περιοδικών) µε τον ίδιο µέσο όρο. 
 Στα τµήµατα των περιοδικών των βιβλιοθηκών αυτών υπάρχουν κατά µέσο όρο 
περίπου 150 τίτλοι ενώ συνεχίζεται η συνδροµή περίπου των µισών. Από αυτόν τον 
µέσο όρο εξαιρούνται οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, της 
Θεολογικής, της Κτηνιατρικής και της Γεωπονίας που έχουν από 500 τίτλους, ενώ 
φυσικά και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αριθµεί τους 3000 τίτλους. Το 25% 
των βιβλιοθηκονόµων  είναι πολύ ικανοποιηµένοι από την συλλογή των περιοδικών 
τους, το 65% αρκετά ικανοποιηµένοι, ενώ λίγο ικανοποιηµένοι µόλις το 10%. 
 Για την άλλη µορφή τρέχουσας έντυπης πληροφόρησης (τις εφηµερίδες) εικοσιοκτώ 
από τις τριάντα δύο βιβλιοθήκες δεν παρέχουν για ανάγνωση µέσα στον χώρο τους 
τέτοιου είδους υλικό, ενώ µόλις τέσσερις παρέχουν ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 
γενικές και ειδικές εφηµερίδες (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και Κολέγιο Ανατόλια.). 
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 Ο εµπλουτισµός της συλλογής της κάθε βιβλιοθήκης γίνεται κατά βάση από τα 
αιτήµατα των καθηγητών, ενώ οι γενικές και ειδικές βιβλιογραφίες, η ζήτηση από 
σπουδαστές και τα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων απλώς βοηθούν τον 
βιβλιοθηκάριο να συµπληρώσει τις παραγγελίες του. 
 

Με ποιόν τρόπο επιλέγεται το υλικό για τον 
εµπλουτισµό της συλλογής;

70%

15%

10% 5%

Από ζήτηση από καθηγητές Από βιβλιογραφίες
Από ζήτηση από σπουδαστές Από άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών

 
 
 Η βοήθεια που παρέχει η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην λειτουργία της 
βιβλιοθήκης είναι δυστυχώς πολύ µικρή ακόµα. Ο µέσος όρος των υπολογιστών που 
χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο της 
βιβλιοθήκης είναι 2,5. Εξαίρεση αποτελούν οι είκοσι υπολογιστές του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας και της Γεωπονίας και οι δώδεκα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. 
Για την χρήση του διαδικτύου µέσα στην βιβλιοθήκη, κάτι το πολύ σηµαντικό για τον 
εντοπισµό πληροφοριακών πηγών εκτός της έντυπης µορφής, ο µέσος όρος και εδώ 
είναι περίπου ο ίδιος. Φυσικά, για µηχανήµατα που βοηθούν στην χρησιµοποίηση του 
οπτικοακουστικού υλικού δεν πρέπει να γίνεται λόγος αφού εκτός από ελάχιστες 
τηλεοράσεις, video, µηχανές προβολής slides και µηχανές προβολής µικροφίλµ που 
υπάρχουν σε δύο βιβλιοθήκες(Καλών Τεχνών και Θεάτρου) δεν υπάρχει τίποτα 
περισσότερο. Τέσσερις µόλις βιβλιοθήκες είναι και αυτές που δαπανούν χρηµατικά 
ποσά σε ιδιωτικές εταιρείες για αποδελτίωση τύπου(αποκόµµατα εφηµερίδων και 
περιοδικών µε το θεµατικό αντικείµενο που τους ενδιαφέρει.) 
 Σε όλες τις βιβλιοθήκες της έρευνας µας υπάρχει η δυνατότητα διαδανεισµού, έστω 
και µέσω της Κεντρικής τους Βιβλιοθήκης, ενώ οι µισοί από τους βιβλιοθηκονόµους 
απάντησαν ότι χρησιµοποιείται πολύ ενώ οι άλλοι µισοί αρκετά.  
 Τέλος για την εκπαίδευση χρηστών, το 30% των βιβλιοθηκών κάνουν κάθε εξάµηνο 
ή κάθε χρόνο στους πρωτοετείς φοιτητές, το 40% τακτικά σε όποιον δηλώσει 
συµµετοχή ενώ το 30% δεν κάνει καθόλου.  
 Από τα 320 ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν από τους χρήστες των βιβλιοθηκών 
της έρευνας µας βλέπουµε την σχετική ικανοποίηση αλλά και µεγαλύτερη απαίτηση 
από µέρους τους για τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης που χρησιµοποιούν. Έτσι οι 
περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν την βιβλιοθήκη για τις εργασίες τους ή την 
έρευνα τους µερικές φορές τον µήνα και δηλώνουν αρκετά ικανοποιηµένοι από την 
πληροφοριακή συλλογή της. 
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Κάθε πότε χρησιµοποιείτε την βιβλιοθήκη για τις 
εργασίες ή την έρευνα σας;

Μερικές φορές 
τον µήνα

40%

Μερικές φορές 
την εβδοµάδα

25%

Σπάνια
25%

Σχεδόν κάθε 
µέρα
10%

 

Είστε ικανοποιηµένοι από την πληροφοριακή 
συλλογή(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιογραφίες, 

βιβλιογραφίες)

Αρκετά
65%

Λίγο
20%

Πολύ
10%

Καθόλου
5%

 
 Ο βαθµός ικανοποίησης από τον χρήστη ως προς την επίτευξη της έρευνας του είναι 
µάλλον το σηµαντικότερο ζητούµενο από την βιβλιοθήκη. Έτσι σχετικά 
ικανοποιηµένοι πρέπει να είναι οι βιβλιοθηκονόµοι των περισσοτέρων βιβλιοθηκών 
αφού αρκετά ικανοποιηµένοι είναι και οι χρήστες. Ας µην ξεχνάµε πάντως την 
“απαίτηση” των περισσοτέρων φοιτητών να βρουν το υλικό της εργασίας τους σε ένα 
ή το πολύ δύο βιβλία. 
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Από τις τελευταίες αναζητήσεις που κάνατε στο 
πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης βρήκατε 

αυτό που ζητούσατε;

55%
25%

15% 5%

Περίπου

Ακριβώς

∆εν βρήκα αυτό που ζητούσα

Το υλικό(περισσότερο βιβλιογραφίες) µε οδήγησε πού θα βρω αυτό που
ζητούσα

 
 

5%

25%

50%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

πολύ

αρκετά

λίγο

καθόλου

Πόσο χρησιµοποιείτε γενικά τα περιοδικά της 
βιβλιοθήκης;

  
 
Η χρήση των περιοδικών προωθείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες και ως τρόπος 
τρέχουσας πληροφόρησης. Η ανταπόκριση κυρίως από τους προπτυχιακούς φοιτητές 
όµως φαίνεται να είναι µικρή, οι οποίοι αν και αρκετά ικανοποιηµένοι από τα 
περιοδικά που έχει η βιβλιοθήκη τους, τα χρησιµοποιούν λίγο. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Είστε ικανοποιηµένοι από τα περιοδικά που έχει η 
βιβλιοθήκη;

 
 
Η τρέχουσα πληροφόρηση και η σύντοµη παρουσίαση ενός ειδικού θέµατος φαίνονται 
να είναι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα, ενώ η µεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται 
στην αναζήτηση των άρθρων µε το θέµα ή τον τίτλο του αφού δεν έχει προχωρήσει 
αρκετά η ευρετηρίαση των άρθρων (κάτι που τελευταία γίνεται συστηµατικά στο 
Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µέσω και των πτυχιακών 
εργασιών, κάτι που αναµένεται να βοηθήσει πολύ στον εντοπισµό των πληροφοριών 
που βρίσκονται στα περισσότερα, ελληνικά τουλάχιστον, επιστηµονικά περιοδικά.) 
 

Ποιο νοµίζετε ότι είναι το πλεονέκτηµα των 
περιοδικών έναντι των βιβλίων;

0%

55%

5%

20%
15%

5%
0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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90%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ναι

Όχι, δεν είναι
ανάγκη

Θα θέλατε να υπάρχουν ευρετηριασµένα άρθρα 
περιοδικών και εφηµερίδων µε τα θέµατα που 

ασχολείται η βιβλιοθήκη;

 
 

10%

50%

40%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ποιο νοµίζετε ότι είναι το µειονέκτηµα των 
περιοδικών έναντι των βιβλίων;

Σειρά1 10% 50% 40% 0%

Κανένα ∆υσκολία 
αναζήτησης

Πρόχειρη 
παρουσίαση Άλλο

 
 
Η ανάγκη για µεγαλύτερη ενηµέρωση, µέσω και των εφηµερίδων, γενικής και ειδικής, 
φαίνεται ότι είναι µεγάλη από τους χρήστες, ενώ η έλλειψη εξειδικευµένου 
οπτικοακουστικού υλικού, και φυσικά των απαραίτητων µηχανηµάτων υποστήριξης 
τους είναι διακριτή από τις απαντήσεις τους. 
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70%

25%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ναι, και γενικές και ειδικές

Μόνο ειδικές

Όχι

Θέλετε να παρέχονται µέσω της βιβλιοθήκης 
ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες για ανάγνωση 

µέσα στην βιβλιοθήκη;

 
 

20%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

∆εν νοµίζω

Θα µε βοηθούσε
αρκετά

Θα σας βοηθούσε η µεγαλύτερη χρήση ειδικού 
οπτικοακουστικού υλικού µέσα στην βιβλιοθήκη (cd-

roms, κασσέτες ήχου, µικροφις κλπ);

 
 

Αν δεν βρίσκατε το υλικό που σας ενδιαφέρει σε 
αυτήν την βιβλιοθήκη αλλά ξέρετε ότι υπάρχει σε µια 
άλλη αποµακρυσµένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
θα θέλατε µέσω του διαδανεισµού το υλικό, έστω και 

µε πολύ µικρή χρέωση;

Θα το ήθελα 
πολύ
55%

Μάλλον θα το 
ήθελα
35%

∆εν νοµίζω
10%

 
Η δυνατότητα του διαδανεισµού από τους χρήστες, ενώ σύµφωνα µε τους 
βιβλιοθηκονόµους, όπως δηλώνουν,  φαίνεται ότι λειτουργεί καλά, είναι άγνωστη για 
τους περισσότερους φοιτητές, ενώ αν γνώριζαν γι αυτήν την δυνατότητα θα ήταν 
αρκετά θετικοί. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για την εκπαίδευση χρηστών αφού οι 
περισσότεροι χρήστες δεν την έχουν κάνει ποτέ, αν και θα ήθελαν πολύ. 
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15%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ναι Όχι

Ξέρατε ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτή;

 
 

Θα σας ενδιέφερε κατά την φοίτηση σας στο πρώτο 
εξάµηνο της σχολής σας ή κάποια στιγµή αργότερα 
να σας γινόταν κάποια ξενάγηση στην βιβλιοθήκη του 
τοµέα σας και στον τρόπο αναζήτησης του υλικού της 

(εκπαίδευση χρηστών);

Ναι, πολύ
50%

Αρκετά
30%

Λίγο
15%

Καθόλου
5%

 
 

15%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ναι

Όχι

Έχετε κάνει ποτέ τέτοια εκπαίδευση χρηστών;

 
 
Τέλος, η συµπεριφορά των βιβλιοθηκονόµων του πληροφοριακού τµήµατος είναι 
πολύ σηµαντική για την προσέγγιση των χρηστών αλλά και γενικότερα την λειτουργία 
της βιβλιοθήκης. Οι προσπάθειες των εβδοµήντα περίπου βιβλιοθηκονόµων που 
δουλεύουν στα πληροφοριακά τµήµατα των βιβλιοθηκών της έρευνας καθώς και των 
πενήντα περίπου βιβλιοθηκονόµων που τους υποστηρίζουν από άλλα τµήµατα των 
βιβλιοθηκών τους, µάλλον βρίσκουν ανταπόκριση στους περισσότερους χρήστες αφού 
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οι περισσότεροι είναι ευχαριστηµένοι από την συµπεριφορά τους καθώς και το 
ενδιαφέρον των βιβλιοθηκονόµων για την έρευνα τους. 
 

Είστε ευχαριστηµένοι από την συµπεριφορά των 
ανθρώπων που δουλεύουν στο πληροφοριακό 

τµήµα;

40%

35%

15%
10%

Είµαι από άλλους ευχαριστηµένος και από άλλους όχι
Είµαι πολύ ευχαριστηµένος από όλους
∆εν έρχοµαι σε επαφή µε αυτούς και δεν έχω γνώµη
∆εν είµαι ευχαριστηµένος

 
 

Οι υπεύθυνοι του πληροφοριακού τµήµατος σας 
δίνουν το ενδιαφέρον που θα θέλατε κατά την 

αναζήτηση σας στο υλικό που ψάχνετε;

Αρκετά
45%

Λίγο
25%

Ναι, πολύ
20%

Καθόλου
10%

 
 
Οι απαιτήσεις των χρηστών, όπως φαίνεται από την έρευνα, είναι πολλές και λογικές. 
Αν και σχετικά ικανοποιηµένοι από την λειτουργία της βιβλιοθήκης, έχουν την 
ανάγκη για ανάπτυξη µερικών υπηρεσιών όπως ο διαδανεισµός, η δυνατότητα 
έρευνας σε ευρετηριασµένα άρθρα περιοδικών και εφηµερίδων αλλά και η 
δυνατότητα χρησιµοποίησης γενικών και ειδικών εφηµερίδων από την βιβλιοθήκη 
τους, η µεγαλύτερη παροχή για χρήση ειδικού οπτικοακουστικού υλικού αλλά και η 
παροχή του απαραίτητου εξοπλισµού. Τέλος µέσα από τις απαντήσεις τους µας 
µεταφέρουν και την ανάγκη τους για εκπαίδευση στην χρήση της βιβλιοθήκης, µιας 
που αυτή είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. 
 Από την µεριά των απαντήσεων των βιβλιοθηκονόµων φαίνεται ότι αυτοί είναι 
σχετικά ευχαριστηµένοι από το πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης τους, µε 
εξαίρεση το οπτικοακουστικό υλικό, ενώ οι πληροφορίες που µας δίνουν για τις 
βιβλιοθήκες τους είναι µάλλον αποθαρρυντικές. Οι θέσεις µελέτης του υλικού είναι 
λίγες, ενώ λιγότερες έως καθόλου είναι οι θέσεις µελέτης για τα περιοδικά και το 
πληροφοριακό υλικό. Ο εµπλουτισµός του υλικού, όπως είναι φυσικό για τα ελληνικά 
δεδοµένα, γίνεται από τους καθηγητές, ενώ πρωτεύουσες λειτουργίες για την άριστη 
λειτουργία της βιβλιοθήκης δεν φαίνεται να υπάρχουν. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
που θα έπρεπε να χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στον αυτοµατοποιηµένο 
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κατάλογο είναι πολύ λίγοι, ενώ ακόµη λιγότεροι είναι οι ηλεκτρονικού υπολογιστές 
που χρησιµοποιούνται για την έρευνα µέσω του διαδικτύου. Η χρήση των 
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ως σηµαντικό εργαλείο στην διαδικασία της ανώτατης 
εκπαίδευσης έχει µάλλον πολύ δρόµο µπροστά της. 
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