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II. Πεπίλητη

Οη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ιφγσ
ησλ ζπλερψλ πεξηθνπψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Ζ δπζκελήο νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ψζεζε ηηο βηβιηνζήθεο ζηελ αλαδήηεζε θαη ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα σο έλα κέζν ελίζρπζεο θαη βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ησλ
βηβιηνζεθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο ηξφπνπο πνπ αμηνπνηνχλ νη
βηβιηνζήθεο ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ρξεκαηνδνηήζεθαλ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα θαη λα αλαδεηήζεη ηε βησζηκφηεηα θαη εμέιημε ησλ ππνδνκψλ
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Δηδηθφηεξα ζα κειεηεζεί ν βαζκφο ζπλέρηζεο ηεο ππνζηήξημεο
απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο θαη ε δηαρείξηζε πνπ γίλεηαη
γηα ηε ζπλέρηζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ.

ΛέξειρΚλειδιά
Αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, αλαπηπμηαθά έξγα, ρξεκαηνδφηεζε, ΔΠΔΑΚ, Δπξσπατθή
Έλσζε, Δ..Π.Α, θνηλνπξαμίεο, ππνδνκέο, ςεθηαθή ζχγθιηζε.
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III. Abstract
Most libraries are facing serious financial problems due to their ongoing budget cuts.
The unfavorable economic situation has prompted libraries to seek and participate in
development programs as a means of enhancing and improving their infrastructures.
The purpose of this study is to explore the ways in which libraries use the
development programs that have been funded in previous years and seek the
sustainability and development of the infrastructures that have been created. In
particular, it will be studied the degree of continued support of these programs by the
libraries themselves and the management of their continuation in relation to their
resources.

Keywords
Academic libraries, development projects, financing,O.P. "Education", European
Union, N.S.F.R, consortia, infrastructure, digital convergence
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IV. Διζαγυγή

Οη βηβιηνζήθεο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ παλεπηζηεκίσλ, ζηελ
ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία
έρνπλ

έξζεη αληηκέησπεο

κε πξσηνθαλήο

αιιαγέο κε απνηέιεζκα λα

κεηακνξθψζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο αληαπνθξηλφκελεο ζηηο επθαηξίεο ηεο ςεθηαθήο
επαλάζηαζεο θαη πξνθιήζεθαλ πεξαηηέξσ πξνθιήζεηο. Κάζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε
είλαη μερσξηζηή σο πξνο ην κέγεζνο ηεο ζπιινγήο, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρεη ε θαζεκία μερσξηζηά αλάινγα
κε ηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη θαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν ην oπνίν
θαιχπηνπλ.
Οη θαζεκεξηλέο ζπλερείο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, νη κείσζε ησλ
θνλδπιίσλ θαη ε απμαλφκελε εθδνηηθή παξαγσγή επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν
ιεηηνπξγνχλ νη βηβιηνζήθεο. ηνλ ειιεληθφ ρψξν παξαηεξείηαη φηη νη αθαδεκατθέο
βηβιηνζήθεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε
απνηέιεζκα λα θάλνπλ πην δχζθνιν ην έξγν ηνπο.
Οη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο έρνπλ απμεζεί
ζεκαληηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ζχγρξνλν ςεθηαθφ
πεξηβάιινλ θαη ην εχξνο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Οη
αλάγθεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο δελ πεξηνξίδνληαη
ζηελ απιή δηάζεζε ησλ ηεθκεξίσλ, νη ρξήζηεο δεηνχλ πξφζβαζε ζε πνηθηιία εληχπσλ
θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη ηζρπξά εξγαιεία
αλαδήηεζεο.
Σα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απνηεινχλ κία απφ
ηεο βαζηθέο πεγέο εμέιημεο φζνλ αθνξά ηελ θαιπηέξεπζε ηφζν ησλ ππεξεζηψλ φζν
θαη ησλ πιηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ δπλακηθνχ πξνζσπηθνχ ην νπνίν απαζρνινχλ.
πλεπψο ην ζέκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηα έξγα πνπ
έρνπλ πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηηο επηπηψζεηο ηνπο
θαζψο θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο βηβιηνζήθεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
έξγσλ απηψλ.
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Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζην επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο δηνίθεζεο ησλ
βηβιηνζεθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ

πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ

απηέο.

ην 1ο κεθάλαιο ζα γίλεη κία αλάιπζε ηνπ φξνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο αθαδεκατθήο
βηβιηνζήθεο.

Δπίζεο

ζα

παξνπζηαζηνχλ

αλαπηπμηαθά

έξγα

ηα

νπνία

πξαγκαηνπνίεζαλ αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απφ δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο.
ην 2ο κεθάλαιο ζα γίλεη κηα αλάιπζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε
ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη δηάθνξνπο
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο.
ην 3ο κεθάλαιο παξνπζηάδεηαη έξεπλα πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κνξθή
ζπλεληεχμεσλ.
ην 4οκεθάλαιο παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη πξνηάζεηο.
Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζεθε εηο βάζνο έξεπλα ζε
επηζηεκνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη λα γίλεη αληηιεπηφ ην πιαίζην
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα πινπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή κειέηε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ψζηε λα ζπιιερζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Μέζσ ησλ
ζηνηρείσλ ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε θάζε
βηβιηνζήθε.
Ζ επηινγή ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, έγηλε κε γλψκνλα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα
θαηάζηαζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ έπεηηα απφ κηα εχινγε ρξνληθή πεξίνδν
δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Πσο θαη αλ
επσθειήζεθαλ, πνηα είλαη ηα ησξηλά δεδνκέλα θαη κε πνην ηξφπν θαινχληαη πιένλ
λα ηα δηαρεηξηζηνχλ, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη κε ηη είδνπο αξσγή.
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Κεθάλαιο1ο Αναλύονηαρ ηον όπο ακαδημαφκή βιβλιοθήκη

Με ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζθαηξηθή εηθφλα φζνλ αθνξά ηνλ φξν αθαδεκατθή
βηβιηνζήθε ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα παξαηαζνχλ νη παξαθάησ νξηζκνί.
χκθσλα κε ηνλ Μπψθν (Μπψθνο, 2001) αθαδεκατθή βηβιηνζήθε είλαη ε βηβιηνζήθε
ησλ ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνία εμππεξεηεί, θαηά θχξην ιφγν
ηνπο θνηηεηέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ ηδξπκάησλ
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηεξίδεη ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν πνπ
δηεμάγεηαη ζε απηήλ.
Ζ Γηαλλνπνχινπ (Γηαλλνπνχινπ, 2012) παξνκνηάδεη ηελ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε σο
ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ελφο παλεπηζηεκίνπ. Ηδηαίηεξα ηνλίδεη πσο
ε βηβιηνζήθε είλαη έλα πξαθηνξείν γλψζεο, έλα πλεπκαηηθφ ζεκαηνθπιάθην, φπνπ
βξίζθνπλ ηθαλνπνίεζε νη αλάγθεο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πλεπκαηηθή
ηειεηνπνίεζε.

1.1 Αποζηολή ακαδημαφκών βιβλιοθηκών
πσο θάζε νξγαληζκφο πιεξνθφξεζεο έηζη θαη ε θάζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε έρεη
κηα απνζηνιή, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ κφλν ηνκέα. Ο πνιχπιεπξνο ξφινο
ζπλνςίδεηαη ζηελ έθθξαζε θαη εμσηεξίθεπζε ηνπ γεληθνχ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα
επηηειεζζεί απφ απηή.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε βηβιηνζήθε αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ
θνηηεηψλ θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γεληθφηεξα ζε ζέκαηα παξαγσγήο,
δεκνζίεπζεο, δηαθίλεζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκκεηέρεη ζηε
δηακφξθσζε,

δηαξθή

πξνζαξκνγή

θαη

πινπνίεζε

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

θαη

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Δμαζθαιίδεη
πξφζβαζε ζηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ αιιά θαη
νηθνλνκηθφ ηξφπν θαη δεκηνπξγεί ην απαξαίηεην πιαίζην δεδνκέλσλ γηα ηηο πνηθίιεο
εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελζσκάησζή ηνπ ζηα ήδε
δηακνξθσκέλα εξγαιεία.
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Γεληθφηεξα δειαδή ππνζηεξίδεη θαη ζπκκεηέρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Υξήζηεο ηεο πιεξνθνξίαο, κπνξεί
λα είλαη φινη θαη πην ζπγθεθξηκέλα ρξήζηεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ κπνξεί
λα είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο, εξεπλεηέο,
κέιε ΓΔΠ θαη γεληθφηεξα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Δπίζεο
πξνγξακκαηηζηέο θαη άλζξσπνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ
(βηβιηνζεθνλφκνη),

θαζψο

θαη

φπνηνο

εμσηεξηθφο

ρξήζηεο

ην

επηζπκεί.

(Γηαλλνπνχινπ, 2012).

1.2 ηόσορ ακαδημαφκών βιβλιοθηκών
ε δηεζλέο επίπεδν, ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ θέληξα
επηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο. Οη βηβιηνζήθεο ησλ
αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο
επηηπρίαο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπο. Ζ χπαξμε, δηαηήξεζε θαη
αμηνπνίεζε ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αθαδεκατθήο
βηβιηνζήθεο είλαη λα παξέρεη άκεζε έγθπξε, έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή γλψζε θαη
πιεξνθνξία. Ο ζηφρνο επηδηψθεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαηάιιεινπ θαηά
πεξίπησζε πιηθνχ ζε έληππε, κε έληππε, ειεθηξνληθή ή άιιε ζχγρξνλε ή κειινληηθή
κνξθή πιηθνχ, θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ απηνχ γηα ηε δηάζεζή ηνπ ζηα κέιε ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Σν είδνο
ηεο ζπιινγήο θαζνξίδεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε
βηβιηνζήθε. (Γηαλλνπνχινπ, 2012)
χκθσλα κε ηελ Γηαλλνπνχινπ, 2012 ζηα πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ απηνχ εληάζζνληαη:
• Ζ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε κηαο ζπιινγήο εηδηθεπκέλεο ζηα επηζηεκνληθά ζέκαηα
πνπ θαιχπηνληαη ζην ίδξπκα, ηθαλήο λα ζηεξίμεη ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ
έξγν ηνπ ηδξχκαηνο.
• Ζ νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο ζχγρξνλεο
αληηιήςεηο γηα ηελ ηερληθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ηεο ζπιινγήο.
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Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ πξντφλησλ ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ
επηθνηλσληψλ, ηφζν ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο γεληθφηεξα, φζν
θαη ζηελ επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.
• Ζ ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πξνο φθεινο ησλ
ρξεζηψλ ηεο, ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο.
• Ζ ρξήζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζε νπνηνδήπνηε κέζν θη αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ θαηαγξαθή θαη δηάδνζή ηεο ζε ηνπηθφ ή δηεζλέο επίπεδν, ε αμηνιφγεζή ηνπο
θαη ε αλάθηεζε εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ηδξχκαηνο.
• Ζ παξνρή ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν, φζν θαη
ζε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο κε ηε ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
• Ζ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ιήςε
απνθάζεσλ γηα ηε ζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ ηδξχκαηνο.
• Ζ ζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
• Ζ εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ ζηε ρξήζε ησλ πεγψλ
πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
• Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο,
ζηελ νπνία εδξεχεη ην ίδξπκα, θαη ηεο ρψξαο ελ γέλεη.
Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε απφ
ην 1996 θαη κεηά, ιφγσ ηεο επηδφηεζήο ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ).
Πξάγκαηη ην έηνο απηφ πξνζέιαβαλ πιεζψξα πξνζσπηθνχ θαη αλέπηπμαλ κηα ζεηξά
απφ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Αθνινπζψληαο ηελ ηάζε ηεο
επνρήο, ινηπφλ, φιεο νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο, δεκηνπξγνχλ λέα
πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα θαη θαηαβάινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο ησλ
ρξεζηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο λέεο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
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χκθσλα κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν, απφ ην 1996 θαη κεηά
παξαηεξείηαη πηινηηθή εμνηθείσζε θαη ζηξνθή ησλ ρξεζηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο, θάηη πνπ ζπλερψο απμάλεηαη. Οη βηβιηνζήθεο ηνπ 21νπ αηψλα ζέινληαο λα
ζπκβαδίζνπλ κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην ξεχκα ηεο επνρήο,
εθζπγρξνλίδνληαη θαη αιιάδνπλ ραξαθηήξα, ξφιν θαη θηινζνθία. Πέξα απφ ην
παξαδνζηαθφ έληππν πιηθφ, παξέρνπλ ζηα κέιε ηνπο πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην φγθν
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ κέζα απφ ειεθηξνληθά βηβιία, πεξηνδηθά θαη βάζεηο
δεδνκέλσλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία,
δηαζέηνπλ

ζχγρξνλα

εξγαιεία

αλαδήηεζεο

θαη

αλάθηεζεο

επηζηεκνληθήο

βηβιηνγξαθίαο.
Ζ πξνζζήθε απηήο ηεο λέαο δηάζηαζεο ζηηο βηβιηνζήθεο έρεη αιιάμεη ζπγρξφλσο θαη
ην ξφιν ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ, ν νπνίνο κέζα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη
δηαζέηε ηεο πιεξνθνξίαο θαιείηαη λα θαζνδεγήζεη ηνπο ρξήζηεο πξνο ηε γλψζε.
(Γηαλλνπνχινπ, 2012). Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
έρνπλ ην δηθφ ηνπο θνηλφ ή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ηε δηθήο ηνπο αγνξά.

1.3 Αναπηςξιακά ππογπάμμαηα για ηιρ βιβλιοθήκερ
Ζ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη
ζηηο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα
πξνυπνζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλέξγεηεο, ζπλεξγαζίεο θαη παξαγσγή θνηλψλ
δηαδξαζηηθνχ ραξαθηήξα πξντφλησλ, πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκα θαη δηαζέζηκα κέζσ
ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ. Ζ θάζε πξφηαζε πνπ θαηαηίζεηαη γηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ αλαπηπμηαθά ή άιια πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα θξίλεηαη φρη
απηφλνκα αιιά ζε ζρέζε κε ηε ζέζε, ηε ζεκαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ζην πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ δίθηπν
Βηβιηνζεθψλ. Με επζχλε ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, ηα φπνηα απνηειέζκαηα ή ππεξεζίεο
δεκηνπξγνχληαη κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ δηαζθαιίδνληαη ζεζκηθά θαη
ελζσκαηψλνληαη ιεηηνπξγηθά ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ βηβιηνζεθψλ.
Γπζηπρψο ε πνιηηηθή απηή δελ εθαξκφζζεθε κέρξη ζήκεξα, ηα απνηειέζκαηα ησλ
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ βηβιηνζεθψλ δελ ελζσκαηψζεθαλ ζεζκηθά ζηνπο
νξγαληζκνχο ηνπο θαη ζηαδηαθά νη βηβιηνζήθεο επαλέξρνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
θαηάζηαζε.
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Αληίζεηα απφ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, νξηζκέλα απφ ηα
αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο
ψζηε νη ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο λα παξακέλνπλ θαη
λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο. Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ
απνθιεηζηηθά απφ εμσηεξηθνχο αλαδφρνπο κεηψλεη ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε θαη ηε
δπλακηθή ηνπο γηα ηηο βηβιηνζήθεο. Οη πξνθεξχμεηο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα
ηηο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα
εληάζζνληαη πάληνηε ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ βηβιηνζεθψλ.

1.4.Έπγα Δλληνικών ακαδημαφκών βιβλιοθηκών
ην ζεκείν απηφ παξαζέηνπκε ηα έξγα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε επηά ειιεληθέο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε ζθνπφ λα κελ
επηθεληξσζνχκε απνθιεηζηηθά ζηηο βηβιηνζήθεο ηεο πξσηεχνπζαο. Απηφ απνζθνπεί
ζηελ επξχηεξε θάιπςε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πνην
νινθιεξσκέλε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ησλ ειιεληθψλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ βηβιηνζεθψλ ππήξμε θαη ν ελεξγφο ηνπο ξφινο ζηα αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα θαη ε ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κέζσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ.

1.4.1 Βιβλιοθήκη ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ
Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζπκκεηείρε ζηα αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη ε Φεθηαθή χγθιηζε. Μέζσ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ
δεκηνπξγήζεθε ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαπηχρζεθε κε
θαηλνχξγην ινγηζκηθφ κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ.Ο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο
(OPAC) ηεο βηβιηνζήθεο αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή
χγθιηζε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο αλαδήηεζεο ηξνπνπνηήζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε,
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ.
Σα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά απνηεινχλ κηα μερσξηζηή θαηεγνξία ε νπνία ζέιεη εηδηθή
κεηαρείξηζε. Έηζη αλαπηχρζεθε ε ππεξεζία ππνζηήξημεο δηαρείξηζεο θαη έθδνζεο
ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, φπνπ ηα πεξηνδηθά είλαη αλνηρηήο
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πξφζβαζεο.Σέινο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε δεκηνπξγήζεθε ην
ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην φπνπ αλαπηχρζεθαλ νη πξψηεο ζπιινγέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα
αλαδηαξζξψζεθε, εκπινπηίζηεθε κε λέεο ζπιινγέο θαη λέν ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη
πξνζθέξεηαη ζε αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ινγηζκηθνχ αθνινπζψληαο ηα δηεζλή
πξφηππα αξρεηνζέηεζεο θαη εηζαγσγήο κεηαδεδφκελσλ ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ.

1.4.2Βιβλιοθήκη ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν
Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζπκκεηείρε ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα
κέζα απφ ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ πνιινί παξάγνληεο ηεο βηβιηνζήθεο.
Μέζσ ηνπ Β΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ Η
θαηάθεξε λα πινπνηήζεη πνιιέο ελέξγεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νξγαλψζεθε ε
βηβιηνζήθε ζε κεγάιν βαζκφ. Σν έξγν απηφ ζηφρεπζε ζηελ ελίζρπζε ηεο βηβιηνζήθεο
κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε ζθνπφ λα πινπνηνχληαη κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν
νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο. ήκεξα ε βηβιηνζήθε απαξηίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαη αληαπνθξίλεηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο.
ζνλ αθνξά ηελ ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο εληζρχζεθε κε πιεζψξα βηβιίσλ ελψ
ζήκεξα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιηθνχ. Οη ζπιινγέο ηηο βηβιηνζήθεο
εληζρχζεθαλ κε λένπο ηίηινπο πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ θαη κέρξη ζήκεξα δηαηεξνχληαη
νη ζπλδξνκέο ησλ πεξηνδηθψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ.
Ζ ζπλέρηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ έθεξε
θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηηο βηβιηνζήθεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαιφγνπ
αλνηρηήο πξφζβαζεο απνηέιεζε θχξηα απαζρφιεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί
κέρξη θαη ζήκεξα θαη ελεκεξψλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ δηαζεζηκφηεηα
ησλ

ειεθηξνληθψλ

πεξηνδηθψλ

είλαη

ζε

πιήξεο

θείκελν

ζε

AdobeAcrobatDocumentformat. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο δεκηνχξγεζαλ έλα θηιηθφ
πεξηβάιινλ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηεπθφιπλε ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο.
Σν ηειεπηαίν επξσπατθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείρε ε βηβιηνζήθε ήηαλ κέζσ
ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε ηνπ ΔΠΑ φπνπ βαζηθφο
ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ σο κηα δηαδηθηπαθή ππνδνκή
νξγαλσκέλνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα παξέρεη αλνηθηή πξφζβαζε ζε
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επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πιηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Οη εγγξαθέο
αλαλεψλνληαη δηαξθψο κέρξη ζήκεξα κε ζθνπφ λα ππάξρεη κηα νκαιή δηαρείξηζε
φινπ ηνπ επηζηεκνληθνχ πιηθνχ.

1.4.3Βιβλιοθήκη ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ
Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηεξίρηεθε ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα
γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπιινγψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο. Με ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ εληζρχζεθε θαη εκπινπηίζηεθε ε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο, ην πιηθφ ηεο
ζήκεξα είλαη θαηαινγνγξαθεκέλν θαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί κέζσ ηνπ OPAC. Ο
θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο ελεκεξψλεηαη ζπρλά ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα
έρνπλ έγθπξε ελεκέξσζε. Σν έξγν απηφ επίζεο ζπλείζθεξε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο πνπ απνηειείηαη απφ κηα πινχζηα ζπιινγή βηβιηνγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ, ςεθηνπνηεκέλσλ βηβιίσλ θαη άξζξσλ θαη δηαηίζεληαη ειεχζεξα ζηνλ
επηζθέπηε ηεο κέρξη θαη ζήκεξα. Σν πνην πξφζθαην έξγν ζην νπνίνη ζπκκεηείρε ε
βηβιηνζήθε ήηαλ ην πξφγξακκα Φεθηαθή χγθιηζε (2011-2014) κέζνπ ηνπ νπνίνπ
δεκηνπξγήζεθαλ πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αμηνπνηεζεί θαιχηεξα ην αθαδεκατθφ
πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη ή θπιάζζεηαη ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο κέζσ ηνπ
ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ E-Locus. Σν απνζεηήξην ζήκεξα βξίζθεηαη ζε θαιή
θαηάζηαζε θαη ελεκεξψλεηαη πνιχ ζπρλά.

1.4.4 Βιβλιοθήκη Πανεπιζηημίος Αιγαίος
Σν Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πινπνίεζε δξάζεηο κέζσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ
ηα νπνία ηνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ρξφλσλ. Μέζσ ηνπ Β΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Η) ε βηβιηνζήθε
ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη βαζηθέο ηηο αλάγθεο. Ο εκπινπηηζκφο
ηεο ζπιινγήο κε κεγάιν αξηζκφ βηβιίσλ ππήξμε ζεκαληηθφ βήκα ζηελ ελίζρπζε ηεο
βηβιηνζήθεο, πξάγκα πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ζ θαηάζηαζε ηεο
ζπιινγήο παξακέλεη κέρξη ζήκεξα αλεπηπγκέλε αιιά θαη κε πιεζψξα πιηθνχ. Σα
ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη ηα ςεθηνπνηεκέλα βηβιία απνηεινχλ θχξην κέξνο ηεο
ζπιινγήο. Με ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ εληζρχζεθε ν ειεθηξνληθφο
θαηάινγνο (OPAC) κε θαηλνχξγηεο εγγξαθέο. ήκεξα ν θαηάινγνο ελεκεξψλεηαη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε λέν πιηθφ.
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Σέινο ην Παλεπηζηήκην ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ «Φεθηαθή χγθιηζε»
κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε ην ηδξπκαηηθφ ηνπ απνζεηήξην. Ζ ελίζρπζή ηνπ κε
ηελ γθξίδα βηβιηνγξαθία θαη ε θαηάζεζεςεθηνπνηεκέλσλ θαη ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ
απνηειεί κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ.

1.4.5 Βιβλιοθήκη Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ
Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο(ΠΘ) ζπκκεηείρε ζην Β΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην
ηήξημεο κέζνπ ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Η θαη νηελέξγεηεο πνππινπνηήζεθαλ ήηαλ ε
δεκηνπξγία-ζηειέρσζε

Μνλάδαο

Πιεξνθνξηθήο

Βηβιηνζήθεο,

αλαβάζκηζε

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ηνπ πζηήκαηνο Απηνκαηνπνίεζεο θαη ηέινο ε
εθπαίδεπζε

ηνπ

νηθείνπ

πξνζσπηθνχ.Με

ηνπο

πφξνπο

απφ

ην

Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗIπξαγκαηνπνηήζεθεεκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο κε
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πιηθφ, θαζψο θαη κε πιηθφ θαηάιιειν γηα Άηνκα κε Δηδηθέο
Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) κέζσ ελφο online θέληξνπ πιεξνθνξηψλ θαη βνήζεηαο
(onlinehelpdesk).Παξάιιεια

πινπνηήζεθε

ν

ζρεδηαζκφο

επηκνξθσηηθψλ

πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ.
Σν ηειεπηαίν έξγν ζην νπνίν ζπκκεηείρε ε βηβιηνζήθε ήηαλ ην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ
"Φεθηαθή χγθιηζε" ην νπνίν δηάξθεζε απφ ην 2012 έσο ην 2015 νπνχ θαη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηά ζεκαληηθά γεγνλφηα φπσο ε δεκηνπξγία θαη ν
εκπινπηηζκφο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Ηδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ-Φεθηαθήο
Βηβιηνζήθεο κε ζθνπφ λα εηζάγνληαη πηπρηαθέο εξγαζίεο, κεηαπηπρηαθέοδηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο δηδαζθφλησλ θαη εξεπλεηψλ ηνπ
ΠΘ θαζψο θαη άιιν πιηθφ ηεο ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο & Κέληξνπ
Πιεξνθφξεζεο.Δπηπξνζζέησο πξαγκαηνπνηήζεθε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ
ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ππνδνκήο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ θαη ηέινο έγηλε εγθαηάζηαζε θαη νινθιήξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δξεπλεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (CRIS).

1.4.6 Βιβλιοθήκη Απιζηοηέλειος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ
Ζ αθαδεκατθή

βηβιηνζήθε ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπκκεηείρε ζην

πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ Η κέζσηνπ

νπνίνπ

έγηλε

ζηειέρσζε

ησλ

νρηψ (8)

πεξηθεξεηαθψλ βηβιηνζεθψλ κε βηβιηνζεθνλφκνπο.
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Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνκήζεηα 2.040 ηίηισλ πεξηνδηθψλ θαη βαζηθνχ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα)γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ πνπ δηαζθάιηζαλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηε
δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηεο αλαδξνκηθήο θαηαινγνγξάθεζεο.
Ζ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΔΠΔΑΔΚ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ νπζηαζηηθή
βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ ζην Α.Π.Θ.Ζ εηθφλα πνπ
παξνπζηάδνπλ πιένλ ηφζν ε Κεληξηθή φζν θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Βηβιηνζήθεο έρεη
κεηαβιεζεί ξηδηθά. Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. (ΓΔΠ,
πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, θηι) είλαη πνιιαπιάζηνο εθείλνπ πξν ηνπ
1997. Σν πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη εθπαηδεπκέλν έηζη ψζηε λα παξέρεη
εμππεξέηεζε πςεινχ επηπέδνπ. Με ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ΔΠΔΑΔΚ αθνινχζεζε ην
πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ έγηλε ε ππνζηήξημε ηεο
έξεπλαο κε ηελ παξνρή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ
ησλ λέσλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθά καζήκαηα, εθπαίδεπζε ρξεζηψλ, online
πιεξνθφξεζε θ.α.)
Σέινο ε βηβιηνζήθε ζπκκεηείρε ζην έξγα ηνπ ΔΠΑ Φεθηαθή χγθιηζε κέζσηνπ
νπνίνπ πινπνηήζεθαλ πιήζνο

δξαζηεξηνηήησλ φπσο

ε ςεθηνπνίεζε θαη

ηεθκεξίσζε ζπάλησλ βηβιίσλ θαη ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ (έθδνζεο πξν ηνπ 1920) θαη
άκεζε ειεχζεξε δηάζεζε ηνπο

ζην δηαδίθηπν.Τπήξμε πιήξεο κεηάπησζε ηνπ

εκπνξηθνχ πξνγξάκκαηνο Horizon ζην ινγηζκηθφ ΔΛ/ΛΑΚ KOHA κε ειεγρνκέλε
πξφζβαζε. Ο θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη πξνζβάζηκνο γηα ην θνηλφ κέζσ
ηεο εληαίαο κεραλήο αλαδήηεζεο, ππεξεζία πνπ βαζίδεηαη ζε ινγηζκηθφ αλνηθηήο
πξφζβαζεο. Δπίζεο αλαβαζκίζηεθε ν εμνπιηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο, αιιά θαη
αλαπηχρζεθαλ θαη βειηηψζεθαλ 1) ε ππεξεζία ππνζηήξημεο έθδνζεο θαη δηάζεζεο
ειεθηξνληθψλ αθαδεκατθψλ πεξηνδηθψλ Πποθήκη πνπ εθδίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα
απφ κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΑΠΘ, 2) ε ππεξεζία ππνζηήξημεο
θαηαρψξεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπλεδξίσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ
Σςνεδπιοθήκηθαη

3)ην

Ηδξπκαηηθφ

Καηαζεηήξην

ησλ

Δπηζηεκνληθψλ

Δξγαζηψλ (ΗΚΔΔ) ηνπ ΑΠΘ. ηφρνο ηνπ ΗΚΔΔείλαη ε παξνπζίαζε θαη πξνβνιή φινπ
ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ παξάγεηαη εληφο ηνπ ΑΠΘ. Δλψ ην έξγν εληάρζεθε
ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013, θαηάθεξε λα
πινπνηεζεί δπν ρξφληα αξγφηεξα ην 2015. Παξαηεξείηαη αθφκε θαη ζήκεξα φηη νη
εξγαζίεο ζπλερίδνληαηθαη ελεκεξψλνληαη αξθεηά ζπρλά ε Πποθήκη, ε Σςνεδπιοθήκη
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θαη

ην

Ηδξπκαηηθφ

Καηαζεηήξην

ησλ

Δπηζηεκνληθψλ

Δξγαζηψλ. Δπίζεο

νινθιεξψζεθε ε ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλδξνκψλ ηνπ HEAL-Link ζηελ
εληαία κεραλή αλαδήηεζεο ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηνπ HEAL-Link θαη πιένλ θηινμελεί
ηα αξρεία ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ παιαηνηέξσλ εηψλ. Σα MARCRecords ησλ
ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαζψο θαη φιεο ηηο ηξέρνπζεο ζπλδξνκέο ησλ ειεθηξνληθψλ
πεξηνδηθψλ. Ζ αλαδήηεζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θηάλεη ζε επίπεδν άξζξνπ ελψ
ζηα ειεθηξνληθά βηβιία ζε επίπεδν εγγξαθήο. Σαπηφρξνλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
πεξηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ πνιιαπιψλ θίιηξσλ κεηαδεδνκέλσλ.

1.4.7 Βιβλιοθήκη Σεσνολογικού Δκπαιδεςηικού Ιδπύμαηορ Αθήναρ
Σν Σ.Δ.Η Αζήλαο ζπκκεηείρε αξρηθά ζην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε
αγνξά εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ, ε νινθιήξσζε ηεο ζεκαηηθήο θαηαινγνγξάθεζεο
ηεο ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο
ζπιινγήο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, CDs θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο
ησλ ρνιψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο.Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθηθή θαη
ζεκαηηθή θαηαινγνγξάθεζε ησλ λέσλ πξνζθηήζεσλθαη ε δηαζχλδεζε ηνπο κε άιιεο
βηβιηνζήθεο Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. Δπίζεο νινθιεξψζεθε ε
επεμεξγαζία ηεο γθξίδαο βηβιηνγξαθίαο θαη ε ελεκέξσζε ηεο βάζεο κε πιήξε
θείκελα απφ ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο ησλ ηειεηφθνηησλ θαη άιια έξγα πλεπκαηηθήο
παξαγσγήο, θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
ηελ ζπλέρεηα κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζεε
βηβιηνζήθε πξνρψξεζε θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγία Ηδξπκαηηθνχ
Απνζεηεξίνπ θαη Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο, ΤπεξεζίεοΖιεθηξνληθψλ Δθδφζεσλ.Έγηλε
αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο εθδνηηθήο κε έκθαζε ζηηο εθδφζεηο ησλ
Ζιεθηξνληθψλ Πεξηνδηθψλ Αλνηθηήο Πξφζβαζεο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ. Ζ
αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο κέζα απφ ην ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη ην ΔΠΑ
πξνρψξεζε ζε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα.
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1.5 ύγκπιζη αναπηςξιακών έπγυν
Σα αλαπηπμηαθά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζηηο ειιεληθέο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεην
λα ζρνιηαζηνχλ. Απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ έξγσλ δηαπηζηψλνπκε πσο κεηαμχ
ησλ βηβιηνζεθψλ ππάξρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία.
πγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ έξγνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. Η νη βηβιηνζήθεο πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ ζην ζχλνιφ ηνπο πξαγκαηνπνίεζαλ πξσηίζησο νπζηψδεο αιιαγέο ζηηο
θηεξηαθέο ππνδνκέο αιιά θαη ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε αγνξέο ζχγρξνλσλ
κεραλεκάησλ ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε γξεγνξφηεξε δηάζεζε ηεο πιεξνθνξίαο
αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο κε άιιεο βηβιηνζήθεο ηεο εκεδαπήο
θαη ηεο αιινδαπήο. Σέινο έδσζαλ έκθαζε ζηε ζηειέρσζε ησλ βηβιηνζεθψλ κε
έκπεηξν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζην δηαξθέο
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
ηε ζπλέρεηα νη βηβιηνζήθεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ
πξαγκαηνπνίεζαλ δξάζεηο κε θεληξηθφ ζθεπηηθφ, ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ
ρξήζηε κε ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ έξεπλαο. Δλίζρπζε θαη
επηθαηξνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ησλ
πξνγξακκάησλ

θαηαινγνγξάθεζεο,

δηαζχλδεζε

ησλ

θαηαιφγσλ

φισλ

ησλ

Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ. Σέινο δφζεθε έκθαζε ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ
πξνγξακκάησλ (software) γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ έξεπλαο απφ ΑκεΑ
(Άηνκα κε Αλαπεξία).
Σν έξγν Φεθηαθή χγθιηζε απνηειεί ρξνληθά ην ηειεπηαίν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα
πνπ εληάρζεθαλ νη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Μέζσ ηνπ ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθαλ εμ αξρήο ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο βειηηψζεθαλ ηα
κέζα θχιαμεο θαη παξνρήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ
πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ Ηδξπκάησλ. Με απιά ιφγηα νη βηβιηνζήθεο δεκηνχξγεζαλ
ηνλ θαηάιιειν ηφπν ελαπφζεζεο φινπ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Ηδξπκάησλ
κέζσ ειεθηξνληθψλ απνζεηεξίσλ θαη άιισλ κέζσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
ζπληήξεζε αιιά θαη εηο ην δηελεθέο πξφζβαζε θαη δηαλνκή ηνπ ζηνπο ρξήζηεο.
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Κεθάλαιο 2ο Οικονομική ππαγμαηικόηηηα Δλληνικών ακαδημαφκών βιβλιοθηκών
Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ππνζηεξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, θαη γεληθφηεξα θάζε είδνπο βηβιηνζεθψλ, είλαη ηέηνηνπ
χςνπο ψζηε

ηα ρξήκαηα λα μνδεχνληαη ζπλήζσο ζηελ αγνξά βηβιίσλ, ζηηο

ζπλδξνκέο πεξηνδηθψλ, ζηε βηβιηνδεζία θαη ζηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.
Οη θξαηηθνί νηθνλνκηθνί πφξνη σο θαη ην 1996 δελ επέηξεπαλ ηηο βηβιηνζήθεο λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ ζε ππεξεζία γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Μέρξη θαη
ην 1996, φπνπ ε ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ εμαξηηφηαλ εμνινθιήξνπ
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ θξάηνπο, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο παξέκελαλ
ζηάζηκεο θαη αλεπεξέαζηεο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απφ ην 1996
φκσο θαη κεηά, νη βηβιηνζήθεο επσθειήζεθαλ ζην έπαθξν απφ ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα ΔΠΔΑΔΚ Η θαη ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ θαη κεηακνξθψζεθαλ απφ ππεξεζίεο κε
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ηζρπξέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο.

2.1 Υπημαηοδοηήζειρ- ππογπάμμαηα
Ζ Διιάδα ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ ην 2009 φπνπ
θαη έθαλε αξρηθά αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απηφ
ζπλδέεηαη ζηελ αδπλακία ηεο ρψξαο λα δηαρεηξηζηεί απηή ηελ θαηάζηαζε. Σα
ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θαηαγξαθεί κεγάιεο θαη ζπλερείο πεξηθνπέο ζηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ αθνχ είλαη πιήξσο εμαξηψκελεο
απφ ηα ηδξχκαηα φπνπ ππάγνληαη. Ο δεκφζηνο ηνκέαο βξέζεθε εθηεζεηκέλνο κε
ειάρηζηε ή κεδεληθή ρξεκαηνδφηεζε, κε απνηέιεζκα λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα
δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο γλψξηζαλ
ιίγν πξηλ ηελ άθημε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα κεγάιε άλζεζε. ε απηφ έπαημαλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε πξνγξάκκαηα
ΔΠΔΑΔΚ θαη κέζσ απηψλ ην πξνζσπηθφ, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο θαη ε παξνρή
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο απμήζεθαλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. (Βαδαίνπ θαη
Κσζηαγηφιαο,2013).
κσο, ζχκθσλα θαη κε θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, ε πνιηηηθή
απαμίσζεο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ πνπ αθνινπζεί ην ΤΠΔΠΘ δεκηνπξγεί
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ζνβαξφ θίλδπλν φρη κφλν γηα ηελ εμέιημε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ
επηβίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε ηφζν θφπν κέρξη ζήκεξα ρηίζηεθε. Κη απηφ γηαηί
γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, ε νπνία
ζηεξίρζεθε ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠ, πνπ ηψξα ζηακάηεζαλ, έπξεπε λα ππάξρεη
ζρεηηθή πξφβιεςε.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ απφ ην Γ’
Κνηλνηηθφ Πιαίζην ζηήξημεο Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε»
ηνπ ΤΠΔΠΘ, νχηε ζηε «Φεθηαθή χγθιηζε» ηνπ ΤΠΟΗΟ. (ηπιηαλίδεο, 2008).
Με ηελ έληαμή ηνπο ζηα ΔΠΔΑΔΚ ηε δεθαεηία 1996-2006, νη βηβιηνζήθεο
πινπνίεζαλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο, ζε εζληθφ επίπεδν ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα :


πιινγηθφο θαηάινγνο ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ



Πξφζβαζε ζε 13.500 ειεθηξνληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά γηα ην ζχλνιν ησλ
ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξα



Μνλάδα ΟιηθήοΠνηφηεηαο



Εέθπξν (πχιε πξφζβαζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πιηθνχ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ
βηβιηνζεθψλ)+
ε επίπεδο ιδπύμαηορ, οι βιβλιοθήκερ:



ηειερψζεθαλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ



Δκπινχηηζαλ θαη αλέπηπμαλ ηηο ζπιινγέο ηνπο



Οξγάλσζαλ θαη πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε
ζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπηθά θαη απφ απφζηαζε.

Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ βηβιηνζεθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα κελ
θαηαξγεζνχλ θαη απαμησζνχλ νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ψζηε λα
ζπλερίζνπλ λα ζηεξίδνπλ ην δηδαθηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν
(ηπιηαλίδεο, 2008).
Ο χλδεζκνο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ζηεξηδφκελνο ζε φιεο
ηηο επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα
δεηάεη ηελ πξνζνρή θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ φισλ κε ζθνπφ λα κελ απνθιεζνχλ νη
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. Ζ
αλαθνίλσζε παξαζέηεη ζηηο εμήο ζπλέπεηεο :
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Αδπλακία ησλ βηβιηνζεθψλ λα ζηεξίμνπλ ην πνιχπιεπξν έξγν πνπ παξάγεηαη
ζηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαη ηδηαίηεξα ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ, ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ έξεπλα.



Γπζθνιία ησλ ηδξπκάησλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο



Αδπλακία

ίδξπζεο

ησλ

(institutionalrepositories)πξναπαηηνχκελν

ηδξπκαηηθψλ
γηα

θαηαζεηεξίσλ

ρξεκαηνδφηεζε

απφ

ην

EuropeanResearchCouncil)


Μείσζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθψλ(χλδεζκνο ησλ
Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ,2007).

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (2000 – 2006)
θαηφξζσζαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην
εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ησλ Ηδξπκάησλ κε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
• VirtualLearningEnvironments γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ κε
αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε επηθνηλσλία γηα ηε ζηήξημε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε
• Αθαδεκατθά θαηαζεηήξηα γηα ηελ θαηάζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ
δηαηξηβψλ
• Φεθηνπνίεζε ζπάλησλ ζπιινγψλ θαη εκπινπηηζκφ ηνπ δηαδηθηχνπ κε πιηθφ ζηελ
ειιεληθή γιψζζα
• Αγνξά ςεθηαθνχ πιηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο
• Οξγάλσζε φινπ ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ γηα εχθνιε πξφζβαζε απφ ηνπο ρξήζηεο κε
κεραλέο αλαδήηεζεο θαη on-line βνήζεηα πξνο ηνπο ρξήζηεο
• Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ (νκάδεο εξγαζίαο θαη ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο)
• Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ
• ηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ

24

•Πξνζθνξά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο
εθπαίδεπζεο, ηνπηθά θαη απφ απφζηαζε.

Οη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο επσθειήζεθαλ πνιχ απφ ηελ πξφζζεηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζπκπιήξσζε ηνλ θαλνληθφ
πξνυπνινγηζκφ ηνπο. ιεο νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ ηψξα έλα
ελζσκαησκέλν ζχζηεκα απηνκαηνπνίεζεο θαη αλαπηχρζεθαλ βάζεηο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
δηαδαλείδνληαη πιηθφ κεηαμχ ηνπο πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, εκπινχηηζαλ θαη
αλέπηπμαλ ηηο ζπιινγέο ηνπο ελψ έρνπλ επεθηείλεη θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Οξγάλσζαλ θαη πξφζθεξαλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε ζηήξημε
ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπηθά θαη απφ απφζηαζε ελψ πνιιέο απφ ηηο βηβιηνζήθεο παξέρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ, πξφζβαζε ζε OPACs, ζηα ειεθηξνληθά
πεξηνδηθά θαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ.(Μνπζηάθα, 2008).

2.2 Νομικό πλαίζιο
ε φια ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα ζπληζηάηαη Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαηάξηηζεο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη παξνρήο
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. ηξαηεγηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ έπαημαλ νη ΔΛΚΔ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ, νη
νπνίνη θαη δηαρεηξίζηεθαλ ηηο επηρνξεγήζεηο δίλνληαο ην πιαίζην γηα ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε. θνπφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη ε δηάζεζε θαη δηαρείξηζε θνλδπιίσλ
φπνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ
νπνηνπδήπνηε είδνπο.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν.1 εδάθην α’ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3404/2005. ε θάζε
Παλεπηζηήκην ηδξχεηαη εληαία Κεληξηθή Βηβιηνζήθε πνπ ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο θαη
απνθεληξσκέλε κνλάδα ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, κε ηίηιν «Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν
Πιεξνθφξεζεο». Απνζηνιή ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο θάζε Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε
ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Ηδξχκαηνο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε, παξνρή θαη δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ
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πιεξνθνξηψλ ζηελ επξχηεξε εζληθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα θαη ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παηδεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
Ζ πεξαηηέξσ δηνηθεηηθή αλάπηπμε ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζε
Παξαξηήκαηα ζε επίπεδν ρνιήο ή Σκεκάησλ, κφλνλ φηαλ απηά ιεηηνπξγνχλ ζε
πφιε δηαθνξεηηθή απφ ηελ έδξα ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Παξαξηεκάησλ ηεο Κεληξηθήο
Βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε απφ ην Ίδξπκα ησλ ζπλζεθψλ
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηε δηάζεζε επαξθνχο αξηζκνχ επηζηεκνληθνχ θαη
ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ.

2.4Κοινοππαξίερ
Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα έμνδα θαη ζηε
κείσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο αιιά θαη γηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο
πξνυπνζέζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο δεκηνχξγεζαλ ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαη
αλαδήηεζαλ θνηλέο ιχζεηο. Κπξηφηεξε κνξθή απηψλ ησλ ζρεκάησλ είλαη νη
θνηλνπξαμίεο.
Μηα θνηλνπξαμία βηβιηνζεθψλ είλαη κηα νκάδα βηβιηνζεθψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα
ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ θαη ηεο
ηερλνγλσζίαο. Οη θνηλνπξαμίεο βηβιηνζεθψλ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα
φπσο νη απμήζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ βηβιηνζεθψλ. Ο δηακνηξαζκφο / θνηλή
ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ε ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ επηηξέπνπλ
ζπρλά ζηηο βηβιηνζήθεο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο. (Πηζπίξηγγαο
θ.α. ,2017).
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ βηβιηνζεθψλ πξνήιζε απφ ηελ πίεζε γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ κε
δεδνκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο.
Χο ζπλέπεηα απηψλ ηδξχζεθε ε
Βηβιηνζεθψλ

(Κ.Δ.Α.Β.),

γλσζηή

Κνηλνπξαμία Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ
δηεζλψο

θαη

σο

HEALLink

(HellenicAcademicLibrariesLink), ε νπνία μεθίλεζε κε ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ ηεο Οξηδφληηαο Γξάζεο ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ζην πιαίζην
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ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, Β’ ΚΠ, θαη ζπλερίζηεθε κε ην αληίζηνηρν έξγν ζην πιαίζην ηνπ
ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, Γ’ ΚΠ. Ζ Κ.Δ.Α.Β. δεκηνπξγήζεθε ηππηθά χζηεξα απφ ππνγξαθή
ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο (φια ηα Παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η. ηεο
ρψξαο)Παπάδνγινπ,2006.
Ζ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ .Δ.Α.Β. κεηά ηε ιήμε ηνπ Γ’ Κ.Π.., θαη κε
δεδνκέλε ηε κνξθή ηεο δεκφζηαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο,
κπνξεί

λα επηηεπρζεί κφλν κε δεκφζηνπο πφξνπο, κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤπΔΠΘ γηα
ηα Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα θαη ηνπ ΤπΑΝ γηα ηα επνπηεπφκελα απφ ηε Γ.Γ.Δ.Σ.
Δξεπλεηηθά Κέληξα. Ήδε γηα ην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλδξνκήο επηζηεκνληθψλ
πεξηνδηθψλ ην ΤπΔΠΘ έρεη εληάμεη εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα ζρεηηθά θνλδχιηα ζην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Με ηελ είζνδν ζηελ ςεθηαθή επνρή νη θνηλνπξαμίεο αιιάδνπλ. Οη θνηλνπξαμίεο είλαη
πιένλ κφλνλ «αγνξαζηηθνί ζχιινγνη». Ζ ππνζηήξημε θαη ε νκαδηθή θαηάξηηζε ηνπ
πξνζσπηθνχ θαζίζηαηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή, αθνχ κπαίλνπλ ζε
εθαξκνγή ζπλερψο λέα ζηνηρεία: λέα εξγαιεία θαη πιαηθφξκεο, ζπλερψο απμαλφκελν
ςεθηαθφ

πιηθφ,

εκθάληζε

δηαθνξεηηθψλ

κνξθνηχπσλ,

αιιεινζπλδέζεηο

απνκαθξπζκέλσλ κεηαμχ ηνπο θαη αλνκνηνγελψλ ζπζηεκάησλ θαη κνξθνηχπσλ,
ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ θιπ. Ο θφζκνο ησλ θνηλνπξαμηψλ ησλ
βηβιηνζεθψλ επεθηείλεηαη γξήγνξα, θαη καδί κε απηφλ κεγαιψλεη ην εχξνο ησλ
ζπλδπαζκψλ θαη ησλ κεηαιιαγψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο θνηλνπξαμίεο. Σν θίλεηξν παξακέλεη
ζηαζεξφ: ν θαηακεξηζκφο ησλ φιν θαη αθξηβφηεξσλ ζπιινγψλ κε ηνλ πιένλ
απνδνηηθφ νηθνλνκηθά ηξφπν πξνο ακνηβαίν φθεινο ησλ βηβιηνζεθψλ κειψλ θαη ηε
γεληθή κείσζε θφζηνπο. Οη επηπηψζεηο φκσο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή είλαη
δηαθνξεηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.(Εάρνο, 1998)

2.5 ςλλογικά έπγα ακαδημαφκών βιβλιοθηκών
Μέζσ ηνλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πινπνηήζεθαλ έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ην
ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο ρψξαο. θνπφο ησλ έξγσλ απηψλ ήηαλ ε
δηεπθφιπλζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ θπξίσο ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ.
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εκαληηθφ έξγν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ απνηειεί ε Μνλάδα
Οιηθήο Γηαρείξηζεο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (Μ.Ο.Π.Α.Β) κε έδξα ην
παλεπηζηήκην ησλ Ησαλλίλσλ, ε νπνία έρεη σο θχξην ζθνπφ ηεο ηελ αλάιπζε, ηελ
επεμεξγαζία θαη ηε δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ειιεληθέο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο.
Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Γθξίδαο
Βηβιηνγξαθίαο, φπνπ ηεθκήξηα φισλ ησλ ζρνιψλ (πηπρηαθέο εξγαζίεο, κεηαπηπρηαθέο
εξγαζίεο

θαη

δηδαθηνξηθέο

δηπισκαηηθέο)

δηαηίζεληαη

ζηνπο

ρξήζηεο

ησλ

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζε ςεθηνπνηεκέλε κνξθή. (Μνπζηάθα,2008).
πσο έρεη πξναλαθεξζεί ν ξφινο ησλ Ηδξπκαηηθψλ Απνζεηεξίσλ είλαη λα
ζπγθεληξψλεη θαη λα δηαηεξεί ηηο πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο, ηηο
δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο αιιά θαη φηη παξάγεηαη απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. ηα
πιαίζηα ηεο Οξηδφληηαο Πξάμεο θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015 πξαγκαηνπνηείηαη
δξάζε πνπ πεξηιάκβαλε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ππεξεζίαο ππνζηήξημεο,
δηαζχλδεζεο,

δηαζθάιηζεο

πνηφηεηαο

θαη

πηζηνπνίεζεο

ησλ

αθαδεκατθψλ

Ηδξπκαηηθψλ Απνζεηεξίσλ ηεο ρψξαο. Ζ ππεξεζία απηή, γλσζηή πιένλ θαη
σο HEAL-DSPACE, πξνζθέξεηαη ζηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα, θαη φρη κφλν, κε ηε
κνξθή Software as a Service. Ζ πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ ΗΑ πνπ αλαπηχρζεθε ζην
πιαίζην ηεο δξάζεο ζηεξίρηεθε ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Dspace. Έρνληαο σο
ζεκέιην ην Dspace, πινπνηήζεθαλ πάλσ ζ’ απηφ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πεξηγξάθνληαλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, κε θεληξηθφ άμνλα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ζρήκαηνο HEAL-Meta. Ζ ελ ιφγσ Γξάζε πινπνηήζεθε απφ ηελ
θεληξηθή νκάδα ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, ζην Δζληθφ
Μεηζφβην Πνιπηερλείν, θαη απνζθνπνχζε ζηελ πξναγσγή ηνπ ξφινπ ησλ
Ηδξπκαηηθψλ Απνζεηεξίσλ. Απφξξνηα ηεο Γξάζεο ήηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα
κεηαδεδφκελσλ (HEAL-Meta) πξνο πηνζέηεζε απφ ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ
αθαδεκατθψλ απνζεηεξίσλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπληαθηηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο αλαδήηεζεο κέζσ ηεο πχιεο
ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ απνζεηεξίσλ. Ζ δηακφξθσζε ζρεδίνπ ξνήο εξγαζίαο γηα
θαηάζεζε ηεθκεξίσλ (δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, κεηαπηπρηαθέο θαη πηπρηαθέο εξγαζίεο,
ηερληθέο αλαθνξέο θαη εξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο) ζε Ηδξπκαηηθά Απνζεηήξηα, ε
εγθαηάζηαζε πιαηθφξκαο ινγηζκηθνχ Ηδξπκαηηθψλ Απνζεηεξίσλ θαη ε ιεηηνπξγία
εηθνληθψλ servers (HEAL Dspace). (Αλαγλσζηφπνπινο θαη Μήηξνπ, 2016).
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Ζ

ιεηηνπξγία

ππεξεζία

ππνζηήξημεο

γηα

ηερληθά

θαη

λνκηθά

ζέκαηα

δεκηνπξγίαο/θαηάζεζεο ηεθκεξίσλ, ε ιεηηνπξγία πχιεο πξφζβαζεο θαη πξνεγκέλεο
αλαδήηεζεο ζηα Ηδξπκαηηθά Απνζεηήξηα ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη ηέινο ε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο πηζηνπνίεζεο
Ηδξπκαηηθψλ Απνζεηεξίσλ.
Σν πνην πξφζθαην έξγν ην νπνίν πινπνηήζεθε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΑ θαη
ην πξφγξακκα Φεθηαθή χγθιεζε είλαη

ν ILSaS(IntegratedLibrary System

asService)ην νπνίν απνηειεί κηα θνηλνπξαμία ησλ 30 ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ
βηβιηνζεθψλ, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ απηνκαηνπνηεκέλσλ
βηβιηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, ζην νπνίν ν βηβιηνγξαθηθφο
θαηάινγνο θαη ηα αξρεία θαζηεξσκέλσλ φξσλ ζα είλαη θνηλά γηα φια ηα κέιε ηεο
θνηλνπξαμίαο. Δίλαη έλα ζπλεξγαηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, πνπ δεκηνπξγεί πνιιά νθέιε γηα ηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα θαη γεληθφηεξα ην βηβιηνζεθνλνκηθφ πεξηβάιινλ(Παπαδάηνπ,θ.α.2017).
Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε

ηνπ

πιινγηθνχ Καηαιφγνπ.

Αθφκα ζεκαληηθφ επίηεπγκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη φινη νη ζπκκεηέρνληαο ζε
απηφλ ρξεζηκνπνηνχλ έλα θνηλφ επεμεξγαζηεί αιιά θαη ην θαηαινγνγξαθεκέλν πιηθφ
είλαη θνηλφ γηα φινπο. Σέινο φια ηα ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ αθνινπζνχλ θνηλέο
πνιηηηθέο

θαη θνηλά πξφηππα φπσο δαλεηζκνχ. Απφ ηα ηδξχκαηα πνπ

παξνπζηαζηήθαλ παξαθάησ ζην ILSAS ζπκκεηέρνπλ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,
ην ΣΔΗ Αζήλαο, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο.

2.6 ςνεπγαηικά ζσήμαηα διεθνώρ
Οη ζπλεξγαζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ ππεξεζηψλ
θαη εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, φρη κφλνλ ησλ νηθνλνκηθψλ, αιιά θπξίσο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη αξηηφηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ, γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηε
ιεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πεγψλ (Καηζηηίθνπ, 2004).
Έρνπλ δηακνξθσζεί πνιιά ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα Βηβιηνζεθψλ ζε πνιιέο ρψξεο θαη
ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Καζψο ε επηδίσμε ήηαλ λα ζπκβάινπλ κε
ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ θαη πφξσλ ζηελ ηφλσζε
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ηεο έξεπλαο θαη ζε κηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Οη θπξηφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ απνζθνπνχζαλ:
1. Βηβιηνγξαθηθή πξφζβαζε ζε ζπιινγέο άιισλ Βηβιηνζεθψλ ψζηε λα γίλεηαη
γλσζηφ ζηε κηα Βηβιηνζήθε ηη πιηθφ δηαζέηεη ή άιιε.
2. πζηήκαηα δηαδαλεηζκνχ πιηθνχ κεηαμχ ζπλεξγαδφκελσλ Βηβιηνζεθψλ.
3. Αληαιιαγή βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ.
4. πλεξγαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπιινγψλ.
5. Κνηλφρξεζηε ζπιινγή ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ
6. Κνηλφρξεζηε ζπιινγή βάζεσλ δεδνκέλσλ
7. πιινγηθφο Καηάινγνο
8. Γηαξθείο Δπηηξνπέο Καηαινγνγξάθεζεο
9. Γηαδαλεηζκφο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ
10. πληνληζκέλε δεκηνπξγία Θεκαηηθψλ Ππιψλ
11. Αλάπηπμε - ζπληνληζκφο ηνπηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ειεθηξνληθψλ θαζεηήξησλ θαη
ςεθηαθψλ ζπιινγψλ.
12. Οινθιεξσκέλε θαη εμαηνκηθεπκέλε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
13. Τπεξεζίεο θαη ελαιιαθηηθφ πιηθφ γηα ηπθινχο ρξήζηεο
14. Καηάξηηζε αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ.
Ο βαζκφο επηηπρίαο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα.
Τπήξμαλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ν δηαδαλεηζκφο πιηθνχ -θχξηα
επηζηεκνληθψλ άξζξσλ- θαη ε αληαιιαγή βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ πνπ ηα
παξαδείγκαηα επηηπρψλ ζπλεξγαζηψλ είλαη πνιιά. Αληίζεηα ε επηηπρία ζηελ
ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε ζπιινγψλ δελ ήηαλ πάληα επηηπρήο. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο
βειηίσζαλ ξηδηθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαζψο πξνζέθεξαλ ζηηο
Βηβιηνζήθεο εξγαιεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζπιινγψλ ηνπο πξάγκα νχησο ή άιισο αλέθηθην θαζψο ππνινγίδεηαη φηη θακία Βηβιηνζήθε δελ
30

κπνξεί λα απνθηά πεξηζζφηεξν απφ 5-7% ηεο παγθφζκηαο εθδνηηθήο παξαγσγήο απφ ηελ απφθηεζε ζηελ πξφζβαζε.
Ζ

πξνζθνξά

δπλαηνηήησλ

εληνπηζκνχ,

αμηνιφγεζεο

θαη

πξφζβαζεο

ζε

απνκαθξπζκέλεο πεγέο πιηθνχ εληχπνπ ή ςεθηαθνχ κε ηελ ρξήζε ησλ δηθηχσλ
πιεξνθνξηψλ έγηλε νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο επάξθεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο. Ζ ζεκαζία
ηνπ φγθνπ ηεο ζπιινγήο κηαο Βηβιηνζήθεο σο δείθηε πιεξφηεηαο θαη επάξθεηαο ηεο
κεηψλεηαη ζπλερψο. Οη ζπλεξγαζίεο ησλ Βηβιηνζεθψλ έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο
λέεο ζπλζήθεο.
Σα παιαηά δίθηπα Βηβιηνζεθψλ έγηλαλ Κνηλνπξαμίεο (Consortia) Βηβιηνζεθψλ πνπ
εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ επηδηψθνπλ ηελ απφ θνηλνχ
πξνκήζεηα θαη ζπλδξνκή ζε Ζιεθηξνληθά Πεξηνδηθά θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθνπλ κηα ζπληνληζκέλε παξέκβαζε ζηηο εμειίμεηο πνπ
παξαηεξνχληαη θαη πξνζαξκνγή ησλ Βηβιηνζεθψλ ζηα λέα ηερλνινγηθά θαη
νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Οη Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ήηαλ νη πξσηεξγάηεο ζηε
δεκηνπξγία Κνηλνπξαμηψλ κε ηέηνηεο επηδηψμεηο. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ Κνηλνπξαμίεο
αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ κε ζε πνιιέο ρψξεο .(Εάρνο, 1998)
Απνηηκήζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλνπξαμηψλ έδεημαλ φηη κε ηελ έληαμε ηεο ζε
Κνηλνπξαμία κηα Βηβιηνζήθε έρεη εθηφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε. Ζ ζπγθεληξσκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο έρεη
κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ εθδνηψλ, ελψ ην κνίξαζκα ηνπ
θφζηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζε πιηθφ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ
αδχλαην ιφγσ θφζηνπο λα απνθηήζεη ε θάζε Βηβιηνζήθε κφλε ηεο.
Ζ αλάπηπμε ησλ Κνηλνπξαμηψλ θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε ηνπο αλακέλεηαη φηη ζα
απνηειέζεη κνριφ πίεζεο πξνο ηνπο εθδφηεο γηα αιιαγή ησλ απαξάδεθησλ πνιιέο
θνξέο φξσλ πνπ ζέηνπλ ζηηο ζπκβάζεηο πνπ πξνηείλνπλ θαη λα ρακειψζνπλ ηηο ηηκέο
ηνπο. Σα νθέιε είλαη ζεκαληηθά ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο αδεηψλ
πξφζβαζεο ζε αθξηβέο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ζ εκπεηξία απφ
Κνηλνπξαμίεο άιισλ ρψξσλ έδεημε φηη απηέο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ησλ
παξαδνζηαθψλ

ππεξεζηψλ

Βηβιηνζήθεο.

Γηα

παξάδεηγκα

ην

ζχζηεκα

αιιεινδαλεηζκνχ κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά. Πέξα απφ ηελ νηθνλνκία ζηελ
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αγνξά ηεο πξφζβαζεο ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα ζε πξνζσπηθφ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο. (Εάρνο, 1998).

Κεθάλαιο 3οΈπεςνα-ςνένηεςξη
3.1 Μεθοδολογία
Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε επί
ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ απφδνζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα
πεδίνπ κε ηελ κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ.
ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζπληάρζεθαλ ζηνρεπφκελεοεξσηήζεηο θαη επηρεηξήζεθε
ζηαδηαθή απφζπξζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή, θαηά ηε ξνή ησλ ζπλεληεχμεσλ,
δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηεζέληεο λα αθεγεζνχλ. θνπφο ήηαλ λα είλαη
ειεχζεξνη λα ηαμηλνκήζνπλ νη ίδηνη ηα ζεκαληηθά θαη ηα νπζηψδε ζπκβάληα.
Καηά ηε ξνή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ζπλδπαζκφο ηχπσλ ζπλέληεπμεο αλάινγα µε
ηηο αλάγθεο ηεο. Τπήξμαλ ζεκεία ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη εµη-δνκεκέλεο
εξσηήζεηο. Ζ ζπλέληεπμε καγλεηνθσλήζεθε, έρνληαο ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο θαη
ιάβεη ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
ελέξγεηα. Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ελ ζπλερεία
έγηλε επηινγή ησλ ζεκείσλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζην παξφλ πφλεκα.Καηά ηελ δηάξθεηα
ηελ έξεπλαο παξνπζηαζηήθαλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία καο θαζπζηέξεζαλ ζην
ζέκα ηεο έξεπλαο. Ο αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ

ηέζζεξηο

ζπλεληεχμεηο ζε Αζήλα θαη επαξρία κέζσ ηειεθψλνπ ψζηε λα έρνπκε φζνλ ην
δπλαηφλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηηο ειιεληθέο
αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Οη βηβιηνζήθεο πνπ είραλ επηιερηεί αξρηθά ήηαλ ε
Βηβιηνζήθε θαη

Κέληξν

Πιεξνθφξεζεο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ,

ε

Βηβιηνζήθε ηκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ
ΔΚΠΑ, ε Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο θαη ε Βηβιηνζήθε ηνπ
Πνιπηερλείνπ.
Απφ ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο βηβιηνζήθεο απηέο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηε
δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο ήηαλ:1) Βηβιηνζήθε ηκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη
Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ ΔΚΠΑ θαη 2)Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΣΔΗ Λάξηζαο.
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3.2 Δπυηήζειρ ςνένηεςξηρ
ην ζεκείν απηφ, παξαηίζεληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα νη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλζεθαλ
ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα ζηνηρεία
θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επηθξαηνχζαο
εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζε αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο.

Ερωτήσεις
1. Πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία ρξεκαηνδφηεζε πνπ πήξαηε θαη ζε πνην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εληάρζεθε? (ΔΠΑ, Φεθηαθή χγθιηζε,
ΆιινΔπξσπατθφ Πξφγξακκα )
2. Πνην ήηαλ ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε?
3. Σν έξγν απηφ ήηαλ κφλν ππνδνκέο?
4. Σν έξγν είρε δξάζεηο πνπ απαηηνχζαλ ζπλέρηζε?
5. Σν πνζφ ήηαλ επαξθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ?
6. Πξνβιέθζεθε ηξφπνο ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ;? Αλ λαη πσο?
7. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ πξνβιέθζεθε ε παξάηαζε ηπρφλ ζπλδξνκψλ?
8. Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο
9. Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηηο βηβιηνζήθεο ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο
10. Μέζα απφ ηα έξγα ρξεηάζηεθε λα γίλεη πξφζιεςε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ;
(θαη αλ λαη πνηνη παξέκεηλαλ) θαη απφ πνηα έξγα; Γψζηε ην ρξνληθφ πιαίζην θαη
ηηο εηδηθφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ παξέκεηλαλ σο πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο
Πίνακαρ 1 Δπυηήζειρ ζςνενηεύξευν

3.3ςνενηεύξειρ
3.3.1 Ππώηη (1η) ςνένηεςξη
Σφπνο ζπλάληεζεο: Βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο Σκήκα Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο &
Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ ΔΚΠΑ.
Ζκεξνκελία: 13/12/2017
Πξφζσπα: Κπξία Γεσξγία Νηνχληαθαη ηνλ θχξην ΑλαζηάζηνΜπειάιε
Ηδηφηεηα: Βηβιηνζεθνλφκνη
Γηάξθεηα: 50 ιεπηά
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Επώηηζη 1 Πόηε ήηαν η ηελεςηαία σπημαηοδόηηζη πος πήπαηε και ζε ποιο
επισειπηζιακό ππόγπαμμα ενηάσθηκε?
Ζ ηειεπηαία ρξεκαηνδφηεζε πνπ πήξακε ήηαλ απφ έλα θιεξνδφηεκα πνπ ιεγφηαλ
Ησαλλίδσλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΛΚΔ (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ
Έξεπλαο) είλαη φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ΔΠΑ.
Επώηηζη 2 Ποιο ήηαν ηο έπγο πος ςλοποιήθηκε?
Σν έξγν πνπ πινπνηήζεθε ήηαλ γηα ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη ην πνζφ πνπ καο
αληηζηνηρνχζε ζαλ ηκήκα ήηαλ 155,82 επξψ. Ο δηαγσληζκφο έγηλε γηα φιεο ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ην πφζν δηαλεκήζεθε αλά βηβιηνζήθε. Ο δηαγσληζκφο
είρε μεθηλήζεη απφ ην 2017 θαη ηα βηβιία ηα παξαιάβακε ζηηο 24/11/2017.
Επώηηζη 3 Το έπγο είσε δπάζειρ πος απαιηούζαν ζςνέσιζη?
Ναη βέβαηα. Σελ αλάπηπμε ζπιινγήο ιφγνπ ηνπ φηη ην ηκήκα έρεη πνιιά
επηζηεκνληθά πεδία φπνηε ζηφρνο είλαη λα αλαπηπρηνχλ φια ηα πεδία φπσο θαη
έρνπκε θαηαθέξεη.
Επώηηζη 4 Το ποζό ήηαν επαπκέρ για ηην ςλοποίηζη ηος?
ρη!
Επώηηζη 5 Πποβλέθθηκε ηπόπορ ζςνέσιζηρ ηος έπγος; (Δηλαδή εάν μεηά ηο ηέλορ
ηος έπγος πποβλέταηε όηι δεν θα ςπάπσοςν πια σπήμαηα για ηην ζςνέσιζη ηος
έπγος?
Ναη θπζηθά, πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε πξάγκαηα δεδνκέλνπ ην φηη νη πφξνη έρνπλ
κεησζεί ζπλερψο ςάρλνπκε λα βξνχκε ιχζεηο φπσο ην λα βξνχκε θάπνηεο δσξεάλ
δνθηκαζηηθέο ζπλδξνκέο θαη βηβιία ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο ππάξρεη θαη κεγάιε
βνήζεηα απφ θαζεγεηέο, θνηηεηέο θαη άιινπο πνπ βνεζάλε ζην λα δψζνπλ ζηελ
βηβιηνζήθε ζεκαληηθέο δσξεέο.
Επώηηζη 6 Ποια είναι η καηάζηαζη ηηρ βιβλιοθήκηρ ζήμεπα ζε ζσέζη με ηιρ
σπημαηοδοηήζειρ?
Θεσξνχκε φηη αθφκα είλαη πνιχ θαιή ε θαηάζηαζε αθνχ έρνπκε κε πνιχ θαιή
ζπιινγή κε πνιιά ζεκαληηθά βηβιία. Σν κφλν θνκκάηη ζην νπνίν έρνπκε ράζεη είλαη
ζηα θηεξηαθά πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ.
Επώηηζη 7 Μέζα από ηα έπγα σπειάζηηκε να γίνει ππόζλητη ζε ανθπώπινο
δςναμικό; (και αν ναι ποιοι παπέμειναν) και από ποια έπγα; Δώζηε ηο σπονικό
πλαίζιο και ηιρ ειδικόηηηερ ηυν αηόμυν πος παπέμειναν υρ πποζυπικό ηηρ
βιβλιοθήκηρ.
ρη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα είκαζηε κφλν δπν άλζξσπνη ζηελ βηβιηνζήθε κε αξθεηή
βνήζεηα απφ έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε πνπ καο βνεζάεη ζε ηερληθά ζέκαηα.
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3.3.2 Γεύηεπη (2η) ςνένηεςξη
Σφπνο ζπλάληεζεο: Μέζσemail
Μεηά από κοινή απόθαζη με ηην κ. Σιώκη η ζςνένηεςξη ππαγμαηοποιήθηκε μέζο
email και όσι ηηλεθυνικά
Ζκεξνκελία: 16/1/2018
Πξφζσπα:θπξία Καιιηφπε ηψθε
Ηδηφηεηα: Βηβιηνζεθνλφκνο θαη πξντζηακέλε ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ΣΔΗ
Λάξηζαο
Γηάξθεηα: Αθνχ ζηάιζεθαλ νη εξσηήζεηο, ε θ. ηψθε απάληεζε ηελ επφκελε κέξα.

Επώηηζη 1 Πόηε ήηαν η ηελεςηαία σπημαηοδόηηζη πος πήπαηε και ζε ποιο
επισειπηζιακό ππόγπαμμα ενηάσθηκε ; (ΕΣΠΑ, Ψηθιακή Σύγκλιζη, Άλλο
Εςπυπαφκό Ππόγπαμμα )
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη ήηαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ην 2017.
Επώηηζη 2 Ποιο ήηαν ηο έπγο πος ςλοποιήθηκε;
Τπεξεζίεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο Αλνηρηήο Πξφζβαζεο ζην ΑΣΔΗ ΛΑΡΗΑ
Επώηηζη 3 Το έπγο αςηό ήηαν μόνο ςποδομέρ;
ρη
Επώηηζη 4 Το έπγο είσε δπάζειρ πος απαιηούζαν ζςνέσιζη;
Ναη
Επώηηζη 5 Το ποζό ήηαν επαπκέρ για ηην ςλοποίηζη ηος?
ρη
Επώηηζη 6 Πποβλέθθηκε ηπόπορ ζςνέσιζηρ ηος έπγος; (Δηλαδή εάν μεηά ηο
ηέλορ ηος έπγος πποβλέταηε όηι δεν θα ςπάπσοςν πια σπήμαηα για ηην ζςνέσιζη
ηος έπγος)
Ναη
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Επώηηζη 7 Αν ναι πυρ; (εξηγείζηε αν γίνεηαι θέμαηα πποζυπικού, επιμόπθυζηρ
ή εξοπλιζμού)
Δπηκνξθψζεθε ην πξνζσπηθφ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ
θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ.
Επώηηζη 8 Μεηά ηην λήξη ηος έπγος πποβλέθθηκε η παπάηαζη ηςσόν
ζςνδπομών;
Ναη
Επώηηζη 9 Ποια είναι η καηάζηαζη ηηρ βιβλιοθήκηρ ζήμεπα ζε ζσέζη με ηιρ
σπημαηοδοηήζειρ;
Ζ βηβιηνζήθε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΔΗ
Θεζζαιίαο.
Επώηηζη 10 Μέζα από ηα έπγα σπειάζηηκε να γίνει ππόζλητη ζε ανθπώπινο
δςναμικό; (και αν ναι ποιοι παπέμειναν) και από ποια έπγα; Δώζηε ηο σπονικό
πλαίζιο και ηιρ ειδικόηηηερ ηυν αηόμυν πος παπέμειναν υρ πποζυπικό ηηρ
βιβλιοθήκηρ.
Έγηλαλ πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 2 αηφκσλ (1 Βηβιηνζεθνλφκνο & 1 Πιεξνθνξηθφο).
Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ παξέκεηλε θαλείο.

3.4Αποηελέζμαηα ζςνενηεύξευν

Απφ ηελ πξψηε ζπλέληεπμε κε ηκεκαηηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΔΚΠΑ ζπκπεξαίλνπκε
ζρεηηθά κε φζα καο δήισζαλ θαη νη ίδηνη είλαη φηη θάζε ρξφλν ηα ρξήκαηα είλαη
ιηγφηεξα αθνχ θαηαλέκνληαη θαη ζηηο άιιεο ηκεκαηηθέο βηβιηνζήθεο. Παξφιν πνπ ηα
ρξήκαηα φκσο κεηψλνληαη πξνζπαζνχλ λα βξίζθνπλ ιχζεηο κέζσ ηνλ δσξεψλ, κέζσ
δνθηκαζηηθψλ ζπλδξνκψλ πνπ κπνξεί θαηά θαηξνχο λα βξίζθνπλ ζην Γηαδίθηπν φπσο
επίζεο κε ηελ βνήζεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά θαη πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ

ηνπ

ηκήκαηνο νη νπνίνη βξίζθνληαη θαη ζην εμσηεξηθφ αιιά ιφγσ ηεο αγάπεο ηνπ γηα ηελ
βηβιηνζήθε θαη ην ηκήκα ζπλερίδνπλ θαη βνεζνχλ. ζνλ αθνξά ηνλ ππφινηπν
εμνπιηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο εθεί αληηκεησπίδνπλ ην πην ζνβαξφ πξφβιεκα αθνχ εδψ
θαη ρξφληα έρνπλ ζηακαηήζεη νη πφξνη γηα ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Καηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ελψ νη ίδηνη ήηαλ εμαξρήο πνιχ ζεηηθή ζην λα κηιήζνπλ
ζρεηηθά κε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε ζηελ νπνία εξγάδνληαη καο είπαλ πσο ηα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά αιιά
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κε ηελ ζέιεζε θαη ηελ βνήζεηα ηξίησλ πξνζψπσλ νη νπνίνη ηνπο βνεζνχλ ζηα ζέκαηα
εμνπιηζκνχ κπνξεί θαη λα κελ πιεξσζνχλ πνηέ , κε ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο
θεληξηθήο βηβιηνζήθεο αιιά θαη ησλ άιισλ ηκεκαηηθψλ βηβιηνζεθψλ πξνζπαζνχλ λα
βξίζθνπλ ιχζεηο. Γήισζαλ ζεηηθή ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο
θαη παξφιν ηνπ εδψ θαη ρξφληα εξγάδνληαη κφλν δχν άηνκα, ε βηβιηνζήθε έρεη
αλαπηχμεη θαηά πνιχ ηελ ζπιινγή ηεο θαη φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα
πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα βξίζθνπλ ιχζεηο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δεχηεξε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θεληξηθή
βηβιηνζήθε ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε ζπλέληεπμε. Με ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
ηνπ ΔΠΑ «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη ηο έξγν πνπ πινπνηήζεθε ήηαλ ζρεηηθά κε
ππεξεζίεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο Αλνηρηήο Πξφζβαζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ε βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο ζπλέρηζε ζηελ επηκφξθσζε θαη
πξφζιεςε δπν αηφκσλ, ελφο βηβιηνζεθνλφκνπ θαη ελφο πιεξνθνξηαθνχ νη νπνίνη
φκσο κεηά ηελ ιήςε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηακάηεζαλ λα εξγάδνληαη εθεί. Δπίζεο
πξφζζεζαλ φηη ε βηβιηνζήθε θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Ηδξχκαηνο.
Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη ησλ δπν βηβιηνζεθψλ αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηελ γεληθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο. Αλ
θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ήηαλ ελεξγή, απηφ δελ αξθεί
ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηδξχκαηνο πνπ ππάγνληαη δελ επαξθεί. Με ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δπν ζπλεληεχμεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη νη
δπν αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα
ηνπ ΔΠΑ Απηφ ήηαλ ην ηειεπηαίν πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θαη νη δπν
βηβιηνζήθεο. Καηαιαβαίλνπκε επνκέλσο φηη ε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ
απφ ηηο ίδηεο ηηο βηβιηνζήθεο θαηέζηε δχζθνιε θαζψο δελ ππάξρεη ην απαξαίηεην
δπλακηθφ πξνζσπηθφ γηα λα ηα ππεξεηήζεη.
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Κεθάλαιο 4οςμπεπάζμαηα –Πποηάζειρ
Ζ έληαμε ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, θαηά ηε δεθαεηία 1996-2006,
ζην Β’ θαη Γ’ ΚΠ (Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ) θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηα
ΔΠΔΑΔΚ Η θαη ΗΗ ππήξμε θαηαιπηηθή θαη άιιαμε ξηδηθά ην ηνπίν ησλ βηβιηνζεθψλ
ζηε ρψξα. Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ Η θαη ΗΗ κε
πνιχ θφπν πέηπραλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, πςειή ηερλνγλσζία θαη δεκηνχξγεζε
ηε βάζε γηα ηελ εμέιημε ησλ άιισλ βηβιηνζεθψλ ηεο ρψξαο. Σν ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ είλαη
θπζηθή ζπλέρεηα πνιιψλ απφ ηηο θαηλνηφκεο θαη πηινηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ
μεθίλεζαλ κε ην ΔΠΔΑΔΚ Η, αιιά επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο.
πγθεθξηκέλα κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο ηεο ΔΔ
(Δπξσπατθήο Έλσζεο) ΔΠΔΑΔΚ Η (1996 – 1999), πνιιά παλεπηζηήκηα ήηαλ ζε ζέζε
λα θαηαζθεπάζνπλ λέα θηήξηα βηβιηνζεθψλ.
Σα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα μεθίλεζαλ ζηαδηαθά γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ
βειηίσζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζρεηηθά κε ηα θηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη ηελ ελίζρπζε
ησλ ζπιινγψλ ηνπο. Απηφ ππήξμε ην πξψην βήκα γηα κηα πνην νινθιεξσκέλε εηθφλα
αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ δεηνχκελε
πιεξνθνξία. Καζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη έηζη θαη ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο
αλαγθαίν ξφιν έρνπλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Σα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζηα
νπνία ζπκκεηέρνπλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηα
έξγα ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. κέζσ ηνπ ΔΠΑ. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ
ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ καο παξαρψξεζαλ έκπεηξνη βηβιηνζεθνλφκνη, απνηππψλεηαη ελ
κέξε ε ζεκεξηλή εηθφλα ζην ρψξν ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Μέζσ ησλ
αλαπηπμηαθψλ
έξγσλ
ινηπφλ
νη
βηβιηνζήθεο
εμέιημαλ
ηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ θαηλνχξγησλ εξγαιείσλ θαη θαηαιφγσλ κε
ζθνπφ λα δηαρεηξίδνληαη νη ρξήζηεο επθνιφηεξα ην δηαζέζηκν πιηθφ. Ο ξφινο ησλ
βηβιηνζεθνλφκσλ ζην λα κάζνπλ νη ρξήζηεο λα αλαδεηνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο
πιεξνθνξίεο ππήξμε θαηαιπηηθφο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξνζσπηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ
ρξεηάζηεθε λα παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ.
Με ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ εμειίζζεηαη θαη φιε ε πνξεία ηνπ
επηζηεκνληθνχ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη ζηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα πνπ ζηεγάδνληαη νη
βηβιηνζήθεο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε δεκηνπξγία ησλ ηδξπκαηηθψλ απνζεηεξίσλ, ε
νπνία ζπκβάιιεη θαηά βάζε ζηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο ηνπ
ηδξχκαηνο πνπ ππάγεηαη ε θάζε βηβιηνζήθε.

Μέζα απφ ηελ έληαμε ησλ βηβιηνζεθψλ ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πξνθιήζεθε
κηα νκνηνκνξθία γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο.
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Δμειηρζήθαλ νη onlineθαηάινγνη, δεκηνπξγήζεθαλ λέα δίθηπα παξνρήο πιεξνθνξηψλ
θαη αλαπηχρζεθε ελ πνιινίο ε ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ. Έγηλε
θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ έξεπλαο, πξφζβαζε ζε
ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη βάζεηο δεδνκέλσλ πξνο φθεινο πάληα ηνπ ρξήζηε. Με ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο παξαηεξνχκε πσο ε αλάγθε ησλ
βηβιηνζεθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα νινέλα θαη
απμάλεηαη, γεγνλφο πνπ απνηειεί δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ησλ βηβιηνζεθψλ.
Δθηφο απφ ηελ θάζε βηβιηνζήθε ε νπνία κεκνλσκέλα πινπνίεζε δηάθνξα έξγα, κέζσ
ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ δεκηνπξγεζήθαλ θαη δηάθνξνη νξγαληζκνί φπσο ην ΔΑΒ
(ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ) θαη ΜΟΓΗΠΑΒ.
Ο ξφινο ηνπο ζπλνςίδεηαη ζην λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ πεξηβάιινλ γηα φιεο ηηο
βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο. Απηφ επηηεχρζεθε κε ηε ρξήζε θνηλνχ εληαίνπ θαηαιφγνπ, ν
νπνίνο δηεπθφιπλε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο βηβιηνζήθεο. Αθφκα ε δεκηνπξγία ηεο
ΜΟΓΗΠΑΒ απνηειεί έλα ζπιινγηθφ επίηεπγκα θαη ρξήζηκν εξγαιείν ησλ ειιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηεο
αλαβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηε ζηήξημε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Έξεπλαο
ζηα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο. Οη παξαπάλσ νξγαληζκνί
δηαδξακαηίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα θνξπθαίν ξφιν ζηελ εμέιημε θαη πνξεία ησλ
αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ.
Ζ ειιηπήο ζεκεξηλή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο βηβιηνζήθεο πξνθαιεί πνιιέο δπζκελείο
θαηαζηάζεηο ζην ρψξν ησλ αθαδεκατθψλ
βηβιηνζεθψλ, θαζψο δελ
ππάξρνπλ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο απφ ηηο ίδηεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη νη
δηαζέζηκνη πφξνη δελ επαξθνχλ. Παξφια απηά παξαηεξνχκε φηη νη αθαδεκατθέο
βηβιηνζήθεο θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο πνηνηηθέο
ππεξεζίεο. Απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ζπλεξγαζίεο κε ηηο ππφινηπεο βηβιηνζήθεο
αιιά θαη κε ζπλεξγαζίεο ζε δηεζλέο επίπεδν.
ιε ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη έλαο ηνκέαο πνπ θαηά
βάζε ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεη ηεο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Καζψο ε ζπκβνιή
ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη ζπνπδαία γηα νιφθιεξε ηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα, κε ηελ ζεηξά ηνπ ην θξάηνο ζα παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο
πφξνπο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ νη βηβιηνζήθεο ρσξίο πξνβιήκαηα. Με ηελ ζεηξά ηνπο
ηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα θαη ζπλεπψο θαη νη βηβιηνζήθεο ηνπο, θαιφ ζα ήηαλ
εληζρχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ζπκκέηνρή ηνπο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.
Με ηνλ απηφ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ πην γξήγνξα ζηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο.
πσο πξναλαθέξζεθε ν θχξηνο ξφινο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ
ρξεζηψλ ηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ίδηνη νη ρξήζηεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ
ηε δηθή ηνπο βνήζεηα ζηελ βηβιηνζήθε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο ηεο βηβιηνζήθεο, πξνζθέξνληαο θαη νη
ίδηνη ηηο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπο.
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Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε δεη ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ νξγαληζκψλ πιεξνθφξεζεο αιιά
φρη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ρξεζηψλ θαη βηβιηνζεθψλ. Θα κπνξνχζε επνκέλσο λα
δεκηνπξγεζεί νκάδα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο φπνπ
είλαη θαη νη άκεζνη εκπιεθφκελνη. Μέζα απφ έξεπλεο ησλ ρξεζηψλ ζα κπνξνχζε ε
βηβιηνζήθε λα γλσξίδεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα επηθεληξσζεί ζε απηέο.
Έλα πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπλεξγαζίαο ην νπνίν κπνξεί ζην εγγχο κέιινλ λα
γεθπξψζεη κε δπλαηφηεξα δεζκά ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ
βηβιηνζεθψλ δεκηνπξγψληαο ακθίπιεπξα πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηε δηαρείξηζε φζν
θαη ζηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο.
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