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Abstract / Περίληψη 

 

The second phase of the evolution of the World Wide Web, the so called Web 2.0, has led 

to social networking, collaboration and contribution of everyone that uses its technologies.  This 

paper deals with the correlation of Web 2.0 and libraries.  At the beginning the term of Web 2.0 

and its applications are analyzed.  After the term of Library 2.0 is introduced, it is defined how 

organizations like libraries can adopt tools of Web 2.0.  The paper further includes a research on 

what Web 2.0 tools libraries in Greece are using and a few cases from different libraries that are 

using Web 2.0 services at the reference and catalogue departments. 

 

 

Η δεύτερη φάση της εξέλιξης του διαδικτύου, το ονοµαζόµενο Web 2.0, οδήγησε στην 

εκτεταµένη κοινωνική δικτύωση, τη συνεργασία και συνεισφορά όσων χρησιµοποιούν τις 

τεχνολογίες αυτές.  Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το συσχετισµό του Web 2.0 και των 

βιβλιοθηκών.  Αρχικά αναλύονται οι Web 2.0 εφαρµογές.  Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τον 

όρο Library 2.0 (Βιβλιοθήκη 2.0) και καθορίζεται ο τρόπος που οργανισµοί σαν τις βιβλιοθήκες 

µπορούν να υιοθετήσουν εργαλεία Web 2.0.  Η εργασία επίσης περιλαµβάνει µία έρευνα για το 

ποιες εφαρµογές Web 2.0 χρησιµοποιούν οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και ορισµένες µελέτες 

περίπτωσης διαφορετικών βιβλιοθηκών που έχουν θέσει σε εφαρµογή εργαλεία Web 2.0 στις 

πληροφοριακές υπηρεσίες τους και στον κατάλογό τους. 
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1. Εισαγωγή   

 

Οι βιβλιοθήκες εδώ και αιώνες αφιερώνουν την ύπαρξή τους στη συλλογή, οργάνωση και 

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

γνώσεων διαφόρων ειδών.  Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επηρεάσει τόσο το φυσικό περιβάλλον 

των βιβλιοθηκών όσο και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης.  Τα αναβαθµισµένα 

βιβλιοθηκονοµικά συστήµατα δίνουν πρόσβαση  στις συλλογές των βιβλιοθηκών απλά µε µία 

σύνδεση στο διαδίκτυο.  Ο στόχος ωστόσο παραµένει ο ίδιος ·  η πρόσβαση στη γνώση και την 

πληροφορία όσο κι αν οι τεχνικές, τα εργαλεία και οι διαδικασίες εξελίσσονται (Holmberg, 

Huvila, Kronqvist-Berg, & Widén-Wulff, 2009). 

Ταυτόχρονα το διαδίκτυο έχει υποστεί αλλαγές που οδήγησαν σε έκρηξη δηµιουργίας νέων 

εργαλείων κατά βάση κοινωνικών.  Η µεταβολή αυτή συνιστά κατά πολλούς τη δεύτερη γενιά 

του παγκόσµιου ιστού, αυτό που ονοµάζουµε Web 2.0.  Οι βιβλιοθήκες που πάντα προσπαθούν 

να συµβαδίζουν µε τις νέες τάσεις δεν θα µπορούσαν να µείνουν ανεπηρέαστες.  Το προσωπικό 

και οι χρήστες απαιτούν συνεχώς γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τα νέα τεχνολογικά ρεύµατα (Mullikarjun, & Bulu, 2008).  

Τα Web 2.0 εργαλεία έχουν ξεπεράσει τα σύνορα που υπήρχαν στην επικοινωνία και την 

απόσταση ανάµεσα στις βιβλιοθήκες και τους ανθρώπους (Tripathi, & Kumar, 2010). 
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2. Web 2.0 

Ο O’ Reilly (2005) που εισήγαγε τον όρο, µας καλεί να σκεφτούµε το Web 2.0 σαν ένα 

πλήθος αρχών και πρακτικών που κρατάνε δεµένο ένα ηλιακό σύστηµα ιστοσελίδων όπου οι 

άνθρωποι µοιράζονται τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους. 

 

2.1. Ορισµός 
 
Ο όρος Web 2.0 αναφέρεται στη δεύτερη γενιά του παγκόσµιου ιστού και στόχο έχει τη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας.  Αφορά πολλά και διαφορετικά πράγµατα που συµβαίνουν 

ταυτόχρονα, όπως ιδέες, τεχνολογίες, συµπεριφορές και ιδεολογίες.  Από τεχνολογική άποψη 

προωθεί τα δεδοµένα, τους εµπλεκόµενους και τη συνδεσιµότητα µέσα από προσωπικές 

εφαρµογές (Holmberg, et al., 2009).  Πιο απλά τα εργαλεία Web 2.0 επιτρέπουν στους χρήστες 

να δηµιουργούν, να αλλάζουν, να δηµοσιεύουν και να µοιράζονται δυναµικό περιεχόµενο, σε 

ποικίλες µορφές όπως κείµενο, εικόνα, ήχο, φωτογραφίες και γραφικά, σε αντίθεση µε το Web 

1.0 όπου µπορούσαν µόνο να διαβάζουν και ήταν στατικοί (Stephens, & Collins, 2007). 

2.2. Αρχές Web 2.0 
 
 
Σύµφωνα µε τον Miller (2005), οι αρχές του Web 2.0 συνοψίζονται στα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

� Ελευθερία δεδοµένων 

� ∆ηµιουργία εικονικών εφαρµογών 

� Συµµετοχή 

� Προτεραιότητα στον χρήστη 

� Σύνδεση ενοτήτων 

� ∆ιαµοιρασµός 

� Επικοινωνία και διευκόλυνση δηµιουργίας ενοτήτων 

� Ανάµειξη 

� Εξυπνάδα 

� Εµπιστοσύνη 
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2.3. Web 2.0 εφαρµογές 
 
 

1. Ιστολόγια (Blogs).  Αποτελούν προσωπικές ιστοσελίδες στις οποίες οι πληροφορίες 

εµφανίζονται µε τη µορφή αναρτήσεων (posts) σε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από 

την πιο πρόσφατη.  Τα ιστολόγια µπορεί να έχουν έναν ή περισσότερους διαχειριστές 

οι οποίοι καθορίζουν και τον αριθµό των συγγραφέων που έχουν δικαίωµα να 

δηµιουργήσουν κάποια ανάρτηση.  Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, η θεµατολογία τους 

ποικίλλει και το περιεχόµενο χωρίζεται σε κατηγορίες ή ετικέτες (tags).  Οι επισκέπτες 

µπορούν να σχολιάσουν τις αναρτήσεις.  Είναι πολύ δηµοφιλή και χρησιµοποιούνται 

ευρέως από επιχειρήσεις και άλλους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (Stephens, & 

Collins, 2007.  Yong-Mi, & Abbas, 2010). 

2. Ροές δεδοµένων (RSS).  Είναι ακρωνύµιο του Rich Site Summary ή του Real Simple 

Syndication. Οι RSS τροφοδοτήσεις (RSS feeds) επιτρέπουν στους χρήστες να 

εγγραφούν σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες και να λαµβάνουν τις ενηµερώσεις τους 

χωρίς να χρειάζεται να τις επισκέπτονται επανειληµµένα για να δουν εάν υπάρχει 

κάποια καινούρια πληροφορία.  (Yong-Mi, & Abbas, 2010). 

3. Wiki.  Πρόκειται για ένα σύστηµα συνεργατικής διαχείρισης περιεχοµένου.  ∆ίνει τη 

δυνατότητα σε ένα πλήθος ανθρώπων συνεργατικά να Αναπτύξουν µια ιστοσελίδα, 

όπου ανταλλάσσουν πληροφορίες.  Η λειτουργικότητά του είναι σηµαντική για το 

διαµοιρασµό της γνώσης και τη συνεργασία.  Οι συγγραφείς ενός Wiki ανήκουν 

συνήθως σε µια κοινότητα, αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα και καταλαβαίνουν ο 

ένας τις ανάγκες του άλλου (Yong-Mi, & Abbas, 2010). 

4. Άµεσα µηνύµατα (Instant Messaging).  Αποτελούν σύγχρονη επικοινωνία µέσω 

διαδικτύου µε τη χρήση γραπτών µηνυµάτων.  Τέτοια συστήµατα χρησιµοποιούν 

τεχνολογία που υποδεικνύει πότε και αν ένας χρήστης είναι συνδεδεµένος και άρα 

διαθέσιµος για συνοµιλία (Stephens, & Collins, 2007). 

5. PodCast, VodCast.  Εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή αρχείων 

εικόνας και ήχου µέσω διαδικτύου.  Τα αρχεία αυτά συνήθως είναι µικρής διάρκειας 

και µεγέθους και απαιτείται σύνδεση µεγάλης ταχύτητας (Tripathi, & Kumar, 2010). 
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6. Ετικέτες (Tagging).  Είναι ένας τρόπος οργάνωσης της πληροφορίας σε κατηγορίες.  Οι 

χρήστες δηµιουργούν µία ετικέτα για µία ανάρτηση που τους ενδιαφέρει κι έπειτα την 

αποθηκεύουν στην επιλεγµένη κατηγορία.  Μπορούν επίσης να σχηµατίσουν κάποια 

σηµείωση που να τους υπενθυµίζει το περιεχόµενο από µία δηµοσίευση και στο 

µέλλον να ανατρέξουν σε αυτή γρήγορα κι εύκολα.  Η εφαρµογή διαφέρει από τους 

σελιδοδείκτες, καθώς εκεί αποθηκεύονται απλώς σύνδεσµοι (links), ενώ οι ετικέτες 

αποτελούν αποθετήριο πληροφοριών (Yong-Mi, & Abbas, 2010). 

7. Κοινωνικά δίκτυα (Social networks).  Συνιστούν ίσως τη σηµαντικότερη αλλαγή στη 

µετάβαση από το Web 1.0 στο Web 2.0.  Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ανάπτυξή 

τους από τον ίδιο το χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά, να 

δηµιουργεί περιεχόµενο και να µοιράζεται πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο.  Τα 

περισσότερα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στο χρήστη να δηµιουργεί δικό του προφίλ 

µε προσωπικές πληροφορίες, φωτογραφίες και ενδιαφέροντα.  Μέσω του προφίλ του 

εδραιώνει φιλίες και συνδέσεις, ξεκινά συζητήσεις και µοιράζεται αρχεία (Stephens, & 

Collins, 2007). 

 

2.4. Υιοθέτηση Web 2.0 εφαρµογών 
 
 
Η δηµοφιλία και πληθώρα των παραπάνω εργαλείων έχει µετατρέψει τη χρήση τους σε 

ανάγκη σε πολλούς τοµείς και επαγγέλµατα. 

� Για τον διαχειριστή της πληροφορίας το Web 2.0 παρέχει εργαλεία που διασαφηνίζουν 

τη γνώση, τη µοιράζονται και βοηθούν να αναγνωριστούν κοινότητες µε κοινά 

ενδιαφέροντα. 

� Για τον επιστήµονα της πληροφορικής ο όρος είναι µια ταµπέλα που περιγράφει ένα 

σύνολο τεχνολογιών και πρακτικών στην ανάπτυξη λογισµικού. 

� Για τον κοινωνικό επιστήµονα µέσω του Web 2.0 µπορεί κανείς να µοιραστεί εµπειρίες 

και σκέψεις ανώνυµα και σύντοµα µέσω ενός ανεπίσηµου και µη ταυτοποιηµένου 

κοινωνικού δικτύου 

(Chalon, Pretoro, & Kohn, 2008). 
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3. Web 2.0 και βιβλιοθήκες 

Οι Web 2.0 υπηρεσίες ενσωµατώνονται µε αυξανόµενο ρυθµό σε πολλούς τοµείς, καθώς 

συνεχώς περισσότεροι, από εφήβους µέχρι κυβερνήσεις, αναγνωρίζουν τη δύναµη των εργαλείων 

αυτών. 

Οι βιβλιοθήκες δεν θα µπορούσαν να µην εκµεταλλευτούν τις συγκεκριµένες τεχνολογίες.  

Έτσι προσπαθούν να τις θέσουν σε εφαρµογή µέσα σε διάφορες υπηρεσίες τους ώστε να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των χρηστών τους (Mallikarjun, & Bulu, (2008). 

 

3.1. Library 2.0 (Βιβλιοθήκη 2.0) 
 
 
Η χρήση, η υιοθέτηση και η αφοµοίωση των Web 2.0 τεχνολογιών στο περιβάλλον και τις 

υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ονοµάζεται Library 2.0.  Στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών, η 

δηµιουργία νέων και η προσέλκυση καινούριων χρηστών. 

Ο Maness (2006) ορίζει τη Library 2.0 ως µία εφαρµογή διαδραστικών, συνεργατικών και 

πολυµεσικών τεχνολογιών στις διαδικτυακές υπηρεσίες και συλλογές των βιβλιοθηκών. 

Υποστηρίζει ότι τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία που τη θεµελιώνουν: 

1. Επικεντρώνεται στο χρήστη.  Οι χρήστες συµµετέχουν στη δηµιουργία περιεχοµένου 

και υπηρεσιών µε δυναµικό τρόπο. 

2. Παρέχει πολυµεσική εµπειρία.  Οι συλλογές και οι υπηρεσίες περιέχουν εικόνα και 

βίντεο. 

3. Είναι κοινωνικά πλούσια.  Προσφέρει ποικίλους τρόπους επικοινωνίας µεταξύ των 

χρηστών και των βιβλιοθηκονόµων. 

4. Είναι κοινωνικά καινοτόµα.  Αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο επειδή στηρίζεται 

στην έννοια της βιβλιοθήκης ως κοινωνική υπηρεσία.  Όταν η κοινωνία αλλάζει, η 

βιβλιοθήκη πρέπει να εξελιχθεί επιτρέποντας στους χρήστες να βρουν νέους τρόπους 

να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορία. 
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4. Θεωρία και µεθοδολογία υιοθέτησης Web εργαλείων 

Σύµφωνα µε τον Checkland (1981), ως µεθοδολογία ορίζεται ως ένα σύνολο µεθόδων 

επίλυσης προβληµάτων, όπου κυριαρχούν ορισµένες αρχές και µία κοινή φιλοσοφία.  Η 

µεθοδολογία υιοθέτησης υπηρεσιών διαδικτύου αποτελείται από πέντε στάδια: 

1. Εύρεση στρατηγικών για υιοθέτηση διαδικτυακών υπηρεσιών 

2. Αποσύνθεση και τεκµηρίωση υπαρχόντων διαδικασιών 

3. Καθορισµός τόπου και χρόνου χρήσης νέων εφαρµογών 

4. Αναβάθµιση διαδικτυακών εφαρµογών 

5. Προσδιορισµός και τεκµηρίωση της µελλοντικής κατάστασης των διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 

Η συγκεκριµένη µεθοδολογία βοηθά τους οργανισµούς να πάρουν αποφάσεις πριν την 

εφαρµογή διαδικτυακών υπηρεσιών και να διατυπώσουν κατάλληλα σχέδια υιοθέτησης.  Το 

θετικό των Web εφαρµογών είναι η αρχιτεκτονική που είναι ελεύθερη και διαµορφώνεται σε 

ενότητες.  Έτσι η προσέγγιση µπορεί πραγµατοποιηθεί σταδιακά (Liping, Jianyuan, & Lingyun, 

2008). 

Λαµβάνοντας υπόψη ό,τι αναφέρθηκε προηγουµένως, οι βιβλιοθήκες που επιθυµούν να 

υλοποιήσουν Web 2.0 εφαρµογές στις υπηρεσίες τους συχνά αντιµετωπίζουν διλήµµατα στην 

επιλογή παρόχων.  Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία: 

� Καθορισµός πιο δηµοφιλών Web 2.0 υπηρεσιών 

� Έρευνα υπηρεσιών που υιοθετήθηκαν από άλλες βιβλιοθήκες 

� ∆ιατύπωση στόχου, κοινού και πληροφορίας που πρόκειται να διαµοιραστεί 

� Πειραµατισµός µε Web 2.0 εφαρµογές 

(CILIPS, 2009) 
 
Η Library 2.0 αντιµετωπίζει όλες τις επιδράσεις του Web 2.0.  Όσο αφορά την υιοθέτηση 

υπηρεσιών πρέπει να σκεφτεί κανείς πώς το Web 2.0 θα προωθήσει τη συγκεκριµένη υπηρεσία, 

σε ποιους απευθύνεται και τι συνέπειες θα επιφέρει.  Επίσης ένα θέµα είναι οι υπηρεσίες 

αναφορικά µε τις επιπτώσεις τους στην κουλτούρα του χρήστη.  Επειδή Web 2.0 εργαλεία είναι 

κοινωνικά και συνεργατικά, συχνά επηρεάζουν και τις ζωές των χρηστών.  Οφείλουµε εποµένως 

να αναρωτηθούµε πώς µια υπηρεσία επιδρά στις ζωές έξω από τη βιβλιοθήκη ή πώς αλλάζει τον 
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τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας και τις επικοινωνιακές συνήθειες.  Τέλος λαµβάνουµε 

υπόψη τις επιρροές στο λειτουργικό περιβάλλον της βιβλιοθήκης.  Το τοπίο της πληροφόρησης 

µεταλλάσσεται, επειδή συστήνονται νέοι τύποι πηγών, οι υπηρεσίες είναι δεδοµενοστρεφείς και 

οι προσδοκίες των χρηστών πιο απαιτητικές.  Ακόµη οι ικανότητες τόσο του χρήστη όσο και του 

υπαλλήλου της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι αναπτυγµένες ώστε να ανταποκρίνονται υπεύθυνα 

στις νέες µορφές που δηµιουργούνται (Habib, 2006). 

 

5. Η χρήση των σηµαντικότερων Web 2.0 εφαρµογών στις βιβλιοθήκες 

Πολλές βιβλιοθήκες θεωρούν ότι οι Web 2.0 εφαρµογές παρέχουν δυνατότητες στην 

επαγγελµατική εξέλιξη του προσωπικού και την περαιτέρω εξυπηρέτηση των χρηστών.  Η 

πεποίθηση είναι ότι όσες περισσότερες µορφές επικοινωνίας και πρόσβασης παρέχονται τόσο πιο 

αποτελεσµατικές θα είναι οι υπηρεσίες ιδιαίτερα για όσους είναι υπέρµαχοι ενός διαδικτυακού 

περιβάλλοντος (Weiter, 2008).  

Οι ενότητες που ακολουθούν περιγράφουν και επεξηγούν πώς οι βιβλιοθήκες έχουν 

υιοθετήσει τα Web 2.0 εργαλεία στις υπηρεσίες τους. 

� RSS.  Οι βιβλιοθήκες παρέχουν τροφοδοτήσεις στους χρήστες που έχουν κάνει 

εγγραφή ενηµερώνοντας τους για νέο υλικό, αναρτήσεις σε blogs, δραστηριότητες στη 

βιβλιοθήκη, νέες υπηρεσίες και νέο περιεχόµενο στις βάσεις δεδοµένων (Stephens, & 

Collins, 2007). 

� Blogs.  Πολλές βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν ιστολόγια για να προωθήσουν καινούριο 

υλικό, να µοιραστούν πληροφορίες, να ενθαρρύνουν τη χρήση υπηρεσιών και να 

παρέχουν οδηγίες πληροφοριακής παιδείας.  Τα σχόλια στις αναρτήσεις βοηθούν στην 

ανάπτυξη συζητήσεων των µελών παρέχοντας ενηµέρωση για θέµατα συγκεκριµένου 

ενδιαφέροντος (Mahmood, & Richardson, 2011).  

� Instant messaging.  Πλήθος βιβλιοθηκών υιοθετεί το εργαλείο αυτό ως µέσο παροχής 

οικονοµικής, εικονικής πληροφοριακής υπηρεσίας χρησιµοποιώντας συστήµατα που οι 

χρήστες µπορεί ήδη να έχουν εγκαταστηµένα στους υπολογιστές τους.  Επιτρέπει 

επίσης τη συνεργασία µεταξύ επιστηµόνων της πληροφόρησης, παρέχει δυνατότητα 



 11 

διαµοιρασµού αρχείων και γενικά µεταµορφώνεται σε µια εφαρµογή πολυµεσικής 

εµπειρίας (Maness, 2006). 

� Wikis.  Έχουν αναπτυχθεί για την ενίσχυση δραστηριοτήτων µεταξύ βιβλιοθηκών, 

µεταξύ του προσωπικού της βιβλιοθήκης και µεταξύ των χρηστών.  Οι βιβλιοθήκες 

ενθαρρύνουν τη δηµιουργία Wikis για την προετοιµασία οδηγιών, πληροφοριακού 

υλικού, κριτικών βιβλίων, κ.α. (Tripathi, & Kumar, 2010).  Επίσης σε επίπεδο 

οργανισµού ενισχύουν την εκπαίδευση προσωπικού, τη διαχείριση διαδικασιών, την 

αρχειοθέτηση FAQs (frequently asked questions) και το σχεδιασµό πλάνων 

(Mahmood, & Richardson, 2011). 

� Tags.  Η χρήση ετικετών στο περιβάλλον της βιβλιοθήκης σηµαίνει δηµιουργία λέξης 

κλειδιού που χαρακτηρίζει µια συγκεκριµένη πηγή.  Οι ετικέτες µπορεί να σχετίζονται 

µε το περιεχόµενο ή µε µια άποψη για κάποιο βιβλίο.  Ο συνδυασµός των ετικετών έχει 

οδηγήσει σε µια νέα µορφή ταξινόµησης που ονοµάζεται Folksonomy.  Η Folksonomy 

έχει αναπτυχθεί από χρήστες, µη ειδικούς σε αντίθεση µε το taxonomy (ταξινόµηση).  

Παρουσιάζει θετικά στοιχεία, καθώς αντικατοπτρίζει πρακτικές χρήσης ενός θέµατος, 

αλλά εξαιτίας της υποκειµενικότητάς της, ίσως εκλείψει γρήγορα.  Folksonomies 

συναντούµε στον δηµόσιο κατάλογο των βιβλιοθηκών (Yong-Mi, & Abbas, 2010). 

� Social media.  Πολλές βιβλιοθήκες έχουν δηµιουργήσει προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα 

για να προσεγγίσουν τους νέους χρήστες.  Οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν µε το 

προφίλ της βιβλιοθήκης, να δουν τι κοινό έχουν µε άλλους χρήστες, να µοιραστούν 

πληροφορίες και πηγές (Maness, 2006). 

 

6. Υιοθέτηση Web 2.0 εργαλείων στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και 
στις ∆ηµόσιες Ελληνικές Βιβλιοθήκες 

Στα πλαίσια της εργασίας διεξήχθη έρευνα σε όλους τους ιστότοπους των ΕΑΒ και των 

∆ΕΒ, ώστε να αναζητηθεί το ποσοστό χρήσης εφαρµογών Web 2.0.  Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας απεικονίζονται στους πίνακες και µε ποσοστά στα ραβδογράµµατα που ακολουθούν. 
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Πίνακας 1: Χρήση Web 2.0 εφαρµογών στις ΕΑΒ 
Εργαλεία Web 2.0 Βιβλιοθήκες Α.Ε.Ι. 

Blog Wiki RSS Tags IM Photo/Vide
o Sharing 

Social 
media 

1. Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών 

  √     

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

√  √  √ √ √ 

3. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

       

4. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης 

       

5. ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
Ελλάδας 

       

6. Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο 

       

7. Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

      √ 

8. Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

       

9. Ιόνιο Πανεπιστήµιο       √ 
10. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών 
       

11. Πανεπιστήµιο Αιγαίου        
12. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων       √ 
13. Πανεπιστήµιο Κρήτης        
14. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Οικονοµικών και κοινωνικών 
επιστηµών 

 √      

15. Πανεπιστήµιο ∆υτικής 
Μακεδονίας 

       

16. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας       √ 
17. Πανεπιστήµιο Πατρών   √    √ 
18. Πανεπιστήµιο Πειραιώς       √ 
19. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου        
20. Πανεπιστήµιο Στερεάς 

Ελλάδας 
      √ 

21. Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κοινωνικών Πολιτικών 
Επιστηµών 

   √   √ 

22. Πολυτεχνείο Κρήτης   √    √ 
23. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο       √ 

 



 13 

Blog

5% Wiki

5%

RSS

20%

Tags

5%

IM

5%

P/V sharing

5%

Social media

55%

Web 2.0 εργαλεία στις ΕΑΒ

Blog

Wiki

RSS

Tags

IM

P/V sharing

Social media

   Γράφηµα 1: Ποσοστά χρήσης εργαλείων Web 2.0 στις ΕΑΒ 

 

Πίνακας 2: Χρήση Web 2.0 εφαρµογών στις ∆ΕΒ 
Εργαλεία Web 2.0 ∆ηµόσιες βιβλιοθήκες 

Blog Wiki RSS Tags IM Photo/Vide
o Sharing 

Social 
media 

1. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας        
2. ∆ηµόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 

Ανδρίτσαινας 
      √ 

3. Αιάντειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 
Αταλάντης 

      √ 

4.  ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας   

 √ √ √  √ √ 

5. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας       √ 
6. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Γρεβενών 
     √  √ 

7. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη ∆ελφών        
8. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη ∆ράµας         
9. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Έδεσσας 
      √ 

10. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ελευθερούπολης 

      √ 

11. ∆ηµόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
Ζαγοράς 

  √    √ 

12. ∆ηµόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
Ζακύνθου 

      √ 

13. Ζωσιµαία ∆ηµόσια Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων 

      √ 

14. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη   √     
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Καλαµάτας 
15. Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 

Αργοστολίου 
       

16. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Καρπενησίου 

       

17. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κέρκυρας 

      √ 

18. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κιλκίς 

      √ 

19. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Κόνιτσας 

   √   √ 

20. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Λαµίας 

      √ 

21. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Λάρισας  
Κωνσταντίνος Κούµας 

      √ 

22. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Λεβαδειάς  

√  √ √ √ √ √ 

23. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας     √ √ √ 
24. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη - 

Μουσείο Τυπάλδων - Ιακωβάτων 
Ληξουρίου 

      √ 

25. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μήθυµνας       √ 
26. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών        
27. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου        
28. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Μυτιλήνης 
      √ 

29. Παπαχαραλάµπειος ∆ηµόσια 
Κεντρική  
Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου 

      √ 

30. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ναυπλίου Ο Παλαµήδης 

       

31. ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου        √ 
32. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Πύργου 
      √ 

33. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ρεθύµνης 

       

34. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ρόδου 

       

35. ∆ηµόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Σάµου 

       

36. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σερρών 

√      √ 

37. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σιάτιστας Μανούσεια 

       

38. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σπάρτης 

      √ 

39. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Τριπόλεως 

       

40. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας Βασιλικής Πιτόσκα 

       

41. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Χαλκίδας 

      √ 

42. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Χίου Κοραής 

      √ 
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Γράφηµα 2: Ποσοστά χρήσης εργαλείων Web 2.0 στις ∆ΕΒ 

 
 
 

Γράφηµα 3: Σύγκριση χρήσης εργαλείων Web 2.0 στις ΑΕΒ και ∆ΕΒ 
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Εμφάνιση στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης
0

63%

37%

ΝΑΙ ΌΧΙ

 Γράφηµα 4: Ποσοστό εµφάνισης Web 2.0 υπηρεσιών στον ιστότοπο των βιβλιοθηκών 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι: 

� Οι βιβλιοθήκες υιοθετούν σε µεγαλύτερο ποσοστό τα κοινωνικά δίκτυα κι έπειτα την 

υπηρεσία RSS 

� Τα ποσοστά των εργαλείων µεταξύ ΕΑΒ και ∆ΕΒ δεν έχουν µεγάλες διακυµάνσεις 

� Εξαίρεση αποτελεί η δυνατότητα διαµοιρασµού εικόνας και βίντεο που 

παρουσιάζεται πιο αυξηµένη στις ∆ΕΒ, ίσως επειδή εκείνες διεξάγουν περισσότερες 

δραστηριότητες. 

� Μεγάλο ποσοστό βιβλιοθηκών, ενώ χρησιµοποιεί Web 2.0 εφαρµογές δεν 

ενηµερώνει τον ιστότοπό του για τη χρήση αυτή.  Στις περιπτώσεις αυτές η 

υιοθέτηση δεν είναι ακόµα ώριµη και η βιβλιοθήκη δεν παρουσιάζεται έτοιµη να 

χειριστεί στις υπηρεσίες της τα συγκεκριµένα εργαλεία.  

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εξέλιξη των υπηρεσιών µιας βιβλιοθήκης πρέπει να 

συµβαδίζει µε τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και µε τρόπο που οι χρήστες να νιώθουν ότι οι 

ανάγκες τους εκπληρώνονται.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται δύο από τις 

σηµαντικότερες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, δίνοντας βάση πώς ενσωµατώθηκαν σε αυτές 

εφαρµογές Web 2.0. 
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6.1. Πληροφοριακές υπηρεσίες 2.0 (Reference Services 2.0).  Μελέτες περίπτωσης 
 

 
 
Το πληροφοριακό τµήµα µιας βιβλιοθήκης καθοδηγεί τους χρήστες στο υλικό της 

βιβλιοθήκης και προσφέρει συµβουλές και υπηρεσίες σχετικά µε όλες της πηγές πληροφόρησης.  

Οι υπηρεσίες µπορεί να είναι άµεσες είτε έµµεσες.  Οι άµεσες αφορούν στην επικοινωνία 

πρόσωπο µε πρόσωπο και στις κατευθείαν απαντήσεις.  Οι έµµεσες παρέχουν πληροφόρηση όχι 

στον ίδιο χρόνο, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη και συνήθως εµπεριέχουν 

πιο εµπεριστατωµένη έρευνα.  Οι πληροφοριακές τεχνολογίες διευκολύνουν την 

αποτελεσµατικότητα του τµήµατος (Tajer, 2009). 

� Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Σεβίλλης (βλέπε Παράρτηµα, εικόνα 1) 

Η βιβλιοθήκη παρέχει µέσω του ιστοτόπου της: 

� Θεµατικούς οδηγούς (Wikis) ως πηγή  πληροφοριακών πόρων που σχετίζονται µε 

τα θεµατικά πεδία της διδασκαλίας και της έρευνας του πανεπιστήµιου. Αυτοί οι 

οδηγοί, πραγµατοποιούνται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και στοχεύουν 

στην καθοδήγηση σχετικά µε την τοποθεσία και τη χρήση των βάσεων δεδοµένων, 

βιβλίων και περιοδικών (ηλεκτρονικά ή έντυπα), στην εύρεση συνδέσεων προς 

άλλες ιστοσελίδες σχετικές µε κάθε µία από τις θεµατικές ενότητες και στην 

παροχή στρατηγικών για την καλύτερη χρήση των βάσεων δεδοµένων. 

� Υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων µε ένα µεγάλο αριθµό υπαλλήλων της βιβλιοθήκης, 

ανάλογα µε τη θεµατική των σπουδών. 

� Κοινωνική δικτύωση και διαµοιρασµό πληροφορίας µέσω: Facebook, Twitter, 

Flickr. 

� Λήψη ενηµερώσεων µέσω εγγραφής σε RSS. 

 

� Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (βλέπε Παράρτηµα, εικόνα 2) 

Η βιβλιοθήκη παρέχει µέσω του ιστοτόπου της: 

� Υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων. 

� Κοινωνική δικτύωση και διαµοιρασµό πληροφορίας µέσω: Facebook, Twitter, 

Linkedin. 
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� Λήψη ενηµερώσεων µέσω εγγραφής σε RSS. 

� Συµµετοχή στο ιστολόγιό της. 

 

� ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς (βλέπε Παράρτηµα, εικόνα 3) 

Η βιβλιοθήκη παρέχει µέσω του ιστοτόπου της: 

� Υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων. 

� Κοινωνική δικτύωση και διαµοιρασµό πληροφορίας µέσω: Facebook, Twitter, 

Delicious 

� Λήψη ενηµερώσεων µέσω εγγραφής σε RSS. 

� Συµµετοχή στο ιστολόγιό της. 

� Ετικέτες 

6.2. ∆ηµόσιος κατάλογος 2.0 (OPAC 2.0).  Μελέτες περίπτωσης 
 
Ο βασικός στόχος µιας βιβλιοθήκης είναι να προβάλει το υλικό της ώστε να 

χρησιµοποιείται περισσότερο.  Αυτό γίνεται µέσω του δηµοσίου καταλόγου.  Πολλές 

βιβλιοθήκες επανεξετάζουν το σχεδιασµό της συγκεκριµένης υπηρεσίας και αναζητούν ευκαιρίες 

να ενσωµατώσουν εφαρµογές Web 2.0 στον κατάλογο βελτιώνοντας έτσι την εµπειρία του 

χρήστη (Wilson, 2007). 

Στις λειτουργίες του OPAC 2.0 ανήκουν οι εξής: 

� ∆υνατότητα σχολιασµού και αξιολόγησης ενός τεκµηρίου 

� ∆υνατότητα προσθήκης ετικέτας στην εγγραφή ενός τεκµηρίου 

� Παροχή προτάσεων µε βάση την αναζήτηση 

� ∆υνατότητα ενηµέρωσης σχετικά µε µια αναζήτηση µέσω RSS 

(Chalon et al., 2008) 

Παραδείγµατα βιβλιοθηκών που διαθέτουν OPAC 2.0 

� Πανεπιστήµιο Haddersfield (βλέπε Παράρτηµα, εικόνα 4, 5) 

Ο κατάλογος παρέχει: 

� ∆υνατότητα σχολίων και αξιολόγησης 

� Υπηρεσία RSS 
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� Ετικέτες 

� Απευθείας διαµοιρασµό µέσω κοινωνικών δικτύων 

� Πανεπιστήµιο Oxford (βλέπε Παράρτηµα, εικόνα 6) 

Ο κατάλογος παρέχει: 

� ∆υνατότητα σχολίων και αξιολόγησης 

� Ετικέτες 

� Πάντειο Πανεπιστήµιο (βλέπε Παράρτηµα, εικόνα 7) 

Ο κατάλογος παρέχει: 

� ∆υνατότητα σχολίων και αξιολόγησης 

� Ετικέτες 

 

7. Συµπεράσµατα 

Οι βιβλιοθήκες στο παρελθόν ήταν ένας χώρος διαθέσιµος για επίσκεψη και συλλογή 

πληροφορίας.  Σήµερα µε την υιοθέτηση των Web 2.0 εφαρµογών ο καθένας µπορεί να 

συνεισφέρει στην πληροφορία, τοποθετώντας έτσι την εµβέλεια της βιβλιοθήκης πέρα από τα 

φυσικά όριά της. 

Παρόλο που δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι τεχνολογίες Web 2.0 θα υπάρχουν για πάντα, 

είναι δεδοµένο ότι έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο.  Υπάρχουν ωστόσο 

διάφορες απόψεις για το αν τελικά οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να υιοθετούν αυτά τα εργαλεία.  Στη 

συνέχεια παρατίθενται ορισµένα από τα κυριότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους στο 

χώρο των βιβλιοθηκών. 

� Πλεονεκτήµατα 

1. ∆ιατήρηση παραδοσιακών υπηρεσιών µε παράλληλη ενσωµάτωση µοντέρνων 

χαρακτηριστικών 

2. Καλύτερη εξυπηρέτηση στον χρήστη, καθώς κερδίζει χρόνο και ενηµερώνεται 

άµεσα 

3. Χαµηλό έως ανύπαρκτο κόστος 
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4. ∆υνατότητα εξέλιξης του επαγγελµατισµού και ικανοτήτων των βιβλιοθηκονόµων, 

αφού προσφέρουν µεγάλης κλίµακας συνεργασίες 

5. Αυξηµένη προσέγγιση νέων χρηστών µε τη γνωστοποίηση των υπηρεσιών µε 

προοδευτικό τρόπο 

� Μειονεκτήµατα 

1. Έλλειψη εξοικείωσης µέρους του προσωπικού µε τις νέες τεχνολογίες 

2. Ύπαρξη άποψης ότι αποτελούν µόδα που θα παρέλθει και οι βιβλιοθήκες άδικα 

επενδύουν σε αυτά 

3. Στην πραγµατικότητα δεν είναι δωρεάν αφού χρειάζεται προσφορά αρκετού χρόνου 

του προσωπικού που θα τα χειριστεί 

4. Οι µη πιστοποιηµένες αναρτήσεις και τα σχόλια µπορούν να προκαλέσουν 

αρνητικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών 

5. Καθώς είναι κατά βάση ανοιχτού λογισµικού οι κατασκευαστές τους δεν παρέχουν 

υποστήριξη. 

(Miranda, Gualtieri, & Coccia, 2010) 
 

Στην Ελλάδα έχει γίνει µια προσπάθεια υιοθέτησης τέτοιων εργαλείων, χωρίς ωστόσο να 

παρατηρείται σε µεγάλο βαθµό.  Συχνά αυτό σχετίζεται µε τη διάθεση του οργανισµού να θέσει 

σε εφαρµογή αυτές τις εφαρµογές, αλλά και µε τη γνώση του προσωπικού των βιβλιοθηκών που 

πρέπει να είναι σε θέση να τις υποστηρίξει, προσφέροντας τις παραδοσιακές υπηρεσίες µε τρόπο 

καινοτόµο. 
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Εικόνα 4: OPAC 2.0 University of Haddersfield, query (Source: University of Haddersfield, 2013) 

 

Εικόνα 5: OPAC 2.0 University of Haddersfield, comment (Source: University of Haddersfield, 2013) 
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Εικόνα 6: OPAC 2.0 University of Oxford, query (Source: University of Oxford, 2013) 
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