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Υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση.  
Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών  

 
1. Το Πλαίσιο 
 
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών κλήθηκε να προσφέρει υποστηρικτικές 
υπηρεσίες σ’ ένα ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης «Ανάπτυξη διασυνοριακών 
εκπαιδευτικών µαθηµάτων µεταξύ ΤΕΙ Σερρών και του University of Plovdiv 
«Paisii Hilendarski» σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών.1 Οι εκπαιδευόµενοι (σαράντα Βούλγαροι και 
σαράντα Έλληνες) παρακολούθησαν συνολικά πέντε µαθήµατα, επιλέγοντας 
µία ενότητα µαθηµάτων (τέσσερα µαθήµατα) και ένα κατ’ επιλογήν µάθηµα 
από την άλλη ενότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασιζόταν στην εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραµµα διανεµήθηκε µέσω της πλατφόρµας e-
learning του ιδρύµατος, που στηρίζεται στο ανοικτό λογισµικό moodle [Fragidis 
et al., 2007].  
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών ιδρύθηκε το 1980 και η συλλογή της 
περιλαµβάνει 60.000 τόµους. Ο κατάλογός της είναι διαθέσιµος µέσω 
διαδικτύου (http://lib.teiser.gr), µετέχει στο δίκτυο Heallink και διαθέτει 
πολυάριθµες βάσεις δεδοµένων. Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Paisii 
Hilendarski στο Plovdiv ιδρύθηκε το 1961 και αποτελείται από µια κεντρική και 
έξι συνδεδεµένες βιβλιοθήκες ισάριθµων τµηµάτων. Στην κεντρική βιβλιοθήκη 
στεγάζεται ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκµηρίωσης. Λειτουργεί και βιβλιοθήκη µε 
ελληνόγλωσσα βιβλία, υποστηριζόµενη από το Ίδρυµα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών. Η συλλογή της συνίσταται από 280.000 
τόµους, διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα καταλογογράφησης και στη σελίδα 
http://lib.pu.acad.bg/ABSW/abs.htm οι χρήστες µπορούν να κάνουν αναζήτηση 
βιβλίων. Το σύστηµα προς το παρόν διατίθεται µόνο στη βουλγαρική γλώσσα.  
 
2. ∆ηµιουργία ειδικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης «course library» για την 
υποστήριξη της από απόσταση εκπαίδευσης 
 
Ένα τµήµα των υπηρεσιών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί η βοήθεια 
στους φοιτητές για τον εντοπισµό υλικού που απαιτείται για τις εργασίες τους. 
Υποστηρίζεται ότι αποτελεσµατικότερος τρόπος «βιβλιογραφικής εκπαίδευσης» 
ειδικά προπτυχιακών φοιτητών- στη χρήση της Βιβλιοθήκης- είναι η 
ενσωµάτωσή της στο περιεχόµενο άλλων ακαδηµαϊκών µαθηµάτων και η 
διδασκαλία της µε µορφή εργασιών που θα απαιτούν τη χρήση της βιβλιοθήκης 
κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου [Κακούρη, 2001]. Επίσης η 
                                                 
1 To έργο διασυνοριακής συνεργασίας περιγράφεται αναλυτικά στη δηµοσίευση των Λίλα Θεοδωρίδου και Κώστας ∆αυίδ, 
«∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΣΕΡΡΕΣ–ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ», που 
παρουσιάστηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Οκτώβριος 2007). 
 

http://lib.teiser.gr/
http://lib.pu.acad.bg/ABSW/abs.htm


 2

διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται συνεχώς στη σύγκλιση της 
προτεινόµενης βιβλιογραφίας µε τις πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
χρηστών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο καθορισµός αυτών των αναγκών είναι 
εύκολος: για παράδειγµα ενηµέρωση για τη χρήση βάσεων δεδοµένων της 
βιβλιοθήκης, πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης κ.λπ.). Τι γίνεται όµως µε τη 
βιβλιογραφική εκπαίδευση σε σχέση µε τη διδακτέα ύλη και µάλιστα σε 
χρήστες από δύο διαφορετικές χώρες και µε διδασκαλία µέσω δια-δικτύου; 

Πολλές πρόσφατες µελέτες έχουν ασχοληθεί µε το ζήτηµα της ενσωµάτωσης 
library resources και library content στο περιβάλλον ενός ηλεκτρονικού 
µαθησιακού συστήµατος (LMS / CMS). ∆ιαπιστώθηκε το παράδοξο ότι ενώ τα 
περισσότερα συµβατικά «τµήµατα» παραπέµπουν στην ιστοσελίδα της 
ιδρυµατικής Βιβλιοθήκης δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα e-learning προγράµµατα. 
Στην από «απόσταση» εκπαίδευση υποτιµάται ακόµη ο ρόλος της Βιβλιοθήκης 
και η ενσωµάτωσή της στο ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον αποτελεί ένα 
πεδίο µε πολύ µέλλον [Jackson, 2007].  

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη επιχειρήσαµε να ενσωµατώσουµε στην 
πλατφόρµα e-learning του ΤΕΙ Σερρών επιλεγµένες υπηρεσίες των δύο 
προαναφεροµένων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.  

 
Το πρώτο κρίσιµο ερώτηµα υπήρξε γιατί να δηµιουργηθεί µια ξεχωριστή 

course library; Αυτό µας οδήγησε πίσω στο επίσης κλασικό ερώτηµα ποιά είναι 
η διαφορά ανάµεσα σε µια Internet Search Engine, µια library (electronic) 
database και έναν library catalog (OPAC). Μια µηχανή ελεύθερης αναζήτησης 
στο διαδίκτυο αναζητά πληροφορίες απ’ όλον τον κόσµο χρησιµοποιώντας 
λέξεις-κλειδιά και ελεύθερους θεµατικούς όρους, έχει το µειονέκτηµα της 
τυχαίας επικαιροποίησης και εγκυρότητας ή µη του περιεχοµένου. Μια 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων αποδελτιώνει άρθρα και πληροφόρηση για ένα 
συγκεκριµένο θέµα ή αντλεί το περιεχόµενό της από συγκεκριµένα περιοδικά 
και ενηµερώνεται σε τακτική βάση. Ο κατάλογος µιας συγκεκριµένης 
βιβλιοθήκης περιλαµβάνει τα τεκµήρια που βρίσκονται στο φυσικό κέλυφος 
της, ενηµερώνεται από βιβλιοθηκονόµους και χρησιµοποιεί κοινούς -
τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο- κανόνες καταλογογράφησης του υλικού. Σε 
διλήµµατα τύπου Search engines vs Databases και Search engines vs Library 
catalogs ή Google vs Opac και το αντίστροφο η θέση µας θα µπορούσε να 
διατυπωθεί ως εξής: µην υποτιµάται τα τεκµήρια του Library catalog ή αλλιώς 
αναζητήστε τη σύνθεση. Βάλτε δηλαδή τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες στο 
διαρκώς εξελισσόµενο ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον, αξιοποιήστε τις 
θεµατικές επικεφαλίδες και τα τεκµήριά τους (έντυπα και ηλεκτρονικά), 
δηµιουργήστε µέσω της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης εξειδικευµένες course 
libraries [Gelolimos et al., 2007; Tσιµπόγλου κ.ά, 2000].  

To δεύτερο ερώτηµα αφορούσε το περιεχόµενο της course library. Τα 
ζητήµατα που εµπλέκονταν στο δεύτερο ερώτηµα σχετίζονταν αφενός µε 
θεωρίες µάθησης -η αναλυτική παρουσίαση των οποίων δεν εµπίπτει στους 
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στόχους της παρούσας ανακοίνωσης- και αφετέρου µε τους χρήστες, τους 
σπουδαστές δηλαδή τους προερχόµενους από διαφορετικές (γειτονικές) χώρες 
και ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα. Ένα επιπλέον ζήτηµα υπήρξε ο περιορισµός του 
θεµατικού περιεχοµένου (subject related content) στα συγκεκριµένα µαθήµατα 
διδασκαλίας. Στην τελική µας  απόφαση, να δοθεί δηλαδή περισσότερη έµφαση 
στον υποστηρικτικό χαρακτήρα της course library και λιγότερη έµφαση στην 
ευρύτητα ή πληρότητα του περιεχοµένου της, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η 
αναγνώριση της ετερογένειας του εκπαιδευτικού υποβάθρου των 
συµµετεχόντων φοιτητών και ο αδιαβάθµητος χαρακτήρας του συγκεκριµένου 
course.  
 
3. Περιγραφή της  «course library» 
 
Έχοντας προσδιορίσει το στόχο και το περιεχόµενό του προχωρήσαµε στην 
υλοποίηση µιας εφαρµογής, η πρόσβαση στην οποία γίνεται µέσω της 
ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ/Σ. Χρησιµοποιήθηκε η MySQL για την 
ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων και η γλώσσα PHP για την web εφαρµογή.  
 
Έχοντας εισέλθει στην «course library» [http://lib.teiser.gr/courselib/index.php] 
(Σχ.1) διατίθενται στον χρήστη δύο κύριοι σύνδεσµοι: 1) Πρώτον, ο σύνδεσµος 
core reading µέσω του οποίου µεταφερόµαστε σε σελίδα που περιέχει τα 
διαθέσιµα µαθήµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος, χωρισµένα σε δύο 
ενότητες, όπως ακριβώς προβλέπεται (Σχ. 2). Επιλέγοντας ένα µάθηµα, για 
παράδειγµα Electronic Business, ο χρήστης οδηγείται σε µια νέα σελίδα που 
περιέχει τον προτεινόµενο  βιβλιογραφικό κατάλογο για το συγκεκριµένο 
µάθηµα. Στον εµφανιζόµενο κατάλογο αναφέρονται µε την ακόλουθη σειρά τα 
εξής: τίτλος και συγγραφέας του βιβλίου, ταξινοµικός αριθµός, εξώφυλλο και 
πίνακας περιεχοµένων. Επιλέγοντας τις µικρογραφίες εµφανίζεται σε µεγέθυνση 
η εικόνα του εξωφύλλου και ο  πίνακας των περιεχοµένων (Σχ. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Σχ. 1  
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Σχ. 5 

Σχ. 2 

  Reading list 

Expand your search 

 
 
Αφού ο χρήστης επιλέξει τα βιβλία που τον ενδ
διαθεσιµότητα τους µέσω του online 
(http://mainlib.teiser.gr/OPAC.html). Για να 
διαδανεισµού είναι απαραίτητο να συµπληρώσε
τη φόρµα διαδανεισµού (Σχ.4) που είναι διαθ
Request Form) ή να πατήσει το κουµπί Reques
ανακτηµένη εγγραφή στη Reading List. 
 
Εκτός από την παραπάνω λίστα προτεινοµένω
επεκτείνει την αναζήτησή του χρησιµοποιώ
παραπέµπει ο σύνδεσµος Expand your Search 
οι σχετικές θεµατικές επικεφαλίδες κάθε µαθήµα
Σχ. 
Request book 

Σχ. 4

ιαφέρουν µπορεί να ελέγξει τη 
καταλόγου της Βιβλιοθήκης 
προχωρήσει στη διαδικασία 

ι και να αποστείλει ηλεκτρονικά 
έσιµη στη course library (ILL 
t που βρίσκεται δίπλα από κάθε 

ν τίτλων, ο χρήστης µπορεί να 
ντας την σελίδα στην οποία 
(Σχ.5), στην οποία παρατίθενται 
τος. Οι θεµατικές επικεφαλίδες 

http://mainlib.teiser.gr/OPAC.html
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω αναζήτηση στον κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ/Σ. 1
2) Ο δεύτερος σύνδεσµος: general resources and information παραπέµπει σε 
πληροφοριακό υλικό συναφές µε το αντικείµενο του προγράµµατος, όπως 
λεξικά και λοιπούς χρήσιµους συνδέσµους. Σηµειώνουµε ότι επειδή η επίσηµη 
γλώσσα των µαθηµάτων ήταν η αγγλική, αυτονόητο ήταν οι προτεινόµενοι 
βιβλιογραφικοί κατάλογοι να περιοριστούν στα αγγλόφωνα τεκµήρια των δύο 
Βιβλιοθηκών και να αποκλειστούν άλλες γλώσσες, όπως η γαλλική και η 
γερµανική.  
 
Βοηθητικοί σύνδεσµοι στην πλατφόρµα course library είναι ο σύνδεσµος ILL 
request form που προαναφέρθηκε (Σχ. 4) και ο σύνδεσµος Ask a Librarian. Ο 
τελευταίος (Σχ. 6 ) δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη είτε να κατεβάσει την ειδικά 
διαµορφωµένη φόρµα για την υποβολή ερώτησης-πρότασης στο προσωπικό της 
βιβλιοθήκης του ΤΕΙ/Σ (send a question via e-mail), είτε να συνδεθεί µε τη 
σελίδα παρουσίασης των συχνότερων ερωτηµάτων των επισκεπτών της course 
library (FAQ: frequently asked questions). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχ. 6  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Για την σύνταξη των οκτώ βιβλιογραφικών καταλόγων ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Σε πρώτη φάση ζητήθηκε από 
τους διδάσκοντες των µαθηµάτων, να περιγράψουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων που διδάσκουν µε λέξεις-κλειδιά, 
προκειµένου να µπορέσουν οι βιβλιοθηκονόµοι να κατανοήσουν το αντικείµενο της διδασκαλίας και να αποδώσουν τις 
κατάλληλες θεµατικές επικεφαλίδες και τους αντίστοιχους ταξινοµικούς αριθµούς. Στη συνέχεια έγινε θεµατική ανάλυση 
των οκτώ µαθηµάτων αποδόθηκαν δηλαδή ταξινοµικοί αριθµοί και θεµατικές επικεφαλίδες στα µαθήµατα του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος σαν να ήταν βιβλία που ανήκαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Χρησιµοποιήθηκαν το δεκαδικό σύστηµα 
ταξινόµησης (Dewey Decimal Classification, 22nd edition) και οι θεµατικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 
(Library of Congress Subject Headings), µε τα οποία γίνεται και η βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης. Η διαφορά στην περίπτωση ενός µαθήµατος, ήταν ότι η ανάλυση έπρεπε να γίνεται µε περισσότερους από έναν 
ταξινοµικούς αριθµούς, εξαιτίας του ότι σκοπός της ανάλυσης ήταν να καλύψει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια το 
περιεχόµενο ενός µαθήµατος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να περιγράφονται µαθήµατα είτε µε µεγάλες ταξινοµικές ενότητες 
είτε µε πολλούς ταξινοµικούς αριθµούς, σε αντιστοιχία µε τις κατάλληλες θεµατικές επικεφαλίδες [∆ιαµαντοπούλου, 
Σέµκου, 2001:165]. 
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4. Σχολιασµός του έργου 
 
Συνοψίζοντας παρατηρούµε ότι η συνεισφορά της course library στο 
περιβάλλον εργασίας του συγκεκριµένου διασυνοριακού εκπαιδευτικού 
προγράµµατος ήταν σηµαντική. Εκεί που προηγουµένως υπήρχε µόνο 
µια σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου των µαθηµάτων έχει 
δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον µε βιβλιογραφικούς καταλόγους, θεµατικές 
επικεφαλίδες και ταξινοµικούς αριθµούς που αντιστοιχούν σε καθένα 
από τα διδασκόµενο µάθηµα. Συγκρίνοντας το προτεινόµενο εργαλείο µε 
την κλασική µέθοδο, δηλαδή την ενσωµάτωση της προτεινόµενης 
βιβλιογραφίας στο courseware κάθε µαθήµατος ξεχωριστά, θα θέλαµε να 
τονίσουµε ότι το προτεινόµενο αποτελεί τον «πηλό» που συγκρατεί το 
παραπάνω υλικό, προωθεί µια συλλογικότερη διαχείριση του 
βιβλιογραφικού περιεχοµένου και συµβάλλει στη δηµιουργία θεµατικών 
πυλών. Συγκρίνοντας το προτεινόµενο εργαλείο µε προωθηµένα εργαλεία 
τύπου ΜetaLib και διαθέτες διασυνδέσεων κατά περιεχόµενο τύπου SFX, 
θα θέλαµε να τονίσουµε ότι το πρώτο αποτελεί µια υβριδική πηγή 
διαχείρισης της γνώσης που παρέχει εύκολη πρόσβαση στις συλλογές 
δύο συνεργαζοµένων βιβλιοθηκών.  
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