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Περίληυη 

Οη θνηηεηέο κε αλαπεξία (ΦκεΑ) απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο ζηνλ 21
ν
 αηψλα. Τα ηειεπηαία ρξφληα έλαο 

απμαλφκελνο αξηζκφο θνηηεηψλ κε αλαπεξία γξάθεηαη ζε 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα ιφγσ ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

επλννχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Λφγσ απηνχ ηνπ 

απμαλφκελνπ ξπζκνχ, ην δήηεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην. Παξφια 

απηά, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δελ έρνπλ κεξηκλήζεη 

επαξθψο γηα ηελ εππαζή απηή θνηλσληθή νκάδα. Οη ρξφληα 

ξηδσκέλεο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ, 

ε άγλνηα γηα ηα αλαπεξηθά δεηήκαηα θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

ηερλνινγίεο (ΥΤ), νη αλεπαξθείο ζπιινγέο ηνπο ζε πιηθφ 

ελαιιαθηηθήο κνξθήο (κπξάηγ βηβιία, νκηινχληα βηβιία, 

κεγαινγξάκκαηε γξαθή, θ.ά.) θαη νη απξνζπέιαζηεο 

ηζηνζειίδεο ηνπο είλαη κεξηθά απφ ηα εκπφδηα πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ πιεξνθνξηαθή ηζφηεηα θαη λα θαηαζηνχλ πιήξσο 

ζπκκεηνρηθέο γηα φινπο. 

 

Λέξειρ-κλειδιά: Ακαδημαϊκέρ βιβλιοθήκερ; Φοιηηηέρ με 

Αναπηπία; Πποζβαζιμόηηηα; 

 

Abstract 

Students with disabilities constitute a major challenge for 

academic libraries in the 21
st
 century. During the last years, an 

increasing number of students with disabilities has been 

enrolled in academic institutions due to acts that promote their 

integration to education. Due to this increase, the accessibility 

issue has been brought to the academic libraries’ attention. 

However, academic libraries have not served this vulnerable 

social group adequately. Inappropriate behavior and attitude on 

behalf of the librarians, ignorance for disability issues and 

assistive technologies (AT), inadequate collections of 

alternative format material (braille books, talking books, large 

print format and so on) and inaccessible webpages are some of 

the barriers that prevent academic libraries from supporting the 

information equity and being fully inclusive for all.  
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Άηομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Τριηοβάθμια Δκπαίδεσζη 

 

Απφ ην 1998 θαη έπεηηα, ιφγσ ηνπ Ν.2640/1998 (ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δηθαίσκα 

εηζαγσγήο ζηα ΑΔΙ θαη ΤΔΙ έρνπλ ηα άηνκα κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο, καζεζηαθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο, ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο κεζνγεηαθή αλαηκία, επηιεςία, 

θ.ά.), απμήζεθε θαηαθφξπθα ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Λφγσ απηνχ ηνπ απμαλφκελνπ ξπζκνχ, ην δήηεκα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην. Παξφια 

απηά, ν παξαπάλσ λφκνο δελ θάλεη θαζφινπ ιφγν γηα απηή.  

 

Αληίζεηα, ηα άηνκα απηά κπαίλνπλ σο ππεξάξηζκα θαηά 3% ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαρζέλησλ ζηα ΑΔΙ θαη ΤΔΙ θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ ππάξρεη θακία λνκνζεηηθή 

πξφβιεςε γηα ην πψο ζα θνηηήζνπλ, πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπιινγέο ησλ 

βηβιηνζεθψλ, θ.ν.θ. Τπρεξνί είλαη κφλν φζνη απφ απηνχο θαηαθέξλνπλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο ιηγνζηέο πξσηνβνπιίεο ηδξπκάησλ ή κεκνλσκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ΑκεΑ. Τν απνηέιεζκα ινηπφλ είλαη νη θνηηεηέο κε αλαπεξία 

(ΦκεΑ) λα εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε καζεζηαθή, αθαδεκατθή θαη σο εθ 

ηνχηνπ, θνηλσληθή απνκφλσζε. 

 

Σχκθσλα κε ζηαηηζηηθά, ηα ΑκεΑ απνθνηηνχλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα αλζξψπσλ θαη βηψλνπλ πνιχ κηθξφηεξε αθαδεκατθή 

επηηπρία. Η θαηάζηαζε δπζρεξαίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν δηφηη δελ ππάξρνπλ 

έξεπλεο πνπ λα θαηαγξάθνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ζπνπδψλ ησλ ΦκεΑ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

βειηίσζε θαη λα βνεζήζνπλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

ζπνπδέο θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ παλεπηζηεκίσλ. Δθφζνλ ινηπφλ θαη φηαλ 

απνπζηάδνπλ νη νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο, ν θνηηεηήο επσκίδεηαη απφ κφλνο ηνπ ην 

βάξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη ηεο εμεχξεζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

δηθηχσλ. Καηά θχξην ιφγν, ν ίδηνο ν θνηηεηήο κε ηελ αλαπεξία θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ παξαζρεζεί ε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

 

Άηομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ακαδημαχκές Βιβλιοθήκες 

 

Οη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο ελφο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

νη ζεκαληηθφηεξεο ζην βαζκφ πνπ έρνπλ άκεζε δηεπίδξαζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ήδε απφ ηηο αξρέο κε ηα κέζα ηνπ 1990 έρνπλ ππάξμεη θηλεηνπνηήζεηο 

πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ νινέλα θαη πεξηζζφηεξε θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ ΑκεΑ, 

ζηελ νπνία ηα ηλζηηηνχηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη νη βηβιηνζήθεο ηνπο έρνπλ 

αληαπνθξηζεί ζεηηθά.  

 

Σχκθσλα κε ηνλ Wilhemlus D.W. νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ θηλεηνπνηεζεί 

πνιχ πξηλ απφ άιιεο βηβιηνζήθεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ. Μάιηζηα 

θάπνηεο έρνπλ απνδεηρηεί ηθαλφηαηεο ζηελ ελζσκάησζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηνπο, κε κεξηθέο απφ απηέο λα απνηεινχλ παξαδείγκαηα πξνο 

κίκεζε (Wilhelmus, 1996). Έλαο θχξηνο ιφγνο πνπ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

έρνπλ πξνλνήζεη πεξηζζφηεξν γηα ηα ΑκεΑ απφ ηα άιια είδε βηβιηνζεθψλ θαη έρνπλ 

ππάξμεη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο είλαη φηη νη θνηηεηέο, φηαλ ζπνπδάδνπλ, 



απνθαιχπηνπλ ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ λα ηνπο 

γλσξίδεη θαη λα κπνξεί λα ηνπο εμππεξεηεί θαιχηεξα.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δειψλνπλ φηη παξέρνπλ εηδηθέο ππεξεζίεο 

ζηα ΑκεΑ κέζσ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, εχθνιεο πξφζβαζεο θαη εηδηθήο ζήκαλζεο  

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πφζεο απφ απηέο θαηαλέκνπλ έλα πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο γηα λα θαιχςνπλ απηέο ηηο αλάγθεο (Kawamura, 1996); 

 

Γπζηπρψο δελ κπνξεί λα ππάξμεη απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δηφηη ε κέξηκλα ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ε γθάκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ πνηθίιιεη θαηά 

πνιχ κεηαμχ ηνπο, απφ ηλζηηηνχην ζε ηλζηηηνχην. Μεξηθέο βηβιηνζήθεο, ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη παιαηψλ θηηξίσλ ζηα νπνία ζηεγάδνληαη, δελ κπνξνχλ 

λα θάλνπλ πνιιά γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε. Άιιεο πξνζθέξνπλ κηα πιήξε 

πνηθηιία ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη άιιεο ειάρηζηα. Γηα παξάδεηγκα ε 

βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αιακπάκα έρεη ηδξχζεη εξγαζηήξην 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ 

(DeCandido, 1999).  

 

Σην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ ακέηξεηεο ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνζηεξηθηηθφ εμνπιηζκφ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ΑκεΑ θαη πεξηγξάθνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Οξηζκέλεο απφ απηέο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ΦκεΑ είλαη: 

 Η βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο πνιηηείαο San Jose ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Κέληξν Πφξσλ Αλαπεξίαο (Disability Resource Center) θαη γηα λα βνεζά ηνπο 

θνηηεηέο, παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

βηβιηνζήθεο. 

 Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Rutgers έρεη ελζσκαηψζεη ηελ ηερλνινγία γηα ΑκεΑ 

ζηε βηβιηνζήθε θαη φρη απνκνλσκέλε ζε θάπνην μερσξηζηφ δσκάηην ή ηκήκα. 

 Τν Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο ζην Μπέξθιεη δηαζέηεη Κέληξν 

Υπνζηεξηθηηθψλ Τερλνινγηψλ (ΥΤ) ζηεγαζκέλν ζηε βηβιηνζήθε Moffit. 

 Τν Παλεπηζηήκην ηεο Νεβάδαο ζην Λαο Βέγθαο πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη 

κηα πην ελεξγεηηθή ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο φζνλ αθνξά ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ κε πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε θαη πεξηζζφηεξε 

πξνβνιή ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ηεο. 

 Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Μίζηγθαλ δηαζέηεη Κέληξν ΥΤ, ην νπνίν είλαη 

ζηεγαζκέλν κέζα ζηε βηβιηνζήθε θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην γξαθείν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ γηα ΦκεΑ. Η ζπλεξγαζία απηή έρεη θαηαθέξεη λα ελζσκαηψζεη 

ηηο ππεξεζίεο γηα ΑκεΑ κέζα ζηε δνκή θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο βηβιηνζήθεο. 

 Η βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηλγθηνλ ζπλεξγάδεηαη κε δπν 

γξαθεία ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ παξέρνπλ πφξνπο γηα ΑκεΑ, θαζψο επίζεο 

θαη κε ην πξφγξακκα  DO-IT (Disabilities, Opportunities, Internetworking, 

and Technology) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηλγθηνλ. 

 

Προβλήμαηα Προζβαζιμόηηηας ζηις Ακαδημαχκές Βιβλιοθήκες 

 

Γηα λα πάςεη ε ιεηηνπξγηθή αλαπεξία ησλ ΑκεΑ (functional disability) λα 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αλαπεξία (information disability), ζα πξέπεη 

ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε λα εμαιείςεη ηα εμήο εκπφδηα, ηα νπνία κπνξεί λα 

ζπλαληψληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο: 

 Γηάθξηζε ζπκπεξηθνξάο 



 Γηάθξηζε πεξηβάιινληνο 

 Γηάθξηζε νξγάλσζεο 

 

Η δηάθξηζε ζπκπεξηθνξάο αθνξά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ΑκεΑ απφ ηνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο θαη κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ ηελ ππεξβνιηθή πξνζηαζία ησλ 

ρξεζηψλ κέρξη ην αληίζεην, π.ρ. αγελείο θαη αλππφκνλνη βηβιηνζεθνλφκνη. Τα εκπφδηα 

ζηάζεο θαη λννηξνπίαο, θαη φρη ηα θπζηθά, είλαη απηά πνπ πξνθαινχλ πξαγκαηηθφ 

πξφβιεκα πξνζβαζηκφηεηαο, γη’ απηφ είλαη θαζνιηθά παξαδεθηφ πσο «ε ζηάζε θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, ηα θεθάιαηα ή ηελ ηερλνινγία». Όζν πξνεγκέλε ηερλνινγία θαη λα δηαζέηεη 

κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, ηίπνηα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα θηιηθφ θαη 

επηδέμην βηβιηνζεθνλφκν. Μάιηζηα ε εζηίαζε κφλν ζηνλ ηερλνινγηθφ θαη φρη ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, εγγπάηαη ζρεδφλ ηελ απνηπρία. 

 

Δπίζεο, ε ηερλνινγία θαηαιήγεη λα είλαη άρξεζηε, αλ ν βηβιηνζεθνλφκνο δελ είλαη 

πξφζπκνο λα βνεζήζεη ην ρξήζηε λα κάζεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί. Η αιιαγή βέβαηα 

ζπκπεξηθνξάο δελ απνηειεί εχθνιε ή γξήγνξε δηαδηθαζία θαη γηα λα ηελ επηηχρεη 

θαλείο, πξέπεη πξψηα λα μεθηλήζεη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε 

δηεπξχλεη ζε φιν ηνλ θχθιν ηεο βηβιηνζήθεο. Γηα ηελ εμάιεηςε ηέηνησλ εκπνδίσλ 

ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Ψζηφζν, παξφιε ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε παξάκεηξνο απηή έρεη κειεηεζεί ιηγφηεξν απφ φιεο ηηο άιιεο 

ζηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζην ρψξν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο.   

 

Η πεξηβαιινληηθή δηάθξηζε αθνξά ηα θπζηθά εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ην ρξήζηε 

απφ ηελ πιήξε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Σε απηφ ην 

επίπεδν, ππάξρνπλ παξά πνιιά ηα νπνία κπνξνχλ λα θάλνπλ νη βηβιηνζεθνλφκνη γηα 

λα βνεζήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ηνπο, αθφκε θαη αλ ε βηβιηνζήθε ηνπο δελ είρε ιάβεη 

ππφςε ηεο ην δήηεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη αλέγεξζεο 

ηεο. 

 

Η νξγαλσηηθή δηάθξηζε παξαηεξείηαη φηαλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο ή 

δηακνξθψλνληαη ζηξαηεγηθέο ρσξίο ηελ ελζσκάησζε ησλ ΑκεΑ, π.ρ. φηαλ κηα 

βηβιηνζήθε δελ πξνζιακβάλεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ΑκεΑ ή δελ πξνβαίλεη ζε 

παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο δαλεηζκνχ ή εμαηξέζεηο πξνζηίκσλ γηα ηνπο εληππν-

αλάπεξνπο, θ.ν.θ.  

 

Κάζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα παξέρεη πξνζβάζηκεο 

ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί γηα πνηνπο ιφγνπο ην θάλεη. Οη ιφγνη εκπίπηνπλ 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 Γενληνινγηθνί  

 Οηθνλνκηθνί 

 Ννκηθνί 

 Λφγνη ζπκθέξνληνο (πξνζσπηθνχ ή φρη) π.ρ. ε βηβιηνζήθε απνθηά ζεηηθή 

θήκε ζηελ θνηλφηεηα ησλ ΑκεΑ, νη δηεπθνιχλζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηα ΑκεΑ 

σθεινχλ ζπλνιηθά ηνπο ρξήζηεο, θ.ν.θ. (Coombs, 1999). 

 

Σε θακία πεξίπησζε, νη ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ δελ ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη 

θαη λα ζπκκνξθψλνληαη απιά ζηηο λνκηθέο επηηαγέο θαη απφ εθεί θαη πέξα νη 

βηβιηνζεθνλφκνη λα κελ θαηαβάιινπλ θακία άιιε πξνζπάζεηα. Γπζηπρψο, αξθεηέο 

βηβιηνζήθεο απνηπγράλνπλ λα αλαιάβνπλ νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε πέξα απφ ην λα 



ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία θαη, φπσο αλαθέξεη αλψλπκνο δηεπζπληήο 

βηβιηνζήθεο, «θάλνπκε κφλν φ,ηη απαηηεί ν λφκνο απφ εκάο». Οη ππεξεζίεο φκσο πνπ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηε λνκνζεζία δελ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαηηήησο θαη ηζφηηκεο, 

δηφηη ζεκαζία έρεη θάζε βηβιηνζήθε λα κελ ζπλαληά θαη λα ηθαλνπνηεί απιά ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ αιιά λα ηηο ππεξβαίλεη. Βέβαηα δελ κπνξεί θαλείο λα 

ηζρπξηζηεί φηη νη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο πξνβαίλνπλ ζε κέηξα πξνζβαζηκφηεηαο 

βιέπνληαο ην απιά σο έλα ακπληηθφ ειηγκφ ή απφ θφβν γηα ηπρφλ λνκηθέο θπξψζεηο 

θαη αληηδηθίεο (Pinder, 2005). 

 

Έλα άιιν εκπφδην είλαη ην γεγνλφο πσο ε εηδηθή ηερλνινγία (ππνζηεξηθηηθέο 

ηερλνινγίεο) ζπρλά ζηεγάδεηαη ζε κνλάδεο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, πιελ ηεο 

βηβιηνζήθεο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο 

θηινμελίαο γηα αλάπεξνπο θνηηεηέο ζπάληα απνηειεί επζχλε ηεο βηβιηνζήθεο. 

Σπλήζσο ηνλ ρεηξίδεηαη ην γξαθείν γηα αλάπεξνπο θνηηεηέο ή θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν γηα ηνπο αθαδεκατθνχο βηβιηνζεθνλφκνπο λα κεηξήζνπλ θαη 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη έλαο ιφγνο είλαη φηη έλα 

αμηνζεκείσην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηνπο δελ εθκεηαιιεχεηαη απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

Γη’ απηφ θάπνηνη αθαδεκατθνί βηβιηνζεθνλφκνη θαηαβάιινπλ ιίγε ή θαζφινπ 

πξνζπάζεηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ΦκεΑ επεηδή πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζηα 

ηλζηηηνχηα ηνπο (Hernon, 2006). 

 

Έλα άιιν εκπφδην ζηε ζρέζε ηνπ θνηηεηή κε αλαπεξία κε ηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνζήθε είλαη φηη ν πξψηνο δελ γλσξίδεη ηη κπνξεί λα ηνπ παξέρεη ε δεχηεξε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πνιινί θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε δελ γλσξίδνπλ ηη κπνξνχλ λα ηνπο παξέρνπλ νη αθαδεκατθέο ηνπο 

βηβιηνζήθεο. Πνιινί κάιηζηα πηζηεχνπλ φηη δελ έρνπλ ηίπνηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ. 

Απηή ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γίλεηαη έλα ηεξάζηην εκπφδην ζην λα γίλεη ν θφζκνο ηεο 

πιεξνθνξίαο, είηε έληππνο είηε ςεθηαθφο, πξνζβάζηκνο ζηνπο εληππν-αλάπεξνπο.  

 

Δπίζεο, ην λα ηνικήζνπλ λα κπνπλ κέζα ζε κηα βηβιηνζήθε απνηειεί πξαγκαηηθφ 

εκπφδην γηα πνιινχο αλζξψπνπο κε δπζιεμία. “Γελ επηζθέθηνκαη ηε βηβιηνζήθε, 

επεηδή δελ ζέισ άιιεο απνηπρίεο”, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά έλαο λεαξφο 

δπζιεμηθφο. Οη δπζιεμηθνί έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, θέξνπλ πνιιά ηξαχκαηα θαη 

ήηηεο απφ ηα ζρνιηθά ηνπο θπξίσο ρξφληα θαη βηψλνπλ ζπρλά ηελ αίζζεζε ηεο 

απνηπρίαο. Δπεηδή ινηπφλ είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη, νη βηβιηνζεθνλφκνη ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινπλ επηπιένλ πξνζπάζεηα ψζηε λα ηνπο θάλνπλ λα ληψζνπλ εππξφζδεθηνη 

(Nielsen, 2001). 

 

Γηα πνιινχο θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δηαθνξέο, νη βηβιηνζήθεο ζπκίδνπλ κέξε ηα 

νπνία δελ γλσξίδνπλ, ζηειερσκέλα κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζην νπνίν 

θνβνχληαη λα απεπζχλνπλ εξψηεζε κήπσο θαη αθνπζηεί ραδή. Σηηο πεξηζζφηεξεο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ θνηηεηψλ δελ απνθαιχπηεη ηελ 

αλαπεξία ηεο ζην γξαθείν εμππεξέηεζεο θαη έηζη νη βηβιηνζεθνλφκνη. Αθφκε θαη αλ 

γλσξίδνπλ φηη θάπνηνη θνηηεηέο έρνπλ θάπνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπάληα 

γλσξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ πξνθίι ηνπο. 

 

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε κεγαιχηεξε νκάδα ΦκεΑ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θνιεγηαθέο παλεπηζηεκηαθέο θνηλφηεηεο αιιά παξφια απηά έρεη γίλεη 

ιίγε έξεπλα γηα λα νξίζεη ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ εκπνδίσλ ηνπο ζηελ 

πιεξνθνξία. Οη εληππν-αλάπεξνη θνηηεηέο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 



ρξεηάδνληαη ηνπο ίδηνπο πφξνπο κε ηνπο ηζφηηκνπο ηνπο. Φξεηάδνληαη πξφζβαζε ζε 

ζρνιηθά βηβιία, επξεηήξηα πεξηνδηθψλ, παθέηα καζεκάησλ, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη 

νπηηθν-αθνπζηηθνχο πφξνπο. Οη θνηηεηέο απηνί ρξεηάδνληαη ηα βηβιία φπσο αθξηβψο ε 

πέλα ην κειάλη. Θέινπλ λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ, λα εξεπλνχλ, λα θξαηνχλ 

ζεκεηψζεηο, λα ζηέιλνπλ e-mail, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ΥΤ, θ.ν.θ. Σήκεξα αηζίσο 

νινέλα απμαλφκελα ΑκεΑ έξρνληαη ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε κε πξνζδνθίεο 

κεγαιχηεξεο απφ ην λα πεξπαηάλε θαη λα πινεγνχληαη απιά κέζα ζε απηή.  

 

Σηε ζπλέρεηα, νη θσθνί θνηηεηέο απνηεινχλ κηθξφ αιιά απμαλφκελν πιεζπζκφ ζηηο 

θνιεγηαθέο θνηλφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη άιιν. Οη πεξηζζφηεξνη θσθνί 

θνηηεηέο θηάλνπλ ζηα θνιέγηα κε ιίγε ή θαζφινπ γλψζε γηα ηνπο βαζηθνχο πφξνπο 

θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ βηβιηνζεθψλ επεηδή ε πιεηνςεθία ηεο πξν-θνιεγηαθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο έρεη αλαισζεί ζηε κάζεζε θαη ελίζρπζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

επηδεμηνηήησλ επηβίσζεο. Η θαηάζηαζε απηή πεξηπιέθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ 

νη πεξηζζφηεξνη βηβιηνζεθνλφκνη έρνπλ ιίγε ή θαζφινπ γλψζε γηα ηελ θψθσζε. Οη 

πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δελ έρνπλ θξνληίζεη λα πξνβιέςνπλ 

ππεξεζίεο γηα θσθά άηνκα θαζφηη εζηηάδνπλ ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο 

(ΑκΠΟ), κηαο θαη ην δηάβαζκα εκπιέθεη πξσηαξρηθά ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο. 

 

Πνιινί ππεχζπλνη παλεπηζηεκίσλ έρνπλ ηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη κε ηελ 

εγθαηάζηαζε πξνεγκέλεο ππνζηεξηθηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ην πξφβιεκα 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο έρεη ιπζεί θαη φηη  ην παλεπηζηήκην δελ έρεη πηα ηελ ππνρξέσζε 

λα παξέρεη ζηα ΑκΠΟ αλαγλψζηεο πνπ λα ηνπο πιεξψλεη ην ίδξπκα (θάηη ζχλεζεο 

ζην εμσηεξηθφ). Γπζηπρψο φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα εμαιεηθζεί νινθιεξσηηθά ε 

αλάγθε ησλ ΑκΠΟ λα ζηεξίδνληαη ζε αλαγλψζηεο επί πιεξσκή γηα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπιινγέο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Σε πνιινχο 

πξσηνεηείο ΦκεΑ πνπ πξσηνκπαίλνπλ ζην θνιέγην, ε δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ηνπο δηαβεβαηψλεη φηη νη πφξνη ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη πιήξσο πξνζβάζηκνη ρσξίο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη. 

 

Σηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2003 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ε εκεξίδα “Παλεπηζηήκην γηα φινπο: φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

πιήξνπο έληαμεο ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία ζηελ αθαδεκατθή δσή”.  Τν Α’ 

Σηξνγγπιφ Τξαπέδη ηεο εκεξίδαο κε ζέκα “Η Διιεληθή Δκπεηξία γηα ηα Άηνκα κε 

Αλαπεξίεο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε” έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο ηξνκεξέο 

ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ΑΔΙ/ΤΔΙ ηεο ρψξαο. Οη πνιχ ιίγεο πξνζπάζεηεο 

έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα θαη απνηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν νξηζκέλσλ 

Παλεπηζηεκίσλ.  Έλα απφ βαζηθά πνξίζκαηα ηεο εκεξίδαο απηήο ήηαλ φηη δελ 

ππάξρνπλ εηδηθέο βηβιηνζήθεο θαη πιηθφ γηα ηπθινχο θαη θσθνχο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

φπσο π.ρ. ζπγγξάκκαηα ζε γξαθή Braille, θαζέηεο θαη νπηηθφ πιηθφ. Η δηάζεζε 

ζπγγξακκάησλ ζε άηνκα κε ηχθισζε είλαη κηα πνιχ πξνβιεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

δείρλεη λα μεθηλά απφ ηελ κηθξφηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ην Γεκνηηθφ, φπνπ ηα 

βηβιία ζε ζχζηεκα κπξάηγ θαζπζηεξνχλ λα εθηππσζνχλ θαη θηάλεη κέρξη θαη ηελ 

παλεπηζηεκηαθή.  

 

Ο Damon Rose (Λνλδίλν) βξίζθεη γεινίν ην γεγνλφο πσο νη ηπθινί πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο εθδφηεο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο δηφηη αλ ζέινπλ λα 

δηαβάζνπλ έλα βηβιίν, ζα πξέπεη λα ην ζαξψζνπλ (θάηη ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη 

γχξσ ζηηο 8 ψξεο, κηα νιφθιεξε δειαδή εξγαζηαθή κέξα) ελψ νη ππφινηπνη 

ζπκθνηηεηέο ηνπο κπνξνχλ, απιά κπαίλνληαο ζηελ παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε, λα 



βξνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέινπλ. Τα ηπθιά άηνκα πξέπεη λα δνπιεχνπλ 10 θνξέο 

πην ζθιεξά ζην παλεπηζηήκην απφ φηη νη βιέπνληεο ζπκθνηηεηέο ηνπο, γη’ απηφ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ηπθινί παίξλνπλ ρακειφηεξνπο βαζκνχο απφ φηη ζα κπνξνχζαλ ιφγσ 

ηεο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάινπλ.  

 

 

Τν Παλεπηζηήκην Αζελψλ αλαπηχζζεη κηα ζεηξά δξάζεσλ φπνπ ε πην θηιφδνμε είλαη 

ην πξφγξακκα “Μεηαηξνπήο Αθαδεκατθψλ Σπγγξακκάησλ ζε Πξνζβάζηκε Μνξθή 

γηα Φνηηεηέο κε Αλαπεξίεο”, πνπ πινπνηείηαη ζην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη 

Τειεπηθνηλσληψλ απφ ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ.Κνπξνππέηξνγινπ κε ηε ρνξεγία ηεο 

εηαηξείαο TIM. Έρνπλ ήδε κεηαηξαπεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή 5 βηβιία θαη 

αλακέλνληαη άιια 40 γηα θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Τελ πξψηε θνξά πνπ 

δνθίκαζαλ πηινηηθά ηε κεηαηξνπή ζπγγξακκάησλ ήηαλ πξηλ απφ 10 ρξφληα, γηα ηνλ 

πξψην ηπθιφ θνηηεηή πνπ είρε πεξάζεη ζην ηκήκα Φπζηθήο. Υπήξμε έληνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ έπξεπε λα γίλεη δεθηφο αιιά ηειηθά εξγάζηεθαλ 

εζεινληηθά άιινη θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηα βηβιία πνπ ρξεηαδφηαλ. Κάζε 

κεηαηξνπή ζπγγξάκκαηνο θνζηίδεη ζήκεξα πάλσ απφ 2.000 επξψ θαη ηνπιάρηζηνλ ην 

80% ηνπ θφζηνπο αθνξά ην ηερληθφ κέξνο ηεο κεηαηξνπήο. Αθνχ γίλεη πάλησο ην 

ζχγγξακκα κπνξεί λα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο άιισλ θνηηεηψλ ζε φιε ηε ρψξα, 

κέζσ ηνπ Αθαδεκατθνχ Γηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ.  

 

 

Σηάζη ηφν Βιβλιοθηκονόμφν ηφν Ακαδημαχκών Βιβλιοθηκών φς προς ηα ΑμεΑ 

 

Δλψ αλακθηζβήηεηα ην πξνζσπηθφ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ έρεη θάλεη 

πξαθηηθά βήκαηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ΑκεΑ κέζα απφ κηα 

πνηθηιία ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ, απηφ ζπρλά ην θάλεη κε έλα πξφρεηξν ηξφπν 

γηα λα θαιχςεη ηε ζπγθεθξηκέλε κεκνλσκέλε αλάγθε πνπ αληηκεησπίδεη εθείλε ηελ 

ψξα. Έλα ηδηαίηεξν ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ είλαη φηη είλαη πνιχ 

ζπρλά αληηδξαζηηθνί (re-active) παξά πξνλνεηηθνί (pre-active) θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ππεξεζηψλ γηα ΑκεΑ, ηδηαίηεξα ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, κφλν φηαλ έλαο ρξήζηεο κε αλαπεξία δεηήζεη θάηη, ζθέθηνληαη ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θηινμελήζνπλ ην ρξήζηε 

(Aplin, 1999). Μφλν φηαλ ν ρξήζηεο απαηηήζεη θάηη, θηλεηνπνηνχληαη γηα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα καδέςνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ή γηα λα βξνπλ θάπνηνλ 

γλψζηε ηεο πνιηηηθήο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Καη αθφκε θαη αλ ην 

πξνζσπηθφ νξηζκέλσλ βηβιηνζεθψλ έρεη θηλεηνπνηεζεί γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνθιήζεηο ησλ ΑκεΑ κέζα απφ κηα πνηθηιία ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ, απηφ 

ζπρλά ην θάλεη κε έλαλ επί ηνχηνπ, απηνζρέδην ηξφπν γηα λα θαιχςεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε κεκνλσκέλε αλάγθε πνπ αληηκεησπίδεη εθείλε ηελ ψξα, ρσξίο λα 

πξνλνεί γηα κειινληηθνχο ρξήζηεο (Pinder, 2005).  

 

Σχκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο ΗΠΑ θαη κειέηεζε ηε ζηάζε ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ, νη Dequin, Schilling θαη Huang δηαπίζησζαλ φηη 

πεξίπνπ κφλν ην 50% ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ είλαη ζεηηθά 

πξνδηαηεζεηκέλνη πξνο ηα ΑκεΑ. Μάιηζηα απφ ην πνζνζηφ απηφ νη γπλαίθεο θαη νη 

βηβιηνζεθνλφκνη λεφηεξεο ειηθίαο (θάησ ησλ 30) είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ 

θαιχηεξε ζηάζε θαη λννηξνπία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππφινηπνη κηζνί ρξήδνπλ 



εθπαίδεπζεο γηα λα γίλνπλ πην αλνηρηφκπαινη, ιηγφηεξν θνβηζκέλνη θαη πην 

επαίζζεηνη απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ (Wilhelmus, 1996).  

 

Σεβαζμός ζηη Γιαθορεηικόηηηα 

 

Γηα λα κπνξέζεη ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε λα εμππεξεηήζεη έλα δηεπξπκέλν θνηλφ, 

ρξεηάδεηαη δέζκεπζε θαη ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη 

λα πηνζεηεί ην θνηλσληθφ κνληέιν αλαπεξίαο, φπνπ ε αλαπεξία δελ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ αιιά ε αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ είλαη 

εθείλε πνπ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα. Οη βηβιηνζεθνλφκνη δελ ζα πξέπεη λα 

εξκελεχνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ κε έλα ζηελφ, ζηεξεφηππν ηξφπν 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα 

πηνζεηνχλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε,  δηφηη φηαλ απμάλεηαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ πφξσλ 

κηαο βηβιηνζήθεο γηα ηα ΑκεΑ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα απμάλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

ρξεζηψλ.  

 

Η αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, σο αξρή ηεο, ζα πξέπεη λα θαηαξγήζεη νπνηαδήπνηε 

εηδηθή πξφβιεςε θαη κέξηκλα (special provision) θαη γεληθφηεξα ηηο μερσξηζηέο 

ζπιινγέο, ππεξεζίεο, ηζηνζειίδεο, θηι ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ απνκπζνπνίεζε ησλ 

αλαπεξηψλ. Η μερσξηζηή κέξηκλα άιισζηε γθεηνπνηεί θαη απνκνλψλεη  ηα ΑκεΑ 

(ηδξπκαηηζκφο) θαη νπνηαδήπνηε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε εληζρχεη ηε δηάθξηζε. Η 

βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα εκπιέθεη φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

ΑκεΑ, κηαο θαη ε αξρή ησλ ΑκεΑ είλαη «ηίπνηα γηα εκάο, ρσξίο εκάο». 

 

Η βαζηθή αξρή γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα 

είλαη ε ελζσκάησζε. Δλζσκάησζε δελ ζεκαίλεη φκσο θάζε βηβιηνζήθε λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα ΑκεΑ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο, δηφηη θάηη ηέηνην δελ ην 

επηζπκεί θακία νκάδα ρξεζηψλ. Τα ΑκεΑ ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ πιηθφ θαη 

εμνπιηζκφ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ν βηβιηνζεθνλφκνο ζα πξέπεη λα 

ζέβεηαη ην δηθαίσκα ηνπο λα πνπλ φρη. Τν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα πνξεχεηαη καδί 

ηνπο αιιά λα ηνπο αθήλεη κφλνπο ηνπο, αλ νη ίδηνη επηζπκνχλ θάηη ηέηνην.  

 

Στεδιαζμός και Μέηρα Προζβαζιμόηηηας 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ρξεηάδεηαη νινθιεξσκέλνο ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη πνιπεπίπεδν παθέην κέηξσλ πξνζβαζηκφηεηαο. Παξαδείγκαηνο ράξε, 

έλαο ζηαζκφο εξγαζίαο δελ δηαζθαιίδεη απφ κφλνο ηνπ ηζφηηκε πξφζβαζε. Θα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ λα θαζνδεγνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ησλ ΑκεΑ, ζπλδπαζκφο ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ (ρακειήο θαη 

πςειήο ηερλνινγηθήο ζηάζκεο), πξνζαξκνζκέλεο ππεξεζίεο, απζεληηθή δηάζεζε 

εμππεξέηεζεο θαη αθνζίσζε ζην ζθνπφ απηφ.  

 

Δπεηδή ηα ΑκεΑ παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο, θαιφ είλαη απηέο λα 

ζπλαληψληαη αλά πεξίπησζε, κεκνλσκέλα (ε «one-size-fits-all» πξνζέγγηζε δελ 

εμππεξεηεί θαλέλαλ) θαη γεληθφηεξα λα αλαπηχζζνληαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, 

π.ρ. πνιηηηθή παξάηαζεο δαλεηζκνχ, επέιηθηνο δαλεηζκφο, proxy borrowing, κείσζε 

πξνζηίκσλ γηα θαζπζηεξεκέλνπο ή θαηεζηξακκέλνπο ηίηινπο, απνζηνιή 

αλαθνηλψζεσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ παξαιαβή βηβιίσλ 

ζρεηηθψλ κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ, θ.ν.θ. Δπεηδή π.ρ. θάπνηνη άλζξσπνη κε 

δπζιεμία δηαβάδνπλ πην αξγά απφ άιινπο, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα 



πξνλννχλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο πεξηφδνπο δαλεηζκνχ ησλ βηβιίσλ ηνπο γηα απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ.  

 

Οη ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ επθνιία ρξήζεο (θαηά ηελ 

πινήγεζε, ηελ αλαδήηεζε, ηελ πξφζβαζε εμ απνζηάζεσο, θ.ν.θ.), αμηνπηζηία, 

επειημία (δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αλαδήηεζεο π.ρ. βαζηθή γηα ηα ΑκεΑ θαη 

πξνρσξεκέλε), ππνζηήξημε (π.ρ. ζειίδεο βνεζείαο), αζθάιεηα, εκπηζηνζχλε, 

ζεβαζκφ ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ, απιή γιψζζα (φρη επαγγεικαηηθή δηάιεθην ή 

καθξφζπξηεο ιέμεηο), θαιαηζζεζία ησλ ηζηνζειίδσλ, δηαζπλδεζηκφηεηα (ζχλδεζε κε 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπλδέζκσλ, θ.ά.) θαη 

ζπιινγέο πνπ λα δηαθξίλνληαη απφ πνηφηεηα, ζρεηηθφηεηα θαη βάζνο. Η αθαδεκατθή 

βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα παξέρεη ηίηινπο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο, φπσο:  

 

 Μεγαινγξάκκαηε γξαθή (large-print) 

 Μπξάηγ (braille) 

 Δχθνια πξνο αλάγλσζε βηβιία (Easy-to-read books) 

 Πξνζαξκνζκέλε ινγνηερλία (Adapted literature) 

 Start-to-Finish Books 

 Βηβιία κε Υθάζκαηα, Κνιάδ (Fabric & collage books) 

 Ηρνβηβιία-Οκηινχληα βηβιία 

 Υπνηηηιηζκέλα βίληεν (captioned videos) 

 Απηηθφ πιηθφ (tactile material) 

 Χεθηαθά Οκηινχληα Βηβιία (D.T.B.s) 

 

Σπλήζσο νη ηίηινη ελαιιαθηηθήο κνξθήο πνπ παξάγνληαη είλαη πνιχ ιίγνη θαη ε 

πιεηνλφηεηα απηψλ είλαη κπζηζηνξήκαηα. Απηφ κπνξεί λα αξθεί γηα ηνλ ςπραγσγηθφ 

αλαγλψζηε αιιά απνηειεί πξφβιεκα γηα ηνλ εξεπλεηή πνπ αλαδεηά πην 

εμεηδηθεπκέλν πιηθφ θαη ν νπνίνο δελ ζα κπνξνχζε λα ην βξεη πάξα κφλν ζε κηα 

αθαδεκατθή βηβιηνζήθε (θαη εθεί κάιινλ ζε κε πξνζβάζηκε κνξθή). Λίγεο 

θνιεγηαθέο βηβιηνζήθεο έρνπλ ζπγθξνηήζεη ζπιινγέο πιηθνχ ελαιιαθηηθήο κνξθήο 

παξφιν πνπ νη θνηηεηέο κε αλαπεξίεο ρξεηάδνληαη πξφζβαζε ζηελ ίδηα γθάκα πφξσλ 

φπσο ν γεληθφο πιεζπζκφο (Kavanagh, 1994). 

 

Η ηδαληθφηεξε ιχζε είλαη ε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε λα παξέρεη ζην ρξήζηε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο. Πξέπεη πάλσ απφ φια λα θξνληίδεη λα παξέρεη ηελ 

πιεξνθνξία ζε πνιιαπιέο κνξθέο θαη δηαηάμεηο (π.ρ. πξνθνξηθά, νπηηθά, θηλεηηθά, κε 

ηε ρξήζε ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ, θ.ν.θ.) θαη λα εθαξκφδεη πνιπ-αηζζεηεξηαθέο 

ηερληθέο. Αθφκε θαη ν ηξφπνο πνπ ν βηβιηνζεθνλφκνο ηνπο εμεγεί ή παξνπζηάδεη 

θάηη, ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη κηα πνηθηιία πνιπ-αηζζεηεξηαθψλ καζεζηαθψλ 

ηερληθψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηφκαηα νπηηθέο, αθνπζηηθέο, πεξηγξαθηθέο θαη 

απηηθέο ηερληθέο, θαηάιιειε γιψζζα (π.ρ. λνεκαηηθή), θ.ν.θ. γηα λα ζπλαληά ηηο 

αλάγθεο θάζε ρξήζηε. Δίλαη ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηεί πνηθίια αηζζεηεξηαθά θαλάιηα 

(θείκελν, εηθφλα θαη ζπγρξνληζκφ ήρνπ) ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δηαιέμεη ηελ 

πιεξνθνξία πνπ αλαδεηά ζχκθσλα κε ηελ ππνιείπνπζα αίζζεζε ηνπ (π.ρ. ν ηπθιφο 

ζα επηιέμεη ην απηηθφ πιηθφ). Τα ηειεπηαία δε ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ηφζεο 

δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο πιηθνχ (π.ρ. κπξάηγ βηβιία, ςεθηαθά νκηινχληα βηβιία, 

θαζέηεο, θηι) πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεη θαλείο πνηα απφ απηέο ζα έρεη ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε θαη σθέιεηα ζην ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ. Ψζηφζν, θάζε 



βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα πξνηηκά ηε δηάηαμε εθείλε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ φινπο, θαη απφ ηα ΑκεΑ θαη απφ ηνπο ζσκαηηθά αθέξαηνπο ρξήζηεο.  

 

Η αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα επηκειείηαη ησλ ζπιινγψλ ηεο (βηβιία, 

πεξηνδηθά, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ) δηφηη ην πεξηερφκελν ηνπο θαη ν on-line 

θαηάινγνο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εηθφλα θαη ηε ζηάζε πνπ έρεη ε βηβιηνζήθε 

απέλαληη ζηα ΑκεΑ. Όηαλ δειαδή ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ ηεο δελ δηαθξίλεηαη 

γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, δελ δηαζέηεη ελεκεξσκέλεο ηαηξηθέο ή 

λνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξηέρεη πξνζβιεηηθέο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο, ηφηε φια 

απηά επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο ρξήζηεο κε αλαπεξίεο αιιά ακαπξψλνπλ θαη ηελ 

εηθφλα ηεο βηβιηνζήθεο.  Τν πξνζσπηθφ ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη 

δηαθξηηηθφ θαη επαίζζεην θαηά ηε ρξήζε ηεο νξνινγίαο.  

 

Δπίζεο, ε δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ ηεο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθή θαη λα 

εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε ρξεζηηθφηεηα θαη πξνζπειαζηκφηεηα θαη ιηγφηεξν ζηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. Η βηβιηνζήθε πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε ζε αξρηηεθηνληθά 

θαη θπζηθά πιαίζηα. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Όηαλ εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα ή νξφθνπο, πξέπεη λα 

δηαζέηεη ξάκπεο δίπια ζηα ζθαιηά ή αλειθπζηήξεο κε θσλεηηθή εθθψλεζε 

ησλ νξφθσλ 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα νρήκαηα ησλ ΑκεΑ θνληά ζε 

πξνζβάζηκεο εηζφδνπο 

 Απηφκαηεο πφξηεο γηα ρξήζηεο ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα ή κε κεησκέλε 

δεμηφηεηα ζηα ρέξηα (π.ρ. πνπ δπζθνιεχνληαη λα αλνίμνπλ βαξηέο πφξηεο) 

 Οη πφξηεο πξέπεη λα είλαη πιαηηέο γηα λα είλαη εχθνιε ε πξνζπέιαζε γηα ηα 

άηνκα πνπ θάζνληαη ζε ηξνρνθάζηζκα, έρνπλ ζπλνδφ ή ρξεζηκνπνηνχλ 

κπαζηνχληα  

 Τα παηψκαηα δελ πξέπεη λα είλαη νιηζζεξά 

 

Με ηελ είζνδν ηνπ θνηηεηή κε αλαπεξία ζηε βηβιηνζήθε, πέξα απφ ηνλ έληππν ράξηε, 

θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη αλάγιπθε θάηνςε ηεο βηβιηνζήθεο θαη απηηθφο ράξηεο ηνπ 

θηηξίνπ πνπ λα εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρξεζηψλ κε αλαπεξία. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζήκαλζε ζε κεγαινγξάκκαηε γξαθή πνπ λα δείρλεη 

πνπ βξίζθνληαη νη πξνζπειάζηκνη ζηαζκνί εξγαζίαο, νη ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο, 

θ.ά. θαζψο επίζεο θαη επηδαπέδηα θαζνδεγεηηθή ηαηλία. Καιφ ζα είλαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζήκαλζε ρξεζηκνπνηείηαη, λα ππάξρεη δπλαηή αληίζεζε κεηαμχ ησλ 

γξακκάησλ θαη ηνπ θφληνπ. Κάπνηεο κάιηζηα αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζην 

εμσηεξηθφ πηνζεηνχλ ηε κεγαινγξάκκαηε γξαθή θαη ζηηο ξάρεο ησλ βηβιίσλ.  

 

Σηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, νη ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα βνεζνχλ ηνπο θνηηεηέο κε θηλεηηθέο θαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, θ.ν.θ. νη νπνίνη επηδεηνχλ πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη βαζκνχο. 

 

Τέινο, νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα δηεμάγνπλ πεξηζζφηεξε έξεπλα φζνλ 

αθνξά ζηηο ππεξεζίεο βηβιηνζεθψλ γηα ΑκεΑ δηφηη κέρξη ζήκεξα νη πνιπάξηζκεο 

κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην ρψξν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

αλαπεξηψλ, εληνπίδνπλ λαη κελ αξθεηά δεηήκαηα αιιά ηείλνπλ λα κελ ζπλδένπλ ηε 

βηβιηνζήθε κε ην ππφινηπν ηλζηηηνχην, κε απνηέιεζκα ε βηβιηνζήθε λα κέλεη εθηφο 

ησλ εμειίμεσλ.  

 



Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πνιιαπιψο ζηε 

δσή ησλ ΑκεΑ εκπινπηίδνληαο ηηο ζπιινγέο ηνπο κε πιηθφ ελαιιαθηηθήο κνξθήο, 

παξέρνληαο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο θαη ηερλνγλσζία ζηα ΑκεΑ, 

πξνζαξκφδνληαο ηηο ππεξεζίεο πιαηζηψλνληαο ηηο κε θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πξνζπειάζηκεο θηηξηαθέο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο 

θαη κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηαλνκήο ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο, π.ρ. λα 

επηζθέπηεηαη ν βηβιηνζεθνλφκνο ην ρξήζηε κε αλαπεξία ζην λνζνθνκείν, ζην θέληξν 

πγείαο, θ.ν.θ. Απηφ πνπ πξέπεη πάλσ απφ φια λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη 

βηβιηνζεθνλφκνη είλαη πσο ε πιεξνθφξεζε ησλ ΑκεΑ απνηειεί ππνρξέσζε φισλ θαη 

φρη θηιαλζξσπία, κηαο θαη ηα ΑκεΑ είλαη ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη φρη 

αληηθείκελα θηιαλζξσπίαο. 

   

Δπίλογος 

 

Όπσο δηαπηζηψλεη θαλείο, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο 

φπσο φινη νη άιινη θνξείο, θαη κάιηζηα ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΑκεΑ 

κέζα ζε απηέο θάπνηεο θνξέο είλαη ηεξάζηηα. Αθφκε θαη αλ θάπνηεο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο δελ δηαζέηνπλ ην πιηθφ ή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα πξνζαξκφζνπλ 

ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, νθείινπλ ηνπιάρηζηνλ λα κειεηήζνπλ ην ζέκα ηεο 

άξζεο ησλ εκπνδίσλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ζηαδηαθή 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ. 

 

 Γηα λα γίλνπλ νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο πξνζβάζηκεο θαη ζπκκεηνρηθέο, είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ησλ θάησζη παξαγφλησλ: 

 Ννκνζεζίαο & θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

 Καηεπζπληήξησλ νδεγηψλ 

 Τππνπνίεζεο 

 Αλζξψπηλνπ παξάγνληα & ζπλεξγηψλ 

 Δθπαίδεπζεο 

 Κνπιηνχξαο 

 Έληαμεο ησλ ΑκεΑ ζε φιεο ηηο θάζεηο 
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