
 
 

Covid-19 και Ελληνικές Βιβλιοθήκες  

 
Το ερωτηματολόγιο διεξάγεται στο πλαίσιο έρευνας από μέρους της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 

Επιστημόνων της Πληροφόρησης, ώστε να αποτυπωθούν οι πρώτες αντιδράσεις των βιβλιοθηκών και των φορέων 

πληροφόρησης της χώρας μας. 

Για το λόγο,αυτό παρακαλούνται οι προϊστάμενοι του εκάστοτε φορέα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία 

σας θα παραμείνουν ανώνυμα και η διαδικασία δεν θα σας πάρει περισσότερο από 5 λεπτά. 

Ευχαριστούμε πολύ. 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου * 

Επώνυμο * 

 

Όνομα * 

 

Επαγγελματική Ιδιότητα * 

o  Βιβλιοθηκονόμος 

o  Διοικητικός υπάλληλος σε αρχείο / βιβλιοθήκη 

o  Άλλο:  

Είδος Φορέα Πληροφόρησης * 

o  Δημόσια Βιβλιοθήκη 

o  Δημοτική Βιβλιοθήκη 

o  Ακαδημαϊκή / Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 

o  Ειδική Βιβλιοθήκη 

o  Άλλο:  

Ονομασία Φορέα Πληροφόρησης στον οποίο εργάζεστε * 

 

Εργασία κατά τη διάρκεια της καραντίνας * 

o  Το προσωπικό προσέρχεται καθημερινά 

o  Το προσωπικό εργάζεται εκ περιτροπής 

o  Το προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως 

o  Συνδυασμός εκ περιτροπής & εξ αποστάσεως εργασία 

o  Παύση εργασιών 

o  Άλλο:  

Τι υπηρεσίες προσφέρετε παραδοσιακά; * 

o  Αναγνωστήριο 

o  Δανεισμός 

o  Πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (βιβλία) 

o  Πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (βάσεις δεδομένων) 

o  Βιβλιοαυτοκίνητο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg8p_8Hllkr2AZJ3_dOvt5ShnSdaiklI9nu2iP561mGNpYOw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


o  Εκπαίδευση χρηστών / Πληροφοριακή παιδεία 

o  Σεμινάρια 

o  Τηλεκπαίδευση 

o  Help Desk / Ask a Librarian 

o  Άλλο:  

Ποιες από αυτές τις υπηρεσίες μπορείτε να προσφέρετε την περίοδο της καραντίνας, 
λόγω του Covid-19; * 

o  Αναγνωστήριο 

o  Δανεισμός 

o  Πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (βιβλία) 

o  Πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (βάσεις δεδομένων) 

o  Βιβλιοαυτοκίνητο 

o  Εκπαίδευση χρηστών / Πληροφοριακή παιδεία 

o  Σεμινάρια 

o  Τηλεκπαίδευση 

o  Help Desk / Ask a Librarian 

o  Άλλο:  

Εξαιτίας της καραντίνας, δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες για τους χρήστες που 
εξυπηρετείτε, ώστε να παραμείνει ο Φορέας Πληροφόρησης στον οποίο εργάζεστε, 
προσιτός; * 

o  Ναι 

o  Όχι 

Αν απαντήσατε θετικά στην παραπάνω ερώτηση, καταγράψτε τις υπηρεσίες αυτές; * 

 

Εξαιτίας της καραντίνας, έχετε σκοπό να κάνετε κάποιες δράσεις για τις επιστροφές 
των τεκμηρίων που έχουν δανεισθεί και για την απολύμανση του χώρου εργασίας; Αν 
ναι, αποτυπώστε μερικές * 

 

Ο Φορέας Πληροφόρησης στον οποίο εργάζεστε, διαθέτει ιστοσελίδα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (πχ. facebook, instagram, twitter, youtube); * 

o  Nαι 

o  Όχι 



Αν ναι, έχετε κάνει ανακοινώσεις (posts) ή άλλες δράσεις βάζοντας το hastag "#Covid-
19"; 

o  Ναι 

o  Όχι 

Θεωρείτε ότι οι Βιβλιοθήκες και γενικότερα οι Φορείς Πληροφόρησης πρέπει να έχουν 
ηχηρή παρουσία την περίοδο της καραντίνας; * 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

Ποιοι κατά τη γνώμη σας θα ήταν οι τρόποι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; 

 

Πιστεύετε ότι η εξ αποστάσεως έρευνα και παροχή υπηρεσιών (όπου αυτό είναι 
εφικτό), βοηθάει την εκπαιδευτική διαδικασία; * 

 1 2 3 4 5  

Καθόλου      Απόλυτα 

Τι προτάσεις θέλετε να κάνετε προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι παρεχόμενες εξ 
αποστάσεως υπηρεσίες; 

 

Υποβολή
 

Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google. 

Με την υποστήριξη της 

 
 
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google. 
Αναφορά κακής χρήσης - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσθετοι όροι 
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