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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

Η έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη, αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ κνπζείσλ, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπο κε γεληθά 

απνδεθηνχο θαλφλεο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαινχ ζρεδηαζκνχ εθαξκνγψλ 

δηαδηθηχνπ, φζν κε ηελ έλλνηα ηεο ππνθεηκεληθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ απνθνκίδνπλ νη 

λένη Έιιελεο απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο κνπζείσλ. Απνηειεί 

κέξνο κηαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δεκηνπξγία γεληθψλ θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ 

κνπζεηαθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, βαζηζκέλσλ ζε «βέιηηζηεο πξαθηηθέο», φπσο απηέο 

εθαξκφδνληαη ζε ππάξρνληεο δηθηπαθνχο ηφπνπο κνπζείσλ.  

ABSTRACT  

The work presented in this paper, concerns the usability evaluation of museum 

web sites. The term usability is used to denote not the compatibility to generally 

accepted characteristics of good web design, rather to convey the personal sense of 

satisfaction that the web visits to museum sites, generates to Greek young people. It is 

part of a broader research work towards the elicitation of a set of heuristics of good 

design of museum web sites, based on “best practice patterns”, as they appear in 

current museum web sites. 

1 ΕΙΑΓΧΓΗ 

χκθσλα κε ηνλ Burcaw (1975), ην κνπζείν νξίδεηαη σο κε θεξδνζθνπηθφ 

ίδξπκα πνπ ζπιιέγεη, δηαηεξεί θαη εθζέηεη αληηθείκελα γηα εθπαηδεπηηθνχο  ή 

αηζζεηηθνχο ιφγνπο. Αλ θαη ν νξηζκφο απηφο ζπλδέεη ην κνπζείν κε ηα πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα, ηελ ίδηα ζηηγκή εκπεξηέρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

δηάδνζεο ηεο γλψζεο (Schweibenz, 1998). 

Tν κνπζείν κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ,  γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ή θαη λα δηεπξχλεη ην θνηλφ ηνπ 

(Jackson, 1998). Πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ζηα εηήζηα δηεζλή ζπλέδξηα International 

Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums (ICHIM) θαη Museums and 

the Web, ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ ην 1991 θαη ην 1997 αληίζηνηρα, καξηπξνχλ ηελ 

μεθάζαξε επηζπκία ή θαη πξφζεζε ησλ κνπζείσλ λα ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν. Οη 

ιφγνη είλαη: (α) ε πςειή δεκνηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ν ζπλερψο απμαλφκελνο 

αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, (β) ην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο πνπ απαηηεί κηα ηέηνηα 

επέλδπζε θαη (γ) ηα πξνζδνθψκελα νθέιε γηα ην κνπζείν (Kavakli, 2001). 

Η Virtual Library Museums Pages (VLMP), ε νπνία δηαηεξείηαη απφ ην 

International Council of Museums (ICOM) παξέρεη εθηελή θαηάινγν κε πεξηζζφηεξα 

απφ 1000 on-line κνπζεία ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ελψ ην Ννέκβξην ηνπ 2001, 



ζεκαληηθή εμέιημε πξνο ηελ θαηνρχξσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ κνπζείσλ ζην 

δηαδίθηπν, απνηέιεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο .museum, γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ησλ κνπζείσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Schweibenz (1998), ε δεκηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ 

κνπζείνπ δείρλεη ηελ ηάζε κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα θπζηθά 

αληηθείκελα ζηηο πιεξνθνξίεο γη‟ απηά. Γχν είλαη νη βαζηθέο ηάζεηο φζνλ αθνξά ην 

ξφιν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ελφο κνπζείνπ.Η πξψηε ππνζηεξίδεη πσο ν δηθηπαθφο 

ηφπνο επηδηψθεη ηελ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο θπζηθήο επίζθεςεο ζην κνπζείν, 

ελψ ε δεχηεξε ππνζηεξίδεη πσο ν δηθηπαθφο ηφπνο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ θαη λα πξνζθέξεη κηα γλήζηα δηθηπαθή εκπεηξία (Cunliffe, θ.α., 2001). 

Σα απνηειέζκαηα πξφζθαησλ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθέςεσλ πνπ δέρνληαη νη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ, δείρλνπλ φηη ην θνηλφ 

αλαδεηά θαη εθηηκά ηελ χπαξμε κνπζεηαθήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν θαη πσο ην 

δηαδίθηπν κπνξεί πξάγκαηη λα εμειηρζεί ζ‟ έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα 

κνπζεία θαη ζην θνηλφ ηνπο (Schweibenz, 1998). 

 Λίγεο φκσο, είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο κνπζείσλ, ην 

βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ηνπ κνπζείνπ κε ηνπο δηθηπαθνχο επηζθέπηεο ηνπ, θαζψο θαη 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη επηηπρεκέλε 

δηθηπαθή κνπζεηαθή εκπεηξία. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Pierrox 

(1999) ζε κνπζεία ηέρλεο,  ην 75% απφ απηά  δελ είραλ θάλεη θακία έξεπλα θνηλνχ 

γηα ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπο (Cunliffe, θ.α., 2001).  

Η παξνχζα αλαθνίλσζε αθνξά  έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 

2002 θαη θαηαγξάθεη ηηο  αληηδξάζεηο ησλ δεπηεξνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θαηά ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο κνπζείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο απήρεζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζηνπο λένπο: πνηα 

είλαη ε εηθφλα πνπ απνθνκίδνπλ γηα ην ίδην ην κνπζείν, πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

ειθχνπλ, πνηα ηνπο απσζνχλ, ηη είλαη απηφ πνπ ζα ηνπο «θξαηήζεη» ζην site θαη ζα 

ηνπο κεηαηξέςεη ζε κφληκνπο επηζθέπηεο ηνπ κνπζεηαθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ε ελφηεηα 2 πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ρξήζεηο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ κνπζείσλ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα. ηελ 

ελφηεηα 3 δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο επρξεζηίαο δηεπηθαλεηψλ δηαδηθηχνπ θαη  γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο. Η πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 4, 

ελψ ζηελ ελφηεηα 5 γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, ε ελφηεηα 6 

νινθιεξψλεη ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζπλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

2 ΜΟΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Bowen, Benett θαη 

Johnson (1998),ηα κνπζεία δηεζλψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 Άμεζη ενημέπωζη:  γλσζηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα θαη πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. 



 Αμθίδπομη επικοινωνία: άκεζε θαη αλέμνδε επηθνηλσλία φζσλ εκπιέθνληαη κε 

ην κνπζείν (κέζα θη έμσ απφ απηφ) θαη δεκηνπξγία νκάδσλ επηζθεπηψλ κε ζεκείν 

αλαθνξάο ην κνπζείν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 Δημιοςπγία νέων ςπηπεζιών: εηθνληθέο μελαγήζεηο ζε εθζέζεηο θαη πξφζβαζε ζε 

πιηθφ πνπ δελ εθηίζεηαη, δηαηήξεζε αξρείνπ παιηφηεξσλ εθζέζεσλ,  παξνρή 

πξφζβαζεο ζηηο ζπιινγέο απφ καθξηά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, βάζεηο 

δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπιινγέο. 

 Ανάλςζη ηων σαπακηηπιζηικών ηων επιζκεπηών: ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο θαη θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο θαη επηζπκίεο ησλ 

επηζθεπηψλ.  

 Δημιοςπγία μιαρ οςζιαζηικήρ και μόνιμηρ ζσέζηρ με ηοςρ επιζκέπηερ: 

εκπινθή ησλ επηζθεπηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κνπζείνπ, δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο  απφ ηνπο επηζθέπηεο πξνζσπηθνχ αξρείνπ κε ην ςεθηαθφ κνπζεηαθφ 

πιηθφ, κε ζεκεηψζεηο θαη πξνζσπηθέο εληππψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα ηηο 

δεκνζηεχνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κνπζείνπ. 

ηελ Διιάδα, ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα κνπζεία είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θαη δπζαλάινγνο κε ην πιήζνο θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπιινγψλ ηνπο. Η 

πιεηνςεθία ησλ κνπζείσλ (πεξίπνπ 90%) δε δηαηεξεί θάπνηα απηφλνκε δηθηπαθή 

παξνπζίαζε θαη ζηεξίδνληαη ζε άιινπο θνξείο γηα ηελ πξνβνιή ηνπο ζην δηαδίθηπν 

(π.ρ. Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ, Ο.Σ.Α., Ν.Α., Παλεπηζηήκηα, ηδηψηεο, θ.ν.θ.). 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ, ην νπνίν θηινμελεί ζην 

δηθηπαθφ ηνπ ηφπν (www.culture.gr) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ κνπζείσλ. Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ζπγθεληξσηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη 

ην γεγνλφο φηη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ κνπζείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ηθαλνχ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, νδεγεί ζε κηα επίπεδε παξνπζίαζε, ε νπνία 

πεξηνξίδεηαη ζε πνιχ ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ κφληκσλ ζπιινγψλ ησλ κνπζείσλ, 

αθνινπζψληαο έλα εληαίν ζηπι, πνπ δελ πξνβάιεη ηθαλνπνηεηηθά ην ραξαθηήξα ηνπ 

θάζε κνπζείνπ. 

Απφ ηα ππφινηπα κνπζεία ζηελ Διιάδα, ηα πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηθηπαθφ ηνπο ηφπν ζαλ online θπιιάδην, ην νπνίν παξέρεη πεξηνξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπιινγέο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κνπζείνπ θαη νη 

νπνίεο είλαη θαηά θαλφλα ζηαηηθέο ρσξίο ζπρλή ελεκέξσζε.   

Τπάξρεη φκσο, θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο Διιεληθψλ κνπζείσλ (θαηά θχξην ιφγν 

ηδησηηθνί νξγαληζκνί), ηα νπνία αμηνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.Παξέρνπλ 

online πξφζβαζε ζηηο ζπιινγέο ηνπο θαη ζηηο πιεξνθνξίεο γηα απηέο θαη επηρεηξνχλ 

λα εκπιέμνπλ ελεξγά ηνπο δηθηπαθνχο επηζθέπηεο ηνπο, κεηαηξέπνληαο ηε δηθηπαθή 

επίζθεςε ζε απηφλνκε κνπζεηαθή εκπεηξία.  

Η παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο κνπζείσλ ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία. 

http://www.culture.gr/


3 ΕΤΥΡΗΣΙΑ 

Η επρξεζηία ελφο δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνηφηεηάο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα 

αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα θαη λα έρεη φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ (Garzotto θ.α., 1998). χκθσλα κε ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO 9241, νξίδεηαη ζαλ ηε δπλαηφηεηα ελφο πξντφληνο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ, απνδνηηθφ θαη λα παξέρεη ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ. 

Οη ηερληθέο αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο ρσξίδνληαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο (α) 

ηηο αλαιπηηθέο θαη (β) ηηο εκπεηξηθέο (Αβνχξεο, 2000). Οη αλαιπηηθέο ηερληθέο 

ζηεξίδνληαη ζε ζεσξεηηθά κνληέια, ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ρξήζηε ή ζε πξφηππα θαη θαλφλεο, πνπ είλαη ήδε γλσζηά θαη αθνξνχλ ηνλ θαιφ 

ζρεδηαζκφ δηεπηθαλεηψλ. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα αλαιπηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε επξεηηθή αμηνιφγεζε 

(heuristic evaluation), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε επξεηηθνχο θαλφλεο πνπ απνηεινχλ 

ζπκπχθλσζε ησλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ δηεπηθαλεηψλ δηαδηθηχνπ θαη αθνξνχλ: 

 ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο ηζηνζειίδαο 

 ηελ ππνζηήξημε πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ  

 ην κέγεζνο ησλ ηζηνζειίδσλ 

 ηνλ απζχπαξθην ραξαθηήξα θάζε ηζηνζειίδαο 

 ηελ νκνηνκνξθία θαη ηήξεζε ζπκβάζεσλ, θ.ν.θ. 

 

Οη αλαιπηηθέο ηερληθέο ζηνρεχνπλ ζηελ «επηζεψξεζε» ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε κε βάζε αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα θαη ζπλήζσο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ (4-5) εηδηθψλ αμηνινγεηψλ (κεραληθνχο 

επρξεζηίαο – usability engineers) (Schweibenz θ.α.,2001). 

Αληίζεηα, νη εκπεηξηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο απαηηνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπλήζσο κεγάινπ αξηζκνχ) θαη ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ θαη απφςεσλ ηνπ ρξήζηε. Μπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ είηε εληφο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ εξγαζηεξίσλ, φπνπ 

θαηαγξάθεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ (νη ιεγφκελεο 

πεηξακαηηθέο ηερληθέο), είηε κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ηνπ ρξήζηε κέζσ 

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ ή κέζσ παξαηήξεζεο ησλ ρξεζηψλ ζην 

ρψξν πνπ επηηεινχλ ην έξγν ηνπο (νη ιεγφκελεο δηεξεπλεηηθέο ηερληθέο). 

ηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σ.Π.Σ.Δ., ππήξμε φρη ε 

αλάιπζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ κνπζείσλ θαη ε 

επηζεψξεζε ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε απνδεθηνχο θαλφλεο επρξεζηίαο (π.ρ. 

ηαρχηεηα θφξησζεο κηθξφηεξε απφ 10΄΄, ρξήζε ελαιιαθηηθνχ θεηκέλνπ ζηε ζέζε ησλ 

εηθφλσλ, θ.ν.θ.), αιιά ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη 

ηεο αίζζεζεο ηθαλνπνίεζεο (ή κε), πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ κνπζείνπ (Dyson θ.α., 2000). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ζπκπιήξσζεο 

εξσηεκαηνινγίσλ. Η κέζνδνο απηή αλήθεη ζηηο εκπεηξηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο. ε 

αληίζεζε κε ηηο πεηξακαηηθέο ηερληθέο, δελ απαηηεί ηελ χπαξμε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ 



θαη ε δηαρείξηζε θαη ζπλαθφινπζε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη επθνιφηεξε 

απφ απηή ησλ δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 

Η θαηαζθεπή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηεξίρζεθε ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηελ on-line θαη off-line αμηνιφγεζε γεληθψλ δηεπηθαλεηψλ δηαδηθηχνπ 

(Nielsen, 2000), θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ κνπζείσλ (Wallace, 2001). ηελ ελφηεηα 4 πνπ 

αθνινπζεί, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαη 

ζπδεηνχληαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα.  

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

4.1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2002 θαη θαηέγξαςε ηηο 

αληηδξάζεηο δεπηεξνεηψλ θνηηεηψλ ηνπ Σ.Π.Σ.Δ. ζε κηα ζεηξά δηθηπαθψλ ηφπσλ 

κνπζείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. πγθεθξηκέλα, έλα δείγκα 12 δηθηπαθψλ 

ηφπσλ δφζεθε ζε 63 θνηηεηέο. Απφ ηνπο θνηηεηέο δεηήζεθε λα επηζθεθηνχλ φινπο 

ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα επηιέμνπλ δχν απφ απηνχο (έλαλ ειιεληθνχ κνπζείνπ 

θη έλαλ κνπζείνπ ηνπ εμσηεξηθνχ) θαη λα θαηαγξάςνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν δηθηπαθψλ ηφπσλ κε ηε βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ 

κνπζείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, απνηέιεζε κφλν έκκεζα, ζηφρν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Η „αλαγθαζηηθή‟ επηινγή θαη ελφο κνπζείνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 

θξίζεθε ρξήζηκε θαηά θχξην ιφγν, ψζηε λα κεησζεί ην ελδερφκελν ε πιεηνςεθία ησλ 

αμηνινγεηψλ λα επηιέμεη κφλνλ ειιελφγισζζνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Δπηπιένλ, 

ρξήζηκε ππήξμε ε αληηπαξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ Διιεληθψλ θαη μέλσλ κνπζείσλ, ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. , φπσο θαίλεηαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.Σν εξσηεκαηνιφγην είρε 

δνκεζεί κε βάζε 3 άμνλεο: (α) δηεπηθάλεηα ρξήζηε, (β) πεξηερφκελν θαη (γ) 

επηθνηλσλία. Απηφ έγηλε κε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε ησλ θνηηεηψλ κέζα 

ζην δηθηπαθφ ηφπν, αιιά θαη γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα. Η δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ παξείρε ηε δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο κε βάζε 

κηα πξνθαζνξηζκέλε θιίκαθα (0-10), πνπ αληηζηνηρεί ζε έθθξαζε ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο απφ ηνλ εξσηνχκελν, κε παξάιιειν ζρνιηαζκφ θαη αηηηνιφγεζε ηεο 

άπνςεο ηνπο ζε ειεχζεξε κνξθή. Ο ζπλδπαζκφο απηφο επηηξέπεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ.  

Η αμηνιφγεζε αθνξνχζε δψδεθα δηθηπαθνχο ηφπνπο κνπζείσλ ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ (βι Πίλαθα 1). Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ έγηλε 

κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 αμηνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ 

δηαδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ 

 αθνξνχλ κνπζεία δηεζλνχο θήκεο, πνπ απνηεινχλ πφιν έιμεο ελδηαθέξνληνο 

ησλ θνηηεηψλ 

 παξέρνπλ ηθαλφ πιήζνο πιεξνθνξηψλ, πνπ θξαηά ηνρξήζηε γηα αξθεηφ ρξφλν 

 

Ελληνικά Μοςζεία Μοςζεία Εξωηεπικού 



1. Μνπζείν Μπελάθε 

www.benaki.gr 

2. Σν Σερληθφ Μνπζείν 

www.tmth.edu.gr 

3. Σν Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο 

Σέρλεο 

www.greekstatemuseum.com 

4. Σν Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο 

www.cycladic.gr 

5. Σν Μνπζείν Φξπζίξα  

http://www.frissirasmuseum.com 

6. The British Museum 

www.thebritishmuseum.ac.uk 

7. MoMA | The Museum of Modern Arts 

www.moma.org 

8. The Louvre 

www.louvre.fr 

9. The State Hermitage Museum 

www.hermitagemuseum.org 

10. The National Gallery of Arts 

www.nga.gov 

11. The Metropolitan Museum 

www.metmuseum.org 

12. The Fine Arts Museum of San Francisco 

www.thinker.org 

Πίνακαρ 1: Οι δικηςακοί ηόποι μοςζείων ηηρ έπεςναρ 

Η ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κέζα ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Σ.Π.Σ.Δ. παξάιιεια κε ηελ πινήγεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, ψζηε λα 

θαηαγξάςεη ηελ άκεζε αληίδξαζε ησλ θνηηεηψλ. Απφ ηνπο θνηηεηέο δεηήζεθε λα 

εζηηάζνπλ φρη ζηνλ πινχην ή ηε ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κνπζείνπ, αιιά ζην 

πσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζην δηαδίθηπν. Αλ θαη, αλαπφθεπθηα, φπσο ζρνιίαζαλ νη 

θνηηεηέο, ην θχξην θίλεηξν γηα ηελ εμεξεχλεζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ, γεγνλφο, πνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ πξαγκαηηθή 

επίζθεςε ζε θάπνην κνπζείν. 

4.2 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΥΡΗΣΧΝ 

ην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο ζθηαγξαθήζεθε ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνζσπηθέο επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο  

ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ επίζθεςε δηθηπαθψλ ηφπσλ κνπζείσλ. Δπηπιένλ, ζέιακε λα 

δνχκε αλ νη ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο είλαη επίζεο επηζθέπηεο κνπζείσλ θαη αλ έρνπλ 

πξνεγνχκελν ελδηαθέξνλ θαη γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ θιήζεθαλ λα επηζθεθζνχλ.   ηελ αμηνιφγεζε ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 63 θνηηεηέο (28 άλδξεο θαη 35 γπλαίθεο) ειηθίαο 19 – 25 εηψλ, κε θαηαγσγή 

απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν σο κέζν ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο 

ηα πνζνζηά ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθά. Σν 90% είλαη θάηνρνη ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, 90% ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν σο κέζν επηθνηλσλίαο 

θαη 60%ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Σν ζχλνιν ησλ 

θνηηεηψλ (100%) είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζρεδηαζκνχ δηαδξαζηηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη ζπλεπψο γλψξηδαλ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζρεδίαζεο εχρξεζησλ δηεπηθαλεηψλ δηαδηθηχνπ 

Οη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 25% είραλ επηζθεθηεί ζην παξειζφλ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο κνπζείσλ, ελψ κφιηο 9% είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα 

λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνην κνπζείν. ρεηηθά κε ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ κνπζείσλ, πξψηεο ζε πξνηίκεζε είλαη νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κφληκεο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ (78%), αθνινπζνχλ 

http://www.benaki.gr/
http://www.tmth.edu.gr/
http://www.greekstatemuseum.com/
http://www.cycladic.gr/
http://www.frissirasmuseum.com/
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/
http://www.moma.org/
http://www.louvre.fr/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.nga.gov/
http://www.metmuseum.org/
http://www.thinker.org/


πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κνπζείνπ (74%) θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ ή άιισλ 

εθδειψζεσλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ (68%). Μηθξφηεξν πνζνζηφ (51%) 

ζπγθεληξψλνπλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ κνπζείνπ 

θαη ηέινο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εξεπλεηηθέο δξάζεηο ηνπ κνπζείνπ (48%). 

5 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΧΝ 

5.1 ΕΤΥΡΗΣΙΑ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΡΗΣΗ 

Η δηεπηθάλεηα ρξήζηε (user interface), αθνξά ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ κε ηα νπνία ν δηθηπαθφο επηζθέπηεο έξρεηαη ζε επαθή θαη 

αιιειεπηδξά. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα πνιπκεζηθά αληηθείκελα 

(γξαθηθά, ήρνη, βίληεν), νη εληνιέο θαη νη ρεηξηζκνί πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

εθηειέζεη, ε νξγάλσζε θαη νη ηξφπνη πινήγεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίαο.  

Σν Γηάγξακκα 1, παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

δηεπηθάλεηαο ρξήζηε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ κνπζείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Παξαηεξνχκε φηη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα απνηειέζκαηα είλαη αλάινγα. Σα 

κνπζεία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πξνζέρνπλ ηελ αηζζεηηθή ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηνπο (αμηνινγήζεθαλ κε 8,6/10 θαη 7,8/10 αληίζηνηρα), δηαηεξψληαο έλα 

θαηάιιειν «ζνβαξφ» χθνο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ρξσκάησλ θαη εηθφλσλ, θάηη πνπ 

ζε γεληθέο γξακκέο ηθαλνπνίεζε ηνπο θνηηεηέο. Γελ έιεηςαλ φκσο θαη ηα αξλεηηθά 

ζρφιηα, θάηη πνπ δείρλεη ηελ ηάζε ησλ λέσλ λα ζέιεη ην κνπζείν (ηνπιάρηζηνλ ζην 

δηαδίθηπν), λα μεθεχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη θάπσο ζπληεξεηηθή εηθφλα πνπ ηνπ 

έρεη απνδνζεί. 

Παξάιιεια, ηα κνπζεία θξνληίδνπλ, ψζηε ε γεληθή δνκή λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πιοήγεζε ησλ ρξεζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο δνκέο φπσο, π.ρ. ράξηεο 

θφκβσλ (site maps). 
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Διάγπαμμα 1: Αξιολόγηζη εςσπηζηίαρ διεπιθάνειαρ σπήζηη δικηςακών ηόπων μοςζείων 

Η ποισπιοθόηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο ρξήζηε θξίλεηαη γεληθά ρακειή γεγνλφο πνπ 

επίζεο δηεπθνιχλεη ηελ εχθνιε πινήγεζε ηεο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίαο. Η 

κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα (2,3/10 έλαληη 1,1/10) πνπ απνδίδεηαη ζηνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ησλ κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ελ κέξεη κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη, κε απνηέιεζκα λα 

εκθαλίδνληαη πάξα πνιιέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζηελ θεληρηθή ζειίδα δίλνληάο κηα 

αίζζεζε «αθαηαζηαζίαο». Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επηζεκάλζεθε θαη πηζαλά 

επεξέαζε ηε βαζκνινγία ήηαλ ε μέλε γιψζζα. 

ρεηηθά κε ηε τρήζε ηωλ λέωλ ηετλοιογηώλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ 

κνπζείνπ, νη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ γεληθά απνθεχγνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ 

ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ ή ε εηθνληθή 

«αλάπιαζε» εθζεκάησλ, πνπ δελ πθίζηαληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πεξηνξίδνληαη 

ζπλήζσο ζε εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ κε ηε ρξήζε video ή 

παλνξακηθψλ θσηνγξαθηψλ. Γειαδή, εζηηάδνπλ ζηελ πηζηή κεηαθνξά ηνπ 

πξαγκαηηθνχ κνπζείνπ ζην δηαδίθηπν θη φρη ζηελ παξνρή επηπιένλ ζηνηρείσλ. 

Δμαίξεζε, απνηειεί ε χπαξμε θάπνησλ παηρληδηψλ θπξίσο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα 

(π.ρ., δεκηνπξγία λέσλ εηθφλσλ ρξεζηκνπνηψληαο κνηίβα απφ έξγα δσγξαθηθήο), αιιά 

θαη ςπραγσγηθνχ (π.ρ. θαηαζθεπή πξνζσπηθήο online gallery). 

Πην πεξηνξηζκέλε έσο θαη αλεπαξθήο θξίζεθε ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ, (νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ κε 

5,7/10 έλαληη ηνπ 7,2/10 πνπ έιαβαλ νη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ). 

Σν γεγνλφο απηφ ζρνιηάζηεθε έληνλα απφ ηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη έδεημαλ πξνηίκεζε 

ζηηο αθνπζηηθέο πεξηεγήζεηο θαζψο θαη ζε ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ 

ή ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ κνπζείσλ. Παξά ην γεγνλφο, φηη ε ρξήζε λέσλ ηερληθψλ 

παξνπζίαζεο θξίλεηαη ζεηηθά, αξλεηηθά ζρνιηάδνληαη ε χπαξμε ηερληθψλ ιαζψλ ή 



πξνβιεκάησλ, νη κεγάινη ρξφλνη απφθξηζεο, πνπ παξαηεξνχληαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

πην ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (απνθιεηζηηθά κε ρξήζε 

θείκελνπ θαη εηθφλσλ), ε πεξηνξηζκέλε απηνλνκία πινήγεζεο θαηά ηελ εηθνληθή 

πεξηήγεζε, θαζψο θαη ε απαίηεζε εγθαηάζηαζεο λένπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. 

5.2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ 

Σν Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ κνπζείσλ 

ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηελ επθνιία αλαδήηεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηελ πνηφηεηα, ην πιήζνο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο κνπζεηαθήο πιεξνθνξίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ επηζθεπηψλ. 
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Διάγπαμμα 2: Αξιολόγηζη ηος πεπιεσομένος δικηςακών ηόπων μοςζείων 

Γεληθά, αμηνινγήζεθε ζεηηθά ην πεξηερφκελν ηφζν φζνλ αθνξά ηελ αθρίβεηα 

φζν θαη ηελ εγθσρόηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίαο. Όζνλ αθνξά ηελ επάρθεηα 

θαη ην πιήζος ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη, παξαηεξνχκε φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη 

κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ππεξηεξνχλ (αμηνινγήζεθαλ κε 9,3/10 θαη 9/10 

αληίζηνηρα), παξαζέηνληαο ζε ςεθηαθή κνξθή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπιινγψλ 

ηνπο, κε εηθφλεο, πινχζηα ζρφιηα θαη επεμεγήζεηο, θάηη πνπ ελζνπζηάδεη ηνπο 

θνηηεηέο ζε κεγάιν βαζκφ. Αληίζεηα, ε ζπγθξηηηθή έιιεηςε πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο Διιεληθψλ κνπζείσλ αμηνινγήζεθε ιηγφηεξν 

ζεηηθά. 

Σν πεξηνξηζκέλν εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζεσξήζεθε ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ην πεξηερφκελν ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ δελ ηθαλνπνηεί 

ζηνλ ίδην βαζκφ ηηο απαηηήζεης ηωλ δηαθορεηηθώλ οκάδωλ επηζθεπηώλ. Γίλνληαο κφλν 



κηθξφ κέξνο ησλ ζπιινγψλ ηνπο απιά θσηνγξαθεκέλν θαη ρσξίο ηδηαίηεξα ζρφιηα, ηα 

ειιεληθά κνπζεία κέζσ ηεο δηθηπαθήο αληηπξνζψπεπζήο ηνπο ζηνρεχνπλ θπξίσο 

ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζηνλ „πξαγκαηηθφ‟ ρψξν ηνπ κνπζείνπ, θαιχπηνληαο 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ εξεπλεηηθέο ή ςπραγσγηθέο αλάγθεο ησλ δηθηπαθψλ επηζθεπηψλ. 

ε αληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ, ζεηηθφηεξα αμηνινγήζεθε ε εθπαηδεσηηθή δηάζηαζε 

ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ μέλσλ κνπζείσλ (αμηνινγήζεθαλ κε 8,3/10 έλαληη ηνπ 

7,7/10 πνπ έιαβαλ νη δηθηπαθνί ηφπνη Διιεληθψλ κνπζείσλ), νη νπνίνη πέξα απφ ηελ 

απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ, πξνζθέξνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλν πιηθφ θαη εθαξκνγέο 

(π.ρ., δεκηνπξγηθά παηρλίδηα, παδι, εθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο, θ.η.ι), γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε απφ καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Η επθνιία αλαδήηεζες πιεροθορηώλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 

φγθν ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειιεληθψλ κνπζείσλ ε αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ είλαη γεληθά επθνιφηεξε θάλνληαο 

ρξήζε απιψλ επξεηεξηαθψλ βνεζεκάησλ φπσο π.ρ. κελνχ θαηεγνξηψλ, αιθαβεηηθφ 

επξεηήξην (index), ράξηεο θφκβσλ (site maps). Αληίζεηα, ν κεγάινο φγθνο 

πεξηερνκέλνπ ησλ site κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξάγνληα ηεο 

μέλεο γιψζζαο, θαζηζηνχλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θάπσο δπζθνιφηεξε. 

Παξφια απηά, ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε 

ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπηθψλ κεραληζκψλ αλαδήηεζεο (search engines). 

5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Απφ ηνπο θνηηεηέο δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν νη δηθηπαθνί ηφπνη 

ησλ κνπζείσλ πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζην κνπζείν θαη ηνπο επηζθέπηεο 

ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ ή θαη κε άιινπο θνξείο. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 3. 
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Διάγπαμμα 3: Αξιολόγηζη επικοινωνιακήρ διάζηαζηρ δικηςακών ηόπων μοςζείων 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη δηθηπαθνί ηφπνη αλαθέξνπλ πνιιαπινχο, 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο φπσο ηειέθσλν, fax θαη ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, γεγνλφο πνπ αμηνινγήζεθε ζεηηθά. 



Η χπαξμε, φκσο, κηαο κνλαδηθήο, γεληθήο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, ρσξίο λα 

δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηνλ (ή ζε πνην ηκήκα ηνπ κνπζείνπ) απεπζχλεηαη θαη ρσξίο λα 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αλαδεηά ν 

επηζθέπηεο, απνηειεί πξφβιεκα.  Γηα ην ζθνπφ απηφ νη πεξηζζφηεξνη δηθηπαθνί ηφπνη 

κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ παξέρνπλ μερσξηζηέο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ κνπζείνπ, ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

επηζθεπηψλ, ηαθηηθή πνπ δελ ζπλαληάηαη ζηα αληίζηνηρα ειιεληθά, γη‟ απηφ θαη 

αμηνινγνχληαη ιηγφηεξν ζεηηθά (αμηνινγήζεθαλ κε 6,8/10 έλαληη ηνπ 8/10 πνπ έιαβαλ 

νη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ, ε ππφδεημε ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο δελ πξνηξέπεη απαξαίηεηα ηνλ επηζθέπηε λα εθθράζεη ηελ γλώκε ηοσ 

ζρεηηθά κε ην δηθηπαθφ ηφπν ή ην ίδην ην κνπζείν, νχηε ζπληζηά ηελ απφδεημε φηη ην 

κνπζείν επηδεηά ηε γλψκε ηνπ επηζθέπηε. Αληίζεηα, ε χπαξμε μερσξηζηήο ελφηεηαο 

πνπ πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα δειψζεη ηελ άπνςή ηνπ επψλπκα ή αλψλπκα (feedback 

section), θαζψο θαη ε χπαξμε ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ επηζθεπηψλ απνηεινχλ άκεζε 

έθθξαζε ηεο επηζπκίαο ηνπ κνπζείνπ λα αθνχζεη ηε γλψκε ησλ δηθηπαθψλ 

επηζθεπηψλ ηνπ.  

Όζνλ αθνξά ηε δσλαηόηεηα προζωπηθής δηακόρθωζες ηεο παξνπζίαζεο ηνπ 

κνπζείνπ απηή παξέρεηαη θπξίσο έκκεζα, κέζσ ηεο ειεπζεξίαο πνπ παξέρεηαη ζην 

ρξήζηε λα επηζθέπηεηαη ηηο ελφηεηεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκεί. 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο 

πξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο (personalization) βαζηζκέλεο ζην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, 

αλάινγεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο, (π.ρ., www.amazon.com 

θαη www.greekbooks.gr), νη νπνίεο κε βάζε δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ 

πξνζαξκφδνπλ «έμππλα» ηε δηεπηθάλεηα, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γίλεηαη απφ νξηζκέλα 

κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ε ειεθηξνληθή εγγξαθή ζηα «κέιε ηνπ κνπζείνπ» 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνχ πξνθίι, ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε 

ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Γηα ην ιφγν απηφ, 

νη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ αμηνινγήζεθαλ κε 3,8/10 έλαληη ηνπ 

3,1/10 πνπ έιαβαλ νη δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ ηεο Διιάδαο. 

Σέινο, , νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ κνπζείσλ  αμηνινγήζεθαλ ζρεηηθά κε ην 

αίζζεκα ηεο «ζπιινγηθφηεηαο», πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο, δει. ην 

αίζζεκα ηεο ηαπηφρξνλεο ζπκκεηνρήο ζε κηα επξχηεξε νκάδα αηφκσλ κε θνηλφ 

ζεκείν ην κνπζείν. Όκσο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ κνπζείσλ 

δελ παξέρνπλ εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο, φπσο ην ειεθηξνληθφ θφξνπκ ή ν 

ειεθηξνληθφο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ (bulletin board), πνπ επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ, κε απνηέιεζκα ε δηθηπαθή επίζθεςε λα απνηειεί 

αηνκηθή εκπεηξία.  

5.4 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα 

ζρνιηάζνπλ ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηεο δηθηπαθήο ηνπο επίζθεςεο θαη λα θαηαηάμνπλ 

ηηο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ κνπζείσλ κε βάζε (α) πνηα 

ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκε θαη (β) ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνηίκεζε (πνηα ηνπο 

άξεζε πεξηζζφηεξν). 

http://www.amazon.com/
http://www.greekbooks.gr/


Πεξηζζφηεξνη απφ ην 90% ησλ θνηηεηψλ δήισζε, κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ κνπζείνπ, φηη ζα ήζειε λα επηζθεθηεί ην κνπζείν. πλεπψο, ε 

επαθή κε ην κνπζείν κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη ζεηηθή γηα ην 

κνπζείν. Αθφκα θαη ε έιιεηςε πιεξνθνξίαο κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αθνχ εμάπηεη ηελ 

πεξηέξγεηα ηνπ επηζθέπηε. 

Αληίζεηα, κηθξφηεξε είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ λα 

«δηαηεξήζνπλ» ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Απηφ νθείιεηαη θχξηα ζην γεγνλφο φηη νη 

δηθηπαθνί ηφπνη κνπζείσλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ πξνζέιθπζε πξαγκαηηθψλ 

επηζθεπηψλ ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ θη φρη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ.  

Ληγφηεξν απφ 30% ησλ θνηηεηψλ δήισζε φηη ζα επηζθέπηνληαλ θάπνηνλ απφ ηνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ κνπζείνπ ζε κφληκε βάζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

απνηεινχζε θνξέα ελεκέξσζεο ησλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ ζηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ κνπζείνπ.  

 ρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, πην ρξήζηκεο 

θξίζεθαλ:  ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ (33%),  ε παξνρή 

νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ «πξαγκαηηθή» επίζθεςε ζηνλ ρψξν ηνπ κνπζείνπ (22%) θαη  

ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο εθδειψζεηο ηνπ 

κνπζείνπ (20%). Μηθξφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη εξεπλεηηθέο ππεξεζίεο, 

φπσο π.ρ., βάζεηο δεδνκέλσλ (10%), ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην έξγν ηνπ κνπζείνπ (7%), νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο 

(on-line learning) (4%) νη ππεξεζίεο εηθνληθήο πεξηήγεζεο (4%). Σα απνηειέζκαηα 

απηά είλαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξαηήξεζε φηη κέρξη ζήκεξα, κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ πξνζέιθπζε πξαγκαηηθψλ επηζθεπηψλ ζην κνπζείν κε 

απνηέιεζκα νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο θη άξα πην 

ρξήζηκεο γηα ηνπο επηζθέπηεο. 

Αληίζεηα, κε βάζε ηελ πξνζσπηθή πξνηίκεζε αηζζεηά απμεκέλν πνζνζηφ 

(24%) ζπγθέληξσζαλ νη ππεξεζίεο εηθνληθήο πεξηήγεζεο, ελψ κεησκέλν είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ πξνηηκά ηηο ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ (13%). Η παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ ζπλερίδεη λα ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηίκεζεο (40%) ζπλδπαζκέλν κε ηε δπλαηφηεηα πνιχπινθήο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ απηέο, ελψ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο 

δελ ππάξρεη αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε. Η ζεηηθή ζηάζε ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζηηο 

εηθνληθέο πεξηεγήζεηο νθείιεηαη ελ κέξεη, ζηε γεληθφηεξε ζεηηθή ζηάζε ησλ λέσλ 

απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ επηθνηλσλία 

θαη ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ειάρηζηνη απφ ηνπο θνηηεηέο ζεσξνχλ 

ρξήζηκε ή επηζπκεηή ηελ χπαξμε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ κνπζείνπ ππεξεζηψλ online 

αγνξψλ απφ ην πσιεηήξην, θάηη πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηελ δπζθνιία ηνπ ειιεληθνχ 

θνηλνχ λα απνδερηεί ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ κνπζείνπ. 

6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σα απνηειέζκαηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαηαγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

λέσλ ειιήλσλ ζηε κνπζεηαθή δηθηπαθή εκπεηξία κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο λένπο επηζθέπηεο θαη ζηα κνπζεία. 



πλνςίδνληαο, ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη, φπσο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή επίζθεςε ζην κνπζείν, έηζη θαη ζηε δηθηπαθή, ην πεξηερφκελν είλαη απηφ 

πνπ θξαηά ηνλ επηζθέπηε. Σν ειιηπέο ή κε ελεκεξσκέλν πεξηερφκελν απνηειεί ην 

ζνβαξφηεξν κεηνλέθηεκα ελφο κνπζεηαθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Αληίζεηα, ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο αθφκα θη αλ εληππσζηάζεη αξρηθά, δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα 

δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε. 

Οη λένη έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ κνπζείσλ ή πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίζνπλ κηα επίζθεςε ζην 

κνπζείν. Δπηπιένλ, είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

αμηνινγνχλ ζεηηθά ηελ παξνρή λέσλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο παξέρνπλ  

δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηηο ζπιινγέο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κνπζείνπ, δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, ςεθηαθέο ζπιινγέο θαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο θαη δπλαηφηεηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην δηθηπαθφ επηζθέπηε 

θαη ζην κνπζείν. 

Η γεληθφηεξε θνπιηνχξα θαη νη πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ην χθνο θαη 

ηελ απνζηνιή ηνπ κνπζείνπ επεξεάδνπλ ηε δηθηπαθή επίζθεςε. Γηα ην ιφγν απηφ, 

θάζε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ παηδεία, ηηο 

παξαζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν αλαθέξεηαη (Cleary, 2000). 
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