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Περίληψη 

 

Σν Ηιεθηξνληθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Αηηήζεσλ 

Γηαδαλεηζκνχ (smILLe – system management Interlibrary 

Loan electronically) ζηελ Βηβιηνζήθε & Κέληξν 

Πιεξνθφξεζεο είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, πνπ 

ππνζηεξίδεη ην δηαδαλεηζκφ ηφζν κεηαμχ ρξεζηψλ θαη 

βηβιηνζήθεο φζν θαη κεηαμχ βηβιηνζεθψλ. Αλαπηχζζεηαη ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηνπο ηειεπηαίνπο 

18 κήλεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΛΟΗΓΙ «Απφ ηελ 

πιεξνθνξία ζηελ Γλψζε» (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ), κε βάζε ηεο αλάγθεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο Βηβιηνζήθεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δηεζλή πξφηππα δηαδαλεηζκνχ. Σν ζχζηεκα smILLe 

εθαξκφδεηαη ζε επίζεκε βάζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008. ην 

ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνηειεί πξσηνπνξία γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα, φπνπ γηα πξψηε θνξά έρεη αλαπηπρζεί ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ δηαζχλδεζε ζπζηεκάησλ κε βάζε 

ην πξσηφθνιιν ISO ILL. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ smILLe είλαη φηη δηαθξίλεηαη ζε 

ππνζπζηήκαηα γεγνλφο πνπ θάλεη πην εχθνιε ηε δνπιεηά ηνπ 

δηαρεηξηζηή. Απφ ηα ππνζπζηήκαηα απηά αμηνζεκείσηε είλαη ε 

πιήξεο ελζσκάησζε ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ 

πνπ επηηξέπεη φιεο ηηο δπλαηέο θηλήζεηο πνπ κπνξεί ε ππεξεζία 

δηαδαλεηζκνχ λα έρεη θαη ε νινθιήξσζε ππνζπζηήκαηνο πνπ 

επηηξέπεη ηνλ δηαδαλεηζκφ βηβιίσλ κε ηνλ πάξνρν ηεθκεξίσλ 

SUBITO. Οη λέεο απηέο δπλαηφηεηεο ηνπ smILLe έρνπλ 

ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

βηβιηνζεθνλφκνπ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. ε εμέιημε 

βξίζθεηαη ε απεπζείαο απνζηνιή παξαγγειηψλ ζην ζχζηεκα 

ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ (VDX). 

πκπεξάζκαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επρξεζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνθχπηνπλ κεηά απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ ρξήζε 

έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο 
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γηα ην πξνζσπηθφ, θαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 

γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην πξνζσπηθφ, 

ελδεηθηηθά πξνθχπηεη φηη 

 φινη νη ππάιιεινη δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ην λέν ζχζηεκα  

 ν κέζνο ρξφλνο επεμεξγαζίαο ηεο αίηεζεο έρεη κεησζεί 

θαηά 70%  

 γηα ηα ζηαηηζηηθά ηεο ππεξεζίαο ν κέζνο ρξφλνο έρεη 

κεησζεί θαηά 99% θαζψο ππάξρεη πιήξεο ππνζχζηεκα 

ζηαηηζηηθψλ ηνπ smILLe δηαζέζηκν θάζε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Γιαδανειζμόρ, ςπηπεζία διαδανειζμού, 

διασείπιζη διαδανειζμού, ελεύθςεπο λογιζμικό – λογιζμικό 

ανοισηού κώδικα, διαζύνδεζη ζςζηημάηων ISO ILL. 

 

 

Abstract 

 

The Electronic System for Management of ILL’s applications 

(smILLe – system management Interlibrary Loan 

electronically)  in Library & Information Center is a web – 

based application that supports Interlibrary Loan either 

between users and library or among libraries. It is being 

deployed within the framework of “PLOIGIS” “From 

Information to Knowledge” (EPEAEK II) for the past 18 

months based on the library’s certain needs and taking into 

consideration the international interlibrary loan’s protocols. 

SmILLe has been put in use officially since January 2008. At 

this point we believe it’s worth to mention that smILLe is a 

pioneering system as far as Greece is concerned, due to the fact 

that it is the first time that a free software that has been 

deployed allows connection among systems based on ISO ILL 

protocol. 

One of the system’s characteristics is that it is divided into sub 

– systems making the management easier for the administrator. 

Among every sub – system remarkable is the full embedment 

of the account management applications subsystem that 

enables every possible move that an ILL can have. Another 

outstanding characteristic is the completion of a subsystem that 

enables interlibrary loan with the document provider SUBITO. 

All these new smILLe functions have already contributed a lot 

to the facilitation of librarians’ work and to saving time. At this 

moment, a subsystem able to send orders directly to the VDX 

system is under deployment. 

After a qualitative evaluation of the new system from the 

library stuff and the users – using printed questionnaires and 

interviews for the first and on-line questionnaires for the last 

ones- several results have come to light. Suggestively based on 

the survey among the library stuff it turns up that: 



 every employee is absolutely satisfied from the new system  

 the mean time an application is being processed has been 

reduced to 30%  

as far as the statistics are concerned the mean time has been 

reduced to 1% as there is a full smILLe’s statistics subsystem 

available every moment. 

 

Keywords: ILL, opensource, management application, system 

connection ISO ILL 

 

1.Δισαγωγή 
 

Η ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνχ ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο 

αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο δηεπξπκέλεο αλάγθεο 

πξφζβαζεο ζε πεγέο ησλ ρξεζηψλ ηεο ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη εζληθφ επίπεδν. Η 

δηαθίλεζε άξζξσλ θαη βηβιίσλ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ δηαδαλεηζκνχ , βνεζά 

ζεκαληηθά κία Βηβιηνζήθε κε κηθξά θνλδχιηα ρξεκαηνδφηεζεο λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη ζην κεγάιν θφζηνο πξφζθηεζεο πιηθνχ. Η επηηπρία 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο απηήο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ ρξφλν ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ αηηήκαηνο δηαδαλεηζκνχ ηνπ ρξήζηε (Γεσξγίνπ Π. , Κνξθηάηε Μ., 1998). Δπίζεο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πξνο ηελ επηηπρία απνηειεί ηφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πνπ ζηειερψλεη ην εθάζηνηε ηκήκα δηαδαλεηζκνχ φζν θαη νη απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη. 

 

Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαδαλεηζκνχ smILLe αλαπηχζζεηαη ζηελ Βηβιηνζήθε θαη 

Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΛΟΗΓΙ «Απφ ηελ πιεξνθνξία ζηελ Γλψζε» 

(ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ) 
1
, θαη απνηειεί ην πξψην ειεχζεξν ινγηζκηθφ ζε παλειιήλην επίπεδν 

πνπ αθνινπζεί ην πξσηφθνιιν ηνπ δηαδαλεηζκνπ ISO ILL (Moulton,R., Fretwell-

Downing, 1997). Ωο άδεηα ρξήζεο αξρηθά είρε θαζνξηζηεί ε AFL (Academic Free 

License) αιιά ζηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ε GPL v3.0 σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο εθαξκνγήο (GPL Licensce v3.0 , 

2008).  

 

Σν smILLe είλαη έηζη πξνγξακκαηηζκέλν ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηα εμήο ζελάξηα 

εμππεξέηεζεο αηηήζεσλ (Mary, E., Jackson, 1997) :  

 

1. Πειάηεο ζε άιινπο δηαζέηεο ηεθκεξίσλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

2. Πειάηεο ζε άιινπο δηαζέηεο ηεθκεξίσλ γηα κηθξφηεξεο Βηβιηνζήθεο (π.ρ. 

πλεξγαδφκελεο Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο) 

3. Πξνκεζεπηήο ηεθκεξίσλ γηα άιιεο αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. 

 

                                                
1

Σν έξγν «ΠΛΟΗΓΙ: ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ: Δλίζρπζε δηάζεζεο ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη παξνρή 

πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο», εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΙ (ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ-Δλέξγεηα 2.1.3, Καηεγνξία Πξάμεσλ δ 

«Δλίζρπζε θαη Δκπινπηηζκφο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ») κε ρξνληθή δηάξθεηα απφ 01/07/2000 κέρξη 31/12/2008 θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ ΤΠΔΠΘ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [3
ν
 Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαηά 75% Κνηλνηηθή 

πκκεηνρή (ΔΚΣ) θαη 25% Δζληθνί πφξνη (ΤΠΔΠΘ/ΔΤΓ ΔΠΔΑΔΚ)]. 

 



Σα ζελάξηα απηά ηθαλνπνηνχληαη ηφζν ζε επίπεδν θαλνληθήο ξνήο εξγαζίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα (SUBITO, EKT , 

πιινγηθφο Καηάινγνο). 

 

Λφγσ ηεο θαηλνηνκίαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζχζηεκα smILLe ζηελ ππεξεζία 

ηνπ δηαδαλεηζκνχ θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα είλαη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα θάζε Βηβιηνζήθε. 

  

2. Μέθοδος και σλικό έρεσνας 

2.1 Σύζηημα smILLe 

 

Σν ζχζηεκα smILLe βξίζθεηαη ζε επίζεκε εθαξκνγή ζηελ Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν 

Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008 θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί ζθηαγξαθείηε ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ 

Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ην smILLe είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβεηνπ Πνιπηερλείνπ, φπνπ θαη εθεί ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά, κεηά απφ ηελ δνθηκή ηνπ ζε πηινηηθή θάζε. πλνιηθά ην ζχζηεκα έρεη 

παξνπζηαζηεί ζε 41 Διιεληθά Ιδξχκαηα εθ ησλ νπνίσλ νη 9 έρνπλ δεη ην ζχζηεκα ζε 

κνξθή πηινηηθήο θάζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη Βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ δεη ην 

ζχζηεκα ζε πηινηηθή κνξθή: Πνιπηερλείν Κχπξνπ,  Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ΣΔΙ Μεζζνινγγίνπ θαη άιια.  

 

ην smILLe έρνπλ πξνζηεζεί ππνζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε θαη ηνπο απνζεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Η αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο 

ππνζηήξημεο βαζίζηεθε πάλσ ζηελ ξνή εξγαζίαο ηφζν ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ 

Πιεξνθφξεζεο φζν θαη ζε ηερληθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

θιάδνπ γηα ηελ κεραλνξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σν ππνζχζηεκα ππνζηήξημεο ησλ 

απνζεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηθαλνπνηεί ηελ νκάδα ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πςειέο 

απαηηήζεηο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνχ.  

 

2.2. Γιαζςνδέζειρ με ζςζηήμαηα διαδανειζμού 

 

Σν ζχζηεκα smILLe γηα ηελ πιεξέζηεξε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνχ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη πιήξε επηθνηλσλία κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ ΔΚΣ (άξζξα) , 

πιινγηθφο Καηάινγνο (βηβιία) , SUBITO (βηβιία). Με ηνλ φξν δηαζχλδεζε 

ελλννχκε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαδαλεηζκνχ ψζηε λα 

νινθιεξσζεί έλα αίηεκα. Η δηαδηθαζία νινθιήξσζεο αηηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο βαζηθά ζηάδηα: 

 αλαδήηεζε αηηήκαηνο ζε δηαζέηεο ηεθκεξίσλ, 

 παξαγγειία ηεθκεξίνπ ζε ζχζηεκα δηαδαλεηζκνχ ηνπ δηαζέηε, 

 ελεκέξσζε θαηάζηαζεο αηηήκαηνο απφ ην ζχζηεκα ηνπ δηαζέηε, 

 πιεξνθφξεζε αηηνχκελνπ, 

 νινθιήξσζε αηηήκαηνο κε απνζηνιή ή κε ηνπ ηεθκεξίνπ ζηνλ αηηνχκελν. Σν 

απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ γηα ηνλ αηηνχκελν ρξήζηε ή 

Βηβιηνζήθε. 



 

Σν smILLe ππνζηεξίδεη αλαδήηεζε ηεθκεξίνπ κε βάζε ην πξσηφθνιιν Z39.50 

(Turner, F., 1995), φπνπ είλαη εθηθηφ,  ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη απεπζείαο παξαγγειία 

ζην αλάινγν ζχζηεκα ηνπ δηαζέηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν βηβιηνζεθνλφκνο λα θάλεη 

άιιεο ελέξγεηεο ζην ζχζηεκα ηνπ δηαζέηε ηεθκεξίσλ. ηελ νπζία γίλεηαη κία έλσζε 

φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ πξνκεζεπηψλ, εθφζνλ απηά ππάξρνπλ ζε ειεθηξνληθφ 

επίπεδν, κέζα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ smILLe.  ηφρνο κε ηελ κέζνδν απηή λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο παξαγγειίαο θαη ελεκέξσζεο θαηάζηαζεο ηνπ αηηήκαηνο. 

 

Σν smILLe έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ πνπ είηε αθνινπζνχλ ην 

πξσηφθνιιν επηθνηλσλία ISO ILL είηε φρη. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάδνληαη ελδηάκεζα επίπεδα επηθνηλσλίαο (middleware) , ψζηε λα 

θαζνξίδνπλ απηά ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ ζπζηεκάησλ. 

2.3. Υλικό έπεςναρ 

 

Η έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ηφζν ζε 

επίπεδν ρξεζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην 

ζχζηεκα smILLe. Ωο κέζνδνη έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ειεθηξνληθά θαη έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ε ζπλέληεπμε φπνπ απηή ήηαλ εθηθηή. Η ζπλέληεπμε ζηφρεπε 

πεξηζζφηεξν ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρεηηθά κηθξή νκάδα 

ρξεζηψλ θαη ζηελ ππεχζπλε ηνπ δηαδαλεηζκνχ πνπ έρεη ξφιν δηαρεηξηζηή γηα ην 

smILLe. 

 

Σν δείγκα ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειείηαη απφ 9 άηνκα θαη είλαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ην νπνίν 

είηε έρεη ξφιν θεληξηθνχ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο είηε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνχ. Απνηειείηαη απφ 

άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 18 – 48 .  

 

Οη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο θηλνχληαη ζηηο εμήο 

θαηεπζχλζεηο: 

 

Με βάζε ην εξσηεκαηνιφγην 

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην λέν ζχζηεκα smILLe (εθαξκνγή απφ 1/1/2008). 

 Ιθαλνπνίεζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Δπρξεζηία εγρεηξηδίνπ ρξήζεο. 

 Δθπαίδεπζε ζην λέν ζχζηεκα. 

 Σερληθή ππνζηήξημε. 

 Αλαδήηεζε ηεθκεξίνπ ζε δηαζέηεο ηεθκεξίσλ. 

 Ιθαλνπνίεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. 

 Ιθαλνπνίεζε γηα ηελ δηαρείξηζε αηηήζεσλ. 

 Λνγηζηηθή ππνζηήξημε. 

 Τπνζχζηεκα ηεο πιαηθφξκαο smILLe πνπ δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ σο πξνο 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Με βάζε ηελ ζπλέληεπμε 



 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αηηήζεσλ (ππνβνιή, αλαδήηεζε, παξαγγειία , 

ελεκέξσζε, νινθιήξσζε) 

 Αμηνπηζηία ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα 

 Αμηνπηζηία ηνπ ππνζπζηήκαηνο «ηακείν δηαδαλεηζκνχ» 

 Παξαγγειία ζε άιια ζπζηήκαηα δηαδαλεηζκνχ κε βάζε ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ 

έρνπλ νινθιεξσζεί γηα ηελ πιαηθφξκα smILLe. 

 Πεγέο Βηβιηνζήθεο 

 Παξακεηξνπνίεζε - Ρπζκίζεηο 

 Αζθάιεηα 

 

Σν δείγκα ζην επίπεδν ησλ ρξεζηψλ είλαη 73 άηνκα απφ ηνπο 151 ρξήζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζχζηεκα σο ηελ ζηηγκή ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Αληηζηνηρεί  

πεξίπνπ ζην κηζφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγψλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

δηαδαλεηζκνχ. Με ηνλ φξν ρξήζηεο ελλννχληαη κφλν απηνί πνπ είλαη είηε εληφο ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο είηε εμσηεξηθνί ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Σν ζχλνιν ησλ  

151 ρξεζηψλ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έξεπλαο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 658 

αηηήζεηο. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ γπλαίθεο θαη άλδξεο ειηθίαο 18 – 56 θαη άλσ. 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ πξνο ηνπο ρξήζηεο  είλαη ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

 

Με βάζε ην εξσηεκαηνιφγην 

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην λέν ζχζηεκα ηφζν σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ 

αηηεκάησλ (απφ 1/1/2008 φια ηα αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά) φζν 

θαη σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αηηήζεσλ ηνπο 

 Ιθαλνπνίεζε ελεκέξσζεο κέζσ ηεο ππεξεζίαο «Ο Λνγαξηαζκφο κνπ» θαη 

κέζσ ησλ απηφκαησλ email πνπ απνζηέιινληαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο αίηεζεο. 

 Σερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δμππεξέηεζε ρξεζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο 

 Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχλ νη ρξήζηεο γηα ηελ ππεξεζία ηνπ 

Γηαδαλεηζκνχ. 

 

Με βάζε ηελ ζπλέληεπμε 

 Μέζνο ρξφλνο ππνβνιήο θαη παξαθνινχζεζεο αηηήκαηνο 

 Γπζθνιίεο εχξεζεο αηηήκαηνο θαη εηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ «Ο 

Λνγαξηαζκφο κνπ» 

 

Δίλαη ρξήζηκν λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ζπλέληεπμε ην δείγκα κεηψλεηαη ζε 23 άηνκα, 

ιφγσ ηεο δπζθνιίαο αλεχξεζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ είραλ ήδε ζπκπιεξψζεη ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

Η επηινγή ηεο ειηθίαο είλαη δνκεκέλε ζε θιάζεηο αλά 6 έηε απφ ηα 18 θαη κεηά έσο 

θαη ηα 56, κεηά ηα 56 ε θιάζε είλαη ειεχζεξε γηα θάζε κεγαιχηεξε ειηθία. Η θιίκαθα 

βαζκνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ είλαη απφ ην 1 έσο ην 5 θαη ε αληηζηνηρία είλαη απφ 

ην ρεηξφηεξν πξνο ην θαιχηεξν. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. 

 



Σφζν ζην επίπεδν ησλ ρξεζηψλ φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ ε έξεπλα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζην λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηκήκα ηεο πιαηθφξκαο κε ην 

νπνίν έξρνληαη ζε άκεζε επαθή αληίζηνηρα. 

 

3. Αποηελέζμαηα 
 

Σα απνηειέζκαηα ρσξίδνληαη ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θαη θαζέλα απφ ηα νπνία 

ρσξίδεηαη ζε επίπεδν ρξεζηψλ θαη πξνζσπηθνχ. 

 

3.1 Ποιοηικά αποηελέζμαηα 

3.1.1 Υξήζηεο  

 

χκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα : 

 Ο κέζνο βαζκφο πξνζαξκνγήο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ είλαη 1.9 (Std.Dev. 

0.98) , γηα ηελ παξαθνινχζεζε αηηήζεσλ είλαη 1.6 (Std.Dev. 0,75). 

 Ο κέζνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ ππεξεζία ηεο ελεκέξσζεο σο πξνο ηελ 

ππεξεζία «Ο Λνγαξηαζκφο κνπ» είλαη 4.1 (Std.Dev. 0,75) , σο πξνο ηελ 

κέζνδν κε ηα απηφκαηα email είλαη 4.0 (Std.Dev. 0,85). 

 Η κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ηερληθή ππνζηήξημε είλαη 4.1 (Std.Dev. 0,75). 

 Ο κέζνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο 

είλαη 4.0 (Std.Dev.0,60).  

 

Οη ρξήζηεο δηαηχπσζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα πξνβιεκαηηζκνχο 

ζρεηηθά κε επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

δηαδαλεηζκνχ. πλνπηηθά είλαη ηα εμήο: 

 Γπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο αλαδήηεζεο ηεθκεξίσλ ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Τπνζηήξημε απνζεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δελ 

είρε νινθιεξσζεί ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο πιαηθφξκαο). 

 Βειηίσζε ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε. 

3.1.2 Πξνζσπηθφ 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην: 

 Ο κέζνο βαζκφο δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζην λέν 

ζχζηεκα είλαη 2.22 (Std.Dev. 0,83).  

 Η κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 4.22 (Std.Dev. 

0,44) 

 Η κέζε ρξεζηφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο πνπ παξέρεηαη είλαη 3.78 

(Std.Dev. 0,67) 

 Ο κέζνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε είλαη 4.44 (Std.Dev. 0,53) 

 Ο κέζνο φξνο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ηερληθή ππνζηήξημε είλαη 4,22 

(Std.Dev.0,44) 

 Ο κέζνο φξνο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ ζηνπο 

δηαζέηεο είλαη  3.67 (Std.Dev.0,50) 



 Ο κέζνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ είλαη 3.19 

(Std.Dev. 1,17) , γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ 4.22 (Std.Dev. 0,67) , γηα 

ηελ ινγηζηηθή ππνζηήξημε 4.44 (Std.Dev. 0,53). 

 

Απφ ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο 

θαηαλφεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ππνζχζηεκα ησλ 

ξπζκίζεσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ smILLe κε 

άιια ζπζηήκαηα. Δπίζεο πξνθχπηεη φηη γηα νξηζκέλεο εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο αιιάδεη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη φρη απφ ηνλ 

βηβιηνζεθνλφκν, πξνθαιεί ζε πνιχ κηθξφ αξηζκφ ππαιιήισλ πξνζσξηλή ζχγρπζε σο 

πξνο ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε αίηεζε. 

 

Απφ ηα ζηαηηζηηθά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζχζηεκα αιιά θαη απφ πξνζσπηθή 

παξαηήξεζε ηεο δηαρεηξίζηξηαο ηνπ smILLe πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο παξαηεξείηαη 

αδπλακία εμππεξέηεζεο αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηεθκήξηα ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζε 

γιψζζεο πέξαλ ηηο θαζηεξσκέλεο (αγγιηθά, γεξκαληθά, γαιιηθά, ηηαιηθά). Δπίζεο 

παξαηεξήζεθε ην ίδην θαη γηα ακεξηθάληθεο δηαηξηβέο. 

3.2 Ποζοηικά αποηελέζμαηα 

3.2.1 Υξήζηεο 

 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθχπηεη φηη ην δείγκα ησλ ρξεζηψλ 

απνηειείηαη θαηά 54,78% απφ γπλαίθεο θαη 45,22% απφ άλδξεο. Δπίζεο ε κέζε 

ειηθία αλήθεη ζην δηάζηεκα ειηθηψλ 33 – 40, πξέπεη εδψ φκσο λα ζεκεησζεί φηη ην 

39% ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε ειηθηαθή θιάζε 

ησλ 18-25 ελψ νη ππφινηπεο ειηθηαθέο θιάζεηο παξνπζηάδνπλ κία νκνηνκνξθία. 

 

Ωο πνζνηηθφ απνηέιεζκα ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ πξνθχπηεη ε επηζπκία λα 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ δηαζεηψλ ηεθκεξίσλ θαη θπξίσο εθείλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηεθκήξηα πνπ είλαη γξακκέλα ζε βαιθαληθέο γιψζζεο. 

 

Δπίζεο κηθξφο αξηζκφο ρξεζηψλ πνζνζηφ 5,3% δηαηχπσζε λα έρεη κεγάιν κέζν 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Σν ππφινηπν δείγκα  ησλ ρξεζηψλ 

επηζεκαίλεη φηη ν κέζνο ρξφλνο ππνβνιήο δελ μεπεξλάεη ηα 3 – 7 ιεπηά θαη εμαξηάηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ βαζκφ εμνηθείσζεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απφ 

ηνπο ρξήζηεο θαη φρη ηφζν απφ ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο. 

3.2.2 Πξνζσπηθφ 

 

Σα πνζνηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην δείγκα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη: 

 Η πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο κε πνζνζηφ 77%  

 Η κέζε θαηεγνξία ειηθίαο είλαη απφ 26 – 32. 

 

Δπίζεο έρνπλ πξνθχςεη πνζνηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ην πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ. 

 Ο κέζνο ρξφλνο αλαδήηεζεο ηεθκεξίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη 

βηβιηνγξαθηθφ ιάζνο ζηελ αίηεζε, είλαη 1-3 ιεπηά.  

 Ο κέζνο ρξφλνο παξαγγειίαο ηεθκεξίνπ ζε ζχζηεκα δηαζέηε πνπ 

ππνζηεξίδεη πιήξε δηαζχλδεζε είλαη 1-2 ιεπηά θαη ν ρξφλνο εμαξηάηαη 



άκεζα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Γηα ην ζχζηεκα ηεο British Library, 

γηα ην νπνίν δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαζχλδεζε – ππνζηεξίδεηαη κφλν ζε 

επίπεδν αλαδήηεζεο - , ν κέζνο ρξφλνο παξαγγειίαο είλαη ηα 5 ιεπηά.  

 Σν πνζνζηφ επηηπρίαο απνζηνιήο ησλ παξαγγειηψλ εθηηκάηαη ζην 95% θαη 

γηα ηηο παξαγγειίεο πνπ δελ απνζηέιινληαη ππάξρνπλ κελχκαηα βνήζεηαο, 

πνπ απμάλνπλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή.  

 Ο κέζνο ρξφλνο αλαδήηεζεο κηαο αίηεζεο, πνπ δελ γλσξίδνπκε ζηνηρεία ηνπ 

αηηνχκελνπ , είλαη 5-8 ιεπηά. Η πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη σο ε πην δχζθνιε 

γηα ηνλ βηβιηνζεθνλφκν. Αλ ν βηβιηνζεθνλφκνο γλσξίδεη έζησ θαη έλα απφ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, ηφηε ν κέζνο ρξφλνο αλαδήηεζεο είλαη 2-4 

ιεπηά. Καη αλ γλσξίδεη κφλν ηνλ αξηζκφ παξαγγειίαο (κνλαδηθφο γηα θάζε 

αίηεζε) ν κέζνο ρξφλνο εχξεζεο είλαη 3-7 ιεπηά. 

 Ο κέζνο ρξφλνο αιιαγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πιαηθφξκαο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά ηεο πιαηθφξκαο είλαη 3-4 ιεπηά. Ο 

ρξφλνο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηεο αιιαγήο θαη πνηα 

ππνζπζηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ αιιαγή.   

 

4. Σσμπεράζμαηα 
 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

ρξεζηψλ θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο ζην ζχλνιν ηνπο θαίλνληαη λα είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνχ, ηφζν ζην επίπεδν ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο εμππεξέηεζεο ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

Βηβιηνζήθεο. Σν ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ δπζθνιεχηεθαλ ιίγν έσο θαη θαζφινπ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο smILLe. 

Παξαηεξήζεθε κφλν γηα κηθξή νκάδα ρξεζηψλ 4,67%  πνπ αλήθεη θπξίσο ζηελ 

θιάζε ειηθίαο «56 θαη άλσ» λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηελ δηεπαθή 

ησλ ρξεζηψλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά νη λεφηεξνη ρξήζηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ 

παξνπζίαζαλ θάπνην πξφβιεκα πξνζαξκνγήο. Αθφκα νη ρξήζηεο δειψλνπλ πσο είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ππεξεζία «Ο Λνγαξηαζκφο κνπ» , πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αηηήζεσλ , θαη απφ ηελ 

ελεκέξσζε κε απηνκαηνπνηεκέλα email πνπ ζηέιλεη θαηά πεξίπησζε ην ζχζηεκα ζ’ 

απηνχο. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα ιφγσ ηεο 

αλνκνηνγέλεηαο ηνπ  θχινπ θαη ηεο ειηθίαο πνπ ππάξρεη ζην δείγκα. Οη άλδξεο 

ειηθίαο 18-25 δείρλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν γπλαηθείν πιεζπζκφ. Αληίζεηα νη άλδξεο ειηθίαο «56 θαη άλσ» δείρλνπλ 

λα είλαη πεξηζζφηεξν δπζαξεζηεκέλνη ζε αληηζηνηρία κε ηηο γπλαίθεο , ζην επίπεδν 

θπξίσο ηεο πξνζαξκνγήο κε ην λέν ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ζην ηξφπν ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ. Ωο ιχζε έρεη πξνζηεζεί πξνο αλάγλσζε έλα εγρεηξίδην 

ρξήζεο κφλν γηα ηνπο ρξήζηεο. Η δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ηεο αλαδήηεζεο ηεθκεξίσλ 

ζηνπο πξνκεζεπηέο απφ ηνπο ρξήζηεο είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη ζα 

δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ ρξήζηε, σζηφζν 

θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο ηφζν γηα ηελ Βηβιηνζήθε φζν θαη 

γηα ηνλ πξνκεζεπηή, θαζψο ε θφξησζε ηνπ δηθηχνπ ζα απμεζεί. 

 

Με βάζε ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα ζην 

πξνζσπηθφ νδεγνχκαζηε εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιαηθφξκα smILLe παξέρεη 

εθείλα ηα εξγαιεία πνπ θαζηζηνχλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ παξαγγειία ζε ζπζηήκαηα 



δηαζεηψλ ηεθκεξίσλ κία αξθεηά γξήγνξε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε κε 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα. Ο ρξφλνο θαη ε επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηφζν ηεο Βηβιηνζήθεο φζν 

θαη ηνπ δηαζέηε. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαζπλδέζεσλ εθηηκάηαη φηη ν κέζνο 

ρξφλνο αλαδήηεζεο θαη παξαγγειίαο δελ ζα μεπεξλάεη ηα 2 ιεπηά, ρξφλνο αξθεηά 

κηθξφο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ παιαηφηεξα, είλαη βειηησκέλνο θαηά 

70% πεξίπνπ. Δπίζεο ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα καο νδεγνχλ λα ζπκπεξάλνπκε πσο 

ν ηνκέαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ πξέπεη λα βειηησζεί ψζηε ην πξνζσπηθφ λα 

έρεη κεγαιχηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη λα βειηησζεί ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Η πξνζθνξφηεξε ιχζε είλαη λα απμεζεί κε άηνκα ε νκάδα εξγαζίαο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ smILLe, κία πξψηε θνηλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ. 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ην πην ρξήζηκν ζεκείν ηνπ ππνζπζηήκαηνο απηνχ 

είλαη ην «Σακείν Γηαδαλεηζκνχ», φπνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα έρεη 

ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα ρξήκαηα πνπ ν θάζε εκπιεθφκελνο ππάιιεινο κε ην 

ζχζηεκα έρεη παξαιάβεη γηα ηελ ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνχ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 

Η πινπνίεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ έγηλε θαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ππαξρφλησλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ έγηλε. Δπίζεο 

πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ ηφζν νη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο φζν θαη νη αηηήζεηο πνπ 

γίλνληαη ηφζν ζε εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο (πιινγηθφο Καηάινγνο , ΔΚΣ) φζν θαη ζε 

μέλνπο δηαζέηεο ηεθκεξίσλ. 

 

Σέινο ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαδαλεηζκνχ, κε ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη απφ ηνλ πιινγηθφ Καηάινγν, ζα απμήζεη ηελ δήηεζε βηβιίσλ απφ 

δηαζέηεο εληφο Διιάδνο, θαζψο δελ είλαη ιίγεο νη αηηήζεηο γηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ 

ζε δηάθνξεο αθαδεκατθέο θαη κε Βηβιηνζήθεο αιιά ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνπο μέλνπο 

δηαζέηεο ηεθκεξίσλ. Η ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο αλαθνξάο ησλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ 

έρεη βειηησζεί θαηά 99% ζηνλ ρξφλν ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ηνπ 

κε απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 

5. Σσζήηηζη 
 

ην παξειζφλ έρνπλ γίλεη θαη άιιεο κειέηεο αμηνιφγεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηφζν ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ δηέπεη ηνλ δηαδαλεηζκφ φζν θαη ζπζηεκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ γηα απηφλ. Αλάκεζα ηνπο ππάξρεη κία κειέηε απφ ηελ βηβιηνζήθε Lamar 

Soutter ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μαζαρνπζέηεο, πνπ είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη έρεη 

θαηεχζπλζε ζηηο ηαηξηθέο επηζηήκεο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε έλα ζπκπέξαζκα γηα ηελ 

νξζφηεηα ρξήζεο ηνπ ISO ILL, ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αλάπηπμεο ζπκβαηψλ 

ζπζηεκάησλ (Mary E. Piorun, Jane Fama). Σν ζπκπέξαζκα ινηπφλ είλαη φηη ε 

ελζσκάησζε ηνπ ISO ILL ζηελ φιε ηελ ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηαδαλεηζκνχ είλαη 

κία ζεηηθή εμέιημε σζηφζν ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πεγψλ κηαο Βηβιηνζήθεο είλαη 

πηζαλφ λα πξνθαιέζεη απμεκέλα θφζηε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Η εθαξκνγή ηνπ 

ISO ζηελ Βηβιηνζήθε νδήγεζε ζε έλα ηθαλνπνηεκέλν ζχλνιν ρξεζηψλ θαη ζε 

θαιχηεξνπο ρξφλνπο εμππεξέηεζεο. 

 



ε κία άιιε κειέηε γίλεηαη πξνζπάζεηα κέηξεζεο απφδνζεο ηνπ βειγηθνχ 

ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαδαλεηζκνχ IMPALA (Instant Mailing Procedure for 

Automated Lending Activities). Δδψ έγηλε κία πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Άληβεξκπ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο πξνψζεζεο ησλ αηηεκάησλ ζε πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί ζηελ 

αίηεζε θαη ζε απηφ ην ζεκείν ζα ιέγακε φηη παξνπζηάδνληαη νκνηφηεηεο κε ην 

ζχζηεκα smILLe. Σειηθά θξίζεθε φηη ην ζχζηεκα απηφ απνηειεί ην θαιχηεξν 

ζχζηεκα γηα ηνλ δηαδαλεηζκφ ζην Βέιγην θαη νη επηδφζεηο ηνπ ζε επίπεδν 

Βηβιηνζεθψλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθέο. Ωζηφζν ζην επίπεδν ησλ 

ρξεζηψλ πξέπεη λα γίλνπλ επεθηάζεηο θαη βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηα ζηαηηζηηθά (Borm  J.V., Corthouts  J., Philips R., 2000). 

 

ε παλειιήλην επίπεδν ηα ζπζηήκαηα δηαδαλεηζκνχ πνπ έρνπλ αγνξαζζεί ή έρνπλ 

αλαπηπρζεί είλαη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθαδεκατθψλ θαη κε 

Βηβιηνζεθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππεξεζία απηή. Αλάκεζα ζε απηά δχν είλαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην ISO ILL πνπ έρεη θαηαζηεί ζε δηεζλέο επίπεδν ην πην 

αλαγλσξηζκέλν πξσηφθνιιν γηα ηελ δηαρείξηζε αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνχ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ην VDX (Virtual Document Exchange) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνλ πιινγηθφ Καηάινγν θαη ην smILLe πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Βηβιηνζήθε 

θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σκήκα θψδηθα ηνπ 

ηειεπηαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επέθηαζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δηαδαλεηζκνχ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνληαη παξαγγειίεο κέζσ ηνπ web opac ηνπ πιινγηθνχ 

Καηαιφγνπ (πιινγηθφο Καηάινγνο, 2008). 

 

Η ρξήζε ηνπ ISO ILL επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δχν ζπκβαηψλ ζπζηεκάησλ 

δηαδαλεηζκνχ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δίλαη δπλαηφλ πξψηνλ λα κεηψζεη ηνλ 

ρξφλν επεμεξγαζίαο ηεο αίηεζεο θαη δεχηεξνλ λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ρξεζηψλ πξνζθέξνληαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ θαηάζηαζε 

ηεο αίηεζεο ηνπο (Piorun M. E., Fama J., 2007).  

 

Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαδαλεηζκνχ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πιήζνο ηερλνινγηψλ 

πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ άιια ζπζηήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο φπσο είλαη: ην NCIP , ην 

OpenURL, ην OAI-PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) 

ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηαρχηεξα ην πιήζνο ησλ αηηεκάησλ. Δπίζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα γίλεηαη ζεκαληηθή θνηλή πξνζπάζεηα Βηβιηνζεθψλ θαη εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο 

πξνγξακκάησλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα δηαδαλεηζκνχ πνπ ζα επηηξέπνπλ 

ηελ θαιή επηθνηλσλία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε άιια εθηφο ησλ Βηβιηνζεθψλ 

(Mary Jackson, 2005). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

smILLe, ε δνκή αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ εθάζηνηε ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρψξν ησλ Βηβιηνζεθψλ. Οη ηερλνινγίεο ηζηνχ 

Web 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα ην θάλνπλ θηιηθφηεξν ηφζν ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο φζν θα ζηνπο ηειηθνχο  ρξήζηεο. 

 

Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί πσο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο πνπ 

εθηηκάηε ζην ±2% επεηδή ην άηνκν πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ηελ πιαηθφξκα smILLe 

θαη δηεμήγαγε ηελ έξεπλα είλαη ην ίδην, νπφηε ν θίλδπλνο ηεο ππνθεηκεληθήο θξίζεο 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζεσξείηε απμεκέλνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ππήξμε παξαθνινχζεζε απφ ηξίηα πξφζσπα ψζηε λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα 

ηέηνηνπ είδνπο ιάζνπο. Δπίζεο ην δείγκα ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν αμηνιφγεζε 



βαζηθέο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε πξνζσπηθφ πνπ ππάξρεη ζε 

άιιεο Βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ έρνπλ γίλεη παξφκνηεο έξεπλεο. Σν δείγκα 

ησλ ρξεζηψλ ήηαλ ην πην ελεξγφ ζηελ πεξίνδν πνπ δηεμήρζεη ε έξεπλα, αιιά ζίγνπξα 

έλα κεγαιχηεξν δείγκα ζα ήηαλ πην αμηφπηζην γηα θάζε έξεπλα.  

 

6. Προοπηικές 
 

Η νινθιήξσζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα ησλ δηαζεηψλ ηεθκεξίσλ 

είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηνπ smILLe. Η δηαζχλδεζε κε 

θάζε ζχζηεκα δηαδαλεηζκνχ ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν ζα δψζεη ψζεζε 

ζηελ επξεία ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ άιια ειιεληθά θαη κε ηδξχκαηα. Δπίζεο έρεη 

αξρίζεη ε κειέηε επηθνηλσλίαο κε ηα ILS (Interlibrary System) ζπζηήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ην NCIP θαη λα κεησζεί έηζη ν ρξφλνο 

επεμεξγαζίαο ηνπ αηηήκαηνο θαηά ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο.  

 

Αθφκα έλαο ζηφρνο είλαη ε θαηαζθεπή πεξηβάιινληνο παξάδνζεο ηεθκεξίσλ 

(Document Delivery) ηέηνην ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 

πνπ ζέηνπλ νη εθδφηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άξζξσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ. 

Αιιά θαη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε άιια ζπζηήκαηα δηαδαλεηζκνχ φπσο είλαη ην 

ARTISO (British Library) έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ 

εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνζηνιή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ.   

 

Σειηθφο ζηφρνο απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο θαηάιιειεο έθδνζεο smILLe πνπ λα 

ηθαλνπνηεί ηελ ππεξεζία ηνπ δηαδαλεηζκνχ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν Βηβιηνζεθψλ. Έηζη 

ψζηε λα θαηαζηεί έλα ρξήζηκν ινγηζκηθφ γηα ιχζε ζε νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

δηαδαλεηζκνχ γηα πιινγηθνχο Καηαιφγνπο ηφζν ζε ειιεληθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

δηεζλέο. 
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