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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα µελέτη διενεργήθηκε µέσα στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής 
Σχεδιασµού του Τεχνικού ∆ελτίου του έργου των Βιβλιοθηκών που θα 
χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ. 
 
Η εκπόνηση της µελέτης είχε σαν σκοπό την καταγραφή και επιλογή κατάλληλων 
∆εικτών Απόδοσης των Βιβλιοθηκών, που θα χρησιµοποιηθούν ανάλογα, τόσο από 
την Επιτροπή, σαν εργαλείο αρχικής αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης, όσο 
από και τα αρµόδια όργανα παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων των 
Βιβλιοθηκών κατά την διάρκεια των έργων. 
 
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 
 
1. Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και της σχετικής διεθνούς 

εµπειρίας 
 
2. Μελέτη και επιλογή των προτεινόµενων προτύπων Μεθόδων Αξιολόγησης 

της Ποιότητας και των ∆εικτών Αποτίµησης από αναγνωρισµένους 
∆ιεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα. 

 
Μελετώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς και τα διάφορα πρότυπα 
ανάπτυξης ∆εικτών Αποτίµησης για τις Βιβλιοθήκες, και λαµβάνοντας υπόψη τις 
όποιες ιδιαιτερότητες του χώρου των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 
επιλέχθηκε να επιχειρηθεί µια σύνθεση των προτεινόµενων προτύπων και µεθόδων 
από τους παρακάτω ∆ιεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα: 
 
- IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), 

International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries, 
1996. 

- ACRL (Association of College and Research Libraries), Standards for College 
Libraries, 2000. 

- Guidelines for College and Polytechnic Libraries, 1990. 
- Bertot, McClure & Ryan, Developing National Statistics and Performance 

Measures for the Networked Environment Project, Interim Report, 1999. 
- EQLIPSE project, Evaluation and Quality in Library Performance: System for 

Europe, 1999. 
- EQUINOX project, Library Performance Measurement and Quality Management 

System, 2000. 
 
3. Επιλογή και Ανάπτυξη µιας Αρχικής Οµάδας ∆εικτών για επεξεργασία, εκ 

των οποίων επιλέχθηκε µια υπο – οµάδα ∆εικτών Αποτίµησης, οι οποίοι 
κρίθηκαν ότι µπορούν να εξαχθούν άµεσα από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές 
Βιβλιοθήκες, για την καταγραφή και αρχική αξιολόγηση της παρούσας 
κατάστασης. 

 
Με βάση τα επιλεγµένα πρότυπα και µεθόδους άρχισε η επιλογή αλλά και ανάπτυξη 
νέων ∆εικτών Αποτίµησης, που κρίθηκαν εφαρµόσιµοι στην ελληνική 
πραγµατικότητα, για περαιτέρω επεξεργασία (Κωδικοποίηση, Μεθοδολογία κλπ). Για 
την καταγραφή και αρχική αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στις Ελληνικές 
Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες,  κατόπιν παραινέσεως της Επιτροπής, επιλέχθηκε µια 
οµάδα ∆εικτών Αποτίµησης, που θα µπορούσαν να υπολογιστούν σε σχετικά 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Οι δείκτες αυτοί ήσαν οι παρακάτω: 
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PI1: Χρήση Συλλογής - (Μάρτιος, Σεπτέµβριος και Οκτώβριος 2000) 
Ο αριθµός δανεισµών σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (τους µήνες Μάρτιο, 
Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2000)  σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό του υλικού στην 
δανειστική συλλογή. 
 
PI2: Υλικό σε αχρηστία 
Ο αριθµός των τεκµηρίων στη δανειστική συλλογή που δεν έχουν δανειστεί κατά την 
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) σε σχέση µε 
τον συνολικό αριθµό του υλικού στην δανειστική συλλογή. 
 
PI3: Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων διαδανεισµού 
Το ποσοστό των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των 
χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, 
παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω της 
υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 
1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) επί του συνολικού αριθµού αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
κατατέθηκαν προς διεκπεραίωση τα αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 
 
PI4: Ταχύτητα διαδανεισµού 
Η κατανοµή του ποσοστού των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή 
βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση 
τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω 
της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) επί του συνολικού αριθµού αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
κατατέθηκαν προς διεκπεραίωση το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε τον 
χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων. 
 
PI5: Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης 
κατά κεφαλή (Ο υπολογισµός του δείκτη θα γίνει για τους µήνες Σεπτέµβριο 
και  Οκτώβριο 2000 και Μάρτιο 2000 αν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία). 
Το σύνολο των εικονικών επισκέψεων (visits ή sessions) του WEB site της 
βιβλιοθήκης για κάθε µήνα από τους προαναφερθέντες δια του συνολικού 
πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
PI6: ∆ιαθέσιµες κατά κεφαλή Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες 
Ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων Η/Υ, τερµατικών κλπ που διατίθενται εντός των 
χώρων της βιβλιοθήκης δια του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
PI7: ∆ιαθέσιµες κατά κεφαλή θέσεις αναγνωστηρίου/ων της βιβλιοθήκης 
Το σύνολο των θέσεων αναγνωστηρίου και µελέτης στους χώρους της βιβλιοθήκης 
δια του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
 
PI8. ∆ιαθέσιµος κατά κεφαλή χώρος βιβλιοθήκης σε m2. 
Το συνολικό εµβαδόν των χώρων της βιβλιοθήκης δια του συνολικού πληθυσµού του 
Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
PI9: Ποσοστό των χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις 
εκπαιδευτικές/ ενηµερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης στην διάρκεια 
ενός έτους επί του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος 
που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
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PI10: Σχέση αιτήσεων διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης και αιτήσεων 
διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες 
 
 
4. Συλλογή των απαραίτητων Στατιστικών Στοιχείων για τον υπολογισµό των 

∆εικτών της αρχικής οµάδας από την ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ολικής Ποιότητας 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών). 

 
Η συλλογή των απαραίτητων Στατιστικών Στοιχείων για τον υπολογισµό των 
επιλεγµένων ∆εικτών ανατέθηκε στην ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ολικής Ποιότητας 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών) µε την σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Υπευθύνου 
της Οριζόντιας ∆ράσης των Βιβλιοθηκών καθηγητή κου Β. Παπάζογλου, η οποία 
ανέλαβε και υλοποίησε το έργο αν και τελικά συνέλεξε µέρος µόνο των απαραίτητων 
Στατιστικών Στοιχείων και τον υπολογισµό των αντίστοιχων ∆εικτών Αποτίµησης της 
Αρχικής Οµάδας. 
 
5. Τελική επεξεργασία και επιλογή της τελικής οµάδας των ∆εικτών 

Αποτίµησης της Ποιότητας. 
 
Μετά την επεξεργασία των αρχικά επιλεχθέντων ∆εικτών και την διαµόρφωση 
κάποιων νέων, επιλέχθηκε και σχηµατίστηκε η τελική οµάδα 55 συνολικά ∆εικτών 
Αποτίµησης µε τα αντίστοιχα απαραίτητα για τον υπολογισµό τους Στατιστικά 
Στοιχεία. 
 
6. Κωδικοποίηση, καταγραφή και ανάπτυξη µεθοδολογίας συλλογής 

στοιχείων και υπολογισµού των δεικτών – Τελική αναφορά. 
 
Οι επιλεχθέντες ∆είκτες Αποτίµησης και Στατιστικά Στοιχεία κωδικοποιήθηκαν και 
αναλύθηκαν και συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες Μεθόδους Συλλογής και 
Υπολογισµών, παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη. 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
2.1 Συµβολισµοί - Ορισµοί 
 
Sν:  Η Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης στην τελική και ολοκληρωµένη µορφή που 
προσφέρεται στον χρήστη. 
 
R:  Η ∆ιαδικασία - λειτουργία (m) της βιβλιοθήκης το αποτέλεσµα της οποίας, 
αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλη ή άλλες διαδικασίες – λειτουργίες, είναι η 
ανάπτυξη, συντήρηση και παροχή κάποιας ή κάποιων Υπηρεσιών (ν) της 
βιβλιοθήκης. 
 
D: Στατιστικό στοιχείο λειτουργίας και αξιολόγησης, που συλλέγεται ή/και 
υπολογίζεται για τον υπολογισµό κάποιου ή κάποιων σχετικών ∆εικτών Αποτίµησης. 
 
Dν: Στατιστικό στοιχείο λειτουργίας και αξιολόγησης για κάθε συγκεκριµένη 
Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης, που συλλέγεται ή/και υπολογίζεται για τον 
υπολογισµό κάποιου ή κάποιων σχετικών ∆εικτών Αποτίµησης Αποτίµησης της 
Υπηρεσίας (ν) της Βιβλιοθήκης. 
 
C: Στατιστικό στοιχείο κόστους, που συλλέγεται ή/και υπολογίζεται για τον 
υπολογισµό κάποιου ή κάποιων σχετικών ∆εικτών Αποτίµησης 
 
P: ∆είκτης Αποτίµησης Ποιότητας γενικών αλλά και συγκεκριµένων λειτουργιών 
και Υπηρεσιών  (ν) της βιβλιοθήκης. 
 
Pν: ∆είκτης Αποτίµησης Ποιότητας για κάθε συγκεκριµένη Υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης. 
 
PC: ∆είκτης Αποτίµησης Κόστους γενικών αλλά και συγκεκριµένων λειτουργιών 
και Υπηρεσιών  (ν) της βιβλιοθήκης. 
 
 
Ίδρυµα/Σχολή/Τµήµα που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη: Το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα στο 
σύνολό του, ή η Σχολή κάποιου Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος, ή το Τµήµα κάποιου 
Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος, τις σχετικές ανάγκες του οποίου εξυπηρετεί και υποστηρίζει 
η Βιβλιοθήκη αντίστοιχα. Μια Κεντρική Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί συνήθως ένα 
ολόκληρο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα και συνεπώς όλα τα στατιστικά στοιχεία και ∆είκτες 
Αποτίµησης αναφέρονται σε σχέση µε το Ίδρυµα Συνολικά (π.χ. πληθυσµός). 
Αντίθετα µια τµηµατική βιβλιοθήκη εξυπηρετεί συνήθως µόνο ένα Τµήµα ενός 
Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος οπότε όλα τα στατιστικά στοιχεία και ∆είκτες Αποτίµησης 
αναφέρονται σε σχέση µόνο µε το Τµήµα (π.χ. πληθυσµός). 
 
Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα : Η ιδιότητα κάθε µέλους της Ακαδηµαϊκής κοινότητας του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες: 
- Μέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
- Επιστηµονικοί συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό 
- Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (∆ιδακτορικά και MSc) 
- Προπτυχιακοί Φοιτητές 
 
 
2.2 Ανάλυση Υπηρεσιών (ν) και ∆ιαδικασιών (m) της βιβλιοθήκης 
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Η σύγχρονη βιβλιοθήκη αποτελεί έναν οργανισµό παροχής υπηρεσιών, του οποίου ο 
κυριότερος στόχος είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες – «προϊόντα» στους 
«πελάτες» του. 
Στην περίπτωση των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών «πελάτες» µπορεί  να θεωρηθεί το 
σύνολο του πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος στο οποίο ανήκει η 
βιβλιοθήκη και καλείται να εξυπηρετήσει.  
«Προϊόντα» της βιβλιοθήκης, τα οποία προσφέρει στους πιθανούς χρήστες για την 
κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών τους, είναι οι Υπηρεσίες (ν) της, στην τελική 
και ολοκληρωµένη µορφή που προσφέρονται στους χρήστες – «πελάτες», 
ανεξάρτητα από το αν αυτό το «προϊόν» είναι αποτέλεσµα µιας ή περισσοτέρων 
∆ιαδικασιών (m) της Βιβλιοθήκης. Για παράδειγµα ο Κατάλογος της βιβλιοθήκης 
αποτελεί µια Υπηρεσία – «Προϊόν» (ν) της Βιβλιοθήκης, που µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν οι χρήστες – «πελάτες» της, και είναι αποτέλεσµα πολλών 
∆ιαδικασιών (m) της Βιβλιοθήκης : Παραγγελίες Υλικού, Ταξινόµηση & 
Καταλογογράφηση Υλικού, Μηχανοργάνωση, Τεχνική Υποστήριξη. 
Η ποιότητα λειτουργίας των ∆ιαδικασιών (m) αυτών προφανώς επηρεάζει και την 
ποιότητα του τελικού «Προϊόντος» – Υπηρεσίας (ν) και πρέπει να αποτιµάται, αλλά ο 
χρήστης γνωρίζει, βλέπει και χρησιµοποιεί, και συνεπώς αξιολογεί την ποιότητά του, 
µόνο το τελικό «Προϊόν» – Υπηρεσία (ν), π.χ. τον Κατάλογο της βιβλιοθήκης. 
 
Υπό αυτή την έννοια, η στα πλαίσια της αποτίµησης της ποιότητας µιας βιβλιοθήκης, 
η βιβλιοθήκη ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ποιότητα των τελικών «Προϊόντων» – 
Υπηρεσιών (ν) της, η οποία βεβαίως εξαρτάται από την ποιότητα όλων των 
∆ιαδικασιών (m) που εµπλέκονται στην παραγωγή του  κάθε «Προϊόντος» – 
Υπηρεσίας (ν), συνολικά. Για παράδειγµα χαµηλή ικανοποίηση των χρηστών από την 
ποιότητα του Καταλόγου της βιβλιοθήκης, δεν σηµαίνει ότι η ποιότητα π.χ. της 
Καταλογογράφησης είναι χαµηλή, αλλά ίσως ότι το λογισµικό δεν είναι ικανοποιητικό 
(Μηχανοργάνωση) ή ότι ο σχετικός εξοπλισµός Η/Υ (hardware) είναι ανεπαρκής 
(Τεχνική Υποστήριξη). Αυτά τα ενδεχόµενα όµως δεν αλλάζουν την συνολική εικόνα 
που έχει ο χρήστης – «πελάτης» για τον Κατάλογο της βιβλιοθήκης, γιατί αυτή είναι η 
«εικόνα» που αυτός έχει και αυτή είναι η µόνη για την οποία ενδιαφέρεται. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα µελέτη επικεντρώνει την προσοχή της στην άµεση 
αξιολόγηση των τελικών «Προϊόντων» – Υπηρεσιών (ν) και την έµµεση αξιολόγηση 
των ∆ιαδικασιών (m) µέσω των στοιχείων και δεικτών αποτίµησης για τις Υπηρεσίες 
(ν). 
 
2.2.1 Κατηγορίες  «Προϊόντων» – Υπηρεσιών (Sν) της Βιβλιοθήκης για τους 
χρήστες 
 
Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται µια κατηγοριοποίηση - τυποποίηση των 
τελικών «Προϊόντων» - Υπηρεσιών (ν) της βιβλιοθήκης. Η τυποποίηση αυτή είναι 
απολύτως αναγκαία στις διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας και ιδιαίτερα στην 
παρούσα περίπτωση όπου προτείνονται διαδικασίες αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο 
και πρέπει να υπάρχει «κοινή γλώσσα» και κοινά σηµεία σύγκρισης. 
 
Οι προτεινόµενες κατηγορίες Υπηρεσιών (ν) είναι όσο το δυνατόν γενικής φύσεως, 
προκειµένου κάθε βιβλιοθήκη να µπορέσει να κατανείµει διάφορες παραλλαγές ή 
µοναδικές υπηρεσίες σε µια κοινή σχετική κατηγορία. ∆εδοµένου ότι πολλές, κυρίως 
µικρές τµηµατικές βιβλιοθήκες, δεν αναπτύσσουν υπηρεσίες σε όλες τις κατηγορίες 
υπηρεσιών, είναι ευνόητο ότι η ταξινόµηση, αλλά και αργότερα η εξαγωγή των 
σχετικών δεικτών απόδοσης κατά υπηρεσία, αφορά µόνο τις διαθέσιµες υπηρεσίες 
τους στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
 
Υπηρεσία S1: Συλλογή βιβλίων και λοιπών τεκµηρίων 
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Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του συνόλου της συλλογής του υλικού, εκτός 
από τα Περιοδικά, προς χρήση µε οποιοδήποτε τρόπο (∆ανεισµός υλικού, χρήση 
εντός των χώρων της βιβλιοθήκης, φωτοαντίγραφα κλπ). 
 
Υπηρεσία S2: Συλλογή Έντυπων Περιοδικών 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του συνόλου της συλλογής των Έντυπων 
Επιστηµονικών Περιοδικών, προς χρήση µε οποιοδήποτε τρόπο (∆ανεισµός υλικού, 
χρήση εντός των χώρων της βιβλιοθήκης, φωτοαντίγραφα κλπ). 
 
 
Υπηρεσία S3: Κατάλογος Υλικού 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση Καταλόγου (OPAC), που θα περιέχει τις 
βιβλιογραφικές εγγραφές για το σύνολο του υλικού των συλλογών (βιβλία, περιοδικά, 
οπτικοακουστικό υλικό κλπ), προς χρήση. 
 
Υπηρεσία S4: ∆ιαδανεισµός 
Η λειτουργία και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών παράδοσης τεκµηρίων (βιβλίων, 
άρθρων κλπ) προς τους χρήστες (από συλλογές τρίτων βιβλιοθηκών) και προς άλλες 
συνεργαζόµενες βιβλιοθήκες (από τις συλλογές της βιβλιοθήκης), ανεξάρτητα αν 
λειτουργεί ή υπάρχει ανεξάρτητο Τµήµα ή Υπηρεσία ∆ιαδανεισµού στην βιβλιοθήκη. 
 
Υπηρεσία S5: Βιβλιογραφική τεκµηρίωση 
Η λειτουργία και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεκµηρίωσης και πληροφόρησης 
για χρήση από τους χρήστες ή για την εξυπηρέτηση των χρηστών (π.χ. 
Βιβλιογραφικές αναζητήσεις από προσωπικό της βιβλιοθήκης για λογαριασµό των 
χρηστών).  
 
Υπηρεσία S6: Εκπαίδευση/ Υποστήριξη Χρηστών  
Η λειτουργία και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και 
υποστήριξης των χρηστών σε θέµατα χρήσης των Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, σε 
θέµατα Τεκµηρίωσης κλπ. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να συµπεριληφθούν και 
διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει η βιβλιοθήκη στους 
χρήστες της π.χ. µαθήµατα ξένων γλωσσών, µαθήµατα χρήσης Η/Υ, µαθήµατα 
χρήσης Internet κλπ. 
 
Υπηρεσία S7: Υλικοτεχνική Υποδοµή για τους Χρήστες  
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση γενικής και ειδικής υλικοτεχνικής υποδοµής 
εξυπηρέτησης διαφόρων αναγκών των χρηστών που άπτονται των υπολοίπων 
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και όχι µόνο. Περιλαµβάνονται οι Θέσεις εργασίας σε 
Η/Υ, οι θέσεις αναγνωστηρίου, Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, βίντεο, τηλεοράσεις, 
ηχητικά συστήµατα, συστήµατα προβολής κλπ. 
 
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
 
Υπηρεσία S8: Web site βιβλιοθήκης 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του WEB site της βιβλιοθήκης, στο Internet. 
Περιλαµβάνονται όλες οι ιστοσελίδες που περιέχουν οποιοδήποτε υλικό σχετικά µε 
την βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες της και τις δραστηριότητές της. 
 
Υπηρεσία S9: (Online κατάλογος) 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του Καταλόγου (OPAC) της βιβλιοθήκης 
(Υπηρεσία S3) στο WEB, µέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. Ο διαχωρισµός 
µε την (Υπηρεσία S3) γίνεται για τεχνικούς λόγους (διαφορετικό λογισµικό) και καθώς 
πολλές φορές το περιβάλλον εργασίας στον Κατάλογο µέσω του WEB διαφέρει από 
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το αντίστοιχο περιβάλλον όταν ο Κατάλογος προσφέρεται σε τοπικό δίκτυο εντός της 
βιβλιοθήκης. 
 
Υπηρεσία S10: Συνδροµητικές Πηγές Πληροφόρησης  
Περιλαµβάνονται όλες οι υπηρεσίες πληροφόρησης (στο WEB ή σε τοπικό δίκτυο) 
στις οποίες η βιβλιοθήκη διατηρεί ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ άµεσα ή έµµεσα (π.χ. µέσω 
HEALink): 

 
- Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά  που διατίθενται δικτυακά µέσω 

σύνδεσης µε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη 
- Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που 

διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε τον τοπικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης ή 
του Ιδρύµατος (ULTRANET). 

- Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROM ή άλλο µέσο, που 
διατίθενται τοπικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης 
 

 
Υπηρεσία S11: Πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης 
Ελεύθερες ή περιορισµένης πρόσβασης αλλά ∆ΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης 
που είτε απλά διατίθενται είτε δηµιουργήθηκαν, λειτουργούν και διαχειρίζονται από 
την βιβλιοθήκη π.χ. Document Server, ψηφιακό υλικό της βιβλιοθήκης, κλπ: 
 
- Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που 

διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε τον τοπικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης 
ή του Ιδρύµατος (ULTRANET). 

- Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROM ή άλλο µέσο, που 
διατίθενται τοπικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης 

 
 
Υπηρεσία S12: Online υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης χρηστών 
Περιλαµβάνονται κάθε άλλου είδους ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης που 
έχουν σκοπό την αυτοµατοποιηµένη εξυπηρέτηση, πληροφόρηση, εκπαίδευση και 
βοήθεια των χρηστών της βιβλιοθήκης και που διατίθενται και λειτουργούν δικτυακά 
είτε µέσω των ιστοσελίδων της βιβλιοθήκης είτε µε την χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Π.χ.: 
- Λειτουργία online helpdesk 
- ∆ιάθεση online εκπαιδευτικών σεµιναρίων/ οδηγιών για την χρήση των διαφόρων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
- Online προώθηση και διεκπεραίωση αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας κλπ. 
 
 
 
2.2.2 Κατηγορίες ∆ιαδικασιών  (m) της Βιβλιοθήκης  
 
Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται µια κατηγοριοποίηση - τυποποίηση των 
∆ιαδικασιών (m) της Βιβλιοθήκης. Η τυποποίηση αυτή, αν και υπό το πρίσµα της 
ανάλυσης που δόθηκε προηγουµένως δεν αποτελεί το βασικό στόχο στην 
προσπάθεια αξιολόγησης, είναι εν τούτοις αναγκαία ιδιαίτερα για την ανάλυση 
κόστους των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης που επιχειρείται στο κεφάλαιο 5 και όπου 
πάλι θα πρέπει να υπάρχει «κοινή γλώσσα» και κοινά σηµεία σύγκρισης για τις 
διάφορες βιβλιοθήκες. 
 
Οι προτεινόµενες ∆ιαδικασίες (m), ανεξάρτητα αν παρέχονται από κάθε βιβλιοθήκη 
στο σύνολό τους, καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος των διαδικασιών –λειτουργιών σε 
µια βιβλιοθήκη.  



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 9 
 

 
∆ιαδικασία R1:Παραγγελίες υλικού 
∆ιαδικασία R2:Ταξινόµηση υλικού 
∆ιαδικασία R3:Καταλογογράφηση 
∆ιαδικασία R4:∆ανεισµός 
∆ιαδικασία R5:∆ιαδανεισµός 
∆ιαδικασία R6:Εκπαίδευση/Υποστήριξη χρηστών 
∆ιαδικασία R7:Τεκµηρίωση 
∆ιαδικασία R8:Έρευνα & Ανάπτυξη 
∆ιαδικασία R9:Τεχνική Υποστήριξη – Μηχανοργάνωση 
∆ιαδικασία R10:∆ιοικητικό/ Οικονοµικό έργο 
 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαδικασίες µπορούν να εφαρµόζονται σε µια βιβλιοθήκη 
σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι λειτουργούν 
απαραίτητα και αντίστοιχα τµήµατα στην βιβλιοθήκη. Αυτό που ενδιαφέρει είναι στην 
περίπτωση της Αξιολόγησης είναι αν εφαρµόζεται πραγµατικά η ∆ιαδικασία (m) και 
πως εφαρµόζεται και όχι οι τυπικότητες. Άρα κάθε βιβλιοθήκη που παρέχει π.χ. 
δυνατότητα παράδοσης τεκµηρίων στους χρήστες της ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ότι παρέχει 
Υπηρεσία ∆ιαδανεισµού S4 µέσω της αντίστοιχης διαδικασίας ∆ιαδανεισµού και 
αξιολογείται για την ποιότητα παροχής της συγκεκριµένη υπηρεσίας. 
 
 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 10 
 

 
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 
 
3.1 Συγκεντρωτικός πίνακας Στατιστικών Στοιχείων 
 

 
Α/α Κωδικός 

Στοιχείου 
Ορισµός ∆είκτη Τρόπος συλλογής/ 

υπολογισµού στοιχείων 
1 D1 Συνολικός πληθυσµός 

Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραµµατείες Τµηµάτων & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύµατος 

2 D1.1 Συνολικός πληθυσµός ∆ιδακτικού & 
Ερευνητικού Προσωπικού 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραµµατείες Τµηµάτων & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύµατος 

3 D1.2 Συνολικός πληθυσµός Προπτυχιακών Φοιτητών 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραµµατείες Τµηµάτων & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύµατος 

4 D1.3 Συνολικός πληθυσµός Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών (MSc και ∆ιδακτορικά) 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραµµατείες Τµηµάτων & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύµατος 

5 D1.4 Συνολικός πληθυσµός των ενεργών 
Προπτυχιακών Φοιτητών 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραµµατείες Τµηµάτων & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύµατος 

6 D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών της 
βιβλιοθήκης  

Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

7 D2.2 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών – 
Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας της 
βιβλιοθήκης  

Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

8 D3 Αριθµός ενεργών χρηστών της βιβλιοθήκης  «Στρωµατογραφική» 
∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

9 D3el Αριθµός ενεργών χρηστών των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

«Στρωµατογραφική» 
∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

10 D3ν Αριθµός ενεργών χρηστών ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) 
(Ηλεκτρονικής και µη) της βιβλιοθήκης 

«Στρωµατογραφική» 
∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

11 D4ν Αριθµός χρηστών ενός δείγµατος του συνολικού 
πληθυσµού που γνωρίζει ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) 
(Ηλεκτρονική και µη) της βιβλιοθήκης  

«Στρωµατογραφική» 
∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

12 D5 Αριθµός δανεισµών κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους 

Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

13 D6 Μέγεθος δανειστικής συλλογής της βιβλιοθήκης Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

14 D7 Μέγεθος συλλογής της βιβλιοθήκης  Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

15 D8 Αριθµός τεκµηρίων σε αχρηστία Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 
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16 D9 Αριθµός Τρεχουσών Έντυπων Συνδροµών σε 
Τίτλους Περιοδικών 

Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

17 Α11 Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων 
(MSc και ∆ιδακτορικά) ετησίως  

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραµµατείες Τµηµάτων & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύµατος 

18 Α12 Ετήσιος αριθµός Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων 
των µελών ∆ΕΠ του Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος  

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραµµατείες Τµηµάτων & 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύµατος 

19 D10 Εικονικές επισκέψεις (visits – sessions) του 
WEB SITE της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια 
ενός ακαδηµαϊκού έτους. 

Στοιχεία από πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου 
της Βιβλιοθήκης 

20 D11ν Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά 
την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. 

Στοιχεία από πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου 
της Βιβλιοθήκης 

21 D12ν Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) 
που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού 
έτους 

Στοιχεία από πρόγραµµα 
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου 
της Βιβλιοθήκης ή από 
τους προµηθευτές των 
Υπηρεσιών 

22 D13 Χρήσεις OPAC σε συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο Tm 

∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο και 
στατιστικά χρήσης του 
WEB 

23 D14 Αριθµός δανεισµών σε συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο Tm 

Αυτοµατοποιηµένο 
Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

24 DB1 Αριθµός γνωστών τίτλων τεκµηρίων που 
αναζήτησε ένας χρήστης 

∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

25 DB2 Αριθµός γνωστών τίτλων τεκµηρίων που βρήκε 
ο χρήστης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης 

∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

26 DB3 Πραγµατικός αριθµός γνωστών τίτλων 
τεκµηρίων που αναζήτησε ο χρήστης και 
βρίσκονται  στον κατάλογο της βιβλιοθήκης 

∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

27 DΘ1 Σύνολο τίτλων κατά τυποποιηµένη θεµατική 
κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που 
αναζήτησε ένας χρήστης 

∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

28 DΘ2 Σύνολο τίτλων κατά τυποποιηµένη θεµατική 
κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που 
κρίθηκαν από τον χρήστη σχετικά µε το θέµα 
αναζήτησής του 

∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

29 D15 Χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκµηρίου σε 
ηµέρες 

Καταγραφή ηµεροµηνιών 
παραλαβής και διάθεσης 
τεκµηρίου από το αρµόδιο 
προσωπικό 

30 D16 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 
Τµήµατος ∆ιαδανεισµού 

31 D17 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τµήµατος ∆ιαδανεισµού 
32 D18 Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης 

που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα 
∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τµήµατος ∆ιαδανεισµού 
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33 D19 Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες 
που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα 
∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τµήµατος ∆ιαδανεισµού 
34 D20 Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης µιας (1) 

αίτησης διαδανεισµού χρήστη της βιβλιοθήκης 
σε ηµέρες. 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τµήµατος ∆ιαδανεισµού 
35 D21 Αριθµός αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών 

της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς, κατά χρόνο διεκπεραίωσης 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τµήµατος ∆ιαδανεισµού 
36 D22 Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης 
 

37 D23 Συνολικό εµβαδόν της βιβλιοθήκης σε m2.  
38 D24 ∆ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους 

χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
 

39 D25 Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες   
40 D26 ∆ιαθέσιµες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας Η/Υ 

για τους χρήστες εβδοµαδιαίως  
 

41 D27 Πραγµατική εβδοµαδιαία χρήση των Θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες  

Συλλογή στοιχείων είτε 
από τα σχετικά αρχεία αν 
φυλάσσονται, είτε µε την 
βοήθεια δειγµατοληπτικής 
έρευνας µε Παρατήρηση 
της χρήσης από το 
προσωπικό. 

42 D28 Προσωπικό της βιβλιοθήκης  Ο αριθµός των µελών του 
προσωπικού της 
βιβλιοθήκης 

43 D29 Εκπαιδευόµενο προσωπικό της βιβλιοθήκης  Ο αριθµός των µελών του 
προσωπικού της 
βιβλιοθήκης 
παρακολούθησε κάποια 
εκπαιδευτική 
δραστηριότητα στην 
διάρκεια του έτους 

44 D30 Ετήσιο σύνολο ωρών εκπαίδευσης/ 
επιµόρφωσης/ ενηµέρωσης του προσωπικού 
της βιβλιοθήκης 

Το σύνολο των ωρών 
εκπαίδευσης του 
προσωπικού συνολικά 

45 D31 Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών 
που απαντήθηκαν σωστά από το προσωπικό 

Συµπλήρωση ειδικού 
ερωτηµατολογίου από το 

προσωπικό 
δειγµατοληπτικά 

46 D32 Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων των 
χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά  

Στοιχεία από το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ή 
από τα σχετικά 
Ηλεκτρονικά Αρχεία του 
αρµόδιου προσωπικού 

47 D33 Αριθµός χρηστών που παρακολουθούν 
κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ ενηµερωτικές 
δραστηριότητες της βιβλιοθήκης κατά την 
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 

Συλλογή στοιχείων από τα 
αντίστοιχα αρχεία του 
αρµόδιου προσωπικού 

48 D34 Αριθµός χρηστών ενός δείγµατος του συνολικού 
πληθυσµού που είναι ικανοποιηµένοι από τις 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

«Στρωµατογραφική» 
∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο  

49 D35ν Αριθµός χρηστών ενός δείγµατος του συνολικού «Στρωµατογραφική» 
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πληθυσµού που είναι ικανοποιηµένοι από 
ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και µη) της 
βιβλιοθήκης  

∆ειγµατοληπτική Έρευνα 
µε ερωτηµατολόγιο 

 
 
3.2 Αναλυτική παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων 

    
 
3.2.1 Στατιστικό Στοιχείο : D1 
Συνολικός πληθυσµός Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισµός : Το σύνολο των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από την ακαδηµαϊκή ιδιότητά 
τους. Αν και δυνητικά χρήστες της βιβλιοθήκης είναι και τα µέλη του ∆ιοικητικού και 
Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος, προτείνεται να µην ληφθούν 
υπόψη στον υπολογισµό του συνολικού πληθυσµού για να αποφευχθούν πιθανές 
πλασµατικές αλλοιώσεις στην εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών 
αποτίµησης που εξαρτώνται από το στοιχείο αυτό. 
 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Καθώς τις περισσότερες φορές ο πραγµατικός 
αριθµός των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος 
που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη διαφέρει, µερικές φορές κατά πολύ, από το συνολικό 
αριθµό των εγγεγραµµένων µελών, κυρίως σε ότι αφορά τον αριθµό των 
προπτυχιακών φοιτητών, προτείνεται σαν Συνολικός Πληθυσµός D1 να ληφθεί 
υπόψη µόνος ο αριθµός των «ενεργών» µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. 
Στην περίπτωση αυτή καθώς ο ακριβής υπολογισµός των «ενεργών» µελών είναι 
δύσκολος έως αδύνατος προτείνεται ο παρακάτω τρόπος υπολογισµού: 
 
Συνολικός Πληθυσµός (D1) = Μέλη ∆ΕΠ + Επιστηµονικοί Συνεργάτες και λοιπό 
Ερευνητικό προσωπικό +Μεταπτυχιακοί Φοιτητές+Προπτυχιακοί φοιτητές 

 
Τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό του Συνολικού Πληθυσµού συλλέγονται 
από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/και από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύµατος. 
 
 
3.2.2 Στατιστικό Στοιχείο : D1.1 
Συνολικός πληθυσµός ∆ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισµός : Το σύνολο των µόνιµων µελών του ∆ιδακτικού & Ερευνητικού 
Προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη (Καθηγητές, 
Αναπληρωτές και Επίκουροι καθηγητές, Λέκτορες) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/και από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύµατος. 
 
  
3.2.3 Στατιστικό Στοιχείο : D1.2 
Συνολικός πληθυσµός των Επιστηµονικών Συνεργατών και λοιπού Ερευνητικού 
προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
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Ορισµός : Το σύνολο των Επιστηµονικών Συνεργατών και λοιπού Ερευνητικού και 
∆ιδακτικού προσωπικού (Ερευνητές κλπ) του Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Αν δεν υπάρχουν µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε 
αυτή την κατηγορία, το στοιχείο και οι δείκτες αποτίµησης που εξαρτώνται από αυτό 
δεν υπολογίζονται. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/και από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύµατος. 
 
 
3.2.4 Στατιστικό Στοιχείο : D1.3 
Συνολικός πληθυσµός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισµός : Το σύνολο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που 
διεκδικούν (∆ιδακτορικοί και Μεταδιδακτορικοί τίτλοι, Masters). Αν δεν υπάρχουν 
µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε αυτή την κατηγορία, το στοιχείο και οι δείκτες 
αποτίµησης που εξαρτώνται από αυτό δεν υπολογίζονται. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/και από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύµατος. 
  
 
3.2.5 Στατιστικό Στοιχείο : D1.4 
Συνολικός πληθυσµός των ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισµός : Το σύνολο των «ενεργών» Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Προτείνεται ο υπολογισµός µόνο των 
«ενεργών» φοιτητών για να αποφευχθούν πιθανές πλασµατικές αλλοιώσεις στην 
εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών αποτίµησης που εξαρτώνται 
από το στοιχείο αυτό. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/και από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύµατος. 
Για τον υπολογισµό των «ενεργών» φοιτητών για λόγους ευκολίας προτείνεται να 
υπολογίζεται ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών ανά ίδρυµα επί το πλήθος των έτων 
σπουδών:  
- Πολυτεχνικές σχολές : Εισακτέοι Φοιτητές * 5 έτη 
- Λοιπά ΑΕΙ (τετραετούς φοίτησης) : Εισακτέοι Φοιτητές * 4 έτη 
- ΤΕΙ (τριετούς φοίτησης): Εισακτέοι Φοιτητές * 3 έτη 
 
3.2.6 Στατιστικό Στοιχείο : D2.1 
Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες της βιβλιοθήκης στο αυτοµατοποιηµένο  
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης.  
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Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο 
σύστηµα τότε το στοιχείο D2.1 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων 
χρηστών στο σύστηµα.  
Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) ∆ΕΝ διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για 
κάποιο χρονικό διάστηµα ΑΛΛΑ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε το στοιχείο D2.1 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό 
εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µείον τον αριθµό των ανενεργών αυτών 
χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ∆ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη 
σχετική ένδειξη τότε αναγκαστικά το στοιχείο D2.1 θεωρείται ο συνολικός αριθµός 
εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. 
 

  
3.2.7 Στατιστικό Στοιχείο : D2.2 
Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών – Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας 
της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες της βιβλιοθήκης στο αυτοµατοποιηµένο  
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα που είναι Μέλη της Ακαδηµαϊκής κοινότητας του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Εξαιρούνται όλοι οι άλλοι 
εγγεγραµµένοι χρήστες της βιβλιοθήκης (π.χ. εξωτερικοί χρήστες) αν αυτοί 
υπάρχουν. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ώστε να εξαχθούν ακριβέστερα 
συµπεράσµατα για τον βαθµό διείσδυσης της βιβλιοθήκης στον Συνολικό Πληθυσµό 
του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που αυτή εξυπηρετεί. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης ανακτώντας τον 
συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών που διατηρούν Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα 
(Μέλη ∆ΕΠ, Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές κλπ) η οποία είναι 
καταχωρηµένη στο σχετικό πεδίο της βάσης δεδοµένων του βιβλιοθηκονοµικού 
προγράµµατος και αφήνοντας όλους τους άλλους χρήστες µε άλλη ιδιότητα στο 
σχετικό πεδίο (π.χ. εξωτερικοί χρήστες). 
Αν η βιβλιοθήκη δίνει δικαίωµα εγγραφής µόνο στα µέλη της Ακαδηµαϊκής 
Κοινότητας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που αυτή εξυπηρετεί και δεν υπάρχουν 
χρήστες µε άλλη ιδιότητα τότε το στοιχείο D2.2 ισούται µε το στοιχείο D2.1. 
Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο 
σύστηµα τότε το στοιχείο D2.2 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων 
χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα. 
Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) ∆ΕΝ διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για 
κάποιο χρονικό διάστηµα ΑΛΛΑ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε το στοιχείο D2.2 θα είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό 
εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα µείον τον αριθµό των 
ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ∆ΕΝ 
υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη τότε αναγκαστικά το στοιχείο D2.2 θεωρείται ο 
συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µε Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα. 
 

 
3.2.8 Στατιστικό Στοιχείο : D3 
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Αριθµός ενεργών χρηστών της βιβλιοθήκης  
 
Ορισµός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα από τον συνολικό πληθυσµό 
χρηστών D1, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτηµα αν χρησιµοποίησαν µία ή 
περισσότερες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (Ηλεκτρονική ή  µη) µία ή περισσότερες 
φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Μέσω της ίδιας ∆ειγµατοληπτικής Έρευνας για 
τα στοιχεία D3ν,  
- είτε µε την ενσωµάτωση στο ερωτηµατολόγιο ξεχωριστής  ερώτησης : 
 
«Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιµοποιήσατε µία ή περισσότερες 

υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη µία ή περισσότερες φορές;» 
 
µε επιλογή απάντησης ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σε αυτή την περίπτωση το στοιχείο D3 
υπολογίζεται από το άθροισµα των καταφατικών (ΝΑΙ) απαντήσεων στην ερώτηση. 
 
- Είτε έµµεσα µέσω των καταφατικών απαντήσεων της ερώτησης για τα στοιχεία 
D3ν : 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιµοποιήσατε µία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 

έτους;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας αθροίζονται τα ερωτηµατολόγια όπου δόθηκαν 
καταφατικές απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση έστω και για µία υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης και το άθροισµα είναι το στοιχείο D3. 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόµων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγµα) από το συνολικό Πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (∆ειγµατοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
µπορεί να εξυπηρετεί και την µέτρηση άλλων στοιχείων µε την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσµατα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ακαδηµαϊκή ιδιότητα. 
 

 
3.2.9 Στατιστικό Στοιχείο : D3el 
Αριθµός ενεργών χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισµός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα από τον συνολικό πληθυσµό 
χρηστών D1, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτηµα αν χρησιµοποίησαν µία ή 
περισσότερες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης µία ή περισσότερες 
φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Μέσω της ίδιας ∆ειγµατοληπτικής Έρευνας για 
τα στοιχεία D3ν,  
- είτε µε την ενσωµάτωση στο ερωτηµατολόγιο ξεχωριστής  ερώτησης : 
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«Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιµοποιήσατε µία ή περισσότερες 
από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη µία ή 

περισσότερες φορές;» 
 
µε επιλογή απάντησης ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σε αυτή την περίπτωση το στοιχείο D3el 
υπολογίζεται από το άθροισµα των καταφατικών (ΝΑΙ) απαντήσεων στην ερώτηση. 
 
- Είτε έµµεσα µέσω των καταφατικών απαντήσεων της ερώτησης για τα στοιχεία 
D3ν : 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιµοποιήσατε µία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 

έτους;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας αθροίζονται τα ερωτηµατολόγια όπου δόθηκαν 
καταφατικές απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση έστω και για µία Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης και το άθροισµα είναι το στοιχείο D3el. 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόµων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγµα) από το συνολικό Πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (∆ειγµατοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
µπορεί να εξυπηρετεί και την µέτρηση άλλων στοιχείων µε την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσµατα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ακαδηµαϊκή ιδιότητα. 
 
 
3.2.10 Στατιστικό Στοιχείο : D3ν 
Αριθµός ενεργών χρηστών ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) (Ηλεκτρονικής και µη) της 
βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού 
χρηστών, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτηµα αν χρησιµοποίησαν µία ή 
περισσότερες φορές την υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του 
τελευταίου έτους.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : ∆ειγµατοληπτική Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 
που θα περιέχει λίστα µε όλες τις διατιθέµενες υπηρεσίες (ν) της βιβλιοθήκης 
(Ηλεκτρονικές και µη) µε την ερώτηση : 
 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιµοποιήσατε µία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 

έτους;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταµετρούνται οι καταφατικές απαντήσεις για κάθε 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης το σύνολο των οποίων µας δίνει τον αριθµό των 
χρηστών του δείγµατος Ν που χρησιµοποιούν την κάθε υπηρεσία (ν). 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόµων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγµα) από το συνολικό Πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (∆ειγµατοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 18 
 

µπορεί να εξυπηρετεί και την µέτρηση άλλων στοιχείων µε την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσµατα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ακαδηµαϊκή ιδιότητα. 

 
 

3.2.11 Στατιστικό Στοιχείο : D4ν 
Αριθµός χρηστών ενός δείγµατος του συνολικού πληθυσµού που γνωρίζει την 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού 
χρηστών, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτηµα αν γνωρίζουν την υπηρεσία (ν) 
της βιβλιοθήκης. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : ∆ειγµατοληπτική Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 
που θα περιέχει λίστα µε όλες τις διατιθέµενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 
(Ηλεκτρονικές και µη) µε την ερώτηση : 
 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες γνωρίζετε ότι παρέχει η βιβλιοθήκη;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταµετρούνται οι καταφατικές απαντήσεις για κάθε 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης το σύνολο των οποίων µας δίνει τον αριθµό των 
χρηστών του δείγµατος Ν που γνωρίζουν την κάθε υπηρεσία (ν). 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόµων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγµα)  από το συνολικό Πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (∆ειγµατοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
µπορεί να εξυπηρετεί και την µέτρηση άλλων στοιχείων µε την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσµατα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ιδιότητα. 

 
    

3.2.12 Στατιστικό Στοιχείο : D5 
Αριθµός δανεισµών κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. 
 
Ορισµός : Το σύνολο των δανεισµών (όχι ο αριθµός των βιβλίων που δανείστηκαν 
µια ή περισσότερες φορές) κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης µετά το πέρας του 
Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου). 
 
 
3.2.13 Στατιστικό Στοιχείο : D6 
Μέγεθος δανειστικής συλλογής της βιβλιοθήκης 
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Ορισµός : Συνολικός αριθµός του δανειζοµένου υλικού στη συλλογή σε µια 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 
Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο 
υπολογισµός του αριθµού του υλικού να γίνεται κοντά στο τέλος του ακαδηµαϊκού 
έτους (Τέλη Αυγούστου). 
 
   
3.2.14 Στατιστικό Στοιχείο : D7 
Μέγεθος συλλογής της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Συνολικός αριθµός του υλικού στη συλλογή σε µια συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης µετά το πέρας του 
Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου). 
 

  
3.2.15 Στατιστικό Στοιχείο : D8 
Αριθµός τεκµηρίων σε αχρηστία 
 
Ορισµός : Αριθµός τεκµηρίων του δανειζοµένου υλικού (D6) της συλλογής που δεν 
έχει δανειστεί καµία φορά κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 
– 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο 
υπολογισµός του αριθµού του υλικού σε αχρηστία να γίνεται κοντά στο τέλος του 
ακαδηµαϊκού έτους (Τέλη Αυγούστου). 
 

 
3.2.16 Στατιστικό Στοιχείο : D9 
Αριθµός Τρεχουσών Έντυπων Συνδροµών σε Τίτλους Περιοδικών 
 
Ορισµός : Ο συνολικός αριθµός των Τρεχουσών Έντυπων Συνδροµών σε Τίτλους 
Περιοδικών που διατηρεί η βιβλιοθήκη στο τέλος ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο 
υπολογισµός του αριθµού των συνδροµών να γίνεται στο τέλος του ακαδηµαϊκού 
έτους (31 Αυγούστου). 
 
  
3.2.17 Στατιστικό Στοιχείο : Α11 
Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και ∆ιδακτορικά) ετησίως 
 
Ορισµός : Το σύνολο των απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και 
∆ιδακτορικά) από το Ίδρυµα/Σχολή/Τµήµα που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη κατά την 
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου).  
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Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα στοιχεία συλλέγονται τις Γραµµατείες των 
Τµηµάτων ή/και από τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη µετά το πέρας του Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 
Αυγούστου). 
 
 
3.2.18 Στατιστικό Στοιχείο : Α12 
Ετήσιος αριθµός Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος. 
 
Ορισµός : Το σύνολο των Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων (άρθρων σε ελληνικά και 
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και βιβλίων ) των µελών ∆ΕΠ του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα στοιχεία συλλέγονται τις Γραµµατείες των 
Τµηµάτων ή/και από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη µετά το πέρας του Ακαδηµαϊκού έτους 
(δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου). 
 
    
3.2.19 Στατιστικό Στοιχείο : D10 
Εικονικές επισκέψεις (visits – sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης, από 
αποµακρυσµένους χρήστες κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. 
 
Ορισµός : Μία εικονική επίσκεψη (visit ή session) είναι ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που 
επισκέπτεται το site της βιβλιοθήκης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τον αριθµό των ιστοσελίδων 
ή των αρχείων που εµπεριέχονται µέσα στο site και που θα «επισκεφτεί». Η εικονική 
επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης «µπαίνει» σε µια ιστοσελίδα του site 
και τελειώνει την ώρα που βγαίνει (µεταβαίνει σε ένα άλλο web site ή κλείνει τον Web 
browser) από µια ιστοσελίδα  του. Προτείνεται η συλλογή στοιχείων µόνο για τις 
«επισκέψεις» από αποµακρυσµένους χρήστες, δηλαδή αυτές που επιχειρήθηκαν 
από µηχανήµατα εκτός της βιβλιοθήκης, ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή 
παραπλανητικών αποτελεσµάτων,  δεδοµένης της συχνής χρήσης των ιστοσελίδων 
από το προσωπικό της βιβλιοθήκης αλλά και για να δοθεί µια πιο ξεκάθαρη εικόνα 
για την αποµακρυσµένη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 
Μερικές φορές η καταγραφή των εικονικών επισκέψεων  (visit ή session), λόγω 
διαφόρων τεχνικών θεµάτων, που άπτονται της σύνδεσης στο δίκτυο κυρίως στις 
περιπτώσεις των Internet Providers και των Proxy servers, και ο υπολογισµός του 
συνόλου τους παρουσιάζει αποκλίσεις. Άρα το στοιχείο αυτό αποτελεί συνήθως 
εκτίµηση των επισκέψεων. 
Τα στοιχεία συλλέγονται για όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 
– 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα στοιχεία για τις εικονικές επισκέψεις 
συλλέγονται µε την βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισµικού που κατά κανόνα 
«εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί 
και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της 
βιβλιοθήκης. Η επιλογή του κατάλληλου λογισµικού από την πληθώρα των σχετικών 
προγραµµάτων που κυκλοφορούν προς χρήση εξαρτάται από τον Webmaster (π.χ. 
Access Watch) της βιβλιοθήκης, αρκεί να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των 
σχετικών στατιστικών στοιχείων.  
 
 
3.2.20 Στατιστικά Στοιχεία : D11ν 
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Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. 
 
Ορισµός : Μια εικονική πρόσβαση (access – log in) είναι µια συγκεκριµένη 
ιστοσελίδα του Web site της βιβλιοθήκης που «κατεβάζει» ΟΛΟΚΛΗΡΗ ένας 
χρήστης ανεξάρτητα του αριθµού των γραφικών ή άλλων αρχείων που περιέχει η 
ιστοσελίδα. 
Τα στοιχεία για τις εικονικές προσβάσεις αν µετρηθούν µε τον τρόπο που 
περιγράφουµε παρακάτω, αν και δίνουν εύκολα και γρήγορα ενδεικτικά ποσοτικά 
στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάλογα µε την δοµή των αντίστοιχων 
ιστοσελίδων, ∆ΕΝ δίνουν ούτε ΑΚΡΙΒΗ αλλά ούτε και ΠΟΙΟΤΙΚΑ στοιχεία για την 
χρήση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των συνδροµητικών Βάσεων δεδοµένων και 
ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε 
αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη. Και αυτό γιατί καταγράφεται απλά 
η πρόσβαση σε µια ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και όχι τι ακριβώς κάνει ο χρήστης 
(Συνδέεται µε την βάση δεδοµένων ή το ηλεκτρονικό περιοδικό, κατεβάζει άρθρα 
κλπ). Τέτοιου είδους λεπτοµερή στοιχεία δυστυχώς δεν µπορούν να εξαχθούν από το 
σύστηµα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους εξαρτάται από τον αποµακρυσµένο 
server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει πρόσβαση στις συγκεκριµένες βάσεις. 
 
Παρ’ όλα αυτά η βιβλιοθήκη µπορεί να πάει ένα βήµα παραπέρα και µε την βοήθεια 
κατάλληλων «cookies» να καταγράφει τις εικονικές προσβάσεις στις ιστοσελίδες 
της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων ή ηλεκτρονικού περιοδικού, στοιχείο  που 
αν µην τι άλλο δείχνει ότι ο χρήστης «επισκέπτεται» την σχετική βάση ή περιοδικό και 
εν πάση περιπτώσει άσχετα από τι ακριβώς κάνει εκεί. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία συλλέγονται συνολικά για κάθε κατηγορία 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τους αρχικούς ορισµούς. Τα στοιχεία 
συλλέγονται για όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 
Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα στοιχεία για τις εικονικές προσβάσεις 
συλλέγονται µε την βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισµικού που κατά κανόνα 
«εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί 
και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της 
βιβλιοθήκης. Η επιλογή του κατάλληλου λογισµικού από την πληθώρα των σχετικών 
προγραµµάτων που κυκλοφορούν προς χρήση εξαρτάται από τον Webmaster της 
βιβλιοθήκης, αρκεί να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των σχετικών στατιστικών 
στοιχείων.  
Για την καταγραφή του συγκεκριµένου στατιστικού στοιχείου (D11ν) και κατά 
συνέπεια  ο υπολογισµός των αντίστοιχων δεικτών που εξαρτώνται από αυτό, 
απαιτείται κατάλληλη ταξινόµηση των διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα 
µε τους αρχικούς ορισµούς ή µε κάποια άλλη τυποποίηση, σε αντίστοιχες ξεχωριστές 
ιστοσελίδες 
Ο βαθµός ανάλυσης σε βάθος των συγκεκριµένων δεικτών και από τον τρόπο 
παρουσίασης στις σχετικές ιστοσελίδες των υπερ-συνδέσεων (links) προς τις 
συγκεκριµένες πλέον βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ. Παραδείγµατα: 
- αν όλες οι συνδέσεις (links) για τις βάσεις δεδοµένων της βιβλιοθήκης 

παρουσιάζονται σε µία µόνο ιστοσελίδα, είναι ευνόητο ότι µε αυτό τον τρόπο 
µπορούµε να έχουµε µόνο συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για όλες τις βάσεις 
αυτές, 

- οµοίως στην περίπτωση των ηλεκτρονικών περιοδικών. Αν υπάρχει µόνο µία 
σελίδα για τα περιοδικά κάποιου διαθέτη/εκδότη (π.χ. Elsevier) δεν µπορούν να 
εξαχθούν σχετικά αποτελέσµατα κατά τίτλο περιοδικού. 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως για την µέτρηση και σύγκριση των παραπάνω στοιχείων 
και δεικτών σε εθνικό επίπεδο προ - απαιτείται µια συµφωνία και µια τυποποίηση 
τόσο στον τρόπο µέτρησης όσο και στον τρόπο διάθεσης της πρόσβασης στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης µέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. 
 
 
3.2.21 Στατιστικό Στοιχείο : D12ν 
Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν από κάθε 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους. 
 
Ορισµός : 
Τεκµήριο (document): Καταγεγραµµένη πληροφορία η οποία µπορεί να θεωρηθεί 
σαν ΜΙΑ φυσική µονάδα σε µια διαδικασία τεκµηρίωσης ανεξάρτητα από την φυσική 
µορφή και τα χαρακτηριστικά της. 
- τεκµήρια κύριας πληροφορίας (πλήρη κείµενα άρθρων, µελετών, βιβλίων κλπ, 

εικόνες, video, προγράµµατα) 
Κάθε ΤΕΚΜΗΡΙΟ – ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆Α (στον υπολογισµό του D12ν) 
 
Εγγραφές – Αρχεία (Entries – Records): Τµήµατα της συνολικής πληροφορίας του 
τεκµηρίου (τεκµήρια αναφοράς) 
- εγγραφές-αρχεία ΟPAC & βάσεων δεδοµένων, περιλήψεις άρθρων, βιβλίων, 

µελετών, αναφορών κλπ, πίνακες περιεχοµένων περιοδικών, υπερ-συνδέσεις 
(links) web sites και ιστοσελίδων 

Κάθε ΕΓΓΡΑΦΗ(ΑΡΧΕΙΟ)  – ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆Α (στον υπολογισµό του D12ν) 
Κάθε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆Α (στον υπολογισµό του D12ν) 
 
Τα στοιχεία συλλέγονται συνολικά για κάθε κατηγορία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τους αρχικούς ορισµούς για όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες όσο και αν 
είναι  τα πιο σηµαντικά για την αποτίµηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
στην περίπτωση των συνδροµητικών Βάσεων δεδοµένων και ηλεκτρονικών 
περιοδικών που διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε αποµακρυσµένο 
εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν από το σύστηµα 
της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους εξαρτάται από τον αποµακρυσµένο server του 
εκδότη/ διαθέτη που παρέχει πρόσβαση στις συγκεκριµένες βάσεις. Για το λόγο αυτό 
στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στην συµφωνία µεταξύ της 
βιβλιοθήκης/ιδρύµατος µε τον εκδότη/διαθέτη η παροχή αυτών των πληροφοριών 
στην βιβλιοθήκη.   
 
   
3.2.22 Στατιστικό Στοιχείο : D13 
Χρήσεις OPAC σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο Tm 
 
Ορισµός : Ως µία (1) «χρήση» OPAC ορίζεται: 
- Μία (1) αναζήτηση ενός οποιουδήποτε τεκµηρίου στον OPAC από έναν (1) 

χρήστη σε τερµατικό που βρίσκεται στον χώρο της βιβλιοθήκης, ή 
- Μία (1) αναζήτηση ενός οποιουδήποτε τεκµηρίου στον OPAC από 

αποµακρυσµένο χρήστη µέσω του WEB 
Χρήσεις OPAC σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο Tm είναι το σύνολο των 
«χρήσεων» όπως ορίστηκαν παραπάνω κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 
Tm. 
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Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Οι χρήσεις του OPAC καταγράφονται για 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο Τm, η οποία προτείνεται να είναι µία (1) εργάσιµη 
εβδοµάδα (5 ηµέρες) και υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση ως εξής: 
 
- Οι χρήσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης (D13lib) 
Υπολογίζονται µε την βοήθεια ερωτηµατολογίου και δειγµατοληπτικής έρευνας. Το 
πρότυπο του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιείται για την συλλογή του στοιχείου 
αυτού είναι το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 παρατίθεται στο παράρτηµα. Το 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας µελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερµατικό) το ερωτηµατολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συµπληρώσει. 
Τα στοιχεία από το ερωτηµατολόγιο 2 που µας ενδιαφέρουν σε αυτή την περίπτωση 
είναι τα DB2 και DΘ1. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB2 και DΘ1και το άθροισµα αυτό δηλώνει τον αριθµό των 
αναζητήσεων τίτλων που δήλωσε  ο κάθε χρήστης και το άθροισµα αυτό είναι το υπο 
– στοιχείο D13lib 
 
- Οι χρήσεις µέσω του WEB (D13web) 
Υπολογίζονται µε την βοήθεια του ειδικού στατιστικού λογισµικού που κατά κανόνα 
«εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί 
και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της 
βιβλιοθήκης. Οι χρήσεις του OPAC µέσω του WEB δεν αφορούν στις εικονικές 
προσβάσεις (log-ins) στον OPAC αλλά στις αναζητήσεις που διενεργήθηκαν 
(searches). Αν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η συλλογή στατιστικών 
στοιχείων για τις αναζητήσεις στον OPAC (searches) τότε προτείνεται ο σχετικός 
υπολογισµός να γίνει µε βάση τις εικονικές προσβάσεις (log-ins). 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm αθροίζονται οι αναζητήσεις (searches) από την 
αρχή της περιόδου Tm και το άθροισµα αυτό είναι το υπο – στοιχείο D13web. 
 
Το σύνολο των χρήσεων του OPAC την συγκεκριµένη χρονική περίοδο Tm δηλαδή 
το στοιχείο D13 ισούται µε το άθροισµα: D13lib+D13web 
 
   
3.2.23 Στατιστικό Στοιχείο : D14 
Αριθµός δανεισµών σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο Tm 
 
Ορισµός : Το σύνολο των δανεισµών (όχι ο αριθµός των βιβλίων που δανείστηκαν 
µια ή περισσότερες φορές) κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοµατοποιηµένο  βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης µετά το πέρας του 
Ακαδηµαϊκού έτους (δηλαδή µετά τις 31 Αυγούστου). 
 
 
3.2.24 Στατιστικό Στοιχείο : DΒ1 
Αριθµός γνωστών τίτλων τεκµηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των γνωστών τίτλων τεκµηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε για βιβλία 
που ήξερε τον τίτλο, ή το συγγραφέα τους 
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Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  µε δειγµατοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγµα χρηστών που χρησιµοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας το πρότυπο ερωτηµατολόγιο 2 (βλ. Παράρτηµα) και 
µε την ενεργή συµµετοχή του αρµόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκµηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουµε την διαθεσιµότητα του υλικού οι αριθµοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας µελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερµατικό) το ερωτηµατολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συµπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηµατολόγιο 2 που µας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DB1. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB1 κάθε ερωτηµατολογίου και το άθροισµα αυτό δηλώνει 
τον αριθµό των αναζητήσεων γνωστών τίτλων των χρηστών. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
 
3.2.25 Στατιστικό Στοιχείο : DΒ2 
Αριθµός γνωστών τίτλων τεκµηρίων που βρήκε ο χρήστης στον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των γνωστών τίτλων τεκµηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε για βιβλία 
που ήξερε τον τίτλο, ή το συγγραφέα τους και βρήκε στον κατάλογο. Το στοιχείο αυτό 
αφορά στα αποτελέσµατα που βρήκε ο χρήστης αναζητώντας τα τεκµήρια µόνος του 
στον κατάλογο άσχετα αν η αναζήτηση έγινε µε σωστό ή λάθος τρόπο και αν δεν 
βρήκε και τεκµήρια που τελικά υπήρχαν στον κατάλογο. Το πραγµατικό σύνολο των 
τίτλων που όντως βρίσκονται ευρετηριασµένα στον κατάλογο είναι το στοιχείο DΒ3 
(βλ. παρακάτω) το οποίο βρίσκεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το στοιχείο 
DΒ2 είναι χρήσιµο για να υπολογίσουµε το βαθµό επιτυχούς αναζήτησης των 
χρηστών. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  µε δειγµατοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγµα χρηστών που χρησιµοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας το πρότυπο ερωτηµατολόγιο 2 (βλ. Παράρτηµα) και 
µε την ενεργή συµµετοχή του αρµόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκµηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουµε την διαθεσιµότητα του υλικού οι αριθµοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας µελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερµατικό) το ερωτηµατολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συµπληρώσει. 
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Το στοιχείο από το ερωτηµατολόγιο 2 που µας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DB2, δηλαδή πόσα βιβλία από αυτά που αναζήτησε ο κάθε χρήστης βρήκε 
τελικά στον κατάλογο. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB2 κάθε ερωτηµατολογίου και το άθροισµα αυτό δηλώνει 
τον αριθµό των τεκµηρίων που βρήκε ο χρήστης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
 
3.2.26 Στατιστικό Στοιχείο : DΒ2 
Πραγµατικός αριθµός γνωστών τίτλων τεκµηρίων που αναζήτησε ο χρήστης και 
βρίσκονται  στον κατάλογο της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των γνωστών τίτλων τεκµηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε για βιβλία 
που ήξερε τον τίτλο, ή το συγγραφέα τους και βρήκε στον κατάλογο. Το στοιχείο αυτό 
δεν αφορά απαραίτητα στα αποτελέσµατα που βρήκε ο χρήστης αναζητώντας τα 
τεκµήρια µόνος του στον κατάλογο, µε σωστό ή λάθος τρόπο αλλά το πραγµατικό 
σύνολο των τίτλων που όντως βρίσκονται ευρετηριασµένα στον κατάλογο και το 
οποίο βρίσκεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το στοιχείο DΒ3 είναι χρήσιµο 
για να υπολογίσουµε το βαθµό επιτυχούς αναζήτησης των χρηστών αλλά και της 
διαθεσιµότητας του υλικού. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  µε δειγµατοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγµα χρηστών που χρησιµοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας το πρότυπο ερωτηµατολόγιο 2 (βλ. Παράρτηµα) και 
µε την ενεργή συµµετοχή του αρµόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκµηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουµε την διαθεσιµότητα του υλικού οι αριθµοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας µελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερµατικό) το ερωτηµατολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συµπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηµατολόγιο 2 που µας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DB3 δηλαδή πόσα βιβλία από αυτά που αναζήτησε ο κάθε χρήστης 
υπάρχουν πραγµατικά στον κατάλογο και το οποίο το συµπληρώνει το αρµόδιο 
προσωπικό της βιβλιοθήκης. Αυτό σηµαίνει ότι µετά την συλλογή των 
ερωτηµατολογίων ειδικευµένοι καταλογογράφοι αναζητούν τα ίδια βιβλία µε τα 
δοσµένα στοιχεία και καταγράφουν τον αριθµό των βιβλίων που βρίσκονται στον 
κατάλογο. Η πιθανή διαφορά µεταξύ των στοιχείων DB2 και DB3 υποδηλώνει ότι ο 
χρήστης δεν κατάφερε να βρεί όλα τα διαθέσιµα τεκµήρια στον κατάλογο είτε λόγω 
σφαλµάτων στην χρήση είτε λόγων σφαλµάτων του καταλόγου. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB3 κάθε ερωτηµατολογίου και το άθροισµα αυτό δηλώνει 
τον αριθµό των γνωστών τίτλων των χρηστών που τελικά υπάρχουν στον κατάλογο 
της βιβλιοθήκης. 
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Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
   
3.2.27 Στατιστικό Στοιχείο : DΘ1 
Σύνολο τίτλων κατά τυποποιηµένη (κατοχυρωµένη) θεµατική κατηγορία του 
καταλόγου της βιβλιοθήκης που αναζήτησε ένας χρήστης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των τίτλων τεκµηρίων κατά τυποποιηµένη (κατοχυρωµένη) 
θεµατική κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε µε για βιβλία 
γύρω από ένα ή περισσότερα θέµατα.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  µε δειγµατοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγµα χρηστών που χρησιµοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας το πρότυπο ερωτηµατολόγιο 2 (βλ. Παράρτηµα) και 
µε την ενεργή συµµετοχή του αρµόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκµηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουµε την διαθεσιµότητα του υλικού οι αριθµοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας µελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερµατικό) το ερωτηµατολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συµπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηµατολόγιο 2 που µας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DΘ1 δηλαδή πόσα βιβλία στον κατάλογο βρήκε ο κάθε χρήστης σε κάθε 
θεµατική κατηγορία του καταλόγου που επέλεξε. Για να συµπληρωθεί αυτό το 
στοιχείο ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να συµπληρώσει τα θέµατα που ψάχνει 
σύµφωνα µε την «προσωπική» του θεµατική ορολογία (στοιχεία Θi, i=1-10). Έπειτα ο 
χρήστης καλείται να συµπληρώσει ποιες από τις τυποποιηµένες θεµατικές 
κατηγορίες του καταλόγου έκρινε ότι ανταποκρίνονται στο θέµα του και επέλεξε να 
δεί τα βιβλία της κάθε κατηγορίας. 
Προαιρετικά µπορεί να γίνει και έλεγχος του αριθµού των τίτλων της κάθε κατηγορίας 
από το προσωπικό της βιβλίοθήκης (στοιχείο DΘ1a) που σηµαίνει ότι µετά την 
συλλογή των ερωτηµατολογίων ειδικευµένοι καταλογογράφοι ανατρέχουν στις ίδιες 
θεµατικές κατηγορίες και υπολογίζουν το πλήθος των βιβλίων της κάθε κατηγορίας. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DΘ1 από κάθε ερωτηµατολογίου και το άθροισµα αυτό 
δηλώνει τον αριθµό των ευρετηριασµένων τίτλων του καταλόγου που αντιστοιχούν 
στα θέµατα που αναζήτησαν οι χρήστες. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
 
 
3.2.28 Στατιστικό Στοιχείο : DΘ2 
Σύνολο τίτλων κατά τυποποιηµένη θεµατική κατηγορία του καταλόγου της 
βιβλιοθήκης που κρίθηκαν από τον χρήστη σχετικά µε το θέµα αναζήτησής του 
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Ορισµός : Το σύνολο των τίτλων τεκµηρίων κατά τυποποιηµένη (κατοχυρωµένη) 
θεµατική κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, και έκρινε ότι ανταποκρίνονται στο θέµα της 
αναζήτησής του.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  µε δειγµατοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγµα χρηστών που χρησιµοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας το πρότυπο ερωτηµατολόγιο 2 (βλ. Παράρτηµα) και 
µε την ενεργή συµµετοχή του αρµόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκµηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουµε την διαθεσιµότητα του υλικού οι αριθµοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας µελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερµατικό) το ερωτηµατολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συµπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηµατολόγιο 2 που µας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DΘ2 δηλαδή πόσα βιβλία στον κατάλογο βρήκε ο κάθε χρήστης σε κάθε 
θεµατική κατηγορία του καταλόγου που επέλεξε και που έκρινε ότι ανταποκρίνονται 
στο θέµα ή τα θέµατα της αναζήτησής του.  
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DΘ2 κάθε ερωτηµατολογίου και το άθροισµα αυτό δηλώνει 
τον αριθµό των ευρετηριασµένων τίτλων του καταλόγου που αντιστοιχούν στα 
θέµατα που αναζήτησαν οι χρήστες και που αυτοί έκριναν ότι ανταποκρίνονται στα 
θέµατα των αναζητήσεών τους. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 

 
3.2.29 Στατιστικό Στοιχείο : D15 
Χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκµηρίου σε ηµέρες 
 
Ορισµός : Χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκµηρίου σε ηµέρες είναι ο χρόνος σε 
ηµέρες που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία παραλαβής του τεκµηρίου από την 
βιβλιοθήκη µέχρι την ηµεροµηνία που αυτό είναι έτοιµο προς χρήση από τους 
χρήστες (ταξινοµηµένο, καταλογογραφηµένο και τοποθετηµένο στο ράφι). 
 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  για τον υπολογισµό της 
ταχύτητας επεξεργασίας τεκµηρίων από την βιβλιοθήκη (∆είκτης Αποτίµησης P24) 
και όπως εξηγείται και στην µέθοδο υπολογισµού του σχετικού ∆είκτη ο υπολογισµός 
βασίζεται σε ένα τυχαίο δείγµα τεκµηρίων σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
Συνεπώς κατά την διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου απαιτείται η τήρηση 
αρχείου όπου θα καταγράφονται: 
- Η ηµεροµηνία παραλαβής του τεκµηρίου από το αρµόδιο προσωπικό (Τµήµα 

Παραγγελιών ή Προσκτήσεων), και 
- Η ηµεροµηνία τοποθέτησης του ίδιου τεκµηρίου στο ράφι από το αρµόδιο 

προσωπικό. 
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3.2.30 Στατιστικό Στοιχείο : D16 
Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) 
των χρηστών της βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης 
κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τµήµατος ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης.  
 
 
3.2.31 Στατιστικό Στοιχείο : D17 
Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες 
 
Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό) αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της 
βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια 
ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τµήµατος ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης.  
 
  
3.2.32 Στατιστικό Στοιχείο : D18 
Αιτήσεις διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
από το τµήµα ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) 
των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, 
παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω της 
υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους 
(1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τµήµατος ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης.  
 
  
3.2.33 Στατιστικό Στοιχείο : D19 
Αιτήσεις διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από 
το τµήµα ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης. 
 
Ορισµός : Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό) αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της 
βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, 
παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στην αιτούµενη βιβλιοθήκη, ίδρυµα ή 
χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τµήµατος ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης.  
 
 
3.2.34 Στατιστικό Στοιχείο : D20 
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Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης µιας (1) αίτησης διαδανεισµού χρήστη της 
βιβλιοθήκης σε ηµέρες. 
 
Ορισµός : Ως χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης κάθε αίτησης διαδανεισµού χρήστη 
της βιβλιοθήκης ορίζεται ο χρόνος παράδοσης του τεκµηρίου στον χρήστη σε ηµέρες 
µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης από την ηµεροµηνία παραλαβής 
της σχετικής αίτησης του χρήστη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης µέχρι την 
παραλαβή του τεκµηρίου από την βιβλιοθήκη – διαθέτη.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τo στοιχείo συλλέγεται  για τον υπολογισµό της 
ταχύτητας παράδοσης τεκµηρίων στους χρήστες της βιβλιοθήκης µέσω της 
υπηρεσίας ∆ιαδανεισµού. Οι σχετικές ηµεροµηνίες καταγράφονται σε σχετικά 
µητρώα του τµήµατος διαδανεισµού για κάθε αίτηση διαδανεισµού χρηστών της 
βιβλιοθήκης και περιοδικά ή στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους υπολογίζεται για κάθε 
αίτηση διαδανεισµού που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς (βλ. D18) η διαφορά σε 
ηµέρες µεταξύ της ηµεροµηνίας παραλαβής του τεκµηρίου (άρθρου ή βιβλίου) από 
τον χρήστη και την ηµεροµηνίας παραλαβής της ίδιας αίτησης από το προσωπικό της 
βιβλιοθήκης. 
 
 
3.2.35 Στατιστικό Στοιχείο : D21 
Αριθµός αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς, κατά χρόνο διεκπεραίωσης 
 
Ορισµός : Η κατανοµή του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
(εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον 
χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) ανάλογα µε τον χρόνο 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων (D20). 
Ως χρονικά διαστήµατα της κατανοµής των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
ορίζονται τα παρακάτω : 
 
- a: 1-3 ηµέρες 
- b: 4-7 ηµέρες 
- c: 8-14 ηµέρες 
- d: 15-21 ηµέρες 
- e: 21 + ηµέρες 
 
και αντίστοιχα οι αριθµοί αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς εντός κάθε χρονικού διαστήµατος ορίζονται ως : 
 

D21a, D21b, D21c, D21d, D21e 
 
Το άθροισµα των D21a, D21b, D21c, D21d, D21e θα πρέπει να είναι ίσο µε το 
σύνολο των αιτήσεων διαδανεισµού των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (D18). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τα στοιχεία D21a – D21e υπολογίζονται µε την 
βοήθεια των σχετικών µητρών/αρχείων του τµήµατος ∆ιαδανεισµού  που 
χρησιµοποιούνται και για την συλλογή και υπολογισµό των στοιχείων D18, D19 & 
D20. Αναλυτικά έχουµε: 
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D21a = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 
1 ηµέρα <D20< 3 ηµέρες 

D21b = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 
4 ηµέρες <D20< 7 ηµέρες 

D21c = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 
8 ηµέρες <D20< 14 ηµέρες 

D21d = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 
15 ηµέρα <D20< 21 ηµέρες 

D21e = Ο αριθµός των αιτήσεων διαδανεισµού για τις οποίες: 
21 ηµέρες <D20 

 
 
3.2.36 Στατιστικό Στοιχείο : D22 
Σύνολο ωρών ηµερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της βιβλιοθήκης ηµερησίως. Π.χ 12 
ώρες ηµερησίως. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : - 
 
 
3.2.37 Στατιστικό Στοιχείο : D23 
Συνολικό εµβαδόν της βιβλιοθήκης σε m2. 
 
Ορισµός : Το συνολικό εµβαδόν όλων των χώρων της βιβλιοθήκης σε τετραγωνικά 
µέτρα.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της βιβλιοθήκης 
ή/και µε την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
  
3.2.38 Στατιστικό Στοιχείο : D24 
∆ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των θέσεων αναγνωστηρίου και µελέτης στους χώρους της 
βιβλιοθήκης  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : - 
 
 
3.2.39 Στατιστικό Στοιχείο : D25 
Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες 
 
Ορισµός : Ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων Η/Υ, τερµατικών κλπ που 
διατίθενται εντός των χώρων της βιβλιοθήκης για τις παρακάτω χρήσεις :  
 
- Πρόσβαση στον OPAC 
- Πρόσβαση στο Internet, E-mail κλπ. 
- Πρόσβαση σε Βάσεις ∆εδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CD-

ROMs κλπ) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : - 
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3.2.40 Στατιστικό Στοιχείο : D26 
∆ιαθέσιµες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας Η/Υ για τους χρήστες εβδοµαδιαίως 
 
Ορισµός : Ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων ωρών χρήσης των θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ της βιβλιοθήκης εβδοµαδιαίως  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός :  

[Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες (D25)] * [Τον αριθµό των ωρών της 
ηµέρας που οι θέσεις εργασίας είναι διαθέσιµοι για τους χρήστες] * [5 ηµέρες της 

εβδοµάδας ή όσες ηµέρες λειτουργεί κάθε βιβλιοθήκη] 
 
 
3.2.41 Στατιστικό Στοιχείο : D27 
Πραγµατική εβδοµαδιαία χρήση των Θέσεων εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες 
 
Ορισµός : Ο συνολικός αριθµός των πραγµατικών ωρών χρήσης από τους χρήστες 
των διαθέσιµων Η/Υ, τερµατικών κλπ που διατίθενται εντός των χώρων της 
βιβλιοθήκης στο χρονικό διάστηµα µιας εβδοµάδας (5 ηµέρες της εβδοµάδας ή όσες 
ηµέρες λειτουργεί κάθε βιβλιοθήκη) για τις παρακάτω χρήσεις :  
- Πρόσβαση στον OPAC 
- Πρόσβαση στο Internet, E-mail κλπ. 
- Πρόσβαση σε Βάσεις ∆εδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CD-

ROMs κλπ) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Η συλλογή των στοιχείων χρήσης των θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ γίνεται είτε από τα σχετικά αρχεία χρήσης αν φυλάσσονται, είτε µε 
την βοήθεια δειγµατοληπτικής έρευνας µε Παρατήρηση της χρήσης από το 
προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση  η συλλογή των στοιχείων γίνεται περιοδικά 2-4 
φορές κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους και κάθε φορά για χρονική περίοδο 
Τn που προτείνεται να είναι µία (1) εργάσιµη εβδοµάδα (5 ηµέρες). 
Στην περίπτωση που φυλάσσονται σχετικά αρχεία χρήσης απλά αθροίζονται οι ώρες 
χρήσης κάθε θέσης εργασίας σε Η/Υ κάθε ηµέρα κατά την διάρκεια της χρονικής 
περιόδου Tn και στο τέλος της χρονικής περιόδου Tn υπολογίζεται το γενικό σύνολο 
των ωρών χρήσης. 
Στην περίπτωση που δεν τηρούνται σχετικά αρχεία για την συλλογή των στοιχείων 
χρήσης χρησιµοποιείται δειγµατοληπτική έρευνα όπου επιλέγεται ένα τυχαίο δείγµα 
των θέσεων εργασίας σε Η/Υ ή το σύνολο των θέσεων αν αυτό είναι εφικτό, και το 
αρµόδιο προσωπικό παρατηρεί και καταγράφει τις ώρες χρήσης των θέσεων 
εργασίας κάθε ηµέρα κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tn. Στο τέλος της 
χρονικής περιόδου Tn : 
- αν έχουν συλλεχθεί στοιχεία για όλες τις θέσεις εργασίας σε Η/Υ, απλά 

αθροίζονται οι ώρες χρήσης κάθε θέσης εργασίας κάθε ηµέρα και στο τέλος 
υπολογίζεται το γενικό σύνολο όλων των θέσεων εργασίας. 

- Αν έχουν συλλεχθεί στοιχεία από ένα δείγµα (µεγέθους Ν) από το σύνολο των 
θέσεων εργασίας: 
- αθροίζονται οι εβδοµαδιαίες ώρες χρήσης για κάθε θέση εργασίας (για όλη 

την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tn ) 
- υπολογίζεται το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών χρήσης όλων των θέσεων 

εργασίας του δείγµατος (µεγέθους Ν) που επιλέχθηκε 
- υπολογίζεται ο µέσος όρος εβδοµαδιαίας χρήσης κάθε θέσης εργασίας του 

δείγµατος (µεγέθους Ν) διαιρώντας το σύνολο εβδοµαδιαίων ωρών χρήσης 
όλων των θέσεων εργασίας του δείγµατος διά του αριθµού των θέσεων 
εργασίας του δείγµατος (Ν), και τέλος 
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- εκτιµάται η εβδοµαδιαία χρήση των Θέσεων εργασίας σε Η/Υ για τους 
χρήστες πολλαπλασιάζοντας τον παραπάνω µέσο όρο επί τον συνολικό 
αριθµό των θέσεων εργασίας σε Η/Υ που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη. 

 
 
3.2.42 Στατιστικό Στοιχείο : D28 
Προσωπικό της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Tο σύνολο του πάσης φύσεως (διοικητικοί υπάλληλοι, βιβλιοθηκονόµοι, 
τεχνικοί, ερευνητές, βοηθητικό προσωπικό) µόνιµου, περιστασιακού και ερευνητικού 
προσωπικού της βιβλιοθήκης ανεξάρτητα του τρόπου χρηµατοδότησης της 
µισθοδοσίας τους (Τακτικός προϋπολογισµός, ερευνητικά προγράµµατα κλπ).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : - 
  
 
3.2.43 Στατιστικό Στοιχείο : D29 
Εκπαιδευόµενο προσωπικό της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : O αριθµός των ατόµων µεταξύ του προσωπικού της βιβλιοθήκης που 
συµµετέχει ή παρακολουθεί ένα ή περισσότερα προγράµµατα και εκδηλώσεις 
εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και ενηµέρωσης (σεµινάρια, συµµετοχή σε συνέδρια, 
εκθέσεις κλπ) που διοργανώνονται είτε από την βιβλιοθήκη είτε από τρίτους κατά την 
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τήρηση σχετικού αρχείου µε τις συµµετοχές 
του προσωπικού της βιβλιοθήκης προγράµµατα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, 
επιµόρφωσης και ενηµέρωσης (σεµινάρια, συµµετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ). 
 

   
3.2.44 Στατιστικό Στοιχείο : D30 
Ετήσιο σύνολο ωρών εκπαίδευσης/ επιµόρφωσης/ ενηµέρωσης του προσωπικού της 
βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των ωρών που αφιέρωσε το σύνολο του εκπαιδευόµενου 
προσωπικού της βιβλιοθήκης στην συµµετοχή/ παρακολούθηση εκπαιδευτικών, 
επιµορφωτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Τήρηση σχετικού αρχείου µε τις συµµετοχές 
του προσωπικού της βιβλιοθήκης προγράµµατα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, 
επιµόρφωσης και ενηµέρωσης (σεµινάρια, συµµετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ). 
Ο υπολογισµός των ωρών γίνεται ως εξής: 
- Το σύνολο των ωρών εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών εκδηλώσεων (σεµινάρια, 

ηµερίδες κλπ) σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα του σεµιναρίου ή της 
εκδήλωσης. ∆ηλαδή για κάθε εκδήλωση: 

 
[Σύνολο ωρών] * [Αριθµός συµµετεχόντων ατόµων του προσωπικού] 

 
- Όταν πρόκειται για συνέδριο ή άλλη ενηµερωτική εκδήλωση (ανεξάρτητα αν 

τηρείται ωρολόγιο πρόγραµµα οµιλιών και παρουσιάσεων ή όχι), που η διάρκειά  
του είναι τουλάχιστον µία (1) ηµέρα, τότε ως σύνολο ωρών εκπαίδευσης/ 
ενηµέρωσης προτείνεται να υπολογίζεται ένας σταθερός αριθµός   ωρών κατά 
ηµέρα διάρκειας της εκδήλωσης (8 ώρες/ηµέρα) και έπειτα: 
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[Ηµέρες διάρκειας της εκδήλωσης] * [8 ώρες/ηµέρα] * [Αριθµός συµµετεχόντων 
ατόµων του προσωπικού] 

 
Οι ετήσιες ώρες εκπαίδευσης/ενηµέρωσης υπολογίζονται αθροίζοντας τα παραπάνω 
σύνολα ωρών στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους. 
 
 
3.2.45 Στατιστικό Στοιχείο : D31 
Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν σωστά από το 
προσωπικό 
 
Ορισµός : Πληροφοριακή ερώτηση είναι κάθε ερώτηση που αφορά σε γνώση, 
χρήση, συστάσεις, προτάσεις, ερµηνεία και οδηγίες στην χρήση µιας ή περισσοτέρων 
πηγών πληροφόρησης της βιβλιοθήκης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης 
(PROLIB/PI study). 
Η συλλογή του στοιχείου αυτού και ο υπολογισµός του αντίστοιχου δείκτη αν 
και προτείνεται και από την IFLA, ISO και από το EQLIPSE project, εν τούτοις 
προτείνεται µε επιφύλαξη η µέτρησή του στον ελληνικό χώρο λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του χώρου αλλά και λόγω της περιπλοκότητας της µεθόδου 
συλλογής του. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Η συλλογή του στοιχείου αφορά σε όλα τα 
άτοµα του προσωπικού της βιβλιοθήκης που ασχολούνται µε κάποιον ή κάποιους 
από τους τρόπους του προηγούµενου ορισµού µε µια ή περισσότερες πηγές 
πληροφόρησης της βιβλιοθήκης. Η συλλογή γίνεται µε την βοήθεια συνήθως µιας 
επιλεγµένης οµάδας έµπειρων χρηστών-εθελοντών της βιβλιοθήκης, οι οποίοι κατά 
την διάρκεια µιας χρονικής περιόδου Tk απευθύνουν προεπιλεγµένες πληροφοριακές 
ερωτήσεις στο αρµόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης βαθµολογώντας την πληρότητα 
των απαντήσεων που δέχονται. 
Το είδος των πληροφοριακών ερωτήσεων καθορίζεται από την διεύθυνση της 
βιβλιοθήκης καταρτίζοντας µια σχετική λίστα από όπου θα επιλέγονται οι ερωτήσεις 
από τους χρήστες-εθελοντές και οι οποίες θα καταγράφονται σε ειδική φόρµα η 
οποία µετά την βαθµολόγηση των απαντήσεων από τους χρήστες-εθελοντές θα 
επιστρέφεται στην διεύθυνση της βιβλιοθήκης. Πρότυπα ερωτήσεων παρουσιάζονται 
στο παράρτηµα της παρούσας µελέτης. 
Για κάθε µέλος του αρµόδιου προσωπικού της βιβλιοθήκης προτείνεται να 
απευθύνονται 3-5 πληροφοριακές ερωτήσεις. 
Η πληρότητα των απαντήσεων που δίνει το προσωπικό βαθµολογείται από τον 
χρήστη-εθελοντή ως εξής: 
- Σωστή απάντηση : πλήρης απάντηση, κάλυψη του θέµατος, προώθηση του 

χρήστη στις σωστές πηγές πληροφόρησης. 
- Λανθασµένη απάντηση: λάθος απάντηση, µερικώς σωστή απάντηση, µερική 

κάλυψη του θέµατος, καµία απάντηση 
Η επιλογή της παραπάνω βαθµολογίας από τον χρήστη-εθελοντή συνίσταται από το 
τι αυτός περιµένει σαν απάντηση στην συγκεκριµένη ερώτηση: 
- να του πούν αυτό που θέλει να µάθει, ή 
- να τον καθοδηγήσουν σε ποια από τις πηγές πληροφόρησης της συλλογής της 

βιβλιοθήκης µπορεί να βρεί αυτό που ζητά. 
Αν στο τέλος ο χρήστης-εθελοντής κρίνει ότι τελικά βρίσκει αυτό που θέλει, σύµφωνα 
µε την ερώτηση που έκανε, τότε και στις δύο περιπτώσεις η απάντηση που πήρε 
θεωρείται Σωστή. 
Η διάρκεια της χρονικής περιόδου Τk προτείνεται να είναι ευρεία (π.χ. 2 εβδοµάδες – 
ένας µήνας) ώστε να καλύπτονται ώρες, ηµέρες και περίοδοι αιχµής αλλά και 
«ηρεµίας» στην βιβλιοθήκη και η έρευνα να είναι αντιπροσωπευτική. 
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Σκοπός της έρευνας αυτών είναι η βαθµολόγηση των απαντήσεων και όχι του 
συγκεκριµένου προσωπικού, όποτε είναι ευνόητο ότι η έρευνα είναι ανώνυµη (ο 
χρήστης-εθελοντής δεν σηµειώνει στην φόρµα µε τις επιλεγµένες ερωτήσεις το όνοµα 
του προσωπικού που απευθύνθηκε).  
Αφού τελειώσει η έρευνα οι χρήστες-εθελοντές επιστρέφουν τις φόρµες µε τις 
βαθµολογίες στην διεύθυνση της βιβλιοθήκης και καταµετράται : 
- το σύνολο των ερωτήσεων Q που έγιναν, και  
- το σύνολο των σωστών απαντήσεων A που λήφθησαν το οποίο και είναι το 

στοιχείο D31. 
 
 
3.2.46 Στατιστικό Στοιχείο : D32 
Αριθµός αιτήσεων πληροφοριακών ερωτήσεων των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
ηλεκτρονικά 
 
Ορισµός : Πληροφοριακή ερώτηση είναι κάθε ερώτηση που αφορά σε γνώση, 
χρήση, συστάσεις, προτάσεις, ερµηνεία και οδηγίες στην χρήση µιας ή περισσοτέρων 
πηγών πληροφόρησης της βιβλιοθήκης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης 
(PROLIB/PI study). Το στοιχείο D31 αφορά στο σύνολο των σχετικών ερωτήσεων 
των χρηστών µε την βιβλιοθήκη που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά (µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή µέσω ειδικών φορµών στις ιστοσελίδες της 
βιβλιοθήκης).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Η συλλογή του στοιχείου αυτού είναι δυνατή 
είτε µε την βοήθεια του στατιστικού λογισµικού που κατά κανόνα «εγκαθίσταται» στον 
WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί και «αναφέρει» τα 
στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της βιβλιοθήκης , είτε από τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του αρµόδιου προσωπικού. (π.χ φάκελοι στο e-mail 
όπου φυλάσσεται η σχετική αλληλογραφία κλπ). 
 
  
3.2.47 Στατιστικό Στοιχείο : D33 
Αριθµός χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ 
ενηµερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους 
 
Ορισµός : Το σύνολο των χρηστών που συµµετείχαν ή παρακολούθησαν κάποια/ες 
από τις εκπαιδευτικές/ ενηµερωτικές δραστηριότητες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
όπως: 
- εκπαιδευτικά σεµινάρια, επιδείξεις κλπ. πάνω στην χρήση των διαφόρων 

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 
- παρουσιάσεις, ενηµερώσεις γύρω από τις διατιθέµενες υπηρεσίες και την 

χρησιµότητά τους 
- ξεναγήσεις γνωριµίας των χώρων της βιβλιοθήκης, και 
- κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα της βιβλιοθήκης που έχει στόχο την 

ενηµέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών και την προώθηση των 
υπηρεσιών της στους χρήστες. 

 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : Η συλλογή των σχετικών στοιχείων γίνεται µε 
την τήρηση σχετικών αρχείων από το αρµόδιο προσωπικό.  
 
 
3.2.48 Στατιστικό Στοιχείο : D34 
Αριθµός χρηστών ενός δείγµατος του συνολικού πληθυσµού που είναι 
ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 35 
 

 
Ορισµός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθµολόγησαν στο ερώτηµα αν είναι ικανοποιηµένοι 
από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : ∆ειγµατοληπτική Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 
που θα περιέχει την ερώτηση : 
 
«Πόσο ικανοποιηµένος είσαστε µε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της 

βιβλιοθήκης συνολικά;» 
 
Παρακαλούµε αξιολογήστε τον βαθµό ικανοποίησής σας µε βάση τη κλίµακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταµετρούνται οι απαντήσεις των χρηστών και 
γίνεται κατανοµή του αριθµού των χρηστών κατά βαθµό ικανοποίησης, δηλαδή : 
 

- D34-1: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 1 
- D34-2: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 2 
- D34-3: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 3 
- D34-4: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 4 
- D34-5: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 5 

 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόµων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγµα)  από το συνολικό Πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (∆ειγµατοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
µπορεί να εξυπηρετεί και την µέτρηση άλλων στοιχείων µε την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσµατα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ιδιότητα. 
 
  
3.2.49 Στατιστικό Στοιχείο : D35ν 
Αριθµός χρηστών ενός δείγµατος του συνολικού πληθυσµού που είναι 
ικανοποιηµένοι από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και µη) της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθµολόγησαν στο ερώτηµα αν είναι ικανοποιηµένοι  
από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και µη) της βιβλιοθήκης 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισµός : ∆ειγµατοληπτική Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 
που θα περιέχει την ερώτηση : 
 

«Πόσο ικανοποιηµένος είσαστε µε την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας (ν) 
της βιβλιοθήκης;» 

 
Παρακαλούµε αξιολογήστε τον βαθµό ικανοποίησής σας µε βάση τη κλίµακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
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Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταµετρούνται οι απαντήσεις των χρηστών και 
γίνεται κατανοµή του αριθµού των χρηστών κατά βαθµό ικανοποίησης για κάθε 
υπηρεσία, δηλαδή : 
 

- D35ν-1: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 1 
- D35ν-2: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 2 
- D35ν-3: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 3 
- D35ν-4: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 4 
- D35ν-5: αριθµός χρηστών που δήλωσαν 5 

 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόµων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγµα)  από το συνολικό Πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (∆ειγµατοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
µπορεί να εξυπηρετεί και την µέτρηση άλλων στοιχείων µε την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχµής» του εαρινού εξαµήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιµατισµού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδηµαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσµατα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ιδιότητα. 
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4. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 
  
4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας ∆εικτών Αποτίµησης 
 

Α/
α 

∆είκτης Περιγραφή Προτείνεται 
από 

Υπολογισµός 

∆ιείσδυση της βιβλιοθήκης στον πληθυσµό  
1 Ρ1 Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί τις 

υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
IFLA, ISOB21A 

(EQLIPSE) 
(D3/Ν)*100, 
Ν=µέγεθος 
δείγµατος 

2 P2 Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

IFLA, (EQLIPSE), 
(EQUINOX) 

(D3el/Ν)*100, 
Ν=µέγεθος 
δείγµατος 

3 Ρ3ν Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί ΚΑΘΕ 
υπηρεσία (ν)  (Ηλεκτρονική και µη) της 
Βιβλιοθήκης  

IFLA, (EQLIPSE), 
(EQUINOX) 

(D3ν/Ν)*100, 
Ν=µέγεθος 
δείγµατος 

4 Ρ4ν Ποσοστό πληθυσµού που γνωρίζει ΚΑΘΕ 
υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και µη) της 
Βιβλιοθήκης  

IFLA, (EQLIPSE), 
(EQUINOX) 

(D4ν/Ν)*100, 
Ν=µέγεθος 
δείγµατος 

5 Ρ5 Ποσοστό (%) των ενεργών εγγεγραµµένων 
χρηστών (Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας) 
της βιβλιοθήκης, επί του Συνολικού Πληθυσµού 

(EQLIPSE) (D2.2/D1)*100 

     
Ποιότητα & Χρήση Συλλογής  
6 Ρ6 Χρήση συλλογής Βιβλίων IFLA, (EQLIPSE) (D5/D6)*100 
7 Ρ7 ∆ανεισµοί υλικού συλλογής κατά κεφαλή  IFLA, ISOB222 

(EQLIPSE) 
(D5/D1)*100 

8 Ρ8 Υλικό σε αχρηστία IFLA, (EQLIPSE) (D8/D6)*100 
9 Ρ9 Αριθµός τεκµηρίων συλλογής βιβλιοθήκης κατά 

κεφαλή  
ACRL (D7/D1) 

10 Ρ10 Τρέχουσες Έντυπες Συνδροµές Περιοδικών 
κατά µέλος του ∆ιδακτικού & Ερευνητικού 
Προσωπικού 

 D9/D1.1 

11 Ρ11 Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών 
τίτλων (MSc και ∆ιδακτορικά) ετησίως κατά 
τρέχουσα έντυπη συνδροµή τίτλου περιοδικού  

 A11/D9 

12 Ρ12 Ετήσιος αριθµός µοναδικών Επιστηµονικών 
∆ηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ κατά τρέχουσα 
έντυπη συνδροµή τίτλου περιοδικού  

 A12/D9 

Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  
13 Ρ13 Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του 

WEB SITE της βιβλιοθήκης µηνιαίως  
Bertot, McClure & 
Ryan (1999), IFLA 

D10/12 

14 Ρ14ν Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) 
κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) µηνιαίως  

(EQUINOX), 
Bertot, McClure & 
Ryan (1999), IFLA 

D11ν/12 

15 Ρ15ν Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) 
κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), µηνιαίως και 
κατά κεφαλή  

(EQUINOX), IFLA (D11ν/12)/D1 

16 Ρ16ν Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) 
που αποκτήθηκαν κατά Εικονική πρόσβαση 
(access – log in) σε κάθε Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία (ν) 

(EQUINOX) D12ν/D11ν 

17 Ρ17ν Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων)  D12ν//D1 
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που αποκτήθηκαν κατά κεφαλή από κάθε 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν)  

18 Ρ18 Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών 
τίτλων (MSc και ∆ιδακτορικά) ετησίως κατά 
τεκµήριο – εγγραφή που αποκτήθηκαν από τις 
Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

 A11/D12 

19 Ρ19 Ετήσιος αριθµός µοναδικών Επιστηµονικών 
∆ηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ κατά τεκµήριο 
– εγγραφή που αποκτήθηκαν από τις 
Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

 A12/D12 

     
Ποιότητα Καταλόγου  
20 Ρ20 Χρήση Καταλόγου σε σχέση µε τον αριθµό 

δανεισµών σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
 D13/D14 

 

21 Ρ21 Αναζήτηση Γνωστικού Υλικού IFLA (ΣDB2/ΣDB3)*100 
22 Ρ22 Θεµατική Αναζήτηση IFLA (ΣDΘ2/ΣDΘ1) 

 * 100 
     

∆ιαθεσιµότητα Υλικού  
23 Ρ23 ∆ιαθεσιµότητα υλικού  IFLA (ΣDB1/ΣDB3)*100 
24 Ρ24 Ταχύτητα επεξεργασίας υλικού IFLA [Σ(D15i)]/N, i=1-N, 

N=µέγεθος 
δείγµατος 

25 Ρ25 Αιτήσεις ∆ιαδανεισµού χρηστών της 
βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 

(EQLIPSE) D16/D1 

26 Ρ26 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 
χρηστών της βιβλιοθήκης 

ACRL (D18/D16)*100 

27 Ρ27 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 
από άλλες βιβλιοθήκες 

ACRL (D19/D17)*100 

28 Ρ28 Ταχύτητα ∆ιαδανεισµού IFLA, ISO B223A 
(EQLIPSE) 

 

  Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 1-3 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού  

(D21a/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 4-7 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 

(D21b/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 8-14 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 

(D21c/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 15-21 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 

(D21d/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε πάνω από 21 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων 
∆ιαδανεισµού 

(D21e/D18) * 100 

29 Ρ29 Σχέση αιτήσεων διαδανεισµού χρηστών της 
βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισµού από 
άλλες βιβλιοθήκες 

ACRL D16/D17 

     
Υλικοτεχνική Υποδοµή Χρηστών  
30 Ρ30 Ώρες Ηµερήσιας Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης  D22 
31 Ρ31 ∆ιαθέσιµος κατά κεφαλή χώρος βιβλιοθήκης σε 

m2. 
IFLA, ACRL, 
(EQLIPSE) 

D23/D1 

32 Ρ32 ∆ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους 
χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης κατά 
κεφαλή 

ACRL D24/D1 

33 Ρ33 ∆ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους 
χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης κατά 
κεφαλή 

ACRL, Bertot, 
McClure & Ryan 

(1999) 

D25/D1 

34 Ρ34 ∆ιαθέσιµες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας για (EQUINOX) D26/D1 
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τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
εβδοµαδιαίως κατά κεφαλή 

35 Ρ35 Ποσοστό (%) πραγµατικής χρήσης των θέσεων 
σε Η/Υ εβδοµαδιαίως κατά κεφαλή επί του 
αντίστοιχου συνόλου των διαθέσιµων ωρών 
χρήσης 

 (D27/D26)*100 

     
Προσωπικό & Ποιότητα Πληροφοριακών Υπηρεσιών   
36 Ρ36 Προσωπικό κατά χρήστη  ACRL, (EQLIPSE) D28/D1 
37 Ρ37 Ποσοστό % επί του συνόλου του προσωπικού 

της βιβλιοθήκης που συµµετέχει ή 
παρακολουθεί µία ή περισσότερες 
εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές ή ενηµερωτικές 
δραστηριότητες ετησίως  

Bertot, McClure & 
Ryan (1999) 

(D29/D28)*100 

38 Ρ38 Ένταση ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού 
της βιβλιοθήκης (ώρες εκπαίδευσης κατά 
κεφαλή προσωπικού ετησίως)  

 D30/D27 

39 Ρ39 Ποσοστό εκπλήρωσης πληροφοριακών 
ερωτήσεων (Βαθµός ετοιµότητας/ανταπόκρισης 
του προσωπικού) 

IFLA, ISO B23A 
(EQLIPSE) 

(D31/Ν)*100, 
Ν=συνολικός 
αριθµός 

ερωτήσεων 
40 Ρ40 Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων των 

χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά 
µηνιαίως κατά κεφαλή  

Bertot, McClure & 
Ryan (1999), 
(EQUINOX) 

(D32/µήνα)/D1 

     
Εκπαίδευση & Υποστήριξη Χρηστών  
41 Ρ41 Ποσοστό (%) χρηστών που παρακολουθούν 

κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ενηµερωτικές 
δραστηριότητες της βιβλιοθήκης ανά µήνα (ή 
ανα έτος), επί του Συνολικού Πληθυσµού   

ACRL, Bertot, 
McClure & Ryan 

(1999), 
(EQUINOX) 

(D33/D1)*100 

     
Ικανοποίηση Χρηστών  
42 Ρ42 Γενική ικανοποίηση των χρηστών από τις 

υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
IFLA, ISO B1 
(EQLIPSE) 

(D34/Ν)*100, 
Ν=µέγεθος 
δείγµατος 

43 Ρ43ν Ικανοποίηση των χρηστών από ΚΑΘΕ 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης (Ηλεκτρονική και 
µη) 

IFLA, ISO B1 
(EQLIPSE) 

(D35ν/D3)*100, 
Ν=µέγεθος 
δείγµατος 

     
 
 
4.2 Ανάλυση ∆εικτών Αποτίµησης 
 
4.2.1 ∆ιείσδυση της βιβλιοθήκης στον πληθυσµό 
 
4.2.1.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ1 
Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι έχουν χρησιµοποιήσει µία ή περισσότερες υπηρεσίες της 
βιβλιοθήκης µία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) . 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ1 δηλώνει το µέγεθος της διείσδυσης των υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης και τον βαθµό χρήσης τους από τον πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/ 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 40 
 

Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την IFLA και ISO και 
υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

(D3/Ν)*100, 
όπου Ν= το µέγεθος του δείγµατος, σε άτοµα, της ∆ειγµατοληπτικής έρευνας 

 
 
4.2.1.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ2 
Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι έχουν χρησιµοποιήσει µία ή περισσότερες από τις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης µία ή περισσότερες φορές κατά την 
διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) . 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ2 δηλώνει το µέγεθος της διείσδυσης των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και τον βαθµό χρήσης τους από τον πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την 
IFLA και υιοθετείται από τα EQLIPSE & EQUINOX projects. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

(D3el/Ν)*100, 
όπου Ν= το µέγεθος του δείγµατος, σε άτοµα, της ∆ειγµατοληπτικής έρευνας 

 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι και η χρήση και η 
ποιότητα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. 
 
 
4.2.1.3 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ3ν 
Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν)  (Ηλεκτρονική και µη) 
της Βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι έχουν χρησιµοποιήσει µία ή περισσότερες φορές  ΚΑΘΕ 
Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) . 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ3ν δηλώνει το µέγεθος της διείσδυσης ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της 
βιβλιοθήκης και τον βαθµό χρήσης της από τον πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από 
τα EQLIPSE & EQUINOX projects. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

(D3ν/Ν)*100, 
όπου Ν= το µέγεθος του δείγµατος, σε άτοµα, της ∆ειγµατοληπτικής έρευνας 

 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης για κάθε υπηρεσία (ν) τόσο µεγαλύτερη 
είναι και η χρήση της υπηρεσίας και συνεπώς πιο ποιοτική.  
 

   
4.2.1.4 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ4ν 
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Ποσοστό πληθυσµού που γνωρίζει ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και µη) της 
Βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη ΚΑΘΕ Υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ4ν δηλώνει το µέγεθος της διείσδυσης ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της 
βιβλιοθήκης στον συνολικό πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη καθώς και το βαθµό ενηµέρωσης του πληθυσµού αλλά και 
την αποτελεσµατικότητα των ενηµερωτικών δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από τα EQLIPSE & EQUINOX projects. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

(D4ν/Ν)*100, 
όπου Ν= το µέγεθος του δείγµατος, σε άτοµα, της ∆ειγµατοληπτικής έρευνας 

 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη και αποτελεσµατικότερη 
είναι η διείσδυση  της βιβλιοθήκης στο πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος 
και τόσο καλύτερη η ενηµέρωση του πληθυσµού. 
 
 
4.2.1.5 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ5 
Ποσοστό (%) των εγγεγραµµένων χρηστών (Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας) 
της βιβλιοθήκης, επί του Συνολικού Πληθυσµού 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των εγγεγραµµένων χρηστών στο αυτοµατοποιηµένο  
βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της βιβλιοθήκης που είναι Μέλη της Ακαδηµαϊκής 
κοινότητας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, επί του 
συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ5 δηλώνει το µέγεθος της διείσδυσης της βιβλιοθήκης συνολικά 
στον συνολικό πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί. 
Προτείνεται έµµεσα από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

(D2.2/D1)*100, 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερος είναι η διείσδυση  της 
βιβλιοθήκης στο πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος. 
 
 
4.2.2 Ποιότητα & Χρήση Συλλογής 
 
4.2.2.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ6 
Χρήση συλλογής Βιβλίων κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 
 
Ορισµός : Η σχέση του συνόλου των δανεισµών υλικού που διενεργήθηκαν κατά την 
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους και του συνολικού υλικού στην δανειστική συλλογή 
της βιβλιοθήκης.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ6 δηλώνει το βαθµό χρήσης της συλλογής και συνεπώς την 
ποιότητά της. Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

D5/D6 
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Αν και ο δείκτης αυτός αφορά, ή θα πρέπει να αφορά, και στην χρήση του υλικού 
που δεν δανείζεται αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί εντός της βιβλιοθήκης, για λόγους 
ευκολίας, προτείνεται ο υπολογισµός του µόνο µε βάση την χρήση της δανειστικής 
συλλογής. 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο καλύτερη (µεγαλύτερη) η χρήση της 
συλλογής. 
 
 
4.2.2.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ7 
∆ανεισµοί υλικού συλλογής κατά κεφαλή 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των δανεισµών υλικού που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια 
ενός ακαδηµαϊκού έτους κατά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ 
Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ7 δηλώνει την ένταση της χρήσης της συλλογής από τον 
συνολικό πληθυσµό και συνεπώς την ποιότητά της. Προτείνεται από την IFLA, ISO 
και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

D5/D1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο καλύτερη (µεγαλύτερη) η χρήση της 
συλλογής. 
 
 
4.2.2.3 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ8 
Ποσοστό υλικού σε αχρηστία 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των τεκµηρίων του δανειζοµένου υλικού (D6) της συλλογής 
που δεν έχει δανειστεί καµία φορά κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου), επί του συνόλου των τεκµηρίων της δανειστικής 
συλλογής.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ8 είναι συµπληρωµατικός του δείκτη Ρ6 και δηλώνει την 
µέγεθος της δανειστικής συλλογής που είναι αχρησιµοποίητο από τους χρήστες. 
Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

(D8/D6)*100 
 
Όσο µικρότερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η χρησιµότητα και η 
χρήση της συλλογής από τους χρήστες. 
 
 
4.2.2.4 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ9 
Αριθµός τεκµηρίων συλλογής βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των τεκµηρίων της συλλογής της βιβλιοθήκης κατά µέλος του 
συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
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Σκοπός : Ο δείκτης Ρ9 δηλώνει την αναλογία τεκµηρίων της συλλογής ανά µέλος του 
συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

D7/D1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η διαθεσιµότητα 
υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητας της συλλογής. 
 
 
4.2.2.5 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ10 
Τρέχουσες Έντυπες Συνδροµές Περιοδικών κατά µέλος του ∆ιδακτικού & 
Ερευνητικού Προσωπικού 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των τρεχουσών έντυπων συνδροµών επιστηµονικών 
περιοδικών στη συλλογή της βιβλιοθήκης κατά µέλος του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού  του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ10 δηλώνει την αναλογία τρεχουσών έντυπων συνδροµών 
επιστηµονικών περιοδικών της συλλογής ανά µέλος του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
Προτείνεται ο υπολογισµός του συγκεκριµένου δείκτη µόνο για τα µέλη ∆ΕΠ καθώς 
τα µέλη αυτά κατά κανόνα αναλαµβάνουν το µεγαλύτερο «βάρος» της ερευνητικής 
δραστηριότητας σε κάθε Ίδρυµα και η τιµή του δείκτη δηλώνει και την διαθεσιµότητα 
σχετικού υλικού, όπως είναι κυρίως τα περιοδικά. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

D9/D1.1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η διαθεσιµότητα 
σχετικού υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητας της 
συλλογής. 
 
 
4.2.2.6 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ11 
Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και ∆ιδακτορικά) ετησίως κατά 
τρέχουσα έντυπη συνδροµή τίτλου περιοδικού 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και 
∆ιδακτορικά) σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού  έτους (1 Σεπτεµβρίου 
– 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε κάθε τρέχουσα έντυπη συνδροµή τίτλου 
περιοδικού της συλλογής. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ11 µας δίνει µια ποσοτική εκτίµηση του βαθµού χρήσης και 
χρησιµότητας της σχετικής συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης καθώς και µια 
εκτίµηση του βαθµού συµβολής της συλλογής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

Α11/D9 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιµότητα, η χρήση αλλά και η συµβολή της συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 44 
 

στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες τους του Ιδρύµατος/ 
Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.2.7 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ12 
Ετήσιος αριθµός µοναδικών Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ κατά 
τρέχουσα έντυπη συνδροµή τίτλου περιοδικού 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων σε Ελληνικά και ∆ιεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά καθώς και ο αριθµός των επιστηµονικών συγγραµµάτων 
(µονογραφιών) από τα µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του 
Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού  έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε κάθε 
τρέχουσα έντυπη συνδροµή τίτλου περιοδικού της συλλογής. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ12 µας δίνει µια ποσοτική εκτίµηση του βαθµού χρήσης και 
χρησιµότητας της σχετικής συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης καθώς και µια 
εκτίµηση του βαθµού συµβολής της συλλογής σε σχέση µε την ερευνητική 
δραστηριότητα και παραγωγικότητα, όπως αυτή εκφράζεται µέσω των σχετικών 
δηµοσιεύσεων, του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

Α12/D9 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιµότητα, η χρήση αλλά και η συµβολή της συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης 
στην ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγικότητα του Ιδρύµατος/ Σχολής/ 
Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.3 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
 
4.2.3.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ13 
Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης µηνιαίως 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των εικονικών επισκέψεων (visits - sessions) 
αποµακρυσµένων χρηστών (δηλαδή προσβάσεις εκτός της Βιβλιοθήκης) στο WEB 
SITE της βιβλιοθήκης µηνιαίως, κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού  έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ12 µας δίνει µια ποσοτική εκτίµηση του βαθµού χρήσης και 
χρησιµότητας, αλλά και χρηστικότητας του WEB SITE της βιβλιοθήκης αλλά και τον 
βαθµό εξάπλωσης της έννοιας της αποµακρυσµένης χρήσης των υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999) και IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

D10/12 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιµότητα, η χρήση, και η χρηστικότητα του WEB SITE της βιβλιοθήκης αλλά και η 
εξάπλωση της αποµακρυσµένης χρήσης των υπηρεσιών της.  
 
 
4.2.3.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ14ν 
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Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) µηνιαίως 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των εικονικών προσβάσεων (accesses – log ins), 
αποµακρυσµένων χρηστών (δηλαδή προσβάσεις εκτός της Βιβλιοθήκης), κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης µηνιαίως, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού  έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ14ν µας δίνουν µια ποσοτική εκτίµηση του βαθµού χρήσης 
κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, έτσι όπως αυτές διατίθενται για 
χρήση µέσα από τις ιστοσελίδες του WEB SITE της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999), IFLA και EQUINOX project. 
 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι όπως έχει ήδη τονιστεί κατά την περιγραφή του 
στοιχείου D11ν, ότι οι δείκτες αυτοί δεν δηλώνουν σε όλες τις περιπτώσεις την 
«πραγµατική» χρήση των συγκεκριµένων υπηρεσιών αλλά µια προσπάθεια 
εκτίµησης της χρήσης που µπορεί να γίνει από την πλευρά της βιβλιοθήκης και 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των Συνδροµητικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (online 
βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά) . Η διευκρίνιση αυτή είναι 
απαραίτητη για τρεις λόγους: 
- πρώτον, ιδιαίτερα στην περίπτωση των Συνδροµητικών Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών (on line βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά) η υπηρεσία 
αυτή προσφέρεται για πραγµατική χρήση, στους χρήστες και στην βιβλιοθήκη, 
αποµακρυσµένα από τον κάθε εκδότη-διαθέτη και απλά στις ιστοσελίδες της 
βιβλιοθήκης «φιλοξενείται» µια σχετική σύνδεση που επιτρέπει στον χρήστη την 
σχετική πρόσβαση. Αυτό σηµαίνει ότι πραγµατικά στοιχεία χρήσης από τους 
χρήστες της βιβλιοθήκης µπορούν να δοθούν µόνο από τον κάθε εκδότη-διαθέτη 
της κάθε υπηρεσίας, 

- δεύτερον, όταν ένας χρήστης προσπελαύνει ( επιχειρεί δηλαδή access ή log-in) 
µια ιστοσελίδα όπου φιλοξενείται µια Ηλεκτρονική υπηρεσία δεν σηµαίνει 
απαραίτητα ότι αυτός έκανε χρήση της υπηρεσίας, (π.χ. ακόµα και στην 
περίπτωση του OPAC µέσω του Internet, µια εικονική πρόσβαση δεν σηµαίνει ότι 
έκανε και κάποια αναζήτηση), και  

- τρίτον, για να εξαχθούν αξιόπιστα στοιχεία χρήσης µε αυτόν τον τρόπο, απαιτείται 
µια αναλυτική και κατηγοριοποιηµένη παρουσίαση (φιλοξενία) των διαφόρων 
υπηρεσιών ή συνδέσεων (Links) στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης (π.χ. αν όλες οι 
συνδέσεις (links) για τις διάφορες πηγές πληροφόρησης παρουσιάζονται σε µία 
ιστοσελίδα τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει διαχωρισµός των σχετικών 
στοιχείων για κάθε διαφορετική υπηρεσία) 

 
Σε κάθε περίπτωση πάντως για την µέτρηση και σύγκριση των παραπάνω στοιχείων 
και δεικτών σε εθνικό επίπεδο προ - απαιτείται µια συµφωνία και µια τυποποίηση 
τόσο στον τρόπο µέτρησης όσο και στον τρόπο διάθεσης της πρόσβασης στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης µέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. Η 
προϋπόθεση αυτή είναι απαραίτητη κυρίως στην περίπτωση που δεν γίνει κάποια 
στιγµή δυνατή η προµήθεια των πραγµατικών στοιχείων χρήσης (αριθµός τεκµηρίων, 
αρχείων, εγγραφών κλπ, βλ. ∆είκτες Ρ16ν και Ρ17ν) τουλάχιστον από τους 
µεγαλύτερους εκδότες-διαθέτες. 
 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

Ρ14ν=D11ν/12 
Αναλυτικά: 
Ρ14ν= D11ν/12, για το WEB Site, κλπ. 
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Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιµότητα και η χρήση, της βιβλιοθήκης της κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν). 
 
 
4.2.3.3 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ15ν 
Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), µηνιαίως 
και κατά κεφαλή 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των εικονικών προσβάσεων (accesses – log ins), 
αποµακρυσµένων χρηστών (δηλαδή προσβάσεις εκτός της Βιβλιοθήκης), κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης µηνιαίως, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού  έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου), που αντιστοιχούν σε κάθε 
µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη.  
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ15ν µας δίνουν µια ποσοτική εκτίµηση της έντασης χρήσης 
κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, έτσι όπως αυτές διατίθενται για 
χρήση µέσα από τις ιστοσελίδες του WEB SITE της βιβλιοθήκης από τα µέλη του 
συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
Προτείνεται από τους IFLA και EQUINOX project. 
 
Ισχύουν και εδώ οι διευκρινήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην 
περίπτωση του δείκτη Ρ14ν για την περίπτωση των Συνδροµητικών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (online βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά).  
 
 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

Ρ15ν=(D11ν/12)/D1  
 
Αναλυτικά: 
Ρ15ν= (D11ν/12) D1, για το WEB Site, κλπ. 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
ένταση της χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) από τους χρήστες. 
 
 
4.2.3.4 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ16ν 
Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν κατά Εικονική 
πρόσβαση (access – log in) σε κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν)  
 
Ορισµός : Ο αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) (documents, records, 
entries) που αποκτήθηκαν κατά Εικονική πρόσβαση (access – log in) σε κάθε 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού  έτους (1 
Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ16ν µας δίνουν ποσοτικά στοιχεία της πραγµατικής έντασης 
χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, καθώς αφορούν σε 
στοιχεία που περιγράφουν την πραγµατική χρήση της υπηρεσίας [∆ηλαδή ο χρήστης 
όχι µόνο προσπέλασε τη υπηρεσία αλλά αναζήτησε πληροφορίες, «είδε» (view) και 
απέκτησε (retrieve – download ) τις σχετικές διαθέσιµες πληροφορίες]. Π.χ. πόσα 
άρθρα απέκτησε (download) από ένα ή µια οµάδα ηλεκτρονικών περιοδικών, πόσες 
αναζητήσεις διενέργησε και πόσες εγγραφές (records) απέκτησε από µια 
βιβλιογραφική βάση δεδοµένων, ή από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης κλπ) 
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Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Ισχύουν και εδώ οι διευκρινήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην 
περίπτωση του δείκτη Ρ14ν για την περίπτωση των Συνδροµητικών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (online βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά).  
Ειδικά στην περίπτωση του δείκτη Ρ16ν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις 
συνδροµητικές Βάσεις δεδοµένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά που διατίθενται 
δικτυακά µέσω σύνδεσης µε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη δεν 
είναι δυνατόν να αποκτηθούν από το σύστηµα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους 
εξαρτάται από τον αποµακρυσµένο server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει 
πρόσβαση στις συγκεκριµένες βάσεις. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή η ανάγκη 
εύρεσης τρόπων προµήθειας των στοιχείων αυτών από τους εκδότες-διαθέτες είναι 
επιτακτική. 
 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

Ρ16ν=D12ν/D11ν  
 
Αναλυτικά: 
Ρ16ν= D12ν/ D11ν , για το WEB Site, κλπ. 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
ένταση της πραγµατικής χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) από τους 
χρήστες. 
 
 
4.2.3.5 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ17ν 
Αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν κατά κεφαλή από 
κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) 
 
Ορισµός : Ο αριθµός Τεκµηρίων και Εγγραφών (αρχείων) (documents, records, 
entries) που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), κατά την διάρκεια 
ενός ακαδηµαϊκού  έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) που αντιστοιχούν σε  
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ16ν µας δίνουν ποσοτικά στοιχεία της πραγµατικής έντασης 
χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, καθώς αφορούν σε 
στοιχεία που περιγράφουν την πραγµατική χρήση της υπηρεσίας [∆ηλαδή ο χρήστης 
όχι µόνο προσπέλασε τη υπηρεσία αλλά αναζήτησε πληροφορίες, «είδε» (view) και 
απέκτησε (retrieve – download ) τις σχετικές διαθέσιµες πληροφορίες]. Π.χ. πόσα 
άρθρα απέκτησε (download) από ένα ή µια οµάδα ηλεκτρονικών περιοδικών, πόσες 
αναζητήσεις διενέργησε και πόσες εγγραφές (records) απέκτησε από µια 
βιβλιογραφική βάση δεδοµένων, ή από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης κλπ) 
Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Ισχύουν και εδώ οι διευκρινήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην 
περίπτωση του δείκτη Ρ14ν για την περίπτωση των Συνδροµητικών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (online βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά).  
Ειδικά στην περίπτωση του δείκτη Ρ16ν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις 
συνδροµητικές Βάσεις δεδοµένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά που διατίθενται 
δικτυακά µέσω σύνδεσης µε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη δεν 
είναι δυνατόν να αποκτηθούν από το σύστηµα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους 
εξαρτάται από τον αποµακρυσµένο server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει 
πρόσβαση στις συγκεκριµένες βάσεις. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή η ανάγκη 
εύρεσης τρόπων προµήθειας των στοιχείων αυτών από τους εκδότες-διαθέτες είναι 
επιτακτική. 
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Μέθοδος Υπολογισµού :  

Ρ16ν=D12ν/D11ν  
 
Αναλυτικά: 
Ρ16ν= D12ν/ D11ν , για το WEB Site, κλπ. 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
ένταση της πραγµατικής χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) από τους 
χρήστες. 
 
 
4.2.3.6 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ18 
Αριθµός απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και ∆ιδακτορικά) ετησίως κατά 
100 τεκµήρια – εγγραφές που αποκτήθηκαν από τις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των απονεµηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και 
∆ιδακτορικά) σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού  έτους (1 Σεπτεµβρίου 
– 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε 100 τεκµήρια – εγγραφές (documents – records 
– entries) που αποκτήθηκαν από το σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ18 µας δίνει µια ποσοτική εκτίµηση του πραγµατικού βαθµού 
χρήσης και χρησιµότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης καθώς και 
µια αντικειµενική εκτίµηση του βαθµού συµβολής των υπηρεσιών αυτών στις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

A11/(D12/100) 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιµότητα, η χρήση αλλά και η συµβολή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες τους του Ιδρύµατος/ 
Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.3.7 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ19 
Ετήσιος αριθµός µοναδικών Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ κατά 
100 τεκµήρια – εγγραφές που αποκτήθηκαν από τις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων σε Ελληνικά και ∆ιεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά καθώς και ο αριθµός των επιστηµονικών συγγραµµάτων 
(µονογραφιών) από τα µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του 
Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού  έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε 100 
τεκµήρια – εγγραφές (documents – records – entries) που αποκτήθηκαν από το 
σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ19 µας δίνει µια ποσοτική εκτίµηση του βαθµού χρήσης και 
χρησιµότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης καθώς και µια εκτίµηση 
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του βαθµού συµβολής των υπηρεσιών αυτών σε σχέση µε την ερευνητική 
δραστηριότητα και παραγωγικότητα, όπως αυτή εκφράζεται µέσω των σχετικών 
δηµοσιεύσεων, του Ιδρύµατος/ Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

Α12/(D12/100) 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιµότητα, η χρήση αλλά και η συµβολή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης στην ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγικότητα του Ιδρύµατος/ 
Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.4 Ποιότητα Καταλόγου 
 
4.2.4.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ20 
Χρήση Καταλόγου σε σχέση µε τον αριθµό δανεισµών σε συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο 
 
Ορισµός : Η σχέση του συνόλου των «χρήσεων» – αναζητήσεων που 
διενεργήθηκαν από τους χρήστες, στον Κατάλογο της βιβλιοθήκης (D13), είτε µέσα 
από τις θέσεις εργασίας στους Χώρους της Βιβλιοθήκης είτε µέσω του WEB, κατά 
την διάρκεια µια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου Tm, µε τον συνολικό αριθµό 
δανεισµών (D14) που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ20 µας δίνει µια εκτίµηση για την ποιότητα και τον βαθµό 
αποτελεσµατικότητας του καταλόγου της βιβλιοθήκης αλλά έµµεσα και τον βαθµό 
επιτυχίας των αναζητήσεων των χρηστών. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

D13/D14 
 
Θεωρώντας σαν «βάση» στην τιµή του δείκτη την ιδανική τιµή 1 (δηλαδή ο αριθµός 
των αναζητήσεων να ισούται µε τον αριθµό των δανεισµών), όσο πιο κοντά στην τιµή 
αυτή κυµαίνεται η τιµή του δείκτη Ρ20 τόσο πιο αποτελεσµατικός και πιο εύχρηστος 
µπορεί να θεωρηθεί ο κατάλογος ενώ παράλληλα εξάγονται και θετικά 
συµπεράσµατα και για την ποιότητα και την διαθεσιµότητα του υλικού της συλλογής. 
 
 
4.2.4.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ21 
Αναζήτηση Γνωστού Υλικού 
 
Ορισµός : Το ποσοστό επιτυχίας που επιτεύχθηκε στο σύνολο των αναζητήσεων 
Γνωστού Υλικού των χρηστών στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. ∆ηλαδή το ποσοστό 
των γνωστών τίτλων τεκµηρίων που αναζήτησαν οι χρήστες στον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησαν για βιβλία που ήξερε τον τίτλο, 
ή το συγγραφέα τους και βρήκαν στον κατάλογο επί του συνολικού αριθµού τέτοιου 
είδους τεκµηρίων που αναζήτησαν στον κατάλογο κατά την διάρκεια µιας χρονικής 
περιόδου. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ21 µας δίνει µια εκτίµηση για την ποιότητα και τον βαθµό 
αποτελεσµατικότητας του καταλόγου της βιβλιοθήκης αλλά έµµεσα και τον βαθµό 
επιτυχίας των αναζητήσεων των χρηστών καθώς και τον βαθµό γνώσης και 
ενηµέρωσης σχετικά µε την χρήση του. 
Προτείνεται από την IFLA. 
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Μέθοδος Υπολογισµού :  
Ο υπολογισµός του δείκτη Ρ21 επιτυγχάνεται µε την χρήση των στοιχείων DΒ2 και 
DΒ3, που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγµατοληπτικής έρευνας και µε την 
βοήθεια του ερωτηµατολογίου 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(ΣDB2/ΣDB3)*100 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρηστικότητα και η αποτελεσµατικότητα του καταλόγου, αλλά και ο βαθµός γνώσης 
των χρηστών στην χρήση του. 
 
 
4.2.4.3 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ22 
Θεµατική αναζήτηση 
 
Ορισµός : Το ποσοστό επιτυχίας που επιτεύχθηκε στο σύνολο των θεµατικών 
αναζητήσεων των χρηστών στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. ∆ηλαδή το ποσοστό των 
τίτλων τεκµηρίων, κατά τυποποιηµένη (κατοχυρωµένη) θεµατική κατηγορία του 
καταλόγου της βιβλιοθήκης, που αναζήτησαν οι χρήστες στον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης, και έκριναν ότι ανταποκρίνονται στα θέµατα των αναζητήσεών 
τους επί του συνολικού αριθµού των τεκµηρίων που βρέθηκαν καταχωρηµένα κατά 
τις ίδιες τυποποιηµένες (κατοχυρωµένες) θεµατικές κατηγορίες του καταλόγου της 
βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ22 µας δίνει µια εκτίµηση για την ποιότητα και τον βαθµό 
αποτελεσµατικότητας του θεµατικού καταλόγου της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Ο υπολογισµός του δείκτη Ρ22 επιτυγχάνεται µε την χρήση των στοιχείων DΘ1 και 
DΘ2, που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγµατοληπτικής έρευνας και µε την 
βοήθεια του ερωτηµατολογίου 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(ΣDΘ2/ΣDΘ1)*100 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρηστικότητα και η αποτελεσµατικότητα του θεµατικού καταλόγου. 
 
 
4.2.5 ∆ιαθεσιµότητα Υλικού 
 
4.2.5.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ23 
∆ιαθεσιµότητα υλικού 
 
Ορισµός : Η σχέση του αριθµού των γνωστών τίτλων τεκµηρίων που αναζήτησαν οι 
χρήστες στην συλλογή της βιβλιοθήκης για δανεισµό ή επιτόπια χρήση (µελέτη, 
φωτοαντίγραφα) µε τον αριθµό των τεκµηρίων, µεταξύ αυτών των τίτλων, που είναι 
διαθέσιµοι στην συλλογή για οποιαδήποτε  χρήση. Ουσιαστικά ο δείκτης δείχνει το 
ποσοστό του διαθέσιµου στην συλλογή υλικού επί του αριθµού των τεκµηρίων που 
«απαιτούν» οι χρήστες. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ23 µας δίνει µια εκτίµηση για την σχέση προσφοράς και 
ζήτησης υλικού στην βιβλιοθήκη, δηλαδή σε ποιο βαθµό η βιβλιοθήκη προµηθεύει 
υλικό που ζητούν και χρειάζονται οι χρήστες.  
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Προτείνεται από την IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Ο υπολογισµός του δείκτη Ρ23 επιτυγχάνεται µε την χρήση των στοιχείων DΒ1 και 
DΘ3, που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγµατοληπτικής έρευνας και µε την 
βοήθεια του ερωτηµατολογίου 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(ΣDΒ3/ΣDΒ1)*100 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η 
χρηστικότητα και η αποτελεσµατικότητα του θεµατικού καταλόγου. 
 
 
4.2.5.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ24 
Ταχύτητα επεξεργασίας υλικού 
 
Ορισµός : Ο χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκµηρίου σε ηµέρες δηλαδή ο µέσος 
χρόνος σε ηµέρες που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία παραλαβής του τεκµηρίου 
από την βιβλιοθήκη µέχρι την ηµεροµηνία που αυτό είναι έτοιµο προς χρήση από 
τους χρήστες (ταξινοµηµένο, καταλογογραφηµένο και τοποθετηµένο στο ράφι). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ24 µας δίνει µια εκτίµηση για την ταχύτητα της ολοκληρωµένης 
βιβλιοθηκονοµικής επεξεργασίας κάθε τεκµηρίου και άρα τον χρόνο που το τεκµήριο 
θα είναι διαθέσιµο για τον χρήστη.  
Προτείνεται από την IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Ο υπολογισµός του δείκτη Ρ24 επιτυγχάνεται µε την χρήση του στοιχείου D15, που 
συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγµατοληπτικής έρευνας και µε την βοήθεια της 
συµπλήρωσης της Φόρµας Καταγραφής 1 για ένα δείγµα τεκµηρίων µεγέθους Ν (βλ. 
παράρτηµα): 
 

[Σ(D15i)]/N,  
i=1-N, N=µέγεθος δείγµατος 

 
Όσο µικρότερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο ταχύτερες µπορούν να θεωρηθούν  οι 
διαδικασίες βιβλιοθηκονοµικής επεξεργασίας και τόσο ταχύτερη η διάθεση των 
τεκµηρίων προς χρήση.  
 
 
4.2.5.3 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ25 
Αιτήσεις ∆ιαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) 
των χρηστών της βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης 
κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου), που 
αντιστοιχεί σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ25 µας δίνει στοιχεία για την ένταση χρήσης της υπηρεσίας 
∆ιαδανεισµού αλλά και για το µέγεθος της ζήτησης υλικού εκτός της συλλογής της 
βιβλιοθήκης από τους χρήστες. 
Προτείνεται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
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Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του δείκτη Ρ25 στοιχεία (D15), συλλέγονται καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους µε την βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρµας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(D16)/D1  
 
Καθώς η σηµασία του δείκτη Ρ25 είναι διττή η ερµηνεία των τιµών που παίρνει ο 
δείκτης ποικίλλει. Για παράδειγµα µεγάλες τιµές του δείκτη δείχνουν υψηλή ένταση 
χρήσης της υπηρεσίας και ενδεχοµένως δηλώνουν και αναγνώριση υψηλής 
ποιότητας παροχή υπηρεσίας, αλλά από την άλλη µπορεί να θεωρηθούν και ως 
αρνητικό στοιχείο για την ποιότητα και πληρότητα της συλλογής της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.5.4 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ26 
Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων ∆ιαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το ποσοστό του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
(εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον 
χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) επί του συνολικού αριθµού των 
αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας των χρηστών της βιβλιοθήκης µέσω της 
υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους 
(1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ26 µας δίνει ξεκάθαρα στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα και 
ποιότητα της υπηρεσίας ∆ιαδανεισµού 
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του δείκτη Ρ26 στοιχεία (D16, D18), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους µε την βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρµας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(D18/D16)*100 
 
Όσο µεγαλύτερες τιµές λαµβάνει ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσµατική θεωρείται η 
υπηρεσία ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.5.5 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ27 
Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων ∆ιαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες 
 
Ορισµός : Το ποσοστό του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) από άλλες βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση 
τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω 
της υπηρεσίας διαδανεισµού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού 
έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) επί του συνολικού αριθµού των αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας από άλλες βιβλιοθήκες κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ27 µας δίνει στοιχεία αφ’ ενός για την αποτελεσµατικότητα και 
ποιότητα της υπηρεσίας ∆ιαδανεισµού αλλά και για την ποιότητα, πληρότητα και 
διαθεσιµότητα της συλλογής της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL. 
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Μέθοδος Υπολογισµού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του δείκτη Ρ26 στοιχεία (D19, D17), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους µε την βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρµας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(D19/D17)*100 
 
Όσο µεγαλύτερες τιµές λαµβάνει ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσµατική θεωρείται η 
υπηρεσία ∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης αλλά και πιο µεγαλύτερος ο βαθµός 
πληρότητας της συλλογής και διαθεσιµότητας του υλικού. 
 
 
4.2.5.6 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ28 
Ταχύτητα ∆ιαδανεισµού  
 
Ορισµός : Η κατανοµή των ποσοστών, επί του αντίστοιχου συνόλου, των αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και 
παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της 
βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 
Αυγούστου) ανάλογα µε τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων (D20). 
Ως χρονικά διαστήµατα της κατανοµής των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
ορίζονται τα παρακάτω : 
 
- a: 1-3 ηµέρες 
- b: 4-7 ηµέρες 
- c: 8-14 ηµέρες 
- d: 15-21 ηµέρες 
- e: 21 + ηµέρες 
 
 
Σκοπός : Η κατανοµή των στοιχείων Ρ28 µας δίνει ξεκάθαρα στοιχεία για την 
αποτελεσµατικότητα και ποιότητα της υπηρεσίας ∆ιαδανεισµού και φυσικά στοιχεία 
για τους χρόνους παράδοσης των τεκµηρίων στους χρήστες. Αν η παράδοση του 
τεκµηρίου δεν εξαρτάται µόνο από την υπηρεσία ∆ιαδανεισµού της κάθε βιβλιοθήκης 
αλλά και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών – διαθετών, εν τούτοις η 
υπηρεσία διαδανεισµού κάθε βιβλιοθήκης µπορεί να βελτιώσει και τα ποσοστά 
επιτυχίας (π.χ. µέσω της αναζήτησης των τεκµηρίων σε πιο πλήρεις και πιο 
αξιόπιστες συλλογές άλλων βιβλιοθηκών – διαθετών) και τους χρόνους παράδοσης 
(µέσω της επιλογής έγκυρων και αξιόπιστων βιβλιοθηκών – διαθετών ή βιβλιοθηκών 
– διαθετών που παραδίδουν π.χ. τα τεκµήρια ηλεκτρονικά και άρα πιο γρήγορα) 
αλλά και το κόστος απόκτησης των τεκµηρίων (π.χ. η ηλεκτρονική παράδοση 
τεκµηρίων είναι αυτή τη στιγµή ο πιο φθηνός τρόπος παραλαβής άρθρων).  
Προτείνεται από  IFLA, ISO και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του δείκτη Ρ28 στοιχεία (D21, D18), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους µε την βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρµας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτηµα). Ο υπολογισµός του δείκτη 
κατά χρονική περίοδο έχει ως εξής: 
 

a) Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
σε 1-3 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 
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Ρ28a=(D21a/D18) * 100 
b) Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 

σε 4-7 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 
P28b=(D21b/D18) * 100 

c) Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς σε 
8-14 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 

P28c=(D21c/D18) * 100 
d) Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 

σε 15-21 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 
P28d=(D21d/D18) * 100 

e) Ποσοστό αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
σε πάνω από 21 ηµέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων ∆ιαδανεισµού 

P28e=(D21e/D18) * 100 
 
Από την κατανοµή που δηµιουργείται µπορούµε να παρατηρήσουµε πόσο γρήγορη 
είναι η παράδοση τεκµηρίων στους χρήστες µέσω της υπηρεσίας ∆ιαδανεισµού. 
Όταν τα υψηλότερα ποσοστά συσσωρεύονται στις χρονικές περιόδους π.χ. a), b) ή 
και c) τόσο πιο αποτελεσµατική και «γρήγορη» µπορεί να θεωρηθεί η υπηρεσία 
διαδανεισµού της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.5.7 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ29 
Σχέση αιτήσεων διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισµού 
από άλλες βιβλιοθήκες 
 
Ορισµός : Η  σχέση µεταξύ του συνόλου των αιτήσεων διαδανεισµού (παραγγελία 
βιβλιογραφίας) χρηστών της βιβλιοθήκης προς διεκπεραίωση µέσω του τµήµατος 
∆ιαδανεισµού της βιβλιοθήκης και το συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας 
βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από άλλες βιβλιοθήκες, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ29 µας δίνει στοιχεία για το ισοζύγιο συναλλαγών τεκµηρίων 
µεταξύ της βιβλιοθήκης και άλλων βιβλιοθηκών. Ουσιαστικά εκτιµάει τον βαθµό 
εξάρτησης ή επιρροής της συλλογής της βιβλιοθήκης από ή σε άλλες βιβλιοθήκες 
αντίστοιχα.  
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του δείκτη Ρ29 στοιχεία (D16, D17), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους µε την βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρµας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

D16/D17 
 
∆εδοµένου του µεγέθους των συλλογών των Ελληνικών Ακαδηµαίκών βιβλιοθηκών 
το ισοζύγιο αυτό εκτιµάται ότι θα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε 
όλες, αρνητικό, δηλαδή ο δείκτης θα έχει αριθµητική απόλυτη τιµή µεγαλύτερη από 1 
(Περισσότερες αιτήσεις από τους χρήστες της βιβλιοθήκης για απόκτηση τεκµηρίων 
από συλλογές άλλων βιβλιοθηκών, από τις αιτήσεις άλλων βιβλιοθηκών για 
απόκτηση τεκµηρίων από την συλλογή της βιβλιοθήκης). Άρα όσο µικρότερη τιµή 
λαµβάνει ο δείκτης Ρ29 και ιδιαίτερα όσο πλησιάζει προς την τιµή 1, τόσο µικρότερη 
µπορεί να θεωρηθεί η εξάρτηση της βιβλιοθήκης και των χρηστών της από τις 
συλλογές άλλων βιβλιοθηκών. 
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4.2.6 Υλικοτεχνική Υποδοµή Χρηστών 
 
4.2.6.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ30 
Ώρες Ηµερήσιας Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
 
Ορισµός : Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της βιβλιοθήκης ηµερησίως. Π.χ 12 
ώρες ηµερησίως. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ30 που ουσιαστικά είναι το στοιχείο D22 µας δίνει στοιχεία για 
διαθεσιµότητα των χώρων και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για τους χρήστες κατά 
την διάρκεια της ηµέρας.  
Προτείνεται από όλους σχεδόν του οργανισµούς και µελέτες αξιολόγησης της 
ποιότητας υπολογίζοντας όµως την σχέση των ωρών λειτουργίας µε τις απαιτήσεις 
των χρηστών. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

Ρ30=D22 
 
Όσες περισσότερες ώρες λειτουργεί η βιβλιοθήκη την ηµέρα τόσο µεγαλύτερη και 
ευκολότερη θεωρείται η διαθεσιµότητα, η προσπελασιµότητα και η εξυπηρέτηση των 
αναγκών των χρηστών  από τους χώρους, τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες της 
βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ31 
∆ιαθέσιµος κατά κεφαλή χώρος βιβλιοθήκης σε m2. 
 
Ορισµός : Ο διαθέσιµος χώρος της βιβλιοθήκης σε m2 που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος 
του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ31 µας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιµότητα των 
διαθέσιµων, για τους χρήστες, χώρων της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από IFLA, ACRL και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

D23/D1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ31, τόσος περισσότερος χώρος εννοείται 
ότι αντιστοιχεί στους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.3 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ32 
∆ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
κατά κεφαλή. 
 
Ορισµός : Οι διαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου και µελέτης εντός των χώρων της 
βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ32 µας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιµότητα των 
διαθέσιµων, για τους χρήστες, θέσεων αναγνωστηρίου και µελέτης της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL. 
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Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

D24/D1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ32, τόσες περισσότερες θέσεις εργασίας 
εννοείται ότι αντιστοιχούν στους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.4 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ33 
∆ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
κατά κεφαλή. 
 
Ορισµός : Οι διαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες, εντός των χώρων 
της βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ33 µας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιµότητα των 
διαθέσιµων, για τους χρήστες, θέσεων εργασίας σε Η/Υ της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL και τους Bertot, McClure & Ryan (1999) 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

D25/D1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ33, τόσες περισσότερες θέσεις εργασίας 
σε Η/Υ εννοείται ότι αντιστοιχούν στους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.5 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ34 
∆ιαθέσιµες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας για τους χρήστες στους χώρους της 
βιβλιοθήκης εβδοµαδιαίως κατά κεφαλή. 
 
Ορισµός : Οι διαθέσιµες ώρες εβδοµαδιαίως για χρήση των διαθέσιµων θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες, εντός των χώρων της βιβλιοθήκης που 
αντιστοιχούν σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/ 
Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ34 µας δίνει στοιχεία για την χρονική επάρκεια και 
διαθεσιµότητα των διαθέσιµων, για τους χρήστες, θέσεων εργασίας σε Η/Υ της 
βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

D26/D1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ34, τόσες περισσότερες ώρες εργασίας 
στις θέσεις εργασίας σε Η/Υ είναι διαθέσιµες για τους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.6 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ35 
Ποσοστό (%) πραγµατικής χρήσης των θέσεων σε Η/Υ εβδοµαδιαίως κατά κεφαλή 
επί του αντίστοιχου συνόλου των διαθέσιµων ωρών χρήσης. 
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Ορισµός : Οι πραγµατικές ώρες χρήσης των θέσεων εργασίας σε Η/Υ σε χρονικό 
διάστηµα µιας εβδοµάδας αναγόµενες σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του 
Ιδρύµατος/Σχολής/ Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη επί των συνολικών 
διαθέσιµων ωρών εργασίας των ίδιων θέσεων εργασίας εβδοµαδιαίως.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ35 µας δίνει στοιχεία για την πραγµατική χρήση κατά µέλος του 
συνολικού του Ιδρύµατος/Σχολής/ Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, των 
διαθέσιµων θέσεων εργασίας σε Η/Υ. ∆ηλαδή έχουµε µια εκτίµηση της έντασης 
χρήσης των θέσεων εργασίας από τους χρήστες. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

(D27/D26)*100 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ35, τόσο πιο εντατική χρήση των θέσεων 
εργασίας γίνεται από τα µέλη του πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/ Ιδρύµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη.  
 
 
4.2.7 Προσωπικό & Ποιότητα Πληροφοριακών Υπηρεσιών 
 
4.2.7.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ36 
Προσωπικό κατά χρήστη. 
 
Ορισµός : Ο αριθµός του συνολικού προσωπικού της βιβλιοθήκης που αντιστοιχεί 
σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/ Ιδρύµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ36 µας δίνει στοιχεία για την επάρκεια του υπάρχοντος 
ανθρώπινου δυναµικού της βιβλιοθήκης σε σχέση µε τον συνολικό πληθυσµό του 
Ιδρύµατος/Σχολής/ Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
Προτείνεται από την ACRL και υιοθετείται από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

D28/D1 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ36,  τόσο µεγαλύτερη κρίνεται η επάρκεια 
προσωπικού.  
 
 
4.2.7.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ37 
Ποσοστό % επί του συνόλου του προσωπικού της βιβλιοθήκης που συµµετέχει ή 
παρακολουθεί µία ή περισσότερες εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές ή ενηµερωτικές 
δραστηριότητες ετησίως. 
 
Ορισµός : Το ποσοστό του αριθµού των ατόµων µεταξύ του προσωπικού της 
βιβλιοθήκης που συµµετέχει ή παρακολουθεί ένα ή περισσότερα προγράµµατα και 
εκδηλώσεις εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και ενηµέρωσης (σεµινάρια, συµµετοχή σε 
συνέδρια, εκθέσεις κλπ) που διοργανώνονται είτε από την βιβλιοθήκη είτε από 
τρίτους κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) 
επί του συνολικού προσωπικού της βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ37 µας δίνει στοιχεία για το επίπεδο διαρκούς εκπαίδευσης και 
ενηµέρωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στο 
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χώρο των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών και των επιστηµών πληροφόρησης 
γενικότερα. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999). 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του δείκτη Ρ37 στοιχεία (D28, D29), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους µε την βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρµας Καταγραφής 3 (βλ. παράρτηµα): 
 

(D29/D28)*100 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ37,  τόσο υψηλότερο θεωρείται το επίπεδο 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του προσωπικού.  
 
 
4.2.7.3 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ38 
Ένταση ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης (ώρες εκπαίδευσης 
κατά κεφαλή προσωπικού ετησίως). 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των ωρών που αφιέρωσε το σύνολο του εκπαιδευόµενου 
προσωπικού της βιβλιοθήκης στην συµµετοχή/ παρακολούθηση εκπαιδευτικών, 
επιµορφωτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους (1 Σεπτεµβρίου – 31 Αυγούστου) που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος του 
προσωπικού της βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ38 µας δίνει στοιχεία για την ένταση της διαρκούς εκπαίδευσης 
και ενηµέρωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε νέες τεχνολογίες και εξελίξεις 
στο χώρο των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών και των επιστηµών πληροφόρησης 
γενικότερα. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του δείκτη Ρ38 στοιχεία (D27, D30), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους µε την βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρµας Καταγραφής 3 (βλ. παράρτηµα): 
 

(D30/D27)*100 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ38,  τόσο υψηλότερο θεωρείται το επίπεδο 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του προσωπικού.  
 
 
4.2.7.4 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ39 
Ποσοστό εκπλήρωσης πληροφοριακών ερωτήσεων (Βαθµός ετοιµότητας/ 
ανταπόκρισης του προσωπικού) 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν 
σωστά από το αρµόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης, κατά την διάρκεια 
δειγµατοληπτικής έρευνας, επί του συνόλου Ν των πληροφοριακών ερωτήσεων που 
υποβλήθηκε στο αρµόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ39 µας δίνει στοιχεία για την ποιότητα των υπηρεσιών 
πληροφόρησης και τεκµηρίωσης της βιβλιοθήκης έτσι όπως αυτή εκφράζεται από τον 
βαθµό της ακρίβειας, πληρότητας, ετοιµότητας και ικανότητας του αρµόδιου 
προσωπικού στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.  
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Η συλλογή του στοιχείου αυτού και ο υπολογισµός του αντίστοιχου δείκτη αν 
και προτείνεται και από τα IFLA, ISOκαι από το EQLIPSE project, εν τούτοις 
προτείνεται µε κάθε επιφύλαξη η µέτρησή του στον ελληνικό χώρο λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του χώρου αλλά και λόγω της περιπλοκότητας της µεθόδου 
συλλογής του. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

(D31/Ν)*100,  
Ν=συνολικός αριθµός ερωτήσεων 

 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ39,  τόσο υψηλότερη θεωρείται η ποιότητα 
παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών από την βιβλιοθήκη.  
 
 
4.2.7.5 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ40 
Αριθµός πληροφοριακών ερωτήσεων των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
ηλεκτρονικά µηνιαίως κατά κεφαλή 
 
Ορισµός : Ο αριθµός των πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που που 
διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή µέσω 
ειδικών φορµών στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης) από το αρµόδιο προσωπικό της 
βιβλιοθήκης.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ40 αποσκοπεί στον υπολογισµό του βαθµού αυτοµατοποίησης 
και χρήσης των δικτυακών τεχνολογιών και εφαρµογών στην παροχή 
πληροφοριακών υπηρεσιών προς τους χρήστες.  
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999) και το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

(D32/12)/D1  
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ40,  τόσο µεγαλύτερη θεωρείται η χρήση 
αυτοµατοποιηµένων και ηλεκτρονικών µεθόδων εξυπηρέτησης των χρηστών της 
βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.8 Εκπαίδευση & Υποστήριξη Χρηστών 
 
∆είκτης Αποτίµησης : Ρ41 
Ποσοστό (%) χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ 
ενηµερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης  
 
Ορισµός : Το ποσοστό του συνολικού αριθµού των χρηστών που συµµετείχαν ή 
παρακολούθησαν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ ενηµερωτικές δραστηριότητες 
που παρέχει η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου 
– 31 Αυγούστου) επί του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος  
που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ41 αποσκοπεί στην εκτίµηση του βαθµού εκπαίδευσης των 
χρηστών στην χρήση των διαφόρων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης αλλά και οτυ 
βαθµού εξάπλωσης και χρησιµότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 
βιβλιοθήκης στον συνολικό πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος  που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
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Προτείνεται από την ACRL, τους Bertot, McClure & Ryan (1999) και το EQUINOX 
project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

(D33/D1)*100 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης Ρ41,  τόσο µεγαλύτερη θεωρείται η χρήση 
και η εξάπλωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.3.9 Ικανοποίηση Χρηστών 
 
4.3.9.1 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ42 
Γενική ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθµολόγησαν στο ερώτηµα αν είναι ικανοποιηµένοι 
από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ42 δηλώνει το βαθµό γενικής ικανοποίησης των χρηστών της 
βιβλιοθήκης από την συνολική λειτουργία, ποιότητα και εικόνα της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τα IFLA, ISO και υιοθετείται από τα EQLIPSE . 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Ο υπολογισµός του δείκτη Ρ41 επιτυγχάνεται µε την χρήση των στοιχείων D34ν, που 
συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγµατοληπτικής έρευνας και µε την βοήθεια του 
ερωτηµατολογίου 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(D34ν/Ν)*100, 
όπου Ν= το µέγεθος του δείγµατος, σε άτοµα, της ∆ειγµατοληπτικής έρευνας 

 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση των 
χρηστών από την λειτουργία και ποιότητα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης συνολικά.  
 
 
4.3.9.2 ∆είκτης Αποτίµησης : Ρ43ν 
Ικανοποίηση των χρηστών από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης (Ηλεκτρονική 
και µη) 
 
Ορισµός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγµα συνολικού πληθυσµού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθµολόγησαν στο ερώτηµα αν είναι ικανοποιηµένοι 
από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης. 
  
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ43 δηλώνει το βαθµό της ειδικής ικανοποίησης των χρηστών 
της βιβλιοθήκης από την ποιότητα παροχής ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης 
ξεχωριστά.  
Προτείνεται από τα IFLA, ISO και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
Ο υπολογισµός του δείκτη Ρ43ν επιτυγχάνεται µε την χρήση των στοιχείων D35ν, 
που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγµατοληπτικής έρευνας και µε την βοήθεια του 
ερωτηµατολογίου 2 (βλ. παράρτηµα): 
 

(D35ν/Ν)*100, 
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όπου Ν= το µέγεθος του δείγµατος, σε άτοµα, της ∆ειγµατοληπτικής έρευνας 
 
Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση των 
χρηστών από την λειτουργία και ποιότητα ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης.  
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  
 
 
Απαιτείται η πλήρης καταγραφή ΟΛΩΝ των διαδικασιών/υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικών και µη) ώστε να προσδιοριστεί που και πως θα 
«κατανεµηθούν» οι διάφορες δαπάνες 
 
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

1 Κόστος προσωπικού Cs 
2 Κόστος πρόσκτησης (συνδροµών) 

υλικού 
Ca 

3 Κόστος Προµήθειας/Συντήρησης 
Εξοπλισµού 

Ce 

4 Λειτουργικά έξοδα Co 
5 Αναλώσιµα Cc 
6 Έξοδα Εκπαίδευσης/Επιµόρφωσης/ 

Ενηµέρωσης προσωπικού 
Ct 

7 Λοιπές Αµοιβές Τρίτων Cr 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ctotal 

 
Οι παραπάνω κατηγορίες κόστους µπορούν και θα πρέπει να «κατανεµηθούν» 
κατάλληλα κατά κάθε υπηρεσία/διαδικασία της βιβλιοθήκης, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, και από την κατανοµή αυτή θα προκύψει και το συνολικό κόστος κάθε 
υπηρεσίας/διαδικασίας. 
 
5. 1. Κόστος προσωπικού: Cs 
Εφαρµόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 
Αφορά όλες τις δαπάνες µισθοδοσίας του πάσης φύσεως (διοικητικοί υπάλληλοι, 
βιβλιοθηκονόµοι, τεχνικοί, ερευνητές, βοηθητικό προσωπικό) µόνιµου, 
περιστασιακού και ερευνητικού προσωπικού της βιβλιοθήκης ανεξάρτητα του τρόπου 
χρηµατοδότησης της µισθοδοσίας τους (Τακτικός προϋπολογισµός, ερευνητικά 
προγράµµατα κλπ) 
 
Cs=Σ(CsSν) 
Sν: υπηρεσίες/διαδικασίες που παρέχονται και λαµβάνουν χώρα στην βιβλιοθήκη, και 

CsSν : το µέσο κόστος προσωπικού κατά υπηρεσία/διαδικασία 
 
 

Υπολογισµός Κόστους Προσωπικού κατά Υπηρεσία/∆ιαδικασία της 
βιβλιοθήκης (CsSν) 

  
Μέλος 

Προσωπικού 
Κόστος 
µέλους 

(Μισθός) 

Μέσο ποσοστό % του χρόνου (Τ) κάθε µέλους προσωπικού 
που αφιερώνεται άµεσα και έµµεςα στην λειτουργία κάθε 

υπηρεσίας (Τ=0-1) 
  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 

Σύνολο 
χρόνου 
εργασίας 

1 W1 Τ11*W1 T12*W1 …. T1ν*W1 
2 W2 Τ21*W2 T22*W2 …. T2ν*W2 
. .     
. .     
. .     
Ν WΝ ΤΝ1*WΝ TΝ2*WΝ …. TΝν*WΝ 

 
 
 

100% 
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Σύνολο 
µελών 

προσωπικού 

Συνολικό 
κόστος 

προσωπικο
ύ Cs 

 
Συνολικό κόστος προσωπικού υπηρεσίας S1 - Sν 

 

Σ(1-Ν) Σ(W1-WΝ) CsS1=Σ(TN1*WN) 
Ν=1-N 

CsS2=Σ(TN2*WN) 
Ν=1-N 

…. CsSν=Σ(TNν*WN) 
Ν=1-N 

100% 

 
 
 
Π.χ. Για την συντήρηση των Ιστοσελίδων βιβλιοθήκης (S1) εργάζεται ένα άτοµο µε 
W1 µισθό. Ποιο το εκτιµώµενο ποσοστό του χρόνου που αφιερώνει σε αυτή την 
εργασία? Υποθέτουµε 80% του χρόνου του. Άρα το κόστος προσωπικού για την 
συγκεκριµένη υπηρεσία CsS1 υπολογίζεται ως: 
 

CsS1=0.8*W1 
 
Αν στην ίδια εργασία εµπλέκεται µε κάποιο τρόπο και ένα άλλο άτοµο από το 
προσωπικό το συνολικό κόστος προσωπικού για την υπηρεσία υπολογίζεται 
αθροιστικά. Π.χ. αν ένα ακόµα άτοµο µε µισθό W2 προσφέρει το 10% του χρόνου 
του στην συντήρηση του WEB site τότε το παραπάνω κόστος γίνεται: 
 

CsS1=(0.8*W1)+(0.1*W2), κ.ο.κ. 
 

 
 
5.2. Κόστος πρόσκτησης (συνδροµών) υλικού: Ca 
Όπου εφαρµόζεται:  
Αφορά όλες τις δαπάνες της βιβλιοθήκης για αγορά υλικού πληροφόρησης και 
πληρωµές συνδροµών σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές πληροφόρησης. Πιο 
συγκεκριµένα : 
- Αγορά βιβλίων και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού 
- Συνδροµές Περιοδικών (έντυπη µορφή) 
- Συνδροµές Ηλεκτρονικών Περιοδικών (S3) 
- Συνδροµές Ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων (Online και CD-ROMs) (S3) 
 
Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών η συγκεκριµένη κατηγορία κόστους 
εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση των Ηλεκτρονικών «συνδροµητικών» 
υπηρεσιών πληροφόρησης (S3), όπου εµφανίζονται δαπάνες συνδροµής σε 
βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά. Σε αυτή την περίπτωση έχουµε: 
 

CaS3=Συνολικό ποσόν ετήσιων συνδροµών για ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά. 

 
Ενώ,  

CaS1=CaS2=CaS4=CaS5=0 
 
 
 
5.3. Λειτουργικά έξοδα: Co 
Εφαρµόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 
Αφορά όλες τις τακτικές και έκτακτες δαπάνες απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία 
της βιβλιοθήκης όπως αυτή εννοείται από την λειτουργία και διεκπεραίωση του 
συνόλου των καταγεγραµµένων υπηρεσιών και διαδικασιών αλλά και άλλων 
έκτακτων περιπτώσεων (περιστασιακές εκδηλώσεις, µεταφορές, ταξίδια κλπ). Πιο 
συγκεκριµένα περιλαµβάνονται δαπάνες όπως: 
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- Τηλεφωνικά τέλη 
- Πιθανά έξοδα σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο µέσω εµπορικού ∆ιαθέτη 
- λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος 
- κατανάλωση νερού 
- ταχυδροµικά τέλη  
- µεταφορικές δαπάνες 
- λοιπές µετακινήσεις προσωπικού (π.χ. συµµετοχή σε συσκέψεις εργασίας) εκτός 

από µετακινήσεις που αφορούν την Εκπαίδευση, κατάρτιση ή ενηµέρωσης του 
προσωπικού 

- γενικά έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων (συνεδρίων, ηµερίδων κλπ) 
- δαπάνες παραγωγής εκπαιδευτικού/ενηµερωτικού/ διαφηµιστικού υλικού κάθε 

µορφής 
 
Η κατανοµή των λειτουργικών εξόδων Cο κατά υπηρεσία/διαδικασία µπορεί να γίνει: 
- είτε µε απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριµένων  κατηγορίας 

λειτουργικών εξόδων σε συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι 
δυνατό (δηλαδή συγκεκριµένο αναλώσιµο για συγκεκριµένη υπηρεσία) 

- είτε µε κατανοµή τωνδιαφόρων κατηγοριών λειτουργικών εξόδων κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιµηθεί αναλογικά η χρήση και 
κατανάλωση των προϊόντων κάθε κατηγορίας λειτουργικών εξόδων από κάθε 
υπηρεσία/διαδικασία. Για παράδειγµα τα τηλεφωνικά τέλη αφορούν το σύνολο 
των υπηρεσιών/διαδικασιών άρα το σχετικό κόστος κατανέµεται ισόποσα σε όλες 
τις υπηρεσίες/διαδικασίες.  

 
 

Υπολογισµός Λειτουργικών εξόδων κατά Υπηρεσία/∆ιαδικασία της 
βιβλιοθήκης (CoSν) 

 
Κατηγορίες 
Λειτουργικών 

εξόδων 

Κόστος 
κατηγοριών 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους της κατηγορίας 
λειτουργικών εξόδων (Τ),  

κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 
  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 

1 Co1 Τ11*Cο1 T12*Cο1 …. T1ν*Cο1 
2 Co2 Τ21*Cο2 T22*Cο2 …. T2ν*Cο2 
. .     
n Con - Tn2*Cοn= Cοn - - 

(Όταν το λειτουργικό έξοδο αφορά ΜΟΝΟ µια συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% του κόστους αναλώσιµου (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CoΝ ΤΝ1*CοΝ TΝ2*CοΝ …. TΝν*CοΝ 
 Συνολικό 

ποσό 
λειτουργικών 
εξόδων Co 

 
Συνολικά λειτουργικά έξοδα υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Co1-CoΝ) CoS1=Σ(TN1*CoN) 
Ν=1-N 

CoS2=Σ(TN2*CoN) 
Ν=1-N 

…. CoSν=Σ(TNν*CoN) 
Ν=1-N 

 
 
 
5.4. Κόστος Προµήθειας/Συντήρησης Εξοπλισµού: Ce 
Εφαρµόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες  
 
- Αγορά, συντήρηση, αναβάθµιση εξοπλισµού Η/Υ & σχετικών περιφερειακών 

(Συµπεριλαµβάνονται κόστος παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά - ∆εν περιλαµβάνονται αναλώσιµα, όπως µελάνι 
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εκτυπωτών, χαρτί εκτυπώσεων, κινητές µονάδες αποθήκευσης – δισκέτες, CD-
ROMs κλπ.) 

- Αγορά & συντήρηση επίπλων (έπιπλα γραφείου, ράφια κλπ – περιλαµβάνονται 
τυχόν εργασίες επισκευής) 

- Αγορά & συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων (Συµπεριλαµβάνονται 
κόστος παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τα απαραίτητα ανταλλακτικά - ∆εν 
περιλαµβάνονται αναλώσιµα, όπως toner, χαρτί κλπ.) 

- Αγορά, συντήρηση και αναβάθµιση κάθε άλλου είδους ηλεκτροµηχανολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού απαραίτητου για την εξυπηρέτηση του συνόλου ή 
τµήµατος των υπηρεσιών/διαδικασιών της βιβλιοθήκης (κλιµατισµός, συστήµατα 
ασφαλείας, συστήµατα προβολής κλπ) 

 
Η κατανοµή του κόστους Προµήθειας/Συντήρησης εξοπλισµού Ce κατά 
υπηρεσία/διαδικασία µπορεί να γίνει: 
- είτε µε απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριµένου εξοπλισµού σε 

συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή 
συγκεκριµένος εξοπλισµός για συγκεκριµένη υπηρεσία). Για παράδειγµα η αγορά 
ενός Η/Υ αποκλειστικά για χρήση του OPAC θα πρέπει να «χρεωθεί» εξ’ 
ολοκλήρου στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

- είτε µε κατανοµή του κόστους Προµήθειας/Συντήρησης εξοπλισµού κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιµηθεί αναλογικά η χρήση του 
εξοπλισµού από κάθε υπηρεσία/διαδικασία. Για παράδειγµα η αγορά ενός 
δικτυακού εκτυπωτή µπορεί να εξυπηρετεί την λειτουργία πάνω από µιας 
υπηρεσίας/διαδικασίας οπότε το αντίστοιχο κόστος θα πρέπει να κατανεµηθεί 
ανάλογα στις αντίστοιχες υπηρεσίες/διαδικασίες 

 
 

Υπολογισµός κόστους Προµήθειας/Συντήρησης εξοπλισµού κατά 
Υπηρεσία/∆ιαδικασία της βιβλιοθήκης (CeSν) 

 
Κατηγορία 
Εξοπλισµού 

Κόστος 
εξοπλισµού 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους εξοπλισµού (Τ),  
κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 

  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 
1 Ce1 Τ11*Ce1 T12*Ce1 …. T1ν*Ce1 
2 Ce2 Τ21*Ce2 T22*Ce2 …. T2ν*Ce2 
. .     
n Cen - Tn2*Cen= Cen - - 

(Όταν το εξοπλισµός αφορά ΜΟΝΟ µια συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% του κόστους αναλώσιµου (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CeΝ ΤΝ1*CeΝ TΝ2*CeΝ …. TΝν*CeΝ 
 Συνολικό 

ποσό 
λειτουργικών 
εξόδων Ce 

 
Συνολικό κόστος εξοπλισµού υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Ce1-CeΝ) CeS1=Σ(TN1*CeN) 
Ν=1-N 

CeS2=Σ(TN2*CeN) 
Ν=1-N 

…. CeSν=Σ(TNν*CeN) 
Ν=1-N 
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5.5. Αναλώσιµα: Cc 
Εφαρµόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 
Αφορά όλες τις δαπάνες αναλώσιµων προϊόντων που είναι απαραίτητα για την 
οµαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης όπως αυτή εννοείται από την λειτουργία και 
διεκπεραίωση του συνόλου των καταγεγραµµένων υπηρεσιών και διαδικασιών. 
- Αγορά γραφικών και χαρτικών 
- Αγορά αναλωσίµων Η/Υ και περιφερειακών (µελάνι, toner, ταινίες εκτυπωτών, 

χαρτί εκτυπώσεων, κινητές µονάδες αποθήκευσης – δισκέτες, CD-ROMs, 
καλωδιώσεις κλπ. 

- Αγορά αναλωσίµων φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων (toner, φωτοτυπικό χαρτί 
κλπ) 

- Λοιπά αναλώσιµα  
 
Η κατανοµή του κόστους αναλωσίµων Cc κατά υπηρεσία/διαδικασία µπορεί να γίνει: 
- είτε µε απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριµένων  αναλωσίµων 

σε συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή 
συγκεκριµένο αναλώσιµο για συγκεκριµένη υπηρεσία) 

- είτε µε κατανοµή ποσοστού του κόστους των αναλωσίµων κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιµηθεί αναλογικά η χρήση και 
κατανάλωση των αντίστοιχων αναλωσίµων από κάθε υπηρεσία/διαδικασία. Για 
παράδειγµα τα γραφικά/χαρτικά αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών/διαδικασιών 
άρα το σχετικό κόστος κατανέµεται ισόποσα σε όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες. 
Σε µια άλλη περίπτωση του φωτοτυπικού χαρτιού, αυτό δεν χρησιµοποιείται µόνο 
για τις σχετικές ανάγκες των χρηστών αλλά και για την κάλυψη των διοικητικών 
αναγκών αλλά και για τις ανάγκες διαδανεισµού κ.ο.κ. που σηµαίνει ότι το 
συνολικό κόστος θα κατανεµηθεί σε αυτές τις συγκεκριµένες 
υπηρεσίες/διαδικασίες 

 
Υπολογισµός Κόστους Αναλωσίµων κατά Υπηρεσία/∆ιαδικασία της 

βιβλιοθήκης (CcSν) 
 
Κατηγορία 
Αναλώσιµου 

Κόστος 
αναλώσιµου 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους του 
αναλώσιµου (Τ), κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 

  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 
1 Cc1 Τ11*Cc1 T12*Cc1 …. T1ν*Cc1 
2 Cc2 Τ21*Cc2 T22*Cc2 …. T2ν*Cc2 
. .     
n Ccn - Tn2*Ccn= Ccn - - 

(Όταν το αναλώσιµο αφορά ΜΟΝΟ µια συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% του κόστους αναλώσιµου (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CcΝ ΤΝ1*CcΝ TΝ2*CcΝ …. TΝν*CcΝ 
 Συνολικό 

κόστος 
αναλωσίµων  

Cc 

 
Συνολικό κόστος αναλώσιµων υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Cc1-CcΝ) CcS1=Σ(TN1*CcN
) Ν=1-N 

CcS2=Σ(TN2*CcN
) Ν=1-N 

…. CcSν=Σ(TNν*CcN) 
Ν=1-N 

 
 
 
 
5.6. Έξοδα Εκπαίδευσης/Επιµόρφωσης/ Ενηµέρωσης προσωπικού : Ct 
Εφαρµόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 67 
 

Αφορά όλες τις δαπάνες διοργάνωσης και συµµετοχής του προσωπικού σε 
προγράµµατα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και ενηµέρωσης 
(σεµινάρια, συµµετοχή σε συνέδρια κλπ). 
- Έξοδα συµµετοχής του προσωπικού (registration fees κλπ) 
- Αµοιβές τρίτων για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
- Έξοδα µετακινήσεων και διαµονής προσωπικού για εκπαιδευτικούς 

ενηµερωτικούς σκοπούς (συµµετοχή σε σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες, εκθέσεις 
κλπ – ∆εν περιλαµβάνονται οι µετακινήσεις για συµµετοχή σε συσκέψεις 
εργασίας που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα). 

 
 
Η κατανοµή του κόστους εκπαίδευσης/ επιµόρφωσης Ct κατά υπηρεσία/διαδικασία 
µπορεί να γίνει: 
- είτε µε απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριµένων  

δραστηριοτήτων εκπαίδευσης/επιµόρφωσης σε συγκεκριµένη 
υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή συγκεκριµένη 
εξειδικευµένη εκπαίδευση, επιµόρφωση ή ενηµέρωση που αφορά ΜΟΝΟ θέµατα 
συγκεκριµένης υπηρεσίας/διαδικασίας.) Π.χ. συµµετοχή σε σεµινάριο 
καταλογογράφησης, παρακολούθηση συνεδρίου µε θέµα τις νέες τεχνολογίες 
κατασκευής ιστοσελίδων. 

- είτε µε κατανοµή ποσοστού του συνολικού κόστους των εκπαιδευτικών και 
λοιπών δραστηριοτήτων κατά υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- 
εκτιµηθεί αναλογικά η σχέση  των δραστηριοτήτων αυτών µε τα θέµατα που 
αφορούν κάθε υπηρεσία/διαδικασία. Για παράδειγµα συµµετοχή σε σεµινάριο 
χρήσης προγραµµάτων Η/Υ, ή παρακολούθηση συνεδρίου µε θέµα τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά. 

 
Υπολογισµός Κόστους Εκπαίδευσης/Επιµόρφωσης/ Ενηµέρωσης κατά 

Υπηρεσία/∆ιαδικασία της βιβλιοθήκης (CtSν) 
 
∆ραστηριότητα 
Εκπαίδευσης 

Έξοδα 
Εκπαίδευσης 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους της 
Εκπαίδευσης/Επιµόρφωσης/ Ενηµέρωσης (Τ), κάθε 

υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 
  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 .. Υπηρεσία Sν 

1 Ct1 Τ11*Ct1 T12*Ct1 …. T1ν*Ct1 
2 Ct2 Τ21*Ct2 T22*Ct2 …. T2ν*Ct2 
. .     
n Ctn - Tn2*Ctn= Ctn - - 

(Όταν η εκπαίδευση αφορά ΜΟΝΟ µια συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% των εξόδων εκπαίδευσης (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CtΝ ΤΝ1*CtΝ TΝ2*CtΝ …. TΝν*CtΝ 
 Συνολικό 

κόστος 
εκπαίδευσης  

Ct 

 
Συνολικό κόστος εκπαίδευσης υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Ct1-CtΝ) CtS1=Σ(TN1*CtN) 
Ν=1-N 

CtS2=Σ(TN2*CtN) 
Ν=1-N 

…. CtSν=Σ(TNν*CtN) 
Ν=1-N 

 
  
 
 
5.7. Λοιπές Αµοιβές Τρίτων : Cr 
Όπου εφαρµόζεται 
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Αφορά όλες έξοδα για αµοιβές τρίτων κυρίως για παροχή υπηρεσιών που δεν 
εµπίπτουν στις προηγούµενες κατηγορίες δαπανών (Εκπόνηση µελετών, παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λοιπές εργασίες 
τρίτων κλπ. 
Και σε αυτή την περίπτωση η κατανοµή των αµοιβών τρίτων Cr κατά 
υπηρεσία/διαδικασία µπορεί να γίνει: 
- είτε µε απευθείας συνολική «χρέωση» συγκεκριµένων  αµοιβών σε συγκεκριµένη 

υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή συγκεκριµένη 
εξειδικευµένη παροχή υπηρεσίας που αφορά ΜΟΝΟ συγκεκριµένη 
υπηρεσία/διαδικασία.)  

- είτε µε κατανοµή ποσοστού του συνολικού της αµοιβής κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιµηθεί αναλογικά η σχέση  των 
του έργου µε τα θέµατα που αφορούν κάθε υπηρεσία/διαδικασία. 

 
 
 

Υπολογισµός Αµοιβών τρίτων κατά Υπηρεσία/∆ιαδικασία της βιβλιοθήκης 
(CrSν) 

 
Παροχή έργου 
από τρίτους 

Αµοιβή 
έργου 

Μέση χρέωση %, επί της συνολικής αµοιβής τρίτων (Τ), κάθε 
υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 

  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 .. Υπηρεσία Sν 
1 Cr1 Τ11*Cr1 T12*Cr1 …. T1ν*Cr1 
2 Cr2 Τ21*Cr2 T22*Cr2 …. T2ν*Cr2 
. .     
n Crn - Tn2*Crn= Crn - - 

(Όταν το έργο αφορά ΜΟΝΟ µια συγκεκριµένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η υπηρεσία 
αυτή χρεώνεται το 100% της αµοιβής (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CrΝ ΤΝ1*CrΝ TΝ2*CrΝ …. TΝν*CrΝ 
 Συνολικές 

αµοιβές 
τρίτων Cr 

 
Συνολικές αµοιβές τρίτων υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Crj), j=1-Ν CrS1=Σ(TN1*Crj) 
j=1-N 

CrS2=Σ(TN2*Crj) 
j=1-N 

…. CrSi=Σ(TNi*Crj), 
 i=1-ν, j=1-N 

 
 
 
 
 
 
5.8. Συνολικό κόστος Υπηρεσίας/∆ιαδικασίας: CtotalSν 
Το συνολικό κόστος κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας της βιβλιοθήκης υπολογίζεται σαν 
το άθροισµα των επιµέρους δαπανών της υπηρεσίας/διαδικασίας CnSν. Έτσι έχουµε 
για την υπηρεσία/διαδικασία Sν: 
 

CtotalSν = CsSν+CaSν+CeSν+CoSν+CcSν+CtSν+CrSν 
 
Η ανάλυση κόστους των διαφόρων υπηρεσιών/διαδικασιών της βιβλιοθήκης 
παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :  
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Ανάλυση Ετήσιου Κόστους κατά 
υπηρεσία/διαδικασία 

 

 
Κατηγορία Κόστους 

Υπηρεσία 
S1 

Υπηρεσία 
S2 

……. Υπηρεσία 
Sν 

 
Συνολικό ετήσιο 

κόστος κατηγορίας 

1 Κόστος 
προσωπικού 

Cs CsS1 CsS2 ……. CsSν Cs=Σ(CsSi), i=1-ν 

2 Κόστος 
πρόσκτησης 

(συνδροµών) υλικού 

 
Ca 

 
CaS1 

 
CaS2 

 
……. 

 
CaSν 

 
Ca=Σ(CaSi), i=1-ν 

3 Κόστος 
Προµήθειας/ 
Συντήρησης 
Εξοπλισµού 

 
Ce 

 
CeS1 

 
CeS2 

 
……. 

 
CeSν 

 
Ce=Σ(CeSi), i=1-ν 

4 Λειτουργικά έξοδα Co CoS1 CoS2 ……. CoSν Co=Σ(CoSi), i=1-ν 
5 Αναλώσιµα Cc CcS1 CcS2 ……. CcSν Cc=Σ(CcSi), i=1-ν 
6 Έξοδα 

Εκπαίδευσης/ 
Επιµόρφωσης/ 
Ενηµέρωσης 
προσωπικού 

 
 

Ct 

 
 

CtS1 

 
 

CtS2 

 
 

……. 

 
 

CtSν 

 
 

Ct=Σ(CtSi), i=1-ν 

7 Λοιπές Αµοιβές 
Τρίτων 

Cr CrS1 CrS2 ……. CrSν Cr=Σ(CrSi), i=1-ν 

ΣΥΝΟΛΑ Ctotal CS1=CsS1
+…+CrS1 

CS2=CsS2
+…+CrS2 

……. CSν=CsSν
+…+CrSν 

Ctotal=Cs+Ca+…+Cr 

 
 
 
6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
6.1 Συγκεντρωτικός πίνακας στατιστικών στοιχείων κόστους  
 
 

1 Ctotal Συνολικές ∆απάνες της Βιβλιοθήκης 
2 Cs Συνολικό Κόστος προσωπικού  
3 Ca Συνολικό Κόστος πρόσκτησης (συνδροµών) υλικού 
4 Ce Συνολικό Κόστος Προµήθειας/ 

Συντήρησης Εξοπλισµού 
5 Co Συνολικά Λειτουργικά έξοδα 
6 Cc Σύνολο κόστους Αναλώσιµων 
7 Ct Συνολικά Έξοδα Εκπαίδευσης/ 

Επιµόρφωσης/ Ενηµέρωσης προσωπικού 
8 Cr Σύνολο Λοιπών Αµοιβών Τρίτων 
9 CSν Συνολικό κόστος κάθε Υπηρεσίας Sν 

10 CsSν Συνολικό Κόστος προσωπικού κάθε Υπηρεσίας Sν 
11 CaSν Συνολικό Κόστος πρόσκτησης (συνδροµών) υλικού κάθε 

Υπηρεσίας Sν 
12 CeSν Συνολικό Κόστος Προµήθειας/ 

Συντήρησης Εξοπλισµού κάθε Υπηρεσίας Sν 
13 CoSν Συνολικά Λειτουργικά έξοδα κάθε Υπηρεσίας Sν 
14 CcSν Σύνολο κόστους Αναλώσιµων κάθε Υπηρεσίας Sν 
15 CtSν Συνολικά Έξοδα Εκπαίδευσης/ 

Επιµόρφωσης/ Ενηµέρωσης προσωπικού κάθε Υπηρεσίας Sν 
16 CrSν Σύνολο Λοιπών Αµοιβών Τρίτων κάθε Υπηρεσίας Sν 
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6.2 Συγκεντρωτικός πίνακας ∆εικτών Αποτίµησης Κόστους 
 
 

Α/
α 

∆είκτης Περιγραφή Προτείνεται 
από 

Υπολογισµός 

Ανάλυση Κόστους  
1 PC1 Ποσοστό % του κόστους 

πρόσκτησης/συνδροµών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί του συνολικού 
κόστους πρόσκτησης/συνδροµών υλικού της 
βιβλιοθήκης (Ca)  

(EQUINOX) PC1 = 
(CaS10/Ca) * 

100 

2 PC2 Ποσοστό % του κόστους 
πρόσκτησης/συνδροµών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί των συνολικών 
δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal)  

Bertot, 
McClure & 

Ryan (1999) 

PC2 = 
(CaS10/Ctotal) 

* 100 

3 PC3 Ποσοστό % του συνολικού κόστους λειτουργίας 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επί των 
συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal)  

Bertot, 
McClure & 

Ryan (1999) 

PC3 = [(CS8+ 
CS9+CS10+ 

CS11+ 
CS12)/Ctotal] * 

100 
4 PC4ν Ποσοστό % του συνολικού κόστους κάθε 

υπηρεσίας (ηλεκτρονικής ή µη) (CSν), επί των 
συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal)  

 PC4ν = 
(CSν/Ctotal) * 

100 
5 PC5 Κόστος κατά εικονική επίσκεψη (visit – session) 

του WEB SITE της βιβλιοθήκης  
(EQUINOX – 
έµµεσα) 

PC5 = 
CS8/(D5/έτος) 

6 PC6ν Κόστος κατά εικονική πρόσβαση (access – log 
in) κάθε Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της 
βιβλιοθήκης  

(EQUINOX) PC6ν = 
CSν/(D11ν/έτο

ς) 
7 PC7 Κόστος ανά αίτηση διαδανεισµού χρηστών της 

βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς 
ACRL PC7 = 

CS4/D18 
8 PC8 Ποσοστό % του κόστους 

πρόσκτησης/συνδροµών έντυπου υλικού 
πληροφόρησης, επί των συνολικών δαπανών 
της βιβλιοθήκης (Ctotal) 

ACRL, 
(EQUINOX – 
έµµεσα) 

PC8 = 
[(CaS1+CaS2)

/Ctotal]*100 

9 PC9 Κόστος Συνολικής Λειτουργίας της βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ κατά χρήστη  

 PC9 = 
Ctotal/D1 

10 PC10 Κόστος πρόσκτησης/συνδροµών ηλεκτρονικών 
πηγών πληροφόρησης (CaS10)  κατά χρήστη 

 PC10 = 
CaS10/D1 

11 PC11 Κόστος πρόσκτησης/συνδροµών ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
(ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών 
πληροφόρησης) κατά χρήστη  

 PC11 = Ca/D1 

12 PC12 Κόστος επεξεργασίας ανά τίτλο υλικού της 
συλλογής 

ISO B313A 
(EQLIPSE) – 

έµµεσα 

PC12 = 
CS1/D7 

 
 
 
6.3 Αναλυτική παρουσίαση ∆εικτών Αποτίµησης Κόστους 
 
 
 
6.3.1 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC1 
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Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης/συνδροµών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης/συνδροµών υλικού 
της βιβλιοθήκης (Ca) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC1 δίνει στοιχεία για το µέγεθος του κόστους συνδροµών της 
βιβλιοθήκης σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης σχέση µε το συνολικό κόστος 
πρόσκτησης/ συνδροµών της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από το EQUINOX. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC1 = (CaS10/Ca) * 100  
 
 
 
6.3.2 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC2 
Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης/συνδροµών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC2 δίνει στοιχεία για το µέγεθος του κόστους συνδροµών της 
βιβλιοθήκης σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης σε σχέση µε τις συνολικές 
δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999). 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC2 = (CaS10/Ctotal) * 100 
 
 
6.3.3 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC3 
Ποσοστό % του συνολικού κόστους λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επί 
των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC3 δίνει στοιχεία για το µέγεθος του συνολικού κόστους 
συντήρησης και λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε σχέση µε τις συνολικές 
δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999). 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC3 = [(CS8+ CS9+CS10+ CS11+ CS12)/Ctotal] * 100 
 

 
 
6.3.4 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC4ν 
Ποσοστό % του συνολικού κόστους κάθε υπηρεσίας (ηλεκτρονικής ή µη) (CSν), επί 
των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC4ν δίνει στοιχεία για το µέγεθος του συνολικού κόστους 
συντήρησης και λειτουργίας ΚΑΘΕ Υπηρεσίας (ν) της Βιβλιοθήκης σε σχέση µε τις 
συνολικές δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  

 
PC4ν = (CSν/Ctotal) * 100 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 72 
 

 
 
6.3.5 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC5 
Κόστος κατά εικονική επίσκεψη (visit – session) του WEB SITE της βιβλιοθήκης 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC5 δίνει στοιχεία για την σχέση του κόστους συντήρησης του 
WEB site της βιβλιοθήκης µε την χρήση του site. 
Προτείνεται έµµεσα από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC5 = CS8/(D5/έτος) 
 

 
6.3.6 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC6ν 
Κόστος κατά εικονική πρόσβαση (access – log in) κάθε Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της 
βιβλιοθήκης 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC6ν δίνει στοιχεία για το κόστος συντήρησης ΚΑΘΕ 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της βιβλιοθήκης σε σχέση µε χρήση της κάθε Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας. 
Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC6ν = CSν/(D11ν/έτος) 
 

 
 
6.3.7 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC7 
Κόστος ανά αίτηση διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε 
επιτυχώς 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC7 δίνει στοιχεία για το κόστος διεκπεραίωσης κάθε αίτηση 
διαδανεισµού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς. 
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC7 = CS4/D18 
 
 
6.3.8 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC8 
Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης/συνδροµών έντυπου υλικού πληροφόρησης, 
επί των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC8 δίνει στοιχεία για την σχέση του κόστους πρόσκτησης και 
συνδροµών της βιβλιοθήκης σε Έντυπες Πηγές Πληροφόρησης (Βιβλία, περιοδικά 
κλπ) σε σχέση µε τις συνολικές δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC8 = [(CaS1+CaS2)/Ctotal]*100 
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6.3.9 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC9 
Κόστος Συνολικής Λειτουργίας της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ κατά χρήστη 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC9 δίνει στοιχεία για την σχέση του Συνολικού κόστους 
Λειτουργίας της βιβλιοθήκης και κάθε µέλους του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC9 = Ctotal/D1 
 
 
6.3.10 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC10 
Κόστος πρόσκτησης/συνδροµών ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (CaS10)  
κατά χρήστη 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC10 δίνει στοιχεία για την σχέση του κόστους πρόσκτησης/ 
συνδροµών ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (CaS10) της  βιβλιοθήκης και κάθε 
µέλους του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC10 = CaS10/D1 
 
 
6.3.11 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC11 
Κόστος πρόσκτησης/συνδροµών ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών 
πληροφόρησης) κατά χρήστη 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC11 δίνει στοιχεία για την σχέση του συνολικού κόστους 
πρόσκτησης/ συνδροµών (Ca) της  βιβλιοθήκης και κάθε µέλους του 
Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC11 = Ca/D1 
 
 
6.3.12 ∆είκτης Αποτίµησης : ΡC12 
Κόστος επεξεργασίας ανά τίτλο υλικού της συλλογής 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC12 δίνει εκτίµηση του κόστους επεξεργασίας κάθε τεκµηρίου.  
Προτείνεται από το ISO και έµµεσα από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισµού :  
 

PC12 = CS1/D7 
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7. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Η µέθοδος της δειγµατοληπτικής έρευνας είναι ένα χρησιµότατο εργαλείο 
καταγραφής στατιστικών στοιχείων όταν αυτά δεν είναι διαθέσιµα και κυρίως όταν 
αυτά αφορούν στοιχεία για την συµπεριφορά του συνολικού πληθυσµού (π.χ. 
ικανοποίηση από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης). Όπως είδαµε στα προηγούµενα 
κεφάλαια, η συλλογή και ο υπολογισµός πολλών στατιστικών στοιχείων (D) καθώς 
και των αντίστοιχων δεικτών αποτίµησης (Ρ) εξαρτάται από την καταγραφή των 
απόψεων των χρηστών. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να απευθυνθούµε σε αυτούς 
και να καταγράψουµε τις απόψεις αυτές. Η συλλογή αυτών των στοιχείων από το 
σύνολο του πληθυσµού είναι, αν όχι αδύνατη, τις περισσότερες φορές µια διαδικασία 
τεχνικά δύσκολη και χρονοβόρα συναρτήσει πάντα του µεγέθους του πληθυσµού. 
 
Για το λόγο αυτό η χρήση της ∆ειγµατοληπτικής Έρευνας είναι πολύ σηµαντική. 
∆ιαλέγοντας µια µικρή αναλογία του συνολικού πληθυσµού µπορούµε να συλλέξουµε 
τα απαραίτητα στοιχεία και έπειτα να τα ανάγουµε στο σύνολο. 
 
Η διαδικασία σχεδιασµού του δείγµατος µιας έρευνας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της. Το µέγεθος και οι ιδιότητες (θέση, οµαδοποιήσεις, συµπεριφορά και ανάγκες) 
του συνολικού πληθυσµού, η µέθοδος δειγµατοληψίας καθώς και το βέλτιστο 
µέγεθος του δείγµατος είναι οι κυριότερες παράµετροι της διαδικασίας.  
 
Ο σχεδιασµός και εκτέλεση µιας δειγµατοληπτικής έρευνας απαιτεί σοβαρές 
προσπάθειες από τους ερευνητές, υιοθέτηση επιστηµονικών τεχνικών, σωστό 
χρονικό προγραµµατισµό και προετοιµασία καθώς και  σχολαστική παρακολούθηση 
και έλεγχο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 
 
 
7.1 Γενικές αρχές ∆ειγµατοληψίας - Ορισµοί 
 
Σε πολλές δειγµατοληπτικές έρευνες η επιλογή του δείγµατος αποτελεί προϊόν της 
εµπειρίας των ερευνητών. Πέρα από το γεγονός ότι η «εµπειρία» είναι µια έννοια 
σχετική, µια ανάλογη εµπειρία, τις περισσότερες φορές απλά δεν υπάρχει και πρέπει 
να χρησιµοποιήσουµε ειδικές στατιστικές µεθόδους για να υπολογίσουµε το 
απαιτούµενο σε κάθε περίπτωση δείγµα. Αν και είναι αλήθεια ότι όσο µεγαλύτερο το 
δείγµα τόσο πιο αξιόπιστα τα αποτελέσµατα, η ιδέα της δειγµατοληψίας είναι να 
ισορροπήσει την επιθυµία µας για την µέγιστη δυνατή και αξιόπιστη πληροφορία µε 
την αναγκαιότητα για την ελάχιστη προσπάθεια και κόστος που µπορούµε να 
καταβάλουµε για την διεξαγωγή της έρευνας. 
 
Για να υπολογίσουµε το µέγεθος του δείγµατος χρησιµοποιούµε συνήθως µια 
δειγµατοληπτική µέθοδος πιθανοτήτων όπου κάθε µέλος του πληθυσµού έχει µια 
γνωστή και µη-µηδενική πιθανότητα να συµπεριληφθεί στο δείγµα. Πριν 
προχωρήσουµε στον υπολογισµό του δείγµατος είναι απαραίτητο να 
διασαφηνίσουµε µερικούς σχετικούς χρήσιµους όρους και συµβολισµούς: 
 
n: Μέγεθος του δείγµατος (αριθµός ατόµων δείγµατος) 
 
Ν:  Μέγεθος του συνολικού πληθυσµού 
 
h: ∆ειγµατοληπτικό Σφάλµα  
 
Είναι το επίπεδο ακριβείας που επιθυµούµε στα αποτελέσµατα της έρευνάς µας. 
«Υπάρχουν» τρία επίπεδα ακριβείας που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε : 
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- Χαµηλό επίπεδο ακριβείας, όπου h ≈ 0,10 
- Σχετικά υψηλής ακριβείας, όπου h ≈ 0,0,3 
- Πολύ υψηλής ακρίβειας, όπου h ≈ 0,01 
 
Η IFLA προτείνει για την διεξαγωγή των δειγµατοληπτικών ερευνών στην περίπτωση 
των βιβλιοθηκών την επιλογή του δεύτερου επιπέδου, h ≈ 0,03. 
 
Επίπεδο Εµπιστοσύνης, τυπική απόκλιση (Ζα) 
Είναι το επίπεδο εµπιστοσύνης που θα θεωρήσουµε ότι τα εξαγόµενα αποτελέσµατα 
της έρευνας εµφανίζουν την απαραίτητη ακρίβεια και αξιοπιστία. Τα επίπεδα 
εµπιστοσύνης και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις Ζα είναι: 
 

95%, Ζα = 1,960 
90%, Ζα = 1,645 

 
Για παράδειγµα επίπεδο εµπιστοσύνης 95% σηµαίνει ότι, είµαστε 95% σίγουροι, ή 
αλλιώς υπάρχει 95% ποσοστό πιθανοτήτων, το εξαγόµενο αποτέλεσµα της έρευνας 
Χ να κυµαίνεται σίγουρα στην τιµή που υπολογίσαµε συν πλην το τυπικό σφάλµα, 
στο οποίο θα αναφερθούµε παρακάτω. Αν π.χ. βρούµε ότι η ικανοποίηση χρηστών 
από την βιβλιοθήκη είναι 65% και το τυπικό σφάλµα είναι για παράδειγµα 5% µε 
επίπεδο εµπιστοσύνης 95%, τότε υπάρχουν 95% πιθανότητες το ποσοστό 
ικανοποίησης των χρηστών να είναι 65 ± 5%, δηλαδή να κυµαίνεται από 60 έως 
70%. 
 
Η IFLA προτείνει για την διεξαγωγή των δειγµατοληπτικών ερευνών στην περίπτωση 
των βιβλιοθηκών την επιλογή του επιπέδου εµπιστοσύνης 95%. 
 
p: Εκτίµηση – Πρόβλεψη Αποτελέσµατος 
 
Ακόµα και χρησιµοποιώντας επιστηµονικές µεθόδους δειγµατοληψίας, ο ρόλος της 
εµπειρίας των εµπλεκοµένων στην έρευνα είναι ακόµα σηµαντικός. Η σηµασία της 
εµπειρίας έχει να κάνει µε την σχετική πρόβλεψη ή αλλιώς µε το τι περίπου 
περιµένουµε από την έρευνα. Η σχετική αυτή εκτίµηση (p) είναι σηµαντική για τον 
προσδιορισµό του µεγέθους του δείγµατος. Το p παίρνει τιµές από 0 –1. Για 
παράδειγµα σε µια γενική έρευνα ικανοποίησης χρηστών, αν µια βιβλιοθήκη εκτιµά 
ότι το ποσοστό ικανοποίησης κυµαίνεται στο 60%, τότε το P=0,60. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο βασικός µαθηµατικός τύπος υπολογισµού του 
µεγέθους του δείγµατος είναι ο παρακάτω: 
 

n=[Ζα2*p*(1-p)]/{h2 + [Ζα2*p*(1-p)]/N}  (1) 
 
Αν ο συνολικός πληθυσµός Ν είναι πολύ µεγάλος, π.χ. πάνω από 20 φορές 
µεγαλύτερος από το µέγεθος του δείγµατος, τότε για τον υπολογισµό του δείγµατος 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο παρακάτω απλουστευµένος τύπος: 
 

n=[Ζα2*p*(1-p)]/h2   (2) 
 
Παράδειγµα: 
Μια βιβλιοθήκη ενός Ιδρύµατος µε συνολικό πληθυσµό 10.000 άτοµα διενεργεί µια 
έρευνα ικανοποίησης χρηστών εκτιµώντας ότι ο βαθµός ικανοποίησης θα κυµαίνεται 
από 60 έως 80 %, δηλαδή p=0,6 έως p=0,8. Επιλέγοντας ένα επίπεδο σχετικά 
υψηλής ακριβείας, όπου h ≈ 0,0,3, και επίπεδο εµπιστοσύνης 95%, δηλαδή 
Ζα=1,960. 
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Αντικαθιστώντας τις τιµές για p=0.6 στο τύπο (1) έχουµε: 
 

n = [(1,960)2*0,6*(1-0,6)]/{(0,03)2 + [(1,960)2*0,6*(1-0,6)]/10.000} = 
 

= [3,8416*0,6*(0,4)]/{0,0009 + [3,8416*0,6*(0,4)]/10.000} = 
 

= [0,921984]/{0,0009 + [0,921984]/10.000} = 
 

= [0,921984]/{0,0009 + [0,0000921984]} = 0,921984/ 0,0009921984 ≈ 929 
 
Αντικαθιστώντας τις τιµές για p=0.8 στο τύπο (1) έχουµε αντίστοιχα: 
 

n = [(1,960)2*0,8*(1-0,8)]/{(0,03)2 + [(1,960)2*0,8*(1-0,8)]/10.000} =  
 

= [0,614656]/{0,0009 + [0,614656]/10.000} = 
 

= [0,614656]/{0,0009 + 0,0000614656} = 
 

= 0,614656/0,0009614656 ≈ 639 
 
 

Παρατηρούµε ότι η διαφορά του µεγέθους του δείγµατος στις δύο περιπτώσεις είναι 
σηµαντική. Στην περίπτωση αυτή έχουµε µια εικόνα του απαιτούµενου µεγέθους 
δείγµατος και µπορούµε να επιλέξουµε µεταξύ των δύο τιµών το µέγεθος του 
δείγµατος για την έρευνά µας. 
 
 
7.2 Στρωµατογραφική ∆ειγµατοληψία  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προσδιορίσαµε το µέγεθος του τυχαίου δείγµατος αλλά 
όχι και το ότι το τελικό δείγµα θα είναι και αντιπροσωπευτικό. Για παράδειγµα στο 
Ακαδηµαϊκό περιβάλλον υπάρχουν µέλη στο πληθυσµό µε διαφορετική Ακαδηµαϊκή 
ιδιότητα ή/και από διαφορετικό Τµήµα πολλές φορές, µε διαφορετικές ανάγκες και 
συµπεριφορά αντίστοιχα. Ένα απολύτως τυχαίο δείγµα π.χ. σύµφωνα µε το 
παραπάνω παράδειγµα 639 ατόµων, είναι µάλλον απίθανο να εξασφαλίσει την 
αναλογική εκπροσώπηση όλων των διαφορετικών οµάδων στην έρευνα.  
 
Η περίπτωση των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες των 
οποίων ο πληθυσµός είναι ετερογενής και κατανέµεται σε διάφορες οµάδες και υπο – 
οµάδες, δηλαδή κατανέµεται σε «στρώµατα». Στις περιπτώσεις αυτές η επιλογή του 
δείγµατος δεν είναι απολύτως τυχαία αλλά ακολουθείται η λεγόµενη 
στρωµατογραφική τυχαία δειγµατοληψία. Το συνολικό µέγεθος του δείγµατος 
υπολογίζεται όπως και πριν απλά το δείγµα αυτό πλέον κατανέµεται στα διάφορα 
«στρώµατα» του πληθυσµού σύµφωνα µε τον απλό µαθηµατικό τύπο : 
 

ni = (n/N) * Ni,  (3) 
όπου, 
ni το µέγεθος του δείγµατος του στρώµατος i 
Νi, το µέγεθος του πληθυσµού του στρώµατος i 
Στην περίπτωση των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων τα στρώµατα µπορούν να 
αποτελέσουν οι κατηγορίες Ακαδηµαϊκής Ιδιότητας των µελών της Ακαδηµαϊκής 
Κοινότητας του Ιδρύµατος. 
 
Παράδειγµα: 
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Ας υποθέσουµε ότι έχουµε την περίπτωση του προηγούµενου παραδείγµατος 
Ιδρύµατος µε N=10.000 µέλη συνολικά. Υπολογίσαµε ότι το απαιτούµενο µέγεθος 
του δείγµατος συνολικά για p=0.8 είναι n=639 άτοµα. Ας υποθέσουµε ότι η ανάλυση 
του πληθυσµού κατά Ακαδηµαϊκή Ιδιότητα έχεις όπως παρακάτω: 
- Μέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού = 600 
- Επιστηµονικοί συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό = 150 
- Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (∆ιδακτορικά και MSc) = 1800 
- Προπτυχιακοί Φοιτητές = 7450 
 
Αν θέλουµε να βρούµε πόσα άτοµα από την κάθε κατηγορία – «στρώµα» θα 
συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό δείγµα, αντικαθιστώντας στον τύπο (3) έχουµε : 
 
Μέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού: 

ni = (639/10000) * 600 ≈ 38 
 
Επιστηµονικοί συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό: 

ni = (639/10000) * 150 ≈ 10 
 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (∆ιδακτορικά και MSc): 

ni = (639/10000) * 1800 ≈ 115 
 
Προπτυχιακοί Φοιτητές : 

ni = (639/10000) * 7450 ≈ 476 
 
Σύνολο : 639 άτοµα 
 
7.3 Επιλογή ∆είγµατος 
 
Μετά τον υπολογισµό του µεγέθους του δείγµατος και της κατανοµής του κατά 
«στρώµα» θα πρέπει να γίνει η τυχαία επιλογή των ατόµων που συµµετάσχουν στην 
έρευνα, µια διαδικασία αρκετά επίπονη δεδοµένων των δυσκολιών συγκέντρωσης 
των στοιχείων (αλφαβητικοί κατάλογοι κατά ακαδηµαϊκή ιδιότητα) για όλα τα µέλη της 
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας από τις γραµµατείες και τις αρµόδιες ∆ιοικητικές υπηρεσίες 
του Ιδρύµατος, αλλά και λόγω του µεγέθους του πληθυσµού του. 
Με βάση τους αλφαβητικούς καταλόγους γίνεται κωδικοποίηση κάθε µέλους µε 
ανάλογο µηχανισµό π.χ. συνολική αύξουσα αρίθµηση των ατόµων ή κατάταξη κατά 
αλφαβητική σειρά. Αν και προτείνονται διάφοροι τρόποι επιλογής ενός τυχαίου 
δείγµατος πλέον η πιο εύκολη και γρήγορη µέθοδος είναι η χρήση κάποιου ειδικού 
randomizer προγράµµατος (π.χ. Research Randomizer v.1.5, Social Psychology 
Network, USA, http://www.randomizer.org), όπου καταχωρούνται για κάθε στρώµα 
οι σειρά των κωδικών αριθµών π.χ. στην περίπτωση της αύξουσας αρίθµησης, για τα 
µέλη ∆ΕΠ (πληθυσµός 600, σύνολο δείγµατος 38), «δηλώνεται» στο πρόγραµµα το 
εύρος αριθµών 1 – 600 και ο επιθυµητός αριθµός ατόµων που θέλουµε να 
επιλεχθούν (38) και το σύστηµα µας επιστρέφει 38 τυχαίους αριθµούς που 
αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα άτοµα του συνολικού πληθυσµού µε βάση την 
κωδικοποίηση που επιλέξαµε. 
 
 
7.4 Συλλογή Στοιχείων 
 
Η συλλογή των στοιχείων σε µια δειγµατοληπτική έρευνα γίνεται µε βάση το 
κατάλληλο ερωτηµατολόγιο για κάθε περίπτωση (βλ. πρότυπα ερωτηµατολόγια στο 
Παράρτηµα) το οποίο καλούνται να συµπληρώσουν τα επιλεγµένα άτοµα του 
δείγµατος. 
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Το σηµείο κλειδί για την έρευνα είναι ο τρόπος διανοµής και συµπλήρωσης των 
ερωτηµατολογίων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να µοιραστεί το ερωτηµατολόγιο : 
- Ταχυδροµικά µε το απαραίτητο συνοδευτικό γράµµα 
- Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) µε τις απαραίτητες συνοδευτικές 

επεξηγήσεις  
- Χέρι µε χέρι διανοµή ή/και µε συµπλήρωσή του παρουσία του αρµόδιου 

ερευνητή. 
Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης επιλέγεται κάποιος ή και κάποιοι 
από τους παραπάνω τρόπους ώστε να επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός συµπλήρωσης 
των ερωτηµατολογίων. 
 
7.5 Ανάλυση Αποτελεσµάτων 
 
Μετά την συµπλήρωση και συλλογή των ερωτηµατολογίων, τα διάφορα στατιστικά 
στοιχεία καταγράφονται, κατά προτίµηση και για ευκολία σε κάποιο ειδικό στατιστικό 
πρόγραµµα ή βάση δεδοµένων, και υπολογίζονται τα διάφορα αθροίσµατα για τα 
Στατιστικά Στοιχεία (D) τα οποία µας ενδιαφέρουν. 
Ένα σηµαντικό σηµείο που θα πρέπει να προσέξουµε κατά την ανάλυση και 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων κατά περίπτωση είναι ο βαθµός ακριβείας αυτών. 
 
Τυπικό σφάλµα 
 
Στην δειγµατοληπτική έρευνα τα αποτελέσµατα βασίζονται στα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν από το δείγµα. Προκειµένου να δούµε µε πόση ακρίβεια τα 
αποτελέσµατα αυτά περιγράφουν την πραγµατική κατάσταση, δηλαδή πόσο 
εκφράζουν και τον συνολικό πληθυσµό, θα πρέπει να υπολογίσουµε τα λεγόµενα 
διαστήµατα εµπιστοσύνης 95%, τα οποία περιγράφουν το εύρος αξιόπιστης 
διακύµανσης του αποτελέσµατός µας. 
Για να υπολογίσουµε τα ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης θα πρέπει πρώτα να 
υπολογίσουµε το Τυπικό σφάλµα της τιµής – αποτελέσµατος. Το τυπικό σφάλµα σε 
κάθε περίπτωση Τιµής Αποτελέσµατος % V, υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα 
(√) του τύπου : 
 

[V * (100 – V)]/n, 
 
όπου n το µέγεθος του δείγµατος  
Σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% η τυπική απόκλιση της Τιµής Αποτελέσµατος V είναι 
1.960, και τα αντίστοιχα ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης υπολογίζονται ως εξής: 

V ± Τυπικό Σφάλµα * 1,960 
 
Για παράδειγµα στην περίπτωση του Ιδρύµατος των προηγουµένων παραδειγµάτων 
ας υποθέσουµε ότι από την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων υπολογίστηκε ότι το 
συνολικό ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών είναι 76%.  
Το τυπικό σφάλµα της τιµής είναι : 
 

[76 * (100 – 76)]/639  ≈ 2,85% 
 
και σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% το διάστηµα εµπιστοσύνης είναι : 
 

76% ± (2,85 * 1,960) = 76% ± 5,586 % 
 
Αυτό σηµαίνει ότι το ποσοστό ικανοποίησης του συνολικού πληθυσµού από τις 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, έχει 95% πιθανότητες να κυµαίνεται µεταξύ 70,414 % και 
81,586 %. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 

Συλλογή στατιστικών στοιχείων για : γνώση, χρήση, και ικανοποίηση των χρηστών 
για/από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. 
 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Ιδιότητα : 
Τµήµα : 
 
 
 
1. Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιµοποιήσατε µία ή 
περισσότερες υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη µία ή περισσότερες 
φορές; 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
  

 
Ο συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η απάντηση ΝΑΙ 
ισούται µε το στοιχείο D3. 
 
2. Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιµοποιήσατε µία ή 
περισσότερες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη µία 
ή περισσότερες φορές; 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
  

 
Ο συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η απάντηση ΝΑΙ 
ισούται µε το στοιχείο D3el. 
 
 
3. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιµοποιήσατε µία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 
έτους; 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Υπηρεσία S1  Καταµετράται ο συνολικός αριθµός των 

ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία S1 και ο αριθµός αυτός 
ισούται µε το στοιχείο D31 

Υπηρεσία S2  “ 
Υπηρεσία S3  “ 
……  “ 
……  “ 
Υπηρεσία Sν  Καταµετράται ο συνολικός αριθµός των 

ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία S1 και ο αριθµός αυτός 
ισούται µε το στοιχείο D3ν 
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4. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες γνωρίζετε ότι παρέχει η βιβλιοθήκη; 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Υπηρεσία S1  Καταµετράται ο συνολικός αριθµός των 

ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία S1 και ο αριθµός αυτός 
ισούται µε το στοιχείο D41 

Υπηρεσία S2  “ 
Υπηρεσία S3  “ 
……  “ 
……  “ 
Υπηρεσία Sν  Καταµετράται ο συνολικός αριθµός των 

ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία Sν και ο αριθµός αυτός 
ισούται µε το στοιχείο D4ν 

 
5. Πόσο ικανοποιηµένος είσαστε µε την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης συνολικά; 
 
Παρακαλούµε αξιολογήστε τον βαθµό ικανοποίησής σας µε βάση τη κλίµακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
 

1 2 3 4 5 ∆εν απαντώ
      

 
Καταµετράται ο συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η κάθε 
απάντηση και έχουµε : 
 
- D34-1: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 1 
- D34-2: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 2 
- D34-3: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 3 
- D34-4: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 4 
- D34-5: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 5 
 
 
6. Πόσο ικανοποιηµένος είσαστε µε την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας (ν) 
της βιβλιοθήκης; 
 
Παρακαλούµε αξιολογήστε τον βαθµό ικανοποίησής σας µε βάση τη κλίµακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 2 3 4 5 ∆εν 
απαντώ 

Υπηρεσία S1       
Υπηρεσία S2       
Υπηρεσία S3       
……..       
……..       
Υπηρεσία Sν       
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Καταµετράται ο συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων όπου επιλέχθηκε η κάθε 
απάντηση για ΚΑΘΕ Υπηρεσία (ν) και έχουµε : 
 
- D35ν-1: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 1 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-2: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 2 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-3: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 3 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-4: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 4 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-5: αριθµός ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε το 5 για την υπηρεσία Sν 
 
και  ούτω καθ’ εξής και για όλες τις υπηρεσίες. 
 
 
 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 84 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων για : Αναζήτηση γνωστού υλικού, Θεµατική 
αναζήτηση, ∆ιαθεσιµότητα υλικού 
 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Ιδιότητα : 
Τµήµα : 
 
 

Τρόποι Αναζήτησης 
A. Αναζητάτε γνωστό υλικό, δηλαδή βιβλίο ή βιβλία για οποία 
γνωρίζεται κάποιο ή κάποια στοιχεία για τον Τίτλο, τον Συγγραφέα, το 
έτος δηµοσίευσης; 

 
Αν ναι, παρακαλούµε σηµειώστε τα βιβλιογραφικά στοιχεία που 
γνωρίζετε για κάθε βιβλίο που αναζητάτε: 
 Τίτλος Συγγραφέας Έτος 
Β1    
Β2    
Β3    
Β4    
Β5    
Β6    
Β7    
Β8    
Β9    
Β10    
 
 

DB1= Σύνολο τίτλων που αναζήτησε ο 
χρήστης 

Παρακαλούµε τσεκάρετε ποια από τα παραπάνω βιβλία βρήκατε στον 
κατάλογο; 
  Έλεγχος από Βιβλιοθήκη 

(Μην σηµειώνετε) 
Β1   
Β2   
Β3   
Β4   
Β5   
Β6   
Β7   
Β8   
Β9   
Β10   
Σύνολο 
Τίτλων  

DB2 =  DB3 =  

 
Αναζήτηση γνωστού υλικού (Ποσοστό επιτυχών αναζητήσεων): (ΣDB2/ΣDB3)*100 
∆ιαθεσιµότητα υλικού : (ΣDB3/ΣDB1)*100 
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Β. Αναζητάτε βιβλία πάνω σε µία ή περισσότερες θεµατικές 
κατηγορίες; 

 
Αν ναι παρακαλούµε σηµειώστε το ή τα θέµατα για τα οποία 
ενδιαφέρεστε: 
 Θέµατα 
Θ1  
Θ2  
Θ3  
Θ4  
Θ5  
Παρακαλούµε σηµειώστε τις τυποποιηµένες θεµατικές κατηγορίες του 
καταλόγου που θεωρήσατε ότι καλύπτουν τα θέµατά σας και που 
τελικά χρησιµοποιήσατε στην αναζήτησή σας: 
ΘΚ1  
ΘΚ2  
ΘΚ3  
ΘΚ4  
ΘΚ5  
ΘΚ6  
ΘΚ7  
ΘΚ8  
ΘΚ9  
ΘΚ10  
Για κάθε από τις τυποποιηµένες θεµατικές κατηγορίες του καταλόγου 
που αναζητήσατε στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, πόσα βιβλία 
βρήκατε στον κατάλογο συνολικά – και πόσα από αυτά κρίνετε σχετικά 
µε το θέµα που σας ενδιαφέρει 
Θεµατική 
κατηγορία 

Σύνολο Τϊτλων 
κατά κατηγορία

Έλεγχος 
Βιβλιοθήκης 

(Μην σηµειώνετε) 

Σύνολο βιβλιών 
που κρίνετε 
σχετικά µε το 
θέµα σας 

ΘΚ1    
ΘΚ2    
ΘΚ3    
ΘΚ4    
ΘΚ5    
ΘΚ6    
ΘΚ7    
ΘΚ8    
ΘΚ9    
ΘΚ10    
Σύνολο 
Τίτλων 

DΘ1= DΘ1a= DΘ2= 

 
 
 
Θεµατική αναζήτηση : (ΣDΘ2/ΣDΘ1)*100,  
Ή προαιρετικά αν γίνει ο έλεγχος για κάθε θεµατική κατηγορία από το αρµόδιο 
προσωπικό της βιβλιοθήκης: (ΣDΘ2/ΣDΘ1a)*100 
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ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 1 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων για την ταχύτητα επεξεργασίας υλικού (D15) και 

(Ρ24) 
 
  
Μέγεθος ∆είγµατος Βιβλίων = Ν 
 
 
Α/Α Τεκµηρίου Η ηµεροµηνία 

παραλαβής του 
Τεκµηρίου i από το 
αρµόδιο προσωπικό 

 
Τ1 

Η ηµεροµηνία 
τοποθέτησης του 

ίδιου τεκµηρίου i στο 
ράφι από το αρµόδιο 

προσωπικό 
Τ2 

Ταχύτητα 
Επεξεργασίας 
Τεκµηρίου i (σε 

ηµέρες) 

Τεκµήριο 1 Τ11 T21 D151= T21- Τ11 
Τεκµήριο 2 Τ12 T22 D151= T21- Τ11 
Τεκµήριο 3 Τ13 T23 D151= T21- Τ11 
…… …… …… …… 
…… …… …… …… 
Τεκµήριο i Τ1i T2I D15i= T2i- Τ1I 
…… …… …… …… 
…… …… …… …… 
Τεκµήριο N Τ1N T2N D15N= T2N- Τ1N 
 
Ρ24 : Ταχύτητα Επεξεργασίας Υλικού (Μέσος χρόνος 
επεξεργασίας) = 
 

 
 

[Σ(D15i)]/N,  
i=1-N 
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ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 2 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων ∆ιαδανεισµού (D16, D17, D18, D19 και D20) 

∆είκτες Ρ25, Ρ26, Ρ27 και Ρ28 
 

Μητρώο Παρακολούθησης Αιτήσεων ∆ιαδανεισµού των χρηστών της 
Βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του Ακαδηµαϊκού Έτους 

 
Α/Α Κωδικός 

Αίτησης 
 
 
 
 
 
 
 

Li 

Επιτυχής 
∆ιεκπεραίωση

? 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

Ηµεροµηνία 
παραλαβής της 

σχετικής 
αίτησης του 

χρήστη από το 
προσωπικό της 
βιβλιοθήκης 

 
 

Τ1 

Ηµεροµηνία 
παραλαβής 

του 
αντίστοιχου 
Τεκµηρίου 
από την 

βιβλιοθήκη- 
διαθέτη 

 
Τ2 

Χρόνος 
επιτυχούς 

διεκπεραίωσης 
 
 
 
 
 
 

D21* 
1 L1 ΝΑΙ Τ11 Τ21 D211= Τ22 – Τ11  
2 L2 - Τ12 - - 
3 L3 ΝΑΙ Τ13 Τ23 D213= Τ23 – Τ13  
4 L4 - Τ14 - -  
… … … … … … 
… …     
i LI ΝΑΙ Τ1i Τ2I D21I= Τ2i – Τ1i  
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
N LN ΝΑΙ Τ1N Τ2N D21N= Τ2N – Τ1N  
Σύνολο Αιτήσεων  

 
 

D16 = N 

Σύνολο ΝΑΙ = 
Σύνολο 

Επιτυχιών = 
D18 

 

 
 
Για την κατανοµή των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (D18) καταµετράµε:  

- τον αριθµό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 
∆ιεκπεραίωση και ισχύει 

1<D21< 3 και έχουµε το στοιχείο D21a 
- τον αριθµό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 

∆ιεκπεραίωση και ισχύει 
4 <D21< 7 και έχουµε το στοιχείο D21b 

- τον αριθµό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 
∆ιεκπεραίωση και ισχύει 

8 <D21< 14 και έχουµε το στοιχείο D21c 
- τον αριθµό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 

∆ιεκπεραίωση και ισχύει 
15 <D21< 21 και έχουµε το στοιχείο D21d 

- τον αριθµό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 
∆ιεκπεραίωση και ισχύει 

21 <D21 και έχουµε το στοιχείο D21e 
 
 
 



∆είκτες Αποτίµησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέµβριος 2000 88 
 

Μητρώο Παρακολούθησης Αιτήσεων ∆ιαδανεισµού από άλλες Βιβλιοθήκες 
κατά την διάρκεια του Ακαδηµαϊκού Έτους 

 
 

Α/Α Κωδικός Αίτησης 
 
 

Li 

Επιτυχής ∆ιεκπεραίωση? 
 
 

ΝΑΙ 
1 L1 ΝΑΙ 
2 L2 - 
3 L3 ΝΑΙ 
4 L4 - 
… … … 
… …  
i LI ΝΑΙ 
… … … 
… … … 
… … … 
… … … 
N LN ΝΑΙ 

Σύνολο Αιτήσεων  
 

 
D17 = N 

Σύνολο ΝΑΙ  
= Σύνολο Επιτυχιών =  

 
D19 
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ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 3 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων Εκπαίδευσης Προσωπικού (D28, D29 και D30) 

∆είκτες Ρ37 και Ρ38 
 
Μητρώο Παρακολούθησης Συµµετοχής του Προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε Εκπαιδευτικές/Ενηµερωτικές ∆ρστηριότητες κατά την 

διάρκεια του Ακαδηµαϊκού Έτους 
 

Εκδήλωση 1 Εκδήλωση 2 Εκδήλωση Ν Α/
Α 

Ονοµατεπώνυµο 
Προσωπικού Τίτλος 

Εκδήλωσης 
∆ιάρκεια σε 

Ώρες 
Τίτλος 

Εκδήλωσης 
∆ιάρκεια σε 

Ώρες 
Τίτλος 

Εκδήλωσης 
∆ιάρκεια σε 

Ώρες 

Συµµετοχή 
έστω και σε 
1 εκδήλωση 

? 

Σύνολο 
Ωρών 
Ετησίως 

κατά άτοµο 
1 Όνοµα 1 Εκδήλωση Χ Η     ΝΑΙ Σ(Η1) 
2 Όνοµα 2 Εκδήλωση Χ Η Εκδήλωση Χ Η Εκδήλωση Χ Η ΝΑΙ Σ(Η2) 
3 Όνοµα 3       ΌΧΙ  
4 Όνοµα 4 Εκδήλωση Χ Η     ΝΑΙ Σ(Η4) 
.. ……         
.. ……         
i Όνοµα i Εκδήλωση Χ Η     ΝΑΙ Σ(Ηι) 
.. ……         
.. ……         
.. ……         
Ν Όνοµα N Εκδήλωση Χ Η Εκδήλωση Χ Η   ΝΑΙ Σ(ΗΝ) 
Σύνολο Προσωπικού 

D28 = N 
      Σύνολο ΝΑΙ 

= D29 
Ετήσιο 
Σύνολο 
Ωρών 

Εκπαίδευσης 
= D30 

=Σ[Σ(Ηι)], 
i=1-Ν 

 
 
 


