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Οη αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο…ζέηνληαο ην 

πιαίζην ηεο έξεπλαο 

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δηαδξακαηίδνπλ, αλακθίβνια, 
ζεκαληηθό ξόιν σο θνηλσληθνί ζεζκνί ππνζηήξημεο ηεο 

γλώζεο θαη ηεο έξεπλαο

• παξέρεηαη επηζθόπεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηνίθεζε ηεο 
πνηόηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο

• παξνπζηάδνληαη δεηήκαηα ζρεηηδόκελα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζεσξίεο ηεο 
πνηόηεηαο

• παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ε νπνία δηεμήρζε θαηά ην ηξίην 
ηξίκελν ηνπ 2007 

Η θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ ππεπζύλσλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηε 
ρώξα καο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηακόξθσζε ξεαιηζηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ 

πνηόηεηα, κε επίθεληξν ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα.



Πξνζδηνξίδνληαο ελλνηνινγηθά ηελ 

πνηόηεηα...

• Η πνηόηεηα έρεη νξηζζεί κε πνιινύο ηξόπνπο: 

– Η πνηόηεηα αθνξά ζηνλ άλζξσπν, σο ρξήζηε ησλ 

ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

– Βάζε απνηεινύλ νη αξρέο εηδηθώλ όπσο νη αθόινπζνη: Juran, 

Deming, Ishikawa, Crosby, Feigenbaum

– Γελ πεξηνξίδεηαη ζηελ βηβιηνζεθνλνκηθή νξγάλσζε αληίζεηα 

νδεγνύκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο βάζεη ησλ 

δηαθνξεηηθώλ  εκπιεθνκέλσλ κεξώλ 

• Η πνηόηεηα αθνξά ζην ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο νιηθήο ππεξεζίαο πιεξνθόξεζεο, ε νπνία 

ηθαλνπνηεί ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη θαιύπηεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηώλ 



Δπηζθόπεζε πξνζεγγίζεσλ δηνίθεζεο ηεο 

πνηόηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο

• Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη

πξόηππα

• Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο θαη βξαβεία

πνηόηεηαο

• Μεηξήζεηο ηθαλνπνίεζεο θαη SERVQUAL

• Σπζηήκαηα κεηξήζεωλ απνδνηηθόηεηαο θαη

αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο



Σπζρέηηζε πξνζεγγίζεσλ πνηόηεηαο θαη 
επηπηώζεσλ εθαξκνγήο …



Γηεμαγσγή έξεπλαο ζηηο αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο γηα ην ISO 9001:2000

Τν δεηνύκελν γηα ηελ έξεπλα ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ 
αληηιήςεσλ ησλ ππεπζύλσλ ησλ ειιεληθώλ Αθαδεκατθώλ 
Βηβιηνζεθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηόηεηαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ ISO 9001:2000

Οη βαζηθνί ζηόρνη, πνπ εηέζεζαλ, αθνξνύλ ζηελ 
θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ σο πξνο:

α. ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο 
ISO 9001:2000 

β. ηνπο ιόγνπο πνπ σζνύλ ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
δηνίθεζεο ηεο πνηόηεηαο

γ. ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο



Μεζνδνινγία & αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ

Τν εξωηεκαηνιόγην ζπκπεξηιακβάλεη αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ 
(ρξήζε 5βάζκηαο θιίκαθα Likert) ηύπνπ εξωηήζεηο θαη  

δηαξζξώλεηαη ζε 3 ελόηεηεο (3 αλνηρηνύ ηύπνπ εξωηήζεηο 
θαη 31 θιεηζηνύ ηύπνπ εξωηήζεηο) ωο αθνινύζωο:

• Δλόηεηα Α: Βαζηθέο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο,
θαηαγξαθή ύπαξμεο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο θαη
πξόζεζεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο

• Δλόηεηα Β: Γηεξεύλεζε ηεο αληίιεςεο σο πξνο ηνπο 
ιόγνπο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο

• Δλόηεηα Γ: Γηεξεύλεζε ηεο αληίιεςεο σο πξνο ηηο 
πξνζδνθώκελεο επηπηώζεηο από ηελ εθαξκνγή 
ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο 



Ταπηόηεηα έξεπλαο

• Η έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2007

• Έιαβε ρώξα επηθνηλσλία κε 146 ππεπζύλνπο, από ηνπο
νπνίνπο νη 69 (47,3%) αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ έξεπλα:
– Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 19 ππεύζπλνη θεληξηθώλ βηβιηνζεθώλ, 28

ππεύζπλνη ηκεκαηηθώλ θαη 22 ππεύζπλνη παξαξηεκάησλ

• Τν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη ηδηαίηεξα
πςειό

• Τν ζύλνιν ησλ ππεπζύλσλ ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ
δηαζέηνπλ εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πνηόηεηαο, ηα
ζπζηήκαηα πνηόηεηαο θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηδόκελσλ
κε ηελ πνηόηεηα κέζσ ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ηεο ΜΟΠΑΒ θαη
γεληθόηεξα κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο εμειίμεσλ ζην
αληηθείκελν απηό



Απνηειέζκαηα θιεηζηώλ εξωηήζεωλ & 
ζπδήηεζε: Δλόηεηα Α 



Δλόηεηα Β  

Λόγνη Αλάπηπμεο

ν βαζκόο ζπκθωλίαο εθθξάδεηαη από 1= «απόιπηε δηαθωλία» έωο 5 = 

«απόιπηε ζπκθωλία» 

1 2 3 4 5 Γ/Α

Β.1. Δπξύηεξε ηάζε 5,8% 4,3% 23,2% 40,6% 17,4% 2,9%

Β.2. Μειινληηθή απαίηεζε 1,4% 5,8% 23,2% 37,7% 21,7% 4,3%

Β.3. Σεκεξηλή απαίηεζε 14,5% 5,8% 30,4% 36,2% 2,9% 4,3%

Β.4.Αληαγωληζηηθό 

πιενλέθηεκα 

1,4% 8,7% 11,6% 31,9% 33,3% 5,8%

Β.5. Βειηίωζε ππεξεζηώλ 0,0% 1,4% 4,3% 26,1% 56,5% 5,8%

Β.6. Βειηίωζε δηεξγαζηώλ 2,9% 1,4% 10,1% 30,4% 43,5% 5,8%

Β.7. Βειηίωζε 

επηθνηλωλίαο 

1,4% 2,9% 15,9% 36,2% 29,0% 5,8%

Β.8. Δηζαγωγή ΓΟΠ 1,4% 4,3% 27,5% 27,5% 30,4% 2,9%

Β.9. Δηζαγωγή ζε λέεο 

αγνξέο 

1,4% 8,7% 29,0% 29,0% 20,3% 5,8%

Β.10.Πηζηνπνίεζε άιιωλ 2,9% 10,1% 39,1% 26,1% 7,2% 5,8%



Ελόηεηα Γ

Πξνζδνθώκελεο Επηπηώζεηο

Ο βαζκόο ζπκθωλίαο εθθξάδεηαη από 1= «απόιπηε δηαθωλία» έωο 5 = «απόιπηε 

ζπκθωλία»

1 2 3 4 5 Γ/Α

Γ.1.Βηβιηνζεθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο 1,4% 2,9% 8,7% 31,9% 37,7% 2,9%

Γ.1.α. Εμππεξέηεζεο  ρξεζηώλ 0,0% 2,9% 10,1% 26,1% 44,9% 5,8%

Γ.1.β  Βειηίσζε ηεο Ταμηλόκεζεο: 4,3% 7,2% 23,2% 30,4% 20,3% 5,8%

Γ.1.γ. Βειηίσζε ηεο Καηαινγνγξάθεζεο 2,9% 5,8% 23,2% 31,9% 21,7% 5,8%

Γ.1.δ Βειηίσζε ησλ Πξνζθηήζεσλ 0,0% 0,0% 23,2% 42,0% 20,3% 5,8%

Γ.1.ε. Βειηίσζε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ 0,0% 1,4% 8,7% 39,1% 34,8% 4,3%

Γ.2. Αλάπηπμε θνπιηνύξαο πνηόηεηαο 1,4% 4,3% 21,7% 27,5% 33,3% 2,9%

Γ.3. Βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ 1,4% 1,4% 4,3% 24,6% 55,1% 2,9%

Γ.4. Αύμεζε ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ 0,0% 1,4% 2,9% 37,7% 46,4% 4,3%

Γ.5. Βειηίσζε επηθνηλσλίαο 1,4% 2,9% 7,2% 30,4% 46,4% 4,3%

Γ.6. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο 2,9% 7,2% 8,7% 26,1% 40,6% 5,8%

Γ.7. Βειηίσζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 0,0% 7,2% 15,9% 34,8% 29,0% 4,3%

Γ.8. Βειηίσζε ζρέζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη 

δηνίθεζεο 

4,3% 7,2% 21,7% 36,2% 18,8% 4,3%

Γ.9. Μείσζε απσιεηώλ ζε ρξόλν & ρξήκα 1,4% 5,8% 15,9% 34,8% 29,0% 5,8%

Γ.10. Βειηίσζε ζρέζεσλ κε πξνκεζεπηέο 0,0% 14,5% 23,2% 33,3% 15,9% 4,3%

Γ.11. Βειηίσζε δεηθηώλ ρξεζηώλ  0,0% 7,2% 15,9% 33,3% 30,4% 5,8%

Γ.12. Βειηίσζε παξαγσγηθόηεηαο 1,4% 2,9% 17,4% 34,8% 27,5% 5,8%



Πξνζδνθώκελε Βειηίωζε βηβιηνζεθνλνκηθώλ εξγαζηώλ 

Σεκεξηλή ή Μειινληηθή Απαίηεζε ε αλάπηπμε ζπζηεκάηωλ 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο;



Σπδήηεζε … αληίιεςε ππεπζύλσλ 

αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ 
• Οη ππεύζπλνη ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ήηαλ

ζεηηθνί γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο.

• Η εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ, θαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ απνηεινύλ ηνπο
βαζηθνύο ιόγνπο γηα επελδύζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο.

• Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή πξνηύπσλ, όπσο είλαη ην ISO 9000:2000/ISO
9001:2000, ην επξύηεξν πεξηβάιινλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε.

• Πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζηηο κεζνδνινγηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ SERVQUAL (όπσο ην
Libqual+) θαη ην πξόγξακκα ηεο ΜΟΠΑΒ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα κηα
εηδηθή πξόηαζε γηα ηελ πνηόηεηα ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο.

• Οη ππεύζπλνη ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ αλαδεηθλύνπλ πξνβιήκαηα
ρξεκαηνδνηήζεσλ, έιιεηςεο ζηειερώλ, ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ. Τα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα σο πξνο ηελ
αλαδήηεζε ησλ βέιηηζησλ ιύζεσλ αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο
ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζηε ρώξα καο.



Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δηαρξνληθά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ακθηζβήηεζε θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ελζσκαηώλνπλ ηελ κεηαβνιή ή/ θαη 

ηελ κεηάβαζε ηνπ «θαηεζηεκέλνπ νξγαλσζηαθνύ ζπζηήκαηνο» από ηελ 

ηξέρνπζα κνξθή (δνκή ή/ θαη ιεηηνπξγία) ζε κηα αλαβαζκηζκέλε θαηάζηαζε. 

Σηελ επνρή ηεο ξαγδαίαο εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηώλ ηεο 

πιεξνθόξεζεο πξέπεη λα αληηπαξαζέζνπκε εμίζνπ 

πνιύπινθα ζπζηήκαηα «ιύζεσλ» ζηα ζύλζεηα ζπζηήκαηα 

«πξνβιεκάησλ».

Απαηηείηαη δεκηνπξγηθόηεηα γηα λα είλαη θάπνηνο πξσηαγσληζηήο ζηνλ ρώξν 

ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο

Οη ζπγγξαθείο ζέινπλ λα επραξηζηήζνπλ όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

Δπραξηζηώ


