
 1 

«Αξιολόγηζη Τπηπεζιών ηηρ Βιβλιοθήκηρ και Κένηπος 

Πληποθόπηζηρ ηος Υαποκοπείος Πανεπιζηημίος» 
 

 

Ιθιγένεια Βαπδακώζηα 

Βηβιηνζεθνλφκνο,Msc/Τπεχζπλε Βηβιηνζήθεο θαη 

Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

 

Αναζηαζία Σζοςμππακάκος 

Βηβιηνζεθνλφκνο,Msc 

 

Πεπίλητη 

 

Ζ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηελ έξεπλα. 

Ζ απμαλφκελε παξαγσγή γλψζεο αιιά θαη ε ζπζζψξεπζε ηεο 

ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο θαζηζηά ηελ αλάγθε γηα νξγάλσζε 

θαη ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο θάηη 

παξαπάλσ απφ απαξαίηεηε. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε απνηίκεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο ζα ηε βνεζήζεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έρνληαο πάληα σο επίθεληξν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε. Ζ δηαδηθαζία απηή ζεσξείηαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηάο ηεο θαζψο ε 

θαζηέξσζε ελφο δπλακηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πξφθιεζε ηνπ 

21νπ αηψλα θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε.  

 

Γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε Βηβιηνζήθε 

θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(ΒΚΠ) ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη πξνέβε ην 2006 ζηελ παξνχζα έξεπλα κε ζθνπφ ηελ 

απνηίκεζε απηψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ, φπνπ απηφ 

δηαθαλεί. Ζ ελέξγεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ «Αμηνιφγεζε Έξγνπ» κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ-Βηβιηνζήθε κε πιήξε ηίηιν 

«Δλίζρπζε, Δκπινπηηζκφο θαη Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ». 

 

Σν έξγν ηεο αμηνιφγεζεο είρε πξνβιεθζεί, απφ ηελ έλαξμε 

πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν ζηάδηα απφ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή. 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα αλαθεξζνχκε ζηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηηο δχν θάζεηο αμηνιφγεζεο θαη ζα 

παξνπζηαζηεί ε ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε ζρεηηθά 

κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο πνπ απνθνκίζακε απφ ηε δηεμαγσγή ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. 
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Evaluation of service quality in Library and Information 

Centre of Harokopio University 

Summary   

Academic libraries do play a vital role in education as well as 

in research. The increase in knowledge production within 

libraries establishes their role both in organizing and evaluating 

of their services. The role of assessment in academic libraries 

will re-define their objectives in terms of user needs. The 

findings of this study will be important not only for 

understanding user needs, but also to secure the quality of a 

dynamic academic library. 

 

For reasons mentioned above and upgrading its services, 

Library and Information Centre of Harokopio University (LIC) 

moved forward to this research which examines the evaluation 

of its services which will help in the covering of any deficiency. 

 

This project is a part of the  multi-disciplinary project 

“Enhancement, Modernisation and Enrichment of the 

Academic Library of Harokopio University” under the 

Operational Programme “Education” which is co-financed by 

the European Social Fund, the European Regional 

Development Fund and national resources.  

 

The assessment project had been planned to materialize in two 

phases from an external evaluator. This study will describe the 

methodology followed during these two phases and will 

present results as well as conclusions and recommendations. 

 

Key words: Academic Libraries, Services Evaluation, Libraries 

evaluation, Evaluation studies, case study 
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Ειζαγυγή 

 

Ο ξφινο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα είλαη 

αδηακθηζβήηεηνο θπξίσο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δεκηνπξγίαο γλψζεο αιιά θαη ηεο 

ζπζζψξεπζεο απηήο ζηνλ ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο, φπνπ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε θαη 

απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία θαη δηάζεζε θαζίζηαηαη αλαμηνπνίεηε. Ζ αθαδεκατθή 

βηβιηνζήθε είλαη απαξαίηεην λα είλαη νξγαλσκέλε θαη εμνπιηζκέλε έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο 

πνπ αλήθεη. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζα ηε βνεζήζεη λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο έρνληαο πάληα σο επίθεληξν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε. Ζ δηαδηθαζία απηή ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηάο ηεο θαζψο ε θαζηέξσζε ελφο δπλακηθνχ ραξαθηήξα ζηελ 

πξφθιεζε ηνπ 21νπ αηψλα θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε. Αλ νη Βηβιηνζήθεο επηζπκνχλ λα 

επηβηψζνπλ ζ’ απηφ ην λέν πεξηβάιινλ, επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζρπξή 

θνπιηνχξα απνηίκεζεο. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πέξα απφ ηε δέζκεπζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

ηεο Βηβιηνζήθεο, απνηέιεζε πξφθιεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο 

αλακέλνληαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο:  

α) ζα δηεξεπλεζεί ε απήρεζε πνπ έρεη βξεη απφ ηελ αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ε 

ρξεζηνθεληξηθή θηινζνθία πνπ δηέπεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κέζσ ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ 

εξγαζίεο, 

β) κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη αλαπηπρζεί θνπιηνχξα νκάδαο θαη αλακέλεηαη λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ απηφ δηαθαίλεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

αιιά θαη ζηελ αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ γηα απηνχο. 

γ) ζε  θάζε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο πξσηαξρηθφ ιφγν απνηειεί ν έιεγρνο ηεο 

θαζηέξσζεο πνηφηεηαο ζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία θαη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ζθνπφ έρεη λα ειέγμεη φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο. 

 

 

Αξιολόγηζη και Βιβλιοθήκερ 

 

Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ην πξνθίι ηνπο, έρνπλ αιιάμεη θαη νη ηειεπηαίνη 

βξίζθνληαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπιινγψλ κηαο βηβιηνζήθεο θαζψο θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή πξνζθέξεη. Σα «παξαδνζηαθά κέηξα» δελ θαιχπηνπλ πιήξσο ηελ 

επθαηξία πνπ έρνπλ νη βηβιηνζήθεο λα αιιάδνπλ ή λα εμεγνχλ γηαηί ζπκβαίλνπλ απηέο νη 

αιιαγέο. Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο δε, κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ απνηειεζκαηηθά 

γηα ην κέιινλ, θάηη πνπ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα δηαηππσζεί κηα θξηηηθή, 

θαηάιιειε λα αληαπνθξηζεί ζηηο πιαηηά δηαδεδνκέλεο θαη γξήγνξεο αιιαγέο ηεο 

αλψηεξεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ε νπνία 

εκθαλίζηεθε ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο ηε δεθαεηία ηνπ 70’ αξρηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

βηνκεραλίαο (ηαχξνπ, 1999). Θεκειηψδεο αξρή ηεο πνηφηεηαο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ αλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ βηβιηνζεθψλ 
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θαη ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

ησλ ρξεζηψλ.  

Ωο έλλνηα, ε αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηδέα ησλ καθξνπξφζεζκσλ βειηηψζεσλ 

ησλ βηβιηνζεθψλ κέζσ ηεο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επηηπγράλεηαη κεηά απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (Fetterman, 1994). Μηα ηέηνηα πξννπηηθή, εκπεξηέρεη 

ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο (Rosenberg, 

2001) κηαο θαη φπσο αλαθέξνπλ νη Espejo e.a. (1996) πάληα ππάξρεη έλα πιαίζην κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ νη ρξήζηεο ηε γλψκε ηνπο θαη ην νπνίν κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη έλαλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο γλψζεο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ δηνίθεζε 

ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν απηή αλήθεη πξέπεη πάληα λα βξίζθνπλ 

ηξφπνπο βειηίσζεο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ (Argyris, 1993). 

Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα θαζηεξσζεί σο κηα ζεκαληηθή κέζνδνο κέζσ ηνπ νπνίνπ έλαο 

νξγαληζκφο κεηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζηνπο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δνκέο ηνπ. Απηέο νη 

αιιαγέο επηηξέπνπλ ζηνλ νξγαληζκφ λα αλαπηπρζεί ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ηα κέιε ηνπ 

(Jenlink and Torres, 1994). 

Ο ξφινο ηνπ αμηνινγεηή είλαη ζαθήο:  

 λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα θαηαλνήζεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα, ηα ζεηηθά 

ζεκεία απφ ηε γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη επίζεο,  

 λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα αλαπηχμεη δνκέο βειηίσζεο θαη κεραληζκνχο φπνπ 

ε γλψζε θαη ε πιεξνθνξία ζα κπνξεί λα δηνρεηεπζεί παληνχ θαη κε φινπο ηνπο 

ηξφπνπο (Chen, 2006). 

 

Βιβλιοθήκη και Κένηπο Πληποθόπηζηρ Υαποκοπείος Πανεπιζηημίος 

 

Πξηλ αλαπηχμνπκε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε, είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε 

θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην θαη γηα ηε Βηβιηνζήθε ηνπ θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο.  

ην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ηα εμήο ηκήκαηα: 

  Oηθηαθήο Oηθνλνκίαο θαη Oηθνινγίαο (απφ ην 1993)  

  Eπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο Γηαηξνθήο (απφ ην 1994)  

  Γεσγξαθίαο (απφ ην 2000), θαζψο θαη ηα κεηαπηπρηαθά ηνπο ηκήκαηα
1
.  

Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ ην έηνο 2006, δηέζεηε ζηε ζπιινγή ηεο 

15.500 πεξίπνπ βηβιία ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ ηδξχκαηνο, 111 

ειιελφγισζζνπο θαη 239 μελφγισζζνπο ηίηινπο πεξηνδηθψλ (ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ), 

θαη ήηαλ κέινο ηνπ ΔΓΔΣΒ θαη ηνπ Heal-Link. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ήηαλ 1406 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 1254 ελεξγνί ρξήζηεο,
2
 ελψ 

νη ελεξγνί ρξήζηεο θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν ηεο έξεπλαο αλέξρνληαη ζε 1.446 άηνκα. 
Σν 2006 γηα ηε ΒΚΠ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ κηα δχζθνιε ρξνληά γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: Όζνλ αθνξά ην κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο απηφ, αξηζκεί 3 άηνκα εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 2 απφ απηά έιεηπαλ ηαπηφρξνλα γηα 8 κήλεο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

                                                
1 Σν ηκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2007 
2 Σα ζηνηρεία έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηηο γξακκαηείεο ησλ ηκεκάησλ θαη απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν 

ζχζηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο HORIZON 

http://www.hua.gr/opage.htm
http://www.hua.gr/dpage.htm
http://www.hua.gr/tm_geo/default_gr.htm
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2006, πνπ πξνθεξχρηεθε ε πξφζιεςε 3 αηφκσλ κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2006 ήξζαλ θαη 

έθπγαλ ζηε ΒΚΠ 6 άηνκα. Καηά ηελ Α’ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ε ΒΚΠ θαηφπηλ 

εζσηεξηθήο κεηαθίλεζεο, δε δηέζεηε πιεξνθνξηθφ. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε Β. 

πινπνίεζε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2006 θαη κεηά 7 δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ δηαθφξσλ 

εηδψλ πιηθνχ (βηβιία, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, έληππα πεξηνδηθά, βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

αλαισζίκσλ, βηβιηνδεζηψλ). Δχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη νη παξαπάλσ 

θαηαζηάζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιεο θαη ζαθψο είραλ επίπησζε ζηηο απαληήζεηο ησλ 
ρξεζηψλ. 

 

Μεθοδολογία Έπεςναρ 

 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΒΚΠ είλαη απηή ηνπ 

αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο επθνιίαο ζηελ ζπκπιήξσζή 

ηνπ αιιά θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ κέζσ 

ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξείηαη δεκνθηιήο κέζνδνο ηφζν δηεζλψο (Bawden 

e.a., 2005) φζν θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Εάρνο, 1999 ; Κνξθηάηε & Γεσξγίνπ, 2000 ; 

Νηθνινπνχινπ, 2000). 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ είλαη 

ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο δειαδή πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο, δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, απφθνηηνη θαη εμσηεξηθνί ρξήζηεο. Γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο 

πξνθεηκέλνπ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζαθή αιιά θαη ηα 

απνηειέζκαηα πην αμηφπηζηα. Πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζηνπο ρξήζηεο ηεο ΒΚΠ απαληήζεθε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ιάζε θαη λα επηζεκαλζνχλ θελά σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε 

δνκή ησλ εξσηήζεσλ.  

Ζ έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε ΒΚΠ ηνπ Υαξνθνπείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, δηελεξγήζεθε ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2006 θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ έσο ηηο 25 ηνπ ίδηνπ κήλα θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ. Ο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπ δηαθνξνπνηήζεθε αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ζηνπο επηηφπηνπο ρξήζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ 

ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηάιζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ ζπιινγή ησλ 246 

εξσηεκαηνινγίσλ (209 απφ γπλαίθεο (79%) θαη  55 απφ άλδξεο (21%)) πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηπραίν δείγκα ελεξγψλ ρξεζηψλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ εξγαιείν 

πξνθεηκέλνπ ε ΒΚΠ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2006 έσο 

ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007. Απφ ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2006 έσο ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2007, 

δηαλεκήζεθε ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνιφγην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο κήλα. πκπιεξψζεθαλ 107 εξσηεκαηνιφγηα ζε απηή ηελ δεχηεξε 

θάζε ηεο έξεπλαο (79 γπλαίθεο δει. 73% θαη 28 άλδξεο δει. 27%). Ζ πηψζε απηή ησλ 

ζπκκεηνρψλ είλαη δπλαηφ λα εξκελεπζεί σο εμήο: 

 ε πεξίνδνο δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην 

νπνίν ε βηβιηνζήθε παξέκελε θιεηζηή ιφγσ ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

 θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ππήξμε έληνλε αλαζηάησζε ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία θάζε άιιν παξά αλεπεξέαζην άθεζε θαη ηνλ ρψξν ησλ 
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βηβιηνζεθψλ ησλ ηδξπκάησλ. Απηφ είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ρξεζηψλ 

ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Υαξνθνπείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

ηφρνο ηεο έξεπλαο ηεο Α’ θάζεο ήηαλ: 

 Καηαγξαθή ηεο ηδηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ αλά 

ηκήκα, αλά θχιν θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο, (Δξ. 1- 4) 

 ην βαζκφ ζηνλ νπνίν γλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο, (Δξ.5 ) 

 ην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο 

βηβιηνζήθεο, (Δξ.6) 

 ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθαλεί αλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε βηβιηνζήθε ζ’ απηφ. (Δξ.7) 

 δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε, ηφζν ζε παξαδνζηαθφ φζν θαη ζε ειεθηξνληθφ 

επίπεδν. (Δξ.8- 16)  

 γεληθή άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηελ βηβιηνζήθε θαη λα εθθξάζεη 

ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ. (Δξ.17) 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ηεο Β’ θάζεο ήηαλ λα αμηνινγεζνχλ νη ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο 

κέζσ  ησλ θάησζη εξσηεκάησλ: 

 ην πνζνζηφ ηεο ηδηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ αλά 

ηκήκα, αλά θχιν θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο, (Δξ. 1- 3) 

 ε κέηξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ε γλψζε ηεο χπαξμεο ηνπ 

θαλνληζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο απφ ηνπο ρξήζηεο, (Δξ.4-5) 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν γλσξίδνπλ θαη θάλνπλ ρξήζε ηεο έληππεο ζπιινγήο 

θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο, (Δξ. 6) 

 ν βαζκφο γλψζεο θαη εμνηθείσζήο ηνπο κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ηεο βηβιηνζήθεο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ, (Δξ.7-8) 

 ε άπνςή ηνπο γηα ηελ ηζηνζειίδα, (Δξ.9) 

 ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο επηηφπηεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ε βηβιηνζήθε, (Δξ. 10) 

 ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, 

(Δξ.11-12) 

 ε άπνςε ησλ ρξεζηψλ γηα ην πξνζσπηθφ, (Δξ.13) 

 ε άπνςε ησλ ρξεζηψλ γηα ην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο, (Δξ.14) 

 ηε γεληθή άπνςε ηνπ ρξήζηε γηα ηε βηβιηνζήθε, (Δξ.15).  

Οη δηαθνξέο ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ εληνπίδνληαη ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ 

θαζψο θαη ζηελ πξνζζήθε πέληε λέσλ εξσηεκάησλ θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο εθ ησλ νπνίσλ δχν αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, έλα ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

θαη δχν αθνξνχλ ηελ έληππε ζπιινγή θαη ζπγθεθξηκέλα γηα πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη ηηο 

πηπρηαθέο εξγαζίεο. 

ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ε ξνή ησλ εξγαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην ζαθήο ν ξφινο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Όπσο είλαη θαλεξφ θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαηξνθνδνηνχλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο 
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βηβιηνζήθεο κε λένπο κεραληζκνχο θαη θαη’ επέθηαζε λέα πιεξνθνξηαθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο 

 
σ.1 : Ροή επγαζιών αξιολόγηζηρ 

 

ςγκπιηική παποςζίαζη αποηελεζμάηυν Α’ και Β’ θάζηρ αξιολόγηζηρ 

 

Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα ζην θεθάιαην απηφ αθνξνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ είλαη θνηλέο θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο ζηε Β’ θάζε, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ελζσκαηψζεθαλ λέεο εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο θπζηθά 

δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο. 

 

1.ςμμεηέσονηερ ζηην έπεςνα 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, (79% ζηελ πξψηε θάζε, 73% ζηε δεχηεξε) νη νπνίεο θαίλεηαη 

λα απνηεινχλ ην επηθξαηέζηεξν θχιν ζηελ ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο, θαη ην ηκήκα ηεο 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο λα είλαη απηφ, πνπ νη ρξήζηεο ηνπ θαίλεηαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε Βηβιηνζήθε. Παξφηη ζηελ πξψηε αμηνιφγεζε νη 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 61% ήηαλ απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ηε Β’ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο απνηέιεζαλ ηελ πιεηνςεθία 

Τπηπεζίερ 

Αξιολόγηζη 

Α’ θάζη Β’ θάζη 

Αποηελέζμαηα 

Αξιολόγηζηρ 

 

 

Αναθεώπηζη ζηπαηηγικών, 

διαδικαζιών & καθιέπυζη 

νέυν μησανιζμών & ςπηπεζιών 

Καμία αλλαγή 

λειηοςπγίαρ  

Επγαζίερ Βιβ/κηρ 
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ελψ ε επηζθεςηκφηεηα ζηε Βηβιηνζήθε θαη ηηο δχν θνξέο θαηαγξάθεθε λα κε 

δηακνξθψλεη πνιιέο δηαθπκάλζεηο (39% ηελ πξψηε θνξά, 36% ηε δεχηεξε θνξά). 

 

 

Γνώζη & τρήζη ένησπης ζσλλογής

76%

61%

61%

31%

0% 20% 40% 60% 80%

Βηβιία

Πεξηνδηθά

Β'θάζε

Α'θάζε

     

Γνώζη & τρήζη ηλεκηρονικών σπηρεζιών

7%

5%

2%

13%

12%

20%

19%

5%

15%

32%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

θαζ.πξ.β/δ

θαζ.πξ.onlj

θαζ.πξ.OPAC

ζπρλή ρξ.HEAL

γλ.ει.πεγ.ηζη.

Β'θάζε

Α'θάζε

 
σ.1.                                                                       σ.2 

 

2. Γνώζη & Υπήζη ένηςπηρ ζςλλογήρ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρ.1 ηα πνζνζηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε θαη ηε ρξήζε ηεο 

έληππεο ζπιινγήο (βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ) έρνπλ κεησζεί θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο (61% θαη 31% αληίζηνηρα). Απηφ είλαη εχινγν αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 

εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν βξίζθνληαλ ζε εμέιημε έξγα πξνκεζεηψλ, ηφζν βηβιίσλ φζν 
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θαη πεξηνδηθψλ θαζψο επίζεο θαη έξγν βηβιηνδεζίαο. πλεπψο, πνιινί ρξήζηεο δε ζα 

κπνξνχζαλ λα δειψζνπλ ηθαλνπνίεζε γηα πιηθφ ζην νπνίν δελ είραλ πξφζβαζε. 

 

3. Γνώζη & Υπήζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών 

 

Ζ ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά ηεο πξψηεο θάζεο ηεο αμηνιφγεζεο αθήλεη αηζηφδνμν 

κήλπκα θαη εληζρχεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε ζηξνθή πξνο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο 

ΒΚΠ (βάζεηο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, OPAC, Heal-Link, δηάθνξεο άιιεο 

πεγέο) έρεη ζεηηθή απήρεζε (ρ.2). Ζ αχμεζε απηή ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ήηαλ 

αλακελφκελε θαζψο ην πνζνζηφ ρξήζεο ησλ έληππσλ πεξηνδηθψλ κεηψζεθε αηζζεηά. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε απηή είλαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ πνπ νξγαλψζεθαλ θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Αμηνζεκείσηε 

είλαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο. ηελ πξψηε θάζε ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 12%, ελψ ζηε 2
ε
 

θάζε αλήιζε ζην 32%. Έλα ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ αλαδείρζεθε ε ρξήζε ηνπ OPAC 

πνπ αλ θαη ε ηειεπηαία απμήζεθε ην ηειεπηαίν δίκελν ηεο έξεπλαο (απφ 2% πνπ 

δήισζαλ σο θαζεκεξηλή ρξήζε ην πξψην δίκελν, απμήζεθε ζε 5%), ελ ηνχηνηο θαη πάιη 

ηα πνζνζηά απηά ζεσξνχληαη πνιχ ρακειά θαη κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε ηα ρακειά 

πνζνζηά πνπ δήισζαλ νη ρξήζηεο γηα ηελ έληππε ζπιινγή, αιιά θαη κε ην φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ρξήζηεο εμππεξεηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο.   

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, νη εξσηψκελνη δε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο, 

(ρ.3) δειψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ε άγλνηα ζε πνζνζηφ 49% γηα ηελ Α’ θάζε, κεησκέλν 

ζην 32% γηα ηε Β’ θάζε. Μεγάιν πνζνζηφ επίζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 

απάληεζε ηελ εξψηεζε απηή.  
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Λόγοι μη τρήζης ηλεκηρονικών σπηρεζιών

49%

8%

19%

32%

12%

14%

14%

28%

7%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Γε ηηο γλσξίδσ 

Γε δηαζ.εμνπι.

Αξγή ζύλδεζε

Γελ είλαη θηιηθ/εύρξ.

Γελ απάληεζαλ Β'θάζε

Α'θάζε

Ιζηοζελίδα

61%
56% 57%

51%
56%

45% 42% 45%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

εύθ.αλαδ.πιεξ. πς.αηζζεηηθή ζσζηά

ηνπ.κελνύ

θαη.εξγ.&

ζπλδέζ.

Α' θάζε

Β'θάζε

 
σ.3                                                                      σ.4 

 

4.Ιζηοζελίδα 

Όπσο εχθνια δηαθξίλεη θαλείο ζην ρ.4, παξά ηε κηθξή δηαθνξνπνίεζε θαη ην πςειφ 

πνζνζηφ ησλ ηηκψλ, νη ρξήζηεο ζεσξνχλ φηη θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ήηαλ 

πην εχθνιε ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο (61%), ε αηζζεηηθή ήηαλ 

πςειή (56%), ην κελνχ δηακνξθσκέλν ζσζηά (57%) θαη ηα εξγαιεία θαη νη ζπλδέζεηο νη 

θαηάιιειεο γηα έξεπλα (51%). Ζ πηψζε ησλ ηηκψλ θαηά ηε Β’ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο 

(56%, 45%, 42%, 45% αληίζηνηρα) απνδίδεηαη ζηελ αλαθαηαζθεπή πνπ δηεμάγεην ηελ 

πεξίνδν εθείλε θαη πνπ ππαγφξεπε πνιιέο θνξέο δηαζπλδέζεηο κε ηελ πξνεγνχκελε 

ηζηνζειίδα, ή ζπλδέζεηο πνπ δελ ήηαλ άκεζα ελεξγέο, γεγνλφηα πνπ δπζθφιεπαλ ην 

ρξήζηε. 
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Ικανοποίηζη από επιηόπιες σπηρεζίες

87% 85%

43%

17%
24%

73% 77%

35%
44%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

αλαγλσζη. ζύζη.δαλ. θσηνη.κερ. δηαδαλ.άξζξσλ ρξήζε OPAC

Α'θάζε

Β'θάζε

   

Ικανοποίηζη από ηλεκηρονικές σπηρεζίες

28%

21%

21%

18%

24%

49%

48%

52%

37%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

πξνζβ.β/δ

ει.πεξ.

HEAL-Link

ει.πεγέο

ρξήζε OPAC
Β΄θάζε

Α'θάζε

 
σ.5                                                                                         σ.6 

 

5. Ικανοποίηζη από επιηόπιερ ςπηπεζίερ 

 

Μέζσ ηεο εξψηεζεο απηήο επηδηψμακε λα θαηαγξάςνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ 

απφ ηηο πξνζθεξφκελεο  ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο ππεξεζίεο, δει. απφ ην 

αλαγλσζηήξην, ην ζχζηεκα δαλεηζκνχ, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ην δηαδαλεηζκφ 

άξζξσλ θαη ηε ρξήζε ηνπ OPAC (ρ.5). Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηα 

πνζνζηά πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ήηαλ 87%, 85%, 43% 17%, θαη 

24% ελψ θαηά ηε Β΄ θάζε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 73%, 77%, 30%, 35% θαη 44%. 

Παξά ηηο πςειά γεληθά ηηκέο, παξαηεξείηαη πηψζε, έζησ θαη κηθξή ζηε Β’ θάζε πνπ 

απνδίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

ρξήζε ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε Β’ θάζε, απνδίδεηαη 
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ζηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηε κείσζε ησλ θσηνηππηψλ πνπ αθνξά πιηθφ πνπ 

κπνξεί λα δαλεηζηεί ν ρξήζηεο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ γηα 

πιηθφ πνπ δελ κπνξεί λα δαλεηζηεί δει. γηα πεξηνδηθά θαη γηα πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη 

ηελ απνθπγή κε απηφ ηνλ ηξφπν ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο θαζψο θαη ηε ζπλερή εκπινθή 

ησλ κεραλεκάησλ πνπ εκπνδίδεη πνιιέο θνξέο ηελ ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ 

αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην δηαδαλεηζκφ άξζξσλ απνδίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ρξεζηψλ θαη ζηε δηάδνζε έηζη ηεο ππεξεζίαο. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο δηαδαλεηζκνχ απνηειεί ην φηη ζηε Β’ θάζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ απνηεινχζαλ 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ νπνίσλ νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο είλαη θαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο. 

 

6. Ικανοποίηζη από ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ 

 

Σν ηειεπηαίν δίκελν ηεο έξεπλαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρ.6, ε αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο, ζε ζρέζε κε ηελ Α’ 

θάζε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη θαηαθφξπθε. Ζ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ εθθξάδεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο κε ην πνζνζηφ ησλ 28% ζηελ Α’ θάζε 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη κε 49% ζηε Β’ θάζε, ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ζπγθεληξψλνπλ 

ηελ Α’ θάζε 21% ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, ελψ ηε Β’ θάζε 48%, θαη ην Heal-

Link απφ  ην 21% πνπ ζπγθέληξσζε αξρηθά έθηαζε ζην 52%. 

Οη ρξήζηεο-ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαηέζεζαλ ζε πνζνζηφ 18% ζηελ Α’ θάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ζηηο νπνίεο δηαζέηεη 

πξφζβαζε ε ΒΚΠ, πνζνζηφ πνπ αλήιζε ζε 52% θαηά ηε Β’ θάζε, ελψ θαη γηα ηε ρξήζε 

ηνπ OPAC ηα πνζνζηά δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ην 24% ζε 44%. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαηαδεηθλχεη ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, γεγνλφο πνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφ κηαο θαη ζεσξείηαη απνηέιεζκα ηεο ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ ηφζν κέζσ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ μελαγήζεσλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηε Βηβιηνζήθε, αιιά θαη ηεο ελεκέξσζεο πνπ ειάκβαλαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

 

7. Ικανοποίηζη από ηο πποζυπικό 

 

Με κεγάιε ηθαλνπνίεζε αληηκεηψπηζε ην πξνζσπηθφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ ην αθνξνχζε ηφζν ζηελ Α’ φζν θαη ζηε Β’ θάζε. Θεσξήζεθε εχινγε ε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο εξψηεζεο πνπ αθνξά ζην αλ νη ρξήζηεο δεηνχλ βνήζεηα απφ ην πξνζσπηθφ 

θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηε Βηβιηνζήθε (απφ 83% ζηελ Α’ θάζε κεηψζεθε ζην 70% ηε 

Β’ θάζε) γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ ζηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Θεσξνχκε δειαδή φηη νη ρξήζηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, έρνπλ απνθηήζεη γλψζε ζρεηηθά κε ην πιηθφ, ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη ε βηβιηνζήθε αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ απηέο. ’ απηφ έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, 

ζεηξά ζεκηλαξίσλ πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη έρεη ιάβεη ρψξα ην 

αθαδεκατθφ έηνο  2006-2007. Ζ γεληθή εηθφλα πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ λα εμππεξεηήζεη ην 
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θνηλφ ηεο Βηβιηνζήθεο, φπσο θαίλεηαη απφ ην ζρ.7, είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή. ηελ πξψηε 

θάζε ηεο αμηνιφγεζεο παξνπζηάζηεθε πςειφ πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ (81%) 

απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην 90% πνπ δηακνξθψζεθε θαηά ηε Β’ θάζε 

ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ελζαξξπληηθφ κήλπκα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπο.   
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ρ.7                                                                                   ρ.8 

   

8. Πεπιβάλλον Βιβλιοθήκηρ 

 

Ζ δηεξεχλεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο Βηβιηνζήθεο 

δηελεξγήζεθε κέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ επαξθή θσηηζκφ, ηνλ 

θιηκαηηζκφ, ηελ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαζψο θαη 

ην αλ απνηειεί έλα ηδαληθφ ρψξν γηα κειέηε. Έηζη, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ην 

θσηηζκφ θαηά ηελ Α’ θάζε θπκάλζεθε ζην πνζνζηφ ησλ 79%, ελψ ηε Β’ θάζε ζην 79%, 

γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηελ Α’ θάζε 72% ελψ ηε Β’ θάζε 42%, γηα ηελ εζσηεξηθή 

δηαξξχζκηζε ηελ Α’ θάζε 93% θαη ηε Β’ θάζε 79%. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα 

ην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο θαηά ηελ Α’ θάζε ήηαλ 91% θαη ηε Β’ θάζε 72%, ελψ ζηελ 

εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην αλ απνηειεί ηδαληθφ ρψξν γηα κειέηε, απάληεζαλ ζεηηθά θαηά 

ηελ Α’ θάζε ζε πνζνζηφ 81% θαη θαηά ηε Β’ θάζε ζε 71%. Παξφηη ηα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηηο δχν θάζεηο αμηνιφγεζεο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην κέζν φξν, 

παξαηεξείηαη κηα πηψζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαηά ηε Β’ θάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο παξφηη ην έηνο απηφ δε ππήξμε θακία επέκβαζε ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο 

θαη ζπλεπψο δελ άιιαμε θάηη ζην ρψξν ηεο. Πξνζπαζψληαο λα δψζνπκε κηα ινγηθή 

εμήγεζε γηα ην γεγνλφο απηφ, θαηαγξάθνπκε πσο ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ 

ρξεζηψλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο απνηεινχζε δείγκα πξσηνεηψλ θνηηεηψλ 

ρσξίο ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε Βηβιηνζεθψλ. Ζ πξψηε εληχπσζε πνπ απνθφκηζαλ 

γηα ην πεξηβάιινλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ε νπνία θαηαγξάθεθε ζηηο απαληήζεηο ηνπο ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεηηθή. Καηά ηε Β’ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιήξσζαλ 

ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ην ζχλνιφ ηνπο απαξηίδνπλ ηφζν 

απφθνηηνη ηνπ Υαξνθνπείνπ φζν θαη άιισλ ηδξπκάησλ. Δίλαη θπζηθφ νπφηε λα έρνπλ 
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κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηε ρξήζε Βηβιηνζεθψλ θαη λα είλαη πην απαηηεηηθνί θαη απζηεξνί 

ζηηο θξίζεηο ηνπο. 

   

ςμπεπάζμαηα 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ε ΒΚΠ απνθφκηζε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα: 

1) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ν βαζκφο δηείζδπζεο 

ηεο ΒΚΠ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ήηαλ πεξηνξηζκέλνο αλ ιάβεη θαλείο ππφςε 

ηνπ ηα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα. Οη θνηηεηέο (παξφηη ππάξρνπλ 

δηαθπκάλζεηο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα) γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφ βαζκφ ηε 

Β.  

2) Ζ ζπιινγή ησλ βηβιίσλ είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζε αληίζεζε κε ηα έληππα πεξηνδηθά πνπ ε ρξήζε ηνπο δείρλεη λα κεηψλεηαη. 

3) Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εδξαηψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ελψ ε ρακειή ρξήζε ηνπ OPAC 

ππνδειψλεη ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηεο Βηβιηνζήθεο.  

4) Ζ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο, πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη αχμεζε 

ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ πξνζβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη. 

5) Απφ ηηο επηηφπηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, απηή πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο 

ρξήζηεο είλαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο θσηνηππηψλ θαζψο ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί 

σο πξνο ηε ρξήζε ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ. 

6) Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη έθδειε φπσο θαίλεηαη απφ 

ηα πςειά πνζνζηά πνπ δήισζαλ νη ρξήζηεο θαη ζαθψο απηφ ππνδειψλεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα πξνκήζεηα πεξηζζφηεξσλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ. 

7) Ο θιηκαηηζκφο είλαη ην ζεκείν ην νπνίν πξέπεη λα βειηησζεί απφ ην πεξηβάιινλ 

ηεο Βηβιηνζήθεο. 

8) Ζ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε γηα φιε ηελ νκάδα ησλ Βηβιηνζεθνλφκσλ πξνήιζε 

απφ ηηο θξίζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο. Απηή ε «ςήθνο 

εκπηζηνζχλεο» επέδξαζε ζεηηθά ζηε ςπρνινγία ηεο νκάδαο, ελδπλάκσζε ηε 

κεηαμχ ηνπο θαιή ζπλεξγαζία θαη σζεί ζε απμαλφκελε παξαγσγηθφηεηα, κε 

απνηέιεζκα βειηησκέλε πνηφηεηα εξγαζίαο. 

 

 

Πποηάζειρ 

 

Σα απνηειέζκαηα θαη νη κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο απηήο απνηεινχλ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ 

ηεο κειινληηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΚΠ αιιά θαη κνριφ άζθεζεο πίεζεο γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο ζηελ δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζηφρσλ ηεο, ε δηαζθάιηζε πςειψλ πνζνζηψλ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξέπεη 

λα απνηειέζνπλ ψζεζε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελέξγεηεο φπσο: 

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα θαιχςνπλ αθφκα θαη ηηο πην 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζα πξνσζήζνπλ θαη ζα 

ζηεξίμνπλ ην πνιχπιεπξν έξγν ηεο ΒΚΠ ζηελ ππεξεζία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 
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 Δθαξκνγή πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. 

 Αλάπηπμε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο αιιά θαη βειηίσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο κε 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ δπλακηθά εμειηζζφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Γεκηνπξγία λέσλ κεζφδσλ ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη 

ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ φζνλ αθνξά: 

           Α)  ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε,  

           Β)  ζην ινγηζκηθφ πνπ ππνζηεξίδεη ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ηαρχηεξε εμνηθείσζε ησλ κειψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ λέσλ κειψλ κε ηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο, 

   Γ) ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ρξήζηεο απηνεμππεξεηνχληαη. 

Οη λέεο απηέο κέζνδνη επηθεληξψλνληαη ζηε θαζηέξσζε εληαηηθψλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ζε λεφηεξεο ή ειεθηξνληθέο θαζψο θαη ζε παιαηφηεξεο ή αλαβαζκηζκέλεο 

ππεξεζίεο.  

 πζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε θαη 

θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο.  

 Πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηνπ ήδε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο 

αιιά θαη ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα 

δηέπεηαη κε ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ππεξεζίεο 

πνπ ηψξα ιφγσ πνζνηηθήο αλεπάξθεηαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 

πινπνηεζνχλ.  

 

 

 

 

 

 

Εθαπμογή αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ: 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζθνπφ έρεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

βειηίσζε ιεηηνπξγηψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

νδήγεζαλ ζην λα πξνρσξήζεη ε βηβιηνζήθε ζηηο θάησζη ελέξγεηεο: 

 

1) Αλαζεψξεζε θαη εθαξκνγή λέαο πξαθηηθήο ζηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο 

ρξεζηψλ θαζψο θαη πξνκήζεηα λέαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπο. 

2) Αλάπηπμε ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά 

φιεο νη πηπρηαθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ εθπνλνχληαη 

ζην ίδξπκα. 

3) Πξνκήζεηα βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη πιήξνπο θεηκέλνπ, 

φπσο επίζεο θαη ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ, εθηφο Heal-Link. 

4) Απφθηεζε κεγάινπ αξηζκνχ βηβιίσλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

5) Γξνκνιφγεζε πξνκήζεηαο βηβιίσλ ινγνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηφπηλ 

απαίηεζεο ησλ θνηηεηψλ.  
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6) Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο θαη πξνζζήθε λέσλ ζπλδέζκσλ θαζψο θαη δεκηνπξγία 

ζεκαηηθψλ ππιψλ. 

7) Γεκηνπξγία ππεξεζίαο help desk κέζσ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ζέηνπλ νη ρξήζηεο εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο ή 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ άιιεο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο, ηα νπνία λα 

απαληψληαη εληφο 24ψξνπ. 

 

Επίλογορ 

 

Ζ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ αμηνιφγεζεο απνδείρηεθε κηα φρη θαη 

ηφζν εχθνιε δηαδηθαζία θαζψο έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο έρνληαο λα αληηκεησπίζεη ηνπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνέθππηαλ θαη δπζθφιεπαλ ηελ έξεπλα (π.ρ. θαηαιήςεηο, δηαξξνή πξνζσπηθνχ) φπσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, έγηλε απνιχησο αληηιεπηή ε αλάγθε αληαπφθξηζεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο κε θηλήζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην 

λα γίλεη έλαο νξγαληζκφο ζπλερνχο κάζεζεο. Δίλαη άξξεθηε, θαηά ηε γλψκε καο ε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ αιιαγή πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία ηφζν δπλακηθή φζν θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο Βηβιηνζήθεο.  
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