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Πεξίιεςε 

Ζ εηζήγεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ θαη 

θπξίσο λα δηεξεπλήζεη ηελ επηηπρία ησλ επηινγψλ ηνπ 

παξειζφληνο κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ πνπ δηαζέηνπλ νη εθάζηνηε εθδφηεο-

δηαζέηεο. Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ (ζπλδξνκέο ΑΠΘ 

θαη HEAL-Link) απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ ΑΠΘ θαη 

ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε άιια πνζνηηθά δεδνκέλα απνθαιχπηεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο, φζν 

θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

ΑΠΘ ελ γέλεη.  

Λέξειρ-Κλειδιά: Ακαδημαϊκέρ Βιβλιοθήκερ, Σηαηιζηικά Χπήζηρ, 

Ηλεκηπονικέρ Πηγέρ 

Abstract 

This paper aims at both presenting the AUTh electronic library 

and evaluating the success of past collection development 

choices. Usage reports/data offered by publishers and vendors 

when correlated with other numerical data, may reveal the use 

of the library collection (AUTh and HEAL-Link subscriptions), 

as well as other useful information regarding the AUTh library 

collection development policy and the overall AUTh library 

services organization.  

Keywords : Academic libraries, Usage Reports, Electronic 

Resources 

1. Δηζαγσγή  

ηφρνο ηνπ επηζηήκνλα (επίζηακαη = γλσξίδσ θάηη θαιά) είλαη ε επίηεπμε ηεο γλψζεο 

κέζσ ηεο έξεπλαο. Γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο απαηηνχκελν είλαη ε αλεχξεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ε ζπγγξαθή άξζξσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ε κεηάδνζή ηεο 

κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απφ ηελ άιιε ε βηβιηνζήθε έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ 

παξνρή φιν θαη πεξηζζφηεξνπ πιηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο. 

Απφ λσξίο έγηλε αληηιεπηφ ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθφ φηη είλαη αδχλαην κηα βηβιηνζήθε λα 

θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο ηδηαίηεξα ελφο αθαδεκατθνχ 

                                                
* Ζ Ζιεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ “Δθζπγρξνληζκφο ηνπ 

πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. - Γ΄ΚΠ”, ην νπνίν εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν). 
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ηδξχκαηνο, ηφζν ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα (θάζε ίδξπκα δηαζέηεη πεπεξαζκέλν 

πξνυπνινγηζκφ), φζν θαη ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο εθδνηηθήο παξαγσγήο.  

 

ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 νη ειιεληθέο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη, φζν θαη αλ δηεπξχλνληαλ νη ππεξεζίεο δηαδαλεηζκνχ, δε ζα 

κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Σα φξηα κηαο ηνπηθήο ζπιινγήο ήηαλ πηα 

πνιχ πεξηνξηζκέλα κέζα ζην παγθφζκην δίθηπν παξαγσγήο θαη κηα κηθξή ρψξα ζαλ ηελ 

Διιάδα κφλν κέζσ ζπλεξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη (Σδεδάθε 2000 ζ. 96). 

Δπηπρήο ζπγθπξία ζηε δχζθνιε απηή πεξίνδν απνηεινχλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηα 

Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο πνπ βνεζνχλ ηφζν ηα Ηδξχκαηα σο κνλάδεο φζν θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ HEAL-Link.  

 

Ξεθηλά ινηπφλ κηα πεξίνδνο άλζηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ε νπνία 

θαη ζπλερίδεηαη. ηφρνο ησλ πεξηζζνηέξσλ βηβιηνζεθψλ γίλεηαη ν εθζπγρξνληζκφο κε ηε 

ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, ε αλάπηπμε ησλ ζπιινγψλ θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. Έηζη παξάιιεια κε ην έληππν πιηθφ 

επηηπγράλεηαη πξφζβαζε θαη ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ κε ηηο άδεηεο ρξήζεο «βγάδεη» ηε 

βηβιηνζήθε απφ ηα ζηελά θπζηθά ηεο φξηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ, παξέρνληαο ζε πνιινχο 

ρξήζηεο ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζην ίδην πιηθφ.  

 

2. Ζ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ  

Σν ΑΠΘ είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα κε 2.800 κέιε 

ΓΔΠ, 35.000 θνηηεηέο ζε θαλνληθφ εμάκελν ζπνπδψλ, πεξίπνπ 9.000 κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία), κε 8 ρνιέο θαη 42 

ηκήκαηα πνπ θαιχπηνπλ φια ηα πεδία ηεο γλψζεο θαη κεγάιν επίζεο αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε ε δνκή θαη ε δηαρείξηζε ελφο 

ηέηνηνπ νξγαληζκνχ κε κεγάιε επίζεο ηζηνξηθή δηαδξνκή. Μέζα ζε απηφλ ηνλ ηζηνξηθφ 

νξγαληζκφ νη βηβιηνζήθεο, θαη φρη κφλν, είραλ κηα δνκή ιεηηνπξγίαο ξηδσκέλε ζην ρξφλν 

θαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θάζε ζρνιή, ηκήκα ή θαη ζπνπδαζηήξην ζην νπνίν ηππηθά 

ππάγνληαλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πάξα πνιιψλ βηβιηνζεθψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ε θαζεκηά αλεμάξηεηα, ρσξίο εληαία πνιηηηθή, ρσξίο θνηλνχο θαλφλεο γηα 

ην πιηθφ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ, ρσξίο κηα θεληξηθή δηνηθεηηθή κνλάδα ζπληνληζκνχ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφιηο ην 2005 ζπληάρζεθε εληαίνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΑΠΘ θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Πξπηαλεία.  

2.1 Ηλεκηπονική Σςλλογή ΑΠΘ  

Απφ ηα ηέιε ηνπ 1999 κε ηε ζχζηαζε ηνπ HEAL-Link θαη ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ 

πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ κε κηα ζεηξά απφ εθδφηεο δηεζλνχο θήκεο θαιχθζεθαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ νη αλάγθεο ησλ ζεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, ελψ δελ ππήξρε 

ε αλάινγε θάιπςε ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Έρνληαο απηφ σο δεδνκέλν ην ΑΠΘ 

πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη κε ειεθηξνληθφ πιηθφ ηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, νη ρξήζηεο 

ησλ νπνίσλ είλαη ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο. Ξεθίλεζε απφ ην 

2002 κία πξνζπάζεηα, ε νπνία θαη ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα, γηα εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο ηνπ ΑΠΘ ζε πιηθφ πνπ θαιχπηεη ηηο αλζξσπηζηηθέο, θαζψο θαη ηηο επηζηήκεο 

πγείαο. Ο ηαηξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ήξζε λα θαιχςεη ηελ έιιεηςε εληαίαο ηαηξηθήο 

βηβιηνζήθεο ζην ΑΠΘ, ην κεγάιν αξηζκφ ΓΔΠ πνπ έρνπλ νη ηαηξηθέο ζρνιέο θαη ηηο 

απμεκέλεο εξεπλεηηθέο ηνπο αλάγθεο γηα φζν ην δπλαηφ πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλν 

πιηθφ. 
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ηα ηέιε ηνπ 2003 ην ΑΠΘ απνθηά ζπλδξνκή ζε ηξεηο ζπιινγέο ηνπ JSTOR (αξρεηαθφ 

πιηθφ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ κε πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν απφ ην πξψην ηεχρνο 

ηνπ πεξηνδηθνχ, φπνπ απηφ είλαη δηαζέζηκν). Σα πςειά ζηαηηζηηθά ρξήζεο θαη ε ζεηηθή 

αλάδξαζε απφ ηνπο ρξήζηεο νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή πξφζθηεζε θαη άιισλ ζπιινγψλ ηνπ 

JSTOR. Σελ ίδηα ρξνληά ε βηβιηνζήθε απνθηά πξφζβαζε ζην ProjectMuse (ζπιινγή 

ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο πνπ απφ ην 2006 αλήθεη ζηε 

ζπιινγή ηνπ HEAL-Link), ζην Θεζαπξφ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο (TLG πνπ απφ ην 2006 

αλήθεη ζηε ζπιινγή ηνπ HEAL-Link), θαη ζηελ online έθδνζε βηβιηνγξαθηθψλ βάζεσλ 

πνπ ήηαλ πξηλ δηαζέζηκεο κφλν κέζσ cd-rom (MLA, SportDiscus, ATLA θ.ά.). To 2004 

απνθηά γηα έλα ρξφλν ζπλδξνκή ζηε ζπιινγή Academic Search Premier ηεο EBSCO θαη 

ην 2005 ε βηβιηνζήθε απνθηά ζπλδξνκή ζηε βάζε ηεο ProQuest 5000 International, πνπ 

απνηειεί κηα εχθνιε θαη νηθνλνκηθή επηινγή κέζσ ηεο ινγηθήο ησλ παθέησλ, θαζψο ε 

ζπγθεθξηκέλε βάζε πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε πεξίπνπ 5000 πεξηνδηθά πιήξνπο θεηκέλνπ 

θαη παξέρεη δηαζεκαηηθή θάιπςε. Σν 2007 νη ζπλδξνκέο ζηηο βάζεηο Brepolis θαη 

DiscoveryGate πξνζθέξνπλ επηπιένλ εξγαιεία έξεπλαο γηα ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη ηηο 

ζπνπδέο ζηε ρεκεία θαη βηνινγία αληίζηνηρα. Σν 2008 ην ΑΠΘ απνθηά έλα αθφκα 

εξγαιείν γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θαη ηε Θενινγία, ηελ Patrologia Latina ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ Patrologia Graeca, δηαζέζηκε κέζσ HEAL-Link. 

Σέινο, κέζα ζην 2008 απνθηψληαη επίζεο ηξεηο λέεο ηαηξηθέο βάζεηο (Embase.com, 

Cohrane, BMJ Clinical Evidence) θαη ε online ηαηξηθή εγθπθινπαίδεηα ImagesMD. 

 

Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ε βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ έζεζε έλα λέν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο αγνξάδνληαο έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ. Απφ 

ην 2003 ήδε ην ΑΠΘ είρε πξφζβαζε απφ θνηλνχ κε θάπνηα άιια ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

ζε έλα κηθξφ αξηζκφ βηβιίσλ ηεο NetLibrary. To 2006 απνθηά 100 ηαηξηθά βηβιία ηνπ 

Ovid θαη ηo 2007 αγνξάδεη ηηο ζπιινγέο ησλ EEBO & Gale 125.000 & 180.000 ηεθκήξηα 

αληίζηνηρα, πιηθφ αξρεηαθφ κε άπαμ πιεξσκή. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγέο, νη νπνίεο 

πξνζηέζεθαλ φπσο θαη ηα ππφινηπα ειεθηξνληθά βηβιία ζην δεκφζην θαηάινγν (OPAC), 

απνθηήζεθαλ κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ. Δπίζεο ην 2007 ε βηβιηνζήθε 

απνθηά πξφζβαζε ζε έλαλ αξηζκφ (πεξίπνπ 200) Safari ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ 

πιεξνθνξηθήο κε ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηίηινπ, φπνπ δνθηκάδεηαη θάηη πξσηνπνξηαθφ ε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ηίηινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδξνκήο, αθνχ ε ζπλδξνκή αθνξά ζε 

κνλάδεο (slots) θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο. Πξφζθαηα κέζα ζην 2008 απέθηεζε 

πξφζβαζε ζε 150 ηίηινπο απφ ην Wiley θαη 85 ηίηινπο βηβιίσλ αλαθνξάο απφ ηε Gale 

Virtual Reference Library, φπσο θαη ζε ηέζζεξηο ζπιινγέο κε αξρεηαθφ πιηθφ πεξηνδηθψλ 

ηεο Periodicals Archive Online (PAO) πνπ θαιχπηνπλ θαηά θχξην ιφγν ηηο αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο.  

 

Οη ζπλδξνκέο ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ θαιχπηνληαη πιένλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ κε ην 1/3 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ λα 

δηαηίζεηαη γηα ηηο ζπλδξνκέο ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ θαη ηα ππφινηπα 2/3 γηα ην έληππν 

πιηθφ πεξηνδηθψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο ηνπ ΑΠΘ επεξεάζηεθε απφ ηε ζπιινγή ηνπ 

HEAL-Link, ε νπνία παξέρεη δηαζεκαηηθή θάιπςε θαη πξφζβαζε ζε έγθπξα πεξηνδηθά, 

βηβιία θαη βάζεηο κε πςειφ αληίθηππν απφ ηνπο πην γλσζηνχο εθδνηηθνχο νίθνπο. Ζ 

ζπιινγή ηνπ ΑΠΘ εμειίρζεθε έηζη ψζηε λα θαιχςεη „θελά‟ ηνπ HEAL-Link ζε 

ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεδία θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Οη δχν 

ζπιινγέο δξνπλ, επνκέλσο, ζπκπιεξσκαηηθά θαη απφ θνηλνχ πξνζθέξνπλ κία „δπλαηή‟ 

ζπιινγή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα ηνπ ΑΠΘ φπσο καξηπξνχλ ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο πνπ ζπιιέγεη ε Μνλάδα 

Γηθηπαθνχ Σφπνπ.  
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3. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο: ζπιινγή, κνξθνπνίεζε, παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε 

Ζ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο κε ηελ αχμεζε κάιηζηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ ηνπ ΑΠΘ αλαδεηθλχεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή γηα ηε βηβιηνζήθε ε νπνία ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα ζηνρεχεη λα εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο, ηελ θαιχηεξε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ νξζή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σν βέβαην είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία δχζθνιε, ρξνλνβφξα 

θαη φρη πάληα αμηφπηζηε. Οη βηβιηνζεθνλφκνη θαινχληαη λα ζπιιέμνπλ απφ ηελ 

πιαηθφξκα ηνπ θάζε εθδφηε ή δηαζέηε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε κία πνηθηιία κνξθψλ θαη 

λνεκάησλ
.
 ν ίδηνο δείθηεο (π.ρ. search) ελδέρεηαη γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο λα έρεη 

δηαθνξεηηθφ λφεκα. Σα δεδνκέλα απηά, αθνχ ζπιιερζνχλ, πξέπεη έπεηηα λα απνθηήζνπλ 

κε θάπνην ηξφπν θνηλή κνξθνπνίεζε, ψζηε λα κπνξνχλ έπεηηα νη βηβιηνζεθνλφκνη λα ηα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα. Ζ φιε δηαδηθαζία (ζπιινγή-

κνξθνπνίεζε-αλάιπζε) απαηηεί ηε ιήςε απνθάζεσλ, νη νπνίεο θαη παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ.  

3.1 Σςλλογή και μοπθοποίηζη 

Όζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρνπλ δχν ηξφπνη: είηε παξαθνινπζψληαο 

ηνπηθά ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ, κέζνδνο πεξίπινθε, φπσο παξαηεξεί ε Anderson 

(2006, ζ.4), είηε κέζσ ησλ πεξηβαιιφλησλ ησλ εθδνηψλ-δηαζεηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθδφηεο παξέρνπλ πηα κέζα απφ ηα πεξηβάιινληά ηνπο ζηαηηζηηθά ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ. Ζ πξφζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε 

αλαγλσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ (username & password) απφ ην δηαρεηξηζηή (administrator) 

ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ κίαο βηβιηνζήθεο. Ζ κνλάδα δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηνπ ΑΠΘ ζπιιέγεη ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο πνπ δηαζέηνπλ νη εθδφηεο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κνξθνπνίεζεο επέιεμε λα ζπιιέγεη, φπνπ απηφ ήηαλ 

δπλαηφ, ζηαηηζηηθά πνπ αθνινπζνχλ ην πξφηππν COUNTER (COUNTER Project, 2008). 

πγθεθξηκέλα επηιέρζεθε ε ζπιινγή ησλ αλαθνξψλ JR1 (Releases 1 & 2) γηα ηα 

πεξηνδηθά (COUNTER Project, 2005, ζζ.9-11), DB1 & DB3 (Releases 1 & 2) γηα ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ (COUNTER Project, 2005, ζζ.14-21), θαη BR1, BR2, BR5, BR6 

(Release 1) γηα ηηο ειεθηξνληθέο κνλνγξαθίεο (COUNTER Project, 2006, ζζ.13-30).  

 
Πίλαθαο 1 Αλαθνξέο COUNTER πνπ ζπιιέγεη ην ΑΠΘ 

Κσδ. Πεξηερόκελα Αλαθνξάο 

JR1 Σύλνιν πεηπρεκέλσλ αηηεκάησλ γηα πιήξε θείκελα άξζξσλ θαηά κήλα θαη πεξηνδηθό. 

DB1 Σύλνιν αλαδεηήζεσλ θαη ζπλδέζεσλ (sessions) αλά κήλα θαη Βάζε Γεδνκέλσλ 

DB3 
Σύλνιν αλαδεηήζεσλ θαη ζπλδέζεσλ αλά κήλα θαη ππεξεζία (π.ρ. κία ππεξεζία κπνξεί λα 

πεξηέρεη πνιιέο βάζεηο δεδνκέλσλ) 

BR1 Σύλνιν πεηπρεκέλσλ αηηεκάησλ γηα ηίηινπο (νιόθιεξν ην βηβιίν) θαηά κήλα θαη ηίηιν 

BR2 Σύλνιν πεηπρεκέλσλ αηηεκάησλ γηα κέξε ησλ ηίηισλ θαηά κήλα θαη ηίηιν 

BR5 Σύλνιν αλαδεηήζεσλ θαη ζπλδέζεσλ θαηά κήλα θαη ηίηιν 

BR6 Σύλνιν αλαδεηήζεσλ θαη ζπλδέζεσλ θαηά κήλα θαη ππεξεζία (π.ρ. όλνκα πιαηθόξκαο) 

 

Παξά ηελ χπαξμε ηνπ πξνηχπνπ COUNTER θαη ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ
2
 πνπ έρνπλ 

γίλεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε πξνηχπσλ ζηελ 

                                                
2 Σν 1998 ην ICOLC αλέπηπμε έλα νδεγφ κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο –νδεγίεο (guidelines) πνπ 

πξνζπαζνχζε λα ζέζεη θάπνηεο ζηαζεξέο ζηελ νξνινγία θαη ζην είδνο ησλ ζηαηηζηηθψλ. Δπίζεο έγηλαλ 

πξνζπάζεηεο απφ ην NISO (National Information Standard Organization), ηε ERMI (Electronic Resources 

Management Initiative), ηελ ARL (Association of Research Libraries) πνπ αλαπηχζζεη ην E-Metrics project 
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παξάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ απφ ηνπο εθδφηεο-δηαζέηεο, νη βηβιηνζεθνλφκνη 

εμαθνινπζνχλ λα κνξθνπνηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ, ψζηε λα ηα επεμεξγαζηνχλ.  

 

Γηα ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ήηαλ ζρεηηθά εχθνιε. Γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεγέο ηνπ HEAL-Link κεηά ην 2003 ηα ζηαηηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ην 

JR1 (Releases 1 & 2 αλάινγα κε ηνλ εθδφηε-δηαζέηε). Δπίζεο απφ ην 2004 θαη εμήο νη 

ππεξεζίεο JSTOR, ProjectMuse θαη ProQuest δίλνπλ ζηαηηζηηθά ζε κνξθή COUNTER. 

Οη ίδηεο ππεξεζίεο δηαζέηνπλ θαη επηπιένλ ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο (φρη ηχπνπ COUNTER), 

φπσο summary statistics, numbers of hits, sessions, searches, IP, θ.ιπ. Όζνλ αθνξά ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ (ΒΓ), ην ΑΠΘ δηαζέηεη πάλσ απφ 120 βάζεηο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο (π.ρ. CSA, ATLA, ProQuest5000, Embase θ.ιπ.). Δπίζεο κέζσ ηνπ 

HEAL-Link έρεη πξφζβαζε ζε πάλσ απφ 15 ΒΓ (π.ρ. OCLC FirstSearch, WilsonWeb). 

ηελ νξνινγία ησλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο ΒΓ πξφβιεκα απνηέιεζε ε δηεπθξίληζε ησλ φξσλ 

searches run, searches θαη queries. χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο DB1 & DB3 ν φξνο 

searches ηζνδπλακεί κε ηα queries (COUNTER Project, 2005, ζζ.7-8) απηφ φκσο δελ 

ηζρχεη πάληα. Γηα ηε CSA, ProQuest, MathScinet, Cochrane ε ζπιινγή έγηλε κέζα απφ ηα 

δηαρεηξηζηηθά πεξηβάιινληα κε ηε ρξήζε username & password, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ηα 

ζηνηρεία ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ην πξνζσπηθφ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ εθδνηψλ-δηαζεηψλ.  

 

Ζ πην πξνβιεκαηηθή απφ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη απηή ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, 

αθνχ ζρεδφλ θαλέλαο εθδφηεο δελ παξέρεη ζηαηηζηηθά COUNTER. Αλ θαη ππάξρεη κηα 

νκνηνκνξθία ζηελ νξνινγία γηα ηνπο φξνπο search & session, ην κεγάιν πξφβιεκα 

εληνπίδεηαη ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε πιαηθφξκα γηα ην «δηάβαζκα», 

«θαηέβαζκα» ελφο νιφθιεξνπ βηβιίνπ ή κέξνπο απηνχ. Δκθαλίδνληαη δηάθνξνη φξνη 

φπσο full text accessed (ΔΔΒΟ), FT= full text (Gale ebooks), total record return 

(NetLibrary), sections viewed (Safari) θ.ά. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θνηλή 

κνξθνπνίεζε -θαη έπεηηα ζχγθξηζε- ησλ ζηνηρείσλ, επηιέρζεθε φινη απηνί νη φξνη λα 

απνδίδνληαη κε ηνλ φξν “items request”. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζην γισζζάξην ηεο 

COUNTER αλαθνξάο γηα Books and Reference Works (COUNTER Project, 2006, ζ.10) 

κε πεξηγξαθή: „ν αξηζκφο ησλ ηεθκεξίσλ (items) πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο ζαλ 

απνηέιεζκα κηαο έξεπλαο. Σα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ αλάγλσζε, 

απνζήθεπζε, ειεθηξνληθή ηαρπδξφκεζε θαη εθηχπσζε ησλ ηεθκεξίσλ. Φπζηθά απηέο νη 

πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη φπνπ ππάξρεη αλάινγε ηερληθή δπλαηφηεηα απφ ηνλ 

εμππεξεηεηή ηνπ εθδφηε/δηαζέηε‟. Σέινο, γηα φζνπο εθδφηεο-δηαζέηεο δελ παξέρνπλ 

ζηαηηζηηθά ηχπνπ COUNTER, ε κνλάδα επέιεμε λα ζπιιέγεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ρξήζεο θαη έπεηηα λα ηα κνξθνπνηεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. Με ην ηέινο ηεο κνξθνπνίεζεο μεθηλά ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

3.2 Παποςζίαζη ζηαηιζηικών ζηοισείων αναθοπών 

3.2.1. Ζιεθηξνληθά Πεξηνδηθά  

Ζ JR1 αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά απνδεηθλχεη ηελ νινέλα 

απμαλφκελε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ 

ΑΠΘ. Σα λνχκεξα δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κεκνλσκέλα. Μεγάιε βαξχηεηα έρεη ν 

αξηζκφο ησλ ζπιινγψλ ησλ πεξηνδηθψλ θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπο απφ ρξνληά ζε 

                                                                                                                                             
θαη ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο ISO (International Standards Organization), ν νπνίνο εμέδσζε 

πξφηππα ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ θαη δεηθηψλ αμηνιφγεζεο (ISO 2789:2006, ISO 11620:1998 & ISO/TR 

20983:2003).  
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ρξνληά. Έηζη, ν αξηζκφο ησλ “download”  ηεο θάζε ρξνληάο απνθηά δηαθνξεηηθφ λφεκα, 

φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιινγψλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ ηεο αληίζηνηρεο 

ρξνληάο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπζρεηηζκνί απνδεηθλχνπλ κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ηεο 

ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ, ηφζν ησλ ζπλδξνκψλ ηνπ ΑΠΘ, φζν θαη εθείλσλ ηνπ 

HEAL-Link απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ ΑΠΘ (γξάθεκα 1 & 2). 
 

Γξάθεκα 1 Δμέιημε ρξήζεο eJournals - Heal Link. Downloads άξζξσλ πεξηνδηθώλ 

 
Γξάθεκα 2 Δμέιημε ρξήζεο eJournals – ΑΠΘ. Downloads άξζξσλ πεξηνδηθώλ 

3.2.2. Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ παξακέλνπλ έλα γεληθφηεξν δήηεκα πξνβιεκαηηζκνχ ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ. Ήηαλ ηα πξψηα εξγαιεία πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ειεθηξνληθά θαη ηα πξψηα ρξφληα είραλ ζεκαληηθή απήρεζε. ήκεξα κε ηελ πιεζψξα 

ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ε ρξήζε ηνπο έρεη αηνλήζεη. Οη βάζεηο πνπ πξνζθέξνπλ 

πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν αλάινγα κε ηηο ζπλδξνκέο ηνπ ΑΠΘ, φπσο ε Scopus, 

CSA, ProQuest θ.ά., εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο, ελψ νη ππφινηπεο 

εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά ρξήζεο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: δελ ππάξρεη απεπζείαο 

ζχλδεζε κε ην πιήξεο θείκελν θαη νη πεξηζζφηεξεο είλαη ηφζν ζεκαηηθά εμεηδηθεπκέλεο 

πνπ κεηψλεηαη δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη. Μία αθφκα 

παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηελ απνηίκεζε ηεο επηηπρίαο κηαο ζπλδξνκήο ΒΓ είλαη θαη ε 

ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Σν ΑΠΘ κέζα ζην 2008 απέθηεζε ηξεηο λέεο γλσζηέο ηαηξηθέο 

βάζεηο (Embase.com, Cohrane, BMJ). Αλ θαη ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο γηα ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2008 είλαη ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθά, ε απνηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηεο αγνξάο 

αλακέλεηαη λα γίλεη κεηά ην πέξαο θαη ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ δχν εηψλ. Αλ θαη ηα 

ζηαηηζηηθά ρξήζεο εξκελεχνληαη αλάινγα θαη ζε ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, θξίζεθε πσο ν αξηζκφο ησλ αλαδεηήζεσλ (searches) ζε κηα βάζε κπνξεί 
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λα ιεηηνπξγήζεη σο αζθαιέζηεξνο δείθηεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Παξά ηελ 

επηινγή απηή, ζπιιέγνληαη απφ ηηο DB1 θαη DΒ3 αλαθνξέο θαη άιια ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, φπσο ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ (sessions).  
 

Γξάθεκα 3 Χξήζε Βάζεσλ ΑΠΘ - αλαδεηήζεηο 

 
Γξάθεκα 4 Χξήζε Βάζεσλ ΑΠΘ – 

αλαδεηήζεηο αλα έηνο 
Γξάθεκα 5 Πιήζνο αλαδεηήζεσλ θαη πιήζνο 

ζπλδέζεσλ ζηηο λέεο Ηαηξηθέο βάζεηο ΑΠΘ 

  
Γξάθεκα 6 Χξήζε Βάζεσλ Heal Link - αλαδεηήζεηο  

 
 

Ζ TLG πεξηειήθζεθε ζηηο βάζεηο παξφιν πνπ πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν 

ησλ πξσηφηππσλ εθδφζεσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηνινγίαο, γηαηί ζηα ζηαηηζηηθά 

αλαθέξεηαη κφλν ν αξηζκφο ησλ successful requests (searches). Δπίζεο ζηηο βάζεηο ηνπ 
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HEAL-Link δελ ππάξρνπλ ηα ζηαηηζηηθά ηεο Scopus κηα πνπ δε ζηάζεθε δπλαηή ε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ κε βάζε ην ΑΠΘ. Πάλησο πηζαλνινγείηαη πσο ε βάζε ηεο Scopus ζα 

έρεη πςειά πνζνζηά ρξήζεο.  

3.2.3. Ζιεθηξνληθά Βηβιία  

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ ππάξρνπλ δπζθνιίεο πνπ 

νθείινληαη ηφζν ζηε δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή θάιπςε πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπιινγέο ηνπ 

ΑΠΘ θαη ηνπ HEAL-Link, φζν θαη ζηε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πιηθνχ πνπ πξνζθέξνπλ 

(ηξέρνλ –αξρεηαθφ πιηθφ). Οη ζπιινγέο ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ ηνπ ΑΠΘ (ΔΔΒΟ, 

Gale, Ovid, Wiley θ.ιπ.) απεπζχλνληαη θαη ελδηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ θνηλφ 

θαη θπξίσο επηπέδνπ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Δπίζεο, πνιιέο απφ ηηο 

ζπιινγέο είλαη δηαζέζηκεο απφ ην Μάξηην ηνπ 2007, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη πξνο ην 

παξφλ δπλαηή ε άληιεζε αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Πάλησο, ε κνλαδηθφηεηα θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ ζπιινγψλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ επηβάιιεη ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο σο ζπάλησλ ζπιινγψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο έληππεο ηνπ ΑΠΘ. Οη 

ζπιινγέο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ ηνπ HEAL-Link (π.ρ νη book-series ηνπ Springer ή νη 

ζπιινγέο ηνπ Elsevier) θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ζεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ 

επηζηεκψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζπιινγέο ηνπ ΑΠΘ θαη ινγηθά 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα ζηαηηζηηθά ρξήζεο. 

 
 

Γξάθεκα 7 Χξήζε eBooks ΑΠΘ. Πεηπρεκέλα αηηήκαηα ηεθκεξίσλ (items requests) 

 
Γξάθεκα 8 Χξήζε eBooks Heal-Link. Πεηπρεκέλα αηηήκαηα ηεθκεξίσλ (items requests) 
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3.2.4. Άιιεο παξάκεηξνη  

Καηά ηελ παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηνπ ΑΠΘ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ χπαξμε 

εμεηδηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ζηα ελδηαθεξφκελα κέιε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο, νη ζπλήζεηεο ησλ κειψλ απηψλ φζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ πιηθφ θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ, θαη θπζηθά νηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο.  

 

Δίλαη γλσζηφ πσο κηα θαιή αγνξά απνδίδεη φηαλ αθνινπζείηαη απφ έλα πιάλν 

πξνψζεζεο πνπ ζα ην πινπνηνχλ αμηφπηζηα θαη εθπαηδεπκέλα άηνκα. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ 

ΑΠΘ αλαγλσξίδνληαο φηη ε επηηπρία ησλ ππεξεζηψλ ηεο δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ 

βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ marketing (βι. ζρεηηθά Kotler & Levy, 1969), ζπλέζηεζε κία 

νξγαλσκέλε νκάδα εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε δηαξθή πξνζθνξά ζεκηλαξίσλ πξνο ηνπο 

ρξήζηεο ζε επέιηθηεο κνξθέο
.
 επίζεο κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ φπνπ 

νη ππεξεζίεο θαη νη ειεθηξνληθέο πεγέο θηάλνπλ θαη ζηα κέιε ΓΔΠ θαη ζηνπο θνηηεηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ κάζεκα. Σέινο ζπληάρζεθε έλαο ζχληνκνο νδεγφο 

ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη δηαλεκήζεθε επίζεκα ζε φια ηα κέιε ΓΔΠ. 

 

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηηο παξαπάλσ πξνζπάζεηεο θαη ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ απνηεινχλ ην κέγεζνο ηνπ ΑΠΘ θαη νη εξεπλεηηθέο ζπλήζεηεο ησλ κειψλ ηνπ. Μία 

γεληά θαζεγεηψλ παξαδνζηαθά γαινπρεκέλσλ έρεη ζπλεζίζεη λα εξγάδεηαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά έληππν πιηθφ κε ζπγθεθξηκέλα 

βηβιία, πεξηνδηθά, θ.ά. καθξηά απφ ηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ. Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 

δε ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο κηα πνπ ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

θαινχληαη λα παξαδψζνπλ είλαη πεξηνξηζκέλνο
. 
νη πεξηζζφηεξνη αξθνχληαη ζηε ρξήζε 

ηνπ δεκφζηνπ θαηαιφγνπ. ηγά-ζηγά βέβαηα ε λννηξνπία αιιάδεη θαη ζε απηφ παίδεη ξφιν 

ε επεξρφκελε αμηνιφγεζε ησλ Ηδξπκάησλ θαη ε αλαλέσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ αθνινπζνχλ δηεζλείο πξαθηηθέο. Δπίζεο ηφζν νη λένη 

θαζεγεηέο φζν θαη νη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο ειηθηαθά αλήθνπλ ζηε ιεγφκελε 

„Γηθηπαθή Γεληά – Net Generation, ε νπνία επηδεηθλχεη ελδηαθέξνλ θαη άλεζε ζηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ (Lippincott, 2005, ζζ. 13-2).  

3.3. Αποηίμηζη ζηαηιζηικών ζηοισείων  

3.3.1 πζρέηηζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε πιεζπζκφ ηνπ ΑΠΘ  

Γηα ιφγνπο νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο, ζπρλά γίλνληαη 

ζπλδπαζκνί ησλ ζπιιερζέλησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ησλ πεγψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε. Γηα παξάδεηγκα, ππνινγίδεηαη ην θφζηνο αλά ρξήζε 

(cost per use) ή ην θφζηνο αλά έξεπλα (cost per search) σο έλδεημε γηα ην αλ ε ζπλδξνκή 

κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεγήο θαίλεηαη λα είλαη επηθεξδήο θαη ρξήζηκε ή φρη. Οη ελδείμεηο 
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απηέο δελ απνηεινχλ πάληνηε θξηηήξην ζπλέρηζεο ή δηαθνπήο κηα ζπλδξνκήο, θαζψο 

πάληα ιακβάλεηαη ππφςε φηη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλδξνκέο θαιχπηνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο κηθξνχ αξηζκνχ ρξεζηψλ θαη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη αθφκε θαη 

αλ παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά ρξήζεο.  
 

Γηα ηελ αξηζκεηηθή απφδεημε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε Μνλάδα Γηθηπαθνχ Σφπνπ 

επέιεμε ην ζπζρεηηζκφ ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ρξήζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη θάζε πεγή (ελ κέξεη απζαίξεηα). Ζ ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πεγψλ γίλεηαη αλά ζρνιή θαη έπεηηα ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο θάζε ζρνιήο. πρλά σο πιεζπζκφο επηιέγεηαη ην άζξνηζκα ηνπ άθξσο 

δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (κέιε ΓΔΠ, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο). Παξαδείγκαηα ζπζρέηηζεο ηεο ρξήζεο κηα πεγήο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ρξεζηψλ ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. πρλά 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ, κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηφξσλ πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ρξνληά ζε ρξνληά. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηξία 

παξαδείγκαηα.  
 

ην πξψην παξάδεηγκα επηιέρζεθαλ νη ζπιινγέο πεξηνδηθψλ JSTOR θαη ε ProjectMuse. 

Γηα ηελ πξψηε πεξηκέλνπκε λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαηά  75% ηα ηκήκαηα ηεο θηινζνθηθήο, 

ην ππφινηπν 20% νη ζεηηθέο επηζηήκεο θαη 5% ησλ επηζηεκψλ πγείαο. Γηα ηε δεχηεξε 

θαηά ζρεδφλ 100% ε ρξήζε ηεο αθνξά ζηηο ζρνιέο ηεο Φηινζνθηθήο. Έηζη ππνινγίδνπκε 

ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο φξνπο (weighted average) ρξήζεο γηα ηε βάζε απηή. 

Πίλαθαο 2 Μέζε ρξήζε Jstor & ProjectMuse ζε 

ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο ηεο Φηινζνθηθήο 

Γξάθεκα 9 Παξάδεηγκα αμηνιόγεζεο ρξήζεο 

πεγώλ 

 

Έηνο 

χλνιν 

Υξε- 

ζηψλ 

Υξήζε 

Jstor 

Μέζε 

Υξήζε 

Jstor 

Υξήζε 

Project 

Muse 

Μέζε 

ρξήζε 

Project 

Muse 

2004 1.818 49.982 27,49 3.148 1,73 

2005 1.359 93.152 68,54 20.650 15,19 

2006 1.904 142.697 74,95 24.434 12,83 

2007 2.107 216.708 102,85 21.790 10,34 

 
Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ηελ εμεηδηθεπκέλε βάζε DiscoveryGate ηελ νπνία θαηά 

βάζε ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο  ζηηο ζρνιέο ρεκείαο θαη θαξκαθεπηηθήο (πίλαθαο 2). 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε κέζε ρξήζε/ρξήζηε είλαη 20 έξεπλεο θάηη πνπ αιιάδεη ηειείσο ηα 

ζπκπεξάζκαηα γη‟ απηή ηε βάζε ζε ζρέζε κε ηε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ΑΠΘ. Δλψ ζην ηειεπηαίν παξάδεηγκα (πίλαθαο 3) επηιέγεηαη ε βάζε ηεο MLA ηελ νπνία 

θαηά βάζε ηε ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο ηεο Φηινζνθηθήο θαη καο δίλεη κηα ηδηαίηεξα 

ρακειή κέζε ρξήζε / ρξήζηε, 0.60 έξεπλεο. Κάηη αλάινγν κπνξεί λα γίλεη ζ‟ φιεο ηηο 

πεγέο θαη λα νδεγήζεη ζε πνηθίια ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κέζε ρξήζε ησλ πεγψλ θαη ζε 

αλάινγεο απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο.  
 

Πίλαθαο 2 Μέζε ρξήζε ηεο βάζεο DiscoveryGate ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο ησλ Σρνιώλ Χεκείαο θαη 

Φαξκαθεπηηθήο  

Τκήκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε βάζε 
Μέιε 

ΓΔΠ 
Masters PhD 

Σύλνιν 

Χξεζηώλ 

Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο 27 41 18 86 

Σκήκα Υεκείαο 100 127 67 294 

Σύλνια 127 168 85 380 

     

Χξήζε Discovery Gate 2007-2008 Μέζε Χξήζε Discovery Gate αλά ρξήζηε 

7777 20,47 
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Πίλαθαο 3 Μέζε ρξήζε ηεο MLA ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο ηεο Φηινζνθηθήο 

Τκήκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε βάζε 
Μέιε 

ΓΔΠ 
Masters PhD 

Σύλνιν 

Χξεζηώλ 

Σκήκα Φηινινγίαο 69 227 136 432 

Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 63 209 230 502 

Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο 26 428 61 515 

Σκήκα Φπρνινγίαο 24 102 41 167 

Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 34 32 83 149 

Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 27 182 53 262 

Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 16 1 12 29 

Σκήκα Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 18 0 33 51 

Σύλνια 277 1181 649 2107 

     

Χξήζε MLA International Bibliography 2006-2007 Μέζε Χξήζε MLA International Bibliography 

αλά ρξήζηε 

2627 0,60 
 

3.3.2. πζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ ρξήζεο κε ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ  

Οη ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

αμηνπνηνχληαη φρη κφλν γηα εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ, π.ρ. αλάπηπμε ζπιινγήο, ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ελεξγεηψλ 

πξνψζεζεο θαη νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο βηβιηνζήθεο. Μπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

αμηνπνηνχληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πιεξνθνξίεο, ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αλ θαη 

θαηά πφζν ε βηβιηνζήθε ηειηθά πινπνηεί ην βαζηθφ ηεο ζηφρν, ηελ ππνζηήξημε, δειαδή, 

ηεο επηζηεκνληθήο θαη επξχηεξεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο. Κχξηα 

θαζήθνληα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απνηεινχλ ε δεκηνπξγία γλψζεο κέζσ 

εξεπλψλ θαη ε κεηαιακπάδεπζε απηήο ηεο γλψζεο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ 

δεκνζηεχζεσλ (Rohe, 1998). εκεηψλεηαη πσο, αλ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ ελφο Αθαδεκατθνχ Ηδξχκαηνο απαηηείηαη έλα πιήζνο δεηθηψλ απνηίκεζεο θαη 

ζηνρεπκέλεο έξεπλεο (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα, Focus group, πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θιπ), 

ε κνλάδα δηθηπαθνχ ηφπνπ επέιεμε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ ΑΠΘ κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ. 

Ζ βηβιηνζήθε είλαη πηα εκπινπηηζκέλε κε κεγάιν φγθν ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη 

παξάιιεια πξνζθέξεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, φπσο δηθηπαθφ ηφπν, 

εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, δηαδαλεηζκφ. Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΑΠΘ, 

επνκέλσο, θαη νη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηνπο (εξεπλεηέο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, θ.ά.) 

έρνπλ πηα ζηε δηάζεζή ηνπο εξγαιεία έξεπλαο θαη ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ ηζάμηα κε αλάινγα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν εξψηεκα παξακέλεη αλ 

απηή ε επέλδπζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο ηειηθά απνθέξεη ηα αλακελφκελα. Πξάγκαηη, φπσο 

θαίλεηαη απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ ΑΠΘ πνπ απφ ην 

2000 θαη κεηά νινέλα απμάλεηαη (γξάθεκα 10) νη επελδχζεηο ηεο βηβιηνζήθεο ζε 

ειεθηξνληθέο πεγέο θαη ππεξεζίεο έρεη αξρίζεη λα απνθέξεη θαξπνχο (γξάθεκα 11). 

Δηδηθά ηελ ηεηξαεηία 2000-2004, πεξίνδνο πνπ ζπκπίπηεη κε ηηο κεγάιεο αγνξέο 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηνπ ΑΠΘ θαη HEAL-Link, ε πνζνζηηαία δηαθνξά ησλ 

δεκνζηεχζεσλ είλαη θάζε ρξφλν αλνδηθή. Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ε ζπιινγή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο δεκνζηεχζεηο κειψλ ηνπ ΑΠΘ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηξία εξγαιεία ηαπηφρξνλα, ηε Web of Science, ηε Scopus θαη ην Google Scholar. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ απνηειεί δείθηε πνπ 

πξνζκεηξείηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ φινπ ηνπ θφζκν (Institute of Higher 

Education, Shanghai Jiao Tong University, 2008). εκεηψλεηαη φηη ην ΑΠΘ απφ ην 2004 
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θαηαηάζζεηαη ζηαζεξά ζηα πξψηα 400 παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ (2004-391, 2005-388, 

2006-388,  2007-392, 2008-391). 
Γξάθεκα 10 Γεκνζηεύζεηο ηνπ ΑΠΘ. Πιήζνο αλά 

βάζε θαη κέζε εηήζηα κεηαβνιή 

Γξάθεκα 11 Σπζρεηηζκόο αύμεζεο ρξήζεο 

eJournals θαη αύμεζεο πιήζνπο δεκνζηεύζεσλ 

ΑΠΘ (έηνο βάζεο = 2000) 

 

 

4. Δπίινγνο – Σπκπεξάζκαηα  

Σν ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πνπ αγνξάζηεθαλ ζην ΑΠΘ έρεη σο ζηφρν λα 

αμηνπνηήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο νξζνινγηθά θαη λα θαιχςεη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπιινγή ηνπ HEAL-Link ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Οη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο δελ ιακβάλνληαη απζαίξεηα, ε βηβιηνζήθε δέρεηαη εηζεγήζεηο, αθνπγθξάδεηαη 

ηελ αγνξά θαη ηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ, ελεκεξψλεηαη, ζπκκεηέρεη ζε ζπλέδξηα θαη ζε 

δηεζλείο θνηλνπξαμίεο γηα λα ραξάμεη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο. 

πγθεληξσηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη : ν αξηζκφο θαη ην ρξνληθφ βάζνο θάιπςεο ησλ 

ζπιινγψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Ζ ζπιινγή ηνπ HEAL-link θαιχπηεη ηνλ θχξην φγθν 

ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ θαη ε ζπιινγή ηνπ ΑΠΘ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζε 

απηήλ. Σν ζεκαηηθφ βάζνο θάιπςεο ηεο ζπιινγήο έρεη επεθηαζεί πξνο φιεο ηηο ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ θαιχπηνπλ νη ζρνιέο ηνπ ΑΠΘ θαη ηέινο ην είδνο ησλ πεγψλ έρεη 

δηεπξπλζεί αθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο.   

 

Χο επαθφινπζν απηψλ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε επθνιία 

εχξεζεο θαη ρξήζεο ησλ πεγψλ κέζα ζηε ινγηθή φηη φια απηά πξέπεη θάπνπ ν ρξήζηεο λα 

ηα εληνπίδεη εχθνια θαη γξήγνξα, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε φηη ν ρξήζηεο ιεηηνπξγεί κε 

ηε ινγηθή ηνπ Google. Γη απηφ ην ιφγν ην ζχλνιν ησλ πεγψλ είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο βηβιηνζήθεο http://www.lib.auth.gr κε επθξηλείο θαη πνιιαπιέο επηινγέο. 

Δπίζεο γηα λα δηεπθνιπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ν ρξήζηεο ηδηαίηεξα κε ηελ κεγάιε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεγψλ, αγνξάδνληαη ή δεκηνπξγνχληαη εξγαιεία πνπ 

απινπνηνχλ ηελ έξεπλα, ζπγθεληξσηηθφο θαηάινγνο πεξηνδηθψλ, εληαία αιθαβεηηθή θαη 

ζεκαηηθή ιίζηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, κεηακεραλή αλαδήηεζεο θαη κηα ζεηξά απφ 

ππεξεζίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηε ρξήζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ.  
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Ζ δπλαηφηεηα, επίζεο, απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο (remote access) είλαη θάηη πνπ 

εμππεξεηεί ηνπο ρξήζηεο κηα πνπ ηνπο βγάδεη απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο. Σν παλεπηζηήκην 

παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα κε ηεο ππεξεζίαο VPN (Κέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ ΑΠΘ)  

θαη ηεο δξάζεο «Γίνδνο». 

 

Πξέπεη ινηπφλ νη ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ ηηο πεγέο, λα ηηο ρξεηάδνληαη (π.ρ αλαγθαία 

ζπγγξαθή εξγαζηψλ απφ θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο, ρξήζε βηβιηνγξαθίαο γηα ηα καζήκαηα 

πέξα ηνπ ελφο ζπγγξάκκαηνο θιπ), ζηε ζπλέρεηα λα ηηο εληνπίδνπλ εχθνια θαη φζν ην 

δπλαηφλ ζπγθεληξσηηθά, ψζηε σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζε ηνπο.  

 

Ζ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί έλα δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο επηηπρίαο ηνπ 

πιηθνχ (πνιηηηθή αλάπηπμεο) θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (δηθηπαθφο ηφπνο, 

εθπαίδεπζε, onlinereference, θ.ν.θ). Δίλαη βέβαην φηη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο 

πξνζθέξνπλ κηα πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ αγνξψλ, ε πνηνηηθή απνηίκεζε φκσο είλαη 

πνιχ δχζθνιε θάηη πνπ θαζηζηά ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πεξίπινθε θαη ηελ 

θάλεη λα βαζίδεηαη πνιιέο θνξέο θαη ζε εηθαζίεο. Γείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

marketing, φπσο αμία ρξήζεο, θφζηνο αλά έξεπλα θιπ, θαη λνχκεξα κε απζηεξά 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα είλαη δχζθνιν λα δψζνπλ ζαθή ζπκπεξάζκαηα. Γηα ην κέγεζνο ηνπ 

ΑΠΘ ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο, αλ θαη παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε, κπνξεί λα 

κελ είλαη ηα αλακελφκελα. Όκσο ζε κηα Αθαδεκατθή βηβιηνζήθε πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη άιιεο παξάκεηξνη, εμεηδηθεπκέλεο ζπιινγέο κε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, ρξφλνο 

ζπλδξνκήο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε ζπιινγή ηνπ HEAL-Link θά. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ δελ απνηεινχλ ην κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιαπιά απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο ηεο βηβιηνζήθεο 

εμππεξεηψληαο πνηθίινπο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθά ζα αμηνπνηήζνπλ ηα 

δεδνκέλα ε κνλάδα δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο ρξήζεο ησλ πεγψλ, ε κνλάδα 

εθπαίδεπζεο γηα ηε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ε κνλάδα ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ζηε δηδαζθαιία θαη δηαθνξεηηθά νη 

ηζχλνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο βηβιηνζήθεο. Πάλησο ε απνηίκεζε απνηειεί 

κία ζπλερήο δηαδηθαζία θαη ε βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφθιεζε απηή, 

κε δηζηάδνληαο λα αλαζεσξήζεη ηηο εθάζηνηε επηινγέο. 

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ ζηαζεξά πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ-

ρξεζηψλ, νη νπνίνη ηειηθά ελεξγνχλ σο νη θαιχηεξνη δηαθεκηζηέο ησλ επηινγψλ ηεο ζε 

αγνξέο πιηθνχ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ.  

Σειηθφο ζηφρνο είλαη λα εμππεξεηεί ζπλερψο θαη κε επηηπρία ηελ απνζηνιή ηεο, ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ ΑΠΘ. Καη φζν ε έξεπλα θαη ε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εμειίζζνληαη κέζα ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, 

ε βηβιηνζήθε ηνπ ΑΠΘ ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο, ζα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηεο 

θαη αλάινγα ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηηαγέο ησλ θαηξψλ. 
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