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Πεπίλητη 

H εηζήγεζε απηή παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ δηεμήρζε ζε βηβιηνζήθεο ηεο Αζήλαο – θπξίσο 

αθαδεκατθέο – κε αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ 

απηνκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνδηθψλ δεκνζηεπκάησλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Τκήκαηνο 

Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. 

Αζήλαο, σο αληηθείκελν πηπρηαθήο εξγαζίαο, ηελ πεξίνδν απφ 

Φεβξνπάξην κέρξη θαη Σεπηέκβξην ηνπ 2006. 

Η έξεπλα είρε σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

αμηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ βηβιηνζεθψλ, σο 

δείθηε απνηίκεζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα, επειέγεζαλ 

κφλνλ νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνδηθψλ, κε θξηηήξην ην 

εχξνο ησλ εηδηθψλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη απηφ ην 

είδνο δεκνζηεπκάησλ. 

Η πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξήζεθε δελ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δηαθφξσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη βηβιηνζήθεο, νχηε ζηελ ζπγθξηηηθή κεηαμχ 

ηνπο απνηίκεζε. Δθείλν πνπ ελδηέθεξε είλαη ην θαηά πφζν 

αμηνπνηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαη ε αλάδεημε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ ηελ πνξεία ηεο εθαξκνγήο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ππεπζχλσλ βηβιηνζεθνλφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά : Απηνκαηηζκόο βηβιηνζεθώλ, Δηαρείξηζε 

πεξηνδηθώλ  
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Abstract 

This paper presents the results of a project researching libraries 

located in Athens – mostly academic – with the intention to 

evaluate the level of serials management automation. The 

project was the theme of a dissertation done under the 

supervision of The Department of Library and Information 

Systems, Athens Technological Educational Institute (Τ.Δ.Ι.) 

and was conducted between February and September 2006. 

The level of usage of various Library Information Management 

Systems was regarded as an indicator of assessing the 

investment, which was made for the selection and application 

of the systems within library settings. 

Among the library works supported by the systems, serials 

management was selected due to the complicated nature of 

serial publications, which require many special applications. 

This approach neither intended to evaluate nor to compare the 

characteristics of various systems used by the libraries, but to 

estimate the level of usage eventually succeeded. It was also 

intended to identify the factors that affected the progress of 

applications, as seen by libraries personnel. 
 

Keywords: Library automation, Serials management 

 

 

Σκοπόρ ηηρ ειζήγηζηρ 

 

Η εηζήγεζε απηή παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ην Φεβξνπάξην κέρξη θαη ην Σεπηέκβξην ηνπ 2006, ζε βηβιηνζήθεο ηεο Αζήλαο  

κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ απηνκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνδηθψλ δεκνζηεπκάησλ. 

Παξνπζηάδεη ηελ νπηηθή κε ηελ νπνία πξνζεγγίζακε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

απηνκαηηζκνχ ησλ βηβιηνζεθψλ, εθηηκψληαο φηη ε πξνβιεκαηηθή πνπ ζέηεη 

ππεξβαίλεη ηνπο ζπλήζεηο ηνκείο έξεπλαο. 

 

Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ 

 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ ηελ εθαξκνγή 

ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζην πεξηβάιινλ ησλ βηβιηνζεθψλ, εηδηθά σο 

πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνδηθψλ. 

Θεσξνχκε απνιχησο αλαγθαίν λα γίλνπλ νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο:  

 Γελ απνηέιεζε ζηφρν ηεο έξεπλαο ε φπνηαο κνξθήο αμηνιφγεζε ησλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο απνηίκεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο, νχηε θαη 

 ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε βάζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 

Δπηθεληξσζήθακε  ζηελ απνηίκεζε ηνπ επηπέδνπ αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηε βηβιηνζήθε πνπ εγθαηαζηάζεθε κε βάζε ηηο 

απφςεηο θαη ζέζεηο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ πνπ επηθνξηίζηεθαλ ην έξγν ηεο 

εθαξκνγήο. 
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Δπιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ 

 

Κχξηνο δείθηεο απνηίκεζεο ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο βηβιηνζήθεο 

αλαδεηθλχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζπλαληνχκε ζεκαληηθφ αξηζκφ δεκνζηεπκάησλ πνπ  

πξαγκαηεχνληαη ηελ αλαδήηεζε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ηθαλνπνηεηηθή κέηξεζε ηνπ δείθηε πνπ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ σο απφξξνηα ηεο εηζαγσγήο λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

 Μηα πηπρή ηνπ δεηήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθαξκνγψλ απηνκαηηζκνχ ζηηο 

βηβιηνζήθεο γηα ηελ νπνία δελ έρεη δνζεί έκθαζε ζηε βηβιηνγξαθία απνηειεί 

ζχκθσλα κε ηνλ Σθξέηα, Γ. (2005): 

 

ε εμέηαζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο, ή θαηά κία έλλνηα ηεο αμηνπνίεζεο ηωλ δηαθόξωλ 

ιεηηνπξγηώλ ηωλ απηνκαηνπνηεκέλωλ ζπζηεκάηωλ από ην πξνζωπηθό ηωλ βηβιηνζεθώλ 

κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ ζηόρωλ ηεο βηβιηνζήθεο, όπωο επίζεο θαη ηωλ πηζαλώλ 

παξαγόληωλ πνπ επεξεάδνπλ απηή ηε ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ζε κηα βηβιηνζήθε, 

κεηαμύ άιιωλ ιεηηνπξγηώλ, απνθηώληαη βηβιία θαη ε βηβιηνζήθε δηαζέηεη 

απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ππνζύζηεκα  δηαρείξηζεο 

παξαγγειηώλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα γηα ην ζθνπό απηό θαη αλ λαη, ζε πνηα 

έθηαζε;(Skretas, 2005 p.140) 

 

Η παξνπζίαζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ελέπλεπζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ επηρεηξήζεθε ζηελ εξγαζία απηή. 

 

Σηε γεληθή ζεσξία πνπ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηζεκαίλεηαη 

φηη παξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηεο επηηπρίαο εθαξκνγήο, ν παξάγνληαο 

«πξαγκαηηθή ρξήζε» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο απφδνζεο ζε δηάθνξα κνληέια, 

φπσο:  Technology Acceptance Model (ΤΑΜ), Innovation Diffusion Theory (IDT), 

Model of PC Utilization θαη Social Cognitive Theory (Vekantesh, V. et al,  2003). 

Σε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο κεηαμχ ηνπο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο, ην 

επηζπκεηφ θαηά πεξίζηαζε απνηέιεζκα. 

Σε κηα θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ζηελ  εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο ν Kukafka et al. (2003) αλαθέξνπλ φηη απέηπραλ λα 

εληνπίζνπλ έλα παξάδεηγκα νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο. 

Τνλίδνπλ φηη:  

 

ε εηθόλα πνπ αλαδύεηαη είλαη έλαο ζύλζεηνο ζπλδπαζκόο παξαγόληωλ, όπωο επίζεο θαη 

έλα πινύζην πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ πνιπεπίπεδε  κεζνιάβεζε ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο (Kukafka R.et al., 2003 p. 219) 

 

Σηελ έξεπλα καο, ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πξνζέιαβε ην ραξαθηήξα πξνζδηνξηζκνχ  

ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ εηδηθά ηε ρξήζε θαη φρη ηελ εθαξκνγή ζην ζχλνιφ 

ηεο θαη κάιηζηα ππφ ηνλ ηχπν ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο, φπσο αλαιχεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Δμεηδηθεχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην ζηφρν απνθαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε ηεο 

πιήξνπο ρξήζεο ελφο εθ ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ 
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κηα ζεηξά εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 

βηβιηνζεθψλ. 

 

 

Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

 

Σχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ε αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ επεξεαζκνχ ηνπ 

εξεπλψκελνπ ζέκαηνο βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ππεπζχλσλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη 

φρη ζε εθείλεο ηεο εξεπλήηξηαο. Σην δηθφ ηεο έξγν αλαινγεί ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, παξαγφκελσλ δηα κέζνπ θαηάιιεια επηιεγκέλεο κεζφδνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Η Mellon,C.A. (1990) ππνζηεξίδεη φηη: 

 

ε έξεπλα αμηνιόγεζεο απνηειεί ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε γηα έλα νξηζκέλν ζθνπό – λα 

απνηηκήζεη πόζν θαιά κηα δηαδηθαζία, έλα πξόγξακκα ή κηα ππεξεζία απνδίδεη. Η 

λαηνπξαιηζηηθή αμηνιόγεζε απνδέρεηαη απηό ην ζθνπό, ωζηόζν δίδεη έκθαζε ζην λα 

θξίλεη ηελ θαηάζηαζε όπωο ηελ θξίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ (Mellon, 1990 p. 

147) 

 

Ωο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα νξίζηεθαλ νη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ πεξηνδηθψλ αλά βηβιηνζήθε, αλεμαξηήησο ζέζεο ή/θαη ηδηφηεηαο.  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξέαζαλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζηηο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο επηηφπηαο ζπλέληεπμεο.  

Δθηηκήζεθε φηη ζην πιαίζην ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε 

θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ - αλαγθαηφηεηα πνπ πξνζηδηάδεη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ - παξά ε πνζνηηθή δηεξεχλεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ έξεπλαο. 

Γπν επηπιένλ βαζηθνί ιφγνη νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο  κεζφδνπ ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο: 

 ε αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο δηαιφγνπ  κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη  

 ε πεξηνξηζκέλε ρξνληθά (έμη κήλεο) δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο 

 

Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη  ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ επηινγή θαηάιιεινπ 

δείγκαηνο βηβιηνζεθψλ. Τα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ επηινγή βηβιηνζεθψλ ήηαλ: 

 βηβιηνζήθεο πνπ εδξεχνπλ ζην λνκφ Αηηηθήο 

 βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  ζχζηεκα  απηνκαηηζκνχ πνπ δηαζέηεη ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πεξηνδηθψλ 

 

Σσεδιαζμόρ ηηρ έπεςναρ 

 

1. Δπηινγή βηβιηνζεθψλ  

 

Γηα ηελ επηινγή ησλ βηβιηνζεθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν Σπιινγηθφο Καηάινγνο 

Πεξηνδηθψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 ζπκκεηείραλ ζην 

Σπιινγηθφ Καηάινγν, επηιέρζεθαλ νη 106 βηβιηνζήθεο πνπ εδξεχνπλ ζην Ννκφ 

Αηηηθήο. Απφ απηέο εμαηξέζεθαλ νη 52 βηβιηνζήθεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνδηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

έξεπλαο, ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηήζεθε κέζσ ηειεθσληθψλ επαθψλ. 
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Οη ππφινηπεο 54 βηβιηνζήθεο ζεσξήζεθαλ θαηαξρήλ σο ππνςήθηεο γηα έξεπλα. Με 

αληίπαιν ηνλ πξνζδηνξηζζέληα ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ (ζπλνιηθά 5 

κήλεο) απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή ησλ δπν παξαθάησ θξηηεξίσλ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ηεξάξρεζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

 

 Καηά ην δπλαηφλ αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

βηβιηνζεθψλ 

 Πξφθξηζε ηεξαξρηθή ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ ην απηνκαηνπνηεκέλν 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα πεξηνδηθά είλαη εγθαηαζηεκέλν 

ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία. Τν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα θξίζεθε 

ζθφπηκν λα ηεζεί σο αλαγθαία πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο θαη 

πξνζαξκνζηηθήο θάζεο.  

Σηε βάζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ θαηαξηίζηεθε ν ηειηθφο θαηάινγνο ησλ 54 

βηβιηνζεθψλ ηνπ δείγκαηνο. Με ηελ αηζηφδνμε δηάζεζε πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ 

αξρηθή απηή θάζε, εθηηκήζεθε  φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ζα επαξθνχζε γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ φιεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ νξηζζέληνο δείγκαηνο. 

 

2. Γηακφξθσζε εξσηεκάησλ 

 

Γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ εξσηεκάησλ πέξαλ ηεο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα πηνζεηεζεί έλα ζηάδην ζπζηεκαηηθήο 

δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Σην πεξηβάιινλ δπν πξφζπκσλ γηα ζπλεξγαζία βηβιηνζεθψλ αθηεξψζεθαλ 

αξθεηέο ψξεο παξαηήξεζεο, επίιπζεο απνξηψλ θαη επνηθνδνκεηηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ κε ηνπο ππεχζπλνπο βηβιηνζεθνλφκνπο πνπ κεηξίαζαλ ηελ έιιεηςε 

εκπεηξίαο εθ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο . Τνπο επραξηζηνχκε ζεξκά θαη απφ απηφ ην 

βήκα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο. 

Σπγθξνηήζεθε ελ ηέιεη έλα ζψκα 25 εξσηεκάησλ, νθηψ απφ ηα νπνία  αθνξνχλ ζε 

γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηε βηβιηνζήθε. 

    

3. Γηαδηθαζία θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 

 

Μηα πξψηε ζπλέληεπμε δηεμήρζε δνθηκαζηηθά ζε βηβιηνζήθε πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζνχλ θαη νη ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο, λα γίλνπλ θαηάιιειεο δηνξζψζεηο θαη λα 

ππνινγηζηεί θαηά πξνζέγγηζε ν απαηηνχκελνο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο.  

Μεηά ην δνθηκαζηηθφ απηφ ζηάδην αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο ζπλερψλ επαθψλ κε ηηο 

βηβιηνζήθεο γηα λα ξπζκηζηνχλ νη εκεξνκελίεο θαη ψξεο ησλ ζπλαληήζεσλ. Δίηε κε 

ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, είηε κε fax, είηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε φιε 

δηαδηθαζία απνδείρηεθε ζηελ πξάμε πνιχ πην απαηηεηηθή ζε ρξφλν απφ θάζε 

πξφβιεςε.  

Δλ ηνχηνηο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο επεξεαζκνχ  ηεο νκαιήο εμέιημεο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ νη γεληθεπκέλεο θηλεηνπνηήζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά 

ηελ επίκαρε πεξίνδν. Οη ζπλερηδφκελεο γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαιήςεηο ησλ 

ηδξπκάησλ θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηελ επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο πνπ 

απνηεινχζαλ θαη ην κεγαιχηεξν αλαινγηθά πνζνζηφ βηβιηνζεθψλ ηνπ νξηζζέληνο 

δείγκαηνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο απξφβιεπηεο εμέιημεο παξαηάζεθε θαηά ην 

κέγηζην δπλαηφ ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηαβιήζεθε 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, ππφ 

ζπλζήθεο πξαγκαηηθά αληίμνεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 
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Τν ηειηθφ κέγεζνο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ απνηέιεζαλ 20 βηβιηνζήθεο.  Ο 

αξηζκφο απηφο παξφηη ρακειφηεξνο ηνπ πξνζδνθψκελνπ, ζεσξήζεθε επαξθήο γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο.  

 

 

Ανάλςζη 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Microsoft Excel. Γηα θάζε εξψηεκα δφζεθαλ νη 

θαηάιιειεο ηηκέο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δθηειψληαο θαηά 

πεξίπησζε ηνπο αλαγθαίνπο ππνινγηζκνχο θαηέζηε δπλαηή ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε απφιπηεο ηηκέο, αιιά θαη  ζε πνζνζηηαία επί ηνηο εθαηφ αλαινγία. Οη 

δπλαηφηεηεο πνιιαπιψλ ζπλδπαζκψλ ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ επηηξέπεη 

ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ δηεπθφιπλε ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθππηαλ  κε βάζε ηε λνεηηθή γξακκή ηεο αλάιπζεο. Η θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε 

αλάδεημε ησλ θπξίαξρσλ ελλνηψλ δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ 

αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο, θαη ηεο ζρεηηθήο νκνηνγέλεηαο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

αηηίσλ παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο ζηελ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ θαηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηαπηζηψζεθε φηη δελ 

θξαηήζεθαλ νη ζεκεηψζεηο ηφζν αλαιπηηθά ψζηε λα παξέρνληαη ηα αλαγθαία γξαπηά 

ηεθκήξηα. Σε δπν πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα δνζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ επηπιένλ 

δηεπθξηλίζεηο.    

 

Σςμπεπάζμαηα 

 

Γενικά 

 

Αλ επηρεηξνχζακε ηελ εμαγσγή ελφο πνιχ γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο σο πξνο ηελ 

έθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνδηθψλ 

ζα ιέγακε φηη:  

 

με εξαίπεζη ηην κύπια λειηοςπγία ηηρ καηαλογογπάθηζηρ ηυν πεπιοδικών 

δημοζιεςμάηυν, όλερ οι ςπόλοιπερ επγαζίερ πος αθοπούν ζε αςηά εκηελούνηαι ζε 

μικπό ποζοζηό με ηη σπήζη ηυν ολοκληπυμένυν βιβλιοθηκονομικών 

ζςζηημάηυν αςηομαηιζμού. Παπάλληλα, σπηζιμοποιούνηαι άλλα μη 

βιβλιοθηκονομικά λογιζμικά για ηην εκηέλεζη επγαζιών πος θα μποπούζαν να 

εκηελούνηαι με ηη σπήζη ηυν ολοκληπυμένυν ζςζηημάηυν 

 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ  ηελ πιήξε ρξήζε κε ζεηξά θαηάηαμεο: 

 έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 πιεκκειήο ππνζηήξημε εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ ζπζηεκάησλ  

 κε παξνρή επαξθνχο εθπαίδεπζήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε ηνπο 

 αξλεηηθή πξφζεζε ρξήζεο πνπ νθείιεηαη ζην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί 

ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, είηε αθνξά άκεζα ζηελ ίδηα ηε βηβιηνζήθε, είηε ζηνλ 

θνξέα πνπ ηελ επνπηεχεη, είηε ηέινο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλνιηθφηεξεο απαμίσζεο ηνπ έξγνπ ησλ βηβιηνζεθψλ ελ γέλεη. Δθθξάζεηο 

φπσο: «δελ ήκαζηε έηνηκνη γη’ απηά» ή «κπξνζηά ζηα πξνβιήκαηα πνπ 
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αληηκεησπίδνπκε ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ 

είλαη πνιπηέιεηα»,  πεξηγξάθνπλ έκκεζα απηφλ ηνλ παξάγνληα. 

 

Ωο γεληθή παξαηήξεζε θαηαγξάςακε ηε ζπγθξφηεζε κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ πεξηιακβάλεη απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

πεξηνδηθά θαη παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα απφ ην είδνο  

βηβιηνζήθεο πνπ εξγάδνληαη. Γηεθδηθψληαο αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ έξγνπ πνπ 

θαινχληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο, δήισζαλ ηελ αλάγθε πεξηζζφηεξεο θαη 

απνδνηηθφηεξεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε ηνπ πνιπζχλζεησλ απηψλ δεκνζηεπκάησλ. 

Τέινο, ζηηο γεληθέο δηαπηζηψζεηο θαηαηάμακε θαη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ 

επέδεημαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ έξεπλα απηή θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιιε ζηελ νινθιήξσζή ηεο παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ πνξεία θαη επεξέαδαλ ηελ νκαιή εμέιημή ηεο. 

 

Διδικά  

 

 Παπακολούθηζη ηεςσών  

 

Μφλν  9 απφ ηηο 20 βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκά ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηεπρψλ. 

Δίλαη απνξίαο άμηνλ πψο είλαη δπλαηφλ λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη έλα απφ ηα πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά ππνζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνδηθψλ, ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο αλαγθαηφηεηαο απηνκαηηζκνχ ελφο φγθνπ εξγαζηψλ ξνπηίλαο πνπ ε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο πξσηίζησο θαιείηαη λα θαιχςεη. 

 

Λφγνη κε ρξήζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο  

 

1. Οη εξγαζίεο δελ γίλνληαη απφ ηε βηβιηνζήθε (γίλνληαη θεληξηθά απφ ηνλ θνξέα πνπ 

ηελ επνπηεχεη) 

2. Γελ έρεη παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια ην ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εθηέιεζε 

 

2.1 Η  πξνκεζεχηξηα εηαηξία δελ αληαπνθξίζεθε ζην ζρεηηθφ αίηεκα 

2.2 Η βηβιηνζήθε απνζαξξχλζεθε θαη εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ην 

έθαλε θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ελφο απφ ηνπο εξσηεζέληεο πνπ δελ  

ρξεζηκνπνηνχλ ην ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεπρψλ γηα ην ιφγν φηη:   

 

«ην ζύζηεκά καο κπνξεί πνιύ απνδνηηθά λα δηαρεηξίδεηαη ηηο εξγαζίεο απηέο, αιιά δελ 

ην ρξεζηκνπνηνύκε γηαηί νη ρξόλνη ηωλ παξαγγειηώλ καο, άξα θαη ηωλ παξαιαβώλ καο 

δελ ζπκβαδίδνπλ κέρξη ζήκεξα κε ην ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν. Φαληαζηείηε κηα 

εηδνπνίεζε πξνο ηνλ εθδόηε λα απνζηέιιεηαη αυτομάτως από ην ζύζηεκα θαη λα 

αθνξά ζε θαζπζηεξεκέλν ηεύρνο πνπ θέξεη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρξόλν πξηλ. Τη άιιν από θαζπζηεξεκέλν ζα κπνξνύζε λα είλαη! Ελδερνκέλωο 

ρξεηαδόκαζηε έλα ζύζηεκα πνπ λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίδεηο ηηο ζρεηηθέο 

παξακέηξνπο  ζηε βάζε ηνπηθώλ αλαγθώλ, πνπ ζεωξώ πνιύ δύζθνιν λα ζρεδηάζνπκε 

θαη ελ ηέιεη λα ρξεζηκνπνηνύκε». 
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Τειηθά ζηε βηβιηνζήθε απηή, φπσο ηζρχεη θαη ζε άιιεο θαζφζνλ φινη γλσξίδνπκε, 

φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο αλαηίζεληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πεξηνδηθψλ, σο 

επηπιένλ ακεηβφκελε ππεξεζία πνπ ζπλήζσο ρξεψλεηαη σο πνζνζηφ πξνζαχμεζεο 

επί ησλ ηηκψλ ησλ ζπλδξνκψλ.  

 

Σςμπέπαζμα: 

 

11 απφ ηηο 20 βηβιηνζήθεο επέλδπζαλ ζηελ αγνξά ελφο ππνζπζηήκαηνο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη γηα νξηζκέλεο απφ απηέο ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ φηη  δελ 

επξφθεηην λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

Πξνθαλψο εγείξνληαη δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο επηινγψλ 

πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη βηβιηνζήθεο φηαλ επέιεγαλ θαη αγφξαδαλ 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο αλαγθψλ πνπ είλαη άγλσζην 

αλ θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο έγηλαλ θαη πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ ε δηεξεχλεζε θαη 

ζπλεθηίκεζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε  λα νδεγήζεη ζε πιεξέζηεξε αλάιπζε θαη 

εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ. 

 

 Χπήζη άλλυν λογιζμικών 

 

Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ, φπσο ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλδξνκψλ, ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο (φπσο Σπιινγηθφο Καηάινγνο 

Πεξηνδηθψλ, Heallink θ.ά.) δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, ελψ 

έρεη αγνξαζηεί θαη εγθαηαζηαζεί ην θαηάιιειν θαηά πεξίπησζε ππνζχζηεκα. Οη 

βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνχλ αληί απηνχ θάπνην άιιν ινγηζκηθφ. Σπλήζσο ην Excel.  

 

Λφγνη ρξήζεο άιινπ ινγηζκηθνχ 

 

 Αλεπάξθεηα ζε πξνζσπηθφ,  ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθηέξσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ. 

 Με ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ζε φζεο 

πεξηπηψζεηο επεδίσμαλ λα ην εθαξκφζνπλ. 

 

Ωο ιχζε ζην πξφβιεκα επέιεμαλ λα ζηξαθνχλ ζηηο παιηέο ζπλήζεηεο ή θαη λα 

πηνζεηήζνπλ λέεο εθηφο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ. 

 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηάινγνο επέηξεςε ηελ εκβάζπλζε ζ’ απηφ ην ζεκείν 

δηαηππψζεθε κε ζαθήλεηα φηη γηα αξθεηνχο απφ ηνπο εξσηεζέληεο  νη πξνζδνθίεο απφ 

ηηο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ ζηα πεξηνδηθά  ήηαλ ηφζν πςειέο πνπ αλ κε ηη άιιν 

θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ δειψλνπλ πσο 

δηαθαηέρνληαλ απφ ζεηηθή δηάζεζε θαη ειπίδα γηα νινθιεξσκέλε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ. 

Όπσο δειψλνπλ νη ίδηνη, γξήγνξα δηαςεχζηεθαλ, γεγνλφο πνπ επηδέρεηαη αξθεηέο θαη 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ παξακέλνπλ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηεο παξνχζαο 

εηζήγεζεο. 
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Δπίλογορ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε θαηαιήγνπκε φηη ρσξίο θακία πξφζεζε γελίθεπζεο 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνεγήζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ, 

εθηηκνχκε φηη νη παξάγνληεο πνπ αλαδείρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο βηβιηνζεθνλνκηθήο θνηλφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ πνπ εγείξεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα.  

Με δεδνκέλν δε ηνλ δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θφζκν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο, ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 

«πξαγκαηηθή ρξήζε» ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ φινπ ζρεδηαζκνχ. Αλ 

ιάβνπκε δε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε εηθφλα ησλ παξαγφλησλ επεξεαζκνχ παξνπζηάδεη 

έλα ζχλζεην ραξαθηήξα, εμαξηψκελν απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζεγγίζεσλ, ην 

ζθέινο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο ρξήζεο εκθαλίδεηαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ. 

Σηα παξαπάλσ αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηνλ παξάγνληα θφζηνο ησλ επελδχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ην ηζνδχγην ηνπ 

νθέινπο θινλίδεηαη επηθίλδπλα ζην βαζκφ πνπ απνδεηθλχεηαη φηη ε κε πιήξεο ρξήζε 

ησλ κέζσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ήηαλ γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζε άιιεο ζα 

κπνξνχζε λα είρε πξνβιεθζεί. 

Αλ νξίδακε ζρεκαηηθά ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε σο πξψηε θάζε εθαξκνγψλ 

απηνκαηηζκνχ ζην πεξηβάιινλ ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ, εθηηκνχκε φηη ε επηζπκία 

γηα νξηζκέλν απνηέιεζκα κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο δελ απνηέιεζε 

πξσηεχνληα ζηφρν ησλ βηβιηνζεθψλ. Πεξηζζφηεξν ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα  

δηεξεπλεηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε κε φξακα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, νξηνζεηεκέλεο δπζηπρψο ζε έλα αζαθέο πεξίγξακκα. 

Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε αλ ζεσξήζνπκε φηη δηαλχνπκε ηε δεχηεξε θάζε απηνκαηηζκνχ, 

πνπ φια δείρλνπλ φηη εμειίζζεηαη κε πνιχ πην γξήγνξν ξπζκφ κεηαβνιψλ, ην φξακα 

γηα επηηπρία εθηηκνχκε φηη νθείιεη λα ιάβεη κηαλ νιηζηηθνχ ραξαθηήξα πξνζέγγηζε. 

Με βάζε πξνθαζνξηζκέλεο αλάγθεο, ζρέδην γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

κεηεξρφκελσλ κέζσλ θαη νπζηαζηηθή απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ. 
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