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Περίιευε 

 

Οη βηβιηνζήθεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα πξνζθέξνπλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ πεγψλ. Η 

πξφζβαζε ζηηο πεγέο απηέο γίλεηαη πάληνηε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο πχιεο (portals), 

ζπκπξάμεηο, ή ζπκθσλίεο θνηλνπξαμηψλ.   

Ωζηφζν, κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην νινέλα απμαλφκελν 

πιήζνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πεγψλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα ηνπ 

θαηά πφζν απηέο αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Δξγαιεία θαηακέηξεζεο απηήο ηεο αμηνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκα, αθνχ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φρη κφλν ζε κηα 

βηβιηνζήθε, αιιά ζε νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ πξνζθέξεη 

αλάινγεο ππεξεζίεο, έλα κέζν αμηνιφγεζεο ηεο ρξήζεο απηψλ 

ησλ πεγψλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ 

νξγαληζκφ απηφ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ σθειηκφηεηα ή 

φρη ηεο ζπλέρηζεο ηεο παξνρήο πξφζβαζεο ζε θάπνηεο απφ 

απηέο. 

Η Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Association of Research 

Libraries θαη ην εξγαιείν MINES for Libraries™, πξνρσξήζε 

ζε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο καο. 

Σν MINES (Measuring the Impact of Networked Electronic 

Services) απνηειεί έλα online εξγαιείν έξεπλαο, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζπζρεηίδνληαο ην ζθνπφ ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ρξεζηψλ. Μέζσ ελφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν παξεκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο 

ρξήζηεο γηα έλα ηπραίν δίσξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε εκεξήζηα 

βάζε θαη θαζψο απηνί πξνζπειαχλνπλ ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο, 

ζπιιέγνληαη νη απαληήζεηο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Η ρξνληθή 



δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, νξίδεηαη ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο, ζην 

πέξαο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ 

κεραληζκνχ ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ρξήζηεο έγηλε 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Association of Research Libraries, έηζη 

ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επί-καθξάλ εθαξκνζκέλε 

κεζνδνινγία ηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

ην άξζξν απηφ παξνπζηάδεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο 

απηήο, κε φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ 

πνξεία, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

πξψηε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Αξιολόγηζη  ηλεκηπονικών πηγών, επγαλεία 

αξιολόγηζηρ πηγών, έπεςνα σπηζηικόηηηαρ ηλεκηπονικών πηγών 

            

Abstract  

Through the last years libraries are offering to their users the 

ability to be informed with the use of electronic resources. The 

access to these resources is achieved through the internet via 

many ways such as portals, collaborations or consortial 

arrangements. 

However, the increase in the use of the electronic resources, in 

conjunction with the continuously increased number of the 

offered resources set the question: “How are these utilized 

properly from the user?”. Tools to measure this utilization are 

especially useful as they cannot only support the libraries but 

every other organization that offers the same services, a way to 

measure the use of these resources which, in turn, helps to 

decide about the utility of the continuation of the access to 

some of them. 

The Library & Information Center in collaboration with 

Association of Research Libraries and the tool MINES for 

Libraries™, made an effort to evaluate the utilization of the use 

of these electronic resources by the library users. 

MINES (Measuring the Impact of Networked Electronic 

Services) is an online, transaction-based survey that collects 

data on the purpose of use of electronic resources and the 

demographics of users. Through a properly designed obligatory 

questionnaire which is intersected daily during the users’ 

navigation to the electronic resources for a random two-hour 

interval, the answers are collected in a local database. 

The questionnaire and the data collection mechanism were 

developed in  collaboration with Association of Research 



Libraries in order to reflect ARL’s long-term established 

methodology on the use of information resources in digital 

environments. 

This article presents the implementation of this effort, with all 

the problems that were faced in the course and also some 

conclusions from analysis of the first data. 

 

Keywords: electronic resources evaluation, resource 

evaluation tools, electronic resources utility research 

 

1. Δηζαγφγή 

Οη ζπιινγέο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Η πιεζψξα ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο έρεη 

αιιάμεη ζεκαληηθά ηηο ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ. Βάζεηο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, 

ειεθηξνληθά βηβιία, θ.ά είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ είηε ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο είηε 

κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. Σε ζηηγκή πνπ 

νη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ αιιάδνπλ, νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο μνδεχνπλ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζε ειεθηξνληθέο πεγέο, γεγνλφο 

πνπ πξνθάιεζε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ θαη δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε λα γίλεη θαηακέηξεζε 

ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ πεγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ βηβιηνζεθψλ.  

Σα ζηαηηζηηθά ρξήζεο ησλ πεγψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο εθδφηεο δίλνπλ κηα εηθφλα 

αλαθνξηθά κε ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη δελ ππάξρεη 

θάπνηα ηππνπνίεζε ζηε κέζνδν ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ ρξήζεο απφ ηνπο εθδφηεο (θάζε 

εθδφηεο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή κέζνδν ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ, γηα παξάδεηγκα ν έλαο ζπγθεληξψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ έγηλαλ, ν 

άιινο ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ πνπ αλαθηήζεθαλ, έλαο ηξίηνο ηνλ αξηζκφ ησλ logins πνπ 

έγηλαλ ζηελ πεγή, θ.ά) νχηε είλαη ζαθείο νη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζπγθεληξψζεθαλ απηά ηα 

ζηνηρεία, δελ κπνξεί λα πξνθχςεη κηα ζαθή εηθφλα. Απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο  φηη 

ρακειά ζηαηηζηηθά ρξήζεο κηαο πεγήο κπνξεί λα ζεκαίλνπλ γηα ηνπο εθδφηεο αθχξσζε ηεο 

ζπλδξνκήο. Γελ ζεκαίλεη φκσο φηη ζα πξέπεη νη βηβιηνζήθεο λα ζηακαηήζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηνπο εθδφηεο, ζίγνπξα φκσο νη ηειεπηαίνη δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ εξσηήκαηα 

φπσο πνηνο είλαη ν ιφγνο ρξήζεο ησλ πεγψλ ή πσο απηέο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

(αλεμάξηεηα κε ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπο). Δξγαιεία θαηακέηξεζεο παξέρνπλ ζηηο βηβιηνζήθεο 

ζεκαληηθέο ηερληθέο γηα λα κεηξήζνπλ, λα πεξηγξάςνπλ θαη παξέρνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ.  

Η Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Association of Research Libraries θαη ην εξγαιείν MINES for Libraries™, πξνρψξεζε ζε 

κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο καο. Σν MINES (Measuring the Impact of Networked Electronic 

Services) απνηειεί έλα online εξγαιείν έξεπλαο ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηε ρξήζε 

ζπζρεηίδνληαο ην ζθνπφ ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ρξεζηψλ. Παξφιν πνπ  ζπιιέγνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην MINES είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα έξεπλα ρξήζεο παξά κηα έξεπλα ρξεζηψλ. Μέζσ ελφο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν παξεκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο ρξήζηεο γηα 

έλα ηπραίν δίσξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε εκεξήζηα βάζε θαη θαζψο απηνί πξνζπειαχλνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο πεγέο, ζπιιέγνληαη νη απαληήζεηο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Η ρξνληθή δηάξθεηα 



ηεο έξεπλαο, νξίδεηαη ζε έλα αθαδεκατθφ έηνο, ζην πέξαο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ κεραληζκνχ ζπιινγήο ησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνπο ρξήζηεο έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Association of Research Libraries, 

έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επί-καθξάλ εθαξκνζκέλε κεζνδνινγία ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Η έξεπλα ήηαλ ζχληνκε, κε κφλν 

πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ε δηεμαγσγή ηεο βαζίζηεθε ζε πξαγκαηηθή θαη φρη 

πξνβιεπφκελε ρξήζε. 

2. Σετληθή Τποδοκή ζσιιογής ηφλ ζηοητείφλ 

Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ Βηβιηνζεθψλ ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ζπλδξνκέο 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ (εθδφηεο, ηξφπνο πξνζθνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ, θιπ), ν 

κεραληζκφο ηεο ζπιινγήο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα 

ηνλ ζπλφδεπε, έπξεπε λα πινπνηεζεί ηνπηθά, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Ο κεραληζκφο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχληαλ απφ ηελ πινπνίεζε δχν απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ: (α) ην εξσηεκαηνιφγην θαη (β) ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή «παξεκβνιήο» απηνχ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο 

Βηβιηνζήθεο. 

2.1 Υλοποίηζη ηος επωηημαηολογίος 

Η ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Association of Research 

Libraries. Ο ζηφρνο ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην λα είλαη ζχληνκν, απνηεινχκελν  απφ κεξηθέο 

απιέο θαη μεθάζαξεο ζην λφεκά ηνπο εξσηήζεηο, κεηψλνληαο έηζη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαη απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο λα απαληεζεί. 

Σα εξσηήκαηα απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ, ζπιιέγνληαο 

αθελφο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη αθεηέξνπ ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο πεγήο. Οη 

εξσηήζεηο ήηαλ απνθιεηζηηθά ηεο κνξθήο αλαδηπινχκελεο ιίζηαο (dropdown list) θαη 

επηινγήο κε radio buttons, εληζρχνληαο έηζη ηελ απιφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ. Δηδηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην ζπλέιεγε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ποηοη 

είλαη τρήζηες αλαθνξηθά κε ηελ ηδηφηεηα θαη ην ηκήκα ζπνπδψλ ηνπο, απφ ποηα ηοποζεζία 

ζπλδένληαη ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο, ποηος είλαη ο θσρηόηερος ιόγος 

τρήζες ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη πόζο ζεκαληηθή είλαη ε ειεθηξνληθή πεγή γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

φπσο απηφ εκθαλίδνληαλ ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



τήκα 1: Αρτηθή ειίδα Δρφηεκαηοιογίοσ 

 

2.2 Τεσνολογική Υποδομή – Ππόζβαζη ζηο επωηημαηολόγιο 

Σε κεγαιχηεξε πξφθιεζε απνηέιεζε ε πινπνίεζε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

πνπ νπζηαζηηθά ζα «θηινμελνχζε» απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ζηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζηηο 

ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο καο. Η κεγαιχηεξε δπζθνιία έγθεηην ζην γεγνλφο ηνπ 

φηη ζα έπξεπε λα αλαθαηεπζχλνπκε ην ρξήζηε θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπ ζε κηα ειεθηξνληθή 

πεγή, ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζα ήηαλ πινπνηεκέλν ζε έλαλ απφ 

ηνπο ηνπηθνχο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο καο θαη ζηε ζπλέρεηα, θαη κφλν κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, λα ηνλ πξνσζήζνπκε ζηελ πεγή πνπ είρε επηιέμεη πξνεγνπκέλσο.  

Η δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδακε ήηαλ ζην φηη πνιιέο απφ ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πξφζβαζεο 

ειέγρνληαλ απφ εμσηεξηθνχο θνξείο θαη άξα νη πεγέο ήηαλ πξνζπειάζηκεο κέζσ θεληξηθψλ 

ππνινγηζηψλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο θάλνληαο ηελ αιιαγή ηνπ ππεξζπλδέζκνπ 

ηεο πεγήο πξνο ην εξσηεκαηνιφγην κηα ζρεηηθά δχζθνιε ππφζεζε. Γηα παξάδεηγκα ε 

πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ηεο βηβιηνζήθεο γηλφηαλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο AtoZ 

(http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=2465), φπνπ νη ζχλδεζκνη μεπεξλνχλ ηηο 50.000. Δίλαη 

θαηαλνεηφ, φηη ε ρεηξνθίλεηε αιιαγή θαζελφο ζπλδέζκνπ κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο 

δηαρείξηζεο πνπ παξέρεηαη ζηελ Βηβιηνζήθε απφ ηελ ππεξεζία ΑtoZ ήηαλ αθελφο επίπνλε 

θαη ρξνλνβφξα θαη αθεηέξνπ επηξξεπήο ζε ιάζε θαη αζπλέπεηεο θαηά ηελ αιιαγή. Ωζηφζν, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ καο επέηξεπε λα 

αλαθαηεπζχλνπκε ηελ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πεγέο ηεο ππεξεζίαο φπνπ εκείο επηζπκνχζακε, 

κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο proxy, θαηά ηελ νπνία θεληξηθά κπνξνχκε λα 

παξεκβάιινπκε φπνηνλ ελδηάκεζν θεληξηθφ ππνινγηζηή επηζπκνχκε.  

Γηα ηηο πεγέο πνπ ήηαλ πξνζπειάζηκεο κέζσ θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ πνπ βξίζθνληαλ 

εζσηεξηθά ζηε Βηβιηνζήθε, αθνινπζήζακε ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ησλ ππεξζπλδέζκσλ 

πξνο ην εξσηεκαηνιφγην, κέζσ αιιαγψλ ζηνλ θψδηθα ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

πινπνηνχζε ηελ πξφζβαζε ζηηο πεγέο απηέο (ι.ρ. βάζεηο δεδνκέλσλ – ΘΤΡΑ – 

http://www.lib.uom.gr/dbases/greek/ - παθέην αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ Portal, Scout Portal 

Toolkit). 

 

 

 

http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=2465
http://www.lib.uom.gr/dbases/greek/


2.3 Τεσνολογική Υποδομή – Μησανιζμόρ Γιασείπιζηρ ηος επωηημαηολογίος 

Ο μησανιζμόρ διασείπιζηρ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηελ πινπνίεζε ηεζζάξσλ θπξίσο 

αμφλσλ: (1) ην κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο ζσζηήο θαη πιήξνπο απάληεζεο ησλ εξσηήζεσλ απφ 

ην ρξήζηε, (2) ηεο θαηαρψξεζεο ησλ απαληήζεσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, (3) ηελ 

αλαθαηεχζπλζε ζηελ πεγή πνπ είρε επηιέμεη ν ρξήζηεο κεηά ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ 

θαη (4) ηνλ θαζεκεξηλφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εκηέλεζηρ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα έλα ηπραίν 

δίσξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο εξγάζηκεο ψξεο ηεο εκέξαο. Παξαθάησ  (ρήκα 2) βιέπνπκε ην 

δηάγξακκα ξνήο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ απηψλ. 

 

τήκα 2: Γηάγρακκα Ροής κεταληζκού Διέγτοσ ηοσ ερφηεκαηοιογίοσ 

Browser ηνπ ρξήζηε – Δπηζπκεί λα πξνζπειάζεη έλα ει. Πεξηνδηθφ  -  
(Βξηζθφκαζηε ζην 2σξν παξεκβνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) 

(http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2465&sid=15664898&rid=819197&url

Source=AtoZ&lang=en ) 

πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ – 

Έιεγρνο Απαληήζεσλ (1) 

Αλαθαηεχζπλζε πξνο ην εξσηεκαηνιφγην. 

Αιιαγή δηεχζπλζεο ζε: 

http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&

yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fge

nre=journal&issn=1567-
8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessme

nt%2520Series  

Απαληήζεηο 

σζηέο; 

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ – 

Καηαρψξεζε ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ (2) 

MySQL 

Database 

πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ – Αλαθαηεχζπλζε 
ζηελ αξρηθή πεγή – Αλαθαηαζθεπή ηνπ αιιαγκέλνπ 

ζπλδέζκνπ ζηελ αξρηθή πεγή (3) 

Ο αλλαγμένορ ζύνδεζμορ ππορ ηο 

επωηημαηολόγιο πεπιέσει και ζηοισεία ηηρ 

πηγήρ πος είσε επιλέξει ο σπήζηηρ 

Μηα θνξά ηελ εκέξα – Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηπραίνπ 
δίσξνπ παξεκβνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο (4) 

Πξνγξακκαηη

ζκφο; 

ΟΥΙ – Δπηζηξνθή ζηε 

δηαδηθαζία αλακνλήο 

θιήζεο κηαο πεγήο 

ΝΑΙ 

http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2465&sid=15664898&rid=819197&urlSource=AtoZ&lang=en
http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2465&sid=15664898&rid=819197&urlSource=AtoZ&lang=en
http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2465&sid=15664898&rid=819197&urlSource=AtoZ&lang=en
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
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Η πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ έγηλε ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux, δηαλνκήο CentOS 4.6, 

κε ηε ρξήζε PHP scripting ζε Web server Apache 2.0, θαη κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ MySQL 5.0.62. Δπηπιένλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαθαηεχζπλζεο πξνο ην 

εξσηεκαηνιφγην, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν κεραληζκφο Rewrite Engine ηνπ Apache, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ έλαο ζχλδεζκνο ξαναγπάθεηαι αληηθαζηζηψληαο ηνλ αξρηθφ ζχλδεζκν ηνπ ρξήζηε κε 

έλαλ άιιν, (αλαθαηεχζπλζε πξνο ην εξσηεκαηνιφγην) ρσξίο λα ράλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε 

πιεξνθνξία ηνπ αξρηθνχ ζπλδέζκνπ πνπ είρε επηιέμεη ν ρξήζηεο (αλαθαηεχζπλζε πξνο ηελ 

αξρηθή πεγή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 

3. Αποηειέζκαηα έρεσλας 

Έλα ζχλνιν 2794 απαληήζεσλ ζηελ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην  πνπ δηεμήρζε κέζσ ηνπ 

Mines for Libraries ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαιχπηνληαο ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 11 Μαξηίνπ έσο 5 Ινπλίνπ 2008. Καηά ηελ έξεπλα 

εμεηάζηεθαλ 390 πεξίπνπ βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 46000 πεξίπνπ ηίηινη ειεθηξνληθψλ 

πεξηνδηθψλ πξνζβάζηκσλ κέζσ ζπλδξνκψλ ηεο Βηβιηνζήθεο, κέζσ ζπλδξνκψλ ηεο Heal-

Link ή δσξεάλ δηαζέζηκσλ. Η παξαθάησ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεη έλα 

πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηεο Βηβιηνζήθεο  φπσο απηφ δηακνξθψζεθε 

βάζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ απνηεινχζαλ ην εξσηεκαηνιφγην.  

3.1. Ποιοι είναι οι σπήζηερ ηων ηλεκηπονικών πηγών πληποθόπηζηρ ; 

 

Γράθεκα 1: Ιδηόηεηα τρεζηώλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην (Γξάθεκα 1) κηα ζεκαληηθή 

πιεηνςεθία (72,5%) ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, είηε πξνπηπρηαθνί(36,1%, πνζνζηφ 

ηδηαίηεξα απμεκέλν ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ αλακελφηαλ) είηε κεηαπηπρηαθνί (36,4%). Σα 

Μέιε ΓΔΠ εθπξνζσπνχλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην (7,7%).  πκπεξαζκαηηθά ην 89,2% ησλ ρξεζηψλ δήισζαλ θάπνηα ζρέζε κε 

ην Παλεπηζηήκην. Πεξίπνπ έλα 11% αλαθέξεη κηα ζρέζε κε ην Παλεπηζηήκην πέξαλ ησλ 

θνηηεηψλ, Μειψλ ΓΔΠ ή Πξνζσπηθoχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έλα πνζνζηφ ζρεηηθά κηθξφ ην 

νπνίν δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ρξεζηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο. 

Όζνλ αθνξά ζην ηκήκα πνπ άλεθαλ νη ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

(Γξάθεκα 2) , ηα ηκήκαηα ηεο Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο εθπξνζσπνχλ πεξίπνπ ην κηζφ ησλ 

απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ (17,7%, 15,5% θαη 13,5 αληίζηνηρα). Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα 

ηκήκαηα ησλ Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο, Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο θαη Βαιθαληθψλ 

ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ εθπξνζσπνχληαη ην θαζέλα απφ έλα πνζνζηφ ιηγφηεξν 



ηνπ 2% απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην (0,9%, 1,3% θαη 1,8% 

αληίζηνηρα). Η ρακειή εθπξνζψπεζε απηψλ ησλ ηκεκάησλ ήηαλ αλακελφκελε θαη εληζρχεη 

θαη ηελ άπνςε φηη ε θάιπςε απηψλ ησλ ηκεκάησλ απφ ειεθηξνληθέο πεγέο δελ είλαη 

επαξθήο. 

Γράθεκα 2: Σκήκα 

 
 

 

 

 

 

Μεηά απφ έλαλ ζπζρεηηζκφ ηεο ηδηφηεηαο κε ην ηκήκα ησλ ρξεζηψλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ε ζχλζεζε απηψλ ησλ νκάδσλ έγηλε πην εκθαλήο.  Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 

ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλήθαλ ζηα ηκήκαηα ηεο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο , ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ  Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ πνπδψλ (22,7%, 

13,6% θαη 17,4% αληίζηνηρα) ελψ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

αλήθαλ ζηα ηκήκαηα ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ (18,9% θαη 32,6% αληίζηνηρα). Σα Μέιε ΓΔΠ ηείλνπλ λα εθπξνζσπνχληαη απφ 

ηα ηκήκαηα ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ πνπδψλ, ελψ ηδηαίηεξα ρακειά είλαη ηα 

πνζνζηά γηα ηα ηκήκαηα Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (6%), Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο & Σέρλεο(0,3%), Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο(0,7%).  Σν Πξνζσπηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην δήισζε σο ηκήκα ηελ επηινγή «Άιιν 

ηκήκα» (81,4%) ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηε Βηβιηνζήθε, ηηο γξακκαηείεο, θιπ. Απφ ην 11% ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ε ηδηφηεηά ηνπο ήηαλ άιιε απφ ηνπ θνηηεηή, κέινπο ΓΔΠ ή πξνζσπηθνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, πεξίπνπ ην κηζφ (48,5%) δήισζαλ σο ηκήκα φηη «Γελ είκαη θνηηεηήο ή 

εξγαδφκελνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο» απνδεηθλχνληαο έηζη φηη είλαη πξαγκαηηθά νη 

εμσηεξηθνί ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο. Σν άιιν κηζφ απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ δήισζαλ σο 

ηδηφηεηα ην «Άιιν» ζπλδένληαη θαηά πεξίεξγν ηξφπν κε ην Σκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ. 
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1. Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή 

2. Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

3. Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

4. Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή 

5. Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ 
6. Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

7.  Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 

8.  Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο 

9. Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο 

10. Μάξθεηηλγθ & Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ 

11. Άιιν ηκήκα (Βηβιηνζήθε, γξακκαηείεο, θιπ) 

12. Γελ είκαη θνηηεηήο ή εξγαδφκελνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Μαθεδνλίαο 



3.2 Πος βπίζκονηαι οι σπήζηερ καηά ηην ππόζβαζή ηοςρ ζηιρ ηλεκηπονικέρ πηγέρ; 

 

Γράθεκα 3: Σοποζεζία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ην Γξάθεκα 3 πξνθχπηεη φηη ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξήζεο (37,5%) 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο βηβιηνζήθεο δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηή ηελ 

ηνπνζεζία θαη ηηο άιιεο δπν ηνπνζεζίεο. Δάλ ε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο δηαρσξηζηεί ζε δπν 

θαηεγνξίεο: εληφο ηεο Βηβιηνζήθεο ή εθηφο ηεο Βηβιηνζήθεο (πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο «ην 

Παλεπηζηήκην, αιιά φρη ζηε Βηβιηνζήθε» θαη «Δθηφο Παλεπηζηεκίνπ»), δηαπηζηψλεηαη φηη 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο πξφζβαζεο (62,5%) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ πξφζβαζε «ην Παλεπηζηήκην, 

αιιά φρη ζηε Βηβιηνζήθε» λα πξνεγείηαη απηήο ηεο «Δθηφο Παλεπηζηεκίνπ».  

Ο ζπζρεηηζκφο ηεο ηνπνζεζίαο κε ηελ ηδηφηεηα ρξεζηψλ καο έδσζε κηα θαιχηεξε εηθφλα 

φζνλ αθνξά ζηηο ηαθηηθέο πξφζβαζεο (αλαθνξηθά ζηελ ηνπνζεζία) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. Τπήξμε, φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν, κηα εκθαλήο ηάζε ηφζν 

ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο εληφο ηνπ ρψξνπ 

ηεο Βηβιηνζήθεο ( 43,6% ηεο νκάδαο ησλ ρξεζηψλ) φζν θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (77,5% ηεο νκάδαο ησλ ρξεζηψλ). Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξνηίκεζαλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε εθηφο Παλεπηζηεκίνπ (41,7% ηεο νκάδαο ησλ ρξεζηψλ), ελψ ηα Μέιε ΓΔΠ 

απφ ην Παλεπηζηήκην αιιά εθηφο ηεο Βηβιηνζήθεο. Η πιεηνςεθία ηεο πξφζβαζεο εληφο ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη απφ ην Παλεπηζηήκηνπ αιιά εθηφο ηεο Βηβιηνζήθεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ελψ ε πιεηνςεθία ηεο πξφζβαζεο εθηφο 

Παλεπηζηεκίνπ (53,2%) πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κηα νκάδα ρξεζηψλ, απηή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  

 

3.3. Ποιορ είναι ο λόγορ σπήζηρ ηων ηλεκηπονικών πηγών; 

 

ην Γξάθεκα 4 θαίλεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλα ηα πνζνζηά ρξήζεο (51%)  ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ γηα ηελ εθπφλεζε Πξνπηπρηαθήο ή Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο. Οη δπν 

επφκελνη πην δεκνθηιείο ιφγνη ρξήζεο ήηαλ απηή ηεο κε-επηδνηνχκελεο έξεπλαο θαη ησλ 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ (16,8% θαη 16,1% αληίζηνηρα). Η επηθξάηεζε ηεο εθπφλεζεο 

Πξνπηπρηαθήο ή Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο σο ιφγνπ ρξήζεο  (59,6% θαη 73,9% ηνπ ιφγνπ 

ρξήζεο αληίζηνηρα) παξακέλεη αθφκα θαη εάλ απνκνλψζνπκε ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Παξ’φια απηά, αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε κε 

επηδνηνχκελε έξεπλα απνηεινχζε ηελ θχξηα επηινγή σο ιφγν ρξήζεο ελψ νη «Άιιεο 

Γξαζηεξηφηεηεο» επηθξάηεζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 
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απηψλ πνπ είραλ δειψζεη σο ηδηφηεηα ηελ επηινγή «Άιιν»  Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη 

πεξίπνπ ην κηζφ (49,5%)απηψλ πνπ απάληεζαλ σο ιφγν ρξήζεο ηελ Δπηδνηνχκελε έξεπλα 

ήηαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο.  

 

Γράθεκα 4:Λόγος Υρήζες 

 
Όπσο πξνέθπςε απφ ην ζπζρεηηζκφ ηνπ ιφγνπ ρξήζεο θαη ηεο ηνπνζεζίαο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο επηδνηνχκελεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Βηβιηνζήθε (10%), ηεο κε 

επηδνηνχκελεο ζην Παλεπηζηήκην αιιά εθηφο ηεο Βηβιηνζήθεο (22,4%), ελψ έλα πνζνζηφ 

ηδηαίηεξα κεγάιν (64,7%) επηιέγεη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξνπηπρηαθήο ή κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε (εθηφο Παλεπηζηεκίνπ).  Γηα ηελ χιε εμακήλνπ δελ 

ππάξρεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζεζία ( παξαηεξήζεθε 

πνιχ κηθξή δηαθνξά ζηα πνζνζηά). Όζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ε πξφζβαζε ζηηο 

ειεθηξνληθέο πεγέο πξνηηκάηαη λα γίλεηαη ζην Παλεπηζηήκην αιιά φρη ζηε Βηβιηνζήθε, πνιχ 

πηζαλφλ δειαδή απφ ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ ή θάπνην εξγαζηήξην. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ θαηακεηξήζεθε ην πφηε νη ρξήζηεο ζπλδένληαη κε ηηο ειεθηξνληθέο 

πεγέο θαζψο θαη ζε πνηεο πεγέο επηιέγνπλ λα  έρνπλ πξφζβαζε. 

3.4. Πόηε οι σπήζηερ ζςνδέονηαι με ηιρ ηλεκηπονικέρ πηγέρ; 

Απφ ην Γξάθεκα 5 δηαθαίλεηαη ε χπαξμε ηξηψλ «θνξπθψζεσλ» ζηε ρξήζε, κε πην έληνλε ηε 

ρξήζε ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο (14-16). Άιιεο κηθξφηεξεο θνξπθψζεηο ζηε ρξήζε 

παξαηεξνχληαη γχξσ ζηηο 11 ην πξσί ( εμαίξεζε απνηειεί ν κήλαο Μάξηηνο) θαη κεηαμχ 6 θαη 

8 ην απφγεπκα. Όπσο πξνθχπηεη νη ψξεο αηρκήο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο ψξεο αηρκήο ηεο βηβιηνζήθεο.  Όζνλ αθνξά ζηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο 

παξαηεξνχληαη επίζεο ηξεηο «θνξπθψζεηο» κε πην έληνλε απηή ηεο Σεηάξηεο ( νη άιιεο δπν 

παξαηεξήζεθαλ ηηο εκέξεο Γεπηέξα (κε εμαίξεζε ην κήλα Απξίιην) θαη Παξαζθεπή (κε 

εμαίξεζε ην κήλα Μάην). Όπσο ήηαλ αλακελφκελν απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ππήξμε 

κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ. 

Σν Γξάθεκα  6 απεηθνλίδεη ηελ επηξξνή ηεο ψξαο ηεο εκέξαο ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο. Όπσο 

αλακελφηαλ ε πξφζβαζε απφ ηε Βηβιηνζήθε θαη απφ ην Παλεπηζηήκην, αιιά φρη ζηε 

Βηβιηνζήθε έξρνληαη πξψηεο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο ρξήζεο ησλ πεγψλ ελψ ηηο απνγεπκαηηλέο 

ψξεο ε πξφζβαζε εθηφο Παλεπηζηεκίνπ είλαη απηή πνπ έξρεηαη πξψηε.  
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Γράθεκα 5: Ώρα αλά κήλα 

 
Γράθεκα 6: Ώρα αλά Σοποζεζία  

 

 

Η θαξδία ηεο έξεπλαο βξίζθεηαη ζην πνηεο ειεθηξνληθέο πεγέο ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο θαη 

πσο ηηο αμηνινγνχλ. 

3.5. Σε ποιερ ηλεκηπονικέρ πηγέρ έσοςν ππόζβαζη οι σπήζηερ και πόζο ζημανηικέρ είναι αςηέρ 

γι’αςηούρ;  

 

Γράθεκα 7: Υρήζε Πεγώλ θαη ε ζποσδαηόηεηα ηοσς (οη 20 πηο δεκοθηιείς)  

Σίηιος Πεγής Μέζος 

όρος 

ζποσδαηόηεηα

ς 

# 

αρηζκός 

περηπηώζεφ

λ 

% 

επί ηοσ 

ζσλόιοσ 

Business Source Complete 7.44            239  8.
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Σίηιος Πεγής Μέζος 

όρος 

ζποσδαηόηεηα

ς 

# 

αρηζκός 

περηπηώζεφ

λ 

% 

επί ηοσ 

ζσλόιοσ 

70% 

WorldCat 8.35              65  2.

37% 

Wilson OmniFile Full Text Select 7.62              61  2.

22% 

ERIC 7.60              58  2.

11% 

Eurostat Database 6.87              54  1.

97% 

Emerald Insight 6.92              50  1.

82% 

OECD 5.95              43  1.

57% 

Computer and Information Systems Abstracts 6.50              40  1.

46% 

EconLit 7.51 39  1.

42% 

The journal of economic education 6.11              36  1.

31% 

IEEE Xplore 5.82              34  1.

24% 

International Statistical Yearbook - ISY 5.79              34  1.

24% 

Journal of visual impairment & blindness 8.15              33  1.

20% 

PsycINFO 7.93              28  1.

02% 

Euromonitor Global Market Information 

Database 

6.54              26  0.

95% 

American Bibliography of Slavic and East 

European Studies (ABSEES) 

6.84              25  0.

91% 

British journal of visual impairment 7.80              25  0.

91% 

Political theory 6.57              23  0.

84% 

Corporate Benchmarking Financial Analysis 

(CBFA ) 

7.00              22  0.

80% 

 

ην Γξάθεκα 7 παξνπζηάδνληαη νη 20 πην δεκνθηιείο πεγέο γηα ηνπο ρξήζηεο. Απηφ πνπ είλαη 

πεξίεξγν είλαη φηη αξθεηέο απφ ηηο πεγέο δελ ζεσξήζεθαλ πνιχ ζεκαληηθέο φπσο ζα πεξίκελε 

θαλείο βιέπνληαο ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηξεηο απφ ηηο πεγέο αμηνινγήζεθαλ 

κε έλαλ κέζσ φξν θάησ ηνπ 6 (ιακβάλνληαο ππφςε ην 1 σο «θαζφινπ ζεκαληηθή» θαη ην 9 

σο «πνιχ ζεκαληηθή»). 

Μεηά απφ έλα ζπζρεηηζκφ ησλ πεγψλ κε ηελ ηδηφηεηα ησλ ρξεζηψλ πξνέθπςε φηη ε 

δεκνηηθφηεηα ησλ 20 πην δεκνθηιψλ πεγψλ πνηθίιεη ζηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. Η πην 



δεκνθηιήο πεγή (Business Source Complete) είλαη επίζεο πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο  ησλ 

πξνπηπρηαθψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη απηψλ πνπ δήισζαλ σο ηδηφηεηα «Άιιν» Η EconLit 

ήηαλ πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Μειψλ ΓΔΠ, ελψ ε WorldCat πξψηε γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Η απμεκέλε ρξήζε ηεο βάζεο WorldCat  απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ εληζρχζεθε κεηά απφ ην ζπζρεηηζκφ ησλ πεγψλ κε ην ηκήκα ησλ ρξεζηψλ 

κεηά ηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ζηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα 

«Άιιν (Βηβιηνζήθε, γξακκαηείεο) νη πεξηζζφηεξνη αλήθαλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

4. σδήηεζε αποηειεζκάηφλ θαη ζσκπεράζκαηα 

Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην (7,7%) 

εθπξνζσπήζεθε απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε  ηδηαίηεξα ρακειά λα εκθαλίδνληαη 

ηα πνζνζηά γηα ηα ηκήκαηα Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ (6%), Μνπζηθήο 

Δπηζηήκεο & Σέρλεο(0,3%) θαη Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο(0,7%). Απηφ γίλεηαη πην έληνλν 

αξθεί θαλείο λα ζθεθηεί φηη ε δηδαζθαιία θαη ε χιε εμακήλνπ εκθαλίδνληαη κε ηα πην ρακειά 

πνζνζηά (4,9% θαη 4,1% αληίζηνηρα) ζηελ εξψηεζε γηα ην ιφγν ρξήζεο. Μπνξεί θαλείο λα 

ζπκπεξάλεη φηη νη θαζεγεηέο πξνηηκνχλ λα θάλνπλ αλαδήηεζε φρη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

βηβιηνζήθεο φπνπ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηεο 

αιιά κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο φπσο ηνπ Google θαη ηνπ Google Scholar. Ίζσο ε 

βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη λα ηνπο 

ελζαξξχλεη λα εηζάγνπλ ηελ πιεζψξα ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ηνπο 

παξέρεη ε βηβιηνζήθε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο πξφζβαζεο (62,5%) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ πξφζβαζε «ην Παλεπηζηήκην, 

αιιά φρη ζηε Βηβιηνζήθε» λα πξνεγείηαη απηήο ηεο «Δθηφο Παλεπηζηεκίνπ». Η πιεηνςεθία 

ηεο πξφζβαζεο εθηφο Παλεπηζηεκίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κηα νκάδα ρξεζηψλ, απηή ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε έλα πνζνζηφ 53,2%. Όζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ε πξφζβαζε 

ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πξνηηκάηαη λα γίλεηαη ζην Παλεπηζηήκην αιιά φρη ζηε Βηβιηνζήθε, 

πνιχ πηζαλφλ δειαδή απφ ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ ή θάπνην εξγαζηήξην. Καηά ζπλέπεηα ε 

βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα δψζεη  έκθαζε ζηελ απνκαθξπζκέλε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ κε 

ηελ  δεκηνπξγία web-based research portals θαη κε ηελ εμέιημε ησλ ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο (απνκαθξπζκέλεο) πξφζβαζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

παξαηεξήζεθε φηη ν θπζηθφο ρψξνο ηεο βηβιηνζήθεο εμαθνινπζεί λα είλαη ειθπζηηθφο 

γη’απηνχο αθφκε θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ. 

Ιδηαίηεξα απμεκέλα παξαηεξήζεθαλ λα είλαη ηα πνζνζηά ρξήζεο (51%)  ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεγψλ γηα ηελ εθπφλεζε Πξνπηπρηαθήο ή Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο, κε έλα πνζνζηφ  

ηδηαίηεξα κεγάιν (64,7%) λα επηιέγεη γη’απηήλ ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε (εθηφο 

Παλεπηζηεκίνπ). Σν παξαπάλσ γεγνλφο επηηείλεη ηε ζπλέρηζε παξνρήο καζεκάησλ 

βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (πξνπηπρηαθνχο & 

κεηαπηπρηαθνχο) απφ ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο θαη παξάιιεια δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

εηζαγσγήο ησλ καζεκάησλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Η ρακειή εθπξνζψπεζε ησλ ηκεκάησλ Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο, Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & 

Σέρλεο θαη Βαιθαληθψλ ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ κε έλα πνζνζηφ ιηγφηεξν ηνπ 2% 

απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην επηζεκαίλεη κηα ειιηπήο θάιπςε ησλ 

ηκεκάησλ απηψλ απφ ειεθηξνληθέο πεγέο. Απφ ηα απνηειέζκαηα επνκέλσο ηεο έξεπλαο 

πξνέθπςαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην πνηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο δελ εθπξνζσπνχληαη 

επαξθψο απφ ειεθηξνληθέο πεγέο έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

αλάγθεο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ.  

Μέζσ ηεο έξεπλαο ρξεζηηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία 

γηα ην πνηέο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ (αλά ηδηφηεηα ρξήζηε, αλά ηκήκα, αλά ιφγν ρξήζεο, 



πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πσο απηέο αμηνινγνχληαη θαη πνηεο είλαη πην δεκνθηιείο ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ) ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζε απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ζπιινγήο (πνιηηηθέο αλάπηπμεο ζπιινγήο). Σν κεγαιχηεξν 

κεηνλέθηεκα ηεο αμηνιφγεζεο βηβιηνζεθψλ (πεγψλ θαη ππεξεζηψλ) είλαη φηη απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθνκκέλε απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ήδε απφ ηνπο εθδφηεο θαη λα ζπκβάιινπλ απφ θνηλνχ ζηηο 

απνθάζεηο αλάπηπμεο ζπιινγήο, λα βνεζήζνπλ ηε βηβιηνζήθε λα πάξεη απνθάζεηο θαη λα 

θάλεη ζρέδηα γηα ην κέιινλ έηζη ψζηε φρη κφλν λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ιδξχκαηνο.  

Μεηά απφ κηα ζχγθξηζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ 

κε  ηηο δαπάλεο (γηα ζπλδξνκέο είηε απηνηειψο είηε κέζσ θνηλνπξαμίαο θαη γηα ηερληθή 

ππνζηήξημε) πνπ θάλεη ε βηβιηνζήθε  κπνξεί λα ηεζεί ε βάζε γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή 

ιήςε απνθάζεσλ. Έρνληαο πιένλ κηα εηθφλα γηα ην πνηεο ειεθηξνληθέο πεγέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνηεο φρη θαη αθνχ γίλεη κειέηε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ην ηκήκα 

πξνζθηήζεσλ, ε βηβιηνζήθε ζα πξνρσξήζεη ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηεο γηα 

ζπλέρηζε ή κε ζπλδξνκψλ ηεο ζε πεγέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζφινπ απφ ηνπο 

ρξήζηεο.  Έξεπλεο ρξεζηηθφηεηαο ειεθηξνληθψλ πεγψλ ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο εάλ νη Βηβιηνζήθεο 

πηνζεηήζνπλ έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο ειεθηξνληθψλ πεγψλ.  
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