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Πεπίλητη 

 

Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο εμππεξεηνχλ έλαλ πνιχ κεγάιν 

αξηζκφ ρξεζηψλ ν νπνίνο ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ ηδξπκάησλ 

ηνπο. Οη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη 

βαζίδνληαη ζηηο ξαγδαία εμειηζζφκελεο λέεο ηερλνινγίεο, 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν ε έξεπλα απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ 

ηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηα φξηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ κάζεζε 

θαη ηε δηδαζθαιία. 

Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα  πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή. Απψηεξνο ζηφρνο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο, 

ε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ  γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο θαη 

ε δηαζθάιηζε επνηθνδνκεηηθψλ αιιαγψλ  γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε  ιεηηνπξγία ηεο θαη θαη’ επέθηαζε  ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο. Ο παξαπάλσ 

ζηφρνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηελ 

θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ, απφςεσλ, 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο γηα απηήλ, αιιά θαη 

ησλ πεξαηηέξσ αλαγθψλ, απαηηήζεσλ  θαη πξνζδνθηψλ ηνπο. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα  

ήηαλ νη νκάδεο εζηίαζεο (focus group) ζηηο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ: πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, 

πξνζσπηθφ βηβιηνζήθεο, θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα 

ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε θαη πνηφηεηα 

ησλ επηηφπησλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο, 

φπσο απηέο εθηηκψληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Σπγθεθξηκέλα 

κνηξάζζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα. Τν πξψην, απαληήζεθε 



απφ 220 πεξίπνπ ρξήζηεο, κνηξάζζεθε ζην ρψξν ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη αθνξνχζε ζηε γλψζε ηεο χπαξμεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο, ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 

απηέο, ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο, ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ 

θαη  ησλ θαλφλσλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνλ δείθηε γεληθήο 

ηθαλνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο. Τν δεχηεξν 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ειεθηξνληθφ θαη αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο βηβιηνζήθεο θαη απαληήζεθε απφ 180 ρξήζηεο 

πεξίπνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα πινήγεζεο ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο 

πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο. Αθνξνχζε ζηε γλψζε ηεο χπαξμεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε, ηε 

ζπρλφηεηα θαη επθνιία ρξήζεο ηνπο θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ. Έλα 

ηξίην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπφ λα εθηηκήζεη αιιά θαη λα εληζρχζεη 

ηελ ζχλδεζε ηεο βηβιηνζήθεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηελ αθαδεκατθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Abstact 

 

The Academic libraries serve a multitude of users who are 

extravagated their institutions. The innovative services that 

offer and are based on the rapidly evolving of the new 

technologies, have as result the differentiation of needs of 

users. For this reason the research on assessing the work of the 

library can re-define the limits and its possibilities concerning 

information, learning and teaching.  

This paper presents the methodology that was followed for the 

evaluation of services of Panteion Library University and its 

outcomes.  Final aim of the research was the improvement of 

library’s services, the mapping out of directions for the 

allocation of its sources and secure the constructive changes 

for more efficient action and moreover the maximisation of 

profits of its users. This aim was realised via the investigation 

of effectiveness of services of library and the recording, 

analysis and examination of perceptions, opinions, and 

representations of the users about the library, but also further 

needs, demands and their expectations.  

 

The method that was used was focus group method across the 

categories of undergraduate students, graduate students, library 

staff and University professors. In addition, questionnaires 

were designed to collect data concerning the perceived quality 

and quantity of the library’s local and electronic services (as 

they are estimated by the users). The first questionnaire, 



distributed in the area of library, was answered by 220 users 

and combined measures of awareness of the library services 

available, services satisfaction, ease of use of access systems, 

evaluation of library staff, satisfaction of library environment 

and rules and the general satisfaction survey. A second 

questionnaire was completed online by 180 users during their 

navigation to the available electronic resources of the library, 

referred to the awareness of the electronic resources, the 

frequency and ease of such an activity, as soon as the efficacy 

of obtaining information. A third questionnaire was focused on 

the University Professors in order to valuate the library’s role 

in the educational process and academic activity. 

 

 

Keywords:  academic library total quality, library assessment, 

performance indicators, user communities, services evaluation 

methods, focus group 

 

 

1 Ειζαγυγή 

 

Ζ έξεπλα απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο είλαη κηα αλαγθαία 

δηαδηθαζία θαίξηαο ζεκαζίαο, απαξαίηεηε γηα ηελ γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ, ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο κειινληηθήο εμέιημεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαζψο θαη ησλ 

ζεκείσλ πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε ή αιιαγή. Ζ βηβιηνζήθε είλαη έλαο νξγαληθφο ζπλδπαζκφο 

αλζξψπσλ, ζπιινγψλ θαη θηηξίσλ κε απψηεξν ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, επηινγήο θαη αλάθηεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζε γλψζε. Γη  απηφ ην ιφγν 

ε αμηνιφγεζε ηνπο δελ είλαη κηα παλάθεηα ή κηα απιή δηαδηθαζία αιιά κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηελ εκπεξηζηαησκέλε θαη ιεπηνκεξή δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ, εθηηκήζεσλ, 

αλαπαξαζηάζεσλ  πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο γηα ηελ βηβιηνζήθε φπσο απηέο δνκνχληαη  κέζα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία θαη φπσο απηέο αληαλαθινχλ ηηο πεξαηηέξσ επηζπκίεο θαη 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ απηήλ. Σχκθσλα κε ηελ  Cullen R. (2001) νη αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο αληηκεησπίδνληαο ηελ πξφθιεζε ηνπ  παγθφζκηνπ ειεθηξνληθνχ  πεξηβάιινληνο 

ην νπνίν αλέηξεςε ηηο παξαδνζηαθνχο  ηξφπνπο δεκηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο 

γλψζεο  νθείινπλ  λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ  ππεξεζηψλ  ηνπο γηα λα επηβηψζνπλ. Οη 

βηβιηνζήθεο ρσξίο λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνπο ξφινπο, λα ζπιιέγνπλ θαη λα 

δηαηεξνχλ ηελ παγθφζκηα γλψζε, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο ηνπο λένπο 

ξφινπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνηηκήζνπλ ην έξγν ηνπο θαη ελψ, νη βηβιηνζήθεο 

ππεξέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ρξήζεο  ησλ παξαδνζηαθψλ ζπιινγψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, νη αμηνινγήζεηο ησλ online ζπιινγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη πην 

πεξίπινθεο θαη δπζθνιφηεξα θαηαλνεηέο (Covey, 2002).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί κηα απφπεηξα απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηεο θεληξηθήο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία εμππεξεηεί έλαλ πνιχ κεγάιν εχξνο 

ρξεζηψλ  ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Γηα ην έηνο 2008 κφλν νη 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο αλέξρνληαη ζηνπο 18880. Ζ επξεία ρξήζε φκσο ηεο βηβιηνζήθεο 

απηήο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πςειφ αξηζκφ ησλ θηλήζεσλ ζην ηκήκα δαλεηζκνχ νη νπνίεο γηα 

ην έηνο 2007 έθηαζε ηνπο 188807 αιιά θαη ην κεγάιν αξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ. 

Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα απνηειέζεη εξγαιείν θαη  κέηξν ζχγθξηζεο  γηα 



κειινληηθέο έξεπλεο απνηίκεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε. 

2 Θεμελίυζη ηηρ έπεςναρ  
 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ αξθεηή ζπδήηεζε θαη έξεπλα έρεη δηεμαρζεί, ζρεηηθά κε ην πψο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη πνηθίια πξφηππα έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα απηή. Απηά ζπλνςίδνληαη (Rubin, R., 2001) ζηα: ην κνληέιν 

ζηφρσλ -goal model, ην κνληέιν απήρεζεο ζηε θνηλφηεηα -critical constituencies, ην κνληέιν 

ησλ πφξσλ -resource model θαη ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ -human resource model,  ηνπ 

αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο open systems, δηαδηθαζίαο απνθάζεσλ -decision-process θαη ηέινο ην 

κνληέιν ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ (customer service). Σχκθσλα κε ην Rubin (2001), νη 

βηβιηνζεθνλφκνη πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ δελ 

έρνπλ έλα κνλφδξνκν γηα ηελ κέηξεζε ηεο, αιιά κηα ζπλερή πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία. 

Σηελ Βηβιηνζεθνλνκία ήηαλ πάληα αξθεηά αλεπηπγκέλεο νη πνζνηηθνί κέζνδνη αμηνιφγεζεο, 

ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Τα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ 

ησλ εξεπλεηψλ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ θαη κεζφδσλ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο έξεπλεο ρξεζηψλ.  Οη έξεπλεο απηέο απνηεινχλ εξγαιείν αμηνιφγζεο ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη δηαπίζησζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ.  

Έλαο κεγάινο φγθνο βηβιηνγξαθίαο έρεη αλαπηπρζεί γηα έξεπλεο ρξεζηψλ θαη ηελ πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ, απφ  εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηίεο βηβιηνζεθνλφκνπο φπσο νVan House, 

Weil θαη McClure (1990),  νη Hernon θαη Altman (1998,& 2000), νη Nitecki θαη Franklin 

(1999), αιιά θαη Wallace D. θαη Van Fleet C. (2001). Οη έξεπλεο ρξεζηψλ κπνξνχλ λα 

ζρεδηαζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

απφ ηελ ίδηα ηελ βηβιηνζήθε θαη λα ζπκκεηέρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ κε ειάρηζην 

θφζηνο. 

3 Μεθοδολογία αξιολόγηζηρ 

 

Ζ έξεπλα απηή ζπλδχαζε ππάξρνληεο δείθηεο απνηίκεζεο ησλ βηβιηνζεθψλ απφ ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία,  κε επηπιένλ κέηξα πνπ ηέζεθαλ αλάινγα κε ηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηεο βηβιηνζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, 

ηνλ νπνίσλ ε αμηνιφγεζε θξίζεθε απαξαίηεηε. Σχκθσλα κε  ACRL - Standards for 

University Libraries: Evaluation and Performance (1989) θάζε αθαδεκατθή  βηβιηνζήθε  είλαη 

κνλαδηθή, νπφηε  ζα πξέπεη λα ζέηεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα  γηα ηελ κέηξεζε ηεο επίδνζήο ηεο 

θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο κε βάζε ην πιαίζην ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ζην νπνίν ππάγεηαη. Ζ φιε έξεπλα νξγαλψζεθε απφ νκάδα εηδηθψλ, πνπ απνηεινχληαλ, εθηφο 

απφ ηνπο ζπγγξαθείο, θαη δχν αθφκα θαζεγεηέο κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν.  

 

3.1 Ποιοηική μέθοδορ με ομάδερ εζηίαζηρ 

 

Σηελ πξψηε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη νκάδεο εζηίαζεο (focus group), ζπλεληεχμεηο ζε 

ρξήζηεο ρσξηζκέλνπο ζε νκάδεο κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηνπο (θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί, κέιε 

ΓΔΠ θιπ), έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη απφςεηο ησλ ρξεζηψλ, αλάινγα κε ην ξφιν ηνπο ζηε 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, θαη λα εληνπηζηνχλ νη ζπγθιίζεηο  θαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ κέζνδνο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο (focus group) απνηειεί κηα 

πνηνηηθή κέζνδν ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα αλνηθηή ζπδήηεζε θάπνησλ αηφκσλ  γηα έλα 

δήηεκα γηα ην νπνίν ηα άηνκα απηά έρνπλ ελδηαθέξνλ ή εκπεηξία. Ζ κέζνδνο focus group 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ βηβιηνζεθψλ,  γηαηί κέζσ ηεο 



αιιειεπίδξαζεο ησλ κεηερφλησλ, παξέρεη κηα άκεζε, βαζχηεξε θαη ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε  

γηα ηελ γλψκε, ηηο εληππψζεηο, ηηο πξνηηκήζεηο αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ γηα ηελ βηβιηνζήθε, ελψ ηαπηφρξνλα αθήλεη κεγάιν πεξηζψξην 

δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ γηα ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ θάζε θαηεγνξία ζπλαληά. Ζ 

κέζνδνο απηή  ρξεζηκεχεη γηα λα ραξαρζνχλ νη ζεκαληηθέο θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη 

λα κειεηεζνχλ κέζσ  εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ επφκελε θάζε. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα δψζεη θάπνηεο πηζαλέο αηηηνινγήζεηο ζηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε Glitz(1997), νη νκάδεο εζηίαζεο είλαη ρξήζηκεο γηαηί κέζσ 

απηψλ νη βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

πξνζσπηθνχ θαη ρξεζηψλ, λα ζέζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο, λα μεθαζαξίζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο αμίεο ηνπο λα εθηηκήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο παξνρέο ηνπο θαη λα 

ζηνρεχζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ ππεξεζηψλ. Γεληθφηεξα ε κέζνδνο απηή έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ αμηνιφγεζε βηβιηνζεθψλ  θαη πέξα ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεη 

γηα έλα κεγάιν εχξνο εξσηήζεσλ πνπ πηζαλφλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ ρξεζηψλ.   

  

Oη θαηεγνξίεο ρξεζηψλ νη νπνίεο έιαβαλ κέξνο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο ήηαλ: κία (1) νκάδα 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, κία (1) νκάδα κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ηξεηο (3) νκάδεο κε ην 

πξνζσπηθφ βηβιηνζήθεο θαη κία (1) νκάδα θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ θάζε νκάδα 

απνηεινχηαλ απφ 7 έσο 9 άηνκα θαη ε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θξαηνχζε πεξίπνπ δχν ψξεο. 

Ωο δηεπζχλσλ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο νξίζηεθε αλεμάξηεηνο εξεπλεηήο θη φρη θάπνην άηνκν 

απφ ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηεχζπλζε ηεο ζπδήηεζεο απφ ηηο πξνζσπηθέο 

γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη  απφςεηο ελφο αηφκνπ πνπ είλαη ηφζν άκεζα εκπιεθφκελν κε ηελ 

βηβιηνζήθε. Πξψηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ην πξνζσπηθφ θαη χζηεξα κε ηηο 

άιιεο νκάδεο, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ είλαη ε νκάδα πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο θαη λα πξνζθέξεη ηδέεο γηα 

ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα  αθνινπζήζεη κε ηνπο ρξήζηεο. Οη  εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο 

κεηέρνληεο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο (πιεξφηεηα - δηαζεζηκφηεηα - επηθαηξφηεηα), 

αμηνιφγεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηεο βηβιηνζήθεο (γλψζε – επρξεζηία - 

απνηειεζκαηηθφηεηα αλαδήηεζεο), αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο βηβιηνζήθεο, (ρψξνο - 

ηαθηνπνίεζε ξαθηψλ - ηερλνινγηθή ππνζηήξημε),  αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

βηβιηνζήθεο, αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δαλεηζκνχ - δηαδαλεηζκνχ θαη παξαγγειίαο 

πιηθνχ , ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ,  αμηνιφγεζε ηνπ 

σξαξίνπ, αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ θαη γεληθέο εξσηήζεηο ηθαλνπνίεζεο, 

πξνζδνθηψλ, ζπλαηζζεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο. 

Σην πξνζσπηθφ έγηλαλ θάπνηεο επηπιένλ εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

βηβιηνζήθε σο ρψξνο εξγαζίαο,  ηηο παξαγγειίεο πιηθνχ θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ζπιινγψλ θαη 

αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε γηα ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ. Σηνπο θαζεγεηέο  εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ εκπινθή ησλ 

θαζεγεηψλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηελ ζχλδεζε ηεο βηβιηνζήθεο 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη παξαπάλσ άμνλεο βαζίζηεθαλ ζηνπο δείθηεο απνηίκεζεο  

ηνπ ΜΟΠΑΒ 2 - Οδηγόρ Αποηίμηζηρ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  θαη ηνπ ΜΟΠΑΒ 6 - 

Εθαπμογή Ππακηικών Ολικήρ Ποιόηηηαρ ζηιρ Ακαδημαϊκέρ Βιβλιοθήκερ. 

 

3.2 Μέθοδορ ηος επωηημαηολογίος 

 



Σηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη πνηφηεηα ησλ επηηφπησλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο, φπσο απηέο εθηηκψληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Σπγθεθξηκέλα ζρεδηάζηεθαλ ηξία 

δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. Τα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ γηα ζπδήηεζε ζηνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο θαη ζε έκπεηξνπο εξεπλεηέο (κέιε ΓΔΠ) θαη κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο έγηλαλ δηνξζψζεηο θαη νξηζηηθνπνηήζεθαλ. Τν πξψην γεληθφ εξσηεκαηνιφγην (θεληξηθφ) 

κνηξάζηεθε δηαθνξεηηθέο κέξεο ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

29/1/08-21/03/2008  θαη απαληήζεθε απφ 213 άηνκα. Τν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην  

ζρεδηάζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηεο βηβιηνζήθεο 

δεδνκέλνπ ηεο αλάγθεο γηα κηα ηέηνηα εηδηθή απνηίκεζε εμαηηίαο ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο 

ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηήκηνπ θαη ζπκπιεξψζεθε απφ 154 ρξήζηεο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα πινήγεζεο ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηελ πεξίνδν 26/1/2008-1/03/2008. Έλα 

ηξίην εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε λα απεπζπλζεί απνθιεηζηηθά ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, κε ζθνπφ λα εθηηκήζεη αιιά θαη λα εληζρχζεη ηελ ζχλδεζε ηεο βηβιηνζήθεο 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αθαδεκατθή δξαζηεξηφηεηα θαη απαληήζεθε απφ 43 

θαζεγεηέο. 

Κεληξηθή ζεψξεζε γηα ηελ ηνλ ζρεδηαζκφ απηήο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε άπνςε πσο  ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ  ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ σο γεληθή ηθαλνπνίεζε ζπλνιηθά αιιά θαη σο ηθαλνπνίεζε ησλ επηκέξνπο παξνρψλ 

ηεο θαη πξννπηηθψλ ηεο (Poll, R. & te Boekhoerst,  1996 θαη Hernon & Altan 1998). H έλλνηα 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αληηιήςεηο θαη ηελ 

πξνζσπηθή εκπινθή κε ηελ ππεξεζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κεηά απφ κηα ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πνηνηήησλ (Cullen, 2001). Γη’ απηφ αθξηβψο ην ιφγν 

ζεσξήζεθε αλαγθαία ε χπαξμε εξσηήζεσλ πνπ λα αθνξνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε 

ησλ ρξεζηψλ ζηελ βηβιηνζήθε, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο 

πξνθχπηνπλ απφ  ηηο γεληθέο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη απφ ηελ ζπλνιηθή ηνπο 

εκπεηξία ζηελ βηβιηνζήθε. Βαζηζκέλνη θαη ζε ππνδείγκαηα έξεπλαο (VanHouse, N., et al., 

2001) ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέηξα  πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε ησλ ρξεζηψλ 

ζηελ βηβιηνζήθε ηελ εκέξα ηεο ηελ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πεξηιάκβαλαλ 

ηνπο ιφγνπο επίζθεςεο ηεο βηβιηνζήθεο, ηελ επηηπρία ή απνηπρία απφ ηελ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα, ηελ ελδερφκελε βνήζεηα απφ 

ην πξνζσπηθφ - ηθαλνπνίεζε απφ ηελ βνήζεηα απηή θαη ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ πνπ ηνπο 

έθεξε ζηελ βηβιηνζήθε. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επίζθεςε ζηε 

βηβιηνζήθε ήηαλ θιεηζηέο κε αλαγσγή ησλ απαληήζεσλ ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθαο Likert. 

Υπήξραλ φκσο θαη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο θαινχληαλ λα 

εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζηελ βηβιηνζήθε. 

Οη επφκελεο ζεκαηηθέο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ αθνξνχζαλ ηελ ζπλνιηθή ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη πεξηειάκβαλαλ ηε ζπρλφηεηα  ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεζηψλ, 

ηελ γλψζε χπαξμεο θάπνησλ ππεξεζηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζιακβαλφκελε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζιακβαλφκελε 

πιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηβάιινλ ηεο βηβιηνζήθεο 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηνπ σξαξίνπ. Δπηπιένλ κεηαβιεηέο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ θαηάινγν 

OPAC, ε εθηίκεζε επρξεζηίαο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηέινο ν δείθηεο γεληθήο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ βηβιηνζήθε ζπλνιηθά. Γπν εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ αθνξνχζαλ ηνπο ιφγνπο 

δπζαξέζθεηαο απφ ηελ βηβιηνζήθε θαη γεληθέο παξαηεξήζεηο. Οη κεηέρνληεο εθηφο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο, ην ηκήκα ηνπο θαζψο 

θαη ηελ ζπρλφηεηα επίζθεςεο ηεο βηβιηνζήθεο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ιφγσ ηνπ πξφζθαηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο κε λέεο 

ειεθηξνληθέο πήγεο θαζψο θαη εμαηηίαο ηεο αλάγθεο γηα κνληκφηεηα ησλ πεγψλ απηψλ, φπσο 



αληρλεχζεθε απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο, ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο. Γηαζηάζεηο πνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα 

κειεηεζνχλ εθηφο απφ ηελ γλψζε χπαξμεο ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ ήηαλ ε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο απηψλ, ε πξφζιεςε ηεο επρξεζηίαο ησλ βάζεσλ απηψλ, ε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηηο παξερφκελεο νδεγίεο, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζηηο πεγέο απηέο θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ δηαζέζηκν εμνπιηζκφ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Δπηπιένλ εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ  απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο γηα 

δηεξεχλεζε ήηαλ ε επηζπκία ησλ ρξεζηψλ γηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ ρξήζε ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε επηζπκία γηα πιήξε πξφζβαζε απφ ην ζπίηη. Τν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ ζρεδηάζηεθε επίζεο κε ην ζθεπηηθφ  ηεο αμηνιφγεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαδήηεζεο θαζψο νη ρξήζηεο θαινχληαλ λα ην απαληήζνπλ αθνχ 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα αλαδήηεζε ζηηο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθέο πεγέο. Παξάιιεια 

θαινχληαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαδήηεζεο, ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο πνπ ζπλάληεζαλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πεγήο πνπ επέιεμαλ θαζψο θαη ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ πνπ ηνπο νδήγεζε λα απεπζπλζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε. Τέινο, 

νη βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά θαη μερσξηζηνί ηζηφηνπνη (ζπιινγηθνί θαηάινγνη), ή πχιεο 

επηιέρζεθαλ σο πξνο ηελ πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη 

δελ απνηεινχλ ην ζχλνιν ηεο ειεθηξνληθήο ζπιινγήο ηεο.  

 

Τν ηξίην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

αθνξνχζε ζηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο απφ απηνχο.  Τν εξσηεκαηνιφγην απηφ  ζπλδχαδε  

γεληθέο εξσηήζεηο ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξψην εξσηεκαηνιφγην,  κε εξσηήζεηο γηα ηελ ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ απφ ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην. Πξφζζεηεο εξσηήζεηο εθηηκνχζαλ 

ηελ ζρέζε ησλ θαζεγεηψλ κε ηελ παξαγγειία ηνπ πιηθνχ  ηεο βηβιηνζήθεο, ηελ παξφηξπλζε 

ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ  ειεθηξνληθψλ πεγψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πιεξφηεηα 

ηνπ πιηθνχ αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, θαζψο θαη ηελ επηζπκία 

ζπκκεηνρήο ζε κηα δηαδηθαζία πνηνηηθήο απνηίκεζεο ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο, δηαδηθαζία 

γηα ηελ νπνία ε ζπκβνιή ησλ θαζεγεηψλ θξίλεηαη πνιχηηκε.  

4 Αποηελέζμαηα 

 

Τα απνηειέζκαηα αλαιχνληαη κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ ζηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα 

θαη πξνβάιινληαη κέζσ πηλάθσλ. Αξθεηά θνληά ζηα δεηήκαηα πνπ αλαδείρηεθαλ σο 

αδπλακίεο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη θαη νη αξρηθέο επηζεκάλζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο νκάδεο 

εζηίαζεο. 

 

4.1 Παποςζίαζη δείγμαηορ 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θεληξηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπκε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 

δείγκαηνο: πιήζνο ζπκκεηερφλησλ (Ν) = 213 (166 πξνπηπρηαθνί, 28 κεηαπηπρηαθνί, 5 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 4 εξεπλεηέο, 1 κέινο ΓΔΠ, 1 δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, 3 

εμσπαλεπηζηεκηαθνί επηζθέπηεο, 144 γπλαίθεο, 62 άληξεο, ειηθίαο απφ 18-50 εηψλ). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απφ ην online εξσηεκαηνιφγην νη πιεξνθνξίεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ Ν= 154 (60 πξνπηπρηαθνί , 38 κεηαπηπρηαθνί, 2 

εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, 18 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 4 κέιε ΓΔΠ, 18 εμσπαλεπηζηεκηαθνί,  2  

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, 7 άιιν, 43 γπλαίθεο, 104 άληξεο, ειηθίαο 18- 60 εηψλ 

Απφ ην ηξίην εξσηεκαηνιφγην έρνπκε 43 κέιε ΓΔΠ, απφ φια ηα Τκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ, ην 61% άληξεο θαη 39% γπλαίθεο, απφ ηνπο νπνίνπο θαζεγεηέο 

πξσηνβάζκηνη είλαη 10, αλαπιεξσηέο 11, επίθνπξνη 15, ιέθηνξεο 6 θαη 1 κε ην ΠΓ 407. 

 



4.2 Παποςζίαζη αποηελεζμάηων 

 

4.2.1   Αποηελέζμαηα ζε ζσέζη με ηη σπήζη και ηιρ ςπηπεζίερ ηηρ Βιβλιοθήκηρ. 

 

 Σπρλφηεηα ρξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο.  

Απφ ην θεληξηθφ εξσηεκαηνιφγην είρακε έλα κεγάιν πνζνζηφ (62,5) πνπ επηζθέπηεηαη ηε 

βηβιηνζήθε γηα 2-3 θνξέο ηε βδνκάδα ηνπιάρηζηνλ. Σπγθεθξηκέλα ην 14,9% ησλ 

εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηνχλ ηε βηβιηνζήθε θαζεκεξηλά, ην 47,6% έξρεηαη 2-3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαη ην 32,2% ηελ επηζθέπηνληαη γηα 2-3 θνξέο ην κήλα. 

Απφ ηνπο θαζεγεηέο είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα ζπρλφηεηαο: θαζεκεξηλά 12,2%, 2-3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα 26,8% θαη ην 53,7% επηζθέπηεηαη ηε βηβιηνζήθε 2-3 θνξέο ην κήλα. 

 Λφγνη ρξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο.    

Απν ην θεληξηθφ εξσηεκαηνιφγην θαίλεηαη φηη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ φπσο ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ επηζθέπηεηαη ηε βηβιηνζήθε γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, π.ρ 

αλαδήηεζε έληππσλ πεξηνδηθψλ, ελψ ν δαλεηζκφο είλαη ίζεο ζεκαζίαο γηα φινπο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δαλεηζκνχ, ε αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ε κειέηε πιηθνχ ζην 

αλαγλσζηήξην  είλαη νη  δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ θαη ηελ πςειφηεξε επηηπρία θαηά 

κέζν φξν, ελψ ε ρξήζε ησλ θσηνηππηθψλ εκθαλίδεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο. 

Δπηπιένλ,  ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ήξζαλ ζηελ βηβιηνζήθε 

κε ζθνπφ ηε κειέηε ζην αλαγλσζηήξην, θαζψο ήηαλ πεξίνδνο εμεηάζεσλ, αιιά θαη γηα 

αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο. Ληγφηεξνη ρξήζηεο απεπζχλζεθαλ ζηελ βηβιηνζήθε γηα αλαδήηεζε 

πεξηνδηθψλ, ελψ είλαη αμηνζεκείσηνο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ 

βηβιηνζήθε γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο γηα πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ 

θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

Πίνακαρ 1. Σςσνόηηηαρ σπήζηρ ηηρ βιβλιοθήκηρ ανά δπαζηηπιόηηηα. 

  

Κεληξηθό εξωηεκαηνιόγην Εξωηεκαηνιόγην θαζεγεηώλ 

N ΜΟ 

Τππηθή 

απφθιηζε N ΜΟ 

Τππηθή 

απφθιηζε 

Αλαδήηεζε έληππωλ 

πεξηνδηθώλ  
191 2,7016 2,06728 42 4,8810 2,34991 

Αλαδήηεζε ζηηο 

ειεθηξνληθέο πεγέο 
196 3,3163 2,35599 43 3,0465 2,61819 

Internet θαη email 
202 3,5792 2,37025 42 1,9286 2,06472 

Αλαγλωζηήξην 
203 4,4631 2,32344 43 2,0930 1,60080 

Αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο 
203 4,7192 2,14683 43 4,4419 2,53830 

Δαλεηζκόο 
200 4,8350 2,30964 43 4,7442 2,34107 

Φωηνηύπηζε πιηθνύ 
196 1,8112 1,54922 43 1,6279 1,46423 

Δηαζθέδαζε ή άιιν 
187 1,8610 1,65000 31 1,1290 ,71842 

 

 Ηθαλνπνίεζε ρξεζηψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα, ηνλ θαηάινγν θαη δείθηεο γεληθήο 

ηθαλνπφηεζεο.  

Σεκαληηθφο δείθηεο πνπ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη βάζε ζχγθξηζεο ζε ηηο κειινληηθέο έξεπλεο 

απνηίκεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Τα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, ελψ ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο παξερφκελεο νδεγίεο  γηα ηελ πινήγεζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ έρεη 

κέζε ηηκή 4,8112 ζηελ επηαβάζκηα θιίκαθα Likert. 



Πίνακαρ 2. Ικανοποίηζη σπηζηών από ιζηοζελίδα, καηάλογο και ζςνολικά 

  N Minimum Maximum ΜΟ Τππηθή απόθιηζε 

Ιζηνζειίδα 203 1,00 7,00 5,3448 1,41397 

Καηάινγνο 202 1,00 7,00 5,4010 1,56536 

ΓΕΝΙΚΉ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 210 1,00 7,00 5,3810 1,07054 

 

 Ηθαλνπνίεζε ρξεζηψλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, γλψζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

λα απαληήζεη ζε εξσηήκα, ηνπο θαλφλεο δαλεηζκνχ, ην σξάξην ηεο βηβιηνζήθεο. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε απνδνρή θαη ε πςειή εθηίκεζε πνπ έρεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

βηβιηνζήθεο  ην ζχλνιν ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία εθθξάζηεθε θαη ζηα focus 

groups,  αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ σο αλαληηθαηάζηαηνπ θαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνχ ζε πνιιέο πιεπξέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σηηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο ζηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλαλ αξθεηνί θαζεγεηέο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

κνληκνπνίεζε ησλ εθηάθησλ. Σην online εξσηεκαηνιφγην ην 52% απάληεζε φηη έρεη δεηήζεη 

βνήζεηα απφ ην πξνζσπηθφ γηα λα πινεγεζεί ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλν 

θαηά 5,35 κε βάζε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα.  Ωζηφζν ππήξμαλ θαη παξαηεξήζεηο απφ 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ απφ πεξηζζφηεξνπο 

βηβιηνζεθνλφκνπο. 

Σε ζρέζε κε ην σξάξην 12 πεξίπνπ άηνκα έγξαςαλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα επέθηαζε ηνπ 

σξαξίνπ θαη ην Σάββαην, ζέκα πνπ ππνδείρηεθε θαη ζηηο εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο, ζηηο ίδηεο 

πνπ νκάδεο ρξεζηψλ φπσο κεηαπηπρηαθνί δήηεζαλ πεξηζζφηεξα ηεθκήξηα λα δαλείδνληαη,  

καδί κε αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ην ζπίηη (π.ρ. θξαηήζεηο, απνκαθξπζκέλε βνήζεηα). 

 

Πίνακαρ 3. Ικανοποίηζη σπηζηών από ηο πποζυπικό, κανόνερ δανειζμού και υπάπιο ηηρ βιβλιοθήκηρ 

 Κεληξηθό εξωηεκαηνιόγην Εξωηεκαηνιόγην θαζεγεηώλ 

  
N ΜΟ 

Τππηθή 

απφθιηζε 
N ΜΟ 

Τππηθή 

απφθιηζε 

Πξνζπκία  εμππεξέηεζεο 210 5,1286 1,59174 42 6,5000 ,99388 

Γλώζε ηνπ πξνζωπηθνύ λα 

απαληήζεη ζε εξώηεκα 
201 5,2786 1,47716 43 6,2326 1,32444 

Καλόλεο δαλεηζκνύ 203 5,4877 1,42939 42 6,0238 1,33413 

Ωξάξην 204 5,1667 1,78159 43 5,5116 1,70953 

 

 Γλψζε λέσλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο: 

Μηα ζεηξά απφ ηηο λέεο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη θχξηα απηέο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ δελ είλαη αξθεηά γλσζηέο ζην ζπλνιηθφ θνηλφ ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα ηελ ππεξεζία δηαδαλεηζκνχ  (κε άιιεο βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ)  ηη γλσξίδεη ην 55,9% απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζην θεληξηθφ εξσηεκαηνιφγην, 

ελψ νη θαζεγεηέο δείρλνπλ λα ηε γλσξίδνπλ θαηά 92%, ε κέζε ηθαλνπνίεζή ηνπο λα έρεη ηελ 

ηηκή 6,00 κε βάζε ηελ επηαβάζκηα θιίκαθα αιιά ρξήζε δηαδαλεηζκνχ έρνπλ θάλεη ην 48% 

απφ απηνχο. Ζ ςεθηαθή βηβιηνζήθε (ΠΑΝΓΖΜΟΣ) είλαη γλσζηή θαηά 49,1%, πνιχ πην 

ρακειά ε δπλαηφηεηα πξφηαζεο αγνξάο λένπ πιηθνχ, ή νη ππεξεζίεο ζε άηνκα κε νιηθή ε 

κεξηθή ηχθισζε, νη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζε αζχξκαηεο ζπζθεπέο θιπ. 

Αμηνζεκείσην ην πνζνζηφ γλψζεο ηεο παξνρήο ζεκηλαξίσλ ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο: 

48% ησλ εξσηεζέλησλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζην online εξσηεκαηνιφγην ν κέζνο φξνο 

επηζπκίαο λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα ρξήζεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ήηαλ 4,75 κε 

ηππηθή απφθιηζε 1,99 επηζπκία πνπ θχξηα ραξαθηεξίδεη ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο φρη 

φκσο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο (5,08 πξνπηπρ. , 4,72 

κεηαπη.). Παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη σο κείδνλ δήηεκα ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ focus group. 



  

4.2.2 Αποηελέζμαηα ζε ζσέζη με ηο ςλικό και ηον εξοπλιζμό.  
 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ρξήζηεο επηζεκάλζεθε νη αδπλακίεο ηεο βηβιηνζήθεο σο πξνο 

ηε πιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αιιά θαη πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα σο 

πξνο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. Ήδε κε εηζεγήζεηο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (πνπ ε έξεπλα απηή ζα ηελ ηζρπξνπνηήζεη) έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο γηα αιιαγή 

θαη εκπινπηηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ. Αθφκα ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο  έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα ζηαζεξή άλνδν, πνπ ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο 

θαη ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ην αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 
 

 Σε ζρέζε κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ  

Υπάξρνπλ ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ έιιεηςε αθφκα θαη θιαζηθψλ βηβιίσλ, ή 

βηβιίσλ ινγνηερλίαο πνπ δήηεζε έλα πνζνζηφ απφ ηνπο ρξήζηεο. Σηηο εζηηαζκέλεο νκάδεο θαη 

ηδηαίηεξα ησλ θαζεγεηψλ ζνβαξφ δήηεκα αλαδείρηεθε ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο παξαγγειίεο λένπ πιηθνχ, ηδηαίηεξε εληχπσζε γηα ην βηβιίν πνπ ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο είλαη θαη παξακέλεη ζεκαληηθφ κέζν. Απφ ην κέζν φξν πνπ έδσζαλ νη 

ρξήζηεο θαίλεηαη θαη ηδηαίηεξα γηα ηα κέιε ΓΔΠ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αλάγθε ζπλεξγαζίαο 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο. 37 θαζεγεηέο απάληεζαλ κε κέζν φξν 5,7297 θαη  

ηππηθή  απφθιηζε 1,66080 φηη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπιινγήο ηεο βηβιηνζήθεο, ελψ θαηά 4,8140 (ηππ. απνθι. 2,06162) θάλνπλ παξαγγειίεο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπο. 

 

 

Πίνακαρ 4. Ικανοποίηζη σπηζηών ζε ζσέζη με ηη πληπόηηηα ςλικού  

  

Κεληξηθό εξωηεκαηνιόγην 

Εξωηεκαηνιόγην 

θαζεγεηώλ 

N 
Μέζνο 

φξνο 
Τππηθή 

απφθιηζε 
N 

Μέζνο 
φξνο 

Τππηθή 
απφθιηζε 

Πιεξόηεηα βηβιίωλ 208 4,8558 1,39992 42 3,6905 1,60012 

Πιεξόηεηα έληππωλ πεξηνδηθώλ 190 4,2263 1,48229 42 3,4524 1,58040 

Πληπόηηηα ηλεκηπονικών πηγών (βάζειρ 

δεδομένυν, ηλεκηπονικά πεπιοδικά) 
189 4,5026 1,70925 39 5,0000 1,55597 

Αθφκα απφ ην online εξσηεκαηνιφγην ππήξμε ζεηηθή απάληεζε σο πξνο ηελ επηινγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ ηεο βηβιηνζήθεο, κε κέζν φξν 5,3221 θαη ηππηθή απφθιηζε 1,58655. 

 

 Ηθαλνπνίεζε ρξεζηψλ απφ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. 

Σε ζρέζε κε ην ρψξν, νη δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηψλ δελ είραλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, 

εθηφο απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έληνλα πξνβιήζεθε ηφζν ηα πξνβιήκαηα 

ρψξνπ εξγαζίαο, ηνπ θσηηζκνχ αιιά θαη ηεο πην ζπρλήο  θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 

Πίνακαρ 5. Ικανοποίηζη σπηζηών από ηο σώπο ηηρ βιβλιοθήκηρ. 

  

Κεληξηθό εξωηεκαηνιόγην Εξωηεκαηνιόγην θαζεγεηώλ 

N Μέζνο φξνο Τππηθή απφθιηζε N Μέζνο φξνο Τππηθή απφθιηζε 

Τερλνινγηθή ππνζηήξημε 206 4,0146 1,54123 42 4,4762 1,91576 

Σήκαλζε 198 4,9141 1,56020 39 5,3590 1,58093 

Έπηπια 207 5,0386 1,49382 41 5,5366 1,34346 

Φωηηζκόο 208 5,0721 1,58483 41 5,0488 1,68747 

Ταθηνπνίεζε ξαθηώλ 207 5,2947 1,41939 41 5,3902 1,61056 

Καζαξηόηεηα 209 5,8230 1,29059 41 5,7561 1,62451 



 

 Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Καηά ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ε βηβιηνζήθε είρε έλα 

θσηνηππηθφ κφλν ζε ιεηηνπξγία, αθφκα απφ ηα 26 Ζ/Υ γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη θαηάιιεινη γηα 

ρξήζε κφλν 19 θαη αξθεηνί απφ απηνχο δελ είλαη ζπλδεκέλνη κε εθηππσηή. Πνιχ ζπρλά, 

ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο εμεηάζεσλ ππάξρεη έιιεηςε δηαζέζηκσλ αληηηχπσλ. 

Πίνακαρ 6. Ικανοποίηζη σπηζηών ζε ζσέζη με ηη διαθεζιμόηηηα ςλικού και εξοπλιζμού 

  N Μέζνο όξνο Τππηθή απόθιηζε 

 Δηαζεζηκόηεηα βηβιίωλ 208 4,9183 1,37192 

Δηαζεζηκόηεηα πεξηνδηθώλ 182 4,3187 1,52242 

Δηαζεζηκόηεηα ειεθηξνληθώλ πεγώλ 184 4,5109 1,66936 

Δηαζεζηκόηεηα ππνινγηζηώλ 195 3,2974 1,60339 

Δηαζεζηκόηεηα εθηππωηώλ 187 2,6684 1,65172 

Δηαζεζηκόηεηα θωηνηππηθώλ 187 2,8289 1,64697 

  

 Ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο  

Γηα ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο έγηλαλ ίδηεο εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ θαζεγεηψλ, γηα 

λα δνχκε ηελ ρξεζηηθφηεηά ηνπο αιιά θαη ηελ επρξεζηία ηνπο θαη ζην online 

εξσηεκαηνιφγην. Ζ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ online 

εξσηεκαηνινγίνπ δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εηζήγεζεο.  

Οη αλαδεηήζεηο πνπ έθαλαλ νη ρξήζηεο ηνπ δείγκαηνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, θαίλεηαη λα ήηαλ απνηειεζκαηηθέο εθφζνλ ε κέζε 

ηθαλνπνίεζε απφ απηέο είλαη πάλσ ηνπ 3,5 πνπ είλαη ε κέζε ζηελ θιίκαθα ηνπ Likert. 

Σπλνιηθά απάληεζαλ 153 άηνκα φηη ήηαλ γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη κε κέζν φξν 5,3072 θαη κε 

ηππηθή απφθιηζε 1,73312, ελψ εηδηθά γηα ηελ επθνιία αλαδήηεζεο  απάληεζαλ 149 κε κέζν 

φξν ηθαλνπνίεζεο 5,5101 θαη ηππηθή απφθιηζε 1,65062.  

Μεηά απφ αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο γηα θάζε κηα βάζε μερσξηζηά θάλεθε πσο ν 

βαζκφο επθνιίαο ρξήζεο θάζε κηαο απφ ηηο παξαθάησ βάζεηο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο  βάζεο απηήο. Σεκεησηένλ φηη νη βάζεηο πνπ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ρξεζηψλ γλψξηδε είλαη θαη νη βάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν θαη ζεσξνχληαη θαη πην 

δχζθνιεο ζηελ αλαδήηεζε. Αθφκα κηα ζεηξά άιισλ ππνζέζεσλ κπνξνχκε λα δνχκε φηη 

θάπνηεο βάζεηο εμππεξεηνχλ κηα κηθξφηεξε νκάδα ρξεζηψλ, φληαο πην ζηελέο ζεκαηηθά, 

θάπνηεο απφ απηέο είλαη λέεο πξνζθηήζεηο θαη παξάιιεια δελ έρεη γίλεη απφ ηελ κεξηά ηεο 

βηβιηνζήθεο ε θαηάιιειε παξνπζίαζε θαη εθπαίδεπζε.  Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην 

Refworks: πνιχ ρακειφ εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ην γλσξίδνπλ (11,7% ) θαη 

αθφκε ραιειφηεξν απηνί πνπ ην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη (3,9%). 

Πίνακαρ 7.  Χπηζηικόηηηα και εςσπηζηία ηυν ηλεκηπονικών πηγών 

  
Εξωηεκαηνιόγην θαζεγεηώλ Εξωηεκαηνιόγην θνηηεηώλ 

Ηιεθηξνληθέο 

πεγέο 

 
N 

Μέζνο 
φξνο 

Τππηθή 
απφθιηζε N 

Μέζνο 
φξνο 

Τππηθή 
απφθιηζε 

Ηeal-link 

Φξεζη/ηεηα 42 4,9286 2,47320 114 4,1667 2,37955 

Δπρξεζηία    89 5,1461 1,90425 

Καη/γνο πεξη/θώλ 

Φξεζη/ηεηα 43 4,5349 2,40385 136 4,7794 2,22732 

Δπρξεζηία    104 5,6538 1,45328 

Jstor 

Φξεζη/ηεηα 42 4,4048 2,61384 95 3,2737 2,58655 

Δπρξεζηία    56 4,5000 2,41209 

Σπι/θνο  θαη/γνο Φξεζη/ηεηα 42 4,1667 2,62183 119 4,4454 2,22732 



Δπρξεζηία    98 5,6429 1,53462 

Zephyros 

Φξεζη/ηεηα 41 3,0976 2,45769 96 3,4375 2,14629 

Δπρξεζηία    68 4,9265 2,15321 

ISI web of science 

Φξεζη/ηεηα 42 2,1429 2,13646 82 1,8415 1,47798 

Δπρξεζηία    34 3,0000 2,14617 

Scopus 

Φξεζη/ηεηα 42 1,9762 1,98148 89 2,7079 2,19090 

Δπρξεζηία    46 3,7826 2,08607 

Westlaw 

Φξεζη/ηεηα 42 1,8333 2,25147 76 1,6579 1,29154 

Δπρξεζηία    34 2,4412 1,81227 

Econlit 

Φξεζη/ηεηα 42 1,7143 1,51876 79 1,7722 1,47587 

Δπρξεζηία    36 3,0556 2,19017 

PsycInfo 

Φξεζη/ηεηα 42 1,6190 1,73841 88 2,9545 2,35333 

Δπρξεζηία    48 4,1448 1,94597 

Ipsa 

Φξεζη/ηεηα 42 1,2143 0,87054 74 1,4189 1,08548 

Δπρξεζηία    30 2,2667 1,74066 

5 Σςμπεπάζμαηα 

Τν έξγν ηεο απνηίκεζεο ηεο βηβιηνζήθεο ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζην πιάηζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ηεο. Ζ αμηνιφγεζε ελφο νξγαληζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη έλα 

κεκνλσκέλν ζηηγκiφηππν αιιά κηα ζπλερήο δηαδηθαζία.  Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο απνηίκεζεο ηεο 

βηβιηνζήθεο είλαη ζπλδπαζκέλε κε ηε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, αιιά θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο ζην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο πνπ 

εμππεξεηεί. Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ζπλνπηηθή κνξθή ηεο αλαθνξάο πνπ άκεζα ζα 

δεκνζηεπηεί. Σε έλα πεξηβάιινλ δηεζλψο αληαγσληζηηθφ, κε πνιινχο παξφρνπο θαη 

δηαρεηξηζηέο ηεο πιεξνθνξίαο, κε πξννπηηθέο ακθίβνιεο γηα ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο – άξα θαη ησλ βηβιηνζεθψλ – νη βηβιηνζήθεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία 

ηνπο φζν πην έληνλα «αθνπγθξάδνληαη» θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. 
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