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Πεπίλητη 

Ζ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ κηαο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο 

ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία δσηηθήο ζεκαζίαο, έλα απαξαίηεην 

εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ππεξεζίαο 

πιεξνθφξεζεο, ζηελ πξφθιεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηεο ξφινπ. Ζ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ρξήζεο 

(πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο φζν 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ, είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή. Μπνξεί λα 

βνεζήζεη ηε βηβιηνζήθε λα εληνπίζεη ηηο πξαγκαηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο, λα εληνπίζεη ηπρφλ 

αδπλακίεο θαη λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Μηα βηβιηνζήθε ζα πξέπεη πξψηα απ’ φια, λα έρεη γλψζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο θαη λα ζρεδηάδεη απνηειεζκαηηθέο 

ππεξεζίεο κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο ρξήζηεο. Οη 

ηερληθέο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε 

αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ ε νπνία 

πξνυπνζέηεη ηε ζχληαμε θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ, 

ζπλεληεχμεηο, παξαηήξεζε θαη εκπεηξία ζπκβάιινληαο 

θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

βηβιηνζήθεο. 

Οη έξεπλεο ρξεζηψλ επηδηψθνπλ λα κεηξήζνπλ ην βαζκφ πνπ ε 

Βηβιηνζήθε επεξεάδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο  

θαη ηε δπλαηφηεηα  ηθαλνπνίεζεο ησλ  αλαγθψλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα  πξνζδηνξηζηεί  ε έθηαζε θαη ε πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε κηα βηβιηνζήθε. Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ρξεζηψλ αληαλαθινχλ ηηο ζρέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη 

ηηο πεγέο ηεο κνλάδαο πιεξνθφξεζεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο δηνξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

αξρίδνπλ ζπλήζσο κε γεληθέο μελαγήζεηο ζην ρψξν ησλ 

βηβιηνζεθψλ φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα 
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νινθιεξσκέλε ηδέα γηα ηελ βηβιηνζήθε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

απηή πξνζθέξεη. ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη έληππνη θαη ειεθηξνληθνί νδεγνί, 

πξνζσπηθή εθπαίδεπζε, δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα. 

Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο κειέηεο πνπ 

δηελεξγήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο 

Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ – Φηινζνθηθή ρνιή. Κχξην κέιεκα 

ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλαδείμεη ην βαζκφ πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε βηβιηνζήθε ζηνπο ρξήζηεο ηεο, λα 

θαηαγξάςεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία πνπ παξαηεξνχληαη 

θαη ηέινο, λα ππνγξακκίζεη ηα εκπφδηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθάζηνηε ρξήζηεο. 

 

Abstract 

The evaluation of the services of an Academic Library is 

considered a procedure of vital significance, an indispensable 

tool for the planning and the development of an information 

service to the challenge of the revision of its traditional role. 

The evaluation of its use as far as quality and quantity as well 

of the training that is offered for the right use of these services 

is also very important. It will help the library to locate the real 

needs of each user and to improve its services. 

A library, first of all, should be aware of the needs of its users 

and able to plan effective services to satisfy its users. The 

techniques used to define the level of the user’s satisfaction 

refer to the procedure of collecting elements which include 

drawing and distribution of questioners, interviews, 

observation and experience contributing decidedly for the 

information and improvement of the library. 

The research of its users pursues to estimate the degree that the 

library is affected by the user’s demands and the possibility of 

the user’s satisfaction. In addition, it makes it possible to define 

the extension and the quality of the services which are rendered 

by the library. 

Finally, the results of the user’s research reflect the relation 

between the use and the informational unit of the library. 

Most of the libraries organize training programs for their users. 

These programs usually begin with general visits to the library 

areas where the users can form a general idea of the services 

which the library offers. The main training methods include 

printed and electronic guides, personal training, lectures and 

seminars. 

The results of a thorough study, carried out with the use of the 

questionnaire method in the libraries of the faculty of 

Philosophy, are then presented.  



The main concern of the research is to emphasize the degree of 

the quality of the services that library offers to its users and to 

point out the strong and weak points which are noticed. In the 

end, to identify the obstacles and the problems which are faced 

by the users. 

 

Διζαγυγή  

 

Ζ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία δσηηθήο ζεκαζίαο, έλα απαξαίηεην 

εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ππεξεζίαο πιεξνθφξεζεο, ζηελ 

πξφθιεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηεο ξφινπ.  

 

«Ση πξαγκαηηθά ζέινπλ νη ρξήζηεο θαη ηη κηα βηβιηνζήθε πξέπεη λα θάλεη γηα απηφ;» ήηαλ 

θαη ζα είλαη ην βαζηθφ εξψηεκα. Ωζηφζν, ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ θαη ε ζσζηή 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, απνηεινχλ ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, έλα 

ζνβαξφ πξφβιεκα. Οη ηδηνκνξθίεο θαη ε πνηθηινκνξθία, πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο κέξεο 

καο, ζην ρψξν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο θαζηζηνχλ ην έξγν απηφ 

αθφκε πην δχζθνιν (Νηθεηάθεο, ίηαο, 1999). 

 

Οη ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε απφ ηε βηβιηνζήθε ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ ηηο 

παξέρεη.  

 

Ζ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ρξήζεο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) ησλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο φζν θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ, είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηε 

βηβιηνζήθε λα εληνπίζεη ηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο, λα 

εληνπίζεη ηπρφλ αδπλακίεο θαη λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

 

Δκπαίδεςζη Υπηζηών 

 

Κάζε βηβιηνζήθε πξέπεη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηεο 

(Ξελίδνπ, 2000) ζρεηηθά κε ηελ νξζή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Αλάκεζα ζηνπο 

βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ είλαη: 

 

 Ζ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Σν πξψην βήκα 

θαηά ηελ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα είλαη ε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα 

ην πνηεο ππεξεζίεο  δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε. 

 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ κε  ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

γλσξίζνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη απηφ λα ηνπο βνεζήζεη λα απνδίδνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην έξγν ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ θαηάθεξαλ λα αλαθηήζνπλ.  

 



Οη πεξηζζφηεξεο βηβιηνζήθεο δηνξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά αξρίδνπλ ζπλήζσο κε γεληθέο μελαγήζεηο ζην ρψξν 

ησλ βηβιηνζεθψλ φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πάξνπλ κηα νινθιεξσκέλε ηδέα γηα ηελ 

βηβιηνζήθε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή πξνζθέξεη.  

 

Πην εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα γίλνληαη ζπλήζσο γηα λα δείμνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο.  

Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη εθπαίδεπζεο πνπ αθνινπζνχλ νη βηβιηνζήθεο είλαη νη παξαθάησ:  

 

 Έληππνη νδεγνί. 

Οη έληππνη νδεγνί πιεξνθνξνχλ καδηθά φινπο ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ε βηβιηνζήθε θαη ζπµβάινπλ επηθνπξηθά ζηελ εθµάζεζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεµάησλ ηεο, αθνχ παξέρνπλ ηηο βαζηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο. 

  

 Πξνζσπηθή εθπαίδεπζε (one-to-one instruction).  

πκβαίλεη φηαλ ππάξρεη δηαζέζηκνο βηβιηνζεθνλφκνο έηνηκνο λα δψζεη βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε ζε φπνην ρξήζηε ηελ δεηήζεη. Έηζη,  ππάξρεη ακεζφηεηα θαη δίλνληαη 

εμεηδηθεπκέλεο απαληήζεηο ηελ ψξα πνπ νη ρξήζηεο  ην έρνπλ αλάγθε. Όκσο απηή ε 

κέζνδνο απαηηεί πάξα πνιχ ρξφλν εθ κέξνπο ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ – εθπαηδεπηή θαη 

είλαη αδχλαην απηφ λα γίλεη κε φινπο ηνπο ρξήζηεο. (Αλδξένπ) 

 

 Γηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα.  

Γηνξγαλψλνληαη καζήκαηα απφ εηδηθνχο βηβιηνζεθνλφκνπο κε εθπαηδεπηηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο  κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά γλψζεο ζηνπο ρξήζηεο  (Roberts, 

Blandy, 1989). Σν πεξηερφµελν ησλ δηαιέμεσλ ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη: α) Υξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ εξγαιείσλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ β) Καζνξηζµφο θχζεο θαη έθηαζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο γ) Απνηίκεζε - αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Νηθεηάθεο, 2006). 

 

 Online νδεγίεο.  

Πνιιέο ειεθηξνληθέο πεγέο (π.ρ. νη πεξηζζφηεξνη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη θαη νη 

πεξηζζφηεξεο online βάζεηο δεδνκέλσλ) παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο νδεγίεο θαη 

βνήζεηα. Δπηπξφζζεηα, θάπνηεο βηβιηνζήθεο παξέρνπλ online νδεγίεο θαη ππνζηήξημε 

ησλ ρξεζηψλ κέζσ εηδηθψλ ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν απαληψληαο άκεζα ζε εξσηήζεηο 

θαη απνξίεο. 
 

Κάζε βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη ηα εθπαηδεπηηθά ηεο πξνγξάκκαηα αλάινγα κε 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην κέγεζνο ηεο, αιιά θαη βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα 

εμαθξηβσζνχλ κεηά απφ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ρξήζεο ησλ πεγψλ φζν θαη ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 

Οη βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά 

απφ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε απηνχο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ έξεπλαο θαη 

αμηνιφγεζεο φπσο εξσηεκαηνιφγηα,  ζπλεληεχμεηο, παξαηήξεζε θαη εκπεηξία (Shonrock, 

1996). 



 

 Επυηημαηολόγια ππορ ηοςρ σπήζηερ: έλαο αξηζκφο αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

κπνξεί λα δνζεί ηπραία ζε ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο. Σα αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα 

δίλνπλ ηελ επρέξεηα ζηνλ ρξήζηε λα εθθξαζηεί πην ειεχζεξα δίλνληαο πην 

αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο. (Σνξάθε, 2007). 

 

 Σςνενηεύξειρ με σπήζηερ: πξφθεηηαη γηα ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη κε θάζε εξσηψκελν 

ρσξηζηά, έρνπλ ζπλήζσο δνκεκέλε κνξθή θαη παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν φηαλ πξέπεη λα 

εμαρζνχλ ζνβαξέο, επαίζζεηεο ή εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. (Σνξάθε, 2007). Οη 

ζπλεληεχμεηο δίλνπλ ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπλ 

άκεζα κε ηνπο ρξήζηεο κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη απηφ πηζαλφλ λα ηνπο βνεζήζεη λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίδξαζεο ησλ θνηηεηψλ.  

 

 Παπαηήπηζη και εμπειπία: ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή κέζνδνο θαζψο κέζσ απηήο ην 

πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ην πφζν ζπρλά νη 

ρξήζηεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ πεγψλ, 

πφζν ζπρλά δεηνχλ ηε βνήζεηα βηβιηνζεθνλφκνπ, ηη είδνπο απνξίεο έρνπλ ζπλήζσο, 

θαη πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πεγέο ρσξίο πξφβιεκα βξίζθνληαο απηφ πνπ 

ζέινπλ. Οη πην ζπρλέο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ νη 

ρξήζηεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ βηβιηνζήθε λα εληνπίζεη πηζαλέο αδπλακίεο θαη θελά  

θαη λα ηηο βειηηψζεη. Ζ ίδηα έξεπλα θαη αμηνιφγεζε πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη ζχγθξηζε. Ζ φιε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ζα πξέπεη επίζεο λα αμηνινγείηαη γηα λα βειηηψλεηαη θαη λα γίλεηαη φζν πην αληηθεηκεληθή 

γίλεηαη.  

 

ηφρνο θάζε βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα είλαη ε παξνρή πξνο ηνπο ρξήζηεο ηεο ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θάζε θνξά πνπ ηηο ρξεηάδνληαη. Υσξίο 

ακθηβνιία, ε παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο είλαη κηα πνιχπινθε κα 

αλαγθαία δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

αλάινγε εθπαίδεπζε. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο, ινηπφλ, είλαη απαξαίηεηε ζην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν θφζκν ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο.  

 

Υπήζηερ – Βιβλιοθήκη  

 

Οη ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα πξνζθέξνληαη, φρη κφλν 

απφ θαζαξή «επαγγεικαηηθή βηβιηνζεθνλνκηθή» άπνςε αιιά κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε 

πξέπεη λα είλαη ελεξγεηηθή θαη φρη παζεηηθή θαζψο ηα ελδηαθέξνληα θαη νη πξνζδνθίεο 

ησλ ρξεζηψλ είλαη πηζαλφ λα αιιάδνπλ. 

 

Απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε είλαη: 

α) νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ζαλ άηνκα ή νκάδεο θαη 



β) νη αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ θαζψο θάζε νκάδα έρεη ηηο δηθέο ηεο 

αλάγθεο θαη θέξεη ηηο δηθέο ηεο πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ ρξήζε θαη ηε ζεκαζία ηεο 

Βηβιηνζήθεο (Εάρνο, 1999). 

 

Μηα βηβιηνζήθε ζα πξέπεη πξψηα απ’ φια, λα έρεη γλψζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο 

θαη λα ζρεδηάδεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο ρξήζηεο, εληφο ή 

εθηφο, ησλ ρψξσλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο  φπσο: 

 Καιή ζηέγαζε (θαζίζκαηα, θσηηζκφ, ζεξκνθξαζία θ.ι.π.). 

 Καιή θαζαξηφηεηα. 

 Αμηφπηζηα κεραλήκαηα (θσηνηππηθά κεραλήκαηα, Ζ/Τ, βίληεν θ.ι.π.). 

 Απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο (ππνδνρή, απαληήζεηο εξσηεκάησλ κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα). 

 Απνδνηηθή ππεξεζία ππνζηήξημεο. 

 Δπγεληθφ θαη εμππεξεηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

ρξεζηψλ, παξάπνλα θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε  

 Αλάδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο βειηίσζεο θαη έιεγρν φηη νη βειηηψζεηο γίλνληαη ζηελ 

πξάμε. 

 

 

 Έπεςνερ Υπηζηών 

 

Οη βηβιηνζήθεο αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή 

πεγάδεη απφ ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 

Οη ηερληθέο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζε:  

 παξάπνλα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο 

 αληαπφθξηζε (feedback) κε: help desks θ.α. 

 έξεπλα ρξεζηψλ 

 

Οη έξεπλεο ρξεζηψλ επηδηψθνπλ λα κεηξήζνπλ ην βαζκφ πνπ ε Βηβιηνζήθε επεξεάδεηαη 

απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ νη ρξήζηεο έρνπλ απφ ηελ Βηβιηνζήθε θαη πσο ηθαλνπνηνχληαη νη 

αλάγθεο απηέο. πρλά απηφ ζεκαίλεη εξσηήζεηο ζηνπο ησξηλνχο ή ηνπο δπλεηηθνχο 

ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

απφ ηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο (Εάρνο, 1999). 

 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ πξνυπνζέηεη ηε ζχληαμε θαη δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαο ηα ζα ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο βηβιηνζήθεο. 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εξεπλψλ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζαθή θαη μεθάζαξα 

ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπο, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

ζπκπιήξσζεο.  

 



ρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαη ζηελ 

έθηαζε ηνπο, εξσηεκαηνιφγηα εθηελή κε κεγάιν αξηζκφ εξσηήζεσλ, πνπ απαηηνχλ πνιχ 

ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, δελ ζεσξνχληαη εχρξεζηα άιια νχηε θαη αμηνπνηήζηκα 

απφ ην βηβιηνζεθνλφκν, θαζψο ζα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. 

ε έλα εξσηεκαηνιφγην ππάξρνπλ ζπλήζσο ηφζν αλνηθηέο φζν θαη θιεηζηέο απαληήζεηο. 

Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ζπκπιεξψλνληαη εχθνια, απαηηνχλ 

ιίγν ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο θαη γη’ απηφ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε θιεηζηέο 

απαληήζεηο έρνπλ κεγάιε αληαπφθξηζε, πεξηνξίδνπλ ηνλ εξσηψκελν ζην ζηφρν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, εμαζθαιίδνπλ αληηθεηκεληθέο απαληήζεηο, θσδηθνπνηνχληαη , 

αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη εχθνια. Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη 

αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν λα εθθξαζζεί ειεχζεξα θαη λα αλαπηχμεη ηελ άπνςή ηνπ. 

Απαηηνχλ φκσο κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζή 

ηνπο, πξάγκα πνπ επεξεάδεη ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ εξσηψκελσλ. Λφγσ ηεο 

κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη ζηηο αλνηθηέο απαληήζεηο, γίλεηαη 

δχζθνιε ε θσδηθνπνίεζε ηνπο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε, απηφ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ (Εάρνο, 1999). 

 

Αθνχ ζπιιερζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζνχλ θαη λα 

εξκελεπζνχλ θαη λα εμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα. Οη δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο 

ησλ ζηνηρείσλ πξνυπνζέηνπλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε πίλαθεο.  

 

 Υπήζηερ – Ικανοποίηζη Αναγκών  

 

Οη θαιέο δεκφζηεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη βηβιηνζήθεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ – 

πειαηψλ ηνπο νδεγεί ζε πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο θαη θαη’ επέθηαζε ζε κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο (Νηθεηάθεο, ίηαο, 1999). 

 

Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο κηαο βηβιηνζήθεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

ηεο, δελ κπνξεί παξά λα μεθηλά απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Κάζε νκάδα ρξεζηψλ έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη γηα λα 

εληνπηζηνχλ απηέο νη αλάγθεο πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπκε ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ 

έξεπλα. Ζ επηηπρία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ: 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, ησλ αληηιήςεσλ ηνπο, ησλ απαηηήζεσλ ηνπο 

θαη ηέινο, ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο απαηηήζεηο. Τπάξρνπλ ρξήζηεο πνπ δελ 

έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο, ππάξρνπλ άιινη πνπ δελ έρνπλ επείγνπζεο 

αλάγθεο, άιινη πνπ δελ γλσξίδνπλ φηη ε βηβιηνζήθε έρεη θη άιιν πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ηνπο πξνζθέξεη. Οη βηβιηνζήθεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο ψζηε λα κε 

δεκηνπξγνχλ ςεπδείο ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο ή απαηηήζεηο. 

 

Πνιιέο θνξέο, νη ρξήζηεο θαηαθεχγνπλ ζηε βηβιηνζήθε γηα λα αλαδεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ, ρσξίο λα έρνπλ μεθαζαξίζεη θαη απηνί νη ίδηνη ηη αθξηβψο ζέινπλ, 

έηζη δελ είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ κε ζαθήλεηα ηηο αλάγθεο ηνπο. Άιιεο θφξεο πάιη, 

δελ γλσξίδνπλ ην πιηθφ πνπ έρεη ε βηβιηνζήθε ή ηη αθξηβψο είλαη ζε ζέζε λα ηνπο 



πξνζθέξεη. Οη αλάγθεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ρξήζηε ηεο πην εμαληιεηηθήο 

απάληεζεο θαη ρσξίο ζφξπβν (κε ηηο ιηγφηεξν ιαλζαζκέλεο αλαθιήζεηο). 

 

Καηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη ρξήζηεο  απφ ηηο παξερφκελεο  ππεξεζίεο ζα θαλεί 

φηαλ εμεηάζνπκε ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά ηα ζηνηρεία κέηξεζεο απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ψζηε λα απνθηήζνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε θαη πξαγκαηηθή εηθφλα. Γη’ 

απηφ ζα πξέπεη λα ζπιιέμνπκε αμηφπηζηα ζηνηρεία κέζα απφ έξεπλεο ρξεζηψλ (Εάρνο, 

1999).  

 

Μηα έξεπλα ρξεζηψλ απηή θαζ’ απηή δε κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ιφγνπο πνπ κηα 

βηβιηνζήθε κεηνλεθηεί ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο. Μπνξεί φκσο λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε κηα βηβιηνζήθε ρσξίο λα 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο δηακφξθσζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

Σα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο ρξεζηψλ αληαλαθινχλ ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηηο πεγέο ηεο βηβιηνζήθεο. Ζ ζεκαζία ηνπ 

απνηειέζκαηνο κηαο έξεπλαο εμαξηάηαη απφ έλα επξχ θάζκα παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζηφρνη πνπ θάζε βηβιηνζήθε έζεζε, νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη 

ην πεξηβάιινλ ηεο βηβιηνζήθεο, νη ρξήζηεο, ν ηξφπνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ν ηξφπνο πνπ ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία. 

 

 

Γιεξαγυγή έπεςναρ ζηιρ ακαδημαφκέρ βιβλιοθήκερ  ηηρ Φιλοζοθικήρ σολήρ 

Μεθοδολογία και ανάπηςξη επυηημαηολογίος 

 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 20 επηεκβξίνπ – 10 Οθησβξίνπ ηνπ 2007 ζηηο 

Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα 15 ζπνπδαζηήξηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο.  

 

Ζ δεηγκαηνιεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνγελή έξεπλα κε ηε κέζνδν 

ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηπραίν ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα. Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, θάζε άηνκν απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηειηθφ δείγκα. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 

είθνζη δχν  (22) εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κία είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ. 

 

Σν επηζπκεηφ ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο νξίζηεθε ζηα 100 εξσηεκαηνιφγηα. Γελ ηέζεθε 

θαλέλαο πεξηνξηζκφο σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ θνηηεηψλ, σζηφζν έγηλε 

πξνζπάζεηα λα ηεξεζεί ηζνκεηξηθή πνζφζησζε ζηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ. 

πγθεθξηκέλα, ην δείγκα αληηζηνηρεί ζε 75 άηνκα – πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο (5 απφ θάζε 

ζπνπδαζηήξην) θαη 25 κεηαπηπρηαθνχο.  

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ην βαζκφ πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, λα θαηαγξάςεη ηα 



δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία πνπ παξαηεξνχληαη, θαη ηέινο, λα ππνγξακκίζεη ηα εκπφδηα 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθάζηνηε ρξήζηεο. 

 

 

 

Ανάλςζη ηυν δεδομένυν 

Σςσνόηηηα επίζκετηρ ηυν σπηζηών ζηοςρ σώποςρ ηηρ  Βιβλιοθήκηρ 

 

Σν 69% είλαη ηαθηηθνί ρξήζηεο ησλ ζπνπδαζηεξίσλ, δειαδή ηα επηζθέπηνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα (16%) ή ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

(53%). Σν πνζνζηφ εθείλσλ δε, πνπ επηζθέπηνληαη ηα ζπνπδαζηήξηα 1 θνξά ζην 

δεθαπελζήκεξν θηάλεη ζην 18% θαη 1 θνξά ην κήλα ζην 13%.  

 

 

Ππόζβαζη – Πεπιβάλλον – Θόπςβορ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ (65%) ηε ζεσξεί εχθνιε. Μφιηο ην 32% ηε ζεσξεί κέηξηα, ελψ ειάρηζηνη είλαη 

εθείλνη πνπ ηε ζεσξνχλ δχζθνιε (3%). Ωο πξνο ην πεξηβάιινλ ηεο βηβιηνζήθεο ην 44% 

ησλ εξσηεζέλησλ ην ραξαθηεξίδεη άλεην, ην 39% θηιηθφ, ην 9% απξφζσπν θαη 8% 

ςπρξφ. Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ζνξχβνπ ηεο βηβιηνζήθεο ην 47% ην ζεσξεί κέηξην, ην 

39% ρακειφ θαη ην 14% πςειφ. 
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Αξιολόγηζη ηυν Υπηπεζιών ηηρ Βιβλιοθήκηρ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ έηζη φπσο απηέο παξέρνληαη απφ ηα ζπνπδαζηήξηα.  

 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΧ  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 

ΜΔΡΙΚΧ  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 

Υξήζε Αλαγλσζηεξίνπ 47% 53% 0% 

Γαλεηζκφο Βηβιίσλ 41% 42% 17% 

Υξήζε Πεξηνδηθψλ 36% 50% 14% 

Υξήζε Βηβιηνγξαθηθψλ  

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζε  

CD-ROMs 

10% 39% 51% 

Ζιεθηξνληθή Αλαδήηεζε 34% 44% 22% 

Παξαγγειία Βηβιηνγξαθίαο 8% 44% 48% 

Αλαδήηεζε & Δθηχπσζε 

Άξζξσλ απφ ηηο Βάζεηο 

Γεδνκέλσλ 

9% 40% 51% 

Υξήζε Οπηηθναθνπζηηθνχ  

Τιηθνχ 

3% 31% 66% 

εκηλάξηα Δθπαίδεπζεο  

Υξεζηψλ 

9% 35% 56% 

ηαζκνί Δξγαζίαο γηα  

Πξφζβαζε ζην Ίληεξλεη  

17% 48% 35% 

Φσηναληίγξαθα 6% 39% 55% 

Ηζηφηνπνο Βηβιηνζήθεο 22% 64% 14% 

Ζιεθηξνληθή Πξφζβαζε  

ζηνπο Καηαιφγνπο θαη ζηηο  

 Βάζεηο Βηβιηνγξαθηθψλ 

Γεδνκέλσλ 

22% 62% 16% 

Ζιεθηξνληθή Πξφζβαζε  

ζηα Πεξηερφκελα, ηηο  

Πεξηιήςεηο θαη ηα Πιήξε 

Κείκελα ησλ Αξρείσλ ησλ  

Ζιεθηξνληθψλ Πεξηνδηθψλ 

ζηα νπνία έρεη Πξφζβαζε  

ε Βηβιηνζήθε 

11% 54% 35% 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο 

βαζκνινγίαο, αμηνινγείηαη, απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ε ππεξεζία ρξήζε αλαγλσζηεξίνπ 

(47%) θαη δαλεηζκφο βηβιίσλ (41%). Με κεγαιχηεξα πνζνζηά κεξηθψο ηθαλνπνηεηηθήο 

βαζκνινγίαο νη ππεξεζίεο ηζηφηνπνο βηβιηνζήθεο (64%), ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηνπο 

θαηαιφγνπο θαη ζηηο βάζεηο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (62%), ειεθηξνληθή πξφζβαζε 



ζηα πεξηερφκελα, ηηο πεξηιήςεηο θαη ηα πιήξε θείκελα ησλ αξρείσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεξηνδηθψλ ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε ε βηβιηνζήθε (54%) θαη ρξήζε πεξηνδηθψλ (50%). 

Σέινο, ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθήο βαζκνινγίαο παξαηεξνχληαη 

ζηελ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ (66%) θαη ζηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ 

(56%). 

 

Προσυσγή των τρηστών στο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης για Βοήθεια  

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (88%) δεηάεη 

βνήζεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο έλαληη ηνπ 12% ησλ ρξεζηψλ πνπ 

απηνεμππεξεηνχληαη. 

 

ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο εμππεξέηεζήο ηνπ θνηλνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πιήξσο - κεξηθψο - θαζφινπ. Απφ ην 88% πνπ 

δεηάεη βνήζεηα απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ, ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη εμππεξεηείηαη 

πιήξσο ηθαλνπνηεηηθά (50%), ην 45,4% δε κεξηθψο θαη ην 4,6% θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά. 

 

ΒΑΘΜΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ
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Ζ έξεπλα θαηέδεημε επίζεο φηη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ (84%) ην πξνζσπηθφ 

αληηιακβάλεηαη επαθξηβψο ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Αθφκε, ην 64% 

ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ησλ ζπνπδαζηεξίσλ είλαη επαξθέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπο θαη φηη ν ρξφλνο αλακνλήο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ρακειφο (46%), κέηξηνο (42%) θαη ηέινο, ζε πνζνζηφ κφιηο (12%) πςειφο. 
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Αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα ησλ ρξεζηψλ, ην πξνζσπηθφ είλαη δηαζέζηκν θαηά 51% λα 

ηα δέρεηαη θαη λα ηα θαηαλνεί. Σέινο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε έλδεημε φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ (92%) δειψλεη ηελ απνπζία ησλ θνπηηψλ παξαπφλσλ απφ 

ην ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ.   

Εκπαίδεςζη Χπηζηών 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηα ζεκηλάξηα πνπ ε βηβιηνζήθε 

παξέρεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο παξνπζηάδεηαη πςειφ πνζνζηφ άγλνηαο ηεο ππεξεζίαο 

απηήο. πγθεθξηκέλα ην 74% δε γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηεο. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, απηφ 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ρακειά πνζνζηά ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο κφλν ην 18% ηηο ρξεζηκνπνηεί. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

νη εξσηεζέληεο δε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη ε άγλνηα ηνπ ηξφπνπ 

ρξήζεο – κεζφδνπ αλαδήηεζεο ζε πνζνζηφ 68,3% θαη επεηδή δε ζεσξνχλ θηιηθφ θαη 

εχρξεζην ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζε πνζνζηφ 31,7%. 

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη έλα πςειφ πνζνζηφ (84%) δε ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία 

δηαδαλεηζκνχ γηα ηελ παξαγγειία βηβιηνγξαθίαο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη είηε επεηδή δε γλσξίδνπλ ηελ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο είηε 

επεηδή δελ ηελ έρνπλ ρξεηαζηεί αθφκε. 

 

ην παξαθάησ ζρήκα απνηππψλνληαη ηα πνζνζηά χπαξμεο νδεγηψλ ηεο βηβιηνζήθεο γηα 

ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο.  
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