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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Η πξόζβαζε ησλ εξεπλεηώλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηε γλώζε θαη 

ηελ πιεξνθνξία θέξλεη ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηεο πνηόηεηαο 

ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη κηα Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε 

θαη ην ξόιν ηεο κέζα ζην Παλεπηζηήκην. Η έξεπλα απηή 

επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε ηεο Βηβιηνζήθεο θαη 

Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηελ 

επίδνζε ησλ θνηηεηώλ. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζην 

ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Δξσηεκαηνιόγηα ζηα νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε ρνιέο ηόζν Θεσξεηηθώλ, όζν θαη 

Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, θαζώο θαη από όια ηα έηε θνίηεζεο. Οη 

επηκέξνπο εξσηήζεηο κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα εηθόλα όρη κόλν 

γηα ην βαζκό επίδξαζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ επίδνζή ηνπο, 

αιιά θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο.  

Λέξειρ Κλειδιά: Επίδπαζη Ακαδημαϊκήρ Βιβλιοθήκηρ, ποιόηηηα, 

επωηημαηολόγια, θοιηηηέρ, επίδοζη 

 

ABSTRACT 

The access of researchers and students in the knowledge and 

the information brings in the limelight the subject of quality 

services offered by an Academic Library and its role in a 

University. This research attempts to evaluate the effect of the 

Library and Information Centre of the University of Ioannina 

in the performance of students. The collection of data took 

place in the Campus of University of Ioannina with 

questionnaires answered by students of all years of study. The 

questions may give information not only for the effect of the 

Library in their performance, but also for the use of the 

Library. 

Keywords: Effect of Academic Library, quality, questionnaires, 

students, performance 

 

Η πςειή πνηόηεηα ηεο επίδνζεο κηαο Βηβιηνζήθεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία πνπ πξνζθέξεη έλα Αθαδεκατθό Ίδξπκα. Η πξόζβαζε ησλ 

εξεπλεηώλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηε γλώζε θαη ηελ πιεξνθνξία θέξλεη ζην πξνζθήλην 

ην ζέκα ηεο ζπκβνιήο κηαο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο ζην έξγν ηνπο. ηα πιαίζηα 

απηά έρνπλ θαζηεξσζεί κεηξήζεηο πνπ αμηνινγνύλ ηελ πνηόηεηα ησλ Βηβιηνζεθώλ θαη 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία αθόκε θαη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Μηα Βηβιηνζήθε πξέπεη 

ζπγρξόλσο λα ηθαλνπνηεί ηνπο ρξήζηεο ηεο, αιιά θαη λα απνδεηθλύεη πσο δίθαηα 

ρξεκαηνδνηείηαη.  
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Σα ηειεπηαία ρξόληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ Αθαδεκατθώλ 

Βηβιηνζεθώλ απμάλεηαη δηαξθώο κε έκθαζε ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηώλ, εθόζνλ ζε απηνύο απεπζύλεηαη κηα Βηβιηνζήθε. πλαθόινπζα, κηα 

Βηβιηνζήθε νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο εξεπλεηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο 

ησλ ηδξπκάησλ
1
, δειαδή λα απνδεηθλύεη πσο ρξεζηκνπνηεί ηνπο πόξνπο πνπ ηεο 

δηαηίζεληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, έηζη ώζηε λα πξνζθέξεη ηηο θαιύηεξεο 

δπλαηέο ππεξεζίεο
2
, αιιά θαη λα πηνζεηεί λέεο πξαθηηθέο πνπ ζα ζπλεπάγνληαη 

βειηησκέλεο ππεξεζίεο
3
. 

Ο Mowat ζεκεηώλεη πσο ην πξνζσπηθό κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ κπνξεί λα 

κεηακνξθώζεη αθόκε θαη ηελ πην θησρή Βηβιηνζήθε ζε έλα ζύζηεκα πνπ πξνζθέξεη 

εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο
4
. Η Hisckock αξθεηά ρξόληα πίζσ εθθξάδεη ηελ άπνςε πσο ε 

Βηβιηνζήθε πξέπεη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ Αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ ηδξύκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ
5
. Οη Hernon and Nitecki 

ζεσξνύλ πσο ε πνηόηεηα ππεξεζηώλ αθνξά ζε ηξεηο πεξηνρέο : ηνπο πόξνπο 

(πιεξνθνξηαθό πιηθό – information content), ηελ νξγάλσζε (πεξηβάιινλ θαη 

παξάδνζε ππεξεζηώλ - service environment and resource delivery) θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη από ην πξνζσπηθό
6
. 

Η γλώκε ησλ ρξεζηώλ κνηάδεη λα είλαη πνιύ πην ζεκαληηθή, εθόζνλ ζηόρνο ησλ 

βηβιηνζεθώλ είλαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο. Αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη 

ζπρλά νη απαηηήζεηο ηνπο πνηθίινπλ. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ζηηο 

Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξεο ρώξεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μαιαηζία, όπνπ νη ρξήζηεο θιήζεθαλ λα 

επηιέμνπλ πέληε από ηα δεθαέμη ραξαθηεξηζηηθά κηαο Βηβιηνζήθεο ηα νπνία 

ζεσξνύζαλ πην ζεκαληηθά. Σειηθά, επέιεμαλ ηελ εύθνιε πξόζβαζε ζην πιηθό, ηελ 

επγέλεηα ζηελ εμππεξέηεζε, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ 

πξνζπκία καδί κε ηελ ηαρύηεηα εμππεξέηεζεο
7
. 

Σα θξηηήξηα γηα ην ηη είλαη κηα θαιή Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε δηαθέξνπλ. Έλαο 

εξεπλεηήο κπνξεί λα ζεσξεί πσο πξνζθέξεη άξηζηεο ππεξεζίεο, αλ ηνπ παξέρεη ην 

πιηθό γηα λα νινθιεξώζεη γξήγνξα θαη επηηπρεκέλα ηελ έξεπλά ηνπ. πλεπώο, ε 

επάξθεηα ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ πιηθνύ ηεο απνηειεί έλα βαζηθό παξάγνληα 

γηα ηελ επηηπρία ηεο. Από ηελ άιιε πιεπξά έλαο πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπ κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή επίδνζε θαη ζην 

κηθξόηεξν δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα.  

Έρνπλ ήδε γίλεη αξθεηέο απόπεηξεο λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξήζε 

ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηελ Αθαδεκατθή επηηπρία. Γειαδή επηρεηξήζεθε λα ππνινγηζηεί 

                                                
1 Pritchard, S. M. (1996), Determining quality in academic libraries - Perspectives on Quality 
in Libraries. LibraryTrends, Vol. 44, Issue 3, 572-594 
2 Poll, R., te Boekhorst, P. (1996), Measuring quality : international guidelines for performance 
measurement in academic libraries. IFLA Publications 76. München 
3 Ward, S. Sumsion, J., Fuegi, D., Bloor, I. (1995), Library Performance Indicators and Library 
Management Tools. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities 
4 Mowat, I. R. M. (1996), Ensuring quality staff in a modern university library. In: Library 
Management and Information Technology. Proceedings of the seminar held in Vilnius, Lithuania, 
27-33 
5 Hiscock, J. E. (1986). Does library usage affect academic performance? Australian Academic 
and ResearchLibraries, 17, 207–214 
6 Hernon, P., Nitecki D., Altman, E. (1999), Service quality and customer satisfaction; an 
assessment and future directions. Journal of Academic Librarianship, Vol. 25, Issue 1, 9-17 
7 Osman, Z., Goon, C. A., Aris, W. H. W. (1998), Quality services: policies and practices in 
Malaysia. Library Management, Vol. 19, No 7, 426 - 433. 
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εάλ ππάξρεη ζρέζε αηηίνπ - απνηειέζκαηνο αλάκεζα ζην πόζν ρξεζηκνπνηνύλ νη 

θνηηεηέο ηε Βηβιηνζήθε θαη ηελ επίδνζή ηνπο. ηα 1960 ν Barkey ζπζρέηηζε ηνλ 

αξηζκό ησλ βηβιίσλ πνπ δαλείδνληαλ νη θνηηεηέο από ηε Βηβιηνζήθε κε ηηο 

βαζκνινγίεο ηνπο
8
. Ο Russel δηαπίζησζε πσο νη θνηηεηέο κε πςειόηεξν κέζν όξν 

βαζκνινγίαο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε Βηβιηνζήθε πνιύ πεξηζζόηεξν από άιινπο πνπ δελ 

ηελ επηζθέπηνληαλ ην ίδην ζπρλά
9
. H Hiscock ην 1986 δελ κπόξεζε λα απνδείμεη κηα 

ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηελ Αθαδεκατθή επίδνζε
10

. Ο 

Self, έλα ρξόλν αξγόηεξα έδεημε πσο νη «ζπρλνί» ρξήζηεο ηεο Βηβιηνζήθεο 

ζεκείσλαλ πςειόηεξεο βαζκνινγίεο από ηνπο «κέηξηνπο» ρξήζηεο, θη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο από ηνπο «ζπάληνπο» ή θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ επηζθέπηνληαλ ηε 

Βηβιηνζήθε πνηέ. Δληνύηνηο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ήηαλ κηθξέο θαη 

δελ επέηξεπαλ πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ
11

.  

Πάλσ ζην ζέκα έγηλαλ θαη άιιεο παξαηεξήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξίνδν δαλεηζκνύ ησλ βηβιίσλ κε ηελ παξαηήξεζε όηη 

ελδερνκέλσο νη ζπιινγέο κηθξήο δηάξθεηαο δαλεηζκνύ κπνξεί λα απνζαξξύλνπλ ηνπο 

θνηηεηέο. Μηα αθόκε γεληθή δηαπίζησζε είλαη όηη πνιινί θνηηεηέο δελ επηζθέπηνληαη 

πνηέ ηε Βηβιηνζήθε. Ο Mays πξνζζέηεη όηη επζύλνληαη θαη νη θαζεγεηέο νη νπνίνη 

«δελ ελζαξξύλνπλ ή δελ αληακείβνπλ» ηνπο θνηηεηέο γηα ηε ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο
12

. Οη McDonald and Micikas ζεκεηώλνπλ πσο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

νη ζπιινγέο ηεο Βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα απαηηείηαη θάηη ηέηνην από ην ίδην ην 

πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ
13

.  

Αθόκε θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ ή θαη ησλ ζρνιώλ επεξεάδεη ηε ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο. Έρεη παξαηεξεζεί πσο νη θνηηεηέο ησλ αλζξσπηζηηθώλ, αιιά θαη 

γεληθόηεξα ησλ ζεσξεηηθώλ ζρνιώλ επηζθέπηνληαη ζπρλόηεξα ηε Βηβιηνζήθε θαη 

δαλείδνληαη πεξηζζόηεξα βηβιία από ηνπο θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ 

ζρνιώλ. Μάιηζηα νη Kramer & Kramer ζηα 1968 δηαπίζησζαλ ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηελ επίδνζε ζε θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθώλ επηζηεκώλ
14

. 

Δληνύηνηο, δελ θαηέζηε δπλαηό λα απνδεηρζεί ην ίδην θαη γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο.  

Πέξα από ην δαλεηζκό βηβιίσλ ππάξρνπλ θη άιιεο ρξήζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο. ε 

απηέο έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο ε Wells ζηα 1995
15

. Μάιηζηα, θάπνηνη επεζήκαλαλ 

όηη ζε ζρνιέο πνπ δελ παξνπζηάδεηαη πςειόο αξηζκόο δαλεηζκώλ βηβιίσλ ζα πξέπεη 

λα εμεηαζηεί κήπσο ππάξρεη κεγαιύηεξε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ. Με ην 

                                                
8 Barkey, Patrick. (1965) ‘Patterns of student use of a college library’ College & research libraries. 

20(2): 115-118 
9 Russel, Ralph E. et al. (1982) ‘The relationship of documented library use to academic 
achievement, program of study and progress toward a degree’ Paper presented at the Annual 
Forum of the Association for Institutional Research (22nd, Denver, CO,May 16-19, 1982). 23p 
10 Hiscock, J. E. (1986). Does library usage affect academic performance? Australian Academic 
and ResearchLibraries, 17, 207–214 
11 Self, James. (1987) ‘Reserve readings and student grades: analysis of a case study’ Library & 
information science research. 9(1): 29-40 
12 Mays, Tony. (1986) ‘Do undergraduates need their libraries?’ Australian academic and 
research libraries. 17(2): 51-62 
13 McDonald, Joseph A. and Lynda Basney Micikas. (1994) Academic libraries: the dimensions of 
their effectiveness. Greenwood Press, Conn. Orr, R.H. (1973) ‘Measuring the goodness of 
library services: a general framework for considering quantitative measures’ Journal of 
documentation. 29(3): 315-332 
14 Kramer, Lloyd A. & Martha B. Kramer. (1968) ‘The college library and the drop-out’ College 
& research libraries. 29(4): 310-312 
15 Wells, Jennifer. (1995) ‘The influence of library usage on undergraduate academic success’ 
Australian academic and research libraries. 26(2): 121-128 
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πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ έγηλε επηηαθηηθή αλάγθε θαη ε κέηξεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθώλ πεγώλ. Ωζηόζν, ε Wells ηόληζε όηη γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ε 

ρξήζε ησλ βηβιίσλ είλαη θαζνξηζηηθή θαη έρεη πξσηεύνληα ξόιν.  

ε θάζε πεξίπησζε ην ζέκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ πνηόηεηα ησλ 

Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ κε απηή ησλ Αθαδεκατθώλ Ιδξπκάησλ πξέπεη λα ιάβεη 

ππόςε δηάθνξεο παξακέηξνπο. Καηαξρήλ, πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδξύκαηνο θαη ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ. Έπεηηα, ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε ρξεκαηνδόηεζε βηβιηνζεθώλ θαη ηδξπκάησλ θαη ηελ επίδνζή ηνπο κέζα 

από δείθηεο επίδνζεο. Αθνινύζσο είλαη αλαγθαία ε αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  

Η έξεπλα απηή επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηε Βηβιηνζήθε ιακβάλνληαο ππόςε 

ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο. Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε 

ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ Δξσηεκαηνιόγηα πνπ 

αθνξνύλ ζηελ αξσγή ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ζηνπο θνηηεηέο 

θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ επίδνζή ηνπο. πλνιηθά, ζπγθεληξώζεθαλ πεξηζζόηεξα 

από 530 εξσηεκαηνιόγηα από ζπνπδαζηέο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα 

ακθηζέαηξα ηνπ ηδξύκαηνο, αιιά θαη από ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζην ρώξν ηεο 

Βηβιηνζήθεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θνηηεηέο ηόζν ησλ Θεηηθώλ, όζν θαη ησλ 

Θεσξεηηθώλ επηζηεκώλ, πνπ πξνέξρνληαλ από όια ηα έηε θνίηεζεο. Η εμέηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηώλ, δειαδή ηελ επίδνζή 

ηνπο, ην έηνο θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο – ζεηηθή ή ζεσξεηηθή – αιιά θαη 

ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ έθαλαλ.  

 

Σν Δρφηεκαηοιόγηο γηα ηελ Δπίδραζε ηες Βηβιηοζήθες ζηελ Δπίδοζε ηφλ 

Φοηηεηώλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κηθξέο ελόηεηεο : 

Α. Αξρηθά πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηε ρνιή Φνίηεζεο, ην Έηνο πνπδώλ, ην 

Μέζν όξν βαζκνινγίαο ηνπ θνηηεηή θαη ηνλ αξηζκό καζεκάησλ πνπ «ρξσζηά». Σα 

ζηνηρεία απηά επηρεηξνύλ λα ζπζρεηίζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο.  

Β. ηε ζπλέρεηα κέζα από έλα ζύληνκν εξσηεκαηνιόγην εμεηάδεηαη ν βαζκόο 

ρξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ ππεξεζηώλ ηεο.  

Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ηα αθόινπζα : 

«Καηά ηε δηάρθεηα ηες θεηηλής Αθαδεκαχθής τροληάς πόζο ζστλά» : 

1. Υξεζηκνπνηήζαηε πιηθό ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ηηο εξγαζίεο ζαο 

2. Υξεζηκνπνηήζαηε ηε Βηβιηνζήθε σο ρώξν αλάγλσζεο 

3. Υξεζηκνπνηήζαηε ηνλ Ηιεθηξνληθό Καηάινγν (OPAC) 

4. Υξεζηκνπνηήζαηε ηηο Βηβιηνγξαθηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ γηα άξζξα 

πεξηνδηθώλ 

5. Υξεζηκνπνηήζαηε ηα Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά 

6. Γαλεηζηήθαηε Βηβιία από ηε Βηβιηνζήθε 

7. Υξεζηκνπνηήζαηε βηβιία πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηά ζαο 

Γ. ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε λα εμεηαζηεί θαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ησλ θνηηεηώλ, ε νπνία πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί θαη λα αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θνίηεζεο ζην Παλεπηζηήκην. Οη Furedy and Furedy όξηζαλ ηελ θξηηηθή ζθέςε σο 

ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίζεη θαλείο βαζηθά ζέκαηα ή ππνζέζεηο ζε κηα ζπδήηεζε, 

λα αμηνινγήζεη ηηο αληηκαρόκελεο δηεθδηθήζεηο, λα απνκνλώζεη ηηο αθξαίεο 

πιεξνθνξίεο, λα αμηνινγήζεη ηελ αμηνπηζηία κηαο πεγήο πιεξνθνξηώλ, λα 

ππνζηεξίμεη έλα ζπκπέξαζκα, λα εξκελεύζεη έλα νκνηνγελέο ζύζηεκα θαη λα κπνξεί 
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λα δηαβάδεη κε πςειό επίπεδν θαηαλόεζεο
16

. ε όια απηά είλαη ζαθέο πσο ν ξόινο 

ηεο Βηβιηνζήθεο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθόο. Οη θνηηεηέο, δειαδή, θιήζεθαλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο κέζα από ηα 

αθόινπζα εξσηήκαηα : 

«Από ηε κέτρη ηώρα παροσζία ζας ζηο Παλεπηζηήκηο ζε ηη ποζοζηό 

αηζζάλεζηε όηη ε Βηβιηοζήθε ζας έτεη βοεζήζεη ζηοσς αθόιοσζοσς ηοκείς» : 

1. ηε κειέηε γηα ηα καζήκαηά ζαο 

2. ηελ εθπόλεζε Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

3. ηε γεληθόηεξε Πλεπκαηηθή ζαο ζπγθξόηεζε 

4. ηελ θξηηηθή ζαο ηθαλόηεηα 

5. Να ζθέθηεζηε αλαιπηηθά θαη ινγηθά 

Γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πεληαβάζκηα θιίκαθα από ην 1 έσο θαη 

ην 5, όπνπ δηαδνρηθά θάζε αξηζκόο αληηζηνηρεί ζηηο αθόινπζεο απαληήζεηο : 

Καζόιοσ Λίγο Αρθεηά Ποιύ Πάρα Ποιύ 

1 2 3 4 5 

Δμεηάδνληαο δηαδνρηθά ην θάζε εξώηεκα δηαπηζηώλνληαη ηα αθόινπζα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ επίδνζε ησλ 

θνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. 

ην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο αλά έηνο θαη επίδνζε 

ησλ θνηηεηώλ. 

Γηάγρακκα 1 : 

Φρήση της Βιβλιοθήκης ανά Έτος και Επίδοση των Υοιτητών
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Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος  
Με κπιε ρξώκα απνδίδνληαη νη θνηηεηέο ηεο Θεηηθήο Καηεύζπλζεο, ελώ κε 

κπνξληό νη θνηηεηέο ηεο Θεσξεηηθήο.  

Από ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα θαηαιήγνπκε ζε ηξία βαζηθά ζπκπεξάζκαηα : 

1. Οη θνηηεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειόηεξεο βαζκνινγίεο ρξεζηκνπνηνύλ 

πεξηζζόηεξν ηε Βηβιηνζήθε από όζνπο έρνπλ ρακειόηεξε βαζκνινγία. Γηα 

παξάδεηγκα νη θνηηεηέο ηνπ πξώηνπ έηνπο κε κέζν όξν βαζκνινγίαο 5 έσο 6,9 ηε 

ρξεζηκνπνηνύλ από θαζόινπ έσο ιίγν (κέζνο όξνο ζηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα 1,4 γηα 

ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε θαη 2 γηα ηε ζεσξεηηθή). Αληίζηνηρα, νη ηηκέο απηέο απμάλνληαη 

ζε 2,1 θαη 2,7 γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε κέζν όξν βαζκνινγίαο 7 έσο 8,9, ελώ 

θνξπθώλνληαη ζε 2,3 θαη 3,2 (αξθεηά) γηα ηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο.  

                                                
16 Furedy, C., & Furedy, J. J. (1985). Critical thinking: toward research and dialogue. New 
Directions for Teaching and Learning, 23, 51–69. 
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2. Οη θνηηεηέο Θεσξεηηθώλ ρνιώλ είλαη πην ζπρλνί ρξήζηεο από ηνπο 

αληίζηνηρνπο ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. 

3. Όζνη αλήθνπλ ζε κεγαιύηεξν έηνο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε Βηβιηνζήθε 

ιίγν πεξηζζόηεξν από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ κηθξόηεξσλ εηώλ. 

Σν δεύηεξν εξώηεκα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο σο ρώξνπ 

αλάγλσζεο. Σα απνηειέζκαηα απνηππώλνληαη ζην Γηάγξακκα 2 : 

Γηάγρακκα 2 : 

Χρήζε Βηβιηοζήθες φς Χώροσ Αλάγλφζες
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Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Σν Γηάγξακκα παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθπκάλζεηο θαη θαίλεηαη πσο ε ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο σο ρώξνπ αλάγλσζεο δελ εκθαλίδεη ζηαζεξέο ηάζεηο.  Έηζη, αλ θαη 

παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν λα ππάξρεη κεγαιύηεξε ρξήζε όζν ν κέζνο όξνο 

βαζκνινγίαο απμάλεηαη, νη ηηκέο θαηά ην 2
ν
 έηνο δελ επαιεζεύνπλ απηήλ ηελ ηάζε. 

Δπίζεο, αιινύ εκθαλίδνληαη σο ηαθηηθόηεξνη αλαγλώζηεο νη θνηηεηέο ηεο ζεηηθήο θαη 

αιινύ ηεο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο. Σέινο, ε ρξήζε είλαη αλεμάξηεηε από ην έηνο 

ζπνπδώλ.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

θαηαιόγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο :  

Γηάγρακκα 3 : 

Χρήζε Ηιεθηροληθού Καηαιόγοσ από ηοσς Φοηηεηές
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Δπίδοζε ηφλ Φοηηεηώλ

Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Η πξώηε παξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ηηο πνιύ ρακειέο ηηκέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζπλνιηθά. πλεπώο, ν ειεθηξνληθόο θαηάινγνο ρξεζηκνπνηείηαη ιίγν. Κη εδώ 

εκθαλίδνληαη δηαθπκάλζεηο ζηα έηε θνίηεζεο. Δληνύηνηο, παξακέλεη ην θαηλόκελν 

ησλ πςειόηεξσλ ηηκώλ όζν νη βαζκνινγίεο ησλ θνηηεηώλ κεγαιώλνπλ  - εμαίξεζε 

απνηεινύλ νη θνηηεηέο κε βαζκνινγία 9  έσο 10 ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηεύζπλζεο - ελώ θαη ζην δηάγξακκα απηό ππεξέρνπλ νη θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθώλ 

επηζηεκώλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ ζεηηθώλ. 



 7 

Η εξώηεζε 4 αθνξά ζηε ρξήζε ησλ Βηβιηνγξαθηθώλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ γηα 

άξζξα πεξηνδηθώλ. 

Γηάγρακκα 4 : 

Χρήζε Βηβιηογραθηθώλ Βάζεφλ Γεδοκέλφλ γηα άρζρα Περηοδηθώλ
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Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Παξόκνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θη εδώ. Σν Γηάγξακκα 4 πέξα από ηηο 

δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζηάδεη θαλεξώλεη ηε κηθξή ρξήζε ησλ Βηβιηνγξαθηθώλ 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ αθόκε θαη από όζνπο έρνπλ πςειή βαζκνινγία. πλαθόινπζα, 

νη ζπνπδαζηέο είηε δελ είλαη εμνηθεησκέλνη, είηε ζεσξνύλ πσο ε πεγή απηή 

πιεξνθνξηώλ δελ ηνπο είλαη ρξήζηκε. 

Αλάινγα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

πεξηνδηθώλ : 

Γηάγρακκα 5 : 

Χρήζε Ηιεθηροληθώλ Περηοδηθώλ 
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Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
ε γεληθέο γξακκέο ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ είλαη ιίγν κεγαιύηεξε 

από απηή ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Δπηπξόζζεηα, πέξα από ηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ 

αλάινγα κε ηε βαζκνινγία, είλαη ζαθήο θαη ε κεγαιύηεξε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

πεξηνδηθώλ από ηνπο θνηηεηέο ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ.  

Σν ζέκα ηνπ δαλεηζκνύ βηβιίσλ από ηνπο θνηηεηέο ζπλδέεηαη άκεζα ηόζν κε ηε 

κειέηε γηα ηα καζήκαηά ηνπο, όζν θαη κε ηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ.  
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Γηάγρακκα 6 : 

Γαλεηζκός Βηβιίφλ
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Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Οη ηάζεηο θη εδώ είλαη ελδεηθηηθέο. Καηαξρήλ, ζε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη 

κηα απμεηηθή ηάζε δαλεηζκώλ όζν απμάλεηαη θαη ην έηνο θνίηεζεο. Έηζη νη 

ρακειόηεξεο ηηκέο εκθαλίδνληαη ζην πξώην έηνο, ελώ νη πςειόηεξεο – ζπλνιηθά - ζην 

ηέηαξην. Δπίζεο, κε κηα κηθξή εμαίξεζε ζηνπο θνηηεηέο ζεηηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ 

ηεηάξηνπ έηνπο νη ζπνπδαζηέο κε πςειόηεξε βαζκνινγία δαλείδνληαη ζαθώο 

πεξηζζόηεξα βηβιία από απηνύο κε ρακειόηεξε επίδνζε.  Σέινο, θη εδώ νη ηηκέο πνπ 

αθνξνύλ ζηηο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο είλαη πςειόηεξεο. 

Σν Γηάγξακκα 7 εμεηάδεη αλ ππάξρεη ζπζρεηηζκόο αλάκεζα ζηε ρξήζε βηβιίσλ 

πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα ή ηηο εξγαζίεο ησλ θνηηεηώλ κε ηελ επίδνζή ηνπο.  

Γηάγρακκα 7 : 

Χρήζε Βηβιίφλ ποσ δε ζτεηίδοληαη κε ηα καζήκαηα ή ηης εργαζίες ηφλ Φοηηεηώλ
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Δπίδοζε ηφλ Φοηηεηώλ

Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Οη ηάζεηο είλαη παξόκνηεο. Οη θνηηεηέο κεγαιύηεξσλ εηώλ, αιιά θαη κε 

πςειόηεξν κέζν όξν βαζκνινγίαο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε κειέηε βηβιίσλ πνπ 

αθνξνύλ ζηηο εξγαζίεο θαη ηα καζήκαηά ηνπο, αιιά αλαδεηνύλ θη άιια αλαγλώζκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Δλδηαθέξνλ έρεη ν ζπζρεηηζκόο απηνύ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο κε ηηο εξσηήζεηο ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο θαη ηδίσο απηέο πνπ 



 9 

αθνξνύλ ζηελ πλεπκαηηθή ζπγθξόηεζε, ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη ηε ινγηθή ζθέςε 

ησλ ζπνπδαζηώλ. Θα επαλέιζνπκε ζε απηό παξαθάησ. 

Οη εξσηήζεηο ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

βνήζεηαο πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθε ζηνπο θνηηεηέο από ηνπο ίδηνπο θαη – ζπλεπώο - 

απνηεινύλ ηνλ ππξήλα απηήο ηεο έξεπλαο. Οη ζπνπδαζηέο θαινύληαη λα εθηηκήζνπλ 

πόζν έρεη ζπκβάιιεη ε Βηβιηνζήθε : 

α. ζηε κειέηε γηα ηα καζήκαηά ηνπο, θαη β. ζηελ εθπόλεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα απνηππώλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 8 θαη 9 αληίζηνηρα : 

Γηάγρακκα 8 : 

Πόζο βοήζεζε ε Βηβιηοζήθε ηοσς θοηηεηές ζηα καζήκαηά ηοσς
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Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Οη θξίζεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε κειέηε γηα ηα 

καζήκαηά ηνπο παξνπζηάδνπλ ζηαζεξά πςειέο ηηκέο. Όζνη έρνπλ πςειόηεξεο 

βαζκνινγίεο ζεσξνύλ πσο ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ από ηε Βηβιηνζήθε είλαη 

κεγαιύηεξε. Δδώ νη ηηκέο εκθαλίδνληαη αλεμάξηεηεο από ηε ζρνιή, αιιά θαη ην έηνο 

θνίηεζεο. 

Γηάγρακκα 9 : 

Πόζο βοήζεζε ε Βηβιηοζήθε ηοσς θοηηεηές ζηελ εθπόλεζε ηφλ εργαζηώλ ηοσς
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Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Series1

Series2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Λίγν θαηώηεξεο – αιιά ζηαζεξά πςειέο - είλαη θαη νη ηηκέο γηα ηε βνήζεηα ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηελ εθπόλεζε εξγαζηώλ. Απηό ελδερνκέλσο νθείιεηαη θαη ζηελ 

πεξηνξηζκέλε εθπόλεζε εξγαζηώλ από ηνπο ζπνπδαζηέο.  

Σα ηξία αθόινπζα δηαγξάκκαηα αθνξνύλ ζηε γεληθόηεξε επίδξαζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηελ πλεπκαηηθή ζπγθξόηεζε θαη ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ θνηηεηώλ.  



 10 

Γηάγρακκα 10 : 

Σσκβοιή ζηελ Πλεσκαηηθή Σσγθρόηεζε

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Σειρά1

Σειρά2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Σν Γηάγξακκα 10 παξνπζηάδεη ηε ζπκβνιή ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ 

Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο ζπγθξόηεζε. 

Οη πξσηνεηείο παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο δηαθπκάλζεηο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ 

βαζκνινγηώλ. Η γεληθόηεξε ηάζε είλαη νη θνηηεηέο κε πςειόηεξε βαζκνινγία λα 

ζεσξνύλ πσο ε Βηβιηνζήθε έρεη ζπκβάιιεη πεξηζζόηεξν ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο 

ζπγθξόηεζε. Η θαηεύζπλζε ζπνπδώλ θαίλεηαη πώο δελ παίδεη θάπνην ξόιν εδώ. 

Σέινο, αλάκεζα ζηα έηε παξνπζηάδνληαη απμνκεηώζεηο σο πξνο ηα ηηκέο πνπ δίλνπλ 

νη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Γηάγρακκα 11 : 

Σσκβοιή ζηελ Κρηηηθή Ιθαλόηεηα

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Σειρά1

Σειρά2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Παξόκνηα είλαη ηα δεδνκέλα γηα ηε ζπκβνιή ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο, αιιά θαη ζηελ αλαιπηηθή θαη ινγηθή ζθέςε ησλ θνηηεηώλ, 

νη νπνίνη ζεώξεζαλ όηη νη εξσηήζεηο απηέο ήηαλ ζπγγεληθήο θύζεσο.   
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Γηάγρακκα 12 : 

Σσκβοιή ζηελ Αλαισηηθή θαη Λογηθή Σθέυε

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

5-6,9 7-8,9 9 έως

10

Δπίδοζε Φοηηεηώλ

Σειρά1

Σειρά2

Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος Γ' Έτος

 
Πέξα από ηηο απαληήζεηο ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από απηέο, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ θαη από 

ηε ζπλεμέηαζε θάπνησλ από απηέο. πγθεθξηκέλα, αληηπαξαβάιινληαο ηα δεδνκέλα 

ηεο εξώηεζεο 6 (αθνξά ζην δαλεηζκό βηβιίσλ) κε απηά από ηηο 1 θαη 2 ηεο ηειεπηαίαο 

ελόηεηαο (αθνξνύλ ζηε ζπκβνιή ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε κειέηε θαη ηελ εθπόλεζε 

εξγαζηώλ) δηαπηζηώλνληαη παξόκνηεο ηάζεηο αλά έηνο, θαηεύζπλζε θαη κέζν όξν 

βαζκνινγίαο. πλαθόινπζα, νη θνηηεηέο πνπ δαλείδνληαη πεξηζζόηεξα βηβιία 

εκθαλίδνπλ πςειόηεξεο βαζκνινγίεο θαη δειώλνπλ όηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο βνεζά 

πεξηζζόηεξν ηόζν ζηε κειέηε ησλ καζεκάησλ ηνπο όζν θαη ζηελ εθπόλεζε ησλ 

εξεπλεηηθώλ ηνπο εξγαζηώλ.  

Δπίζεο, παξαηεξώληαο ην Γηάγξακκα 7, πνπ αθνξά ζηε ρξήζε βηβιίσλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα, ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηαγξάκκαηα γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηελ πλεπκαηηθή ζπγθξόηεζε, ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ αλαιπηηθή 

θαη ινγηθή ζθέςε παξαηεξνύληαη κεγάιεο αλαινγίεο. Καηαξρήλ, νη απαληήζεηο ζηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο είλαη ζρεδόλ ηαπηόζεκεο αλά θαηεγνξία. Γειαδή, νη 

ζπνπδαζηέο ζεώξεζαλ όηη ε επηξξνή ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη παλνκνηόηππε ζηηο ηξεηο 

παξαπάλσ πεξηνρέο. Παξόκνηεο είλαη νη ηάζεηο αλαθνξηθά θαη κε ηε ρξήζε ησλ 

βηβιίσλ απηώλ. Δπνκέλσο, όζνη ρξεζηκνπνηνύλ βηβιία θαη πέξα από ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπνπδώλ ηνπο θξίλνπλ όηη ε Βηβιηνζήθε έρεη ζεκαληηθόηεξε ζπκβνιή θαη ζηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο ζπγθξόηεζε.  

 

σλουίδοληας, ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην Αθαδεκατθό έηνο 

2007-2008 ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ νδεγεί ζηα αθόινπζα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα : 

1. Η πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν 

Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ δειώλνπλ όηη ε ρξήζε απηή είλαη από 

κηθξή έσο αξθεηή. 

2. Με θάπνηεο εμαηξέζεηο, ζπλήζσο ε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο από ηνπο 

ζπνπδαζηέο είλαη αλάινγε ηεο επίδνζήο ηνπο. Όζνη έρνπλ ρακειή επίδνζε 

ρξεζηκνπνηνύλ ιηγόηεξν ηε Βηβιηνζήθε, ελώ απηνί κε πςειόηεξν κέζν όξν 

βαζκνινγίαο θάλνπλ κεγαιύηεξε ρξήζε ηεο. 

3. ε γεληθέο γξακκέο ε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο απμάλεηαη ειάρηζηα ζηα 

κεγαιύηεξα έηε ζπνπδώλ. 
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4. Οη θνηηεηέο ησλ Θεσξεηηθώλ Δπηζηεκώλ θάλνπλ κεγαιύηεξε ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ όπνπ νη 

ζπνπδαζηέο ησλ Θεηηθώλ επηζηεκώλ ππεξηεξνύλ.  

5. Οη θνηηεηέο είηε δελ είλαη εμνηθεησκέλνη, είηε δελ πξνηηκνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Ηιεθηξνληθό Καηάινγν θαη ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. Λίγν 

πςειόηεξεο - αιιά ζηαζεξά ρακειέο - είλαη νη ηηκέο θαη γηα ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ. 

6. Οη δαλεηζκνί βηβιίσλ βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν, ηδίσο γηα ηηο 

ζεσξεηηθέο επηζηήκεο. 

7. Πνιινί θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνύλ βηβιία πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηα 

θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο, αιιά εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο θαη 

ζεσξνύλ όηη ε Βηβιηνζήθε ζπκβάιεη ζε αξθεηά ζεκαληηθό βαζκό ζηελ πλεπκαηηθή 

ηνπο ζπγθξόηεζε θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο. 

8. Οη θνηηεηέο δειώλνπλ όηη ε Βηβιηνζήθε ζπκβάιιεη αξθεηά έσο πνιύ ζηε 

κειέηε γηα ηα καζήκαηά ηνπο θαη ζηελ εθπόλεζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπο. 

πλεπώο, ε ζπκβνιή ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ζύκθσλα κε ηε γλώκε ησλ 

ίδησλ ησλ ζπνπδαζηώλ είλαη ζεκαληηθή. Δληνύηνηο, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο 

Βηβιηνζήθεο από έλα ζεκαληηθό ηκήκα ησλ θνηηεηώλ, θαζώο θαη ε κηθξή ρξήζε ησλ 

ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ ηεο (Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, 

Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά) πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ην 

ξόιν ησλ Βηβιηνζεθώλ ζηε ζεκεξηλή επνρή.   
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Παράρηεκα  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

ηει. 26510-95953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗΝ 
ΕΠΙΔΟΗ ΣΩΝ ΥΟΙΣΗΣΩΝ : 

 
 

 

1. ε ποιο Έτος πουδών ανήκετε ; 

α. 1ο Έτος Σπουδών   □  

β. 2ο Έτος Σπουδών   □ 

γ. 3ο Έτος Σπουδών   □  
δ. 4ο Έτος και πάνω   □  

2. Η χολή στην οποία σπουδάζετε ανήκει στις : 

α. Θετικές Επιστήμες  □  

β. Θεωρητικές Επιστήμες  □ 

    

Σχολή Φοίτησης  :  .................................................. 

   

 

3. Ποιος είναι ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας σας μέχρι στιγμής ; 

α. Μεταξύ 5 - 6   □  

β. Μεταξύ 7 - 8   □ 

γ. Μεταξύ 9 - 10   □ 
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1. «Καηά ηε δηάρθεηα ηες θεηηλής Αθαδεκαχθής τροληάς πόζο ζστλά»  

 

 
Καζόιοσ Λίγο Αρθεηά Ποιύ 

Πάρα 

Ποιύ 

1 2 3 4 5 

 

 

1. Χρεζηκοποηήζαηε 

ηε Βηβιηοζήθε γηα 

έρεσλα 

1 2 3 4 5 

 

2. Χρεζηκοποηήζαηε 

ηε Βηβιηοζήθε φς 

τώρο αλάγλφζες 

1 2 3 4 5 

 

3. Χρεζηκοποηήζαηε 

ηολ Ηιεθηροληθό 

Καηάιογο (OPAC) 

1 2 3 4 5 

 

4. Χρεζηκοποηήζαηε 

ηα Δσρεηήρηα γηα 

άρζρα ηφλ 

Περηοδηθώλ 

1 2 3 4 5 

 

5. Αλαδεηήζαηε 

σιηθό ζηης 

ειεθηροληθές πεγές 

ηες Βηβιηοζήθες 

(Βάζεης Γεδοκέλφλ, 

Ηιεθηροληθά 

Περηοδηθά) 

1 2 3 4 5 

4. Αριθμός Μαθημάτων που «χρωστάτε» 

α. Κανένα    □  

β. 1 - 5     □ 

γ. 5- 10     □  
δ. 11 και πάνω   □  
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6. Αλαδεηήζαηε 

βηβιία ποσ δελ 

αποηειούζαλ 

αληηθείκελο 

δηδαζθαιίας 

1 2 3 4 5 

 

7. Γαλεηζηήθαηε 

Βηβιία από ηε 

Βηβιηοζήθε 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2. «Από ηε κέτρη ηώρα παροσζία ζας ζηο Παλεπηζηήκηο ζε ηη ποζοζηό 

αηζζάλεζηε όηη ε Βηβιηοζήθε ζας έτεη βοεζήζεη ζηοσς αθόιοσζοσς ηοκείς» : 

 
Καζόιοσ Λίγο Αρθεηά Ποιύ 

Πάρα 

Ποιύ 

1 2 3 4 5 

 

 

1. ηε Μειέηε γηα 

ηα καζήκαηά ζας 

1 2 3 4 5 

 

2. ηελ εθπόλεζε 

Δρεσλεηηθώλ 

Δργαζηώλ 

1 2 3 4 5 

 

3. ηε γεληθόηερε 

Πλεσκαηηθή ζας 

σγθρόηεζε 

1 2 3 4 5 

 

4. ηελ θρηηηθή ζας 

ηθαλόηεηα 
1 2 3 4 5 

 

5. Να ζθέθηεζηε 

αλαισηηθά θαη 

ιογηθά 

1 2 3 4 5 
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