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Περίιευε 

 

Σηελ επνρή ηεο πιεξνθφξεζεο, νη Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ 

Διιάδα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ξφιν. Η βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαζψο 

θαη ε δηεχξπλζε ησλ ππαξρφλησλ, απνηεινχλ ζεκαληηθή 

δξάζε θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Σηε ρψξα καο, έρεη απφ 

θαηξφ θαζηεξσζεί φζνλ αθνξά ζηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, 

έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην δεηθηψλ θαη πξνηχπσλ γηα ηνπ νπνίνπ 

αμηνινγείηαη ε Πνηφηεηα. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη βηβιηνζεθνλνκηθή πξαθηηθή, ην LISIM 

απνηειεί εηδηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο 

Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο. Η αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο 

αιιά θαη ε δηεξεχλεζε λέσλ δηεζλψλ κνληέισλ κπνξνχλ λα 

δψζνπλ κηα θαηεχζπλζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο 

ησλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ ζηελ Διιάδα.   
 

Λέμεηο Κιεηδηά: Αμηνιόγεζε Πνηόηεηαο, Αθαδεκατθέο 

βηβιηνζήθεο, Γεκόζηεο βηβιηνζήθεο, LISIM, ΜΟΠΑΒ 

 

Abstract 

 

In the current exiting information era the Public Libraries can 

play a significant social, cultural and economic role. However, 

the improvement of the quality of the information services 

provided as well as their services augmentation is a necessary 

prerequisite. Over the last five years in Greece, a coherent set 

of quality indicators and standards have been recognized and 

followed annually for the Academic Libraries. At the same 

time, LISIM is a specially designed model for self–assessment 

in Public Libraries which has been distinguished in the 

literature as well as in the library practices. The employment of 

the experience gained by the MOPAB project and the LISIM 
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may both provide a pathway for Public Library quality 

assessment in Greece. 

 

Keywords: Quality Assessment, Academic Libraries, Public 
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1. Δηζαγφγή  

Σην ζεκεξηλφ κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ νη Βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ. Μνινλφηη ζεκαληηθά 

βήκαηα έρνπλ γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα γηα ηηο Γεκφζηεο 

θαη Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο (Κσζηαγηφιαο & Κνξθίδε 2007). Οη Βηβιηνζήθεο απηνχ 

ηνπ ηχπνπ θαινχληαη λα απνδείμνπλ γηα κηα αθφκα θνξά ηελ αμία ηνπο (Kyrillidou, 

2005). Οη πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ νηθνλνκίαο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

νη Λατθέο Βηβιηνζήθεο λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ πνιπζχλζεηε θαη ζπλάκα 

ζπλαξπαζηηθή επνρή πνπ δηαλχνπκε (Walzer, Scott, Sutton, 2000). Έλαο λένο ξφινο 

γηα παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Κνξθίδε, 2003). Οη εμειίμεηο ελέρνπλ λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ παξνρή πξνο ηνπο ρξήζηεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ππεξεζίεο (Department for Culture, Media and Sport, 2008). 

 

Σην άξζξν πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηελ 

δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο Λατθέο Βηβιηνζήθεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

Διιεληθή ζρεηηθή κε απηφ ην αληηθείκελν βηβιηνγξαθία είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φπνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνπζεο 

πεξηπηψζεηο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, γηα ηηο 

νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα έληνλε ζπγγξαθηθή θηλεηηθφηεηα αλαθνξηθά 

κε ηα δεηήκαηα Πνηφηεηαο ζε απηέο. Σεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ έρεη δηαδξακαηίζεη θαη 

ε δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 

(εθηελέζηεξε αλαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα) ε νπνία κε ηε δξάζε ηεο 

θαζηέξσζε δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ επηρεηξείηαη ελέρεη ην ζηνηρείν κεηαθνξάο 

εκπεηξηψλ απφ ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ζηηο Διιεληθέο Γεκφζηεο 

Βηβιηνζήθεο. Σηε ζπλέρεηα, ζην άξζξν παξαηίζεηαη θαη αλαιχεηαη κηα δηεζλήο 

πξνζέγγηζε απηναμηνιφγεζεο γλσζηή κε ην αθξσλχκην LISIM (Library and 

Information Sector Improvement Model). Σηελ ελ ιφγσ αλάιπζε γίλεηαη πξνζπάζεηα 

ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ απφ ηε Μ.Ο.Π.Α.Β. (Μνλάδα Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ) θαη επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν. Έηζη 

πξνζπαζνχκε λα πξαγκαηεπηνχκε ην LISIM φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

Διιεληθή ζθνπηά, δειαδή, πξνζαξκνζκέλν ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα.   

2. Η Ποηόηεηα ζηης Λαχθές Βηβιηοζήθες 

Η Πνηφηεηα απνηειεί έλλνηα πνπ ελψ φινη θαηαιαβαίλνπκε θαη εχθνια γίλεηαη 

αληηιεπηή, δχζθνια κπνξνχκε λα ηελ νξίζνπκε (Kinnell, 1995, Davies and 



Kirkpatrick, 1995) ιφγσ ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη δηαξθψο δηαθνξνπνηνχκελνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο (Gonçalves-Espuny, 2008). Μεηαβάιινληαο ην νξηζκφ ηνπ 

Feigenbaum (1983) ε πνηφηεηα νξίδεηαη σο ν ηξόπνο δηνίθεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ 

επεξεάδεη θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη θάζε δηαδηθαζία, ελψ νη Stewart θαη Walsh ην 1989 

δήισζαλ πσο ε Πνηόηεηα ζε κία ππεξεζία αθνξά ηελ δηθαίσζε ηνπ ιόγνπ ύπαξμήο ηεο 

θαη ηελ ηθαλόηεηα ηεο γηα αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Έλαο πεξηεθηηθφο 

νξηζκφο γηα ηελ Πνηφηεηα ζηηο Βηβιηνζήθεο, δηαηππψζεθε απφ ηνπο Kinnel, 

Usherwood θαη Jones ην 1999 θαη αλαθέξεη πσο ε δηνίθεζε πνηόηεηαο εληζρύεη ηε 

θηινζνθία ρξήζεο κηαο ζεηξάο εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηώλ, επηθεληξσκέλσλ ζηελ 

νξγαλσζηαθή δνκή, ζηνπο πόξνπο, ζηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δξώλησλ παξαγόλησλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε κέζσ κεηξήζηκσλ νξγαλσζηαθώλ 

ζηόρσλ ζρεηηδόκελσλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Τν 2003 ν Siraj Nissa 

Begum δήισζε φηη Πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ κέζσ 

κηαο ππεξεζίαο ή ελόο πξντόληνο , ελψ νη Valls θαη Vergueiro ην 2006 έγξαςαλ πσο ε 

πνηόηεηα αθνξά ζηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ (αλζξώπηλν δπλακηθό, 

εμνπιηζκόο, ζπιινγέο θ.ά.) κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ. Η 

Poll ζε έλα πξφζθαην άξζξν ηεο (Poll, 2006) αλαθέξεη φηη Πνηόηεηα ζεκαίλεη όηη κηα 

ππεξεζία είλαη θαιή θαη ρακεινύ θόζηνπο. Τέινο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 11620 

ε Πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζύλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν ζύκθσλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηθαλνπνηεί ηηο εθθξαζκέλεο θαη ζπλεπαγόκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. 

 

Ωζηφζν, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ 

γηα ηελ Πνηφηεηα, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί νη νξηζκνί εθαξκφδνληαη ζηελ 

πξάμε (Audit Commission, 1993). Οη Κνξνκπίιε-Φαληηλίδνπ, Μνξειειε-Καθνχξε 

θαη Τηιηθίδνπ (2002) αλαθέξνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηηο Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο θαη νη Κσζηαγηφιαο θαη 

Κίηζηνπ (2008) εξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ Διιεληθψλ 

Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

Οη Βηβιηνζήθεο ρξεηάδνληαη θαηλνχξγηεο κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη ζεσξεηηθά ε 

εθαξκνγή ελφο Σπζηήκαηνο Πνηφηεηαο ππνζηεξίδεη ηε βειηίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Barbêdo and Turrioni, 2003). Παξάιιεια, έλαο βαζηθφο ιφγνο 

εθαξκνγήο ησλ ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο είλαη θη 

ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θαινχληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Αληαγσληζκφο γηα δεκφζηα θαη εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε (Hood, 

Henderson, 2005), αληαγσληζκφο κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο πιεξνθφξεζεο πνπ 

δηαξθψο θεξδίδνπλ έδαθνο θαη ρξήζηεο (Barlow and Morris, 2007, Audit 

Commission, 2002). Οη Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο ρξεηάδνληαη επηρεηξήκαηα γηα λα 

θεξδίζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο (Hood, Henderson, 2005). Μεξηθέο θνξέο ηα επηρεηξήκαηα 

είλαη θαζαξά πνιηηηθά. Σπλήζσο ζηεξίδνληαη ζε ινγηθά θαη θνηλψο απνδεθηά ζηνηρεία 

θαη ζην ζεκείν απηφ ππεηζέξρνληαη νη δείθηεο απφδνζεο θαη πξνζθέξνπλ ηελ θνηλή 

γιψζζα ζπλελλφεζεο γηα έλα νξζνινγηθφ δεκφζην δηάινγν (Abbott, 1994, 

Σεκεξηδάθε, 2006). 

 

Οη Γηεπζπληέο ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ πσο ε 

πνηφηεηα δελ είλαη θάηη δεδνκέλν, αιιά θαη νχηε ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο 

αιιά είλαη κηα θηινζνθία δηνίθεζεο. Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη ρξήζηεο θαη νη 

εξγαδφκελνη πξνζδνθνχλ, θαη ζπρλά απαηηνχλ, ηελ χπαξμε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Vrana, Barbaric, 2007, Hsieh, Chang, Horng 

Lu, 2000), νη Γηεπζπληέο ησλ Βηβιηνζεθψλ ζέινπλ λα θάλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ (Walzer, Scott, Sutton, 2000 ). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο (ι.ρ. ε εθάζηνηε 



θπβέξλεζε θαη νη ρξεκαηνδφηεο), δεηνχλ απνδείμεηο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Kinnell Evans, 2000, Melun, 2003, Poll, 2008). Όιεο απηέο νη 

πξνζδνθίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο Βηβιηνζήθεο πνπ θαινχληαη λα απνδείμνπλ ηελ 

αμία ηνπο ζε κία επνρή ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ νπνία επηθξαηεί έλα θιίκα 

νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη δηαξθψλ ακθηζβεηήζεσλ (McGregor, 1997). Η 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζε κία Βηβιηνζήθε απαηηεί 

ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηέο θαζψο θαη ηεο ηδηφηππεο θαη μερσξηζηήο ζρέζεο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο Βηβιηνζήθεο (Hsieh, Chang, Lu, 2000). 

Σρήκα  1: Γνκή ηνπ Μνληέινπ απηναμηνιφγεζεο LISIM (Πεγή: Kinnell, 

Usherwood, Jones, 1999) 

3. Παροσζίαζε ηοσ Library and Information Sector Improvement Model 

(LISIM) 

Τν LISIM απνηειεί έλα κνληέιν νξζήο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο κέζσ εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα ηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο. 

Τν LISIM αλαπηχρζεθε απφ ην British Library Research and Innovation Centre ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα Kathryn Jones ππφ ηηο νδεγίεο ηεο θαζεγήηξηαο 

Margaret Kinnell Evans (Loughborough) θαη ηνπ θαζεγεηή Bob Usherwood 

(Sheffield). Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ πεξηιάκβαλε ηελ δηεμαγσγή 

έξεπλαο ζε Βηβιηνζήθεο θαη Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. Η έξεπλα απηή αλάδεημε 

κηα ζεηξά ζεκάησλ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρζεθε ην LISIM.  

 

Η δνκή ηνπ κνληέινπ LISIM (Σρήκα 1) εκπεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην 

δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αξηζηεία. Η αξηζηεία απνηειεί ηελ Δπξσπατθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα, φπσο 

πξεζβεχεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο, ηνπ νπνίνπ ε δνκή δελ απέρεη 

πνιχ απφ ην LISIM.  Δπηπιένλ, ην LISIM πξνζθέξεη ζαθείο ζπλδέζκνπο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζηελ πξάμε, ηελ επηζεψξεζή ηνπο θαζψο θαη ηελ βειηίσζή ηνπο. Η εθαξκνγή ηνπ 

LISIM ζηεξίδεηαη ζηνλ θχθιν Plan-Do-Check-Act ηνπ Deming θαη απνηειείηαη απφ 

έλα ππξήλα δέθα δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ / θξηηεξίσλ. Τν LISIM πξνβιέπεη έμη 

ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο ζε κηα Γεκφζηα Βηβιηνζήθε  
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(Πίλαθαο 1.). Τα ζηάδηα απηά πξνζδηνξίδνπλ θαη ηελ κεηάβαζε πξνο ηελ αξηζηεία.  

 

Πίλαθας 1: Σηάδηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο LISIM  

4. Αλάισζε ηοσ LISIM κε βάζε ηελ Διιεληθή εκπεηρία  

Σηελ Διιάδα θνξέαο γηα ηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο κε αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ηεο ΜΟΠΑΒ δπζηπρψο δελ ππάξρεη. Ωζηφζν ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ηεο 

ΜΟΠΑΒ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο Λατθέο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ππάξρνπλ θαη θαιή ζέιεζε απφ ηε κεξηά ησλ αλζξψπσλ ησλ Γεκνζίσλ 

Βηβιηνζεθψλ (Μαξγηφια, 2008). Η αλάγθε χπαξμεο -δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ θνξέα 

ν νπνίνο εθηφο απφ ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξνσζνχζε θαη δηάθνξεο 

ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο Λατθψλ Βηβιηνζεθψλ φπσο π. ρ. ηνπ LISIM 

είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ. Δθηηκνχκε φηη είλαη θαηξφο ε Διιεληθή 

Βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα λα ζπδεηήζεη ζε βάζνο ηα ζέκαηα εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηηο Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο. Αλ νη 

Βηβιηνζήθεο επηζπκνχλ λα επηβηψζνπλ ζ’απηφ ην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη, 

επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζρπξφηεξε θνπιηνχξα γηα ηελ Πνηφηεηα.  

Η "Μνλάδα Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ" (ΜΟΠΑΒ) 

ιεηηνπξγεί ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ "Αλάπηπμε ηεο 

ςεθηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ Βηβιηνζεθψλ ησλ Ιδξπκάησλ Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο" πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 

θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάζηαζεο (ΔΠΔΑΔΚ). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη ε ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο. Απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ΜΟΠΑΒ είλαη ε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο, ε ρξήζε δηαδηθαζηψλ απνηίκεζεο θαη 

εθαξκνγήο θαλφλσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο, ε θαζηέξσζε Γεηθηψλ Απνηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ, ε ςεθηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ Portal κε ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία βηβιηνζεθψλ, 

κεζφδνπο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, Γεηθηψλ Απνηίκεζεο θ.ά.. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ ε Μνλάδα Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ 

ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο απφ ηηο νπνίεο 

ζπιιέγεη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη θαη 

αλαιχεη. Παξάιιεια, ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο Μνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ηε δηεπθνιχλνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

(π.ρ. LIBECON, LISU, θηι.). Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί άιιεο δηαζέζηκεο πεγέο 

ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, UNESCO, θ.ά).  

Σηάδηα Περηγραθή 

Αριζηεία Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε Βηβιηνζήθε είλαη ε θαιχηεξε ζηνλ ηνκέα ηεο. 

Γιαζθάλιζη ζσνοτής  Κάζε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη δηαζθαιίδεη φηη φια ηα ζρέδηα, νη πνιηηηθέο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Βηβιηνζήθε, βξίζθνληαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κεηαμχ ηνπο. 

Σσζηημαηική επιθεώρηζη  Δπηζεψξεζε ηεο πνξείαο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ελεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ.  

Δθαρμογή ζτεδίοσ Δλεκέξσζε ζρεδίνπ κε δηαρεηξηζηηθά δεδνκέλα ηεο Βηβιηνζήθεο θαη εθαξκνγή ζηφρσλ βειηίσζεο.  

Γέζμεσζη Η Βηβιηνζήθε αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε θαη μεθηλά ηε ζρεδίαζε ηνπ ηξφπνπ 

πξνζέγγηζεο. 

Βαζική προζέγγιζη 

 

Κακία πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία γηα ηε βειηίσζε ησλ ηξερνπζψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ δελ 

ιακβάλεη ρψξα. 



Ο Πίλαθαο 2. παξνπζηάδεη ην κνληέιν LISIM πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο Διιεληθέο 

Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο. Σηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα 

ηνπ LISIM θαη ζηε δεχηεξε ζηήιε νη θσδηθνί ησλ ππνθξηηεξίσλ αλά θξηηήξην. Τέινο 

ζηε ηξίηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 2. παξέρνληαη ζηνηρεία αξρηθήο αλάιπζεο, σο νδεγίεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε κηα Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ζηελ Διιάδα. Σχκθσλα 

κε φζα γλσξίδνπκε αληίζηνηρε πξνζπάζεηα δελ έρεη ιάβεη ρσξά θαη ζα είρε 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζηηο Διιεληθέο 

Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο, ε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ / ππεπζχλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ δηνίθεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.  

Κρηηήρηα Υποθρηηήρηα Δλδεηθηηθή αλάισζε 

1. Ηγεζία 

1A Σρεηίδεηαη κε ηηο δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Γεκφζηαο Βηβιηνζήθεο γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο Πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ 

1Β Πεξηιακβάλεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Γηνίθεζε γλσζηνπνηεί ηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο Πνηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γεκφζηαο 

Βηβιηνζήθεο  

 

2. Ποιηηηθή θαη 

Σηραηεγηθή 

2A Αθνξά ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ην θαηά πφζν απηφο 

ζπκβαδίδεη κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ίδξπκα 

2Β Δκπεξηέρεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γλσζηνπνηνχληαη ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη ε πνιηηηθή ηεο Βηβιηνζήθεο ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο 

(stakeholders) 

2Γ Πεξηιακβάλεη ηε δηαξθή ελεκέξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ έγθπξεο πεγέο θαη 

δηαδηθαζίεο 

 

3. Customer focus 

3A  Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνπο ρξήζηεο  

3Β Σρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

3Γ Αθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνλ νπνίν ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε γλσζηνπνηεί ηηο 

ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

 

4. Γηατείρηζε 

προζφπηθού 

4A Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε πξνζδηνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ γηα ηα πξνζφληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζέιεη λα 

δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα ηνλ απαξηίδεη. 

4Β Αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο Γεκφζηαο 

Βηβιηνζήθεο. 

4Γ Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ην πξνζσπηθφ ζηε Βηβιηνζήθε. 

4Γ Γηαδηθαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, π.ρ. εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

 

5. Γηατείρηζε 

πόρφλ 

5A Αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο απφθηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

5Β Αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

5Γ Πεξηιακβάλεη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ ε Βηβιηνζήθε. 

5Γ Οη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ δηαζέηεη ε Βηβιηνζήθε. 

5E Αθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

θαη πξνκεζεπηέο ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 

6. Γηαδηθαζίες 

6A Πεξηιακβάλεη ηνπο κεραληζκνχο ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη ππνζηήξημεο, ησλ 

δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε Βηβιηνζήθε. 

6Β Οη ηξφπνη βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο 



 

7. Ιθαλοποίεζε 

τρεζηώλ 

7A Αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ην πψο αμηνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηά 

απηψλ ησλ κεζφδσλ 

7Β Οη ηξφπν κε ηνπο νπνίνπο ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη 

εθαξκφδεη κεζφδνπο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο. 

7Γ Πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη εθηίκεζεο ησλ πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ  

 

8. Ιθαλοποίεζε 

εργαδοκέλφλ 

8A Αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ην πψο αμηνινγείηαη ε 

απνδνηηθφηεηά απηψλ ησλ κεζφδσλ 

8Β Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη 

εθαξκφδεη κεζφδνπο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

δηαζέηεη. 

8Γ Αθνξά ζηελ επεμεξγαζία θαη εθηίκεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

9. Δπίδραζε ζηελ 

θοηλφλία 

9A Αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ θνηλσλία θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο 
πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηψλ ησλ κεζφδσλ. 

9Β Αθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ζρεδηάδεη, 

αλαπηχζζεη, θαη εθαξκφδεη ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο επίδξαζήο ηνπ ζηελ 

θνηλσλία, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ αμηνινγεί θαη θαηαλνεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ. 

9Γ Πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία θαη εθηίκεζε ησλ πνζνηηθψλ ή/θαη ησλ 

πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ απνθνκίδεη «απνηππψλνληαο» 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί 

 

10. Γεληθή απόδοζε 

10A Αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε γηα λα 

«απνηηκήζεη» ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ, θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ 

κεζφδσλ.  

10Β Οη ηξφπνη θαη ηα κέζα κε ηα νπνία ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη 

θαη εθαξκφδεη ηηο κεηξήζεηο ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

10Γ Αθνξά ζηελ επεμεξγαζία θαη εθηίκεζε ησλ πνζνηηθψλ ή/θαη ησλ πνηνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ απνθνκίδεη ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε απφ κηα ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηεο απφδνζήο ηεο 

 

Πίλαθας 2: Αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ππνθξηηεξίσλ ηνπ LISIM γηα ηηο Διιεληθέο Γεκφζηεο 

Βηβιηνζήθεο  

5. Σσκπεράζκαηα  

Οη Βηβιηνζήθεο είλαη ηδαληθφ κέξνο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, αθνχ απνηεινχλ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαηεμνρήλ αθηεξσκέλεο ζηνπο 

πειάηεο ηνπο-ρξήζηεο (Masters, 2003). Ωζηφζν, έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη 

ην γεγνλφο πσο ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο δελ θαζηζηά ηηο ππεξεζίεο 

κηαο Βηβιηνζήθεο αιάλζαζηεο, ην πξνζσπηθφ ηεο άςνγν ζηα θαζήθνληά ηνπ, θαη ηνπο 

ρξήζηεο αηψληα ηθαλνπνηεκέλνπο. Ίζσο ν πην ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε εκπεηξία πνπ απνθνκίδεηαη απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη 

ζηελ βηβιηνζήθε πξφιεςεο δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ (López Calle’s, 2003). Οη 



Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ κέιινληνο ζα γίλνπλ έλαο ηφπνο ζπλεχξεζεο θαη 

ζπλιεηηνπξγίαο αηφκσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε γλψζε, επηδεηνχλ ηελ πιεξνθφξεζε 

θαη ρξεηάδνληαη ηελ ςπραγσγία. Δπίζεο ζα ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη πνπ ζηεγάδεηαη ε 

έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ νπνία ν 

θαζέλαο ζα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε. Η θνηλσλία φπσο ζηαδηαθά δηακνξθψλεηαη 

απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο δηαχινπο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, πιεξνθφξεζεο 

θαη γλψζεο θαη απηή ζήκεξα είλαη κηα λέα δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο Γεκφζηεο 

Βηβιηνζήθεο (D’Alòs-Moner, 2003  
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