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Γημόσιες Βιβλιοθήκες (Public libraries)...

Σηελ επνρή ηεο πιεξνθόξεζεο, νη Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο 

ζηελ Διιάδα κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό 

θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό θαη νηθνλνκηθό ξόιν

Οη Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα απνδεηθλύνπλ όηη 

ε νξγάλσζε, ε ζπιινγή θαη νη ππεξεζίεο ηνπο 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνύ πνπ 

εμππεξεηνύλ

 Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα:

 46 Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο                   29  Γεκόζηεο Κεληξηθέο

 194 Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο



«Ο νξηζκόο ηεο Πνηόηεηαο είλαη ζαλ ηνλ νξηζκό ηεο 

Έλλνηαο ηνπ Χξόλνπ: 

όινη θαηαιαβαίλνπκε ηη είλαη αιιά δελ κπνξνύκε λα 

ηνλ πξνζδηνξίζνπκε αθξηβώο»



Πξνζδηνξίδνληαο ελλνηνινγηθά ηελ 

Πνηόηεηα...

 Ο ηξόπνο δηνίθεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ επεξεάδεη θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη 
θάζε δηαδηθαζία .

 Η Πνηόηεηα ζε κία ππεξεζία αθνξά ηε δηθαίσζε ηνπ ιόγνπ ύπαξμήο ηεο θαη 
ηελ ηθαλόηεηα ηεο γηα αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ.

 H ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ κέζσ κηαο ππεξεζίαο ή ελόο 
πξντόληνο.

 Η παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ (αλζξώπηλν δπλακηθό, εμνπιηζκόο, 
ζπιινγέο θ.ά.) κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ. 

 H 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.

 Tν 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.



Γιατί ένα Σύστημα Ποιότητας;

Οη Βηβιηνζήθεο ρξεηάδνληαη θαηλνύξγηεο 

κεζόδνπο δηνίθεζεο θαη ε εθαξκνγή ελόο 

Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο ππνζηεξίδεη ηε 

βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

 απμεκέλνο αληαγσληζκόο

 δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε

 εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε (εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα)

 κεγάιεο επηρεηξήζεηο πιεξνθόξεζεο 



Ένα Σύστημα Ποιότητας απεσθύνεται…

 Χξήζηεο 

 Δξγαδόκελνπο

 Αλώηεξε δηνίθεζε 

 Άκεζα ελδηαθεξόκελνη παξάγνληεο

Η απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο
ζε κία Βηβιηνζήθε απαηηεί ηελ θαηαλόεζε ηεο ηδηαίηεξεο
θύζεο ησλ Βηβιηνζεθώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ
ιακβάλνπλ ρώξα ζε απηέο θαζώο θαη ηεο ηδηόηππεο θαη
μερσξηζηήο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη
ηεο Βηβιηνζήθεο



Library and Information Sector

Improvement Model

LISIM

 British Library Research and Innovation Centre & 

Kathryn Jones, Margaret Kinnell Evans, Bob 

Usherwood 

 Μνληέιν δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο κέζσ εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο απηναμηνιόγεζεο εηδηθά 

δηακνξθσκέλν γηα ηηο Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο

 Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ πεξηιάκβαλε 

ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζε Βηβιηνζήθεο θαη Υπεξεζίεο 

Πιεξνθόξεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ νη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ νξγαληζκώλ 

απηώλ
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Σσμπεράσματα (1/2)

 Η θνηλσλία όπσο ζηαδηαθά δηακνξθώλεηαη απαηηεί 
όιν θαη πεξηζζόηεξνπο δηαύινπο θνηλσληθήο 
ελζσκάησζεο, πιεξνθόξεζεο θαη γλώζεο θαη απηή 
ζήκεξα είλαη κηα λέα δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο 
Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο.

 Η θνπιηνύξα γηα ηελ Πνηόηεηα ππνζηεξηδόκελε από 
έλα ζύζηεκα ζαλ ην LISIM ζίγνπξα κπνξεί λα 
ππνζηεξίμεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε κηα Γεκόζηαο 
Βηβιηνζήθεο θαη ηελ πνξεία ηεο ζην κέιινλ. 

 Σηηο Βηβιηνζήθεο πθίζηαηαη κηα ζεκαληηθή γηα ηελ 
πνηόηεηα ζπγθπξία: Θέηνπλ ηνλ ρξήζηε ζην 
επίθεληξν …. ην ίδην θάλνπλ θαη ηα Σπζηήκαηα 
Πνηόηεηαο, γεγνλόο πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εθαξκνγή 
ηνπο. 



Σσμπεράσματα (2/2)

 Η εθαξκνγή ελόο Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο  δελ θαζηζηά:

 ηηο ππεξεζίεο κηαο Βηβιηνζήθεο αιάλζαζηεο

 ην πξνζσπηθό άςνγν ζηα θαζήθνληά ηνπ

 ηνπο ρξήζηεο αηώληα ηθαλνπνηεκέλνπο. 

Ίζσο ν πην ζεκαληηθόο ζηόρνο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο 

εθαξκνγήο ηεο Πνηόηεηαο είλαη ε εκπεηξία πνπ 

απνθνκίδεηαη από ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηεο, θαη ε δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηε 

Βηβιηνζήθε πξόιεςεο δπζκελώλ θαηαζηάζεσλ 



Προτάσεις

 Αλάγθε ύπαξμεο θνξέα γηα ηηο Γεκόζηεο 
Βηβιηνζήθεο κε αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο όπσο ηεο 
Μ.Ο.Π.Α.Β.
 Γεκηνπξγία ελόο θνξέα ν νπνίνο εθηόο από ηε ζπιινγή 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζα πξνσζεί θαη δηάθνξεο ηερληθέο θαη 
κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο Λατθώλ Βηβιηνζεθώλ όπσο π. ρ. 
ηνπ LISIM.

 Δίλαη θαηξόο ε Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή 
θνηλόηεηα λα ζπδεηήζεη ζε βάζνο ηα ζέκαηα 
εθαξκνγήο Σπζηεκάησλ Αμηνιόγεζεο ηεο Πνηόηεηαο 
ζηηο Διιεληθέο Βηβιηνζήθεο.



Δσταριστώ πολύ!


