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Εισαγωγή  
 

Στο σηµερινό µεταβαλλόµενο περιβάλλον οι Βιβλιοθήκες οφείλουν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού που εξυπηρετούν. Μολονότι σηµαντικά 

βήµατα έχουν γίνει κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η ελληνική 

πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται από έντονα προβλήµατα, ιδιαίτερα για τις ∆ηµόσιες 

και ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες (Κωσταγιόλας & Κορκίδη 2007). Οι Βιβλιοθήκες αυτού 

του τύπου καλούνται να αποδείξουν για µια ακόµα φορά την αξία τους (Kyrillidou, 

2005). Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στις 

τεχνολογίες της πληροφόρησης και της οικονοµίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 

οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην πολυσύνθετη και συνάµα 

συναρπαστική εποχή που διανύουµε (Walzer, Scott, Sutton, 2000). Ένας νέος ρόλος 

για παράδειγµα αποτελεί η προώθηση και ολοκλήρωση της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο (Κορκίδη, 2003). Οι εξελίξεις ενέχουν νέες 

προκλήσεις για την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες υψηλότερης ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας (Department for Culture, Media and Sport, 2008). 

Οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του νέου τους ρόλου πρέπει να λειτουργούν 

ως ανοιχτά, πνευµατικά, εκπαιδευτικά και εκπολιτιστικά κέντρα επικεντρωµένα σε 

ένα διευρυµένο κοινό, βελτιώνοντας την εσωτερική επικοινωνία µεταξύ των 

τµηµάτων, καθώς και την εξωτερική επικοινωνία µε την κοινωνία (Kumbar, 2004). 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το τοπίο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες σήµερα. Προκειµένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις 

προκλήσεις και στις απαιτήσεις του νέου οικονοµικοκοινωνικού γίγνεσθαι η 

εφαρµογή της ποιοτικής διαχείρισης είναι κάτι παραπάνω από καίρια. ∆υστυχώς η 

ελληνική πραγµατικότητα έχει να επιδείξει εξαιρετικά µικρό δείγµα προσπαθειών 
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όσον αφορά την ποιοτική διαχείριση στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες, κατ’ επέκταση, και 

η Ελληνική βιβλιογραφία σε αυτό τον τοµέα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Η Ποιότητα στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες 

Η Ποιότητα αποτελεί έννοια που ενώ όλοι καταλαβαίνουµε και εύκολα γίνεται 

αντιληπτή, δύσκολα µπορούµε να την ορίσουµε (Kinnell, 1995, Kirkpatrick and 

Martinez 1995) λόγω του υποκειµενικού και διαρκώς διαφοροποιούµενου 

περιεχοµένου της (Gonçalves-Espuny, 2008). Μεταβάλλοντας τον ορισµό του 

Feigenbaum (1983) η ποιότητα ορίζεται ως ο τρόπος διοίκησης της Βιβλιοθήκης που 

επηρεάζει κάθε δραστηριότητα και κάθε διαδικασία, ενώ οι Stewart και Walsh το 1989 

δήλωσαν πως η Ποιότητα σε µία υπηρεσία αφορά την δικαίωση του λόγου ύπαρξής της 

και την ικανότητα της για ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών. Ένας περιεκτικός 

ορισµός για την Ποιότητα στις Βιβλιοθήκες, διατυπώθηκε από τους Kinnel, 

Usherwood και Jones το 1999 και αναφέρει πως η διοίκηση ποιότητας ενισχύει τη 

φιλοσοφία χρήσης µιας σειράς εργαλείων και µεθοδολογιών, επικεντρωµένων στην 

οργανωσιακή δοµή, στους πόρους, στους ανθρώπους αλλά και στις αντιλήψεις των 

δρώντων παραγόντων για τη συνεχή βελτίωση µέσω µετρήσιµων οργανωσιακών 

στόχων σχετιζόµενων µε τις πραγµατικές ανάγκες των χρηστών. Το 2003 ο Siraj Nissa 

Begum δήλωσε ότι Ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών µέσω 

µιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος , ενώ οι Valls και Vergueiro το 2006 έγραψαν πως η 

ποιότητα αφορά στην παροχή των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινο δυναµικό, 

εξοπλισµός, συλλογές κ.ά.) µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Η 

Poll σε ένα πρόσφατο άρθρο της (Poll, 2006) αναφέρει πως Ποιότητα σηµαίνει ότι µια 

υπηρεσία είναι καλή και χαµηλού κόστους. Τέλος, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 11620 

η Ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, το οποίο σύµφωνα µε τους διαθέσιµους πόρους της 

Βιβλιοθήκης ικανοποιεί τις εκφρασµένες και συνεπαγόµενες ανάγκες των χρηστών. 

Ωστόσο, αυτό που έχει σηµασία δεν είναι το πλήθος των ορισµών που υπάρχουν για 

την Ποιότητα, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί οι ορισµοί εφαρµόζονται στην 

πράξη (Audit Commission, 1993). Οι Βιβλιοθήκες χρειάζονται καινούργιες µεθόδους 

διοίκησης και θεωρητικά η εφαρµογή ενός Συστήµατος Ποιότητας υποστηρίζει τη 

βελτίωση των δραστηριοτήτων τους (Barbêdo and Turrioni, 2003). Παράλληλα, ένας 
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βασικός λόγος εφαρµογής των σύγχρονων πρακτικών διοίκησης στις ∆ηµοτικές 

Βιβλιοθήκες είναι κι ο αυξηµένος ανταγωνισµός του σύγχρονου περιβάλλοντος στο 

οποίο καλούνται να λειτουργήσουν. Ανταγωνισµός για δηµόσια και εξωτερική 

χρηµατοδότηση (Hood, Henderson, 2005), ανταγωνισµός µε µεγάλες επιχειρήσεις 

πληροφόρησης που διαρκώς κερδίζουν έδαφος και χρήστες (Barlow and Morris, 

2007, Audit Commission, 2002). Οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες χρειάζονται 

επιχειρήµατα για να κερδίσουν το µερίδιό τους (Hood, Henderson, 2005). Μερικές 

φορές τα επιχειρήµατα είναι καθαρά πολιτικά. Συνήθως στηρίζονται σε λογικά και 

κοινώς αποδεκτά στοιχεία και στο σηµείο αυτό υπεισέρχονται οι δείκτες απόδοσης 

και προσφέρουν την κοινή γλώσσα συνεννόησης για ένα ορθολογικό δηµόσιο 

διάλογο (Abbott, 1994, Σεµερτζάκη, 2006). 

Οι ∆ιευθυντές στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες οφείλουν να κατανοήσουν πως η ποιότητα 

δεν είναι κάτι δεδοµένο, ούτε το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας, αλλά είναι µια 

φιλοσοφία διοίκησης. Η Ποιότητα δεν υπάρχει µόνο τη στιγµή που προσφέρεται η 

υπηρεσία, αλλά επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στη 

Βιβλιοθήκη (Pacios Lozano, 1997). Σε αυτή την κατεύθυνση, οι χρήστες και οι 

εργαζόµενοι προσδοκούν, και συχνά απαιτούν, την ύπαρξη ποιοτικών υπηρεσιών και 

προϊόντων στην καθηµερινότητά τους (Vrana, Barbaric, 2007, Hsieh, Chang, Horng 

Lu, 2000), οι ∆ιευθυντές των Βιβλιοθηκών θέλουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή 

χρήση των πόρων που διαθέτουν (Walzer, Scott, Sutton, 2000 ). Από την άλλη 

πλευρά, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί παράγοντες (λ.χ. η εκάστοτε 

κυβέρνηση και οι χρηµατοδότες), ζητούν αποδείξεις σωστής διαχείρισης των 

οικονοµικών πόρων (Kinnell Evans, 2000, Melun, 2003, Poll, 2008). Όλες αυτές οι 

προσδοκίες είναι σηµαντικές για τις Βιβλιοθήκες που καλούνται να αποδείξουν την 

αξία τους σε µία εποχή τεχνολογικών καινοτοµιών στην οποία επικρατεί ένα κλίµα 

οικονοµικής αβεβαιότητας και διαρκών αµφισβητήσεων (McGregor, 1997). Η 

αποτελεσµατική εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότητας σε µία Βιβλιοθήκη απαιτεί 

την κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης των Βιβλιοθηκών και των λειτουργιών που 

λαµβάνουν χώρα σε αυτές καθώς και της ιδιότυπης και ξεχωριστής σχέσης που 

υπάρχει µεταξύ των χρηστών και της Βιβλιοθήκης (Hsieh, Chang, Lu, 2000). 
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Σχήµα 1: ∆οµή του Μοντέλου αυτοαξιολόγησης LISIM (Πηγή: Kinnell, Usherwood, 
Jones, 1999) 

Παρουσίαση του Library and Information Sector Improvement Model ( LISIM)  

Το LISIM αποτελεί ένα µοντέλο ορθής διοικητικής πρακτικής µέσω εφαρµογής 

προγράµµατος αυτοαξιολόγησης ειδικά διαµορφωµένο για τις ∆ηµόσιες και τις 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. Το LISIM αναπτύχθηκε από το British Library Research and 

Innovation Centre σε συνεργασία µε την καθηγήτρια Kathryn Jones υπό τις οδηγίες 

της καθηγήτριας Margaret Kinnell Evans (Loughborough) και του καθηγητή Bob 

Usherwood (Sheffield). Η διαδικασία ανάπτυξης του µοντέλου περιλάµβανε την 

διεξαγωγή έρευνας σε Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης προκειµένου να 

εντοπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των οργανισµών αυτών, καθώς και 

τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων σε όλα τα στάδια σχεδιασµού και εφαρµογής του 

προτύπου. Η έρευνα αυτή ανάδειξε µια σειρά θεµάτων τα οποία στη συνέχεια 

αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε το LISIM.  

Η δοµή του µοντέλου LISIM (Σχήµα 1) εµπεριέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο 

διοικητικών πρακτικών για τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες προκειµένου να επιτευχθεί η 

αριστεία. Η αριστεία αποτελεί την Ευρωπαϊκή άποψη για την ποιότητα, όπως 

πρεσβεύεται από το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, του οποίου η δοµή δεν απέχει 

πολύ από το LISIM. Επιπλέον, το LISIM προσφέρει σαφείς συνδέσµους 

λαµβάνοντας υπόψη τη διαδικασία σχεδιασµού των υπηρεσιών, την εφαρµογή τους 

στην πράξη, την επιθεώρησή τους καθώς και την βελτίωσή τους. Η εφαρµογή του 
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LISIM στηρίζεται στον κύκλο Plan-Do-Check-Act του Deming και αποτελείται από 

ένα πυρήνα δέκα διοικητικών λειτουργιών/κριτηρίων. Το LISIM προβλέπει έξι 

στάδια εφαρµογής του προγράµµατος αυτοαξιολόγησης σε µια ∆ηµόσια-∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη (Πίνακας 1.). Τα στάδια αυτά προσδιορίζουν και την µετάβαση προς την 

αριστεία.  

Πίνακας 1: Στάδια εφαρµογής του προγράµµατος αυτοαξιολόγησης LISIM 

Ανάλυση του LISIM µε βάση την Ελληνική εµπειρία  

Η ανάγκη ύπαρξης Συστηµάτων Ποιότητας στις Βιβλιοθήκες του εξωτερικού, έχει 

πλέον γίνει συνειδητή και αυτό αποδεικνύεται από τον όγκο της βιβλιογραφίας σε 

αυτό τον τοµέα. Στην Ελλάδα δυστυχώς η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. 

Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, στις οποίες τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στον τοµέα της Ποιοτικής ∆ιαχείρισης. Σε αυτό 

έχει συµβάλει µε τον καλύτερο τρόπο η Μ.Ο.Π.Α.Β. η οποία µε τη δράση της 

καθιέρωσε δείκτες ποιότητας για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. Στην 

Ελλάδα φορέας για τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες µε αντίστοιχες λειτουργίες όπως της 

ΜΟΠΑΒ δυστυχώς δεν υπάρχει. Ωστόσο η εµπειρία και η γνώση της ΜΟΠΑΒ θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες καθώς και οι προϋποθέσεις 

υπάρχουν και καλή θέληση από τη µεριά των ανθρώπων των ∆ηµοτικών 

Βιβλιοθηκών (Μαργιόλα, 2008). Η ανάγκη ύπαρξης -δηµιουργίας ενός τέτοιου φορέα 

ο οποίος εκτός από τη συλλογή στατιστικών στοιχείων θα προωθούσε και διάφορες 

Στάδια Περιγραφή 

Αριστεία Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Βιβλιοθήκη είναι η καλύτερη στον τοµέα της. 

∆ιασφάλιση συνοχής  Κάθε προσπάθεια που γίνεται διασφαλίζει ότι όλα τα σχέδια, οι πολιτικές και οι 
στρατηγικές που λαµβάνουν χώρα στην Βιβλιοθήκη, βρίσκονται σε πλήρη εναρµόνιση 
µεταξύ τους. 

Συστηµατική επιθεώρηση  Επιθεώρηση της πορείας των στόχων που έχουν τεθεί και ενηµέρωση του σχεδίου. 

Εφαρµογή σχεδίου Ενηµέρωση σχεδίου µε διαχειριστικά δεδοµένα της Βιβλιοθήκης και εφαρµογή στόχων 
βελτίωσης. 

∆έσµευση Η Βιβλιοθήκη αναγνωρίζει την ανάγκη για αξιολόγηση και ξεκινά τη σχεδίαση του 
τρόπου προσέγγισης. 

Βασική προσέγγιση Καµία προγραµµατισµένη εργασία για τη βελτίωση των τρεχουσών επιχειρηµατικών 
πρακτικών δεν λαµβάνει χώρα. 
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τεχνικές και µεθοδολογίες αξιολόγησης ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών όπως π. χ. του 

LISIM είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.  

Η ανυπαρξία αρµόδιου φορέα, δεν είναι το µόνο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Η έλλειψη οικονοµικών πόρων και η 

στελέχωση τους από άτοµα ξένα προς το αντικείµενο της βιβλιοθηκονοµίας είναι 

ίσως οι βασικές αιτίες που οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες µένουν πίσω στις εξελίξεις. 

Επιπλέον, η έλλειψη ενηµέρωσης και η ανύπαρκτη εκπαίδευση σε θέµατα Ποιότητας, 

των ανθρώπων που στελεχώνουν τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες συµβάλουν στην ήδη 

βεβαρηµένη κατάσταση. Οι διαπιστώσεις αυτές, δεν πρέπει, µε κανένα τρόπο, να 

προδικάσουν το µέλλον των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. Αντίθετα, η επιστηµονική 

καταγραφή των πραγµατικών συνθηκών πρέπει να θεωρηθεί ως το πρώτο βήµα µιας 

πορείας προς τον εκσυγχρονισµό τους.  

Ο Πίνακας 2. παρουσιάζει το µοντέλο LISIM προσαρµοσµένο για τις Ελληνικές 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες. Στην πρώτη στήλη του Πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια 

του LISIM και στη δεύτερη στήλη οι κωδικοί των υποκριτηρίων ανά κριτήριο. Τέλος 

στη τρίτη στήλη του Πίνακα 2. παρέχονται στοιχεία αρχικής ανάλυσης, ως οδηγίες 

για την εφαρµογή του µοντέλου σε µια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. 

Κριτήρια Υποκριτήρια Ενδεικτική ανάλυση 

1A Σχετίζεται µε τις δράσεις της ∆ιοίκησης της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης για την 
εισαγωγή της έννοιας της Ποιότητας στον οργανισµό. 

1. Ηγεσία 

1Β 
Περιλαµβάνει τους τρόπους µε τους οποίους η ∆ιοίκηση γνωστοποιεί τη 
διαδικασία εφαρµογής της Ποιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης.  

 

2A Αφορά στο στρατηγικό σχεδιασµό της Βιβλιοθήκης και στο κατά πόσο αυτός 
συµβαδίζει µε την πολιτική που ακολουθείται από το ίδρυµα. 

2Β 
Εµπεριέχει τους τρόπους µε τους οποίους γνωστοποιούνται ο στρατηγικός 
σχεδιασµός και η πολιτική της Βιβλιοθήκης στους άµεσα ενδιαφερόµενους 
(stakeholders). 

2. Πολιτική και 

Στρατηγική 

2Γ Περιλαµβάνει τη διαρκή ενηµέρωση των διαδικασιών από έγκυρες πηγές και 
διαδικασίες. 

 

3. Customer focus 3A Αναφέρεται στη διαδικασία σχεδιασµού των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
χρήστες.  
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3Β Σχετίζεται µε τον τρόπο διαχείρισης και υποστήριξης των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. 

3Γ Αφορά στους τρόπους µε τους οποίους η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη γνωστοποιεί τις 
υπηρεσίες που διαθέτει στους χρήστες της. 

 

4A Αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη προσδιορίζει τις 
απαιτήσεις της για τα προσόντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητες που θέλει να 
διαθέτει το ανθρώπινο δυναµικό που θα την απαρτίζει. 

4Β Αφορά στην αποτελεσµατική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης. 

4Γ Οι τρόποι µε τους οποίους συµµετέχει το προσωπικό στη Βιβλιοθήκη. 

4. ∆ιαχείριση 

προσωπικού 

4∆ ∆ιαδικασίες και δραστηριότητες που µπορούν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν 
τις δυνατότητες του προσωπικού, π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια. 

 

5A Αναφέρεται στους τρόπους απόκτησης και διαχείρισης των οικονοµικών πόρων. 

5Β Αφορά στη διαχείριση των υλικοτεχνικών υποδοµών της Βιβλιοθήκης. 

5Γ Περιλαµβάνει τους τρόπους διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων που έχει στη 
διάθεσή της η Βιβλιοθήκη. 

5∆ Οι τρόποι διαχείρισης της τεχνολογίας που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. 

5. ∆ιαχείριση πόρων 

5E Αφορά στον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων µε τους εξωτερικούς συνεργάτες και 
προµηθευτές της Βιβλιοθήκης. 

 

6A Περιλαµβάνει τους µηχανισµούς σχεδιασµού, εφαρµογής και υποστήριξης, των 
διαφόρων διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στη Βιβλιοθήκη. 

6. ∆ιαδικασίες 

6Β Οι τρόποι βελτίωσης των διαδικασιών προκειµένου να µεγιστοποιήσουν την 
αποδοτικότητά τους. 

 

7A 
Αναφέρεται στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της 
ικανοποίησης των χρηστών, καθώς και το πώς αξιολογείται η αποδοτικότητά 
αυτών των µεθόδων. 

7Β Οι τρόπο µε τους οποίους η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σχεδιάζει, αναπτύσσει και 
εφαρµόζει µεθόδους για την µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών της. 

7. Ικανοποίηση χρηστών 

7Γ 
Περιλαµβάνει τις µεθόδους επεξεργασίας και εκτίµησης των ποσοτικών και 
ποιοτικών στοιχείων που προκύπτουν από την εφαρµογή των µεθόδων µέτρησης 
ικανοποίησης των χρηστών.  

 

8. Ικανοποίηση 

εργαζοµένων 
8A 

Αναφέρεται στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της 
ικανοποίησης των εργαζοµένων, καθώς και το πώς αξιολογείται η αποδοτικότητά 
αυτών των µεθόδων. 
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Πίνακας 2: Ανάλυση των κριτηρίων και των υποκριτηρίων του LISIM για τις Ελληνικές ∆ηµοτικές 
Βιβλιοθήκες  
 
Συµπεράσµατα Προτάσεις 
Για τις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες διεθνώς, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες µεθοδολογίες και εργαλεία για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας, 

της αποδοτικότητας και της Ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. Στην Ελλάδα 

µόλις τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στο λεξιλόγιο των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών η 

έννοια της Ποιότητας, χωρίς ωστόσο να έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότητα σε 

αυτό τον τοµέα. Οι απαιτήσεις της εποχής καθιστούν επιτακτική την ανάγκη 

υιοθέτησης των σύγχρονων πρακτικών διοίκησης καθώς και µιας ολοκληρωµένης 

προσέγγισης για την Ποιότητα. Ωστόσο, ένα εξίσου σηµαντικό σηµείο είναι το 

γεγονός πως η εφαρµογή ενός συστήµατος ποιότητας δεν καθιστά τις υπηρεσίες µιας 

Βιβλιοθήκης αλάνθαστες, το προσωπικό της άψογο στα καθήκοντά του, και τους 

χρήστες αιώνια ικανοποιηµένους. Ίσως ο πιο σηµαντικός στόχος της όλης 

8Β 
Οι τρόποι µε τους οποίους η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σχεδιάζει, αναπτύσσει και 
εφαρµόζει µεθόδους για την µέτρηση της ικανοποίησης του προσωπικού που 
διαθέτει. 

8Γ 
Αφορά στην επεξεργασία και εκτίµηση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 
που προκύπτουν από την εφαρµογή των µεθόδων µέτρησης ικανοποίησης των 
εργαζοµένων. 

 

9A 

Αναφέρεται στις µεθόδους που χρησιµοποιεί η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη για να 
προσδιορίσει την επίδραση που έχει στην κοινωνία καθώς και στους τρόπους που 
χρησιµοποιεί προκειµένου να βεβαιώνεται για την αποτελεσµατικότητα αυτών των 
µεθόδων. 

9Β 

Αφορά στους τρόπους µε τους οποίους η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σχεδιάζει, 
αναπτύσσει, και εφαρµόζει τις µεθόδους µέτρησης της επίδρασής της στην 
κοινωνία, καθώς και τους τρόπους που αξιολογεί και κατανοεί τα αποτελέσµατα 
των µετρήσεων. 

9. Επίδραση στην 

κοινωνία 

9Γ 
Περιλαµβάνει την επεξεργασία και εκτίµηση των ποσοτικών ή/και των ποιοτικών 
αποτελεσµάτων της Βιβλιοθήκης που αποκοµίζει «αποτυπώνοντας» την επίδραση 
που έχει στο κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο λειτουργεί. 

 

10A 
Αναφέρεται στις µεθόδους που χρησιµοποιεί η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη για να 
«αποτιµήσει» την συνολική απόδοση της, καθώς και στους τρόπους µε τους 
οποίους εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αποτελεσµατικότητα αυτών των 
µεθόδων.  

10Β Οι τρόποι και τα µέσα µε τα οποία η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σχεδιάζει, αναπτύσσει 
και εφαρµόζει τις µετρήσεις της συνολικής απόδοσης του οργανισµού. 

10. Γενική απόδοση 

10Γ Αφορά στην επεξεργασία και εκτίµηση των ποσοτικών ή/και των ποιοτικών 
αποτελεσµάτων που αποκοµίζει η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη από µια συνολική 
αποτίµηση της απόδοσής της. 
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διαδικασίας εφαρµογής της ποιότητας είναι η εµπειρία που αποκοµίζεται από τις 

διαδικασίες και τα στάδια εφαρµογής της, καθώς και η δυνατότητα που προσφέρεται 

στην βιβλιοθήκη πρόληψης δυσµενών καταστάσεων (López Calle’s, 2003). Χάρτα 

ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών προς την 

Ποιότητα θα αποτελούσε η δηµιουργία ενός διοικητικού οδηγού ο οποίος θα 

βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση. Ωστόσο, για την τελική προσαρµογή του πλαισίου 

LISIM στον Ελληνικό χώρο απαιτούνται αφενός µεν, η συζήτηση και η διαβούλευση 

µε τους αρµόδιους φορείς (ένωση επιστηµόνων της πληροφόρησης, κεντρική ένωση 

∆ήµων και κοινοτήτων, επιτροπές για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη 

βιβλιοθηκών κ.ο.κ.) για την ανατροφοδότηση του αρχικού πλαισίου, αφετέρου δε, 

συστηµατικές και οργανωµένες ενέργειες διάχυσης των σχετικών αποτελεσµάτων, 

µέσω πιλοτικής οµάδας ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών για την εφαρµογή του µοντέλου 

αυτοαξιολόγησης LISIM.  

Το πόσο καλά παίζουµε το ρόλο µας εξαρτάται σε έναν υψηλό βαθµό, από το πόσο 

καλά καταλαβαίνουµε τι είµαστε και σε ποιο περιβάλλον ενεργούµε (Evans, 1983). 

Κατ’ επέκταση οι ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες ως µέρος του δυναµικά µεταβαλλόµενου 

σύγχρονου περιβάλλοντος, οφείλουν να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την αλλαγή τους (Herget and Hierl, 2007), έτσι ώστε να 

µπορέσουν να προσαρµόσουν την αποστολή τους στα νέα δεδοµένα. Αν οι 

Βιβλιοθήκες επιθυµούν να επιβιώσουν σ’ αυτό το νέο περιβάλλον που 

διαµορφώνεται, επιβάλλεται να δηµιουργήσουν µια ισχυρότερη κουλτούρα για την 

Ποιότητα. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί αυτόµατα χωρίς κόπο και κόστος. 

Χρειάζεται υποµονή και επιµονή στην λύση των υπαρχόντων προβληµάτων, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις σηµαίνει επαναπροσδιορισµό της αποστολής και των στόχων της 

Βιβλιοθήκης (Σίτας, Νικητάκης, 1999). Η Βιβλιοθήκη έχει ένα ρόλο εδώ (...), όχι 

ακριβώς να εξαιρεί την πρόσβαση στα σκουπίδια, αλλά να ενθαρρύνει την πρόσβαση 

στην ποιότητα (Rusbridge, 1998), και αυτή είναι ίσως η µεγαλύτερη πρόκληση για τις 

∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες σήµερα.  
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