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Η "ποιότητα" ως αναγκαιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο προσδιορισμός της αποστολής και 
του ρόλου της βιβλιοθήκης παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην διοίκηση των βιβλιοθη-
κών. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν το 
ρόλο τους και οι χρήστες των βιβλιοθη-
κών ώστε να διαμορφώνουν ρεαλιστικό-
τερες και δικαιότερες προσδοκίες. Αν 
δεν υπάρχει όμως σύνδεση μεταξύ του 
προσδιορισμού της αποστολής της βι-
βλιοθήκης και της διεύθυνσης, δεν υ-
πάρχει λόγος να κουραζόμαστε για να 
καθορίζουμε την αποστολή τους. Η ρα-
γδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της 
πληροφορικής καθώς και των τρόπων 
διατήρησης και μεταφοράς των πληρο-
φοριών επηρέασαν το παραδοσιακό μο-
ντέλο διοίκησης των βιβλιοθηκών. 

Το μοντέλο διαχείρισης ποιότητας προ-
σφέρει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο 
μπορούν να κινηθούν οι διοικήσεις των 
βιβλιοθηκών από την απλή διαπίστωση 
της αποστολής τους μέχρι τη δράση και 
εκπλήρωση των στόχων τους. Η διαχεί-
ριση ποιότητας είναι ένας τομέας που 
αξίζει να δοθεί προσοχή. Η φιλοσοφία 
και οι μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας άρ-
χισαν να εφαρμόζονται από τότε που ζη-
τήθηκε να δικαιολογήσουν οι ίδιες οι 
βιβλιοθήκες τη χρησιμότητα τους, αλλά 
και από τότε που εμφανίστηκαν, ιδιωτικά 
κέντρα τεκμηρίωσης και παροχής υπη-
ρεσιών. 
Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια δρα-
στηριότητα στο χώρο των βιβλιοθηκών 
γύρω από θέματα που αφορούν τη δια-
χείριση ποιότητας. 

Η μετατόπιση από τη θεωρία σε συστη-
ματικές μεθόδους διαχείρισης ποιότη-
τας είναι σημαντική. Επίσης υπάρχει αυ-
ξανόμενο ενδιαφέρον για έρευνα στο 
πεδίο αυτό ώστε να βρεθούν τρόποι και 
φιλοσοφίες διαχείρισης ποιότητας που 
μπορούν να εφαρμοστούν στις βιβλιο-
θήκες. 
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ABSTRACT 
The definition of the mission and the 
 role of a library plays an important role 
 in the administration of libraries. It's  
important for the users of libraries to know  
their role so that they can form more realistic  
and fairer expectations. However if there is no 
connection between the definition of the mission 
of library and its direction, there is no point in 
trying to determine it's mission. The rapid  
development of the technology of computing  
as well as the methods of keeping and  
transmitting information have affected the  
traditional model of library administration.  
The model of administration of quality offers a  
frame within which the management of libraries  
lies from the sheer realisation of its mission to  
the action and fulfilment of their goals. The 
administration of quality is a field that is worth 
drawing attention to. The philosophy and the 
methods of administration of quality started  
being implemented ever since the usefulness 
of libraries itself needed to be justified, as well  
as since private documentation centres and  
service centres appeared. 
The sure thing is that there is an activity in the  
field of libraries about matters_ that concern  
the administration of quality. Shifting from the  
theory to more systematic methods of administration  
of quality is important, there is also a growing concern  
for research in this field, so that methods and  
philosophies of administration of quality, that can  
be implemented for libraries, can be found. 
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