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Πρόλογος
Στους σκοπούς ίδρυσης της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών
περιλαµβάνεται και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικών µε τις Ακαδηµαϊκές
Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Θα λέγαµε ότι υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι για την συλλογή
τέτοιου είδους στοιχείων τόσο για τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα όσο και για τις Βιβλιοθήκες
τους: (1) για να περιγράψουν το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα και να διαπιστωθούν οι τυχόν
ανάγκες του, (2) να εκτιµηθεί αν το Ίδρυµα εκπληρεί την αποστολή του, (3) να
βοηθηθούν οι ∆ιευθυντές των Βιβλιοθηκών ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο
αποφάσεων διαχείρισης, και (4) να καλυφθούν ανάγκες πληροφόρησης για την
αξιολόγηση των αιτηµάτων, την εκτίµηση της αναγκαιότητας τους και γενικά για την
εκτίµηση των υπαρχόντων υπηρεσιών µιας Βιβλιοθήκης.
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την παραγωγή δεικτών οι οποίοι
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών και την εκτίµηση της συνεισφοράς τους στην έρευνα και διδασκαλία.
Το τεύχος που ήδη έχετε λάβει “Στατιστικά Στοιχεία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 199899”, περιλαµβάνει τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Μ.Ο.Π.Α.Β σχετικά µε τα
βιβλιοθηκονοµικά χαρακτηριστικά των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, το προσωπικό τους,
τις συλλογές υλικού που διαθέτουν, τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθώς και στοιχεία
για την χρηµατοδότηση και τις δαπάνες τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99.
Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε σε διάστηµα τριών µηνών µε την
αποστολή δύο ερωτηµατολογίων.
Το πρώτο ερωτηµατολόγιο µε τίτλο
“Ερωτηµατολόγιο Συλλογής Στοιχείων
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών” απέβλεπε στη συλλογή στοιχείων σχετικών µε τα
χαρακτηριστικά των Βιβλιοθηκών όπως έκταση της Βιβλιοθήκης, θέσεις ανάγνωσης, το
προσωπικό, τις συλλογές, το πληροφοριακό υλικό, στοιχεία µηχανοργάνωσης καθώς
επίσης και τις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης που προσφέρουν.
Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από 121 Βιβλιοθήκες: (α) Κεντρικές Βιβλιοθήκες,
(β) Βιβλιοθήκες Σχολών, (γ) Βιβλιοθήκες Τµηµάτων, (δ) Βιβλιοθήκες Τοµέων και (ε)
Βιβλιοθήκες Σπουδαστηρίων όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας µας. Οι Βιβλιοθήκες που
απάντησαν στο σχετικό ερωτηµατολόγιο παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της έκθεσης
αυτής.
Η συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε την χρηµατοδότηση και τις δαπάνες των
Βιβλιοθηκών καθώς επίσης και για τους εν δυνάµει χρήστες των Βιβλιοθηκών έγινε µε
την αποστολή δεύτερου ερωτηµατολογίου µε τίτλο “Ερωτηµατολόγιο Συγκέντρωσης
Οικονοµικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών”. Αρχικά το ερωτηµατολόγιο αυτό
στάλθηκε στις Κεντρικές Βιβλιοθήκες. Στις περιπτώσεις Ιδρυµάτων που δεν έθεταν
Κεντρικές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, στάλθηκε στις Οικονοµικές Υπηρεσίες τους. Η
ανταπόκριση στο ερωτηµατολόγιο αυτό ήταν σχετικά περιορισµένη.
Η αποστολή και των δύο ερωτηµατολογίων έγινε τον Μάρτιο 1999 µε καταληκτική
ηµεροµηνία συµπλήρωσης την 30η Ιουνίου 1999.
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Εισαγωγή
Η έκθεση “Στατιστικά Στοιχεία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99” χωρίζεται σε δύο
µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα
βιβλιοθηκονοµικά χαρακτηριστικά των Βιβλιοθηκών, στο προσωπικό, στις συλλογές,
στο πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία για την µηχανοργάνωση και τις υπηρεσίες
που προσφέρονται και στοιχεία χρηµατοδότησης και δαπανών. Οι αναλυτικοί πίνακες
ακολουθούνται από συγκεντρωτικούς στατιστικούς πίνακες.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι οµαδοποιηµένα ανά κατηγορία Ιδρυµάτων, δηλ. ΑΕΙ
και ΤΕΙ.
Το δεύτερο µέρος της έκθεσης παρουσιάζει δείκτες αποτίµησης Βιβλιοθηκών ανά
Ίδρυµα. Οι δείκτες αποτίµησης:
1. Αποτελούν εργαλεία µέτρησης της επίδρασης, της ικανότητας και της
αποδοτικότητας των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης.
2. Βοηθούν την µέτρηση απόδοσης της Βιβλιοθήκης µε τρόπο κατανοητό από την
∆ιοίκηση του Ιδρύµατος.
3. Παρέχουν τα µέσα στους υπευθύνους των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης να
παρουσιάζουν τα επίπεδα αποδοτικότητας και τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης
των.
4. Βοηθούν στη συλλογή χρήσιµων στατιστικών στοιχείων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση τοπικής και εθνικής πολιτικής
ανάπτυξης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.
Στην παρούσα έκθεση έχουν δηµιουργηθεί είκοσι τρεις (23) δείκτες αποτίµησης
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.
Οι δείκτες που παρουσιάζονται έχουν κατά κύριο λόγο την µορφή ποσοστών τα
οποία είναι κυρίως δείκτες µέτρησης των εισερχοµένων στο σύστηµα της Βιβλιοθήκης,
καθώς σχετίζονται µε το προσωπικό, τις συλλογές και τις δαπάνες. Ορισµένοι δείκτες
αντανακλούν την πρόοδο προς συγκεκριµένους τοπικούς στόχους της κάθε
Βιβλιοθήκης. Για την τελική αποτίµηση της σπουδαιότητας ενός συγκεκριµένου δείκτη
πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες που σχετίζονται µε το εξωτερικό και εσωτερικό
περιβάλλον της Βιβλιοθήκης.
Οι δείκτες που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι οι ακόλουθοι:
∆είκτης 1 :Βιβλιοθηκονόµοι (µόνιµοι και ΕΠΕΑΕΚ) ως προς το συνολικό προσωπικό
της Βιβλιοθήκης
∆είκτης 2

:Μόνιµοι βιβλιοθηκονόµοι
Βιβλιοθήκης

ως

προς

το

συνολικό

προσωπικό

της

∆είκτης 3

:Βιβλιοθηκονόµοι ΕΠΕΑΕΚ ως προς το συνολικό προσωπικό της
Βιβλιοθήκης

∆είκτης 4

:Άλλο προσωπικό ως προς το συνολικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης

∆είκτης 5

:Φοιτητές που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως προς το συνολικό προσωπικό
της Βιβλιοθήκης

∆είκτης 6

:∆απάνες προµηθειών βιβλίων ως προς τις συνολικές δαπάνες για
προµήθειες της Βιβλιοθήκης

∆είκτης 7

:∆απάνες συνδροµών περιοδικών ως προς τις συνολικές δαπάνες για
προµήθειες της Βιβλιοθήκης
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∆είκτης 8

:∆απάνες για βιβλιοδεσία ως προς τις συνολικές δαπάνες για προµήθειες
της Βιβλιοθήκης

∆είκτης 9

:∆απάνες για εξοπλισµό ως προς τις συνολικές δαπάνες για προµήθειες της
Βιβλιοθήκης

∆είκτης 10 :Έκταση Βιβλιοθήκης ως προς το συνολικό αριθµό του
Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος

∆ιδακτικού και

∆είκτης 11 :Θέσεις ανάγνωσης ως προς το συνολικό αριθµό του
Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος

∆ιδακτικού και

∆είκτης 12 :Συνολικό προσωπικό ως προς το συνολικό αριθµό του
Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος

∆ιδακτικού και

∆είκτης 13 :Συνολικός αριθµός τόµων βιβλίων ως προς το συνολικό αριθµό του
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος
∆είκτης 14 :Αριθµός τόµων βιβλίων που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη το 1998 έως Μάρτιο
1999 ως προς το συνολικό αριθµό του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού του Ιδρύµατος
∆είκτης 15 :Συνδροµές περιοδικών ως προς το συνολικό αριθµό του ∆ιδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος
∆είκτης 16 :Σύνολο δαπανών για υλικό της Βιβλιοθήκης ως προς το συνολικό αριθµό
του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος
∆είκτης 17 :Έκταση Βιβλιοθήκης ως προς το συνολικό αριθµό των
Ιδρύµατος

φοιτητών του

∆είκτης 18 :Θέσεις ανάγνωσης ως προς το συνολικό αριθµό των
Ιδρύµατος

φοιτητών του

∆είκτης 19 :Συνολικό προσωπικό ως προς το συνολικό αριθµό των
Ιδρύµατος

φοιτητών του

∆είκτης 20 :Συνολικός αριθµός τόµων βιβλίων ως προς το συνολικό αριθµό των
φοιτητών του Ιδρύµατος
∆είκτης 21 :Αριθµός τόµων βιβλίων που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη το 1998 έως Μάρτιο
1999 ως προς το συνολικό αριθµό των φοιτητών του Ιδρύµατος
∆είκτης 22 : Συνδροµές περιοδικών ως προς το συνολικό αριθµό των φοιτητών του
Ιδρύµατος
∆είκτης 23 :Σύνολο δαπανών για υλικό της Βιβλιοθήκης ως προς το συνολικό αριθµό
των φοιτητών του Ιδρύµατος
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Οι δείκτες αποτίµησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών που σχετίζονται µε τις δαπάνες
της Βιβλιοθήκης έχουν υπολογιστεί για τα ακαδηµαϊκά έτη 1997-98 και 1998-99. Έτσι,
έχει δηµιουργηθεί µια νέα στήλη στοιχείων η οποία περιλαµβάνει τις ετήσιες αλλαγές
στις αξίες των δεικτών. Πιο αναλυτικά, η στήλη αυτή δείχνει προς ποια κατεύθυνση
κινείται ο συγκεκριµένος δείκτης κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 1997-98 και
1998-99. Η κατεύθυνση των δεικτών είναι και αντανάκλαση των αλλαγών στους
στόχους που η κάθε Βιβλιοθήκη θέτει ή των τυχόν πιέσεων που δέχεται από το
εξωτερικό περιβάλλον της.
Ερµηνεία των δεικτών
Η συλλογή στοιχείων από τη µια µεριά και η δηµιουργία δεικτών αποτίµησης - η
οποία φαίνεται να αποτελεί ένα παγκόσµιο φαινόµενο – από την άλλη θα λέγαµε ότι
υπηρετεί ένα διπλό και οριοθετηµένο σκοπό: να δείξει αν η τιµή του δείκτη είναι η
αναµενόµενη και επιθυµητή για κάθε Ίδρυµα και να συγκρίνει κατά περιόδους ένα
Ίδρυµα µε κάποια άλλα οµότιµά του.
Προκειµένου ωστόσο να γίνει περισσότερο κατανοητός ο λόγος για τον οποίο
κάποιο ποσοστό αξίας µειώνεται ή αυξάνεται, θεωρείται απαραίτητο να διερευνηθούν τα
πραγµατικά δεδοµένα. Η ανάλυση των ποσοστών µπορεί να είναι χρήσιµη στην
περιγραφή γενικών τάσεων, αλλά θα πρέπει πάντοτε κανείς να λαµβάνει υπόψη του ότι
τα ποσοστά µπορούν να αυξηθούν µε δύο τρόπους – µε ένα µεγάλο αριθµητή ή µε ένα
µικρό παρανοµαστή – και επιπλέον η εξέταση των πραγµατικών δεδοµένων είναι
ιδιαίτερα σηµαντική. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι τα δεδοµένα που παρέχονται είναι
δεδοµένα ενός ακαδηµαϊκού έτους. Η ανάλυση όµως µιας τάσης απαιτεί περισσότερο
από δύο χρόνια συλλογής δεδοµένων. Περιοδικά, µέσα από τις ετήσιες συλλογές οι
Βιβλιοθήκες θα είναι σε θέση να κάνουν γραφήµατα που θα απεικονίζουν την εξέλιξη
των µέτρων-κλειδιά µεταξύ αυτών των είκοσι τριών δεικτών.
Στις περιοδικές συγκρίσεις µεταξύ συγκεκριµένων Ιδρυµάτων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στο γεγονός ότι τα δεδοµένα κάθε οργανισµού ποικίλλουν από Ίδρυµα σε
Ίδρυµα, κάτι που δεν είναι εµφανές σε έναν παρατηρητή, ο οποίος δεν είναι
εξοικειωµένος µε καθένα από αυτά τα Ιδρύµατα. Πριν βγάλει κανείς κάποια
συµπεράσµατα, θεωρείται απαραίτητο να υποβληθούν µερικές ερωτήσεις σε κάθε
Ίδρυµα ξεχωριστά, προκειµένου να οριστούν οι συγκεκριµένες συνθήκες που
επικρατούν σε κάθε Ίδρυµα.
Επιπρόσθετα µε τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν θα ήταν µάλλον χρήσιµο για τις
Βιβλιοθήκες να αρχίσουν να υιοθετούν µερικούς δείκτες από το σχετικά πρόσφατα
αποδεκτό ISO 11620 που αφορά δείκτες επίδοσης Βιβλιοθηκών καθώς επίσης και τις
κατευθυντήριες γραµµές που παρέχει ο IFLA. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα των
προτεινόµενων δεικτών έγκειται στο γεγονός ότι καθιερώνουν µια συγκεκριµένη
ερµηνεία των δεικτών που αναφέρονται στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις
Βιβλιοθήκες. Πιο συγκεκριµένα, σε επίπεδο διασταυρούµενων πληροφοριών µεταξύ
Ιδρυµάτων οι Βιβλιοθήκες µπορούν να καθορίσουν αυτούς τους δείκτες από τις
παραπάνω πηγές οι οποίες είναι αδιαπέραστες από τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν
οι τοπικές πολιτικές των Βιβλιοθηκών και να εξετάσουν τη χρησιµότητά τους.
(1) ISO 11620 παραθέτει ένα σύνολο από 29 οµαδοποιηµένους δείκτες στις εξής
περιοχές:
α) την ικανοποίηση του χρήστη,
β) τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό, [εδώ µπορούν να συµπεριληφθούν
γενικότεροι αλλά και συγκεκριµένοι δείκτες σχετικοί µε την παροχή, ανάκτηση,
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δανεισµό έντυπου υλικού, την παροχή έντυπου υλικού από εξωτερικές πηγές, τις
υπηρεσίες πληροφόρησης ], και
γ) τις τεχνικές υπηρεσίες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται δείκτες σχετικοί µε την
απόκτηση, επεξεργασία και καταλογογράφηση του έντυπου υλικού.
Αξιόλογα σηµεία σ’ αυτό το προτεινόµενο πρότυπο είναι η αρχική του έµφαση στην
ικανοποίηση του χρήστη, στον συνυπολογισµό των δεικτών αποδοτικότητας του
προϋπολογισµού, καθώς επίσης ο σαφής και ξεκάθαρος τρόπος περιγραφής κάθε
δείκτη, συνοδευόµενος από προτάσεις σχετικές µε τη µεθοδολογία που πρέπει να
ακολουθείται για τη συλλογή των δεδοµένων και από µια περιγραφή στην οποία να
δίνεται ο πιο ακριβής τρόπος ερµηνείας και ανάλυσης των δεικτών.
(2) Ο οργανισµός ‘International Federation of Library Associations and Institutions’
(IFLA) έχει αναπτύξει διεθνείς οδηγίες για δείκτες αποτίµησης ακαδηµαϊκών
βιβλιοθηκών. Ο IFLA έχει προσδιορίσει 17 δείκτες επίδοσης δίνοντας έµφαση στους
δείκτες εκείνους που θα µπορούσαν να είναι εφαρµόσιµοι διεθνώς σε όλα τα είδη των
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών.
1)Market Penetration, 2) Opening hours compared to demand, 3) Expert checklists, 4)
collection use, 5) subject collection use, 6)documents not used, 7) known-item search, 8)
subject search, 9) acquisition speed, 10) book processing speed, 11) availability, 12)
document delivery time,13) interlibrary loan speed, 14) correct answer fill rate, 15)
remote uses per capita, 16) user satisfaction, 17) user satisfaction with services offered
for remote use
Από τη λίστα των 29 δεικτών του ISO 11620 και τους 17 δείκτες που
παρουσιάζονται από τον IFLA, οι παρακάτω δείκτες επίδοσης µπορούν πολύ εύκολα να
υιοθετηθούν από τα Ιδρύµατα µας:
(α) ο IFLA καθορίζει τη διείσδυση χρηστών της Βιβλιοθήκης (market penetration)
ως ποσοστό του δυναµικού των χρηστών της Βιβλιοθήκης που πραγµατικά κάνουν
χρήση της Βιβλιοθήκης. Παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανείς ένα
συνολικό µέτρο αξιολόγησης των διαφόρων υπηρεσιών µιας Βιβλιοθήκης (π.χ. της
υπηρεσίας αιτήµατος πληροφόρησης, του δανεισµού, της κατ’οίκον χρήσης), θα ήταν
σχετικά εύκολο γι’ αυτή να υπολογίσει µέσα από το on-line σύστηµα δανεισµού της την
έκταση την διείσδυση των χρηστών της υπηρεσίας δανεισµού για κάθε αρχική οµάδα
χρηστών – διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί
φοιτητές. Εποµένως, οι περισσότερες Βιβλιοθήκες θα µπορούσαν να είναι σε θέση να
υιοθετήσουν εύκολα ένα τέτοιο δείκτη «διείσδυση χρηστών στην υπηρεσία δανεισµού».
(β) αναγνωρίζοντας ότι οι Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες διαθέτουν µια αρκετά δυνατή
αρχειακή λειτουργία, ο καθορισµός ενός δείκτη για τη συχνότητα χρήσης των συλλογών
αυτών θα µπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµος, παρά το γεγονός ότι έχει µικρότερη
σηµασία από το δείκτη διείσδυση χρηστών της Βιβλιοθήκης. O IFLA προτείνει το
συνδυασµό του αριθµού των δανεισµών µέσα σε διάστηµα ενός έτους και του αριθµού
των κατ’οίκον χρήσεων (το οποίο θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα για τις
Βιβλιοθήκες εκείνες που δεν κρατούν στατιστικά για τις κατ’ οίκον χρήσεις). Ωστόσο, το
ISO 11620 περιορίζει την έννοια αυτού του δείκτη στον αριθµό των δανεισµών που
έχουν καταγραφθεί σε µια συγκεκριµένη συλλογή διά του συνολικού αριθµού των
εντύπων στη συγκεκριµένη συλλογή, αγνοώντας τη χρήση κατ’ οίκον.
Επίσης, για να ελεγχθούν οι οποιεσδήποτε πιθανές αποκλίσεις σε περιόδους
δανεισµού, γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει τον αριθµό των ανανεώσεων της
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συλλογής, θα ήταν καλύτερο να περιοριστεί ο συνολικός αριθµός των δανεισµένων
βιβλίων στον αριθµό των αρχικών δανεισµών, αποκλείοντας τις ανανεώσεις.
(γ) Ιδιαίτερα σηµαντική, αν και όχι ιδιαίτερα εφαρµόσιµη, θεωρείται η αξιολόγηση
της ικανοποίησης του χρήστη ως δείκτη επίδοσης. Ο τρόπος εφαρµογής του στα
Ιδρύµατα πρέπει να εξετασθεί περισσότερο, δεδοµένων των αποκλίσεων που
παρουσιάζουν οι υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών, αλλά είναι παρόλα αυτά ένας
ουσιαστικός δείκτης του κατά πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες των χρηστών. Και o
IFLA και το ISO 11620 προτείνουν µια κλίµακα µε άριστα το 5 και προτείνουν να
µετρηθεί και η γενική ικανοποίηση του χρήστη όσο και η ικανοποίησή του από τη
συγκεκριµένη υπηρεσία. Ο IFLA περιγράφει τη διαδικασία µέτρησης της ικανοποίησης
του χρήστη µε περισσότερες λεπτοµέρειες και προτείνει ένα συνδυασµό της
ικανοποίησης και της σηµασίας που θα µπορούσε αυτή να έχει στη λήψη αποφάσεων
και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Ακόµη περισσότερο, η µέτρηση της ικανοποίησης
του χρήστη δεν προτείνεται µόνο για τοπικές υπηρεσίες, αλλά και για τις υπηρεσίες που
προσφέρονται για τις αποµακρυσµένες χρήσεις.
Υπάρχει το ενδεχόµενο οι βιβλιοθηκονόµοι να µην αισθανθούν και ιδιαίτερα άνετα
παίρνοντας τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αλλά υπάρχει µια πολύ δυνατή επίδραση
προς αυτήν την κατεύθυνση προερχόµενη εν µέρει από έρευνες διαχείρισης που
βασίστηκαν στο χρήστη. Πρέπει να διοργανωθούν σεµινάρια για τους
βιβλιοθηκονόµους, προκειµένου να εξοικειωθούν µε τις ποικίλες πτυχές της διαδικασίας
έρευνας χρηστών, στοχεύοντας είτε να τους βοηθήσουν να αναλάβουν τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες από µόνοι τους είτε να συνεργαστούν αποτελεσµατικά µε τους
συναδέλφους τους.

Επίλογος
Η Μ.Ο.Π.Α.Β κατέβαλε κάθε προσπάθεια για συλλογή αξιόπιστων στοιχείων. Είναι
βέβαιο ότι µε τη συνεργασία όλων των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών οι συλλογές
στοιχείων για τα επόµενα έτη θα περιορίσουν λάθη και ελλείψεις που τυχόν υπάρχουν
στην παρούσα πρώτη καταγραφή.
Η εµπειρία της πρώτης οργανωµένης καταγραφής των σχετικών µε τις Ακαδηµαϊκές
Βιβλιοθήκες στοιχείων, αποκάλυψε µια σειρά ζητηµάτων που δυσκολεύουν την
προσπάθεια. Ως τέτοια µπορούν να αναφερθούν: η απουσία καθιερωµένων ορισµών
για τις µονάδες που µετρούνται κάθε φορά, η ανάγκη ύπαρξης υπευθύνου συλλογής
στοιχείων σε κάθε Βιβλιοθήκη, κ.α.
Ωστόσο θέλω να επισηµάνω ότι η Μ.Ο.Π.Α.Β εργάστηκε πάνω στα ζητήµατα αυτά και
έλαβε υπόψιν της το 1) ISO 2789 το οποίο σχετίζεται µε την στατιστική των βιβλιοθηκών
και το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, καθώς και το ANSI/NISO Z39.71995.
Τελειώνοντας θα ήθελα πρώτον να πω ότι η Μονάδα Ολικής Ποιότητας προτείνει ένα
νέο ερωτηµατολόγιο συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές
Βιβλιοθήκες λαµβάνοντας υπόψη της τις διεθνείς δραστηριότητες στην σύνταξη των
οδηγιών συµπλήρωσής αυτού και δεύτερον έχουν προστεθεί νέα στοιχεία συλλογής
όπως ο δανεισµός, διαδανεισµός, βιβλιοθηκονοµικά εκπαιδευτικά σεµινάρια, κ.α.
Είµαστε στην διάθεσή σας να συζητήσουµε στοιχεία που θεωρείται εσείς απαραίτητα να
συµπεριληφθούν στο νέο αυτό ερωτηµατολόγιο και να ευχαριστήσουµε όλους τους
συναδέλφους σε Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες των ΑΕΙ και ΤΕΙ που διέθεσαν χρόνο και
προσπάθεια για την παροχή στην Μ.Ο.Π.Α.Β των στοιχείων που ζητήθηκαν.
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