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1Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο 

ΑΣΔΙ Θεζζαινλίθεο
2 Βηβιηνζήθε ΑΣΔΙ Θεζζαινλίθεο



Βηβιηνζήθε ΑΤΔΙΘ

Έσο ην 1996
 Δπηζηεκνληθό πξνζωπηθό 2

 Γηθηύωζε Όρη

 Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο Όρη

 Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο Όρη

 Οξγάλωζε πιηθνύ Υπνηππώδεο

 Καηάινγνο Γειηηνθαηάινγνο

1996 – 2006
 Δπηζηεκνληθό πξνζωπηθό 20

 Γηθηύωζε Ναη

 Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο 100

 Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο Ναη

 Οξγάλωζε πιηθνύ Πιήξεο

 Καηάινγνο OPAC



Νέεο ππεξεζίεο Βηβιηνζήθεο ΑΤΔΙΘ 
(2006-2008)

• Ιδξπκαηηθό Καηαζεηήξην «Δύξεθα!»

• Ηιεθηξνληθό Μαζεζηαθό ύζηεκα «Blackboard»

• Πξόγξακκα πιεξνθνξηαθνύ γξακκαηηζκνύ 

«ΩΡΙΩΝ»

• Πνιιαπιή βηβιηνγξαθία

• Δπξεηήξην άξζξσλ ειιεληθώλ πεξηνδηθώλ

• Γπλακηθή πύιε (portal)



Έξεπλα ρξεζηώλ Βηβιηνζήθεο ΑΤΔΙΘ

• ηόρνη έξεπλαο 

– Δμέηαζε ηνπ βαζκνύ δηείζδπζεο ησλ λέσλ 
ππεξεζηώλ

– Δληνπηζκόο ησλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζπκηώλ ησλ

ρξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο λέεο ππεξεζίεο

– ηξαηεγηθέο πξνώζεζεο ησλ λέσλ ππεξεζηώλ



Φαξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο

• ηαηηζηηθόο πιεζπζκόο: εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο 

5oπ, 6oπ, 7oπ εμ. ηνπ ΑΣΔΙΘ (5643)

• πιινγή δεδνκέλσλ: κέζνδνο εξσηεκαηνινγίσλ 

• 17 εξσηήζεηο (16 θιεηζηνύ & 1 αλνηθηνύ ηύπνπ)

• Γηαλνκή ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα 

εξγαζηήξηα ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ

• Αξρείν δεδνκέλσλ: 1021 αληηθείκελα (≈20% 

απόθξηζεο) X 66 κεηαβιεηέο



Δξωηήζεηο (ελδεηθηηθά)

• Σξόπνο πξώηεο ελεκέξσζεο θαη επίζθεςεο ζηε Βηβιηνζήθε

• Πξόζβαζε/κειέηε ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά (Πιήξεο 

θείκελν – Heal Link)

• Online Καηάινγνο Βηβιηνζήθεο

• Δπξεηήξην άξζξσλ ειιεληθώλ πεξηνδηθώλ

• Πνιιαπιή βηβιηνγξαθία

• Ιδξπκαηηθό Καηαζεηήξην θαη online αξρείν «Δύξεθα!»

• Δπηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο κέζσ ηνπ «Blackboard»

• Βαζκόο ρξήζεο ηνπ «Blackboard»

• Σξόπνη ελεκέξσζεο θαη πξνώζεζεο ησλ ππεξεζηώλ



Κπξηόηεξα Απνηειέζκαηα (1)

• Πξώηε επίζθεςε ρσξίο ζρεηηθή ελεκέξσζε από 
επίζεκε πεγή (45,4%)

• Δλεκέξσζε από ζπκθνηηεηή (31,9%) 

• Υξήζε OPAC (43,9%). 

(16% δε γλσξίδεη ηελ ππεξεζία)

• Υξήζε Heal Link (37,1%)

(15% δε γλσξίδεη ηελ ππεξεζία)

• Υξήζε Δπξεηεξίνπ Άξζξσλ Διιεληθώλ 
Πεξηνδηθώλ (40,7%)

(11,4 % δε γλσξίδεη ηελ ππεξεζία)



Κπξηόηεξα Απνηειέζκαηα (2)

• Υξήζε Πνιιαπιήο Βηβιηνγξαθίαο (29,2%)

• Υξήζε Ιδξπκαηηθνύ Καηαζεηεξίνπ «Δύξεθα!» 

(17,6 %)

(41,1 % δε γλσξίδεη ηελ ππεξεζία)

• Υξήζε «Blackboard» (28 %)

(36,3 % δε γλσξίδεη ηελ ππεξεζία)

• Δπηζπκία επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαζεγεηέο κέζσ 

ηνπ «Blackboard» (78,5% )



Κπξηόηεξα Απνηειέζκαηα (3)

• Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο θνηηεηέο δελ έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ή δελ έρνπλ βνεζεζεί από:

– Ξελάγεζε ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο

– Παξνπζίαζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο ζην ρώξν 
(ακθηζέαηξν) θάζε ρνιήο

– Παξνπζίαζε θαη εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ καζήκαηνο

– Online εθπαίδεπζε γηα ηνλ θαηάινγν ηεο Βηβιηνζήθεο

– Online εθπαίδεπζε γηα ην Δπξεηήξην Άξζξσλ Διιεληθώλ 
Πεξηνδηθώλ

– Οδεγίεο ρξήζεο ζηα ηεξκαηηθά ησλ ππνινγηζηώλ 
Βηβιηνζήθεο & αλαγλσζηεξίσλ

– Φπιιάδηα παξνπζίαζεο ππεξεζηώλ/Έληππν Οδεγηώλ γηα 
ηε ρξήζε online ππεξεζηώλ



Σπκπεξάζκαηα

• Με ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ρξήζεο

• εκαληηθό πνζνζηό άγλνηαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο

ππεξεζίεο

• Δπζύλε

– Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό (π.ρ. «Blackboard»)

– Φνηηεηέο (έηνηκν πιηθό από Γηαδίθηπν)

– Βηβιηνζήθε (αλάπηπμε ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ πξνώζεζεο)

• Μηθξή ρξνληθή πεξίνδνο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο

ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ (2ν εμάκελν 2006)



Σύγθξηζε κε δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα

• Hayden θ.ά, 2006

– Έξεπλα ζην Waterford Institute of Technology   
Libraries

– Πξνηηκνύλ ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο, ηάζε ηελ  
νπνία ε Βηβιηνζήθε επηζπκεί λα κεηαζηξέςεη

• Armstrong θ.ά., 2001
– Έξεπλα ζε θνηηεηέο, θαζεγεηέο θαη βηβιηνζεθνλόκνπο 

ζε 25 Παλεπηζηήκηα ηεο Αγγιίαο

– Γε ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 
ησλ βηβιηνζεθώλ

– Σνλίδεηαη ε αλάγθε πξνώζεζεο όισλ απηώλ ησλ 
ππεξεζηώλ



Σηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο πξνώζεζεο

1. Αλάιπζε εζσηεξηθνύ-εμσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο

2. Καηάξηηζε ζρεδίνπ πξνώζεζεο

3. Δθαξκνγή ζρεδίνπ πξνώζεζεο

4. Αμηνιόγεζε



1. Αλάιπζε εζωηεξηθνύ θαη εμωηεξηθνύ 
πεξηβάιινληνο

• Κνηλό

• Υξεκαηνδόηεζε

• Απνζηνιή

• θνπνί-ζηόρνη

• Αληαγσληζκόο



2. Καηάξηηζε ζρεδίνπ πξνώζεζεο

• Πξνζέγγηζε λενεηζαρζέλησλ θνηηεηώλ

• Πξνζέγγηζε θνηηεηώλ πέξαλ ησλ πξσηνεηώλ

• Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ

• Γεκηνπξγία ελόο εύζηνρνπ ζπλζήκαηνο

(slogan) θαη ελόο ειθπζηηθνύ ινγνηύπνπ



3. Δθαξκνγή ζρεδίνπ πξνώζεζεο

• Δπηινγή θαηάιιεισλ πξνζώπσλ

• Γέζκεπζε όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ

επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ

• Δλεκέξσζε

• Γεκηνπξγία νκάδσλ θαη νξηζκόο ππεπζύλσλ



4. Αμηνιόγεζε

• Πνηα ε αληαπόθξηζε ηνπ θνηλνύ;

• Πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ε ζηξαηεγηθή;

• ηαηηζηηθά ζηνηρεία

• Μεληαίεο αλαθνξέο

• ύληνκα εξσηεκαηνιόγηα

• Απόςεηο – παξαηεξήζεηο θνηηεηώλ



Σπδήηεζε – Πξνηάζεηο

• πγθξηηηθή Πξνηππνπνίεζε (Benchmarking)

• Τπάξρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από έλα

επηηπρεκέλν ζρέδην πξνώζεζεο;

• Πξνζέιθπζε ρξεκαηνδνηώλ



Δπραξηζηνύκε!

• Αθξνδίηε Μάιιηαξε, malliari@libd.teithe.gr

• Ηιίαο Νίηζνο, nitsos@lib.teithe.gr

• Ηιηάλα Αξαθά, hliarak@lib.teithe.gr 

• Μαηίλα Σδηξίλε, mtzir@lib.teithe.gr


