
Ο ξόινο ηεο Bηβιηνζήθεο ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο

Κώζηαο Ζσληαλόο

Κηθή Μπαιηά



Μέζνδνη γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ

Πνηνηηθέο κέζνδνη

(αμηνιόγεζε από

νκόηηκνπο)

+ εηδηθνί κε γλώζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 
θαηαλνκήο ησλ 
δεκνζηεύζεσλ

- ρξόλνο, θόζηνο, 
κεξνιεςία θξηηώλ, 
έιιεηςε ελεκέξσζεο

Πνζνηηθέο κέζνδνη

(αλάιπζε παξαζέζεσλ)

+αληηθεηκεληθόηεηα, ρακειό 
θόζηνο, επθνιία, κεγάινο 
όγθνο δεκνζηεύζεσλ, 
δηαβαζκηζηκόηεηα

-ζεσξεηηθό πιαίζην, 
ηππνπνίεζε, 
δηεπηζηεκνληθή 
ζύγθξηζε, αζπλέπεηα 
αλαθνξώλ, πξνβιήκαηα 
επξεηεξίσλ παξαζέζεσλ



Πξνβιήκαηα

επξεηεξίσλ παξαζέζεσλ

• Πεξηνξηζκνί ζηελ θάιπςε
– Μηθξόο αξηζκόο επξεηεξηαδόκελσλ πεξηνδηθώλ

– Φξνλνινγηθά θελά

• Αλνκνηνγέλεηα θάιπςεο
– Δπηζηεκνληθά πεδία

– Γιώζζεο, ρώξεο

– Δίδε πεγώλ 

• Λάζε
– Έιιεηςε θαζηεξσκέλσλ ηύπσλ



Βηβιηνκεηξηθνί δείθηεο

• Δλδεηθηηθνί ηεο απήρεζεο (impact) θαη ηεο 
πξνβνιήο (visibility) θαη όρη ηεο πνηόηεηαο

• Σπλδπαζκόο πνιιώλ δεηθηώλ πνπ 
ζπγθιίλνπλ

• Οκνιαπνίεζε (normalization) σο πξνο ηνλ 
αξηζκό ησλ ζπγγξαθέσλ θαη σο πξνο ηνπο 
επηζηεκνληθνύο θιάδνπο

• Δπαγγεικαηίεο κε γλώζεηο αλάθηεζεο 
πιεξνθνξηώλ θαη βηβιηνκεηξίαο





Καηάηαμε ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ

(Θ. Λαδαξίδε)

• #ΓΔΠ: αλαθξηβήο

• #δεκνζηεύζεσλ
– Υπεξεθηηκεκέλνο:  Ιόλην Παλ. +33%, Παλ. Κξήηεο 

+25%, ΑΠΘ +17%, Πάηξαο +12%, Ισαλλίλσλ +11%, 

Αζελώλ +10% 
• Χακειή αθξίβεηα (low precision)

– Υπνεθηηκεκέλνο: Πάληεην -36%, Παλ. Θεζζαιίαο -

14% 
• Χακειή αλάθιεζε (low recall)



Καηάηαμε ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ

(Θ. Λαδαξίδε)

• Χακειή αλάθιεζε: {ad=Thessaly} αληί {Univ 
Thessaly OR Thessaly Univ OR Univ Thessalia OR 
Thessalia Univ}

• Χακειή αθξίβεηα:

{crete NOT tech univ crete}

+1043 δεκ. (ΤΔΙ Κξήηεο, ΜΑΙΦ, ΙΘΒΓ, ΙΤΔ, Παλ. Ννζ. 
Κξήηεο)

{aristotle OR aristotelian OR thessaloniki OR salonika
ΝOT univ macedonia}

+1432 δεκ. (ΤΔΙ Θεζζαιoλίθεο, Δξεπλεηηθά 
ηλζηηηνύηα, λνζνθνκεία)



Καηάηαμε ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ

(Θ. Λαδαξίδε)

• Χακειή αθξίβεηα:

{ad=(univ Athens) not ad=(natl tech univ Athens) not ad=(agr univ 
Athens)} 

+974 δεκνζηεύζεηο:

 Φαξνθόπεην (98)

“Harokopio Univ, Athens”

 Αλνηθηό Παλ. (19)

“Hellenic Open Univ, Athens”

 Ohio University (726)

“Ohio Univ, Athens, OH 45701 USA” 

 Concord University (5)

“Concord Univ, Athens, WV 24712 USA”  



Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε

εξεπλεηηθνύ έξγνπ

Παλ. Μαθεδνλίαο

• Α) Πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο
– επηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο, ζύγθξηζε θαη επηινγή πεγώλ 

δεδνκέλσλ, δηακόξθσζε κεζνδνινγίαο, πηινηηθέο βηβιηνκεηξηθέο 

κεηξήζεηο

• Β) Αλάιπζε παξαζέζεσλ
– Μειώλ ΓΔΠ, ηκεκάησλ, ζύγθξηζε κε νκνεηδή παλεπηζηήκηα θαη 

ηκήκαηα

• Γ) Άιινη βηβιηνκεηξηθνί δείθηεο θαη νκαινπνίεζε

• Γ) Γεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ



Βάζεηο δεδνκέλσλ παξαζέζεσλ
Web of Science Scopus Google Scholar

Εύξνο θάιπςεο 37εκ. εγγπαθέρ

8.800 ηίηλοι (Κοιν. Επ. 

1.800)

Πεπιοδικά & 

190 ζειπέρ μονογπαθιών

33εκ. εγγπαθέρ

15.000 ηίηλοι (Κοιν. Επ. 

2.850)

Πεπιοδικά &

200 ζειπέρ μονογπαθιών

500 ππακηικά ζςν.

500εκ. εγγπαθέρ

Άγνωζηο

30+ είδη 

ηεκμηπίων

Χξνλνινγηθή 

θάιπςε

A&HCI: 1975-

SCI: 1900-

SSCI: 1956-

1996-ζήμεπα

(17 εκ. εγγπαθέρ με ηιρ 

αναθοπέρ ηοςρ) 

Ππίν ηο 1996

(16 εκ. εγγπαθέρ σωπίρ 

αναθοπέρ)

Άγνωζηη

Θεκαηηθή 

πεξηνρή

Όιεο Όιεο Όιεο



Publish or Perish



Google Scholar



Θεκαηηθή θαηαλνκή

β.δ. παξαζέζεσλ

Web of Science Scopus

Μοριακή βιολογία & βιοτημεία: 

97% πεπιοδικών, 92% ζςνόλος

Κοινωνικές επιζηήμες:

72% πεπιοδικών, 29% ζςνόλος

(Εξαιπέζειρ:

Ψυχολογία: 88% πεπιοδικών, 66% 

ζςνόλος

Οικονομική:80% πεπιοδικών,47% 

ζςνόλος)

Ανθρωπιζηικές επιζηήμες:

50% πεπιοδικών, 17% ζςνόλος

Πηγή: Moed (2005)

Φαρμακεσηική: 50% Ulrichs

Φσζική: 45,6% Ulrichs

Οικονομική & Διοίκ. Επ.: 28,4% 

Ulrichs

Πολιηική επιζηήμη: 26% Ulrichs

Παιδαγωγικά: 19% Ulrichs

Γλωζζολογία: 12,7% Ulrichs

Φιλοζοθία: 6,7% Ulrichs

Ιζηορία: 4,6% Ulrichs

Πηγή: De Moya Anegon (2007)



Καηαλνκή δεκνζηεύζεσλ

(5 Τκεκάησλ Οηθνλνκηθήο)



Καηαλνκή παξαζέζεσλ 

(5 Τκεκάησλ Οηθνλνκηθήο)



Καηαλνκή δεκνζηεύζεσλ

(5 Τκεκάησλ Οηθνλνκηθήο, 1996-2008)



Καηαλνκή παξαζέζεσλ

(5 Τκεκάησλ Οηθνλνκηθήο, 1996-2008)



Καηαλνκή δεκνζηεύζεσλ

(Τκ. Δθ. Πιεξνθνξηθήο Παλ. Μαθεδνλίαο)



Καηαλνκή παξαζέζεσλ

(Τκ. Δθ. Πιεξνθνξηθήο Παλ. Μαθεδνλίαο)



Scopus vs. WoS: Σπκπεξάζκαηα

• Η ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ δύν β.δ. είλαη 

θαιύηεξε από ηε κεκνλσκέλε ρξήζε

• Η Scopus ππεξηεξεί ηεο WoS γηα δεκνζηεύζεηο 

κεηά ην 1996 ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη 

ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο



Αλάιπζε παξαζέζεσλ θαη 

απνηίκεζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ

Η αλάιπζε παξαζέζεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηελ απήρεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

αθαδεκατθώλ κνλάδσλ αξθεί νη δείθηεο :

 Να πθίζηαληαη ηηο απαξαίηεηεο νκαινπνηήζεηο

 Να ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλδπαζηηθά

 Να ππνινγίδνληαη από επαγγεικαηίεο κε 

ζεσξεηηθή θαη ηερληθή θαηάξηηζε ζηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξηώλ θαη ζηε βηβιηνκεηξηθή 


