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Πεπίλητη 

 

Η αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγήο εληχπσλ κνλνγξαθηψλ κηαο 

βηβιηνζήθεο είλαη κία κφλν απφ ηηο πνιιαπιέο αμηνινγήζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηφζν φζσλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπιινγήο φζν θαη επξχηεξα ζηε γεληθή αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ θνηλφηεηα. 

Πνηθίιεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κέζνδνη έρνπλ πξνηαζεί, θαη 

αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ρξήζεο 

θαη πξφζβαζεο ζην πιηθφ (δεδνκέλα δαλεηζκνχ θαη 

δηαδαλεηζκνχ). Αξθεηνί ζπγγξαθείο εηζάγνπλ ηε ζπλδπαζκέλε 

ρξήζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ κέζσ δηαθφξσλ «δεηθηψλ ρξήζεο» 

ζπιινγήο (use factors) πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ 

ηκεκάησλ ηεο ζπιινγήο πνπ είλαη εληζρπκέλα ζε ζρέζε κε 

άιια ή ηκεκάησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δπζαλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπο.   

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο είλαη ε απνηχπσζε ηεο 

ζεκαηηθήο θαηαλνκήο αηηεκάησλ δηαδαλεηζκνχ θαη ηεο ρξήζεο 

ηεο ηνπηθήο ζπιινγήο εληχπσλ κνλνγξαθηψλ (δεδνκέλα 

δαλεηζκνχ) ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε ζπιινγή θαη ηηο 

πξνζθηήζεηο.  Σειηθά, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρξήζε 

ηεο ηνπηθήο ζπιινγήο θαη ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμή ηεο. Η 

έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε ζρεηηθέο κειέηεο θαη δείθηεο απνηίκεζεο 

ρξήζεο θαη ζηα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο πθηζηάκελεο ζπιινγήο 

κνλνγξαθηψλ (holdings), ησλ δαλεηζκψλ, ησλ επηηπρεκέλσλ 

αηηεκάησλ δηαδαλεηζκψλ θαη ησλ λέσλ απνθηεκάησλ ηνπ 

έηνπο 2007. Η ζεκαηηθή αλάιπζε ζηεξίρηεθε ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο Dewey. 

 

Η ζεκαηηθή αλάιπζε πνηθίισλ δεδνκέλσλ γηα ην πιηθφ θαη ηε 

ρξήζε ηνπ, βνεζά ηηο ππεξεζίεο αλάπηπμεο ζπιινγήο θαη 

δηαδαλεηζκνχ λα απνηηκήζνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα 

πξνγξακκαηίζνπλ ηε δξάζε ηνπο. Η αλάιπζε απνηειεί κηα απφ 

ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ 

(ΒΤΠΠΠ) λα αμηνινγήζεη ηε ζπιινγή ηεο κε έλα ζπλδπαζκφ 

δεηθηψλ πνπ αμηνπνηνχλ δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. 

Πξνηείλεη έλα ζχλνιν δεηθηψλ πνπ έρνπλ απνδεηρηεί απφ ηε 
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βηβιηνγξαθία ηθαλνί λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλζεηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Αξιολόγηζη ζςλλογήρ, θεμαηική ανάλςζη, σπήζη 

ζςλλογήρ, διαδανειζμόρ, δανειζμόρ. 

 

Abstract 

 

Collection evaluation, particularly which of printed material, is 

only one aspect of library evaluation which regards both 

collection development and general assessment of library 

performance. Among several qualitative and quantitative 

methods we find the use factors approach based on information 

about library holdings, use of material and access to it, namely 

circulation data and interlibrary loan requests. These factors 

enable to determine parts of the collection which are heavily 

used or parts that are disproportionately developed compared to 

their use by patrons.   

 

This case study aims at displaying subject distribution of filled 

ILL requests and the use of local collection of monographs 

(circulation data) compared to holdings data. We then look at 

how these distribution correlates with acquisitions and their 

subject distribution. Conclusions refer to the current use of 

local collection and to recommendations for rational collection 

development decisions.   The research is based on holdings 

data, printed monographs usage data, access statistics 

(circulation and ILL data) and acquisitions data for the year 

2007. Subject analysis is based on Dewey Classification 

groups.   

 

Subject analysis of material usage by patrons, based on data 

coming from diverse departments, helps those departments to 

identify parts of the collection with weaknesses and make 

informed collection development decisions. The case study is 

among the fist attempts of the Panteion University Library to 

evaluate its collection with the use of a combination of use 

factors and information from different departments. It proposes 

a set of factors that have been proved to offer to a synthetic 

evaluation of collection development process.   

 

Keywords: collection development, subject analysis, 

circulation statistics, interlibrary loan, collection use. 
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1. Διζαγυγή 

 

Η δηαρείξηζε ζπιινγήο απνηειεί κηα δηαδηθαζία θαζνξηζηηθή γηα ηε δσή κηαο 

βηβιηνζήθεο. Οξίδεηαη απφ πιήζνο ιεηηνπξγηψλ θαη αξκνδηνηήησλ θαη ζπληζηά κηα 

πνιπδηάζηαηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεηαη, αιιά θαη επεξεάδεη, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αληηθείκελα φπσο ν θαηάινγνο, νη θαλφλεο δαλεηζκνχ θαη πξφζβαζεο ζην πιηθφ, ε 

αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ / δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη ε επηθνηλσλία 

κε ηελ θνηλφηεηα (Johnson, 2004). Αλ ινηπφλ απηή ε πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία είλαη ζε 

ηέηνηα έθηαζε παξνχζα ζηε δσή ηεο βηβιηνζήθεο, έπεηαη φηη ην θνκκάηη ηεο πνπ αθνξά 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγήο είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ, σο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηεο ζπιινγήο θαη ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη 

ησλ ρξεζηψλ.  Ο Evans (1995, ζ. 401) πεξηέγξαςε ιαθσληθά ηη ζεκαίλεη ε αμηνιφγεζε : 

απιά, ε εχξεζε θαη απφδνζε αμίαο ζε έλα αληηθείκελν ή δξαζηεξηφηεηα. Πξάγκαηη, πνηφ 

είλαη ην λφεκα λα δηαξζξψλεηο κηα δηαδηθαζία θαη λα ζπγθξνηείο έλα πιέγκα 

αληηθεηκέλσλ θαη ππεξεζηψλ αλ «εθηξνρηάδεζαη» ζην ηέινο καθξηά απφ απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά παξέρεηο, απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο ζνπ θαη απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά επηδηψθεη ην ίδξπκα πνπ αλήθεη ε βηβιηνζήθε
1
;  

 

Η αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγήο γίλεηαη γηα ιφγνπο φπσο ε κέηξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπιινγήο, ν εληνπηζκφο αδπλακηψλ ζηε ζεκαηηθή θάιπςε, ε 

δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε 

απφζπξζε πιηθνχ θαη ε εμεχξεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ 

ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ηνπ θνηλνχ. Δίλαη πάλησο απνδεθηφ, φηη κε ηελ 

αιιαγή «παξαδείγκαηνο» πνπ θέξλεη ε ςεθηαθή επνρή,  ε αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγήο δε 

γίλεηαη ηφζν γηα λα θξηζεί ε πνηφηεηά ηεο κε απφιπηα κέηξα,
2
 φζν γηα λα δηεξεπλεζεί 

θαηά πφζν απηή ζρεηίδεηαη θαη αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ηειηθά ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο. ε απηφ πξνζβιέπνπλ θαη νη 

κέζνδνη θαη ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη
3
 σο έξεπλεο ρξήζεο ή 

ρξεζηψλ (user centered / based). Απηέο πξνρσξνχλ πέξα απφ ηε ζπιινγή απηή θαζ’ απηή, 

πηνζεηψληαο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ ρξήζεο ηεο απφ ηνπο 

ρξήζηεο. Τπνλνείηαη πσο ε θαηαιιειφηεηα κηαο ζπιινγήο ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο, 

θαζψο θαη φηη ηα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα ρξήζεο/δήηεζεο πιηθνχ παξέρνπλ κηα 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπιινγήο, αιιά θαη ησλ απφςεσλ πνπ 

έρνπλ νη ρξήζηεο γηα ην θαηά πφζν ε ζπιινγή αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο (Evans, 

1995, ζ. 418). Χζηφζν, απηά ηα δεδνκέλα δελ ελδείθλπηαη  λα κειεηψληαη απνκνλσκέλα 

αιιά ζε ζπζρέηηζε, αλακεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ πθηζηάκελε ζπιινγή θαη ηε ζεκαηηθή ηεο 

δηάξζξσζε.  

 

Η πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηνχκε ζηελ παξνχζα αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δαλεηζκνχ θαη ησλ αηηεκάησλ δηαδαλεηζκνχ ζε ζρέζε κε 

ηελ πθηζηάκελε ζπιινγή (holdings) κπνξεί : 

 λα πξνζδηνξίζεη ηκήκαηα ηεο ζπιινγήο κε ζπγθξηηηθά κηθξή ρξήζε,  

 λα εληνπίζεη ηνλ ππξήλα ηεο ζπιινγήο πνπ ηθαλνπνηεί ηε κεγαιχηεξε δήηεζε,  

                                                
1
 Μηιάκε πηα φρη απιά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπιινγήο αιιά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο (δηαδηθαζίαο) δηαρείξηζεο ηεο ζπιινγήο πνπ 

είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα (Carrigan, 1996, ζ. 273) θαη απνηειεί δηαθχβεπκα ζε κηα επνρή νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, αληαγσληζηηθψλ 

νκάδσλ, θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πιενλεθηηθψλ κεζφδσλ πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία.  
2
 Πξάγκαηη, θάζε άιιν παξά απφιπηα κέηξα κπνξνχκε λα ζέζνπκε γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο κηαο ζπιινγήο αθνχ απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ζπλέξγεηα ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ (βι. Gorman, 2000, ζ.  319 ; Johnson, 2004, ζ. 271; Evans, 

1995, ζ. 401; Bodi, Maier-O’Shea, 2005). 
3
 Γεληθά, νη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο ζπιινγήο δηαθξίλνληαη ζε φζεο εζηηάδνπλ ζηε ζπιινγή απηή θαζ’ απηή (collection based) θαη 

ζε φζεο εζηηάδνπλ ζην πσο, απφ πνηνπο θαη γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη (user based) (Johnson, 2004, ζ. 270; Gorman, 2000, ζ. 312-5; 

Agee, 2005, ζ. 92). 
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 λα ππνδείμεη ην είδνο ηεο ρξήζεο ηεο ζπιινγήο, πνπ δείρλεη ε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε, ν νπνίνο ζηξέθεηαη αιινχ κέζσ ηεο ππεξεζίαο δηαδαλεηζκνχ.   

ε θάζε πεξίπησζε, δελ παξαβιέπνπκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

έρεη θάζε επηινγή (Lockett, 1989; Evans, 1995, ζ. 418-9; Aguilar, 1986, ζ. 17-9), εηδηθά 

αλ γίλεηαη κεκνλσκέλε εθαξκνγή ηεο. Γηα απηφ θαη επηρεηξνχκε λα ζπλδπάζνπκε 

δηάθνξα δεδνκέλα θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηηο πξνζθηήζεηο, ψζηε λα ζπζρεηίζνπκε ηα 

πξαγκαηηθά αηηήκαηα γηα κνλνγξαθίεο κε ην πξαγκαηηθφ πιηθφ πνπ ηειηθά εηζήρζε ζηε 

ζπιινγή. 

2.  Κίνηηπα και ζηόσοι 

 

Η Βηβιηνζήθε-Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΒΤΠΠΠ) 

εμππεξεηεί κηα θνηλφηεηα πεξίπνπ 13.500 ελεξγψλ κειψλ πνπ αλήθνπλ ζε 10 

πξνπηπρηαθά ηκήκαηα θαη 14 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Απηά αλαιχνπλ θαη 

δηεξεπλνχλ φιν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ, κε ζπλέπεηα ε 

ΒΤΠΠΠ λα αλαπηχζζεη ηε ζπιινγή ηεο ζε έλα κεγάιν εχξνο ζεκάησλ. Οξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο, θαζψο θαη ε ππφζεζε φηη 

ππάξρεη αληζνξξνπία ζηε ζεκαηηθή θάιπςε ηεο ζπιινγήο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

(δαλεηζκφο) θαη ηα αηηήκαηα πξφζβαζεο ζε πιηθφ (αηηήκαηα δηαδαλεηζκνχ), καο ψζεζαλ 

λα αλαιάβνπκε ηελ παξνχζα αλάιπζε. Η ππφζεζε είλαη φηη ππάξρνπλ ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ άιιεο (ππεξ- θαη ππνρξεζηκνπνηνχληαη) 

πξάγκα πνπ απνηειεί έλδεημε ειιηπνχο ζηήξημήο ηνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο. 

Σέηνηεο θαηεγνξίεο είλαη ε ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία ησλ ΜΜΔ, ε ζξεζθεία θαη ε 

ινγνηερλία. Δπίζεο, ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε ππφζεζε ηεο αληζνξξνπίαο 

εληζρχεηαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ πξνζθηήζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Ο ζηφρνο ηεο 

αλάιπζεο είλαη λα επαιεζεπηεί ή απνξξηθζεί απηή ε ππφζεζε θαη λα πξνηαζνχλ 

νξηζκέλνη δείθηεο ρξήζεο σο εξγαιεία απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πιηθνχ.  

 

ρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο ηεο ΒΤΠΠΠ 

παξαηεξνχκε ηα εμήο : 

Πολιτική επιλογής σλικού. Η βηβιηνγξαθία ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε γξαπηή 

πνιηηηθή αλάπηπμεο ζπιινγήο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθφηεηα, ζπλνπηηθφηεηα 

θαη ζπλέπεηα κε ηε γεληθή πνιηηηθή θαη απνζηνιή ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ηδξχκαηνο
4
. Η 

ΒΤΠΠΠ δελ δηαζέηεη κηα ηππηθή, γξαπηή πνιηηηθή απηήο ηεο κνξθήο, αιιά κφλν 

δειψζεηο ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ (γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο) 

θαη ηε γλψζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ γηα πνιιά ρξφληα είρε θαη έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο 

ησλ πξνζθηήζεσλ. Απηή ε καθξνρξφληα πξαθηηθή, ελψ κπνξεί λα αμηνπνηεί ζην κέγηζην 

ηελ εζσηεξηθή γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, δελ κπνξεί λα δψζεη πιεξνθφξεζε ζηεξηγκέλε ζε 

ζηέξεα δεδνκέλα, ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζηε δηνίθεζε. Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα 

πξνζηαηέςεη ηε βηβιηνζήθε απφ εμσηεξηθέο πηέζεηο (ρξεκαηνδφηεζε, δσξεέο) φζν θαη 

απφ εζσηεξηθέο (π.ρ. έιιεηςε ρψξνπ, αθπξψζεηο ζπλδξνκψλ) (Johnson, 2004, ζ. 73-76). 

Προϋπολογισμός και κατανομή τοσ. Η πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαζέηεη θάζε 

νηθνλνκηθφ έηνο κηα βηβιηνζήθε είλαη έλα θείκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ πιήζνο 

εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο, εθπαηδεπηηθέο 

κέζνδνη, ηηκέο, κνξθέο ηνπ πιηθνχ θαη ηξφπνη πξφζβαζεο, θ.ά.), ελψ ε θαηαλνκή ηνπ 

γίλεηαη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο (ζεκαηηθά, αλά είδνο πιηθνχ, θ.ιπ.). Καη νη δχν δηαδηθαζίεο 

                                                
4 Αιιά θαη σο θείκελν αθνινπζεί ζπλήζσο νξηζκέλν ηππηθφ έηζη ψζηε, αθελφο λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

(είδε ρξεζηψλ, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θνηλφηεηαο) θαη αθεηέξνπ λα απνδίδεη επθξηλψο ηελ πνιηηηθή επηινγήο πιηθνχ αλάινγα κε 

δηάθνξα θξηηήξηα. 
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ξπζκίδνληαη απφ ηε γξαπηή πνιηηηθή αλάπηπμεο ζπιινγήο θαη απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

πξνεγνχκελεο θαηαλνκέο, ππφινηπα, ρξήζε ηεο ζπιινγήο, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη 

πεγέο, θ.ά. Όζν ιηγφηεξα ζηνηρεία ππάξρνπλ γηα απηά ηα ζέκαηα ηφζν δπζθνιφηεξε 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο κηαο πξφηαζεο θαη θαηφπηλ ε θαηαλνκή. Καη απηφ, γηαηί ε 

έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη ππνβάζξνπ αδπλαηεί λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα 

ηεο ζπιινγήο, λα ζπιιάβεη ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο, λα ζηεξίμεη ηηο 

πξνηάζεηο, λα αληηζηαζεί ζε θνληφθζαικεο απαηηήζεηο νκάδσλ θαη αηφκσλ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη κηα αλνξζνινγηθή θαηαλνκή πνπ απνθιίλεη απφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπιινγήο, ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη 

έξεπλαο, θαη απφ ηηο ηάζεηο πνπ επηβάιιεη ε ηερλνινγηθή εμέιημε. 

Ελλιπής γνώση της τρέτοσσας κατάστασης. Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη ζηφρνο καο, σο 

βηβιηνζεθνλφκνη, είλαη λα αλαπηχζζνπκε ζπιινγέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο 

ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο, είλαη θαηάιιειεο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, δηδαθηηθέο ή άιιεο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. ε πνηφ βαζκφ 

φκσο γίλεηαη απηφ φηαλ νη βηβιηνζεθνλφκνη πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο (αιιά θαη φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο βηβιηνζήθεο) έρνπλ 

κεξηθή ή εκπεηξηθή γλψζε ζηνηρείσλ φπσο : ηί είδνπο πιηθφ ζπγθξνηεί ηε ζπιινγή, ζε 

πνηνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο θαηαλέκεηαη, πνηά ηα πξφηππα ρξήζεο ηεο ζπιινγήο, ζε πνηφ 

βαζκφ ε ζπιινγή είλαη μεπεξαζκέλε ή φρη (ρξνληθά θαη ζεκαηηθά), πνηά ηκήκαηα ηεο 

ζπιινγήο (ζεκαηηθά θαη αλά είδνο) ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε πνηά έληαζε, θ.ά.; 

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη ζθνπνί ηεο παξνχζαο αλάιπζεο είλαη:  

 λα ζπλεηζθέξεη κε νξηζκέλα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε θαη ηε δήηεζε 

ηεο ζπιινγήο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ζεκαηηθή θαηαλνκή απηήο,  

 λα ζπλεηζθέξεη κε έλα ζχλνιν δεηθηψλ ρξήζεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

εξγαιεία θαηαλφεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπιινγήο, 

 λα ζπκβάιιεη ζηελ θαζηέξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη δηεξεχλεζε θαη άιισλ δεδνκέλσλ ρξήζεο (π.ρ. επηηφπηα ρξήζε, 

πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο πεγέο) ή ηε ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ηεο ζπιινγήο κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

3. Αναζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ 

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξέο θαη 

έξεπλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ρξήζεο ησλ 

δαλεηζκψλ θαη ησλ αηηήζεσλ δηαδαλεηζκψλ ζηελ απνηίκεζε ηεο ρξήζεο κηαο ζπιινγήο 

θαη ζηε ζρεηηθή ηζρχ ή αδπλακία ηκεκάησλ ή νιφθιεξεο ηεο ζπιινγήο
5
.  Ο Bonn (1974) 

δηαηχπσζε ηελ έλλνηα ηνπ «δείθηε ρξήζεο» (“use factor”) γηα λα ζπζρεηίζεη ηνπο 

δαλεηζκνχο κε ηελ πθηζηάκελε ζπιινγή (holdings), ππνζηεξίδνληαο πσο ε αλαινγία 

δαλεηζκψλ αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία πξνο holdings αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία παξέρεη έλα 

κέζν ειέγρνπ ησλ πνιηηηθψλ επηινγήο πιηθνχ θαη ησλ ξπζκψλ πξνζθηήζεσλ. Έλαο 

δείθηεο πνπ ηζνχηαη κε 1.00 δείρλεη φηη ε ρξήζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπιινγήο 

βξίζθεηαη ζε απφιπηε ηζνξξνπία κε ηα holdings γηα ην ίδην ζέκα. Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ηνπ δείθηε ηνπ Bonn παξέρεη ν Mills (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Aguilar, 1986), κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηνπ «πνζνζηνχ αλακελφκελεο ρξήζεο» (“percentage of expected use”-PEU) ηνπ 

πιηθνχ κηαο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο (πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ δείθηε 

ηνπ Bonn κε ην 100). Μηα ζεκαηηθή θαηεγνξία κε δείθηε πάλσ απφ ην 100 

                                                
5
 Ο Aguilar (1986, ζ. 17) ηνλίδεη φηη πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία ζε απηέο ηηο κεζφδνπο γηαηί νη ζπλεζηζκέλεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

κέζνδνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκνχο θαη θπξίσο φηη απνκνλψλνπλ ηε ζπιινγή απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην πεξηβάιινλ. 
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ππεξρξεζηκνπνηείηαη θαη ην αληίζηξνθν. Σελ ίδηα επνρή αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

έξεπλεο πνπ πξνηείλνπλ, σο έλα επηπιένλ εξγαιείν εληνπηζκνχ ησλ αδπλακηψλ κηαο 

ζπιινγήο, ηα δεδνκέλα ησλ αηηήζεσλ δηαδαλεηζκψλ θαζψο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο 

πξνζθηήζεσλ. ρεηηθή έξεπλα δεκνζίεπζαλ νη New θαη Ott (1974)
6
 (ε νπνία φκσο 

επηθξίζεθε απφ ηνπο Drott, et al. (1976)). Απηνί πξφηεηλαλ κε ηε ζεηξά ηνπο κηα 

πνιπζχλζεηε θφξκνπια κεηαβιεηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε απηψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ. 

Καηφπηλ, νη Byrd, et al. (1982) πξνέβεζαλ ζε έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ησλ 

δεδνκέλσλ δηαδαλεηζκνχ θαη πξνζθηήζεσλ σο κέηξνπ ηεο ηζνξξνπίαο κηαο ζπιινγήο 

ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ησλ δχν αλά ζεκαηηθή πεξηνρή, έηζη ψζηε, π.ρ. έλαο δείθηεο 

πξνζθηήζεσλ ρακειφηεξνο απηνχ ησλ δηαδαλεηζκψλ λα ππνλνεί πεξηνξηζκέλεο αγνξέο 

πιηθνχ ζε έλα ηνκέα πςειήο δήηεζεο
7
. ε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, ν Aguilar 

(1986) ππνζηεξίδεη ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ holdings, δαλεηζκψλ θαη 

δηαδαλεηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην πξφηππν πξφζβαζεο ζην πιηθφ. Η κειέηε 

ησλ ζηνηρείσλ δηαδαλεηζκψλ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ή λα απνξξίςεη ηα απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο ηεο ηνπηθήο ζπιινγήο. Πξνηείλεη ην δείθηε «αλαινγία δηαδαλεηζκψλ πξνο 

holdings» (“ratio of borrowings to holdings”-RBH) πνπ ζπγθξίλεη ην πνζνζηφ ησλ 

δηαδαλεηζκψλ ζε ζρέζε κε ηα holdings κηαο ζεκαηηθήο πεξηνρήο. Αξγφηεξα, ν Ochola 

(2002) εθαξκφδεη ζπλδπαζηηθά ηνπο δείθηεο PEU θαη RBH γηα θαζνξηζκέλεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο θαη πξνηείλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (π.ρ. 

αχμεζε ή κείσζε ηνπ ξπζκνχ πξνζθηήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή ηελ απφζπξζε 

πιηθνχ). Γεκηνπξγεί 4 θαηεγνξίεο ζπζρέηηζεο αλάινγα κε ην αλ νη δχν δείθηεο θηλνχληαη 

παξάιιεια ζεηηθά ή αξλεηηθά απφ ηε κέζε ηηκή ηνπο ή αληίζεηα ζε ζρέζε κε ηε κέζε 

ηηκή ηνπο. Απφ ηνλ Bonn (1974) έσο ηνπο ζχγρξνλνπο ζπγγξαθείο,
8
 γίλεηαη θαλεξή ε 

ρξεζηκφηεηα πνπ έρνπλ : α) ε πξνζθπγή ζε δεδνκέλα ρξήζεο ηεο ζπιινγήο πνπ είλαη 

εχθνιν λα απνθηεζνχλ θαη είλαη ζρεηηθά αληηθεηκεληθά, β) ε πξνζθπγή ζε δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο ρξήζηεο ηεο, γ) ν ζπλδπαζκφο 

δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ρξήζεο (δαλεηζκψλ θαη δηαδαλεηζκψλ) θαη πεγέο 

(holdings, πξνζθηήζεηο) θαη δ) ε ζεκαηηθή αλάιπζε (κε βάζε θάπνην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα 

ή ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο Conspectus) ησλ πξνεγνχκελσλ δεδνκέλσλ. Όια απηά 

αλαδεηθλχνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο αδπλακίεο θαη ηα ηζρπξά ζεκεία κηαο ζπιινγήο.  

4. Μεθοδολογία  

4.1.  Ανάλςζη 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ππνζέζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε 

ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο παξαθάησ δείθηεο :   

Α1.  Γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπιινγήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο «πνζνζηφ αλακελφκελεο ρξήζεο» (PEU), κέζσ ηνπ νπνίνπ 

εληνπίδνπκε ηκήκαηα ηεο ζπιινγήο πνπ ππεξ- ή ππνρξεζηκνπνηνχληαη. 

Α2.  Γηα ηελ παξαγσγή αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο πξφζβαζεο ζε πιηθφ (αηηήκαηα δηαδαλεηζκνχ) ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο 

                                                
6
 Απηνί ήζειαλ λα αλαδείμνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη νη βηβιηνζεθνλφκνη λα αμηνπνηνχλ ηα έηνηκα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ δηαδαλεηζκνχ σο έλα ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ αδπλακηψλ ηεο ζπιινγήο.  
7
 Ο Mortimore (2006) ηνπο αζθεί θξηηηθή (θαζψο θαη ζηνλ Henderson (2000)), γηα ηελ παξάιεηςή ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα ζηνηρεία 

δαλεηζκψλ ζηηο έξεπλέο ηνπο, ζεκεηψλνληαο  πσο έηζη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλνιηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ρξεζηψλ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε πιηθφ πνπ ζέινπλ. 
8
 Σε ζπλδπαζηηθή ινγηθή δεδνκέλσλ ρξήζεο, holdings θαη πξνζθηήζεσλ επηδνθηκάδνπλ νη Knievel, et al. (2006) θαη νη Day, Revill 

(1995). Οη πξψηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο Conspectus γηα ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ. Οη δεχηεξνη ζηνρεχνπλ ζην λα αλαιχζνπλ ηε ρξήζε ησλ πξνζθηήζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

«ελεξγέο» θαη «κε ελεξγέο» πεξηνρέο ηεο ζπιινγήο. 
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«αλαινγία δηαδαλεηζκψλ πξνο πθηζηάκελε ζπιινγή (holdings)» (RBH), κέζσ ηνπ 

νπνίνπ, επίζεο, εληνπίδνπκε ηκήκαηα ηεο ζπιινγήο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δήηεζε. 

Α3.  Δπηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ γίλεηαη κε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ PEU θαη RBH θαη 

δεκηνπξγία ελφο πξαθηηθνχ εξγαιείνπ – πίλαθα απφθαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηκεκάησλ πνπ απαηηνχλ πξνζνρή. 

Β.  Η ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξνζθηήζεσλ κε απηά ηεο ρξήζεο γίλεηαη κε ηελ 

θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

πεξηνρέο φπνπ ε δήηεζε πιηθνχ δελ αληηζηνηρεί κε ηηο αγνξέο πνπ γίλνληαη.  

4.2.  Γεδομένα 

 

Σα δεδνκέλα γηα ηνπο δαλεηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα αηηήκαηα δηαδαλεηζκνχ 

πνπ θαηαρσξήζεθαλ, ηα holdings ηεο ζπιινγήο θαη ηηο πξνζθηήζεηο, πξνέξρνληαη απφ ηε 

ΒΤΠΠΠ θαη αθνξνχλ ην έηνο 2007 (Ιαλνπάξηνο – Γεθέκβξηνο). πγθεθξηκέλα : 

 Σα holdings αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ κνλνγξαθηψλ (ηίηισλ) ηεο ζπιινγήο 

πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλεο θαη δαλείδνληαη. Δμαηξείηαη πιηθφ πνπ δαλείδεηαη αιιά έρεη κφλν 

έλδεημε ηαμηζέηεζεο (π.ρ. δηαηξηβέο) θαζψο θαη πιηθφ πνπ είλαη ηαμηλνκεκέλν αιιά δελ 

δαλείδεηαη (π.ρ. πεξηνδηθά).  

 Σα ζηνηρεία γηα ηνπο δαλεηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηα αληίηππα 

πνπ δαλείζηεθαλ θαη αλήθνπλ ζηα holdings φπσο πεξηγξάθεθαλ πξηλ. Δμαηξέζεθαλ 

ειάρηζηα βηβιία πνπ δαλείζηεθαλ θαη αλήθνπλ ζε ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο πνπ 

αθαηξέζεθαλ απφ ηελ ηειηθή θαηεγνξηνπνίεζε. 

 Σα ζηνηρεία γηα ηνπο δηαδαλεηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηηο 

αηηήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ επηηπρψο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. 

Δμαηξνχληαη νη αηηήζεηο γηα πιηθφ φπσο δηαηξηβέο ή αλαθνξέο. 

 Σα ζηνηρεία γηα ηηο πξνζθηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιηνγξαθηθά δειηία πνπ 

δεκνζηνπνίεζε ε ΒΤΠΠΠ θαη πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνζθηήζεσλ πνπ 

θαηαινγνγξαθήζεθε ην δηάζηεκα Ιαλ.-Γεθ. 2007 θαη δίλνπλ κηα πξαγκαηηθή εηθφλα γηα 

ην πιηθφ πνπ δεηήζεθε κέζσ ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο παξαγγειηψλ. 

 Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 16 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη 

45 ππνθαηεγνξίεο
9
 ζχκθσλα κε ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα Dewey ην νπνίν εθαξκφδεη ε 

ΒΤΠΠΠ. Οη 16 ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

4.3.  Πεπιοπιζμοί 

 

Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο αλάιπζεο είλαη φηη απηή εμεηάδεη ηα δεδνκέλα ελφο κφλν 

έηνπο (2007). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε κεγάινπ δείγκαηνο αηηεκάησλ 

δηαδαλεηζκνχ γηα κνλνγξαθίεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Αλ θαη αθφκα απηφ ην δείγκα 

είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ, ε δηαθαηλφκελε απμεηηθή ηάζε καο σζεί λα ζεσξήζνπκε απηή ηε 

ρξνληά σο έηνο βάζεο γηα κηα έξεπλα πνπ κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα ρξφληα. 

Άιινο πεξηνξηζκφο αλαθέξεηαη ζην φηη δελ ήηαλ δπλαηφ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, 

ρξφλνπ θαη ηερληθήο δπλαηφηεηαο, λα ζπγθεληξσζνχλ δεδνκέλα επηηφπηαο ρξήζεο ηνπ 

πιηθνχ γηα ην έηνο. Κξίζεθε φηη ζα ήηαλ παξαπιαλεηηθά ηέηνηα δεδνκέλα γηα κηθξφ 

δηάζηεκα. Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, απηέο δηακνξθψζεθαλ κε θξηηήξην ηε 

ζεκαηηθή ζπζρέηηζε θαη ηε  δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην κεγαιχηεξν φγθν 

ηνπ κνλνγξαθηψλ κηαο βηβιηνζήθεο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ. Γη’ απηφ, 

νξηζκέλεο απφ ηηο 16 θαηεγνξίεο 

                                                
9
 Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο 45 ζεκαηηθέο ππνθαηεγνξίεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε. 
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πεξηιακβάλνπλ έλα εχξνο αξηζκψλ απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ πίλαθα. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο  γηα  κεγαιχηεξε  αλάιπζε  ησλ  νκάδσλ. Άιιν ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ 

αθνξνχζε ζηε κειέηε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηηο πξνζθηήζεηο : α) ηα 

βηβιηνγξαθηθά δειηία πεξηιακβάλνπλ πιηθφ πνπ έρεη δεηεζεί απφ ηα κέιε ΓΔΠ θαη φρη 

πιηθφ πνπ εηζήρζε ζηε  

Πίνακαρ: 1 - Οη 16 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ηαμηλνκηθφ αξηζκφ Dewey 

Θεμαηική 

καηηγοπία 

Σαξινομικοί 

απιθμοί Dewey 

Πεπιγπαθή 

1 000-089 Πιεξνθνξηθή, Δπηζηήκεο ηεο πιεξνθφξεζεο, Μνπζεηνινγία, Γεκνζηνγξαθία 

2 100-149+160-199 Φηινζνθία, Ηζηθή, Λνγηθή, Αξραία ειιεληθή θηινζνθία, χγρξνλε θηινζνθία 

3 150-158+610-618 Φπρνινγία, Ιαηξηθή, Φπρηαηξηθή 

4 200-299 Θξεζθεία 

5 300-301 Κνηλσληθέο επηζηήκεο, Κνηλσληνινγία 

6 302 Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, Κνηλσληνινγία ησλ ΜΜΔ 

7 303-307 Κνηλσληθέο δηεξγαζίεο, Οηθνινγία, Γεκνγξαθία-κεηαλάζηεπζε, Κνηλσληθέο νκάδεο, 

Κνπιηνχξα θαη ζεζκνί-Κνηλσληθή αλζξσπνινγία, Αζηηθή θνηλσληνινγία 

8 320-328 Πνιηηηθή επηζηήκε, Πνιηηηθά ζπζηήκαηα, Κξάηνο, Πνιηηηθά δηθαηψκαηα, Πνιηηηθά 

θφκκαηα, Γηεζλήο κεηαλάζηεπζε, Γηεζλείο ζρέζεηο, Ννκνζεηηθή δηαδηθαζία  

9 330-339 Οηθνλνκία, Οηθνλνκηθή ηεο εξγαζίαο, Υξεκαηννηθνλνκηθή,  Κνκκνπληζκφο, Γεκφζηα 

νηθνλνκηθή, Γηεζλήο νηθνλνκηθή, Παξαγσγή-βηνκεραλίεο-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

Μαθξννηθνλνκηθή 

10 340-349 Γίθαην, Γηεζλέο δίθαην, πληαγκαηηθφ θαη δηνηθεηηθφ δίθαην, Οηθνλνκηθφ-εκπνξηθφ 

δίθαην, Κνηλσληθφ δίθαην, Πνηληθφ δίθαην, Ιδησηηθφ δίθαην,  Γηθνλνκία 

11 350-368 Γεκφζηα δηνίθεζε, ηξαηησηηθή επηζηήκε, Κνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ππεξεζίεο, 

Δγθιεκαηνινγία 

12 370-599 Δθπαίδεπζε, Δκπφξην-επηθνηλσλίεο, Ήζε θαη έζηκα, Γιψζζα, Φπζηθέο επηζηήκεο 

13 650-659 Λνγηζηηθή, Γηνίθεζε θαη νξγάλσζε, Γεκφζηεο ζρέζεηο 

14 700-796 Σέρλεο 

15 800-875+880-899 Ρεηνξηθή, Ιζηνξία ινγνηερλίαο, Δζληθέο ινγνηερλίεο, Διιεληθή ινγνηερλία 

16 900-999 Παγθφζκηα ηζηνξία, Γεσγξαθία θαη ηαμίδηα, Ιζηνξία ηεο Διιάδαο, Ιζηνξία ηεο Δπξψπεο  

 

ζπιινγή αιιηψο (π.ρ. δσξεέο), ην νπνίν φκσο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζηα holdings θαη 

ζην πιηθφ πνπ δαλείζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, β) ε επηινγή ηνπ έηνπο ειέγρνπ (2007) 

έγηλε γηαηί ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ δελ γίλεηαη κε βάζε αλαιπηηθά 

δεδνκέλα ρξήζεο ηεο πθηζηάκελεο ζπιινγήο (φπσο απηά πνπ παξνπζηάδνπκε εδψ), νχηε 

κε θάπνηα επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ηεο ζεκαηηθήο δηάξζξσζεο ησλ αθαδεκατθψλ 

ηκεκάησλ / πξνγξακκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ κειψλ, ψζηε λα 

επηιεγεί ε επφκελε ρξνληθή πεξίνδνο. Σέινο, έλα ζεκείν δπζθνιίαο αθνξνχζε ηηο 

κνλνγξαθίεο πνπ δεηήζεθαλ κέζσ δηαδαλεηζκνχ θαη δελ είραλ ηαμηλφκεζε Dewey, ελψ 

επηπιένλ ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ηεο ΒΤΠΠΠ δελ ήηαλ παξακεηξνπνηεκέλν έηζη 

ψζηε λα παξάγεη ηα δεδνκέλα δαλεηζκψλ θαη holdings κε βάζε ηνλ ηαμηλνκηθφ αξηζκφ. 

5. Αποηελέζμαηα και ζσόλια 

 

ην ηκήκα 4.1. πεξηγξάςακε ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ ρξήζεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα δεδνκέλα γηα ηελ πθηζηάκελε ζπιινγή θαη ηηο πξνζθηήζεηο θαζψο θαη ηνπο δείθηεο 

πνπ  ρξεζηκνπνηήζακε. ηνλ Πίλαθα 2 ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλα ηα ζηνηρεία (απφιπηνη 

αξηζκνί θαη πνζνζηά) γηα φια ηα παξαπάλσ. Παξαηεξνχκε φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ρξήζεο ηεο ζπιινγήο εκθαλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία 7 πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη αληίζηνηρν εχξνο αξηζκψλ. Χζηφζν, απηή ε ζεκαηηθή 

θαηεγνξία δελ αληηζηνηρεί νχηε ζην κεγαιχηεξν (αλαινγηθά) ηκήκα ηεο ζπιινγήο νχηε 

ζην κεγαιχηεξν κεξίδην πξνζθηήζεσλ. Αληίζηξνθα, θαηεγνξίεο φπσο ε 1 θαη ε 4 έρνπλ 

πνιχ κηθξή ρξήζε. 
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Α.1.  Γείκηηρ «αναμενόμενος ποζοζηού σπήζηρ-PEU». ηνλ Πίλαθα 3 βιέπνπκε 

φιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην δείθηε PEU.  Γείθηεο πάλσ απφ ην 100% 

ππνδεηθλχεη εληαηηθή ρξήζε ελφο ζέκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη νη κηζέο ζεκαηηθέο 

ππεξρξεζηκνπνηνχληαη  θαη κάιηζηα νη 6 (Κνηλσληνινγία ησλ ΜΜΔ θαη 3 (Φπρνινγία-

Φπρηαηξηθή) έρνπλ δείθηε  

 

Πίνακαρ: 2 - Γεδνκέλα γηα δαλεηζκνχο, δηαδαλεηζκνχο, holdings θαη πξνζθηήζεηο γηα ην 2007 

Θεμαηική 

καηηγοπία 

Δύπορ Holdings % Γανειζμόρ % Γιαδανειζμόρ % Πποζκηήζειρ % 

1 000-089 1129 2,6 879 1,7 0 0 34 2,2 

2 100-149+ 

160-199 

2121 4,9 2074 4,0 16 7,6 58 3,7 

3 150-158+ 

610-618 

1350 3,1 3070 6,0 11 5,2 40 2,5 

4 200-299 687 1,6 455 0,9 1 0,5 22 1,4 

5 300-301 1288 3,0 1727 3,3 8 3,8 30 1,9 

6 302 983 2,2 2333 4,5 6 2,9 28 1,8 

7 303-307 4704 10,8 6916 13,3 40 19,0 139 8,9 

8 320-328 4677 10,7 5988 11,5 16 7,6 196 12,5 

9 330-339 6197 14,2 6155 11,8 23 11,0 240 15,3 

10 340-349 5789 13,2 5292 10,2 33 15,7 233 14,8 

11 350-368 2534 5,8 4745 9,1 7 3,3 66 4,2 

12 370-599 2759 6,3 2802 5,4 20 9,6 84 5,4 

13 650-659 1106 2,5 1617 3,1 2 1,0 46 2,9 

14 700-796 1105 2,5 1289 2,5 3 1,4 59 3,8 

15 800-875+ 

880-899 

2942 6,7 1665 3,2 13 6,2 139 8,9 

16 900-999 4307 9,9 4905 9,5 11 5,2 154 9,8 

ύνολο  43678 100 51912 100 210 100 1568 100 

 

Πίνακαρ: 3-Γείθηεο 

«αλακελφκελν πνζνζηφ 

ρξήζεο-PEU» 
 

Θεμαηική 

καηηγοπία 

PEU 

6  204 

3 193 

11 156 

13 124 

7 123 

5 110 

8 107 

14 100 

16 95 

12 85 

9 83 

2 81 
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ζρεδφλ δηπιάζην ηεο βάζεο ηνπ 100%
10

.  Γεληθά, ζρεδφλ ην ½ 

ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ (νη 6, 3, 11, 13, 7, 5 θαη 8) 

ππεξρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην φγθν ηνπο ζηε ζπιινγή 

ελψ ππάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο (νη 1, 4 θαη 15) πνπ έρνπλ ρξήζε 

γχξσ απφ ην κέζν ηεο βάζεο 100%.  

Α.2.  Γείκηηρ «αναλογία διαδανειζμών ππορ holdings-RBH».  ηνλ Πίλαθα 4 

βιέπνπκε φιεο ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην δείθηε RBH. Παξαηεξνχκε φηη ε 

δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή (=0,94) δελ είλαη ηφζν κεγάιε φπσο 

ζην δείθηε PEU, σζηφζν ππάξρνπλ 4 θαηεγνξίεο κε πνιχ πςειή δήηεζε. Οη θαηεγνξίεο 

7, 3, 2 θαη 12 βξίζθνληαη κία ηππηθή απφθιηζε πάλσ απφ ηε κέζε ηηκή (=0,94 θαη 

ΣΑ=0,55). Μάιηζηα, ε θαηεγνξία 3 (Φπρνινγία-Φπρηαηξηθή) θαιχπηεη ην 3,1% ηεο 

ζπιινγήο ελψ ε θαηεγνξία 7 ην 10,8% θαη νη δείθηεο είλαη παξφκνηνη. Οκνίσο, γηα ηηο 

θαηεγνξίεο 14 θαη 16. Αληηζέησο, ππάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο κε δείθηε κηθξφηεξν ηνπ ½ ηεο 

κέζεο ηηκήο (νη 1, 4 θαη 13). Παξαηεξνχκε επίζεο φηη νη θαηεγνξίεο 1 θαη 4 

επαλαιακβάλνληαη θαη ζην δείθηε PEU
11

.  πλνιηθά ππάξρνπλ 4 ζεκαηηθέο πεξηνρέο (3, 5, 

6, 7) πνπ ηαπηίδνληαη κε πςειή ρξήζε θαη δήηεζε. Η ίδηα ηαχηηζε ππάξρεη θαη γηα 5 

θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνπλ θαη ρακειή ρξήζε θαη ρακειή δήηεζε (1, 4, 9, 15, 16). Σα 

δεδνκέλα απηά έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο καο γηα ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ.  

Πξάγκαηη, ε θαζεκεξηλή εξγαζία είρε δείμεη φηη ζέκαηα φπσο 

Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία ησλ ΜΜΔ Κνηλσληθή 

Αιιειεπίδξαζε θαη Κνηλσληθέο Οκάδεο, Πνιηηηζκφο θαη 

Θεζκνί, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, έρνπλ απμεκέλε δήηεζε. 

Χζηφζν, ε αλάιπζε ηεο ρξήζεο ζε απηφ ην επίπεδν δελ καο 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ «επίδνζε» ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ 

θάζε ζεκαηηθήο πεξηνρήο
12

 νχηε αλ ε πςειή δήηεζε νθείιεηαη 

ζε ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο ή ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά 

ελδηαθέξνληα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ δελ έρνπλ 

απνηππσζεί αθφκα ζηε ζπιινγή κέζσ ησλ πξνζθηήζεσλ. 

Οκνίσο, δελ γλσξίδνπκε αλ ε ρακειή ρξήζε/δήηεζε νθείιεηαη 

ζε πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ηεο ζπιινγήο, ζε απνπζία 

εξεπλεηηθνχ/δηδαθηηθνχο ελδηαθέξνληνο ή αζηνρία 

πξνζθηήζεσλ. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ηεο επηηφπηαο ρξήζεο ζα 

έδηλε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο «επίδνζεο» θάζε ζεκαηηθήο 

πεξηνρήο. 
 

A.3.  Πίνακαρ απόθαζηρ. χκθσλα κε ηνπο Aguilar (1986) 

θαη Ochola (2002) κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε θαλφλεο-

πίλαθεο ιήςεο απνθάζεσλ (decision tables) ή απιά πίλαθεο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξήζεο ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ 

(Mortimore, 2006, ζ. 30), πνπ ζα απνηειέζνπλ έλα βνεζεηηθφ 

εξγαιείν ζηελ επηινγή πιηθνχ θαη γεληθά ζηελ επηζθφπεζε ησλ ηάζεσλ ηεο πνιηηηθήο 

πξνζθηήζεσλ.  Έλαο ηέηνηνο πίλαθαο είλαη ν Πίλαθαο 5. Η ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ PEU 
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 Η αλάιπζε ησλ 45 ππνθαηεγνξηψλ έδεημε φηη ππάξρνπλ ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ αθφκα κεγαιχηεξε αληζνξξνπία. Π.ρ. κφλν νη 

αξηζκνί 150-158 (Φπρνινγία) έρνπλ δείθηε 215 θαη ν αξηζκφο 327 (Γηεζλείο ρέζεηο) έρεη δείθηε 120. Όπσο ζεκεηψλεη ν Aguilar 

(1986, ζ. 19), ην πσο ζέηνπκε ην «θαηψθιη» ρξεηάδεηαη δηεξεχλεζε γηαηί κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηάθνξα φξηα (π.ρ. ην 100%, 

ηε κέζε ηηκή, ή ηελ ηππηθή απφθιηζε απφ ηε κέζε ηηκή).  
11

 Όπσο θαη ζην δείθηε PEU, θαη εδψ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ππνθαηεγνξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή δήηεζε, π.ρ. νη αξηζκνί 

320-323 (Πνιηηηθή Δπηζηήκε) έρεη δείθηε RBH=1,0 ελψ ζπλνιηθά ε θαηεγνξία 8 βξίζθεηαη θάησ απφ ηε κέζε ηηκή. Οκνίσο , ζέκαηα 

φπσο ην Γηεζλέο δίθαην (341) θαη ν Κνκκνπληζκφο (335) έρνπλ δείθηεο 2,8 θαη 2,6 αληίζηνηρα ελψ νη δείθηεο ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

αλήθνπλ θηλνχληαη πνιχ θνληά ζηε κέζε ηηκή. Απηά ηα επξήκαηα είλαη νξζφ λα εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα επξήκαηα ελψ 

κπνξεί λα νθείινληαη ζε ζπγθπξηαθά πςειή δήηεζε.  
12

 ψζηε π.ρ. λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν αγνξάο πνιιαπιψλ αληηηχπσλ ή αιιαγήο ηνπ ρξφλνπ δαλεηζκνχ γηα πιηθφ κε κεγάιε δήηεζε. 

10 77 

1 65 

4 56 

15 47 

Πίνακαρ: 4-Γείθηεο 

«αλαινγία δηαδαλεηζκψλ 

πξνο holdings-RBH» 
 

Θεμαηική 

καηηγοπία 

RBH 

7 1,8 

3 1,7 

2 1,6 

12 1,5 

5 1,3 

6 1,3 

10 1,2 

15 0,9 

9 0,8 

8 0,7 

11 0,6 

14 0,5 

16 0,5 

13 0,4 

4 0,3 

1 0,0 
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θαη RBH γίλεηαη ζπγθξίλνληαο πψο απνθιίλνπλ νη δείθηεο απφ ηηο κέζεο ηηκέο ηνπο γηα 

θάζε κία απφ ηηο 16 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο
13

. Θα δνχκε παξαθάησ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ 

απηφλ ηνλ πίλαθα. 

 

Πίνακαρ: 5- Πίλαθαο απφθαζεο - νκαδνπνίεζε θαηεγνξηψλ κε βάζε ηνπο δείθηεο PEU θαη RBH 

PEU [κέζε ηηκή 

106,625) 

RBH [κέζε ηηκή 

0,94] 

Ομάδερ θεμαηικών καηηγοπιών και 

σαπακηηπιζηικά σπήζηρ 

Απιθμόρ 

καηηγοπιών 

Καηηγοπίερ 

Απφθιηζε απφ 

ηε κέζε ηηκή 

Απφθιηζε απφ ηε 

κέζε ηηκή 

   

  Α : πςειφο δαλεηζκφο θαη δηαδαλεηζκφο 4 3, 5, 6, 7 

  Β : πςειφο δαλεηζκφο θαη ρακειφο δηαδαλεηζκφο 4 8, 11, 13, 14 

  Γ : ρακειφο δαλεηζκφο θαη πςειφο δηαδαλεηζκφο 3 2, 10, 12 

  Γ : ρακειφο δαλεηζκφο θαη δηαδαλεηζκφο 5 1, 4, 9, 15, 16 

 

Β. ύγκπιζη δεδομένυν σπήζηρ και πποζκηήζευν. Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηεο 

αλάιπζεο εηζάγεη ηα δεδνκέλα ησλ πξνζθηήζεσλ. πγθξίλνπκε κέζσ γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ ηα πνζνζηά ησλ ζηνηρείσλ ρξήζεο κε ηα πνζνζηά ησλ λέσλ απνθηεκάησλ 

γηα ηελ ίδηα πεξίνδν γηα θάζε κία απφ ηηο 16 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Σν ρήκα 1 δείρλεη ην 

πνζνζηφ ησλ λέσλ απνθηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε ζπιινγή γηα φιεο ηηο 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Παξαηεξνχκε φηη ηα δχν κεγέζε θηλνχληαη γεληθά παξάιιεια, κε 

πνζνζηά ελίζρπζεο ηεο ζπιινγήο γηα θάζε ζέκα αληίζηνηρα κε ηα πνζνζηά πνπ ην ζέκα 

θαιχπηεη ζην ζχλνιν. Τπάξρνπλ 9 θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ πξνζθηήζεσλ 

κηθξφηεξν απφ ηνλ φγθν ηνπο ζηε ζπιινγή κε ηηο δηαθνξέο λα κελ μεπεξλνχλ ην 2,2%
14

. 

ηα ρήκαηα 2 θαη 3 ειέγρνπκε ηελ ηζνξξνπία ηεο ζπιινγήο εμεηάδνληαο ηε ρξήζε ηνπ 

πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζπιινγήο. ην ρ. 2, ελψ ζα πεξηκέλακε κηα 

παξάιιειε θίλεζε ησλ γξακκψλ,  

                                                
13

 Όπσο φκσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο (ππνζεκείσζε 11) ε επηκέξνπο αλάιπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ κπνξεί λα δείμεη πην ιεπηέο 

δηαθνξέο. 
14

 Η ζεκαηηθή θαηεγνξία 15 (Λνγνηερλία) παξνπζηάδεη πνζνζηφ πξνζθηήζεσλ κεγαιχηεξν θαηά 2,2 % ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο ζηε 

ζπιινγή. Αληίζεηα ε ζεκαηηθή θαηεγνξία 7 (Κνηλσληθέο  νκάδεο θαη δηεξγαζίεο, θνπιηνχξα, θ.ά.) ππνιείπεηαη θαηά 1,9 % ησλ 

πξνζθηήζεσλ. 

          

                 Θεμαηική καηανομή πποζκηήζευν και holdings (2007)
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σ. 1 : Θεκαηηθή θαηαλνκή πξνζθηήζεσλ θαη 

πθηζηάκελεο ζπιινγήο γηα ην έηνο 2007. 
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κε ηελ έλλνηα φηη ε δήηεζε εληφο ηεο 

βηβιηνζήθεο ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρε 

δήηεζε γηα πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

εηζαρζεί ζηε ζπιινγή, παξαηεξνχκε φηη 

ζε αξθεηέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηα 

δεδνκέλα απνθιίλνπλ, δει. ε βηβιηνζήθε 

είηε αγνξάδεη πεξηζζφηεξα είηε ιηγφηεξα 

ηεθκήξηα απφ φζα ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Μάιηζηα απφ ηηο 8 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο 

φπνπ νη πξνζθηήζεηο ππεξβαίλνπλ ηε 

ρξήζε, νη 6 παξνπζηάδνπλ θαη ρακειή 

ρξήζε κε βάζε ην δείθηε «πνζνζηφ 

αλακελφκελεο ρξήζεο». Μφλν 2 

θαηεγνξίεο πςειήο ρξήζεο 

«αληακείβνληαη» κε πςειέο παξαγγειίεο 

(νη 8 θαη 14). Έηζη, ζρεδφλ φιεο νη 

θαηεγνξίεο πνπ ππεξρξεζηκνπνηνχληαη 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ ελίζρπζή 

ηνπο κε λέν πιηθφ.  

 

ην ρ. 3 παξαηεξνχκε επίζεο 

παξφκνηα, έληνλε αληζνξξνπία ζε 

αξθεηέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο,  πξάγκα 

αλακελφκελν αθνχ φπσο είρακε δεη 

ζηνπο Πίλ. 3 θαη 4 ε πςειή θαη ρακειή 

ρξήζε θαη δήηεζε πιηθνχ ζπλνιηθά 

επηθεληξψλνληαη ζηηο ίδηεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο (κε ιίγεο εμαηξέζεηο). Καη εδψ 

επηβεβαηψλεηαη ην πξφηππν: ε 

βηβιηνζήθε εληζρχεηαη ζε ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή δήηεζε (π.ρ. 15, 4, 1, 9) ελψ νη πεξηνρέο πνπ 

ππεξρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. 7, 6, 3) ππνιείπνληαη ζηηο πξνζθηήζεηο. ηνλ Πίλ. 6 

βιέπνπκε φηη, φιεο νη θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πξνζθηήζεηο (κε βάζε ηε 

δηαθνξά απφ ηνπο δαλεηζκνχο θαη ηνπο δηαδαλεηζκνχο) αλήθνπλ ζηηο νκάδεο Γ θαη Γ θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (κε ιίγεο  εμαηξέζεηο). Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη 

ηέηνηα ζηνηρεία είλαη ελδεηθηηθά. Σν εγρείξεκα ηεο δηαζχλδεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ 

κε ηηο πξνζθηήζεηο πηζηεχνπκε πσο απνηειεί κφλν ην έλαπζκα γηα πην ιεπηνκεξείο θαη 

εζηηαζκέλεο αλαιχζεηο ηεο «επίδνζεο» ρξήζεο ησλ ηίηισλ πηα, αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία, 

πνπ παξαγγέινληαη απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ή κεκνλσκέλνπο θαζεγεηέο (Day, Revill, 

1995).  

 

Ο πίλαθαο απφθαζεο  (Πίλ. 5, ζει. 9) καο  έδσζε  έλα  ζχλνιν 9 ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ 

πνπ  

ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη βξίζθνληαη ζηα 2 άθξα ηεο ρξήζεο. Η νκάδα Α 

αθνξά 

ζηα ζέκαηα πνπ ππεξρξεζηκνπνηνχληαη θαη πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ είρακε 

πξνζδηνξίζεη  

 

Πίνακαρ : 6- Καηαλνκή ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηε δηαθνξά πξνζθηήζεσλ – δαλεηζκψλ / 

δηαδαλεηζκψλ  [ ομάδα Α,  ομάδα Β,  ομάδα Γ,  ομάδα Γ ] 

       

                   Θεμαηική καηανομή δανειζμών και πποζκηήζευν (2007)
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σ. 2: Θεκαηηθή θαηαλνκή δαλεηζκψλ θαη 

πθηζηάκελεο ζπιινγήο γηα ην έηνο 2007. 

 

              Θεμαηική καηανομή διαδανειζμών και πποζκηήζευν 
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σ. 3: Θεκαηηθή θαηαλνκή δηαδαλεηζκψλ θαη 
πθηζηάκελεο ζπιινγήο γηα ην έηνο 2007. 
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                          Πποζκηήζειρ > Γανειζμοί                                                                              Πποζκηήζειρ < Γανειζμοί 

 

5,7        4,6          3,5        1,3         1,0        0,5       0,5         0,3               0,0         -1,1       -0,3        -1,4       -2,7       -3,5       -4,4        -

4,9 

  

15          10           9           14           8          1          4           16      12          13           2            5           6           3            7            11 

                         Πποζκηήζειρ > Γιαδανειζμοί                                                                        Πποζκηήζειρ < Γιαδανειζμοί 

 

4,9      4,6        4,3        2,7        2,4      2,2      1,9       0,9       0,9               -0,9        -1,1       -1,9       -2,7        -3,9         -4,2          -10,1 

  

8         16          9         15         14         1        13         4         11      10            6           5           3            2              12              7 

 

αξρηθά ζηελ ππφζεζή καο.  Όια ηα ζέκαηα απηήο ηεο νκάδαο πζηεξνχλ ζε αλαλέσζε 

κέζσ ησλ παξαγγειηψλ (βι. Πίλ. 6). Οη ιφγνη ηεο   ππεξρξεζηκνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα 

δηαθαλνχλ 

άκεζα, απφ απηή ηελ αλάιπζε, γηαηί κπνξεί λα νθείινληαη ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε : 1. ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ / ρξεζηψλ αλά ηκήκα /θαηεχζπλζε / 

πξφγξακκα, 2. ηα θνηλά καζήκαηα ηκεκάησλ, 3. ηνλ φγθν ηεο ζπιινγήο, 4. ηελ πνηφηεηα 

ηεο ζπιινγήο (παιαηφηεηα, ζπλάθεηα, θ.ιπ.), θ.ά. Αλ ηα ζηνηρεία απηά ζπλδπαζηνχλ θαη 

κε αλάιπζε ησλ δεηνχκελσλ ηίηισλ ή θαη κε επηηφπηα έξεπλα ρξήζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ άπνςε γηα αλάγθε ελίζρπζεο απηψλ ησλ ηκεκάησλ. Όζσλ αθνξά ζηελ 

νκάδα Γ, απηή ζπγθεληξψλεη ηηο θαηεγνξίεο κε ηελ κηθξφηεξε ρξήζε γεληθά θαη έλα 

πιήζνο ζεκάησλ, θαη αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο ζπιινγήο, ην θαζέλα ζρεδφλ κε ηε δηθή 

ηνπ ηδηαηηεξφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε λα είλαη παξαθηλδπλεπκέλν λα θάλνπκε 

απφιπηεο θξίζεηο. Π.ρ. ε θαηεγνξία 16 (Ιζηνξία) παξνπζηάδεη νξηαθά ρακειή ρξήζε πνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη φρη θαη’ αλάγθε ζε αξλεηηθνχο παξάγνληεο αιιά ζηνλ φγθν ηεο 

ζπιινγήο (ην 9,9% ηνπ ζπλφινπ), ηελ παιαηφηεηα θαη ηελ επάξθεηα. Πην ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο 15 (Λνγνηερλία) φπνπ νη πξνζθηήζεηο είλαη πάλσ 

απφ 2,5 θνξέο πςειφηεξεο απφ ηνπο δαλεηζκνχο, 1,5 θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο 

δηαδαλεηζκνχο θαη 1,5 θνξέο πάλσ απφ ην ζπλνιηθφ φγθν ηεο ζπιινγήο. Άξα εδψ πξέπεη 

λα εληνπηζηνχλ νη ιφγνη ηεο ρακειήο δήηεζεο (π.ρ. άζηνρε επηινγή πιηθνχ, παιαηφ πιηθφ, 

κηθξή ζρεηηθφηεηα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ηκεκάησλ, θ.ά.) θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηηο 

απμεκέλεο αγνξέο. Σν γεγνλφο φηη κηα ηέηνηα επίδνζε ηεο ζπιινγήο κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε πνηθίινπο παξάγνληεο ζεκαίλεη πσο δελ κπνξνχκε λα ζηεξηρηνχκε απνθιεηζηηθά ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ πξνζθηήζεσλ. Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Day, Revill (1995) ην λα ζπζηάζνπκε ηηο 

πεξηνρέο ρακειήο ρξήζεο ζα νδεγήζεη ηε βηβιηνζήθε ζηελ θαηάζηαζε ελφο 

βηβιηνζηαζίνπ εγρεηξηδίσλ. Δηδηθά κηα βηβιηνζήθε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ 

δελ κπνξεί λα παξακειήζεη θάπνην ηνκέα απιψο ζρεηηθφ άιια φρη ηκήκα ηνπ ζθιεξνχ 

ππξήλα ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο άιιεο δχν νκάδεο, ε νκάδα Β απνηειείηαη απφ ζέκαηα πνπ, καδί κε ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο νκάδαο Α, ζπγθξνηνχλ ηνλ ππξήλα ησλ βηβιίσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, γηα απηφ θαη έρνπλ πςειή ρξήζε κέζσ δαλεηζκνχ. Δδψ ην 

πνζνζηφ πξνζθηήζεσλ (19,6%) είλαη πνιχ θνληά ζην πνζνζηφ ησλ holdings (19%) θαη 

ζην πνζνζηφ ηεο δήηεζεο γηα απηά ηα ζέκαηα (23,7%). Η νκάδα Γ αληηζηξφθσο, 

πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ρξήζε αιιά πςειή 

δήηεζε πιηθνχ κέζσ δηαδαλεηζκνχ. Απηά, είλαη έλα ζχλνιν ζεκάησλ πνπ ρσξίο λα 

εληάζζνληαη ζηνλ θνξκφ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζηεξίδνπλ ηε δηεπηζηεκνληθή καηηά 

πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη. Δδψ παξαηεξνχκε κηα δπζαλάινγα κεγάιε δήηεζε πιηθνχ κέζσ 

δηαδαλεηζκνχ πνπ γλσξίδνπκε πσο έρεη πξνθχςεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ζπγθπξηαθέο 

θαηαζηάζεηο. Απηφ ην γεγνλφο καο σζεί λα ζεσξνχκε απηά ηα ζηνηρεία ελδείμεηο κφλν 
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ησλ ηάζεσλ ρξήζεο ρσξίο απφιπηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο πξνηνχ επαιεζεπζνχλ κε 

άιια δεδνκέλα ή κε επαλάιεςε νξηζκέλσλ ρξφλσλ. 

6. ςμπέπαζμα 

 

Η πξνζέγγηζε ησλ ρξεζηνθεληξηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπιινγήο 

επηρεηξεί λα απνθαιχςεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο ρξήζηεο κηα ζπιινγή, πσο ηελ 

αμηνπνηνχλ ζηελ πξάμε θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο ηάζεηο. Η ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ 

κεζφδσλ απμάλεηαη εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά θαη απνηεινχλ κέξνο ελφο 

ζηαζεξνχ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο βηβιηνζήθεο. Η αλάιπζε πνπ παξνπζηάζακε 

ζπκβάιιεη ζηα παξαπάλσ φπσο θαη εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε. Σα 

απνηειέζκαηα δίλνπλ κηα εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα πνπ επηβεβαηψλεη ηηο αξρηθέο 

ππνζέζεηο κέζα απφ έλα ζχλνιν εχρξεζησλ δεηθηψλ. Δπηπιένλ, ππνδεηθλχνπλ φηη 

κπνξνχλ λα δξνκνινγεζνχλ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο θαη κηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγήο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ πξέπεη λα 

δνζνχλ. Η νξζνινγηθή, θαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο 

πξνβιέςεηο, πνιηηηθή αλάπηπμεο ζπιινγήο, θαζνξίδεηαη, θαη πξνζδηνξίδεη κε ηε ζεηξά 

ηεο, ηε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθηήζεσλ. Όηαλ ε εξγαζία 

απηή ξπζκίδεηαη θπξίσο κε βάζε ηε ζεκαηηθή / επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε ηνπ νηθείνπ 

ηδξχκαηνο, ε δηάζεζε ζηέξεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πθηζηάκελε ρξεζηηθφηεηα ηεο 

ζπιινγήο απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ εληζρχεη ηηο απνθάζεηο ηεο βηβιηνζήθεο λα ζηεξίμεη 

ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ζεκαηηθφ ηνκέα.  
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