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Δηζαγσγηθά

• Γξακαηηθή αιιαγή ζηηο ζπιινγέο Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα

• Πιεζψξα δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ

– Μεγάιν πνζνζηφ πξνυπνινγηζκνχ ζε ειεθηξνληθέο 

πεγέο

– Ηιεθηξνληθά πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ, βηβιία, 

θιπ

– 24 ψξεο / 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα

• εκαληηθή αιιαγή ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ



Σν πξφβιεκα

• Έιιεηςε εηθφλαο ρξεζηηθφηεηαο 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ

• Αλάγθε ιήςεο ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο

• Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη αλά εθδφηε

– πγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ

– Με ζπλεπήο απφδνζε απνηειεζκάησλ κεηαμχ 

εθδνηψλ

• Αζαθήο ζπλνιηθή εηθφλα



Σν πξφβιεκα

• Υακειά ζηαηηζηηθά ρξήζεο ζπλδξνκψλ

– Αθχξσζε ζπλδξνκψλ

• Μπνξεί λα κελ είλαη απαξαίηεην 

– Αδπλακία απάληεζεο άιισλ θξίζηκσλ εξσηεκάησλ

• Λφγνο ρξήζεο

• εκαληηθφηεηα πεγήο

• Γεκνγξαθηθά

• Αλάγθε εθηέιεζεο κηαο εληαίαο έξεπλαο κε 

ζπλεπή απνηειέζκαηα απφ φιεο ή ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεγέο



MINES For Libraries™

Η δηθή καο εκπεηξία
• Measuring the Impact of Network Electronic 

Services

• Online κέζνδνο έξεπλαο ρξήζεο, απνηειείηαη:

– Καηαζθεπή Δξσηεκαηνινγίνπ 

– Σερλνινγηθή Τπνδνκή πιινγήο ησλ ζηνηρείσλ

– ηαηηζηηθή Αλάιπζε – Απνηειέζκαηα Έξεπλαο

• Σν MINES δίλεη

– Έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ πεγψλ

– πιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ



Δξσηεκαηνιφγην

• ε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ηεο ARL

• Μειεηήζεθε μερσξηζηά γηα ηε δηθή καο 

πεξίπησζε

– Ιδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε:

• Δχθνιε θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα 

επηιέγνληαη νη ζσζηέο απαληήζεηο

• Δπθνιία ζηηο απαληήζεηο

– Γεδνκέλεο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ

– Απιέο εξσηήζεηο επηινγήο



πιινγή ησλ ζηνηρείσλ

• Παξεκβνιή Δξσηεκαηνινγίνπ

– ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βηβιηνζήθεο

• http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=2465&sid=111

309738&TabID=2 (Yπεξεζία AtoZ)

• http://www.lib.uom.gr/dbases/greek/ (ΘΤΡΑ)

– Καζεκεξηλά γηα έλα 2σξν ρξνληθφ δηάζηεκα

– Σπραία επηινγή ηνπ 2ψξνπ κεηαμχ 08:00-

20:00 απηφκαηα θαζεκεξηλά ζηηο 07:00

– Τπνρξεσηηθή απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ

http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=2465&sid=111309738&TabID=2
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=2465&sid=111309738&TabID=2
http://www.lib.uom.gr/dbases/greek/


πιινγή ησλ ζηνηρείσλ

• «Πξφζβαζε» - Πξφθιεζε ζην 

εξσηεκαηνιφγην

– Κπξηφηεξε πξφθιεζε

• Η ηερληθή πινπνίεζε ηεο παξεκβνιήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (πινπνηεκέλν ηνπηθά)

• Πνιιέο πεγέο δελ ειέγρνληαλ απφ εκάο -> «Πσο 

ζα επέκβσ ζηα links πεξηνδηθψλ ζε δηαθνκηζηέο 

εθηφο ηεο Βηβιηνζήθεο;» (Τπεξεζία AtoZ)

• Πάλσ απφ 50.000 ζχλδεζκνη

• Υεηξνθίλεηε αιιαγή δελ απνηειεί ιχζε



πιινγή ησλ ζηνηρείσλ

• Δληέιεη:

– Γπλαηφηεηα νξηζκνχ «ελδηάκεζνπ» ππνινγηζηή 

(proxy server) πνπ πεξηείρε ην εξσηεκαηνιφγην

– Μέζσ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

ππεξεζίαο AtoZ

• Γηα πεγέο ησλ νπνίσλ νη ζχλδεζκνη πξφζβαζεο 

ειέγρνληαλ ηνπηθά

– Αιιαγέο ζηα links ζην ίδην ην παθέην ινγηζκηθνχ πνπ 

παξείρε ηελ πξφζβαζε πξνο ηηο πεγέο



πιινγή ησλ ζηνηρείσλ

• Μεραληζκφο εξσηεκαηνινγίνπ – Μεηά ηελ 

εκθάληζε, ηη;

– Οπζηαζηηθά κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα

– Τινπνηεκέλε κε PHP

– Τινπνηνχζε:

• Έιεγρν ηεο ζσζηήο θαη πιήξνπο απάληεζεο ησλ 

εξσηήζεσλ

• Καηαρψξεζε ησλ απαληήζεσλ ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ



πιινγή ησλ ζηνηρείσλ

• Αλαθαηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε ζηελ αξρηθά επηιερζείζα 
πεγή

• Παξάδεηγκα:
– Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ζχλδεζκν: 

http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2465&sid=15664898&rid=819
197&urlSource=AtoZ&lang=en

– Αλαθαηεχζπλζε πξνο ην εξσηεκαηνιφγην -> Μεηαζρεκαηηζκφο 
ηνπ ζπλδέζκνπ ζε: 
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin
=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=156
7-
8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Se
ries

– Απάληεζε θαη θαηαρψξεζε ησλ απαληήζεσλ ζηε βάζε

– Αλαθαηεχζπλζε ζηελ επηιερζείζα πεγή

http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2465&sid=15664898&rid=819197&urlSource=AtoZ&lang=en
http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2465&sid=15664898&rid=819197&urlSource=AtoZ&lang=en
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series
http://195.251.214.183/mines/mines.php?domn=http&yvipSurFin=www.springerlink.com/openurl.asp%3fgenre=journal&issn=1567-8350&theTitle=AABT%2520Clinical%2520Assessment%2520Series


Γνκή Δξσηεκαηνινγίνπ

• Σέζζεξηο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ

– Πνηνη είλαη νη ρξήζηεο

– Απφ πνηα ηνπνζεζία ζπλδένληαη ζηηο πεγέο

– Πνηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο ρξήζεο ηεο 

πεγήο

– Πφζν ζεκαληηθή γη’ απηνχο είλαη ε πεγή













Απνηειέζκαηα Έξεπλαο

• Χξνληθή πεξίνδνο:11 Μαξηίνπ- 5 

Ινπλίνπ 2008

• Δμεηάζηεθαλ 390 βάζεηο δεδνκέλσλ & 

46000 ηίηινη ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ

• πγθεληξψζεθαλ & κειεηήζεθαλ πεξίπνπ 

2800 εξσηεκαηνιόγηα



Ιδηφηεηα Υξεζηψλ
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Σκήκα
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1. Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή

2. Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ

3. Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

4. Λνγηζηηθή θαη Χξεκαηννηθνλνκηθή

5. Γηεζλώλ Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ & 

Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ

6. Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο

7.  Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ & Αλαηνιηθώλ 

πνπδώλ

8.  Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο

9. Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο

10. Μάξθεηηλγθ & Γηνίθεζεο 

Λεηηνπξγηώλ

11. Άιιν ηκήκα (Βηβιηνζήθε, 

γξακκαηείεο, θιπ)

12. Γελ είκαη θνηηεηήο ή εξγαδόκελνο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο



Σνπνζεζία
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Λφγνο Υξήζεο
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Ώξα/Μήλα
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Ώξα/ Σνπνζεζία
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Υξήζε Πεγψλ & ε ζπνπδαηφηεηά 

ηνπο
Business Source Complete
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Υξήζε Πεγψλ & ε ζπνπδαηφηεηά 

ηνπο
Ιδιόηηηα Πηγή - # Αριθμός περιπηώζεων

Προπηστιακός Φοιηηηής  Business Source Complete – 82

Μαηαπηστιακός Φοιηηηής  Business Source Complete – 131

Μέλος ΔΕΠ  EconLit – 9

Προζωπικό Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας  WorldCat – 62

Άλλο  Business Source Complete – 15



πδήηεζε απνηειεζκάησλ & 

ζπκπεξάζκαηα
• Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ ζην

εξσηεκαηνιφγην (7,7%) εθπξνζσπήζεθε απφ ηα κέιε ΓΔΠ

• Η δηδαζθαιία θαη ε χιε εμακήλνπ εκθαλίδνληαη κε ηα πην ρακειά 

πνζνζηά (4,9% θαη 4,1% αληίζηνηρα) ζηελ εξψηεζε γηα ην ιφγν 

ρξήζεο 

*

Αλαδήηεζε λέσλ ηξόπσλ πξνζέγγηζεο ησλ κειώλ ΓΔΠ & 

ελζάξξπλζε λα εηζάγνπλ ηελ πιεζώξα ησλ ειεθηξνληθώλ 

πεγώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ηνπο παξέρεη ε βηβιηνζήθε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.



πδήηεζε απνηειεζκάησλ & 

ζπκπεξάζκαηα
• Σν 62,5% ηεο πξφζβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε εθηόο ηνπ ρώξνπ 

ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηελ πξφζβαζε «ην Παλεπηζηήκην, αιιά φρη 

ζηε Βηβιηνζήθε» λα πξνεγείηαη απηήο ηεο «Δθηφο Παλεπηζηεκίνπ»

• Η πιεηνςεθία ηεο πξόζβαζεο (53,2%) εθηφο Παλεπηζηεκίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο

• Γηα ηε δηδαζθαιία ε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο πξνηηκάηαη 

λα γίλεηαη ζην Παλεπηζηήκην αιιά φρη ζηε Βηβιηνζήθε

*

Έκθαζε ζηελ απνκαθξπζκέλε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ

α. δεκηνπξγία web-based research portals

Β. εμέιημε ησλ ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

(απνκαθξπζκέλεο) πξφζβαζεο



πδήηεζε απνηειεζκάησλ & 

ζπκπεξάζκαηα

• Κχξηνο ιφγνο ρξήζεο Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ 

< Δθπόλεζε Πξνπηπρηαθήο ή Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο >

*

α.πλέρηζε παξνρήο καζεκάησλ πιεξνθνξηαθήο παηδείαο

β.Aλάγθε εηζαγσγήο ησλ καζεκάησλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ



πδήηεζε απνηειεζκάησλ & 

ζπκπεξάζκαηα

• Η ρακειή εθπξνζψπεζε θάπνησλ ηκεκάησλ επηζεκαίλεη κηα 

ειιηπήο θάιπςε ησλ ηκεκάησλ απηψλ απφ ειεθηξνληθέο πεγέο

*

Πνηεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο δελ εθπξνζσπνύληαη επαξθώο από 

ειεθηξνληθέο πεγέο



πδήηεζε απνηειεζκάησλ & 

ζπκπεξάζκαηα

• Πνηέο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

• Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

• Πσο απηέο αμηνινγνχληαη 

• Πνηεο είλαη πην δεκνθηιείο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ

*

Πνιηηηθή Αλάπηπμε πιινγήο



πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

& ζπκπεξάζκαηα

• Πνηεο ειεθηξνληθέο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνηεο φρη

• χγθξηζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε  ηηο δαπάλεο ηεο Βηβιηνζήθεο

*
Δπαλαπξνζδηνξηζκό ησλ δαπαλώλ ηεο Βηβιηνζήθεο γηα ζπλέρηζε 

ή κε ζπλδξνκώλ ηεο ζε πεγέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαζόινπ



Πλήρες κείμενο της αναφοράς

http://www.libqual.org/documents/admin/

MINES_Macedonia_2008_Final.pdf

noula@uom.gr

filippos@uom.gr

Δπραξηζηνχκε!

http://www.libqual.org/documents/admin/MINES_Macedonia_2008_Final.pdf
http://www.libqual.org/documents/admin/MINES_Macedonia_2008_Final.pdf
mailto:noula@uom.gr
mailto:filippos@uom.gr

