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Γιάγπαμμα παποςζίαζηρ
•Δηζαγσγή

•Θεκειίσζε ηεο έξεπλαο
•Μεζνδνινγία αμηνιόγεζεο
•Πνηνηηθή κέζνδνο κε νκάδεο εζηίαζεο
•Μέζνδνο ηνπο εξσηεκαηνινγίνπ
•Απνηειέζκαηα - Σπκπεξάζκαηα
•Σε ζρέζε κε ηε ρξήζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο
•Σε ζρέζε κε ην πιηθό θαη ηνλ εμνπιηζκό
•Σε ζρέζε κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο
• Δπίινγνο

Διζαγωγή
•Η έξεπλα απνηίκεζεο αλαγθαία δηαδηθαζία, απαξαίηεηε γηα ηε
γλώζε ησλ δπλαηνηήησλ, ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, ηεο εμέιημεο θαη
ηεο βειηίσζεο ή θαη ηεο αιιαγήο ησλ ππεξεζηώλ ηεο.
•Η βηβιηνζήθε νξγαληθόο ζπλδπαζκόο αλζξώπσλ, ζπιινγώλ θαη
θηηξίσλ.
•Η αμηνιόγεζή ηνπο είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία κπνξεί λα
πξνθύςεη κέζα από κηα δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ, εθηηκήζεσλ,
αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ρξεζηώλ γηα ηε βηβιηνζήθε.

Η έξεπλα κηα απόπεηξα απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη λα απνηειέζεη εξγαιείν θαη
κέηξν ζύγθξηζεο γηα κειινληηθέο έξεπλεο απνηίκεζεο ησλ
ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε
ηαθηή ρξνληθή βάζε.

Θεμελίωζη ηηρ έπεςναρ
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο νξγαληζκνύ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη
πνηθίια πξόηππα
Η κέηξεζε ηεο απόδνζεο δελ είλαη κνλόδξνκνο αιιά κηα
πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία.
Μεηά ηελ αλάπηπμε ησλ πνζνηηθώλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο ηα
ηειεπηαία ρξόληα ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε
κνληέισλ πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο κε ηηο έξεπλεο ρξεζηώλ.
Πινύζηα βηβιηνγξαθία: ν Van House, Weil θαη McClure (1990), νη
Hernon θαη Altman (1998,& 2000), νη Nitecki θαη Franklin (1999),
αιιά θαη Wallace D. θαη Van Fleet C. (2001).

Οη έξεπλεο ρξεζηώλ κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη από ηελ ίδηα ηε βηβιηνζήθε θαη λα
ζπκκεηέρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ρξεζηώλ κε ειάρηζην θόζηνο

Μεθοδολογία αξιολόγηζηρ
Η έξεπλα απηή ζπλδύαζε ππάξρνληεο δείθηεο απνηίκεζεο ησλ
βηβιηνζεθώλ από ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κε επηπιένλ κέηξα πνπ
ηέζεθαλ αλάινγα κε ηελ αλάγθε δηεξεύλεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
πεξηνρώλ ηεο βηβιηνζήθεο.
Σύκθσλα κε ACRL - Standards for University Libraries: Evaluation
and Performance θάζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε είλαη κνλαδηθή,
νπόηε ζα πξέπεη λα ζέηεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο
επίδνζήο ηεο θαη ηελ αμηνιόγεζή ηεο κε βάζε ην πιαίζην ησλ ζηόρσλ
θαη ηνπ έξγνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν ππάγεηαη.
Η όιε έξεπλα νξγαλώζεθε από νκάδα εηδηθώλ, πνπ απνηεινύληαη,
εθηόο από ηνπο ζπγγξαθείο, θαη δύν αθόκα θαζεγεηέο κε
ζπκβνπιεπηηθό ξόιν.

Ποιοηική μέθοδορ με ομάδερ εζηίαζηρ
(focus group)
Έιαβαλ κέξνο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο: ζπλνιηθά 6 νκάδεο από 7
έσο 9 άηνκα θαη ε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θξαηνύζε πεξίπνπ δύν
ώξεο.

Ωο δηεπζύλσλ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο νξίζηεθε αλεμάξηεηνο
εξεπλεηήο.
Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο κεηέρνληεο ησλ νκάδσλ
εζηίαζεο πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηνπο παξαθάησ άμνλεο:
•αμηνιόγεζε ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο (πιεξόηεηα δηαζεζηκόηεηα - επηθαηξόηεηα)
•αμηνιόγεζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ ηεο βηβιηνζήθεο
(γλώζε - επρξεζηία - απνηειεζκαηηθόηεηα αλαδήηεζεο)
•αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο βηβιηνζήθεο, (ρώξνο ηαθηνπνίεζε ξαθηώλ - ηερλνινγηθή ππνζηήξημε)
•αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο
•αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ

Μέθοδορ ηος επωηημαηολογίος
Σρεδηάζηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιόγηα

•Τν πξώην γεληθό εξσηεκαηνιόγην (θεληξηθό) κνηξάζηεθε ζην
ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο θαη απαληήζεθε από 220 άηνκα.
•Τν δεύηεξν εξσηεκαηνιόγην ζρεδηάζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ ηεο βηβιηνζήθεο από 154
ρξήζηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα πινήγεζεο ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο
πεγέο.
Αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ην κήλα Φιεβάξε θαη ε
ζπκπιήξσζε ηνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαδήηεζε.

• Έλα ηξίην εξσηεκαηνιόγην δόζεθε ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη απαληήζεθε από 43 θαζεγεηέο.
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Αποηελέζμαηα
•Παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο
•Τν Α εξσηεκαηνιόγην από 220
•Τν Β εξσηεκαηνιόγην από 156
•Τν Γ εξσηεκαηνιόγην από 43
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Αποτελέσματα σε σσέση με τη σπήση και
τιρ ςπηπεσίερ τηρ Βιβλιοθήκηρ (1)
Σπρλόηεηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο
Α

Γ

καθημερινά

14,90%

12,20%

2-3 θορές ηη βδομάδα

47,60%

26,80%

2-3 θορές ηο μήνα

32,20%

53,70%

Λόγνη ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο
Γηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο
αιιά ίζεο ζεκαζίαο γηα όινπο ν δαλεηζκόο
•Γαλεηζκόο
•Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο
•Αλαδήηεζε ζε έληππεο
•Αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθέο
•Μειέηε ζην αλαγλσζηήξην
•Internet θαη email
•Φσηνηύπεζε πιηθνύ
•Άιιν
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Αποτελέσματα σε σσέση με τη σπήση και
τιρ ςπηπεσίερ τηρ Βιβλιοθήκηρ
Ιθαλνπνίεζε από θαηάινγν, ηζηνζειίδα, γεληθή ηθαλνπνίεζε
N

Minimum

ΜΟ

Maximum

Τςπική απόκλιζη

Ιζηοζελίδα

203

1,00

7,00

5,3448

1,41397

Καηάλογορ

202

1,00

7,00

5,4010

1,56536

ΓΕΝΙΚΉ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

210

1,00

7,00

5,3810

1,07054

Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ από ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, γλώζε ηνπ
πξνζσπηθνύ, ηνπο θαλόλεο δαλεηζκνύ, ην σξάξην ηεο βηβιηνζήθεο.

Κενηπικό επωηημαηολόγιο

Επωηημαηολόγιο καθηγηηών

N

ΜΟ

Τσπική απόκλιση

N

ΜΟ

Τσπική
απόκλιση

Πποθςμία εξςπηπέηηζηρ

210

5,1286

1,59174

42

6,5000

,99388

Γνώζη ηος πποζωπικού να
απανηήζει ζε επώηημα

201

5,2786

1,47716

43

6,2326

1,32444

Κανόνερ δανειζμού

203

5,4877

1,42939

42

6,0238

1,33413

Ωπάπιο

204

5,1667

1,78159

43

5,5116

1,70953
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Αποτελέσματα σε σσέση με τη σπήση και
τιρ ςπηπεσίερ τηρ Βιβλιοθήκηρ (4)
Νέεο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο δελ είλαη αξθεηά γλσζηέο:
Γηαδαλεηζκόο: ην 55,9% ζην εξσηεκαηνιόγην ησλ θνηηεηώλ,
ελώ νη θαζεγεηέο δείρλνπλ λα ηε γλσξίδνπλ θαηά 92%,
ηθαλνπνηεκέλνη, αιιά ρξήζε δηαδαλεηζκνύ έρνπλ θάλεη ην 48%
από απηνύο.
Η ςεθηαθή βηβιηνζήθε (ΠΑΝΓΗΜΟΣ) θαηά 49,1%,
πνιύ πην ρακειά ε δπλαηόηεηα πξόηαζεο αγνξάο λένπ πιηθνύ,
νη ππεξεζίεο ζε άηνκα κε νιηθή ε κεξηθή ηύθισζε,
νη ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο ζε αζύξκαηεο ζπζθεπέο θιπ.

Σεκηλάξηα ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο: 48% ησλ εξσηεζέλησλ.
(ζην online εξσηεκαηνιόγην ν κέζνο όξνο επηζπκίαο λα
παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα ρξήζεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο
ήηαλ 4,75)
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Αποτελέσματα σε σσέση με το ςλικό και
τον εξοπλισμό τηρ Βιβλιοθήκηρ
Σε ζρέζε κε ηε πιεξόηεηα πιηθνύ
Κενηπικό επωηημαηολόγιο

Επωηημαηολόγιο καθηγηηών

N

Μέσος
όρος

Τσπική
απόκλιση

N

Μέσος
όρος

Τσπική
απόκλιση

Πληπόηηηα βιβλίων

208

4,8558

1,39992

42

3,6905

1,60012

Πληπόηηηα ένηςπων πεπιοδικών

190

4,2263

1,48229

42

3,4524

1,58040

Πληρόηηηα ηλεκηρονικών πηγών (βάζεις δεδομένων,
ηλεκηρονικά περιοδικά)

189

4,5026

1,70925

39

5,0000

1,55597

•Από ηηο εζηηαζκέλεο ζπλεληεύμεηο αθόκα θάλεθαλ νη αδπλακίεο
σο πξνο ηε πιεξόηεηα θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ: έιιεηςε αθόκα
θαη θιαζηθώλ βηβιίσλ.
•Σνβαξό δήηεκα άκεζεο θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο παξαγγειίαο
θύξηα έληππνπ πιηθνύ.
•37 θαζεγεηέο απάληεζαλ όηη ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα
πξόγξακκα αμηνιόγεζεο ηεο ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ην
70% δήισζαλ όηη θάλνπλ πξνηάζεηο γηα παξαγγειίεο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπο.
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Αποτελέσματα σε σσέση με το ςλικό και
τον εξοπλισμό τηρ Βιβλιοθήκηρ (2)
Ιθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ από ην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο
Κενηπικό επωηημαηολόγιο
N

Επωηημαηολόγιο καθηγηηών

Μέσος όρος

Τσπική απόκλιση

N

Μέσος όρος

Τσπική απόκλιση

Τεσνολογική ςποζηήπιξη

206

4,0146

1,54123

42

4,4762

1,91576

Σήμανζη

198

4,9141

1,56020

39

5,3590

1,58093

Έπιπλα

207

5,0386

1,49382

41

5,5366

1,34346

Φωηιζμόρ

208

5,0721

1,58483

41

5,0488

1,68747

Τακηοποίηζη παθιών

207

5,2947

1,41939

41

5,3902

1,61056

Καθαπιόηηηα

209

5,8230

1,29059

41

5,7561

1,62451

Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ από ηε δηαζεζηκόηεηα πιηθνύ θαη εμνπιηζκνύ.
N

Μέζορ όπορ

Τςπική απόκλιζη

Διαθεζιμόηηηα βιβλίων

208

4,9183

1,37192

Διαθεζιμόηηηα πεπιοδικών

182

4,3187

1,52242

Διαθεζιμόηηηα ηλεκηπονικών πηγών

184

4,5109

1,66936

Διαθεζιμόηηηα ςπολογιζηών

195

3,2974

1,60339

Διαθεζιμόηηηα εκηςπωηών

187

2,6684

1,65172

Διαθεζιμόηηηα θωηοηςπικών

187

2,8289

1,64697
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Αποτελέσματα σε σσέση με τιρ
ηλεκτπονικέρ πηγέρ
Γηα ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ίδηεο εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην
ησλ θαζεγεηώλ θαη ζην online πνπ απάληεζαλ θύξηα
κεηαπηπρηαθνί θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο.
Οη αλαδεηήζεηο πνπ έθαλαλ νη ρξήζηεο ηνπ δείγκαηνο ηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ απάληεζαλ ζην
εξσηεκαηνιόγην, θαίλεηαη λα ήηαλ απνηειεζκαηηθέο εθόζνλ ε
κέζε ηθαλνπνίεζε από απηέο είλαη πάλσ ηνπ 3,5 πνπ είλαη ε κέζε
ζηελ θιίκαθα ηνπ Likert.
Σπλνιηθά απάληεζαλ 154 από ηνπο νπνίνπο πνπ ήηαλ γεληθά
ηθαλνπνηεκέλνη κε κέζν όξν 5,3072 ελώ εηδηθά γηα ηελ επθνιία
αλαδήηεζεο απάληεζαλ 149 κε κέζν όξν ηθαλνπνίεζεο 5,5101.
Βαζκόο επθνιίαο ρξήζεο θάζε κηα από ηηο βάζεηο κπνξεί λα
πξνβιέςεη θαη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο.
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Αποτελέσματα σε σσέση με τιρ
ηλεκτπονικέρ πηγέρ
Πεξηνδηθά ηεο Heal-link
Καηάινγνο ησλ πεξηνδηθώλ ηεο Βηβιηνζήθεο
JSTOR
Σπιινγηθόο θαηάινγνο
Zephyros
ISI web of Science

Αθόκα κηα ζεηξά άιισλ ππνζέζεσλ κπνξνύκε λα δνύκε όηη θάπνηεο
βάζεηο εμππεξεηνύλ κηα κηθξόηεξε νκάδα ρξεζηώλ, πην εηδηθέο.
θάπνηεο από απηέο είλαη λέεο πξνζθηήζεηο θαη παξάιιεια δελ έρεη
γίλεη από ηελ κεξηά ηεο βηβιηνζήθεο ε θαηάιιειε παξνπζίαζε θαη
εθπαίδεπζε.
Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην Refworks: πνιύ ρακειό εκθαλίδεηαη
ην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ ην γλσξίδνπλ (11,7% ) θαη αθόκε
ρακειόηεξν απηνί πνπ ην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη (3,9%).
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Επίλογορ
Τν έξγν ηεο απνηίκεζεο ηεο βηβιηνζήθεο ζρεδηάζηεθε
πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ηεο.

θαη

Η αμηνιόγεζε ελόο νξγαληζκνύ κηα ζπλερήο δηαδηθαζία.
Η ζπνπδαηόηεηα ηεο απνηίκεζεο ηεο λα είλαη ζπλδπαζκέλε κε ηε
ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, αιιά
θαη ηελ παξνπζίαζή ζηελ θνηλόηεηα.
Οη βηβιηνζήθεο αλαδεηθλύνπλ ηελ αμία ηνπο όζν πην έληνλα
«αθνπγθξάδνληαη» θαη ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ
ηνπο.
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Δπραξηζηνύκε γηα ηε πξνζνρή ζαο !!

