Υψηλές προσδοκίες για τη
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Ακαδημαϊκοί

και μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι πιο απαιτητικοί
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ερισσοτερες είναι οι απαιτήσεις και οι
προσδοκίες των ακαδημαϊκών και των
μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπι
στημίου Κύπρου σε σχέση με τους προπτυχια
κούς φοιτητές, από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύμα
τος. Κι αυτό γιατί τόσο οι ακαδημαϊκοί, όσο και
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, έχουν την ε μπει ρ ία
από βιβλιοθήκες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμά
των του εξωτερικού. Αυτό είναι μόνο ένα από
τα συμπεράσματα που προέκυψαν από μια αρ
κετά ενδιαφέρουσα ηλεκτρονική έρευνα που
διεξήγαγε πρόσφατα η Βιβλιοθήκη του Πανε
πιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) και στην οποία αντα
ποκρίθηκαν 1574 άτομα (ακαδημαϊκοί, προ
πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές), με πο
σοστό συμμετοχής 2 2 , 4 % . Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις
τους μέσα από 22 συνολικά ερωτήσεις, οι οποί
ες κάλυπταν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης στις
παραμέτρους: ποιότητα εξυπηρέτησης από το
προσωπικό της Βιβλιοθήκης, περιεκτικότητα
και πρόσβαση στο υλικό και κτιριακές εγκατα
στάσεις και διευκολύνσεις. Σύμφωνα με επί
σημα στοιχεία της ΒΠΚπου εξασφάλισε ο «Φ»,
από τα αποτελέσματα της έρευνας έχει διαφα
νεί ότι ο βαθμός ικανοποίησης τωνχρηστώντης
Βιβλιοθήκης είναι διαφορετικός για κάθε μια
από τις τρεις παραμέτρους, ενώ τα συμπερά
σματα που προκύπτουν είναι:
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• Η Βιβλιοθήκη παρουσιάζεται να ικανοποιεί πε Την ανάγκη για αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, έφερε στο φως έρευνα.
ρισσότερο τους χρήστες της ως προς την ποιότη
τα των υπηρεσιών της σε θέματα εξυπηρέτησης νεται να μην ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανά
από το προσωπικό. Παράλληλα, επισημαίνεται η γκες των χρηστών είναι ο τομέας των κτιριακών
ανάγκη βελτίωσης, ούτως ώστε να γίνει ακόμα κα
εγκαταστάσεων και διευκολύνσεωνπου παρέχει
λύτερη και να ξεπεράσει τις προσδοκίεςτωνχρη- για ατομική ή ομαδική μελέτη.
Η ΒΠΚ αποτελεί τηνπρώτη ελληνική Βιβλιοθή πόνα εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με
I κη
ΗΒΠΚαποτελι
στώντης,
που συμμετέχει στη διεθνή αυτή έρευνα, και τις επιμέρους ανάγκες των διαφόρων ακαδηΣ' αυτό το σημείο είναι ση
μάίκώντμημάτων, του έτους φοίτησης, των αντι
• Σε χαμηλότερο αλλά ταυ
ως εκ τούτου έχει αναλάβει τη μετάφραση και
μαντικό να σημειωθεί και η δή
Η Βιβλιοθήκη ικανοποιεί
λήψεων του προσωπικού της βιβλιοθήκης και
τόχρονα, ικανοποιητικό επίπε
προσαρμογή του ερωτηματολογίου στο ελλη
λωση της υπεύ θ υνης της έ ρε υπερισσότερο τους χρήστες
δο, βρίσκεται ο τομέας περιε
νικό α καδ η μάίκό πε ρ ι βάλλον. Κατά τη δ ιά ρ κε ια του υπόλοιπου διοικητικού προσωπικού, καθώς
νας και λειτουργού της ΒΠΚ'Ελεως προς την ποιότητα
και άλλων σημαντικών παραμέτρων. Σημειώ
κτικότητας και πρόσβασης στο
της έρευνας όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής
νας Διομήδη, η οποία επεσή
των υπηρεσιών της
υλικό, όπου εντοπίζονται ανά
κοινότητας κλήθηκαν να απαντήσουν το ηλε νεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνο
μανε την ανάγκη να καλλιεργκες για περισσότερη ενημέκτρονικό ερωτηματολόγιο LibQUAL+®T^'Eva)- νται πολύ σημαντικά στην επίτευξη του στό
γηθεί κουλτούρα στους φοιτη
σης Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of χου της Βιβλιοθήκης για συνεχή βελτίωση αλ
ρωση των χρηστών σε θέματα
τές και γενικότερα στους νέους,
λά και στην επιδίωξη της για αναγνώριση στην
Research Libraries) που χρησιμοποιείται από
εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής σύνδεσης στις πη
να μάθουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν
1.000 και πλέον βιβλιοθήκες διεθνώς. Η ανά Αριστεία Recognized for Excellence του φορέα
γές, καθώς και σε ποσοτική και ποιοτική θεματι
τη Βιβλιοθήκη. Κάτι, που όπως είπε η κ. Διομήδη,
EFQM, κατά την επικείμενη αξιολόγηση της.
λυση των αποτελεσμάτων θα συνεχιστεί με σκοκή κάλυψη σε επιμέρους επιστημονικά πεδία,
θα πρ έπε ι να γίνε ι κα ι μ έσα από τη δ η μ ιου ργία των

|

• Ο τομέας, κατά τον οποίο η Βιβλιοθήκη, φαί-

κατάλληλων χώρων και υποδομών.

Η

πρώτη ελληνική Βιβλιοθήκη

