Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
Η γνώμη σας μετράει!!
Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΤΠ) θα διεξάγει ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης χρηστών και
αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών της από τις 19 Απριλίου μέχρι τις 7 Μαΐου 2010.
Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα κληθούν να απαντήσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο LibQUAL + ®
της Ένωσης Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of Research Libraries) που χρησιμοποιείται από 1000 και πλέον
βιβλιοθήκες παγκοσμίως.
Σε εκτίμηση του πολύτιμου χρόνου (10 λεπτά) που θα αφιερώσετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η ΒΤΠ σας
προσφέρει την ευκαιρία να κερδίσετε αεροπορικά εισιτήρια και άλλα δώρα αξίας μετά από κλήρωση. Η συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης είναι προαιρετική για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και δε συνδέεται με τις απαντήσεις
σας.
Η συμβολή σας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών μας είναι πολύτιμη στο να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε τις
υπηρεσίες μας και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο
Ολικής Ποιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση libqual@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002518 και 22001803.
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,
Μάριος Ζέρβας
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Acta Diurna: οι καθημερινές πράξεις ή καθημερινές δημόσιες αναγγελίες της
Ρώμης (αγγλ.: Daily Acts ή Daily Public Records). Ο όρος αναφέρεται στις
καθημερινές επίσημες ρωμαϊκές ανακοινώσεις/γνωστοποιήσεις, ένα είδος
καθημερινής εφημερίδας, που αφορούσαν συνήθως δικονομίες, πρακτικά
συνεδριάσεων, αποφάσεις δικαστηρίων και θέματα κοινού ενδιαφέροντος
(κουτσομπολιά, γεννήσεις, γάμοι και κηδείες εξεχουσών προσωπικοτήτων).
Στις Acta Diurna πρωτοεμφανίζεται και η έκφραση “publicare et
propagare”, που σημαίνει «δημοσιεύστε και διαδώστε». Αυτή η φράση
εμφανιζόταν πάντα στο τέλος του κειμένου και διαλαλούσε μια ανακοίνωση
στους Ρωμαίους πολίτες.

